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ஆதியாகமம்

உலகத்தின் ெதாடக்கம்

துவக்கத்தில் ேதவன் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்தார். 2 பூமியானது
ெவறுைமயாக இருந்தது; தண்ணீரின்ேமல்

இருள் சூழ்ந்திருந்தது. ேதவ ஆவியானவர் அந்தத்
தண்ணீரின்ேமல் அைசவாடிக்ெகாண்டிருந்தார்.

முதல் நாள்-ெவளிச்சம்
3 அப்ெபாழுது ேதவன், “ெவளிச்சம்
உண்டாகட்டும்” என்றார். ெவளிச்சம் உண்டாயிற்று.
4 ேதவன் ெவளிச்சத்ைதப் பார்த்தார். அது
நல்லெதன்று அறிந்துெகாண்டார். பிறகு ேதவன்
ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும் ெவவ்ேவறாகப்
பிரித்தார். 5 ேதவன் ெவளிச்சத்துக்குப் “பகல்” என்று
ெபயரிட்டார். அவர் இருளுக்கு “இரவு” என்று
ெபயரிட்டார்.
மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இதுேவ முதல்
நாளாயிற்று.

இரண்டாம் நாள்-வானம்
6 பிறகு ேதவன், “இரண்டு பாகமாக தண்ணீர்ப்
பகுதி பிரிந்து ஆகாய விரிவு உண்டாகக்கடவது!”
என்றார். 7 ேதவன் காற்றின் விரிைவ உருவாக்கி,
தண்ணீைரத் தனியாகப் பிரித்தார். தண்ணீரில் ஒரு
பகுதி காற்றிற்கு ேமேலயும், மறுபகுதி காற்றிற்குக்
கீேழயும் ஆனது. 8 ேதவன் காற்றின் விரிவுக்கு
“வானம்” என்று ெபயரிட்டார். மாைலயும் காைலயும்
ஏற்பட்டது. இது இரண்டாம் நாள் ஆகும்.

மூன்றாம் நாள்-வறண்ட நிலமும் ெசடிெகாடிகளும்
9 பிறகு ேதவன், “வானத்தின் கீேழ உள்ள
தண்ணீெரல்லாம் ஓரிடத்தில் ேசர்வதாக, அதனால்
காய்ந்த நிலம் உண்டாகட்டும்” என்று ெசான்னார்.
அது அவ்வாேற ஆயிற்று. 10 ேதவன் அந்த காய்ந்த
நிலத்துக்கு “பூமி” என்று ெபயரிட்டார். ஒன்று ேசர்ந்த
தண்ணீருக்கு ேதவன் “கடல்” என்று ெபயரிட்டார்.
ேதவன் இது நல்லது என்று கண்டார்.

11 பிறகு ேதவன், “பூமியில் புல்லும் விைதகைளத்
தரும் ெசடிகளும் கனிதருகிற மரங்களும்
உருவாகட்டும். கனிமரங்கள் விைதகைள உைடய
கனிகைள உருவாக்கட்டும். ஒவ்ெவாரு
ெசடிெகாடிகளும் தங்கள் இனத்ைத
உண்டாக்கக்கடவது. இைவ பூமியிேல வளரட்டும்”
என்று ெசான்னார். அவ்வாேற ஆயிற்று. 12 பூமி
புல்ைலயும் தானியங்கைளக் ெகாடுக்கும்
ெசடிகைளயும் முைளப்பித்தது. பூமி
விைதகைளக்ெகாண்ட பழங்கைளக் ெகாடுக்கும்

மரங்கைள முைளப்பித்தது. ஒவ்ெவாரு ெசடியும்
தனக்ேகயுரிய இனத்ைத உருவாக்கியது. ேதவன்
இது நல்லெதன்று கண்டார்.

13 மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது
மூன்றாம் நாளாயிற்று.

நான்காவது நாள்-சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள்
14 பிறகு ேதவன், “வானத்தில் ெவளிச்சம்
உண்டாகட்டும், இந்த ெவளிச்சமானது பகைலயும்
இரைவயும் பிரிக்கட்டும். இந்த ெவளிச்சங்கள்
காலங்கைளயும் நாட்கைளயும் ஆண்டுகைளயும்
குறிப்பதாக இருக்கட்டும். 15 இந்த ெவளிச்சங்கள்
வானத்திலிருந்து பூமிக்கு ஒளி தரட்டும்” என்றார்.
அது அவ்வாேற ஆயிற்று.

16 ேதவன் இரண்டு மகத்தான ஒளிச்சுடர்கைள
உண்டுபண்ணினார். ேதவன் ெபரிய ஒளிச்சுடைரப்
பகைல ஆண்டுெகாள்ளவும், சிறிய ஒளிச்சுடைர
இரைவ ஆண்டுெகாள்ளவும் ெசய்தார்.
நட்சத்திரங்கைளயும் ேதவன் உருவாக்கினார். 17

ேதவன் இந்த ஒளிச்சுடர்கைளப் பூமிக்கு ெவளிச்சம்
தரும்படி வானத்தில் ைவத்தார். 18 இரைவயும்
பகைலயும் ஆள்வதற்கு இந்த ஒளிச்சுடர்கைளத்
ேதவன் வானத்தில் ஏற்படுத்தினார். இைவ
ெவளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் ேவறுபாட்ைட
உண்டாக்கிற்று. இது நல்லது என்று ேதவன்
கண்டுெகாண்டார்.

19 மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது
நான்காம் நாள்.

ஐந்தாம் நாள்-மீன்களும் பறைவகளும்
20 பிறகு ேதவன், “தண்ணீரானது திரளான
உயிரினங்கைள ேதாற்றுவிப்பதாக, பூமியிலும்
வானத்திலும் பறப்பதற்காக பறைவகள்
உருவாகட்டும்” என்றார். 21 பிறகு ேதவன் கடலில்
வாழும் ெபரிய உயிரினங்கைள உருவாக்கினார்.
கடலுக்குள் அைலந்து திரிகிற ஏராளமான
உயிரினங்கைளப் பைடத்தார். பல்ேவறு வைகயான
கடல் வாழ் உயிர்கைளயும் பைடத்தார். வானத்தில்
பறந்து திரிகிறதற்கு பல்ேவறுவைகப் பறைவகைளயும்
பைடத்தார். ேதவன் இது நல்லது என்று கண்டார்.

22 ேதவன் அைவகைள ஆசீர்வதித்து, இனப்
ெபருக்கம் ெசய்து, எண்ணிக்ைகயில்
விருத்தியைடந்து கடல் தண்ணீைர நிரப்புங்கள்,
ேமலும் பறைவகள் பூமியில் ெபருகட்டும் என்று
ெசான்னார்.

23 மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது ஐந்தாம்
நாள் ஆயிற்று.
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ஆறாவது நாள்-மிருகங்களும் மனிதர்களும்
24 பிறகு ேதவன், “பூமியானது, கால் நைடகள்,
ஊர்வன, காட்டு மிருகங்கள் முதலியனவற்ைற
அதனதன் இனத்திற்கு ஏற்ப ேதாற்றுவிப்பதாக”
என்றார். அைவ அப்படிேய உண்டானது.

25 இவ்வாறு, ேதவன் எல்லாவைகயான
மிருகங்கைளயும் பைடத்தார். அவர் காட்டு
மிருகங்கைளயும், வீட்டு மிருகங்கைளயும், பூமியில்
ஊர்ந்து ெசல்லும் விதவிதமான உயிரினங்கைளயும்
பைடத்தார். இைவ நல்லெதன்று ேதவன்
கண்டுெகாண்டார்.

26 அதன் பிறகு ேதவன், “நாம் மனுக்குலத்ைத
நமது சாயலில் உருவாக்குேவாம். மனிதர்கள்
நம்ைமப்ேபாலேவ இருப்பார்கள். அவர்கள் கடலில்
உள்ள எல்லா மீன்கைளயும், வானத்திலுள்ள
பறைவகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளட்டும். அவர்கள்
ெபரிய மிருகங்கைளயும் தைரயில் ஊரும்
உயிரினங்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளட்டும்” என்று
ெசான்னார்.

27 எனேவ ேதவன் தமது ெசாந்த சாயலிேலேய
மனுகுலத்ைதப் பைடத்தார், ேதவனுைடய
சாயலாகேவ அவர்கைளப் பைடத்தார். ேதவன்
அவர்கைள ஆண் என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார்.
28 ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். அவர்களிடம்,
“பிள்ைளகைளப் ெபற்று விருத்தியைடயுங்கள்,
பூமிைய நிரப்பி அைத ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். கடலில்
உள்ள மீன்கைளயும் வானத்திலுள்ள பறைவகைளயும்
ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். பூமியில் அைலந்து திரிகின்ற
அைனத்து உயிரினங்கைளயும்
ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்” என்றார்.

29 ேமலும் ேதவன், “நான் உங்களுக்குத்
தானியங்கைளத் தரும் அைனத்து வைகப்
பயிரினங்கைளயும், எல்லாவைகயான பழ
மரங்கைளயும் தருகிேறன். அந்த மரங்கள்
விைதகேளாடு கூடிய கனிகைளத் தரும். அந்த
விைதகளும் கனிகளும் உங்களுக்கு உணவாகும். 30

நான் புல் பூண்டுகைளெயல்லாம் மிருகங்களுக்காகக்
ெகாடுத்துள்ேளன். புல் பூண்டுகள் அவற்றுக்கு
உணவாக இருக்கும். பூமியில் உள்ள அைனத்து
மிருகங்களும் வானத்திலுள்ள அைனத்து
பறைவகளும், தைரயில் ஊர்கின்ற அைனத்து சிறு
உயிரினங்களும் அவற்ைற உணவாகக்ெகாள்ளும்”
என்றார். அது அவ்வாேற ஆயிற்று.

31 தாம் உண்டாக்கிய அைனத்தும் மிக நன்றாக
இருப்பதாக ேதவன் கண்டார்.
மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது ஆறாவது
நாளாயிற்று.

ஏழாவது நாள்-ஓய்வு

பூமியும் வானமும் அவற்றிலுள்ள யாவும்
பைடக்கப்பட்டு முடிந்தது. 2 ேதவன்
அைனத்து ேவைலகைளயும் ெசய்து

முடித்தார். ஆைகயால் ஏழாவது நாள் அவர்
ஓய்ெவடுத்தார். 3 ேதவன் ஏழாவது நாைள
ஆசீர்வதித்து அதைனப் பரிசுத்தமாக்கினார். அவர்
அன்ைறக்குத் தமது பைடப்பு ேவைலகைளெயல்லாம்
நிைறவு ெசய்துவிட்டு ஓய்ெவடுத்ததால் அந்த நாள்
சிறப்புக்குரியதாயிற்று.

மனித குலத்தின் ெதாடக்கம்
4 இதுதான் பூமி மற்றும் வானம் ேதான்றின
வரலாறாகும். இதுதான் ேதவனாகிய கர்த்தர்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடக்கும்ேபாது,
நடந்தவற்ைறப்பற்றிக் கூறும் விபரங்களாகும். 5

பூமியில் எந்தத் தாவரமும் இல்லாமல் இருந்தது.
வயலிலும் அதுவைர எதுவும் வளரவில்ைல. எந்தப்
பகுதியிலும் எந்தச் ெசடிெகாடிகளும் இல்ைல.
ஏெனனில் ேதவனாகிய கர்த்தர் இன்னும் மண்ணில்
மைழ ெபய்யச் ெசய்யவில்ைல. பூமியில் விவசாயம்
ெசய்ய மனுக்குலம் எதுவும் இல்ைல.

6 பூமியிலிருந்து தண்ணீர் எழும்பி நிலத்ைத
நைனத்தது. 7 பிறகு ேதவனாகிய கர்த்தர்
பூமியிலிருந்து மண்ைண எடுத்து மனிதைன
உருவாக்கினார். அவன் மூக்கில் தன் உயிர்
மூச்சிைன ேதவனாகிய கர்த்தர் ஊதினார். அதனால்
மனிதன் உயிர் ெபற்றான். 8 பிறகு ேதவனாகிய
கர்த்தர் கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு ேதாட்டத்ைத
அைமத்து அதற்கு ஏேதன் என்று ெபயரிட்டார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் தாம் உருவாக்கிய மனிதைன
அத்ேதாட்டத்தில் ைவத்தார். 9 ேதவனாகிய கர்த்தர்
எல்லாவைகயான அழகான மரங்கைளயும், உணவுக்
ேகற்ற கனிதரும் மரங்கைளயும் ேதாட்டத்தில்
வளரும்படிச் ெசய்தார். அத்ேதாட்டத்தின் நடுவில்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ஜீவ மரத்ைதயும், நன்ைம
மற்றும் தீைம பற்றி அறிவு தருகிற மரத்ைதயும்
ைவத்தார்.

10 ஏேதன் ேதாட்டத்தில் தண்ணீர் பாய ஒரு
ஆற்ைறயும் பைடத்தார். அந்த ஆறு நான்கு சிறு
ஆறுகளாகவும் பிரிந்தது. 11 அந்த முதல் ஆற்றின்
ெபயர் ைபேசான். அந்த ஆறு ஆவிலா நாடு முழுவதும்
ஓடிற்று. 12 அந்த நாட்டில் தங்கம் இருந்தது.
அத்தங்கம் நன்றாக இருந்தது. அங்கு வாசைனப்
ெபாருள்களும் ேகாேமதகக் கல்லும் இருந்தன. 13

இரண்டாவது ஆற்றின் ெபயர் கீேகான். அது
எத்திேயாப்பியா நாடு முழுவதும் ஓடிற்று. 14

மூன்றாவது ஆற்றின் ெபயர் இெதக்ேகல் அது
அசீரியாவுக்கு கிழக்ேக பாய்ந்தது. நான்காவது
ஆற்றின் ெபயர் ஐபிராத்து.

15 ேதவனாகிய கர்த்தர் மனிதைன ஏேதன்
ேதாட்டத்தில் ைவத்து, அதைனப் பராமரிக்கவும்,
காக்கவும் ெசய்தார். 16 ேதவனாகிய கர்த்தர்
மனிதனிடம், “இந்த ேதாட்டத்திலுள்ள எந்த
மரத்தின் கனிைய ேவண்டுமானாலும் நீ உண்ணலாம்.
17 ஆனால் நன்ைம தீைம பற்றிய அறிைவக்
ெகாடுக்கக் கூடிய மரத்தின் கனிையமட்டும்
உண்ணக் கூடாது. அதைன உண்டால் நீ
மரணமைடவாய்” என்றார்.

முதல் ெபண்
18 ேமலும் ேதவனாகிய கர்த்தர், “ஒரு ஆண்
தனியாக இருப்பது நல்லதல்ல, எனேவ அவனுக்கு
உதவியாக அவைனப்ேபான்று ஒரு துைணைய
உருவாக்குேவன்” என்றார்.

19 ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியிலிருந்து மண்ைண
எடுத்து காட்டிலுள்ள அைனத்து மிருகங்கைளயும்,
வானத்திலுள்ள அைனத்து பறைவகைளயும் பைடத்து
அைவகைள மனிதனிடம் ெகாண்டு வந்தார். அவன்
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அைவ ஒவ்ெவான்றுக்கும் ெபயர் ைவத்தான். 20

மனிதன் வீட்டு மிருகங்களுக்கும், வானில் பறக்கும்
பறைவகளுக்கும், காட்டிலுள்ள மிருகங்களுக்கும்
ெபயர் ைவத்தான். மனிதன் எல்லா மிருகங்கைளயும்
பறைவகைளயும் கண்டான். எனினும் அவனுக்கு ஏற்ற
துைண காணவில்ைல. 21 எனேவ, ேதவனாகிய
கர்த்தர் அவைன ஆழ்ந்து தூங்க ைவத்தார். அவன்
தூங்கும்ேபாது அவர் அவனது சரீரத்திலிருந்து ஒரு
விலா எலும்ைப எடுத்து, அந்த இடத்ைத சைதயால்
மூடிவிட்டார். 22 ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்த விலா
எலும்ைப ஒரு ெபண்ணாகப் பைடத்து, அந்தப்
ெபண்ைண மனிதனிடம் அைழத்து வந்தார். 23

அப்ெபாழுது அவன்,
“இறுதியில் என்ைனப்ேபாலேவ ஒருத்தி;
அவளது எலும்பு என் எலும்பிலிருந்து

உருவானைவ.
அவளது உடல் எனது உடலிலிருந்து உருவானது.
அவள் மனிதனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டாள்.
அதனால் அவைள மனுஷி என்று அைழப்ேபன்”

என்றான்.
24 அதனால் தான் மனிதன் தன் தாையயும்
தகப்பைனயும் விட்டு மைனவிேயாடு
ேசர்ந்துெகாள்ளுகிறான். இதனால் இருவரும் ஒேர
உடலாகிவிடுகின்றனர்.

25 மனிதனும் அவன் மைனவியும் நிர்வாணமாக
இருந்தாலும் அவர்கள் ெவட்கப்படவில்ைல.

பாவத்தின் ெதாடக்கம்

ேதவனாகிய கர்த்தரால் பைடக்கப்பட்ட
விலங்குகளிேலேய பாம்பானது மிகவும்
தந்திர குணமுள்ளதாயிருந்தது. அது

அவளிடம், “ெபண்ேண! ேதவன் உங்களிடம்
இத்ேதாட்டத்தில் உள்ள மரத்தின் பழங்கைள
உண்ணக்கூடாது என்று உண்ைமயில் கூறினாரா?”
என்று ேகட்டது.

2 அந்தப் ெபண்ணும் பாம்புக்கு, “இல்ைல! ேதவன்
அவ்வாறு ெசால்லவில்ைல. நாங்கள்
இத்ேதாட்டத்தில் எல்லா மரங்களின் கனிகைளயும்
உண்ணலாம். 3 ஆனால் ‘இத்ேதாட்டத்தின்
நடுவிலுள்ள மரத்தின் கனிைய உண்ணக் கூடாது.
அம்மரத்ைதத் ெதாடவும் கூடாது. இைத மீறினால்
மரணமைடவீர்கள்’ என்று ெசால்லியிருக்கிறார்”
எனப் பதில் ெசான்னாள்.

4 ஆனால் பாம்ேபா அவளிடம், “நீங்கள்
மரிக்கமாட்டீர்கள். 5 ேதவனுக்குத் ெதரியும், நீங்கள்
அதன் கனிைய உண்டால் உங்கள் கண்கள்
திறக்கப்படும், நன்ைம தீைம பற்றிய அறிைவப்
ெபறுவீர்கள். நீங்களும் ேதவைனப்ேபான்று
ஆவீர்கள்” என்றது.

6 அந்தப் ெபண் அந்த மரம் அழகாக இருப்பைதக்
கண்டாள். அதன் கனியும் உண்பதற்கு ஏற்றதாக
இருப்பைத அறிந்தாள். அப்பழம் தன்ைன
அறிவாளியாக்கும் என்பைத எண்ணி அவள்
பரவசமைடந்தாள். எனேவ அவள் அம்மரத்தின்
கனிைய எடுத்து உண்டதுடன், அவள் தன்
கணவனுக்கும் அைதக் ெகாடுத்தாள். அவனும் அைத
உண்டான்.

7 இதனால் அவர்களின் கண்கள் திறந்தன.
அவர்கள் தாங்கள் ஆைடயில்லாமல் நிர்வாணமாக
இருப்பைத அறிந்துெகாண்டனர். எனேவ அவர்கள்

அத்தி மரத்தின் இைலகைள எடுத்து அவற்ைறத்
ைதத்து ஆைடயாக அணிந்துெகாண்டனர்.

8 பகலின் குளிர்ச்சியான ேவைளயில் ேதவனாகிய
கர்த்தர் அத்ேதாட்டத்தில்
உலாவிக்ெகாண்டிருந்தார். மனிதனும், மனுஷியும்
அவருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டுப் பயந்து
ேதாட்டத்திலிருந்த மரங்களுக்கு இைடயில்
தங்கைள மைறத்துக்ெகாண்டார்கள். 9 ஆனால்
ேதவனாகிய கர்த்தர் மனிதைன அைழத்து, “நீ எங்ேக
இருக்கிறாய்?” என்று ேகட்டார்.

10 அதற்கு அவன், “நீர் ேதாட்டத்தில் நடந்து
ேபாவைதக் கண்ேடன். எனக்குப் பயமாக உள்ளது.
நான் நிர்வாணமாக இருப்பதால்
மைறந்திருக்கிேறன்” என்றான்.

11 அப்ெபாழுது ேதவனாகிய கர்த்தர் மனிதனிடம்,
“நீ நிர்வாணமாக இருப்பதாக யார் உனக்குச்
ெசான்னது? நீ உண்ண ேவண்டாம் என்று நான்
கூறியிருந்த மரத்தின் கனிைய உண்டாயா?” என்று
அவனிடம் ேகட்டார்.

12 அதற்கு அவன், “எனக்காக உம்மால்
பைடக்கப்பட்ட இந்தப் ெபண் அந்த மரத்தின்
கனிையக் ெகாடுத்தாள். நான் உண்டுவிட்ேடன்”
என்றான்.

13 பிறகு ேதவனாகிய கர்த்தர் ெபண்ணிடம், “நீ
என்ன காரியத்ைதச் ெசய்தாய்?” என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவள், “பாம்பு என்ைன வஞ்சித்துவிட்டது.
எனேவ நான் பழத்ைத உண்டுவிட்ேடன்” என்றாள்.

14 எனேவ ேதவனாகிய கர்த்தர் பாம்பிடம்:
“நீ இந்தத் தீய ெசயைலச் ெசய்தபடியால்,
மற்ற எந்த மிருகத்ைத விடவும்
நீ மிகவும் துன்பப்படுவாய்.
நீ உன் வயிற்றாேலேய ஊர்ந்து திரிவாய்.
வாழ்நாள் முழுவதும் மண்ைணத் தின்று

உயிர்வாழ்வாய்.
15 உனக்கும் ெபண்ணுக்கும் பைகைய
உண்டாக்குேவன்.
அேதாடு உன் பிள்ைளகளுக்கும் அவள்

பிள்ைளகளுக்கும் பைக உண்டாக்குேவன்.
அவள் பிள்ைளயின் காைல நீ கடிப்பாய்,
அவர் உன் தைலைய நசுக்குவார்” என்று

ெசான்னார்.
16 பிறகு ேதவனாகிய கர்த்தர் ெபண்ணிடம்:

“நீ கருவுற்றிருக்கும்ேபாது
உனது ேவதைனைய அதிகப்படுத்துேவன்.
அதுேபால் நீ பிரசவிக்கும்ேபாதும்
அதிக ேவதைனப்படுவாய்.
உனது ஆைச உன் கணவன் ேமலிருக்கும்.
அவன் உன்ைன ஆளுைக ெசய்வான்” என்றார்.
17 பின்பு ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆணிடம்:

“அந்த மரத்தின் கனிைய உண்ணக் கூடாது என்று
உனக்கு ஆைணயிட்டிருந்ேதன்.
ஆனால் நீ உன் மைனவியின் ேபச்ைசக் ேகட்டு

அந்த கனிைய உண்டுவிட்டாய்.
ஆைகயால் உன்னிமித்தம் இந்தப் பூமி
சபிக்கப்பட்டிருக்கும்.
எனேவ நீ உயிேராடு இருக்கும் நாெளல்லாம்

மிகுந்த கஷ்டத்துடன் பூமியின் பலைனப் ெபறுவாய்.
18 இந்தப் பூமி உனக்கு முள்ைளயும் கைளையயும்
தரும்.
விைளயும் பயிர்கைள நீ உண்பாய்.
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19 உனது முகம் ேவர்ைவயால் நிைறயும்படி
கஷ்டப்பட்டு உைழத்து உனது உணைவ உண்பாய்.
மரிக்கும்வைர நீ கஷ்டப்பட்டு உைழப்பாய்.
உன்ைன மண்ணால் உருவாக்கிேனன்.
நீ மரிக்கும்ேபாது மீண்டும் மண்ணுக்ேக

திரும்புவாய்” என்றார்.
20 ஆதாம் தன் மைனவிக்கு ஏவாள் என்று
ெபயரிட்டான். ஏெனன்றால் அவள் உயிேராடுள்ள
அைனவருக்கும் தாயாக விளங்குபவள்.

21 ேதவனாகிய கர்த்தர் மிருகங்களின் ேதாைல
ஆைடயாக்கி அவனுக்கும் அவளுக்கும்
அணிந்துெகாள்ளக் ெகாடுத்தார்.

22 பின்பு ேதவனாகிய கர்த்தர், “இேதா, நன்ைம
தீைம அறிந்தவனாக மனிதன் நம்மில்
ஒருவைரப்ேபால் ஆனான். இப்ெபாழுது மனிதன்
ஜீவமரத்தின் பழத்ைத எடுத்து உண்டால்
என்ெறன்றும் உயிருடன் இருப்பான்” என்றார்.

23 ஆைகயால் அவர்கைள ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஏேதன் ேதாட்டத்ைத விட்டு ெவளிேயற்றினார்.
ஆதாம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைத விட்டு ெவளிேயறி தான்
உருவாக்கப்பட்ட மண்ணிேலேய உைழக்கும்படி
வலியுறுத்தப்பட்டான். 24 ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவர்கைள ஏேதன் ேதாட்டத்ைத விட்டு துரத்திவிட்டு
அதைனப் பாதுகாக்க ேதாட்டத்தின் நுைழ வாசலில்
ேகருபீன்கைள ைவத்தார். அேதாடு ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெநருப்பு வாைளயும் ைவத்தார். அது
மின்னிக்ெகாண்டு, ஜீவமரத்துக்குச் ெசல்லும்
வழிையச் சுற்றிக் காவல் ெசய்தது.

முதல் குடும்பம்

ஆதாமும் அவன் மைனவியும் பாலின உறவு
ெகாண்டனர். அவள் கர்ப்பமுற்று காயீன்
என்ற ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுத்து, நான்,

“கர்த்தரின் உதவியால் ஒரு மனிதைனப்
ெபற்றுள்ேளன்” என்றாள்.

2 அதன் பிறகு ஏவாள் இன்ெனாரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். அவன் காயீனின் சேகாதரனான ஆேபல்.
ஆேபல் ஒரு ேமய்ப்பனாகவும், காயீன் ஒரு
விவசாயியாகவும் வளர்ந்தனர்.

முதல் ெகாைல
3 அறுவைடக் காலத்தில் காயீன் தன் வயலில்
விைளந்த தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு ேபானான். ஆனால்
ஆேபல் தன் மந்ைதயிலிருந்து சில சிறந்த
ஆடுகைளக் ெகாண்டு ேபானான்.
கர்த்தர் ஆேபைலயும், அவன் காணிக்ைகையயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். 5 ஆனால் கர்த்தர் காயீைனயும்
அவன் காணிக்ைககைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. இதனால் காயீன் துக்கமும்
ேகாபமும் ெகாண்டான். 6 கர்த்தர் அவனிடம், “ஏன்
நீ ேகாபமாயிருக்கிறாய்? ஏன் உன் முகத்தில் கவைல
ெதரிகிறது. 7 நீ நன்ைம ெசய்திருந்தால் எனக்கு
விருப்பமானவனாக இருந்திருப்பாய். நானும்
உன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்ேபன். ஆனால் நீ தீைம
ெசய்தால் பிறகு அந்தப் பாவம் உன் வாழ்வில்
இருக்கும். உனது பாவம் உன்ைன அடக்கி ஆள
விரும்பும். நீேயா உன் பாவத்ைத அடக்கி
ஆளேவண்டும்” என்றார்.

8 காயீன் தனது சேகாதரன் ஆேபலிடம்.
“வயலுக்குப் ேபாேவாம்” என்றான். அவர்கள்
வயலுக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக காயீன் தன்
தம்பிையத் தாக்கிக் ெகாைல ெசய்துவிட்டான்.

9 பிறகு கர்த்தர் காயீனிடம், “உனது சேகாதரன்
ஆேபல் எங்ேக?” என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவன், “எனக்குத் ெதரியாது. என்
தம்பிையக் காவல் ெசய்வது என் ேவைலயில்ைல”
என்றான்.

10 அதற்குக் கர்த்தர், “நீ என்ன காரியம் ெசய்தாய்?
நீ உன் சேகாதரைனக் ெகான்றுவிட்டாய்.
பூமியிலிருந்து அவனது இரத்தம் என்ைனக்
கூப்பிடுகிறேத. இப்ெபாழுது அவனது இரத்தத்ைத
உன் ைககளிலிருந்து வாங்கிக்ெகாள்ள தன் வாையத்
திறந்த, இந்தப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். 12

கடந்த காலத்தில் நீ பயிர் ெசய்தைவ நன்றாக
விைளந்தன. ஆனால் இனிேமல் நீ பயிரிடுபைவ
விைளயாதவாறு இந்த பூமி தைட ெசய்யும். இந்தப்
பூமியில் நிைலயில்லாமல் ஒவ்ெவாரு இடமாக
அைலந்துெகாண்டிருப்பாய்” என்றார்.

13 பிறகு காயீன், “என்னால் தாங்கிக்ெகாள்ள
இயலாதவாறு இந்தத் தண்டைன அதிகமாக
இருக்கிறது. 14 எனது பூமிைய விட்டுப் ேபாகுமாறு
நீர் என்ைன வற்புறுத்துகின்றீர். நான் உமது
பார்ைவயிலிருந்து மைறேவன். எனக்ெகன்று ஒரு வீடு
இருக்காது. பூமியில் ஒவ்ெவாரு இடமாக
அைலயும்படி நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிேறன்.
என்ைனப் பார்க்கிறவன் எவனும் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவாேன” என்றான்.

15 பிறகு கர்த்தர் காயீனிடம், “அவ்வாறு
நடக்குமாறு நான் விடமாட்ேடன். எவராவது
உன்ைனக் ெகான்றால் நான் அவர்கைள
மிகுதியாகத் தண்டிப்ேபன்” என்றார். ஆைகயால்
கர்த்தர் காயீன்மீது ஒரு அைடயாளம் இட்டார்.
அதனால் எவரும் அவைனக் ெகால்லமாட்டார்கள்
என்றார்.

காயீன் குடும்பம்
16 காயீன் கர்த்தைரவிட்டு விலகிப்ேபாய் ஏேதனின்
கிழக்கிலிருந்த ேநாத் என்னும் ேதசத்தில்
குடியிருந்தான்.

17 காயீன் தன் மைனவியுடன் பாலின உறவு
ெகாண்டேபாது அவள் ஏேனாக் என்னும் ெபயருள்ள
குமாரைனப் ெபற்றாள். காயீன் ஒரு நகரத்ைத
உருவாக்கி அதற்குத் தன் குமாரனின் ெபயைர
ைவத்தான்.

18 ஏேனாக்குக்கு ஈராத் என்னும் குமாரன்
பிறந்தான். ஈராத்துக்கு ெமகுயேவல் என்ற குமாரன்
பிறந்தான். ெமகுயேவலுக்கு ெமத்தூசேவல் என்ற
குமாரன் பிறந்தான். ெமத்தூசேவலுக்கு லாேமக்
என்ற குமாரன் பிறந்தான்.

19 லாேமக் இரண்டு ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். ஒருத்தியின் ெபயர் ஆதாள்,
இன்ெனாருத்தியின் ெபயர் சில்லாள். 20 ஆதாள்
யாபாைலப் ெபற்றாள். யாபால் கூடாரத்தில்
வாழ்பவர்களுக்கும், மந்ைதைய
ேமய்க்கிறவர்களுக்கும் தந்ைத ஆனான். 21

ஆதாளுக்கு யூபால் என்று இன்ெனாரு குமாரன்
இருந்தான். அவன் கின்னரக்காரர் நாகசுரக்காரர்
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ேபான்ேறாருக்குத் தந்ைத ஆனான். 22 சில்லாள்
தூபால்-காயீைனப் ெபற்றாள். அவன் பித்தைள,
இரும்பு முதலியவற்றின் ெதாழிலாளர் யாவருக்கும்
தந்ைத ஆனான். தூபால் காயீனுக்கு, நாமாள் என்ற
சேகாதரி இருந்தாள்.

23 லாேமக்கு தன் மைனவிகளிடம்,
“ஆதாேள, சில்லாேள என் ேபச்ைசக் ேகளுங்கள்.
நீங்கள் லாேமக்கின் மைனவியர், நான்

ெசால்வைதக் கவனியுங்கள்.
என்ைன ஒருவன் துன்புறுத்தினான், அவைன நான்
ெகான்ேறன்.
என்னுடன் இைளஞன் ேமாதினான், எனேவ

அவைனயும் ெகான்ேறன்.
24 காயீனின் ெகாைலக்காக ெகாடுக்கப்பட்ட
தண்டைன மிகப்ெபரியது.
என்ைனக் ெகால்வதால் கிைடக்கும்

தண்டைனயும் மிக அதிகமாகேவ இருக்கும்”
என்றான்.

ஆதாம்-ஏவாளுக்கு புதிய குமாரன் பிறந்தது
25 ஆதாம் ஏவாேளாடு பாலின் உறவு ெகாண்டான்.
ஏவாள் இன்ெனாரு குமாரைனப் ெபற்றாள்.
அவனுக்குச் ேசத் என்று ெபயரிட்டனர். ஏவாள்,
“ேதவன் எனக்கு இன்ெனாரு குமாரைனக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். காயீன் ஆேபைலக்
ெகான்றான். ஆனால் நான் ேசத்ைதப் ெபற்ேறன்”
என்றாள். 26 ேசத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான்.
அவனுக்கு ஏேனாஸ் என்று ெபயர் ைவத்தான்.
அப்ெபாழுது மனிதர்கள் கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்ைக
ைவக்க ஆரம்பித்தனர்.

ஆதாமின் குடும்ப வரலாறு

இது ஆதாமின் குடும்பத்ைதப்பற்றி கூறுகின்ற
பகுதி. ேதவன் மனிதைரத் தம் சாயலிேலேய
பைடத்தார். 2 ேதவன் அவர்கைள ஆண்

என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார். ேதவன்
அவர்கைளப் பைடத்த அந்நாளிேலேய அவர்கைள
ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு “மனிதர்” என்று
ெபயரிட்டார்.

3 ஆதாமுக்கு 130 வயது ஆன பிறகு இன்ெனாரு
குமாரன் பிறந்தான். அவன் ஆதாைமப்ேபாலேவ
இருந்தான். ஆதாம் அவனுக்கு ேசத் என்று ெபயர்
ைவத்தான். 4 ேசத் பிறந்த பிறகும் ஆதாம் 800
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தில் ஆதாமுக்கு
ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்பிள்ைளகளும் பிறந்தனர்.
5 எனேவ ஆதாம் ெமாத்தமாக 930 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்து, மரணமைடந்தான்.

6 ேசத்துக்கு 105 வயதானேபாது அவனுக்கு
ஏேனாஸ் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 7 ஏேனாஸ்
பிறந்த பிறகு ேசத் 807 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தில் அவனுக்கு ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்
பிள்ைளகளும் பிறந்தனர். 8 ேசத் ெமாத்தம் 912
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பிறகு மரணமைடந்தான்.

9 ஏேனாசுக்கு 90 வயதானேபாது அவனுக்கு
ேகனான் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 10 ேகனான்
பிறந்த பிறகு ஏேனாஸ் 815 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தில் அவனுக்கு ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்
பிள்ைளகளும் பிறந்தனர். 11 ஏேனாஸ் 905
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பின்னர் மரணமைடந்தான்.

12 ேகனானுக்கு 70 வயதானேபாது அவனுக்கு
மகலாேலேயல் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 13

மகலாேலேயல் பிறந்த பிறகு ேகனான் 840
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ஆண்
பிள்ைளகளும் ெபண்பிள்ைளகளும் பிறந்தனர். 14

ஆகேவ ேகனான் 910 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.

15 மகலாேலேயல் 65 வயதானேபாது அவனுக்கு
யாேரத் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 16 யாேரத் பிறந்த
பின் மகலாேலேயல் 830 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தில் அவனுக்கு ஆண்பிள்ைளகளும்
ெபண்பிள்ைளகளும் பிறந்தனர். 17 மகலாேலேயல்
895 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரணமைடந்தான்.

18 யாேரத்துக்கு 162 வயதானேபாது அவனுக்கு
ஏேனாக் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 19 ஏேனாக்
பிறந்த பின் யாேரத் 800 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தில் அவனுக்கு ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்
பிள்ைளகளும் பிறந்தனர். 20 யாேரத் ெமாத்தம் 962
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரணமைடந்தான்.

21 ஏேனாக்குக்கு 65 வயதானேபாது அவனுக்கு
ெமத்தூசலா என்ற குமாரன் பிறந்தான். 22

ெமத்தூசலா பிறந்தபின் ஏேனாக் 300 ஆண்டுகள்
ேதவேனாடு வழிநடந்தான். அக்காலத்தில் அவன்
ஆண்பிள்ைளகைளயும் ெபண்பிள்ைளகைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 23 அவன் ெமாத்தம் 365
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். 24 ஒரு நாள் ஏேனாக்
ேதவேனாடு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவன்
மைறந்து ேபானான். ேதவன் அவைன
எடுத்துக்ெகாண்டார்.

25 ெமத்தூசலாவுக்கு 187 வயதானேபாது
அவனுக்கு லாேமக் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 26

லாேமக் பிறந்தபின் ெமத்தூசலா 782 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அக்காலத்தில் அவனுக்கு
ஆண்பிள்ைளகளும் ெபண்பிள்ைளகளும் பிறந்தனர்.
27 ெமத்தூசலா 969 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.

28 லாேமக்கிற்கு 182 வயதானேபாது அவனுக்கு
ஒரு குமாரன் பிறந்தான். 29 அவனுக்கு ேநாவா என்று
ெபயரிட்டான். அவன், “நாம் விவசாயிகளாக
பாடுபடுகிேறாம். ஏெனன்றால் ேதவன் பூமிையச்
சபித்திருக்கிறார். ஆனால் ேநாவா, நமக்கு
இைளப்பாறுதைல அளிப்பான்” என்றான்.

30 ேநாவா பிறந்தபின், லாேமக் 595 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அக்காலத்தில் அவன் ஆண்
பிள்ைளகைளயும் ெபண்பிள்ைளகைளயும்
ெபற்ெறடுத்தான். 31 லாேமக் ெமாத்தம் 777
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரணமைடந்தான்.

32 ேநாவாவுக்கு 500 வயதானபின் அவனுக்கு ேசம்,
காம், யாப்ேபத் என்னும் ஆண்பிள்ைளகள் பிறந்தனர்.

ஜனங்கள் தீயவர்களாக மாறுதல்

பூமியில் ஜனங்கள் ெதாைக ெபருக
ஆரம்பித்தது. அவர்களுக்குப் ெபண்
பிள்ைளகள் ஏராளமாகப் பிறந்தனர். ேதவ

குமாரர்கள் மானிடப் ெபண்கைள அதிக
அழகுள்ளவர்கள் எனக் கண்டு, தாங்கள் விரும்பியபடி
ெபண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து மணந்துெகாண்டனர்.
அப்ெபண்களும் பிள்ைளகைளப் ெபற்றனர்.
அந்நாட்களிலும், அதற்குப் பிறகும் இராட்சதர்கள்
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இருந்தார்கள். அவர்கள் பழங்காலத்திலிருந்ேத
புகழ்ெபற்ற வீரர்களாகவும் இருந்தனர்.
கர்த்தர், “ஜனங்கள் மனிதப்பிறவிகேள,
அவர்களால் என்ெறன்ைறக்கும் எனது ஆவி
துன்புறும்படி அனுமதிக்கமாட்ேடன். அவர்கள் 120
ஆண்டுகள் வாழும்படி அனுமதிக்கிேறன்” என்றார்.

5 பூமியில் உள்ள மனிதர்கள் அைனவரும் ெபரும்
பாவிகளாக இருப்பைத கர்த்தர் அறிந்தார். அவர்கள்
எல்லாக் காலத்திலும் பாவ எண்ணங்கைளேய
ெகாண்டிருப்பைத கர்த்தர் பார்த்தார். 6 கர்த்தர்
மனிதர்கைளப் பூமியில் பைடத்ததற்காக
வருத்தப்பட்டார். 7 எனேவ கர்த்தர், “பூமியில் நான்
பைடத்த அைனத்து மனிதர்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும், ஊர்வனவற்ைறயும், வானத்தில்
பறக்கும் பறைவகைளயும் அழிக்கப் ேபாகிேறன்.
ஏெனன்றால் நான் இவற்ைறெயல்லாம்
பைடத்ததற்காக வருத்தப்படுகிேறன்” என்றார்.

8 ஆனால் கர்த்தருக்கு விருப்பமான வழியில்
நடப்பவனாக ேநாவா என்னும் ஒேர ஒரு மனிதன்
மட்டும் இருந்தான்.

ேநாவாவும் ெபருெவள்ளமும்
9 இது ேநாவாவின் குடும்பத்ைதப்பற்றிக்
கூறுகின்ற பகுதி. ேநாவா ேநர்ைமயான மனிதனாக
இருந்தான். அவன் தன்ைனச் சுற்றியுள்ள ஜனங்களில்
குற்றமற்றவனாக இருந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும்
ேதவைனப் பின்பற்றி வாழ்ந்தான். 10 அவனுக்கு
ேசம், காம், யாப்ேபத் எனும் மூன்று குமாரர்கள்
இருந்தனர்.

11 ேதவன் பூமிையப் பார்த்தார். அது மனிதர்களால்
ெகடுக்கப்பட்டிருப்பைத அறிந்தார். எங்கும்
வன்முைற பரவியிருந்தது. ஜனங்கள் பாவிகளாகவும்,
ெகாடூரமானவர்களாகவும் மாறியிருந்தனர். அவர்கள்
பூமியில் தம் வாழ்க்ைகையயும் ெகடுத்திருந்தனர்.

13 எனேவ, ேதவன் ேநாவாவிடம், “எல்ேலாரும்
பூமியில் பாவத்ைதயும் வன்முைறையயும் பரவ
ைவத்துள்ளனர். எனேவ நான் எல்லா உயிர்கைளயும்
அழித்து, அவற்ைற பூமியிலிருந்து விலக்குேவன். 14

ெகாப்ேபர் மரத்ைதப் பயன்படுத்தி நீேய ஒரு ெபரிய
கப்பைலச் ெசய். அதில் பல அைறகைள ஏற்படுத்து.
உள்ளும் புறம்புமாகத் தார் பூசி விடு.

15 “கப்பல் 450 அடி நீளமும், 75 அடி அகலமும், 45
அடி உயரமும் இருக்கட்டும். 16 இதில் 18 அங்குலம்
கூைரைய விட்டு கீேழ ஒரு ஜன்னல் இருக்கட்டும்.
கப்பலின் பக்கவாட்டில் ஒரு கதவு இருக்கட்டும்.
அதில் ேமல்தளம், நடுத்தளம், கீழ்த்தளம் என்று
மூன்று தளங்கள் இருக்கட்டும்.

17 “நான் உனக்குச் ெசால்வைதக் கவனமாகக்
ேகள். நான் பூமியில் ஒரு ெபரிய ெவள்ளப் ெபருக்ைக
ஏற்படுத்துேவன். வானத்துக்குக் கீேழயுள்ள
அைனத்து உயிர்கைளயும் அழிப்ேபன். மண்ணிலுள்ள
அைனத்தும் மரணமைடயும். 18 ஆனால் நான்
உன்ேனாடு ஒரு சிறப்பான உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்கிேறன். நீயும் உன் மைனவியும் உன்
குமாரர்களும், குமாரர்களின் மைனவிமார்களும்
கப்பலுக்குள் ேபாய்விடுங்கள். 19 பூமியிலுள்ள
அைனத்து உயிர்களிலும் ஆண், ெபண் என
இைணயாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். கப்பலில்
அைவகள் உயிேராடு இருக்கட்டும். 20 ஒவ்ெவாரு

பறைவ இனங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும்,
ஒவ்ெவாரு மிருக இனங்களிலும் ஒவ்ெவாரு
ேஜாடியும், எல்லா ஊர்வனவற்றிலும் ஒவ்ெவாரு
ேஜாடியும் கண்டு பிடித்து, அவற்ைறயும் உனது
கப்பலில் உயிேராடு ைவத்துக்ெகாள். 21

எல்லாவைக உணவுப் ெபாருட்கைளயும் கப்பலில்
ேசமித்து ைவ. அவ்வுணவு உங்களுக்கும் மற்ற
மிருகங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கட்டும்” என்றார்.

22 ேநாவா ேதவன் ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும்
சரியாகச் ெசய்து முடித்தான்.

ெவள்ளப் ெபருக்கின் ெதாடக்கம்

பிறகு கர்த்தர் ேநாவாவிடம், “நீ நல்லவன்
என்பைத, எல்ேலாரும் ெகட்டுப்ேபான
இக்காலத்திலும் கண்டிருக்கிேறன்.

ஆைகயால் உனது குடும்பத்தினைர
அைழத்துக்ெகாண்டு கப்பலுக்குள் ெசல். 2

பலிக்குரிய சுத்தமான விலங்குகளில் ஏழு
ேஜாடிகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். மற்ற
மிருகங்களில் ஒரு ேஜாடி ேபாதும்.
இவற்ைறெயல்லாம் உனது கப்பலுக்குள் ேசர்த்து
ைவ. 3 பறைவகளில் ஒவ்ெவாரு வைகயிலும் ஏழு
ேஜாடிகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். இதனால்
மற்ற இனங்கள் அழிந்தாலும் இைவ
நிைலத்திருக்கும். 4 இன்றிலிருந்து ஏழு
நாட்களானதும் பூமியில் ெபருமைழ ெபாழியச்
ெசய்ேவன். 40 இரவும் 40 பகலுமாக ெதாடர்ந்து
மைழ ெபாழியும். உலகில் வாழும் அைனத்து
உயிர்களும் அழிந்துேபாகும். என்னால்
பைடக்கப்பட்ட அைனத்தும் அழியும்” என்றார். 5

ேநாவா கர்த்தர் ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்து முடித்தான்.

6 மைழ ெபய்தேபாது ேநாவாவுக்கு 600
வயதாயிருந்தது. 7 ேநாவாவும் அவனது
குடும்பத்தினரும் கப்பலுக்குள் ெசன்று
ெவள்ளத்திலிருந்து உயிர் பிைழத்தனர்.
ேநாவாேவாடு அவனது மைனவியும் அவனது
குமாரர்களும், குமாரர்களின் மைனவியரும்
இருந்தனர். 8 பலிக்குரிய மிருகங்களும் மற்ற
மிருகங்களும் பறைவகளும் ஊர்வனவும், 9

ேநாவாேவாடு கப்பலுக்குள் ெகாண்டுவரப்பட்டன.
அைவ ஆணும் ெபண்ணுமாக ேஜாடி ேஜாடியாக
ேதவனுைடய ஆைணயின்படி
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தன. 10 ஏழு
நாட்களானதும் ெவள்ளப்ெபருக்கு துவங்கியது.
மைழ ெதாடர்ந்து ெபய்தது.

11 இரண்டாவது மாதத்தின் பதிேனழாவது நாள்
பூமிக்கடியில் உள்ள ஊற்றுகள் எல்லாம் திறந்து
பீறிட்டுக் கிளம்பின. அன்று ெபருமைழயும் ேசர்ந்து
ெகாட்ட ஆரம்பித்தது. அது வானத்தின் ஜன்னல்கள்
திறந்துெகாண்டது ேபான்று இருந்தது. நாற்பது
நாட்கள் இரவும் பகலுமாக மைழ ெதாடர்ந்து
ெபய்தது. முதல் நாேள ேநாவாவும் அவனது
மைனவியும் அவன் குமாரர்களான ேசம், காம்,
யாப்ேபத் ஆகிேயாரும் அவர்களது மைனவிமாரும்
கப்பலுக்குள் ெசன்றுவிட்டனர். அப்ேபாது
ேநாவாவுக்கு 600 வயது. 14 அவர்களும் எல்லாவைக
மிருகங்களும் கப்பலுக்குள் இருந்தனர். எல்லா
வைக மிருகங்களும், எல்லாவைகப் பறைவகளும்,
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எல்லாவைக ஊர்வனவும் கப்பலுக்குள் இருந்தன. 15

இைவ எல்லாம் ேநாவாேவாடு கப்பலுக்குள்
ெசன்றன. அைவகள் எல்லா மிருக
வைககளிலிருந்தும் ேஜாடி, ேஜாடியாக வந்தன. 16

இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக,
கப்பலுக்குள் ெசன்றன. ேதவனுைடய
ஆைணயின்படிேய அைவ கப்பலுக்குள் ெசன்றன.
பிறகு கர்த்தர் கப்பலின் கதைவ அைடத்துவிட்டார்.

17 பூமியில் 40 நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெவள்ளம்
ெபருகியது. அவ்ெவள்ளம் கப்பைலத் தைரயிலிருந்து
ேமல் ேநாக்கிக் கிளப்பியது. 18 ெவள்ளம் ெதாடர்ந்து
ஏறியது. அதனால் கப்பல் தண்ணீரில் மிதக்க
ஆரம்பித்தது. 19 உயரமான மைலகளும் மூழ்கும்படி
ெவள்ளம் உயர்ந்தது. 20 ெவள்ளம் மைலகளுக்கு
ேமலும் உயர்ந்தது. அதன் உயரம் மைலகளுக்கு ேமல்
20 அடி இருந்தது.

21 உலகில் உள்ள அைனத்து உயிர்களும்
மரித்தன. எல்லா ஆண்களும் ெபண்களும்,
பறைவகளும், எல்லா மிருகங்களும், எல்லா
ஊர்வனவும் மரித்தன. தைரயில் வாழக்கூடிய
அைனத்து உயிர்களும் மரித்துப்ேபாயின. 23

இவ்வாறு ேதவன் பூமிைய அழித்தார். ேதவன் பூமியில்
உயிருள்ள அைனத்ைதயும் மனிதன், மிருகம், ஊர்ந்து
ெசல்லும் பிராணிகள், பறைவகள் உட்பட
எல்லாவற்ைறயும் பூமியிலிருந்து முற்றிலுமாய்
அழித்தார். ேநாவாவும் அவனது குடும்பத்தினரும்
அவேனாடு கப்பலிலிருந்த பறைவகளும்,
மிருகங்களும் மட்டுேம உயிர் பிைழத்தன. 24

ெவள்ளமானது ெதாடர்ந்து 150 நாட்கள் பூமியில்
பரவியிருந்தது.

ெவள்ளப் ெபருக்கின் முடிவு

ஆனால் ேதவன் ேநாவாைவ மறக்கவில்ைல.
ேதவன் அவைனயும் அவனது
குடும்பத்தினைரயும் அவேனாடு கப்பலிலுள்ள

விலங்குகைளயும் நிைனவுகூர்ந்தார். பூமியின்மீது
காற்று வீசுமாறு ெசய்தார். தண்ணீெரல்லாம்
மைறயத்ெதாடங்கியது.

2 வானிலிருந்து ெபய்த மைழ நின்றது. 3 பூமியின்
மீதிருந்த தண்ணீர் கீேழ ெசல்லத் துவங்கியது. 150
நாட்கள் ஆனதும் மீண்டும் கப்பல் பூமிையத்
ெதாடுகிற அளவிற்குக் குைறந்து ேபானது. கப்பல்
அரராத் என்ற மைலமீது அமர்ந்தது. அது ஏழாவது
மாதத்தின் 17வது நாள். 5 ெவள்ளமானது ேமலும்,
ேமலும் கீேழ ேபாயிற்று. பத்தாவது மாதத்தின் முதல்
நாளில் அைனத்து மைலகளின் ேமல்பாகெமல்லாம்
ெதரிய ஆரம்பித்தது.

6 நாற்பது நாட்களுக்குப் பிறகு ேநாவா கப்பலின்
ஜன்னைலத் திறந்து, 7 ஒரு காகத்ைத ெவளிேய
அனுப்பினான். அது பூமியிலுள்ள தண்ணீர்
வற்றிப்ேபாகும்வைர ேபாவதும் வருவதுமாக
இருந்தது. 8 ேநாவா ஒரு புறாைவயும் ெவளிேய
அனுப்பினான். அது தான் தங்கிட ஒரு வறண்ட
இடத்ைதக் கண்டுக்ெகாள்ளும் என எண்ணினான்.
இதன் மூலம் பூமியில் தண்ணீர் வற்றிவிட்டதா
என்பைத அறிந்துெகாள்ளலாம் என நிைனத்தான்.

9 ஆனால் தண்ணீர் இன்னும் பூமியில்
பரவியிருந்தது. எனேவ புறா மீண்டும் கப்பலுக்ேக
திரும்பி வந்தது. ேநாவா அதைனத் தன் ைகைய

நீட்டிப் பிடித்து கப்பலுக்குள் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
10 ஏழு நாட்களானதும் ேநாவா மீண்டும் புறாைவ
அனுப்பினான். 11 அன்று மாைலயில் அப்புறா மீண்டும்
திரும்பி வந்தது. அதன் வாயில் ஒலிவ மரத்தின் புதிய
இைல இருந்தது. இதன் மூலம் அவன் தண்ணீர்
வற்றிவிட்டது என்பைத அறிந்துக்ெகாண்டான். 12

ேமலும் 7 நாட்கள் ஆனதும் மீண்டும் புறாைவ
ெவளிேய அனுப்பினான். ஆனால் அது திரும்பி வரேவ
இல்ைல.

13 அதன் பிறகு ேநாவா கப்பலின் கதைவத்
திறந்தான். தைர காய்ந்துேபானைத ேநாவா
ெதரிந்துெகாண்டான். இதுதான் அந்த ஆண்டின்
முதல் மாதத்தின் முதல் நாளாக ஆயிற்று. ேநாவா
601 வயதுைடயவன் ஆனான். 14 இரண்டாவது
மாதத்தின் 27வது நாளில் தைர முழுவதும் நன்றாகக்
காய்ந்துவிட்டது.

15 பிறகு ேதவன் ேநாவாவிடம், 16 “நீயும் உன்
மைனவியும் உன் குமாரர்களும் அவர்களின்
மைனவியரும் இப்ேபாது கப்பைல விட்டு ெவளிேய
வாருங்கள். 17 உங்கேளாடுள்ள அைனத்ைதயும்
ெவளிேய ெகாண்டு வாருங்கள். பறைவகள்,
விலங்குகள், ஊர்வன அைனத்தும் மீண்டும்
குட்டிகளும் குஞ்சுகளும் இட்டு பூமிைய நிரப்பட்டும்”
என்றார்.

18 எனேவ ேநாவா தன் மைனவி, குமாரர்கள்,
மருமகள்கள் ஆகிேயாேராடு ெவளிேய வந்தான். 19

கப்பலிலுள்ள அைனத்து மிருகங்களும் பறைவகளும்
ஊர்வனவும் எல்லா விலங்கினங்களும் கப்பைல
விட்டு ேஜாடிகளாக ெவளிேய வந்தன.

20 பிறகு ேநாவா கர்த்தருக்கு ஓர் பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். அவன் பலிக்குரிய சுத்தமான
மிருகங்கைளயும், பறைவகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்து
ேதவனுக்குப் பலியிட்டான்.

21 கர்த்தர் அதன் வாசைனைய முகர்ந்தார். அது
அவருக்கு விருப்பமாக இருந்தது. கர்த்தர் தமக்குள்,
“மனிதர்கைளத் தண்டிக்க நான் மீண்டும் இது
ேபான்று பூமிையச் சபிக்கமாட்ேடன். ஜனங்கள்
இளைம முதலாகேவ பாவத்தில் இருக்கிறார்கள்.
நான் ெசய்ததுேபால, மீண்டும் ஒருமுைற உயிர்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். 22 பூமி ெதாடர்ந்து இருக்கும்
காலம்வைர நடுவதற்ெகன்று ஒரு காலமும்,
அறுவைடக்ெகன்று ஒரு காலமும் இருக்கும். பூமியில்
குளிரும் ெவப்பமும், ேகாைடயும் வசந்தமும், இரவும்
பகலும் இருக்கும்” என்றார்.

புதிய துவக்கம்

ேதவன் ேநாவாைவயும் அவனது
பிள்ைளகைளயும் ஆசீர்வதித்தார். ேதவன்
அவர்களிடம், “குழந்ைதகைளப் ெபற்று,

ஜனங்களால் இப்பூமிைய நிரப்புங்கள். 2 பூமியிலுள்ள
அைனத்து மிருகங்களும், வானத்திலுள்ள அைனத்து
பறைவகளும், தண்ணீரிலுள்ள அைனத்து மீன்களும்,
பிற அைனத்து ஊர்வனவும் உங்கைளக் கண்டு
அஞ்சும், அைவ உங்கள் அதிகாரத்திற்குள்
இருக்கும். 3 கடந்த காலத்தில் பச்ைசயான
தாவரங்கைள உங்களுக்கு உணவாகக்
ெகாடுத்ேதன். இப்ேபாது அைனத்து மிருகங்களும்
உங்களுக்கு உணவாகட்டும். உலகிலுள்ள
அைனத்தும் உங்களுக்காகக்
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ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 4 ஆனால் உங்களுக்கு
ஒரு ஆைண இடுகிேறன். இைறச்சிைய அதின்
உயிராகிய இரத்தத்துடன் உண்ணாதீர்கள். 5 நான்
உங்களது உயிருக்காக உங்களது இரத்தத்ைதக்
ேகட்ேபன். அதாவது ஒரு மனிதைனக் ெகால்லுகிற
விலங்கின் இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். ேமலும்
மற்ெறாரு மனிதைனக் ெகால்லுகிற மனிதனின்
இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன்.

6 “ேதவன் மனிதைனத் தமது சாயலாகேவப்
பைடத்தார்.
எனேவ மற்றவைனக் ெகால்லுகிற எவனும்

இன்ெனாருவரால் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
7 “ேநாவா, நீயும் உன் குமாரர்களும்
குழந்ைதகைளப் ெபற்று, உங்கள் ஜனங்களால்
பூமிைய நிரப்புங்கள்” என்றார்.

8 பிறகு ேதவன் ேநாவாவிடமும் அவனது
பிள்ைளகளிடமும், 9 “நான் உங்கேளாடும்
உங்களுக்குப் பின்னுள்ள வாரிசுகேளாடும், 10

உங்கேளாடு கப்பலிேல இருந்த பறைவகேளாடும்
மிருகங்கேளாடும் ஊர்வனவற்ேறாடும் பூமியில் உள்ள
அைனத்து உயிர்கேளாடும் எனது உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்திக்ெகாள்கிேறன். 11 ெவள்ளப்ெபருக்கால்
பூமியில் உள்ள அைனத்து உயிர்களும்
அழிக்கப்பட்டன. ஆனால் மீண்டும் இது ேபால்
நைடெபறாது. இன்ெனாரு ெவள்ளப் ெபருக்கு
பூமியில் உள்ள உயிர்கைள அழிக்காது” என்றார்.

12 ேமலும் ேதவன், “உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதிக்கு அைடயாளமாக ஒன்ைற
உங்களுக்குத் தருகிேறன். உன்ேனாடும் பூமியில்
வாழும் ஒவ்ெவாரு உயிேராடும் நான்
ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகக்கு அது
அத்தாட்சியாக இருக்கும். இந்த உடன்படிக்ைக
இனிவரும் எல்லாக் காலத்துக்கும் உரியதாக
இருக்கும். இதுேவ அந்த அத்தாட்சி. 13

ேமகங்களுக்கு இைடேய ஒரு வானவில்ைல
உருவாக்கி உள்ேளன். எனக்கும் பூமிக்குமான
உடன்படிக்ைகக்கு இதுேவ அத்தாட்சி. 14 பூமிக்கு
ேமலாய் ேமகங்கைளக் ெகாண்டு
வரும்ேபாெதல்லாம் நீங்கள் அதில் வானவில்ைலப்
பார்க்கலாம். 15 வானவில்ைலப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் நான் எனக்கும்
உங்களுக்கும் மற்ற உயிர்களுக்கும் இைடயில்
ஏற்படுத்திக்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
நிைனத்துக்ெகாள்ேவன். அந்த உடன்படிக்ைக இனி
ஒரு ெவள்ளப் ெபருக்கு உலகில் ேதான்றி இங்குள்ள
உயிர்கைள அழிக்காது என்று கூறுகிறது. 16

ேமகங்களுக்கிைடயில் நான் வானவில்ைலப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் எனக்கும் பூமியின் மீதுள்ள
அைனத்து உயிர்களுக்குமிைடயிலான நிரந்தரமான
உடன்படிக்ைகைய நிைனத்துக்ெகாள்ேவன்.”

17 “நான் பூமியில் உள்ள அைனத்து
உயிர்கேளாடும் ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகக்கு
அத்தாட்சியாக வானவில் விளங்குகிறது” என்றார்.

பிரச்சைனகள் மீண்டும் ேதான்றுதல்
18 ேநாவாவின் குமாரர்கள் கப்பைலவிட்டு
ெவளிேய வந்தனர். அவர்களின் ெபயர் ேசம், காம்,
யாப்ேபத் ஆகும். காம், கானானின் தந்ைத. 19 இந்த
மூன்று ேபரும் ேநாவாவின் குமாரர்கள். பூமியில்

உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் அவர்களது
வம்சேமயாகும்.

20 ேநாவா ஒரு விவசாயி ஆனான். அவன் ஒரு
திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதப் பயிர் ெசய்தான். 21

ேநாவா அதில் திராட்ைச ரசத்ைதச் ெசய்து
குடித்தான். அவன் ேபாைதயில் தன் கூடாரத்தில்
ஆைடயில்லாமல் விழுந்து கிடந்தான். 22

கானானின் தந்ைதயான காம் ஆைடயற்ற தனது
தந்ைதையப் பார்த்து அைதக் கூடாரத்திற்கு
ெவளிேய இருந்த தன் சேகாதரர்களிடம்
ெசான்னான். 23 ேசமும் யாப்ேபத்தும் ஒரு
ஆைடைய எடுத்து தங்கள் முதுகின் ேமல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு பின்னால் நடந்து
கூடாரத்திற்குள் நுைழந்து அைதத் தங்கள் தகப்பன்
ேமல் ேபாட்டார்கள். இவ்வாறு தந்ைதயின்
நிர்வாணத்ைதப் பார்க்காமல் தவிர்த்தார்கள்.

24 திராட்ைச ரசத்ைதக் குடித்ததினால் தூங்கிய
ேநாவா எழுந்ததும் தனது இைளய குமாரனான காம்
ெசய்தது அவனுக்குத் ெதரியவந்தது. 25 எனேவ
அவன்,
“கானான் சபிக்கப்பட்டவன்.
அவன் தன் சேகாதரர்களுக்கு அடிைமயிலும்

அடிைமயாக இருப்பான்” என்றான்.
26 ேமலும்,

“ேசமுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
துதிக்கப்படுவாராக.
கானான் ேசமுைடய அடிைமயாய் இருப்பான்.

27 ேதவன் யாப்ேபத்துக்கு ேமலும் நிலங்கைளக்
ெகாடுப்பார்.
ேதவன் ேசமுைடய கூடாரத்தில் இருப்பார்.
இவர்களின் அடிைமயாகக் கானான் இருப்பான்”

என்றான்.
28 ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் பிறகு ேநாவா 350
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். 29 அவன் ெமாத்தம் 950
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரணமைடந்தான்.

நாடுகளின் வளர்ச்சியும் பரவலும்

ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆகிேயார்
ேநாவாவின் குமாரர்கள். ெவள்ளப்
ெபருக்குக்குப் பின் இவர்கள் ேமலும் பல

பிள்ைளகளுக்குத் தந்ைத ஆனார்கள். இங்ேக
அவர்களின் பிள்ைளகள் பற்றிய பட்டியல்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

யாப்ேபத்தின் சந்ததி
2 ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால்,
ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆகிேயார் யாப்ேபத்தின்
குமாரர்கள்.
3 அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா ஆகிேயார்
ேகாமரின் குமாரர்கள்.
4 எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், ெதாதானீம் ஆகிேயார்
யாவானின் குமாரர்கள்.
5 மத்தியத்தைரக் கடல் பகுதியில் வாழ்ந்த
ஜனங்கள் யாப்ேபத்தின் வழி வந்தவர்கள். ஒவ்ெவாரு
குமாரனும் தனக்குரிய ெசாந்த நிலத்ைதப்
ெபற்றிருந்தான். ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் ெபருகி
ெவவ்ேவறு நாடுகளாயின. ஒவ்ெவாரு நாடும்
தனக்ெகன்று ஒரு தனி ெமாழிையப் ெபற்றது.
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காமின் சந்ததி
6 கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் ஆகிேயார்
காமின் பிள்ைளகள்.
7 ேசபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா,
ஆகிேயார் கூஷின் பிள்ைளகள்.
ேசபா, திதான் ஆகிேயார் ராமாவின் பிள்ைளகள்.
8 கூஷ் நிம்ேராத்ைத ெபற்றான். நிம்ேராத் பூமியில்
மிக வல்லைம மிக்க வீரன் ஆனான். 9 இவன்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ெபரிய ேவட்ைடக்காரனாக
இருந்தான். இதனால் “கர்த்தருக்கு முன்பாகப்
பலத்த ேவட்ைடக்காரனான நிம்ேராத்ைதப்ேபால”
என்ற வழக்குச்ெசால் உண்டானது.

10 நிம்ேராத்தின் அரசாட்சி பாேபலிலிருந்து
ஏேரக், அக்காத், சிெநயார் நாட்டிலுள்ள
கல்ேனவைர பரவியிருந்தது. 11 நிம்ேராத்
அசீரியாவுக்குப் ேபானான், அங்கு நினிேவ,
ெரெகாேபாத், காலாகு, ெரேசன் ஆகிய
நகரங்கைளக் கட்டினான். 12 (ெரேசன் நகரமானது
நினிேவக்கும் காலாகுக்கும் இைடப்பட்ட ெபரிய
நகரம்)

13 லூதி, ஆனாமீ, ெலகாபீ, நப்தூகீம், 14 பத்ருசீம்,
ெபலிஸ்தர், கஸ்லூ, கப்ெதார் ஆகிேயாரின்
தந்ைத மிஸ்ராயீம்.
15 கானான் சீேதானின் தந்ைதயானான். இவன்
கானானின் மூத்தகுமாரன். கானான் ேகத்துக்கும்
தந்ைத. ேகத் ேகத்தியர்களின் தந்ைத ஆனான். 16

எபூசியர், எேமாரியர், கிர்காசியர், 17 ஈவியர்,
அர்க்கீரியர், சீநியர், 18 அர்வாதியர், ெசமாரியர்,
காமாத்தியர், ஆகிேயாருக்கும் கானான் தந்ைத
ஆனான்.
இவனது சந்ததியினர் உலகின் பல பாகங்களிலும்
பரவினர். 19 கானான் ேதசத்தில் இருந்தவர்களுக்கு
தம் எல்ைலயாக சீேதான் முதல் ேகரார் வழியாய்
காசா மட்டும், அது முதல் ேசாேதாம், ெகாேமாரா,
அத்மா, ெசேபாயிம் வழியாய் லாசா மட்டும்
இருந்தது.

20 இவர்கள் அைனவரும் காமுைடய
சந்ததியார்கள். இக்குடும்பத்தினர் அைனவரும்
தங்களுக்ெகன்று ெசாந்த ெமாழியும் ெசாந்த பூமியும்
உைடயவர்களாய் இருந்தனர். அவர்கள் தனித்தனி
நாட்டினராயும் ஆயினர்.

ேசமின் சந்ததி
21 ேசம், யாப்ேபத்தின் மூத்த சேகாதரன். அவனது
சந்ததியில் ஒருவேன ஏேபர். எேபேர எபிெரய
ஜனங்கள் அைனவருக்கும் தந்ைதயானான்.

22 ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம்
ஆகிேயார் ேசமின் பிள்ைளகள்.
23 ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், மாஸ் ஆகிேயார்
ஆராமின் பிள்ைளகள்.
24 அர்பக்சாத்தின் குமாரன் சாலா.
சாலாவின் குமாரன் ஏேபர்.
25 ஏேபருக்கு இரு குமாரர்கள். ஒருவன் ேபர்
ேபேலகு. அவனுைடய நாட்களில்தான் பூமி
பகுக்கப்பட்டது. ெயாக்தான் இன்ெனாரு
குமாரன்.
26 அல்ேமாதாத், சாேலப் அசர்மாேவத்,
ேயராைக, 27 அேதாராம், ஊசால், திக்லா, 28

ஓபால், அபிமாேவல், ேசபா, 29 ஒப்பீர், ஆவிலா,
ேயாபா ஆகிேயாைர ெயாக்தான் பிள்ைளகளாகப்
ெபற்றான். 30 இவர்களின் பகுதிகள் ேமசா
துவக்கி, கிழக்ேகயுள்ள மைலயாகிய
ெசப்பாருக்குப் ேபாகிற வழி மட்டும் இருந்தது.
31 இவர்கள் அைனவரும் ேசமுைடய வாரிசுகள்.
இவர்கள் அைனவரும் தம் குடும்பங்கள், ெமாழிகள்,
நாடுகள், ேதசங்கள், வழியாக
வரிைசப்படுத்தப்பட்டவர்கள்.

32 ேநாவாவின் பிள்ைளகளால் உருவான
குடும்பப்பட்டியல் இதுதான். இவர்கள் தங்கள்
நாடுகளின்படி வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் பிறகு இக்குடும்பங்கள்
ேதான்றி பூமி முழுவதும் பரவினர்.

உலகம் பிரிக்கப்பட்டது

ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் பிறகு முழு
உலகமும் ஒேர ெமாழிையப் ேபசியது.
எல்லா ஜனங்களும் ஒேர விதமாகப்

ேபசினர். 2 ஜனங்கள் கிழக்ேக இருந்து பயணம்
ெசய்து சிெநயார் நாட்டில் ஒரு சமெவளிையக் கண்டு
அங்ேக தங்கினர். 3 ஜனங்கள், “நாம்
ெசங்கற்கைளச் ெசய்து, ெநருப்பில் அவற்ைறச்
சுடுேவாம். அது பலமுைடயதாகும்” என்றனர். எனேவ
ஜனங்கள் கற்கைளப் பயன்படுத்தாமல்
ெசங்கற்கைளப் பயன்படுத்தி வீடு கட்டினர்.
சாந்துக்கு பதிலாக தாைரப் பயன்படுத்தினர்.

4 ேமலும் ஜனங்கள், “நமக்காக நாம் ஒரு
நகரத்ைத நிர்மாணிக்க ேவண்டும். ஒரு ெபரிய
ேகாபுரத்ைத வானத்ைத எட்டுமளவு கட்ட ேவண்டும்.
நாம் புகழ் ெபறுேவாம். அது நம்ைம ஒன்றுபடுத்தும்.
பூமி எங்கும் பரவிப் ேபாகாமல் இருக்கலாம்”
என்றனர்.

5 கர்த்தர் பூமிக்கு இறங்கி வந்து அவர்கள்
நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும் கட்டுவைதப்
பார்ைவயிட்டார். 6 கர்த்தர், “இந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் ஒேர ெமாழிையேய ேபசுகின்றனர்.
இவர்கள் ேசர்ந்து இவ்ேவைலையச் ெசய்வைத நான்
பார்க்கிேறன். இவர்களால் சாதிக்கக் கூடியவற்றின்
துவக்கம்தான் இது. இனி இவர்கள்
ெசய்யத்திட்டமிட்டுள்ள எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்ய முடியும். 7 எனேவ, நாம் கீேழ ேபாய்
அவர்களின் ெமாழிையக் குழப்பி விடுேவாம். பிறகு
அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்று ெசான்னார்.

8 அவ்வாேற, கர்த்தர் ஜனங்கைள பூமி முழுவதும்
சிதறிப் ேபாகும்படி ெசய்தார். அதனால் அவர்கள்
அந்த நகரத்ைதக் கட்டி முடிக்க முடியாமல்
ேபாயிற்று. 9 உலகெமங்கும் ேபசிய ஒேர
ெமாழிையக் கர்த்தர் குழப்பிவிட்டபடியால் அந்த
இடத்ைத பாேபல் என்று அைழத்தனர். கர்த்தர்
அவர்கைள அவ்விடத்திலிருந்து பூமிெயங்கும் பரவிப்
ேபாகச் ெசய்தார்.

ேசம் குடும்பத்தின் வரலாறு
10 இது ேசமின் குடும்பத்ைதப்பற்றி கூறுகின்ற
பகுதி: ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்பட்டு இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ேசமுக்கு 100 வயதானேபாது
அர்பக்சாத் என்னும் குமாரன் பிறந்தான். 11 அதன்
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பிறகு அவன் 500 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவனுக்கு
ேவறு குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் இருந்தனர்.

12 அர்பக்சாத்துக்கு 35 வயதானேபாது சாலா
என்னும் குமாரன் பிறந்தான். 13 சாலா பிறந்த பின்
அர்பக்சாத் 403 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்கு ேவறு குமாரர்களும் குமாரத்திகளும்
பிறந்தனர்.

14 சாலாவுக்கு 30 வயதானேபாது ஏேபர்
பிறந்தான். 15 ஏேபர் பிறந்தபின் சாலா 403
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு
குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

16 ஏேபருக்கு 34 வயதானேபாது ேபேலைகப்
ெபற்றான். 17 ேபேலக் பிறந்த பின் ஏேபர் 430
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு
குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

18 ேபேலக்குக்கு 30 வயதானேபாது அவனது
குமாரன் ெரகூ பிறந்தான். 19 ெரகூ பிறந்த பின்
ேபேலகு 209 ஆண்டுகள் உயிர்வாழ்ந்தான்.
அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

20 ெரகூவுக்கு 32 வயது ஆனதும் அவனது குமாரன்
ெசரூைகப் ெபற்றான். 21 ெசரூகு பிறந்தபின் ெரகூ
207 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு
ேவறு குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

22 ெசரூகுக்கு 30 வயது ஆனதும் நாேகார்
பிறந்தான். 23 நாேகார் பிறந்தபின் ெசரூகு 200
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு
குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

24 நாேகாருக்கு 29 வயது ஆனதும் அவனது
குமாரன் ேதராைகப் ெபற்றான். 25 ேதராகு
பிறந்ததும் நாேகார் 119 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் பிறந்தனர்.

26 ேதராகுக்கு 70 வயதானேபாது அவனது
குமாரர்கள் ஆபிராம், நாேகார், ஆரான்
பிறந்தார்கள்.

ேதராகு குடும்பத்தின் வரலாறு
27 இது ேதராகு குடும்பத்தின் வரலாறு ஆகும்.
ேதராகு என்பவன் ஆபிராம், நாேகார், ஆரான்
ஆகிேயாரின் தந்ைதயானவன். ஆரான் ேலாத்தின்
தந்ைதயானவன். 28 ஆரான் தனது பிறந்த நகரமான
பாபிேலானியாவில் உள்ள ஊர் என்ற இடத்தில்
மரணமைடந்தான். அப்ேபாது அவனது தந்ைதயான
ேதராகு உயிேராடு இருந்தான். 29 ஆபிராமும்
நாேகாரும் திருமணம் ெசய்துெகாண்டனர்.
ஆபிராமின் மைனவியின் ெபயர் சாராய். நாேகாரின்
மைனவியின் ெபயர் மில்காள். இவள் ஆரானுைடய
குமாரத்தி. ஆரான் மில்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும்
தந்ைத. 30 சாராய் பிள்ைளகள் இல்லாமல்
மலடியாய் இருந்தாள்.

31 ேதராகு தனது குடும்பத்ேதாடு
பாபிேலானியாவில் உள்ள ஊர் எனும் இடத்ைத
விட்டுப் ேபானான். அவர்கள் கானானுக்குப் ேபாகத்
திட்டமிட்டனர். ேதராகு தனது குமாரன்
ஆபிராைமயும் ேபரன் ேலாத்ைதயும், மருமகள்
சாராைவயும் தன்ேனாடு அைழத்துச் ெசன்றான்.
அவர்கள் ஆரான் நகரத்துக்கு ேபாய் அங்ேக

தங்கிவிட முடிவு ெசய்தனர். 32 ேதராகு 205
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அங்ேகேய மரணமைடந்தான்.

ேதவன் ஆபிராைம அைழக்கிறார்

கர்த்தர் ஆபிராமிடம்,
“நீ உனது
ஜனங்கைளயும், நாட்ைடயும்,

தந்ைதயின் குடும்பத்ைதயும்விட்டு ெவளிேயறி நான்
காட்டும் நாட்டுக்குப் ேபா.

2 நான் உன் மூலமாக ஒரு ெபரிய ேதசத்ைத
உருவாக்குேவன்.
நான் உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன்.
உனது ெபயைரப் புகழ்ெபறச் ெசய்ேவன்.
ஜனங்கள் மற்றவர்கைள ஆசீர்வதிக்க உன்

ெபயைரப் பயன்படுத்துவர்.
3 உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிற ஜனங்கைள நான்
ஆசீர்வதிப்ேபன்.
உன்ைன சபிப்பவர்கைள நான் சபிப்ேபன்.
நான் உன் மூலம் பூமியிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஆசீர்வதிப்ேபன்”

என்றார்.

ஆபிராம் கானானுக்குப் ேபாகிறான்
4 எனேவ, ஆபிராம் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
ஆராைன விட்டுப் ேபானான். ேலாத்து அவேனாடு
ெசன்றான். அப்ேபாது ஆபிராமுக்கு 75 வயது. 5

ஆபிராம் ஆராைன விட்டு ேபாகும்ேபாது தன்
மைனவி சாராையயும், தன் சேகாதரனுைடய
குமாரனான ேலாத்ைதயும், எல்லா அடிைமகைளயும்,
ஆரானில் அவனுக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான். அவர்கள் ஆராைன
விட்டுக் கானாைன ேநாக்கிப் பயணம் ெசய்தனர். 6

ஆபிராம் கானான் ேதசத்தின் வழியாகப் பயணம்
ெசய்து சீேகம் நகரம் வழிேய ேமாேரயில் இருக்கும்
ெபரிய மரங்கள் உள்ள இடத்திற்கு வந்தான்.
அக்காலத்தில் அங்கு கானானியர் வாழ்ந்தனர்.

7 கர்த்தர் ஆபிராமுக்குக் காட்சியளித்து, “நான்
உன் சந்ததிக்கு இத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்”
என்றார்.
கர்த்தர் காட்சியளித்த இடத்தில் ஆபிராம்
கர்த்தைரத் ெதாழுைகெசய்ய ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். 8 பின் ஆபிராம் அந்த இடத்ைத விட்டு
ெபத்ேதலுக்குக் கிழக்ேக இருக்கும் மைலக்குப்
ேபானான். அங்கு அவன் கூடாரம் ேபாட்டான்.
ெபத்ேதல் நகரம் ேமற்காக இருந்தது. ஆயீ நகரம்
அதற்குக் கிழக்ேக இருந்தது. அங்கு ஒரு
பலிபீடத்ைத கர்த்தருக்கு அைமத்து கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 9 மீண்டும் ஆபிராம் பயணம்
ெசய்து பாைலவனப் பகுதிக்குச் ெசன்றான்.

எகிப்தில் ஆபிராம்
10 அந்நாட்களில் பூமியில் பஞ்சம் ஏற்பட்டது.
மைழ இல்லாததால் உணவுப் ெபாருட்களும்
விைளயாமல் இருந்தது. எனேவ ஆபிராம் எகிப்திற்கு
பிைழப்பதற்காகப் ேபானான். 11 தன் மைனவி
சாராய் மிகவும் அழகாக இருக்கிறாள் என்று
எண்ணிய அவன், எகிப்ைத ெநருங்குவதற்கு முன்
சாராயிடம், “நீ ெவகு அழகான ெபண் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். 12 எகிப்தியர்கள் உன்ைனப்
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பார்க்கும்ேபாது அவர்கள், ‘இவள் இவனுைடய
மைனவி’ என்று ேபசுவார்கள் பிறகு உன்ைன அைடய
விரும்பி என்ைனக் ெகான்றுவிடுவார்கள். 13

அதனால் நான் அவர்களிடம் நீ என் சேகாதரி என்று
கூறுேவன். பிறகு அவர்கள் என்ைனக்
ெகால்லமாட்டார்கள். நான் உன் சேகாதரன்
என்பதால் அவர்கள் என் மீது கருைணேயாடு
இருப்பார்கள். இவ்வைகயில் நீ என் உயிைரக்
காப்பாற்றலாம்” என்றான்.

14 எனேவ ஆபிராம் எகிப்துக்குப் ேபானான்.
அங்குள்ள ஜனங்கள் சாராய் மிகவும் அழகானவளாக
இருப்பைதப் பார்த்தனர். 15 சில எகிப்தின்
தைலவர்களும் அவைளப் பார்த்தனர். அவள் மிகவும்
அழகான ெபண் என்று அவர்கள் பார்ேவானிடம்
கூறினர். அவர்கள் அவைள பார்ேவானுைடய
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். 16 ஆபிராைம
சாராயின் சேகாதரனாக எண்ணி பார்ேவானும்
ஆபிராமிடம் அன்பாக இருந்தான். பார்ேவான்
அவனுக்கு ஆடுகள், மாடுகள், ெபண் ேவைலயாட்கள்,
கழுைதகள், ஒட்டகங்கள் என்று பலவற்ைறக்
ெகாடுத்தான்.

17 பார்ேவான் ஆபிராமின் மைனவிைய
எடுத்துக்ெகாண்டான். எனேவ பார்ேவானும் அவனது
வீட்டில் உள்ளவர்களும் ெகாடிய வியாதியுறுமாறு
கர்த்தர் சபித்துவிட்டார். 18 எனேவ பார்ேவான்
ஆபிராைம அைழத்தான். அவன், “நீ எனக்கு மிகக்
ெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய்துள்ளாய்! சாராய் உன்
மைனவி என்று ெசால்லாமல், 19 அவைள உன்
சேகாதரி என்று ஏன் ெசான்னாய்? நான் அவைள
எடுத்துக்ெகாண்டதால் அவள் எனது மைனவியாக
இருந்திருப்பாேள. ஆனால் இப்ெபாழுது உன்
மைனவிைய உனக்கு நான் திரும்பிக்
ெகாடுக்கிேறன். அவைள அைழத்துெகாண்டு
ேபாய்விடு” என்றான். 20 பிறகு, பார்ேவான் தன்
வீரர்களிடம், ஆபிராைம நாட்ைடவிட்டு ெவளிேய
அனுப்புமாறு கட்டைளயிட்டான். எனேவ, ஆபிராமும்
அவனது மைனவியும் அவர்களுக்குச்
ெசாந்தமானவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு அந்த
இடத்ைதவிட்டு ெவளிேயறினர்.

ஆபிராம் கானானுக்குத் திரும்புதல்

ஆபிராம் எகிப்ைத விட்டு ெவளிேயறி, தன்
மைனவிேயாடும் தனக்குரிய
ெபாருட்கேளாடும் பாைலவனத்தின்

வழியாகப் பயணம் ெசய்தான். ேலாத்துவும்
அவேனாடு ெசன்றான். 2 ஆபிராம் மிகவும்
ெசல்வந்தனாக இருந்தான். அவனிடம் ஏராளமான
மிருகங்களும் தங்கமும் ெவள்ளியும் இருந்தன.

3 ஆபிராம் ெதாடர்ந்து பயணம் ெசய்து
பாைலவனத்ைத விட்டு ெபத்ேதலுக்குச் ெசன்று,
ெபத்ேதல் நகரத்திற்கும் ஆயி நகரத்திற்கும்
இைடயில் உள்ள பகுதியில் தங்கினான். அது
ஏற்ெகனேவ அவனும் அவன் குடும்பத்தாரும் தங்கிய
இடமாகும். 4 இங்கு தான் ஆபிராம் பலிபீடம்
அைமத்திருந்தான். எனேவ, ஆபிராம் கர்த்தைர
அந்த இடத்தில் ெதாழுதுெகாண்டான்.

ஆபிராமும் ேலாத்தும் பிரிகிறார்கள்
5 இந்த ேநரத்தில் ேலாத்தும் ஆபிராேமாடு
பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ேலாத்துக்கும்
நிைறய மிருகங்களும் கூடாரங்களும் இருந்தன. 6

ஆபிராமிடமும் ேலாத்திடமும் இருந்த மிருகங்கள்
வாழ்கிற அளவிற்கு அந்த நிலம் அவ்வளவு
ேபாதுமானதாக இல்ைல. 7 அேதாடு
கானானியர்களும் ெபரிசியரும் அவர்களுடன் அங்கு
வாழ்ந்து வந்தனர். ஆபிராமின் ேமய்ப்பர்களும்
ேலாத்தின் ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்குள்
சண்ைடயிட்டனர்.

8 எனேவ, ஆபிராம் ேலாத்திடம், “நம்மிருவருக்கும்
இைடயில் எவ்வித வாக்குவாதமும் ேவண்டாம்.
உனது ஆட்களுக்கும் எனது ஆட்களுக்கும் இனி
ேமல் எந்த விேராதமும் ேவண்டாம். நாம்
சேகாதரர்கள். 9 நாம் பிரிந்து விடுேவாம். உனக்கு
விருப்பமான எந்த இடத்ைதயும் நீ
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். நீ இடது பக்கமாகப்
ேபானால் நான் வலது பக்கமாகப் ேபாகிேறன். நீ
வலது பக்கமாகப் ேபானால் நான் இடது பக்கமாகப்
ேபாகிேறன்” என்றான்.

10 ேலாத்து ேயார்தான் நதிக்கு அருகான
சமெவளிையப் பார்ைவயிட்டான். அங்கு நீர் வளம்
இருப்பைதக் கண்டான். (கர்த்தர் ேசாேதாைமயும்
ெகாேமாராைவயும் அழிப்பதற்கு முன்பு
ேசாவாருக்குப்ேபாகும் வழிவைர அது கர்த்தரின்
ேதாட்டம் ேபாலவும் எகிப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும்
இருந்தது.) 11 எனேவ ேலாத்து ேயார்தான்
சமெவளிையத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இருவரும்
பிரிந்தனர். ேலாத்து கிழக்கு ேநாக்கிப் பயணம்
ெசய்தான். 12 ஆபிராம் கானான் ேதசத்தில்
தங்கினான். ேலாத்து சமெவளிப்பகுதியின்
நகரங்களில் தங்கினான். ேலாத்து ேமலும் ெதற்கு
ேநாக்கி நகர்ந்து ேசாேதாமில் கூடாரம் அடித்தான்.
13 ேசாேதாம் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர் என்பைத
அறிந்திருந்தார்.

14 ேலாத்து விலகிப்ேபானதும் கர்த்தர்
ஆபிராமிடம், “உன்ைனச் சுற்றிலும் வடக்ேகயும்,
ெதற்ேகயும், கிழக்ேகயும், ேமற்ேகயும் பார். 15

இந்தப் பூமிைய நான் உனக்கும் உன்
சந்ததியினருக்கும் ெகாடுக்கிேறன். இது
என்ெறன்றும் உங்களுக்குரியதாக இருக்கும். 16

உன் ஜனங்கைள உலகத்தில் உள்ள புழுதியின்
அளவுக்குப் ெபருகச் ெசய்ேவன். எவராவது புழுதிைய
எண்ண முடியுமானால் அதுேவ உங்கள் ெதாைகயாக
இருக்கும். 17 எனேவ நாட்டின் நீளமும் அகலமும்
எவ்வளேவா அவ்வளவு தூரம் நட. நான் அவற்ைற
உனக்குத் தருேவன்” என்றார்.

18 எனேவ, ஆபிராம் தனது கூடாரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ெபரிய மரங்களிருக்கும்
எபிேரானிலிலுள்ள மம்ேரயின் சமபூமிக்குச்
ெசன்றான். இங்கு ஆபிராம் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.

ஆதியாகமம் 12:13
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ேலாத்து பிடிக்கப்படுதல்

அம்ராப்ேபல் சிெநயாரின் ராஜா.
அரிேயாகு ஏலாசாரின் ராஜா.
ெகதர்லாேகாேமர் ஏலாமின் ராஜா.

திதியால் ேகாயம் ேதசத்தின் ராஜா. 2 இவர்கள்
அைனவரும் மற்ற ராஜாக்கேளாடு சண்ைடயிட்டனர்.
ேசாேதாமின் ராஜாவாகிய ேபராேவாடும்,
ெகாேமாராவின் ராஜாவாகிய பிர்சாேவாடும்,
அத்மாவின் ராஜாவாகிய சிெநயாேவாடும்,
ெசேபாயீமின் ராஜாவாகிய ெசேமபேராடும்
ேபலாவின் ராஜாேவாடும் (ேபலா ேசாவார் என்றும்
அைழக்கப்பட்டான்) அவர்கள் ேபார் ெசய்தனர்.

3 சித்தீம் பள்ளத்தாக்கில் எல்லா ராஜாக்களும் தம்
பைடகேளாடு கூடினர். (சித்தீம் பள்ளத்தாக்கு
இப்ேபாது உப்புக் கடல் என்று அைழக்கப்படுகிறது.)
4 இந்த ராஜாக்கள் 12 ஆண்டுகள்
ெகதர்லாேகாேமருக்குச் ேசைவெசய்து 13ஆம்
ஆண்டில் கலகம் ெசய்தார்கள். 5 14ஆம் ஆண்டிேல
ெகதர்லாேகாேமரும் அவேனாடு இருந்த
ராஜாக்களும் ேபாருக்கு வந்தனர். இவர்கள்
அஸ்தேராத் கர்னாயீமிேல இருந்த
ெரப்பாயீமியைரயும் காமிலிருந்த சூசிமியைரயும்,
சாேவகீரியத் தாயீமிேல இருந்த ஏமியைரயும், 6

ேசயீர் மைலகளில் இருந்த ஒசரியைரயும்
வனாந்தரத்திற்கு அருகிேல இருந்த எல்பாரான்
மட்டும் ேதாற்கடித்தனர். 7 அதன்பிறகு ராஜா
ெகதர்லாேகாேமர் வடதிைசயில் காேதஸ் என்னும்
என்மிஸ்பாத்துக்கு வந்து அமேலக்கியரின்
நாடுகைளயும் அத்சாத்ேசான் தாமாரிேல இருந்த
எேமாரியைரயும் அழித்து ஒழித்தான்.

8 அப்ேபாது ேசாேதாம், அத்மா, ெகாேமாரா,
ெசேபாயீம், ேசாவார் என்னும் ேபலா ஆகிய
நாடுகளின் ராஜாக்கள் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள்.
இவர்கள் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கிேல, ஏலாமின்
ராஜாவாகிய ெகதர்லாேகாேமேராடும், ேகாயம்
ராஜாவாகிய திதியாேலாடும் சிெநயாரின்
ராஜாவாகிய அம்ராப்ேபேலாடும் ஏலாசாரின்
ராஜாவாகிய அரிேயாேகாடும் யுத்தம் ெசய்தார்கள். 9

எனேவ நான்கு ராஜாக்கள் ஐந்து ேபருக்கு எதிராக
இருந்தனர்.

10 அந்த சித்தீம் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் தார்
நிைறந்த குழிகள் இருந்தன. ேசாேதாம்
ெகாேமாராவின் ராஜாக்கள் ேதாற்ேறாடி வந்து
அதில் விழுந்தார்கள். இன்னும் பலர் மைலகளுக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

11 எனேவ, ேசாேதாம் மற்றும்
ெகாேமாராவினருக்கு உரிய ெபாருட்கைள எல்லாம்
அவர்களின் பைகவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்களது அைனத்து உணவுப் ெபாருட்கைளயும்,
ஆைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ஓடினார்கள்.
ஆபிராமின் சேகாதரனுைடய குமாரனான ேலாத்து
ேசாேதாமில் வசித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 12

அவைனயும் எதிரிகள் பிடித்துக்ெகாண்டார்கள்.
ேமலும் அவனுைடய உடைமகள் அைனத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு எதிரிகள் ஓடினார்கள். 13

பிடிபடாதவர்களில் ஒருவன் எபிெரயனாகிய
ஆபிராமிடம் ெசன்று நடந்தைதக் கூறினான்.
ஆபிராம் மம்ேர என்னும் எேமாரியனுைடய பூமியில்

குடியிருந்தான். மம்ேர, எஸ்ேகால், ஆேநர் ஆகிேயார்
ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவதாக ஒப்பந்தம்
ெசய்திருந்தனர். அவர்கள் ஆபிராமுக்கு
உதவுவதாகவும் ஒப்பந்தத்தில்
ைகெயழுத்திட்டிருந்தனர்.

ஆபிராம் ேலாத்ைத மீட்கிறான்
14 ேலாத்து ைகதுெசய்யப்பட்டைத ஆபிராம்
அறிந்துெகாண்டான். அவன் தனது குடும்பத்தினர்
அைனவைரயும் அைழத்தான் அவர்களிடம் 318
பயிற்சி ெபற்ற வீரர்கள் இருந்தனர். அவன்
அவர்கேளாடு தாண் நகரம்வைர பைகவர்கைளத்
துரத்திக்ெகாண்டு ேபானான். 15 அன்று இரவு
அவனும் அவனது வீரர்களும் பைகவைரத் திடீெரன்று
தாக்கினர். அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து தமஸ்குவின்
வடக்ேகயுள்ள ேகாபாவைர துரத்தினர். 16 பிறகு,
பைகவர்கள் எடுத்துெசன்ற அைனத்து
ெபாருட்கைளயும் ஆபிராம் மீட்டுக்ெகாண்டான்.
ெபண்கள், ேவைலக்காரர்கள், ேலாத்து, அவனது
ெபாருட்கள் அைனத்தும் மீட்கப்பட்டன.

17 பிறகு ஆபிராம் ெகதர்லாேகாமைரயும்
அவேனாடிருந்த ராஜாக்கைளயும் ேதாற்கடித்து
விட்டு தன் நாட்டுக்குத் திரும்பினான். ேசாேதாமின்
ராஜா புறப்பட்டு சாேவ பள்ளத்தாக்குக்கு வந்து
ஆபிராைம வரேவற்றான். (இப்ேபாது
இப்பள்ளத்தாக்கு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்று
அைழக்கப்படுகிறது.)

ெமல்கிேசேதக்

18 சாேலமின் ராஜாவாகிய ெமல்கிேசேதக்கும்
ஆபிராைமச் சந்திக்கப் ேபானான். இவன்
உன்னதமான ேதவனின் ஆசாரியன். இவன் அப்பமும்
திராட்ைசரசமும் ெகாண்டுவந்தான். 19

ெமல்கிேசேதக் ஆபிராைம ஆசீர்வாதம் ெசய்து,
“ஆபிராேம, வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த
உன்னதமான ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வதிப்பாராக.

20 நாம் உன்னதமான ேதவைனப் ேபாற்றுேவாம்.
உன் பைகவர்கைள ெவல்ல உனக்கு ேதவன்

உதவினார்” என்றான்.
ேபாரில் ைகப்பற்றியவற்றில் பத்தில் ஒரு பங்ைக
ஆபிராம் ெமல்கிேசேதக்கிற்குக் ெகாடுத்தான். 21

பிறகு ேசாேதாமின் ராஜா ஆபிராமிடம், “இைவ
எல்லாவற்ைறயும் நீ உனக்ேக ைவத்துக்ெகாள்.
எனது ஜனங்கைள மட்டும் எனக்குக் ெகாடு அது
ேபாதும்” என்றான்.

22 ஆனால் ஆபிராேமா ேசாேதாம் ராஜாவிடம்,
“நான் உன்னதமான ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்
வாக்குப் பண்ணியிருக்கிேறன். வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்த உன்னதமான ேதவனுக்கு
முன்பாக என் ைககள் சுத்தமாயிருக்கிறது. 23

உனக்குரிய எைதயும் நான் ைவத்திருக்க மாட்ேடன்
என்று வாக்குப் பண்ணியிருக்கிேறன். நான்
உனக்குரிய ஒரு நூல் அல்லது பாதரட்ைடயின் சிறு
வாைரயாகிலும் கூட ஏற்கமாட்ேடன். ‘நான்
ஆபிராைமப் பணக்காரன் ஆக்கிேனன்’ என்று நீ
ெசால்வைத நான் விரும்ப மாட்ேடன். 24

என்னுைடய இைளஞர்கள் உண்பதற்கான உணைவ
மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். ஆனால்
மற்றவர்களுக்கு அவர்களின் பங்கிைனக்
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ெகாடுத்துவிடு. நாம் ேபாரில் ெவன்ற
ெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாள். சிலவற்ைற
ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர ஆகியவர்களுக்குக்
ெகாடு. இவர்கள் எனக்குப் ேபாரில் உதவினார்கள்”
என்றான்.

ஆபிராேமாடு ேதவனின் உடன்படிக்ைக

இைவெயல்லாம் நடந்த பிறகு கர்த்தரின்
வார்த்ைதயானது ஆபிராமுக்குத்
தரிசனத்தில் வந்தது. ேதவன், “ஆபிராேம,

நீ பயப்படேவண்டாம். நான் உன்ைனப்
பாதுகாப்ேபன். உனக்குப் ெபரிய பரிசு தருேவன்”
என்றார்.

2 ஆனால் ஆபிராேமா, “ேதவனாகிய கர்த்தாேவ!
நீர் ெகாடுக்கிற எதுவும் எனக்கு மகிழ்ச்சிையத்
தராது, ஏெனன்றால் எனக்குப் பிள்ைளகள் இல்ைல.
எனேவ நான் மரித்த பிறகு எனக்குரிய ெபாருட்கள்
எல்லாம் எனது அடிைமயான தமஸ்குைவச் ேசர்ந்த
எலிேயசருக்கு உரியதாகும்” என்றான். 3 ேமலும்
ஆபிராம், “நீர் எனக்கு குமாரைனக்
ெகாடுக்கவில்ைல. எனேவ என் வீட்டில் பிறக்கும்
அடிைமக்கு இந்த ெசாத்து முழுவதும்
உரிைமயாகுேம” என்றான்.

4 கர்த்தர் ஆபிராமிடம், “அந்த அடிைம
உனக்குரியவற்ைறப் ெபறமாட்டான். உனக்ெகாரு
குமாரன் பிறப்பான். அவேன உனக்குரியவற்ைறப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்” என்றார்.

5 பிறகு ேதவன் ஆபிராைம ெவளிேய அைழத்து
வந்து, “வானத்தில் நிைறந்திருக்கும் ஏராளமான
நட்சத்திரங்கைளப் பார், அவற்ைற உன்னால்
எண்ணமுடியாது, வருங்காலத்தில் உன் சந்ததியும்
இவ்வாேற இருக்கும்” என்றார்.

6 ஆபிராம் ேதவைன நம்பினான். ேமலும் ேதவன்
ஆபிராமின் நம்பிக்ைகைய அவனுைடய நீதியான
காரியமாக எண்ணினார். 7 ேதவன் ஆபிராமிடம்,
“நாேன கர்த்தர். உன்ைன பாபிேலானியாவிலுள்ள
ஊர் என்னும் பட்டணத்திலிருந்து அைழத்து
வந்ேதன். நாேன இைதச்ெசய்ேதன். இந்தத்
ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுக்கிேறன். இது உனக்ேக
உரியதாகும்” என்றார்.

8 ஆனால் ஆபிராேமா, “கர்த்தராகிய என்
ஆண்டவேர! இந்தத் ேதசம் எனக்கு உரியதாகும்
என்று எப்படி உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்வது?” என்று
ேகட்டான்.

9 ேதவன் ஆபிராமிடம், “நாம் ஒரு
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவாம், மூன்று
ஆண்டுகள் ஆன ஒரு பசுைவ ெகாண்டு வா. அேதாடு
மூன்று ஆண்டுகள் ஆன ஆட்ைடயும்,
ஆட்டுக்கடாைவயும், ெகாண்டு வா, அேதாடு ஒரு
காட்டுப் புறாைவயும், புறாக் குஞ்ைசயும் என்னிடம்
ெகாண்டு வா” என்றார்.

10 ஆபிராம் இைவ எல்லாவற்ைறயும் ேதவனிடம்
ெகாண்டு வந்தான். ஒவ்ெவான்ைறயும் ெகான்று
இரண்டு துண்டுகளாக ெவட்டி, பிறகு ஒரு பாதிைய
இன்ெனாரு பாதிேயாடு ேசர்த்தான். பறைவகைள
அவன் அவ்வாறு ெவட்டவில்ைல. 11 பின்னர், ெபரிய
பறைவகள் விலங்குகளின் உடைல உண்ண கீேழ
பறந்து வந்தன. ஆபிராம் அவற்ைறத் துரத்தினான்.

12 சூரியன் அஸ்தமிக்கும் ேநரம் ெநருங்கியேபாது
ஆபிராமுக்குத் தூக்கம் வந்தது. அத்துடன்
அச்சுறுத்தும் இருள் அவைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது.
13 பிறகு கர்த்தர் ஆபிராமிடம், “நீ
இவ்விஷயங்கைளப்பற்றி அறிய ேவண்டும். உனது
சந்ததி தங்களுக்குச் ெசாந்தமில்லாத நாட்டிேல
அந்நியர்களாக இருப்பார்கள். அங்குள்ளவர்கள்
அவர்கைள 400 ஆண்டு காலத்துக்கு அடிைமகளாக
ைவத்திருந்து, ேமாசமாக நடத்துவார்கள். 14

ஆனால் நான் அந்த நாட்ைடத் தண்டிப்ேபன். உனது
ஜனங்கள் அந்நாட்ைட விட்டு பல்ேவறு
ெபாருட்களுடன் ெவளிேயறுவார்கள்.

15 “நீ நல்ல முதிர் வயதாகும்வைர வாழ்ந்து,
சமாதானமாக மரணமைடவாய். 16 நான்கு
தைலமுைறகளுக்குப்பின் உன் சந்ததியினர் மீண்டும்
இங்ேக வருவார்கள். அப்ேபாது உனது ஜனங்கள்
எேமாரியைரத் ேதாற்கடிப்பார்கள். இது
எதிர்காலத்தில்தான் நைடெபறும், ஏெனன்றால்
இன்னும் எேமாரியர்கள் தண்டிக்கப்படுகிற அளவிற்கு
மிக ேமாசமாகக் ெகட்டுப்ேபாகவில்ைல” என்றார்.

17 சூரியன் அஸ்தமித்தபின் ேமலும் இருளாயிற்று.
மரித்துப்ேபான மிருகங்கள் தைரயின் ேமேலேய
கிடந்தன. இரண்டு துண்டுகளாகக் கிடந்த அவற்றின்
உடலிலிருந்து சூைளயின் புைகயும் ெநருப்பும்
ெவளிவந்தன.

18 ஆைகயால், அன்று கர்த்தர் ஆபிராேமாடு ஒரு
வாக்குறுதியும், உடன்படிக்ைகையயும்
ெசய்துெகாண்டார். கர்த்தர், “நான் இந்த நாட்ைட
உன் சந்ததிக்குத் தருேவன். எகிப்து நதி முதல்
யூப்ரடீஸ் நதி வைரயுள்ள இடத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.
19 இந்த பூமி ேகனியர், ெகனிசியர், கத்ேமானியர்,
20 ஏத்தியர், ெபரிசியர், ெரப்பாயீமியர், 21

எேமாரியர், கானானியர், கிர்காசியர் மற்றும்
எபூசியருக்குச் ெசாந்தமானதாகும்” என்றார்.

ஆகார் எனும் ேவைலக்காரப்ெபண்

சாராய் ஆபிராமின் மைனவி. அவளுக்கும்
ஆபிராமுக்கும் குழந்ைத இல்லாமல்
இருந்தது. சாராய்க்கு ஒரு எகிப்திய

ேவைலக்காரப் ெபண் இருந்தாள். அவள் ெபயர்
ஆகார். 2 சாராய் ஆபிராமிடம், “கர்த்தர் நான்
குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள அனுமதிக்கவில்ைல.
எனேவ எனது ேவைலக்காரப் ெபண்ேணாடு
ெசல்லுங்கள். அவளுக்குப் பிறக்கும் குழந்ைதைய
என் குழந்ைத ேபால் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்” என்றாள்.
ஆபிராமும் தன் மைனவி சாராய் ெசான்னபடி
ேகட்டான்.

3 இது ஆபிராம் கானான் நாட்டில் பத்து
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் நடந்தது. சாராய் தனது
ேவைலக்காரப் ெபண்ைண ஆபிராமுக்குக்
ெகாடுத்தாள். (ஆகார் எகிப்திய ேவைலக்காரப்
ெபண்) 4 ஆபிராமால் ஆகார் கர்ப்பமுற்றாள்.
இதனால் அவளுக்குப் ெபருைம ஏற்பட்டது. அவள்
தன்ைனத் தன் எஜமானிையவிடச் சிறந்தவளாக
எண்ணினாள். 5 ஆனால் சாராய் ஆபிராமிடம்,
“இப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரப் ெபண் என்ைன
ெவறுக்கிறாள். இதற்காக நான் உம்ைமேய
குற்றம்சாட்டுேவன். நான் அவைள உமக்குக்
ெகாடுத்ேதன். அவள் கர்ப்பமுற்றாள். பிறகு
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என்ைனவிடச் சிறந்தவளாகத் தன்ைன
நிைனத்துக்ெகாள்கிறாள். உமக்கும் எனக்கும்
இைடயில் கர்த்தேர நியாயந்தீர்க்கட்டும்” என்றாள்.

6 ஆனால் ஆபிராேமா சாராயிடம், “நீ ஆகாரின்
எஜமானி, நீ அவளுக்கு ெசய்ய விரும்புவைதச்
ெசய்யலாம்” என்றான். எனேவ சாராய் ஆகாைரக்
கடினமாகத் தண்டித்தபடியால் அவள் சாராைய
விட்டு ஓடிப்ேபானாள்.

இஸ்மேவல் - ஆகாரின் குமாரன்
7 பாைலவனத்தில் சூருக்குப் ேபாகிற வழியில்
இருந்த நீரூற்றினருகில் ஆகாைர கர்த்தருைடய
தூதன் கண்டான். 8 தூதன் அவளிடம், “சாராயின்
பணிப்ெபண்ணாகிய ஆகாேர. ஏன் இங்ேக
இருக்கிறாய்? எங்ேக ேபாகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.
அவேளா, “நான் சாராயிடமிருந்து விலகி
ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றாள்.

9 அதற்கு கர்த்தருைடய தூதன், “சாராய் உனது
எஜமானி. வீட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபாய் அவளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்திரு. 10 உன்னிடமிருந்து ஏராளமான
ஜனங்கள் ேதான்றுவர், அவர்கள் எண்ண முடியாத
அளவிற்கு இருப்பார்கள்” என்றான்.

11 ேமலும் கர்த்தருைடய தூதன்,
“ஆகார் நீ இப்ேபாது கர்ப்பமாக இருக்கிறாய்.
உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான்.
அவனுக்கு இஸ்மேவல் என்று ெபயரிடு.
ஏெனன்றால் நீ ேமாசமாக நடத்தப்பட்டைத

கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். உன் குமாரன் உனக்கு
உதவுவான்.

12 இஸ்மேவல் காட்டுக் கழுைதையப் ேபான்று
முரடனாகவும்,
சுதந்திரமானவனாகவும் இருப்பான்.
அவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும் விேராதமாக
இருப்பான்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவனுக்கு விேராதமாக

இருப்பார்கள்.
அவன் ஒவ்ெவாரு இடமாகச் சுற்றித் தன்
சேகாதரர்கள் அருகில் குடிேயறுவான்.
அவர்களுக்கும் அவன் விேராதமாக இருப்பான்”

என்றான்.
13 கர்த்தர் ஆகாரிடம் ேபசினார், அவள் அவரிடம்,

“நீர் என்ைனக் காண்கிற ேதவன்” என்று கூறினாள்.
அவள், “இத்தைகய இடத்திலும் ேதவன் என்ைனக்
காண்கிறார், ெபாறுப்ேபாடு கவனிக்கிறார். நானும்
ேதவைனக் கண்ேடன்” என்று நிைனத்து இவ்வாறு
ெசான்னாள். 14 எனேவ, அந்த கிணற்றிற்கு
பீர்லாகாய் ேராயீ என்று ெபயரிடப்பட்டது. அது
காேதசுக்கும் பாேரத்துக்கும் இைடயில் இருந்தது.

15 ஆகார் ஆபிராமுக்கு ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். அவனுக்கு ஆபிராம் இஸ்மேவல் என்று
ெபயரிட்டான். 16 ஆபிராம் ஆகார் மூலம்
இஸ்மேவைலப் ெபறும்ேபாது அவனுக்கு 86 வயது.

உடன்படிக்ைகயின் அைடயாளமான
விருத்தேசதனம்

ஆபிராமுக்கு 99 வயதானேபாது கர்த்தர்
அவனுக்கு காட்சி தந்தார். அவர், “நான்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன். எனக்குக்

கீழ்ப்படிந்து எனக்கு முன்பாகச் சரியான வழியில் நட.

2 நீ இவற்ைறச் ெசய்தால், நமக்குள் ஒரு
உடன்படிக்ைகைய நான் ஏற்படுத்துேவன். உனது
ஜனங்களுக்காக ஒரு ெபரிய நாட்ைட ஏற்பாடு
ெசய்வதாக வாக் குறுதி ெசய்ேவன்” என்றார்.

3 ேதவனுக்கு முன் ஆபிராம் பணிந்து
வணங்கினான். 4 ேதவன் அவனிடம், “நான்
உன்ைனப் பல நாடுகளின் தந்ைதயாக்குேவன். 5

நான் உனது ெபயைர மாற்றுேவன். இப்ேபாது உனது
ெபயர் ஆபிராம், இனி உன் ெபயர் ஆபிரகாம். நான்
உன்ைனப் பல நாடுகளுக்குத் தந்ைதயாக்கப்
ேபாவதால் இந்தப் ெபயைர உனக்கு சூட்டுகிேறன்.
6 நான் உனக்கு அேநக சந்ததிகைள ெகாடுப்ேபன்.
உன்னிடமிருந்து புதிய நாடுகள் உருவாகும். பல
ராஜாக்கள் உன்னிடமிருந்து எழும்புவார்கள். 7 நான்
உனக்கும் எனக்கும் இைடயில் ஒரு
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துேவன். இந்த
உடன்படிக்ைக உனக்கு மட்டுமல்லாமல் உனது
சந்ததிக்கும் உரியதாகும். என்ெறன்ைறக்கும் இந்த
உடன்படிக்ைக ெதாடரும். நான் உனக்கும் உனது
சந்ததிக்கும் ேதவன். 8 நான் இந்த பூமிைய
உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருேவன். நீ
பரேதசியாய் தங்கி வருகிற கானான் நாடு
முழுவைதயும் தருேவன். என்ெறன்ைறக்கும் இது
உனக்கு உரியதாகும். நான் உனது
ேதவனாயிருப்ேபன்” என்றார்.

9 ேமலும் ேதவன் ஆபிரகாமிடம், “இது
உடன்படிக்ைகயில் உனது பகுதியாகும். நீயும் உனது
சந்ததியும் இந்த உடன்படிக்ைகைய மனதில்
ைவத்திருக்க ேவண்டும். 10 இது தான் நீ கீழ்ப்படிய
ேவண்டிய உடன்படிக்ைக. இதுேவ உனக்கும்
எனக்கும் இைடேயயுள்ள உடன்படிக்ைக. இது
உனது சந்ததிகளுக்ெகல்லாம் உரியது. உனது
சந்ததியருக்குப் பிறக்கும் ஒவ்ெவாரு
ஆண்பிள்ைளயும் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். 11 உங்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். இதுேவ
நீங்கள் உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிகிறீர்கள்
என்பதற்கான அைடயாளம். 12 ஒரு ஆண்குழந்ைத
பிறந்த எட்டாவது நாள் அவனுக்கு விருத்தேசதனம்
ெசய்துவிட ேவண்டும். அது ேபாலேவ உங்கள்
அடிைமகளுக்குப் பிறக்கும் ஆண்குழந்ைதகளுக்கும்
விருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டும். 13 எனேவ
உங்கள் நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு ஆண்களும்
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவர்களாக இருக்க
ேவண்டும். உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு மட்டுமல்லாமல்
உங்கள் அடிைமகளுக்கும் விருத்தேசதனம் ெசய்ய
ேவண்டும். 14 இதுதான் உனக்கும் எனக்கும்
இைடயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்ைக.
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாத எந்த ஆணும்
உங்களிடமிருந்து விலக்கப்படுவான்; ஏெனன்றால்
அவன் எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடத்தவனாகிறான்” என்றார்.

ஈசாக்கு சத்தியத்திற்குரிய குமாரன்
15 ேதவன் ஆபிரகாமிடம், “உன் மைனவி சாராய்
இனிேமல் சாராள் என்று அைழக்கப்படுவாள். 16

அவைள நான் ஆசீர்வதிக்கிேறன். அவள் உனக்கு
ஒரு குமாரைனப் ெபற்றுத்தரும்படி ெசய்ேவன். நீேய
அவன் தந்ைத. சாராள் பல நாடுகளுக்குத் தாயாக

ஆதியாகமம் 17:16

17



18

இருப்பாள். அவளிடமிருந்து பல ராஜாக்கள்
வருவார்கள்” என்றார்.

17 ஆபிரகாம் தன் முகம் தைரயில்படும்படி விழுந்து
வணங்கி ேதவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்தினான்.
எனினும் அவன் தனக்குள் சிரித்துக்ெகாண்ேட,
“எனக்கு 100 வயது ஆகிறது. என்னால் ஒரு குமாரன்
பிறப்பது கூடியகாரியமா? சாராளுக்ேகா 90 வயது.
அவள் ஒரு குமாரைனப் ெபறுவது எப்படி?” என்றான்.

18 ஆபிரகாம் ேதவனிடம், “இஸ்மேவல் வாழ்ந்து
உமக்குச் ேசைவ ெசய்வான் என நம்புகிேறன்”
என்றான்.

19 ேதவன், “இல்ைல. உன் மைனவி சாராள் ஒரு
குமாரைனப் ெபறுவாள் என்று ெசான்ேனன். நீ
அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று ெபயரிடுவாய். நான்
அவேனாடு என் உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்திக்ெகாள்ேவன். அந்த உடன்படிக்ைகேய
என்ெறன்ைறக்கும் அவனுக்கும் அவனது சந்ததிக்கும்
ெதாடரும்.

20 “நீ இஸ்மேவைலப்பற்றிச் ெசான்னாய். நான்
அவைனயும் ஆசீர்வதிப்ேபன். அவனுக்கும் நிைறய
பிள்ைளகள் இருக்கும். அவன் 12 ெபரிய
தைலவர்களுக்குத் தந்ைதயாவான். அவனது
குடும்பேம ஒரு நாடாகும். 21 ஆனால் நான் என்
உடன்படிக்ைகைய ஈசாக்கிடம் ஏற்படுத்துேவன்.
ஈசாக்கு சாராளின் குமாரனாயிருப்பான். அவன்
அடுத்த ஆண்டு இேத ேநரத்தில் பிறந்திருப்பான்”
என்றார்.

22 ஆபிரகாமிடம் ேதவன் ேபசி முடித்த பிறகு
ேதவன் அவைன விட்டு விலகிப் ேபானார். 23 ேதவன்
ஆபிரகாமிடம் அவன் குடும்பத்திலுள்ள ஆண்களும்,
சிறுவர்களும் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று கூறியிருந்தார். எனேவ, ஆபிரகாம்
தனது குமாரன் இஸ்மேவல், மற்றும் அவனுைடய
வீட்டில் பிறந்த அடிைமகைளயும், பணம் ெகாடுத்து
வாங்கிய அடிைமகைளயும் கூட்டினான். ஆபிரகாமின்
வீட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு ஆணும், சிறுவனும் அந்த
நாளிேல, ேதவன் ஆபிரகாமிடம் கூறியபடிேய
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டனர்.

24 ஆபிரகாம் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டேபாது
அவனுக்கு 99 வயது. 25 அப்ேபாது ஆபிரகாமின்
குமாரன் இஸ்மேவலுக்கு 13 வயது. 26 ஆபிரகாமும்
அவனது குமாரனும் அேத நாளில் விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டனர். 27 அன்று அவனது குடும்பத்தில்
உள்ள அைனவரும் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டனர். அவன் வீட்டில் பிறந்த
அடிைமகளும், அவன் வாங்கிய அடிைமகளும் கூட
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டனர்.

மூன்று பார்ைவயாளர்கள்

பிறகு, கர்த்தர் மீண்டும் ஆபிரகாமுக்குக்
காட்சியளித்தார். ஆபிரகாம்
மம்ேரயிலுள்ள ஓக் மரங்களுக்கு அருகில்

வாழ்ந்தான். ஒரு நாள், ெவப்பம் அதிகமான
ேநரத்தில் ஆபிரகாம் தனது கூடாரத்தின்
வாசலுக்கருகில் இருந்தான். 2 ஆபிரகாம் ேமேல
ஏறிட்டுப் பார்த்தேபாது முன்றுேபர் அவனுக்கு
முன்னால் நின்று ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தான்.
ஆபிரகாம் அவர்கைளப் பார்த்ததும் குனிந்து
வணங்கினான். 3 ஆபிரகாம், “ஐயா, உங்கள்

பணியாளாகிய என்ேனாடு தயவுெசய்து
தங்கியிருங்கள். 4 உங்கள் பாதங்கைளக் கழுவ
தண்ணீர் ெகாண்டு வருகிேறன். நீங்கள்
மரங்களுக்கடியில் ஓய்வுெகாள்ளுங்கள். 5 நான்
உங்களுக்கு உணைவக் ெகாண்டுவருேவன். நீங்கள்
விரும்புகிற அளவிற்குச் சாப்பிடலாம். பிறகு
உங்களது பயணத்ைதத் ெதாடரலாம்” என்றான்.
அந்த மூன்று மனிதர்களும், “அது நல்லது. நீ
ெசான்னபடி நாங்கள் ெசய்கிேறாம்” என்றனர்.

6 ஆபிரகாம் கூடாரத்திற்கு விைரந்து ேபானான்.
அவன் சாராளிடம், “சீக்கிரம் மூன்றுபடி ேகாதுைம
மாைவ எடுத்து ெராட்டிகள் தயார் ெசய்” என்றான். 7

பிறகு ஆபிரகாம் தனது ெதாழுவத்துக்கு ஓடி
இளைமயான கன்றுக் குட்டிையத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
அதைன ேவைலக்காரனிடம் ெகாடுத்தான். அதைன
விைரவில் ெகான்று உணவு தயாரிக்கும்படி
கூறினான். 8 ஆபிரகாம் இைறச்சியும், ெகாஞ்சம்
பாலும், ெவண்ெணயும் ெகாண்டு வந்து மூன்று
பார்ைவயாளர்கள் முன்பு ைவத்து அவர்கள் அருகில்
பரிமாறுவதற்குத் தயாராக நின்றான். அவர்கள்
மரத்தடியில் அமர்ந்து உண்ண ஆரம்பித்தனர்.

9 பிறகு அவர்கள் ஆபிரகாமிடம், “உனது மைனவி
சாராள் எங்ேக?” என்று ேகட்டனர்.
அதற்கு ஆபிரகாம், “அவள் அங்ேக கூடாரத்தில்
இருக்கிறாள்” என்றான்.

10 பிறகு கர்த்தர், “நான் மீண்டும் அடுத்த ஆண்டு
இேத ேநரத்தில் திரும்பி வருேவன். அப்ேபாது உன்
மைனவி சாராள் ஒரு மகேனாடு இருப்பாள்”
என்றார்.
சாராள் கூடாரத்திலிருந்து இவற்ைறக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 11 ஆபிரகாமும்
சாராளும் மிகவும் முதியவர்களாக இருந்தனர்.
சாதாரணமாக ெபண்கள் குழந்ைத ெபறுவதற்கான
வயைத சாராள் கடந்திருந்தாள். 12 எனேவ, சாராள்
அவர்கள் ெசான்னைத நம்பவில்ைல. அவள்
தனக்குள், “நானும் முதியவள். என் கணவனும்
முதியவர். நான் குழந்ைத ெபறமுடியாதபடி
முதியவளாகிவிட்ேடன்” என்றாள்.

13 கர்த்தர் ஆபிரகாமிடம், “சாராள், குழந்ைத
ெபறமுடியாத அளவுக்கு முதியவளானதாகக் கூறிச்
சிரிக்கிறாள். 14 கர்த்தருக்கு கடினமான காரியம்
ஏதாவது இருக்கிறதா? இல்ைல. நான் வசந்த
காலத்தில் மீண்டும் வருேவன். அப்ேபாது நான்
ெசான்னது நடக்கும். உனது மைனவி சாராள்
மகேனாடு இருப்பாள்” என்றார்.

15 ஆனால் சாராேளா, “நான் சிரிக்கவில்ைலேய”
என்றாள். (அவள் அச்சத்தால் இவ்வாறு ெசான்னாள்)
ஆனால் கர்த்தேரா, “இல்ைல. நீ ெசால்வது
உண்ைமயன்று என எனக்குத் ெதரியும், நீ சிரித்தாய்”
என்றார்.

16 பிறகு அந்த மனிதர்கள் எழுந்து ெசன்றனர்.
அவர்கள் ேசாேதாம் இருந்த திைச ேநாக்கிப்
ேபானார்கள். ஆபிரகாமும் அவர்கேளாடு ெகாஞ்சம்
தூரம் ெசன்று அவர்கைள அனுப்பி ைவத்தான்.

ஆபிரகாம் ேதவேனாடு பரிந்து ேபசுதல்
17 கர்த்தர் தனக்குள், “நான்
ெசய்யப்ேபாகிறவற்ைற ஆபிரகாமிற்கு
மைறக்கமாட்ேடன். 18 ஆபிரகாம் ஒரு மகத்தான
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பலமிக்க ேதசமாவான். அவனால் பூமியிலுள்ள
ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். 19 நான்
ஆபிரகாேமாடு சிறந்த உடன்படிக்ைக ஒன்ைறச்
ெசய்து ைவத்திருக்கிேறன். நான் இைதச்
ெசய்ததால் அவன் தன் பிள்ைளகைளயும்,
சந்ததிகைளயும் எனது விருப்பப்படி வாழ
கட்டைளயிடுவான். அவர்கள் நீதிேயாடும்,
ேநர்ைமேயாடும் வாழும்படி அவர்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்வான் என அறிேவன். கர்த்தராகிய நான்
வாக்குறுதியளித்தபடிேய அவனுக்குச் ெசய்ேவன்”
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டார்.

20 ேமலும் கர்த்தர், “ேசாேதாம், ெகாேமாரா
ஜனங்கள் மிகவும் பாவிகள் என்று நான் பல முைற
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். 21 எனேவ நான்
ேசாேதாமின் உண்ைம நிைல என்னெவன்று ேபாய்ப்
பார்ப்ேபன்” என்றார்.

22 ஆைகயால், அந்த மனிதர்கள் திரும்பி
ேசாேதாைம ேநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர். ஆனால்
ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு முன்னால் நின்றான். 23

பிறகு ஆபிரகாம் கர்த்தரிடம் ெநருங்கி வந்து,
“கர்த்தாேவ! நீர் தீயவர்கைள அழிக்கும்ேபாேத
நல்லவர்கைளயும் அழிக்கப்ேபாகிறீரா? 24 அந்த
நகரத்தில் 50 நல்ல மனிதர்கள் இருந்தால் என்ன
ெசய்வீர்? அழித்துவிடுவீரா? உறுதியாக நீர் அந்த 50
நல்ல மனிதர்களுக்காக அந்நகரத்ைதக்
காப்பாற்றத்தான் ேவண்டும். 25 உம்மால் உறுதியாக
அந்நகரத்ைத அழிக்க முடியாது. தீயவர்கைள
அழிப்பதற்காக அந்த 50 நல்ல மனிதர்கைளயும்
உம்மால் அழிக்க முடியாது. அவ்வாறு நடந்தால் பிறகு
நல்ல மனிதர்களும் தீய மனிதர்களும் ஒேர மாதிரி
ஆகிவிடுவார்கள். இருவருேம
தண்டிக்கப்பட்டுவிடுவார்கள். பூமி முழுவதற்கும் நீேர
நீதிபதி. நீர் நியாயமானவற்ைறேய ெசய்வீர் என்று
எனக்குத் ெதரியும்” என்றான்.

26 பிறகு கர்த்தர், “என்னால் ேசாேதாம் நகரத்தில்
நல்லவர்கள் 50 ேபைரக் காண முடியுமானால் நான்
அந்த நகரத்ைதக் காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.

27 பிறகு ஆபிரகாம், “கர்த்தாேவ, உம்ேமாடு
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ேபாது நான் ெவறும்
தூசியாகவும், சாம்பலாகவும் இருக்கிேறன்.
என்றாலும் இன்னும் ஒரு ேகள்விையக் ேகட்க
அனுமதியும். 28 அந்நகரத்தில் 45 நல்ல மனிதர்கள்
மட்டுேம இருந்தால் என்ன ெசய்வீர்? அந்த முழு
நகரத்ைதயும் அழித்துவிடுவீரா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் அங்கு 45 நல்ல
மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.

29 ஆபிரகாம் மீண்டும் ேபசினான். அவன், “நீர் 40
நல்ல மனிதர்கைள மட்டும் கண்டால் அப்ேபாது
அந்நகரத்ைத அழிப்பீரா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் 40 நல்ல மனிதர்கைளக்
கண்டால் அந்நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்” என்று
ெசான்னார்.

30 ேமலும் ஆபிரகாம், “கர்த்தாேவ தயவு ெசய்து
என்மீது ேகாபம் ெகாள்ளாதிரும். இைதயும் ேகட்க
அனுமதியும், அந்நகரத்தில் 30 நல்ல மனிதர்கள்
மட்டும் இருந்தால், அந்நகரத்ைத அழித்துவிடுவீரா?”
என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் 30 நல்ல மனிதர்கைளக்
கண்டால் அந்நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.

31 பிறகு ஆபிரகாம், “கர்த்தாேவ ேமலும் உம்மிடம்
ஒன்று ேகட்கலாமா? அந்நகரத்தில் 20 நல்ல
மனிதர்கள் மட்டும் இருந்தால் என்ன ெசய்வீர்கள்?”
என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் அங்ேக 20 நல்ல
மனிதர்கைள மட்டும் கண்டாலும் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.

32 ேமலும் ஆபிரகாம், “கர்த்தாேவ என் மீது
ேகாபம்ெகாள்ள ேவண்டாம். இறுதியாக
இன்ெனான்ைறக் ேகட்க அனுமதி தாரும். நீர்
அங்ேக 10 நல்ல மனிதர்கைள மட்டும் கண்டால்
என்ன ெசய்வீர்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் 10 நல்ல மனிதர்கைளக்
கண்டாலும் அந்நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்”
என்றார்.

33 கர்த்தர் ஆபிரகாமுடன் தன் ேபச்ைச முடித்து
விட்டுப் ேபானார். ஆபிரகாமும் தன் வீட்டிற்குத்
திரும்பினான்.

ேலாத்தின் பார்ைவயாளர்கள்

அன்று மாைலயில் இரண்டு ேதவ தூதர்கள்
ேசாேதாம் நகரத்திற்கு வந்தனர். நகர
வாசலில் இருந்துெகாண்டு ேலாத்து

ேதவதூதர்கைளப் பார்த்தான். அவர்கள்
நகரத்துக்குப் ேபாகும் பயணிகள் என்று
நிைனத்தான். அவன் எழுந்து அவர்களிடம் ெசன்று
தைரயில் குனிந்து வணங்கினான். ேலாத்து
அவர்களிடம், “ஐயா, எனது வீட்டிற்கு வாருங்கள்.
நான் உங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்ேவன். உங்கள்
பாதங்கைளக் கழுவிக்ெகாண்டு இரவில் அங்ேக
தங்கி, நாைள உங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடரலாம்”
என்றான்.
அதற்கு ேதவதூதர்கள், “இல்ைல, நாங்கள்
இரவில் ெவட்டெவளியில் தங்குேவாம்” என்றனர்.

3 ஆனால் ேலாத்து ெதாடர்ந்து தன் வீட்டிற்கு
வருமாறு அவர்கைள வற்புறுத்தினான். அவர்களும்
ஒப்புக்ெகாண்டு அவனது வீட்டிற்குப் ேபானார்கள்.
அவர்களுக்காக அவன் ஆயத்தம் ெசய்த ெராட்டிைய
அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள்.

4 அன்று மாைல தூங்குவதற்கு முன்னால்,
ேலாத்தின் வீட்டிற்கு நகரின் பலபாகங்களில்
இருந்தும் இைளஞர், முதிேயார்கள் எனப் பலரும்
கூடிவந்து வீட்ைடச் சுற்றிலும் நின்றுெகாண்டு
அவைன அைழத்தனர். 5 அவர்கள், “இன்று இரவு
உன் வீட்டிற்கு வந்த இருவரும் எங்ேக? அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்து வா, நாங்கள் அவர்கேளாடு
பாலின உறவு ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றனர்.

6 ேலாத்து ெவளிேய வந்து வீட்டின் கதைவ
அைடத்துக்ெகாண்டான். 7 ேலாத்து அவர்களிடம்,
“நண்பர்கேள ேவண்டாம். உங்கைளக் ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். இந்தக் ெகட்டச்
ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம். 8 எனக்கு
இரண்டு குமாரத்திகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள்
இதுவைர எந்த ஆைணயும் அறியாதவர்கள். நான்
அவர்கைள உங்களுக்குத் தருகிேறன். நீங்கள்
அவர்கேளாடு என்ன ேவண்டுமானாலும்
ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த மனிதர்கைள
எதுவும் ெசய்து விடாதீர்கள். இவர்கள் என் வீட்டிற்கு
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வந்திருக்கிறார்கள். நான் அவர்கைளப் பாதுகாக்க
ேவண்டும்” என்றான்.

9 வீட்ைடச் சுற்றி நின்றவர்கள், “எங்கள் வழியில்
குறுக்கிடாேத” என்று சத்தமிட்டார்கள். பிறகு
அவர்கள் தங்களுக்குள்ேளேய, “ேலாத்து நமது
நகரத்திற்கு விருந்தாளியாக வந்தான். இப்ேபாது
நாம் எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நமக்ேக கூறுகிறான்” என்றனர். பிறகு அவர்கள்
ேலாத்திடம், “நாங்கள் அந்த மனிதர்கைள விட
உனக்ேக அதிகக் ெகாடுைமையச் ெசய்ேவாம்”
என்று கூறி ேலாத்ைத ெநருங்கி வந்து, கதைவ
உைடப்பதற்கு முயன்றனர்.

10 ஆனால் ேலாத்தின் வீட்டிற்குள் இருந்த
இருவரும் கதைவத் திறந்து ேலாத்ைத வீட்டிற்குள்
இழுத்து கதைவ மூடிக்ெகாண்டனர். 11 பிறகு
அவர்கள் கதவுக்கு ெவளிேய இருந்த
இைளஞர்களும் முதியவர்களும் தங்கள் பார்ைவைய
இழக்கும்படி ெசய்தனர். எனேவ, அவர்களால் கதவு
இருக்கும் இடத்ைதக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.

ேசாேதாமிலிருந்து தப்பித்தல்
12 அந்த இருவரும் ேலாத்திடம், “உன்
குடும்பத்திலுள்ளவர்களில் யாராவது இந்த நகரத்தில்
இருக்கிறார்களா? உனக்கு மருமகன்கேளா,
குமாரர்கேளா, குமாரத்திகேளா அல்லது ேவறு
யாராவது இந்நகரத்தில் இருந்தால் அவர்கைள
உடேன இந்நகரத்ைதவிட்டு விலகச் ெசால்ல
ேவண்டும். 13 நாங்கள் இந்த நகரத்ைத அழிக்கப்
ேபாகிேறாம். இந்த நகரம் எவ்வளவு ேமாசமானது
என்பைதப்பற்றி கர்த்தர் அறிந்தபடியால் இதைன
அழிக்க எங்கைள அனுப்பினார்” என்றார்கள்.

14 ஆகேவ, ேலாத்து ெவளிேய ேபாய், தனது
குமாரத்திகைள மணந்துெகாள்வதாயிருந்த
மருமகன்களிடம், “ேவகமாக இந்த நகரத்ைத விட்டு
ெவளிேயறுங்கள். விைரவில் கர்த்தர் இந்த
நகரத்ைத அழிக்கப் ேபாகிறார்” என்றான்.
அவர்கேளா அவன் ேவடிக்ைகயாகப் ேபசுவதாய்
எண்ணினார்கள்.

15 அடுத்த நாள் காைலயில் ேதவதூதர்கள்
ேலாத்ைத ெவளிேயற விைரவுபடுத்தினார்கள்.
அவர்கள், “இந்நகரம் தண்டிக்கப்படும். எனேவ,
உனது மைனவிையயும், இரண்டு ெபண்கைளயும்,
இன்னும் உன்ேனாடு வருகிறவர்கைளயும்,
அைழத்துக்ெகாண்டு இந்த இடத்ைதவிட்டு விலகிப்
ேபா. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ இந்நகரத்ேதாடு
அழியாமல் இருப்பாய்” என்றனர்.

16 ேலாத்து குழப்பத்துடன் ேவகமாகப்
புறப்படாமல் இருந்தான், எனேவ அந்த இரண்டு
ேதவதூதர்கள் அவன், அவனது மைனவி,
குமாரத்திகள் ஆகிேயாரின் ைகையப் பிடித்து
அவர்கைளப் பாதுகாப்பாக நகரத்ைத விட்டு
ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றனர். ேலாத்ேதாடும்
அவனது குடும்பத்ேதாடும் கர்த்தர் மிகவும் கருைண
உைடயவராக இருந்தார். 17 எனேவ, இரு
ேதவதூதர்களும் ேலாத்ைதயும் அவன்
குடும்பத்ைதயும் பாதுகாப்பாக நகரத்திற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தபின்னர் தூதர்களில் ஒருவன்,
“இப்ேபாது உங்கள் உயிைரக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள
ஓடிப் ேபாங்கள். இந்நகரத்ைதத் திரும்பிப்

பார்க்காதீர்கள். இந்தச் சமெவளியில் எங்கும்
நிற்காதீர்கள். மைலக்குப் ேபாய்ச் ேசரும்வைர
ஓடுங்கள். இைடயில் நின்றால் நகரத்ேதாடு
நீங்களும் அழிந்துேபாவீர்கள்” என்றான்.

18 ஆனால் ேலாத்து அந்த இருவரிடமும், “ஐயா,
அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஓடும்படி என்ைனக்
கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள். 19 உங்கள் ேசவகனாகிய
என் மீது நீங்கள் மிகவும் இரக்கம்
ைவத்திருக்கிறீர்கள். என்ைனக் காப்பாற்ற
கருைணயுடன் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் மைலவைர
என்னால் ஓட முடியாது. நான் மரித்துப்ேபாய்விட
வாய்ப்புண்டு. 20 அருகில் ஒரு சிறிய நகரம் உள்ளது.
என்ைன அந்நகரத்திற்கு ஓடிப்ேபாகவிடுங்கள். அந்த
அளவுக்கு என்னால் ஓடி என்ைன
பாதுகாத்துக்ெகாள்ள முடியும்” என்றான்.

21 அதற்கு ேதவதூதன், “நல்லது, அவ்வாறு ெசய்ய
உன்ைன அனுமதிக்கிேறன். நான் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன். 22 ஆனால் அங்கு ேவகமாக ஓடு.
அங்கு நீ பாதுகாப்பாகப் ேபாய்ச் ேசரும்வைர
ேசாேதாம் நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
(அந்நகரின் ெபயர் ேசாவார். ஏெனனில் அது மிகச்
சிறிய நகரம்)

ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் அழிக்கப்படுதல்
23 சூரியன் உதயமானேபாது ேலாத்து ேசாவார்
நகரத்திற்குள் நுைழந்தான். 24 அேத ேநரத்தில்
கர்த்தர் ேசாேதாைமயும் ேகாேமாராைவ அழிக்க
ஆரம்பித்தார். கர்த்தர் வானத்திலிருந்து
ெநருப்ைபயும் கந்தகத்ைதயும் அந்நகரின் ேமல்
விழுமாறு ெசய்து, 25 அந்த நகரங்கைளயும் அதன்
முழு சமெவளிையயும், அங்கிருந்த ெசடிகைளயும்,
ஜனங்கைளயும் அழித்துவிட்டார்.

26 அவர்கள் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது ேலாத்தின்
மைனவி திரும்பிப் பார்த்தாள். அதனால் அவள்
உப்புத்தூண் ஆனாள்.

27 அேத நாள் அதிகாைலயில், ஆபிரகாம் எழுந்து
கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்துக்குச்
ெசன்றான். 28 அவன் அங்கிருந்து ேசாேதாம்,
ெகாேமாரா நகரங்கள் இருக்கும் திைசையயும்,
அதன் சமெவளிையயும் பார்த்தேபாது அங்கிருந்து
புைக எழும்புவைதக் கண்டான். அது ெபரிய
ெநருப்பினால் ஏற்படும் புைகேபால் ேதான்றியது.

29 ேதவன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள நகரங்கைள
அழித்துவிட்டார். அப்ேபாது அவர் ஆபிரகாைம
நிைனத்து, ஆபிரகாமின் உறவினனான ேலாத்ைத
அழிக்காமல் விட்டார். பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும்
நகரங்களுக்குள் ேலாத்து வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
அவ்விடங்கைள அழிக்கும் முன்பு ேலாத்ைத ேதவன்
ெவளிேயற்றினார்.

ேலாத்தும் அவனது குமாரத்திகளும்
30 ேசாவாரில் தங்கியிருக்க ேலாத்துவுக்கு
அச்சமாக இருந்தது. எனேவ, அவனும் அவனது
குமாரத்திகளும் மைலக்குச் ெசன்று அங்கு ஒரு
குைகயில் வசித்தனர். 31 ஒரு நாள் மூத்தவள்
இைளயவளிடம், “உலகில் எல்லா இடங்களிலும்
ஆண்களும் ெபண்களும் மணந்துெகாண்டு
குடும்பமாக வாழ்கிறார்கள். ஆனால் நமது
தந்ைதேயா வயதானவராக உள்ளார். நமக்கு
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எனேவ, நாம் தந்ைதக்கு மதுைவக் ெகாடுக்கலாம்.
அவர் மயங்கியபின் அவேராடு பாலின உறவு
ெகாள்ளலாம். இப்படியாக நமக்குச் சந்ததி
உண்டாக நம் தந்ைதையப்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.

33 அன்று இரவு இரண்டு ெபண்களும் தந்ைதக்கு
மதுைவக் ெகாடுத்து குடிக்க ைவத்தனர். பிறகு
மூத்தவள் தந்ைதயின் படுக்ைகக்குச் ெசன்று
அவேராடு பாலின உறவு ெகாண்டாள்.
ேலாத்துவுக்குத் தன் குமாரத்தி தன்ேனாடு
படுத்ததும், எழுந்து ேபானதும் ெதரியவில்ைல. அந்த
அளவுக்குக் குடித்திருந்தான்.

34 மறுநாள் மூத்தவள் இைளயவளிடம்: “ேநற்று
இரவு நான் தந்ைதேயாடு பாலின உறவு
ெகாண்ேடன். இன்று இரவும் அவைர மீண்டும்
குடிக்க ைவப்ேபாம். பிறகு நீ அவேராடு பாலின
உறவுெகாள். இதன் மூலம் நாம் குழந்ைத ெபற நம்
தந்ைதையப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். நம்
குடும்பமும் அழியாமல் இருக்கும்” என்றாள். 35

அதனால் இருவரும் அந்த இரவிலும் தந்ைதைய மது
குடிக்கும்படி ெசய்தனர். பிறகு இைளயவள்
தந்ைதேயாடு படுத்து பாலின உறவு ெகாண்டாள்.
ேலாத்து மதுைவக் குடித்திருந்தபடியால் அவள்
படுத்தைதயும், எழுந்து ேபானைதயும்
அறியாமலிருந்தான்.

36 ேலாத்தின் இரு குமாரத்திகளும்
கர்ப்பமுற்றனர். அவர்களின் தந்ைதேய அவர்களது
பிள்ைளகளுக்கும் தந்ைத. 37 மூத்தவள் ஒரு ஆண்
குழந்ைதையப் ெபற்றாள். அவள் அவனுக்கு ேமாவாப்
என்று ெபயர் ைவத்தாள். அவன்
ேமாவாபியருக்ெகல்லாம் தந்ைதயானான். 38

இைளயவளும் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்றாள்.
அவனுக்கு அவள் ெபன்னம்மி என்று ெபயரிட்டாள்.
அவன் அம்ேமான் ஜனங்களுக்குத் தந்ைத ஆனான்.

ஆபிரகாம் ேகராருக்குப் ேபாகிறான்

ஆபிரகாம் அந்த நாட்ைடவிட்டுப்
பாைலவனப் பகுதிக்குச் ெசன்றான். அவன்
காேதசுக்கும், சூருக்கும் நடுவிலுள்ள

ேகராரில் தங்கினான். 2 அவன் ேகராரிேல தங்கி
இருந்தேபாது தன் மைனவி சாராைளச் சேகாதரி
என்று ெசான்னான். அபிெமேலக்கு ேகராரின் ராஜா.
அவன் சாராைள மிகவும் விரும்பினான். எனேவ,
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பி அவைளக் ெகாண்டு
வருமாறு ெசான்னான். 3 ஆனால் இரவில் ேதவன்
அபிெமேலக்கின் கனவிேல ேபசி, “நீ மரித்து
ேபாவாய். நீ ைகப்பற்றிய ெபண் திருமணமானவள்”
என்றார்.

4 ஆைகயால் அபிெமேலக்கு சாராைளத்
ெதாடவில்ைல. அவன் ேதவனிடம், “கர்த்தாேவ!
நான் குற்றமுைடயவன் அல்ல. ஒன்றும் ெதரியாத
அப்பாவிைய நீர் ெகால்வீரா? 5 ஆபிரகாேம
என்னிடம், ‘இவள் என் சேகாதரி’ என்று
ெசான்னாேன! சாராளும் ஆபிரகாைம ‘இவர் என்
சேகாதரன்’ என்று கூறிவிட்டாள். நான் அப்பாவி.
நான் ேவண்டுெமன்ேற இைதச் ெசய்யவில்ைல”
என்றான்.

6 ேதவன் அவனிடம், “நீ என்ன மனநிைலயில்
இைதச் ெசய்தாய் என்று எனக்குத் ெதரியும். நீ என்ன
ெசய்கிறாய் என்பது உனக்குத் ெதரியாது. நீ எனக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்யாதபடி நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றிேனன். நீ அவைளத் ெதாடாதபடி நாேன
உன்ைனத் தடுத்ேதன். 7 ஆகேவ ஆபிரகாமிடம்
அவன் மைனவிையத் திரும்பக் ெகாடுத்துவிடு.
ஆபிரகாம் ஒரு தீர்க்கதரிசி. அவன் உனக்காக
ெஜபிப்பான். நீ வாழ்வாய். ஆனால் நீ சாராைள
ஆபிரகாமிடம் திரும்பக் ெகாடுக்காவிட்டால் நீயும்
உன்ைனச் ேசர்ந்தவர்களும் மரித்துப்ேபாவீர்கள்
என்று அறிந்துெகாள்” என்றார்.

8 எனேவ, மறுநாள் அதிகாைலயில், அபிெமேலக்கு
தன் ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து,
நடந்தைவகைளப்பற்றிக் கூறினான், அவர்கள்
பயந்தார்கள். 9 பிறகு அபிெமேலக்கு ஆபிரகாைம
அைழத்து அவனிடம்: “நீ ஏன் எங்களுக்கு இதுேபால்
ெசய்தாய்? உனக்கு எதிராக நான் என்ன ெசய்ேதன்?
அவள் உன் சேகாதரி என்று ஏன் ெபாய் ெசான்னாய்?
எனது அரசுக்கு நீ நிைறய ெதாந்தரவுகைளக்
ெகாடுத்துவிட்டாய். நீ இவ்வாறு ெசய்திருக்கக்
கூடாது. 10 நீ எதற்காகப் பயந்தாய்? ஏன் இவ்வாறு
ெசய்தாய்” என்று ேகட்டான்.

11 பிறகு ஆபிரகாம், “நான் பயந்துவிட்ேடன், இந்த
இடத்தில் உள்ள எவரும் ேதவைன
மதிக்கமாட்டார்கள் என்று நிைனத்ேதன்.
சாராளுக்காக என்ைன எவராவது ெகான்று
விடுவார்கேளா என்று நிைனத்ேதன். 12 அவள் எனது
மைனவி, ஆனால் அவள் என் சேகாதரியும் கூட,
அவள் என் தந்ைதக்கு குமாரத்தி. ஆனால் என்
தாய்க்கு மகளல்ல. 13 ேதவன் என்ைன என்
தந்ைதயின் வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்து
என்ைனப் பல்ேவறு இடங்களில் அைலந்து திரியும்படி
ெசய்திருக்கிறார். அப்ேபாெதல்லாம் சாராளிடம்,
‘நாம் எங்கு ெசன்றாலும் நான் உன் சேகாதரன்
என்று ெசால்லு’ என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்”
என்றான்.

14 என்ன நடந்தது என்பைத அபிெமேலக்கு
புரிந்துெகாண்டான். எனேவ சாராைளத் திரும்ப
ஆபிரகாமிடம் அனுப்பிவிட்டான். அவளுக்குச் சில
ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும் அடிைமகைளயும்
ெகாடுத்தான். 15 பிறகு, “உன்ைனச் சுற்றிலும் பார்,
இது எனது நிலம், நீ விரும்புகிற எந்த இடத்திலும்
வாழலாம்” என்றான்.

16 அவன் சாராளிடம், “நான் உன் சேகாதரன்,
ஆபிரகாமிடம் 1,000 ெவள்ளிக் காசுகள்
ெகாடுத்ேதன். நடந்தவற்றுக்கு வருத்தம்
ெதரிவிக்கேவ அவ்வாறு ெசய்ேதன். நான் ெசய்தது
சரிெயன்று எல்ேலாருக்கும் ெதரியேவண்டும்”
என்றான்.

17 கர்த்தர், சாராளினிமித்தம் அபிெமேலக்கின்
குடும்பத்தில் எவருக்கும் குழந்ைத இல்லாமல்
இருக்கும்படி ெசய்திருந்தார். இப்ேபாது ஆபிரகாம்
ேதவனிடம் ேவண்டிக்ெகாள்ளேவ, ேதவன்
அபிெமேலக்கு, அவன் மைனவி, ேவைலக்காரப்
ெபண்கள் அைனவைரயும் குணப்படுத்தினார்.
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இறுதியாக, சாராளுக்கு ஒரு குழந்ைத

கர்த்தர், சாராளுக்குக் ெகாடுத்திருந்த
வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றினார். 2

சாராள் கர்ப்பமுற்றாள். ஆபிரகாமின்
வேயாதிப காலத்தில் அவனுக்கு ஓர் ஆண்
குமாரைனப் ெபற்றுக் ெகாடுத்தாள். இைவெயல்லாம்
ேதவன் வாக்களித்தபடிேய நடந்தது. 3 சாராள் ஒரு
குமாரைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ஆபிரகாம் அவனுக்கு
ஈசாக்கு என்று ெபயரிட்டான். 4 ஈசாக்கு பிறந்து
எட்டு நாள் கழிந்தேபாது ஆபிரகாம் அவனுக்கு
விருத்தேசதனம் ெசய்து ைவத்தான். ேதவனின்
ஆைணப்படி இவ்வாறு நடந்தது.

5 ஈசாக்கு பிறக்கும்ேபாது அவனது தந்ைத
ஆபிரகாமுக்கு 100 வயதாயிருந்தது. 6 சாராள்,
“ேதவன் என்ைன மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்தார்.
இைதக் ேகள்விப்படும் எவரும் என்ேனாடு ேசர்ந்து
மகிழ்ச்சியைடவார்கள். 7 ஆபிரகாமின் குழந்ைதைய
நான் ெபற்ெறடுப்ேபன் என்று எவரும்
நிைனத்திருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் நான் இந்த
வேயாதிப காலத்திலும் அவருக்கு ஆண்
பிள்ைளையப் ெபற்றுக் ெகாடுத்ேதன்” என்றாள்.

வீட்டில் பிரச்சைன
8 ஈசாக்கு பால்குடிக்க மறக்கும் நாளில் ஆபிரகாம்
ெபரிய விருந்து ெகாடுத்தான். 9 ஆகார் என்னும்
எகிப்திய அடிைமப்ெபண் ஆபிரகாமின் முதல்
குமாரைனப் ெபற்றிருந்தாள். சாராள் அவைனப்
பார்த்தாள். அவன் ேகலிச்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு அவளுக்கு அவன்
ேமல் எரிச்சல் வந்தது. 10 சாராள் ஆபிரகாமிடம்,
“இந்த அடிைமப் ெபண்ைணயும் அவள் குமாரைனயும்
ெவளிேய தள்ளும். நாம் சாகும்ேபாது நமக்குரிய
அைனத்ைதயும் ஈசாக்ேக ெபற ேவண்டும். அந்த
அடிைமப் ெபண்ணின் குமாரன் அதில் பங்கு
ேபாடுவைத நான் விரும்பவில்ைல” என்றாள்.

11 இது ஆபிரகாமுக்கு துயரத்ைதத் தந்தது. அவன்
தன் குமாரன் இஸ்மேவைலப்பற்றிக் கவைலப்பட
ஆரம்பித்தான். 12 ஆனால் ேதவன் ஆபிரகாமிடம்,
“அடிைமப் ெபண்ைணயும், அவள்
குமாரைனயும்பற்றிக் கவைலப்படாேத, சாராள்
விரும்புவது ேபாலேவ ெசய். ஈசாக்கு ஒருவேன
உனது வாரிசு. 13 ஆனால் நான் உனது அடிைமப்
ெபண்ணின் குமாரைனயும் ஆசீர்வதிப்ேபன். அவனும்
உன் குமாரன் என்பதால் அவனிடமிருந்தும் ஒரு
ெபரிய ேதசத்ைத உருவாக்குேவன்” என்றார்.

14 மறுநாள் அதிகாைலயில் ஆபிரகாம் ெகாஞ்சம்
தண்ணீரும், உணவும் எடுத்து அவற்ைற ஆகாரிடம்
ெகாடுத்தான். அவள் அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு
தன் மகேனாடு ெவளிேயறி, ெபெயர்ெசபா
பாைலவனத்தில் அைலந்து திரிந்தாள்.

15 ெகாஞ்ச ேநரம் கழிந்ததும் தண்ணீர் தீர்ந்து
ேபானதால் குடிப்பதற்கு எதுவும் இல்லாமல்
ேபாயிற்று. எனேவ ஆகார் தன் குமாரைன ஒரு
புதரின் அடியில் விட்டாள். 16 ஆகார் ெகாஞ்ச தூரம்
ேபாய் உட்கார்ந்தாள். அவள் தன் குமாரன் தண்ணீர்
இல்லாமேலேய மரித்துப்ேபாவான் என்று
எண்ணினாள். அவன் மரிப்பைத அவள் பார்க்க

விரும்பவில்ைல. எனேவ அவள் அங்ேக உட்கார்ந்து
அழ ஆரம்பித்தாள்.

17 சிறுவனின் அழுைகைய ேதவன் ேகட்டார்.
ேதவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாைரக் கூப்பிட்டு:
“ஆகாேர! உனக்கு என்ன நடந்தது? அஞ்ச
ேவண்டாம், கர்த்தர் சிறுவனின் அழுைகையக்
ேகட்டார். 18 ேபாய் சிறுவனுக்கு உதவி ெசய்,
அவனது ைகையப் பிடித்து வழிநடத்திச்ெசல். நான்
அவைன ஏராளமான ஜனங்களுக்குத்
தந்ைதயாக்குேவன்” என்றார்.

19 பிறகு ேதவன், ஆகாைர ஒரு கிணற்ைறப்
பார்க்கும்படிச் ெசய்தார். அவள் அந்த கிணற்றின்
அருேக ெசன்று, தன் ைப நிைறய தண்ணீைர
நிரப்பியதுடன், தன் குமாரனுக்கும் குடிக்கக்
ெகாடுத்தாள். 20 அவன் வளர்ந்து ஆளாகும்வைர
ேதவன் அவேனாடு இருந்தார். இஸ்மேவல்
பாைலவனத்தில் வாழ்ந்து ெபரிய ேவட்ைடக்காரன்
ஆனான். வில்ைலப் பயன்படுத்தத்
ெதரிந்துெகாண்டான். 21 அவனது தாய்
அவனுக்ெகாரு மைனவிைய எகிப்தில்
கண்டுபிடித்தாள். அவர்கள் பாரான் பாைலவனத்தில்
வாழ்ந்தனர்.

அபிெமேலக்ேகாடு ஆபிரகாமின் உடன்படிக்ைக
22 இைவகளுக்குப் பின்னர் அபிெமேலக்கும்
பிேகாலும் ஆபிரகாேமாடு ேபசினர். பிேகால்
அபிெமேலக்கின் பைடத் தளபதி. அவர்கள்
ஆபிரகாமிடம், “நீ ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் ேதவன்
உன்ேனாடு இருக்கிறார். 23 எனேவ இப்ேபாது
எனக்கு ேதவனுக்கு முன்பு ஒரு வாக்குறுதி ெகாடு. நீ
என்ேனாடும், என் பிள்ைளகேளாடும் நியாயமாக
நடந்துெகாள்ேவன் என்றும், நீ என்ேனாடும், நீ
வாழ்கிற இந்தத் ேதசத்ேதாடும் கருைணயாய்
இருப்ேபன் என்றும் வாக்குறுதிெகாடு. நான்
உன்ேனாடு கருைணயாய் இருப்பதுேபான்று நீ
என்ேனாடு கருைணயாய் இருப்பதாக உறுதியளி”
என்று ேகட்டனர்.

24 ஆபிரகாேமா, “நீங்கள் என்ைன நடத்துவது
ேபான்று நானும் உங்கைள நடத்துேவன்” என்று
ெசான்னான். 25 பிறகு ஆபிரகாம் அபிெமேலக்கிடம்
ராஜாவின் ஆட்கள் அவனது கிணற்ைற
அபகரித்துக்ெகாண்டதாய் முைறயிட்டான்.

26 ஆனால் அபிெமேலக்ேகா, “யார் இைதச்
ெசய்தது என்று எனக்குத் ெதரியாது, இதற்கு முன் நீ
எனக்கு இைதப்பற்றி ெசால்லவில்ைல” என்று
கூறினான்.

27 ஆகேவ, அபிெமேலக்கும் ஆபிரகாமும் ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர். அதன்படி ஆபிரகாம்
ராஜாவுக்குச் சில ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
ஒப்பந்தத்தின் அத்தாட்சியாகக் ெகாடுத்தான். 28

ஆபிரகாம் ஏழு ெபண் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
தனியாக அபிெமேலக்கு முன்பு நிறுத்தினான்.

29 அபிெமேலக்கு ஆபிரகாமிடம், “ஏன் இவற்ைறத்
தனியாக இதுேபால் நிறுத்தியிருக்கிறாய்” என்று
ேகட்டான்.

30 அதற்கு ஆபிரகாம், “என்னிடத்திலிருந்து நீ
இவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டால், அது நான் இந்தக்
கிணற்ைறத் ேதாண்டியதற்கு அைடயாளமாகும்”
என்றான்.
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31 அதற்குப் பிறகு அந்தக் கிணறு ெபெயர்ெசபா
என்று அைழக்கப்பட்டது. ஒருவருக்ெகாருவர்
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்ட இடம் என்று இதற்குப்
ெபாருள்.

32 இவ்வாறு அபிெமேலக்கும் ஆபிரகாமும் அந்த
இடத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்ட பின்னர்
அபிெமேலக்கும் அவனது பைடயும் அந்த இடத்ைத
விட்டு ெபலிஸ்தருைடய நாட்டுக்குத் திரும்பிப்
ேபானார்கள்.

33 ஆபிரகாம் ெபெயர்ெசபாவில் ஒரு புதிய
மரத்ைத நட்டு என்ெறன்றும் ஜீவிக்கும் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான். 34 ஆபிரகாம்
ெபலிஸ்தருைடய நாட்டில் நீண்ட காலம்
தங்கியிருந்தான்.

ஆபிரகாம், ேதவனால் ேசாதிக்கப்படுதல்

இதற்குப் பிறகு, ேதவன் ஆபிரகாமின்
விசுவாசத்ைதச் ேசாதிக்க விரும்பினார்.
எனேவ ேதவன் “ஆபிரகாேம” என்று

அைழத்தார்.
ஆபிரகாமும், “நான் இங்ேக இருக்கிேறன்”
என்றான்.

2 ேதவன் அவனிடம், “உன்னுைடய அன்பிற்குரிய,
ஒேர குமாரனான ஈசாக்ைக அைழத்துக்ெகாண்டு
ேமாரியா ேதசத்திற்குச் ெசல். அங்கு உன் குமாரைன
எனக்கு தகன பலியாகக் ெகாடு. எந்த இடத்தில்
அைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் உனக்குச்
ெசால்ேவன்” என்றார்.

3 காைலயில் ஆபிரகாம் எழுந்து தனது
கழுைதையத் தயார் ெசய்தான். ஈசாக்ைகயும்
இரண்டு ேவைலக்காரர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டான். பலிக்கு விறகுகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான். ேதவன் ேபாகச் ெசான்ன
இடத்திற்கு அவர்கள் ேபானார்கள். 4 அவர்கள்
மூன்று நாட்கள் பயணம் ெசய்தபின் ெதாைலவில்
ேதவன் குறிப்பிட்ட இடம் ெதரிந்தது. 5 ஆபிரகாம்
தனது ேவைலக்காரர்களிடம், “கழுைதேயாடு நீங்கள்
இங்ேகேய தங்கியிருங்கள், நானும் என் குமாரனும்
அவ்விடத்திற்கு ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாகிேறாம்.
பிறகு உங்களிடம் திரும்பி வருேவாம்” என்றான்.

6 பலிக்கான விறகுகைள எடுத்து குமாரனின்
ேதாள் மீது ைவத்தான். ஆபிரகாம் கத்திையயும்,
ெநருப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவனும் அவனது
குமாரனும் ேசர்ந்து ேபானார்கள்.

7 ஈசாக்கு தன் தந்ைதையப் பார்த்து, “அப்பா”
என்று அைழத்தான்.
ஆபிரகாமும், “என்ன மகேன” எனக் ேகட்டான்.
ஈசாக்கு அவனிடம், “விறகும், ெநருப்பும் நம்மிடம்
உள்ளது. பலியிடுவதற்கான ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக?”
என்று ேகட்டான்.

8 அதற்கு ஆபிரகாம், “ேதவேன தனக்கான
பலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுப்பார் மகேன”
என்று பதில் ெசான்னான்.
ஆபிரகாமும் அவனது குமாரனும் 9 ேதவன் ேபாகச்
ெசான்ன இடத்திற்கு ேபாய்ச் ேசர்ந்தனர். அங்ேக
ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்ைத கட்டி அதின்ேமல்
விறகுகைள அடுக்கினான். பின் தன் குமாரன்
ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தின்ேமல் கிடத்தினான். 10

பிறகு ஆபிரகாம் கத்திைய எடுத்து குமாரைன
ெவட்டுவதற்குத் தயாரானான்.

11 அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன் ஆபிரகாைமத்
தடுத்து நிறுத்தி, “ஆபிரகாேம, ஆபிரகாேம” என்று
அைழத்தார்.
ஆபிரகாம், “நான் இங்ேக இருக்கிேறன்” என்று
பதிலளித்தான்.

12 ேதவதூதன்: “உனது குமாரைனக் ெகால்ல
ேவண்டாம். அவைன எவ்விதத்திலும் காயப்படுத்த
ேவண்டாம். நீ ேதவைன மதிப்பவன் என்றும்,
கீழ்ப்படிபவன் என்பைதயும் நான்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். நீ எனக்காக உன் ஒேர ஒரு
குமாரைனயும் ெகால்லத் தயாராக உள்ளாய்
என்பைதயும் ெதரிந்துெகாண்ேடன்” என்றார்.

13 ஆபிரகாம் ெதாைலவில் தன் கண் முன் ஒரு
ஆட்டுக் கடாைவக் கண்டான். அதன் ெகாம்புகள்
புதரில் சிக்கிக்ெகாண்டிருந்தன. ஆபிரகாம் அதைன
விடுவித்து ேதவனுக்குப் பலியிட்டான். ஆபிரகாமின்
குமாரன் காப்பாற்றப்பட்டான். 14 அதனால்
ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு, “ேயேகாவா யீேர”
என்று ெபயரிட்டான். “கர்த்தருைடய பர்வதத்திேல
பார்த்துக்ெகாள்ளப்படும்” என்று இன்ைறக்கும் கூட
ஜனங்கள் கூறுகின்றனர்.

15 கர்த்தருைடய தூதன் இரண்டாவது முைறயும்
வானத்திலிருந்து ஆபிரகாைம அைழத்து, 16

“எனக்காக உன் குமாரைனக் ெகால்லத் தயாராக
இருந்தாய், இவன் உனது ஒேர குமாரன். இைத
எனக்காகச் ெசய்தாய். 17 கர்த்தராகிய நான்
உண்ைமயாகேவ உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன்.
வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கைளப்ேபான்று நான்
உன் சந்ததிையப் ெபருகச் ெசய்ேவன்.
கடற்கைரயிலுள்ள மணைலப் ேபான்று எண்ணற்ற
வாரிசுகைளயும் தருேவன். உனது ஜனங்கள் தங்கள்
பைகவர்கைள ெவல்லுவார்கள். 18 பூமியிலுள்ள
ஒவ்ெவாரு நாடும் உனது சந்ததி மூலம்
ஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறும். நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தாய்.
அதனால் இைத நான் உனக்குச் ெசய்ேவன்”
என்றார்.

19 பிறகு, ஆபிரகாம் தன் ேவைலக்காரர்கள்
இருக்குமிடத்திற்குச் ெசன்றான், அவர்கள்
அைனவரும் ெபெயர்ெசபாவுக்குத் திரும்பினார்கள்.
ஆபிரகாம் அங்ேகேய தங்கியிருந்தான்.

20 இைவ எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு
ஆபிரகாமுக்கு ஒரு ெசய்தி வந்தது. அதில், “உனது
சேகாதரன் நாேகாருக்கும் அவனது மைனவி
மில்காளுக்கும் குழந்ைதகள் பிறந்துள்ளனர். 21

முதல் குமாரனின் ெபயர் ஊத்ஸ். இரண்டாவது
குமாரனின் ெபயர் பூஸ். மூன்றாவது குமாரனின்
ெபயர் ேகமுேவல். இவன் ஆராமின் தந்ைத. 22

ேமலும் ேகேசத், ஆேசா, பில்தாஸ், இத்லாப்,
ெபத்துேவல் என்பவர்களும் உள்ளனர். ெபத்துேவல்
ெரெபக்காைளப் ெபற்றான்” என்று
கூறப்பட்டிருந்தது. 23 அந்த எட்டு ேபைர மில்க்காள்
ஆபிரகாமுைடய சேகாதரனாகிய நாேகாருக்குப்
ெபற்றாள். நாேகார் ஆபிரகாமின் சேகாதரன். 24

ேரயுமாள் என்ற அவனது ேவைலக்காரி ேதபா,
காகாம், தாகாஸ், மாகா என்பவர்கைளப் ெபற்றாள்.
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சாராளின் மரணம்

சாராள் 127 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாள். 2

அவள் கானான் நாட்டில் உள்ள கீரியாத்
அர்பா (எபிேரான்) எனும் நகரத்தில்

மரணமைடந்தாள். ஆபிரகாம் மிகவும் துக்கப்பட்டு
அவளுக்காக அழுதான். 3 பிறகு அவன்
மரித்துப்ேபான மைனவியின் உடைல விட்டு எழுந்து
ேபாய் ஏத்தின் ஜனங்கேளாடு ேபசினான். 4 அவன்,
“நான் உங்கள் நாட்டில் தங்கி இருக்கும் ஒரு
பிரயாணி. எனேவ என் மைனவிைய அடக்கம் ெசய்ய
எனக்கு இடமில்ைல. ெகாஞ்சம் இடம் தாருங்கள்,
என் மைனவிைய அடக்கம் ெசய்ய ேவண்டும்” என்று
ேகட்டான்.

5 ஏத்தின் ஜனங்கேளா ஆபிரகாமிடம், 6 “ஐயா
எங்களிடமுள்ள மகா ேதவனின் தைலவர்களுள்
நீங்களும் ஒருவர். உமது மைனவியின் பிணத்ைத
அடக்கம் ெசய்ய எங்களிடமுள்ள எந்த நல்ல
இடத்ைதயும் நீர் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
எங்களுக்குரிய கல்லைறகளில் உமக்கு விருப்பமான
எைதயும் நீர் ெபறமுடியும். உமது மைனவிைய அங்ேக
அடக்கம் ெசய்வைத எங்களில் எவரும் உம்ைமத்
தடுக்கமாட்டார்கள்” என்றனர்.

7 ஆபிரகாம் எழுந்து அவர்கைளக் குனிந்து
வணங்கினான். 8 அவன் அவர்களிடம், “நீங்கள்
உண்ைமயில் எனக்கு என் மைனவிைய அடக்கம்
ெசய்ய உதவ விரும்பினால், ேசாகாருைடய
குமாரனாகிய எப்ெபேரானுக்குச் ெசால்லுங்கள். 9

நான் மக்ேபலா எனப்படும் குைகைய விைலக்கு
வாங்க விரும்புகிேறன். அது எப்ெபேரானுக்கு
உரியது. அது இந்த வயலின் இறுதியில் உள்ளது.
நான் அவனுக்கு முழு விைலையயும்
ெகாடுத்துவிடுேவன். நீங்கள் அைனவரும் இதற்குச்
சாட்சியாக இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.

10 எப்ெபேரான் ஏத்தின் ஜனங்களிைடயில்
உட்கார்ந்திருந்தான். அவன் ஆபிரகாமிடம், 11

“இல்ைல ஐயா, நான் அந்த நிலத்ைதயும்
குைகையயும் உமக்குத் தருேவன். நீர் உமது
மைனவிைய அதில் அடக்கம் ெசய்யலாம்” என்றான்.

12 பிறகு ஆபிரகாம் ஏத்தின் ஜனங்களிடம் குனிந்து
வணங்கினான். 13 ஆபிரகாம் அைனவருக்கும்
முன்பாக எப்ெபேரானிடம், “ஆனால் நான் அதற்குரிய
விைலையக் ெகாடுப்ேபன். என்னுைடய பணத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதன் பின் என்
மைனவிைய அடக்கம் ெசய்ேவன்” என்றான்.

14 எப்ெபேரான் ஆபிரகாமுக்கு, 15 “ஐயா, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். நானூறு ேசக்கல் நிைற
ெவள்ளி என்பது உங்களுக்கும் எனக்கும்
சாதாரணமானது. எனேவ நிலத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு மரித்த உங்கள் மைனவிைய
அடக்கம் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

16 அதனால் ஆபிரகாம் நானூறு ேசக்கல் நிைற
ெவள்ளிைய எைடயிட்டுக் ெகாடுத்தான்.

17 எனேவ, எப்ெபேரானுைடய நிலம்
ஆபிரகாமுக்குக் கிைடத்தது. இது மம்ேரவின்
கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள மக்ேபலாவில் இருந்தது.
ஆபிரகாமுக்கு அந்த நிலமும் அதிலுள்ள மரங்களும்
குைகயும் ெசாந்தமாயின. அவன் ெசய்த
ஒப்பந்தத்ைத அங்கு அைனத்து ஜனங்களும்
கண்டனர். 19 இதற்குப் பிறேக ஆபிரகாம் தன்

மைனவியான சாராைள மம்ேர அருகிலுள்ள
கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்தான். (இது கானான்
நாட்டிலுள்ள எப்ெபேரான்.) 20 இப்படி ஏத்தின்
ஜனங்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட நிலம் ஆபிரகாமுக்கு
உரியதாகிக் கல்லைற பூமியாக உறுதி
ெசய்யப்பட்டது.

ஈசாக்குக்கு ஒரு மைனவி

ஆபிரகாம் மிகவும் வேயாதிபனாக
இருந்தான். அவைனயும், அவன் ெசய்த
காரியங்கைளயும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார்.

2 ஆபிரகாமுக்கு ஒரு ேவைலக்காரன் இருந்தான்.
அவேன ஆபிரகாமுக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்றுக்கும் ெபாறுப்பானவனாக இருந்தான்.
ஒரு நாள் ஆபிரகாம் அவைன அைழத்து, “எனது
ெதாைடயின் கீழ் உன் ைககைள ைவ. 3 நான்
உன்னிடமிருந்து ஒரு வாக்குறுதிைய வாங்க
விரும்புகிேறன், வானத்திற்கும் பூமிக்கும் அதிபதியான
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்னால் எனக்கு
வாக்குறுதிக் ெகாடு. கானானியர்களிடமிருந்து ஒரு
ெபண்ைண என் குமாரன் மணந்துெகாள்ள நீ
அனுமதிக்கக் கூடாது. நாம் இவர்கள் மத்தியில்
வாழ்கிேறாம். எனினும் ஒரு கானான் ேதசத்துப்
ெபண்ைண, அவன் மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. 4

எனது ெசாந்த ஜனங்கள் இருக்கிற என் நாட்டிற்குத்
திரும்பிப்ேபா. அங்கு என் குமாரன் ஈசாக்குக்கு
மணமுடிக்க ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்து அவைள
இங்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வா” என்றான்.

5 அதற்கு அந்த ேவைலக்காரன், “ஒருேவைள
அந்தப் ெபண் இந்த நாட்டிற்கு என்ேனாடு வர
மறுக்கலாம். எனேவ உங்கள் குமாரைனயும்
என்ேனாடு நான் அைழத்துச் ெசல்லலாமா?” என்று
ேகட்டான்.

6 ஆபிரகாம் அவனிடம், “இல்ைல என் குமாரைன
அந்த இடத்திற்கு உன்ேனாடு அைழத்துச் ெசல்லக்
கூடாது. 7 வானத்திற்கு ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்ைன என் தாய் நாட்டிலிருந்து இங்கு அைழத்து
வந்துள்ளார். அது என் தந்ைதக்கும் என்
குடும்பத்திற்கும் தாய்நாடு. ஆனால் கர்த்தர் இந்தப்
புதிய நாேட எனது குடும்பத்தின் தாய்நாடு என்று
வாக்குறுதிச் ெசய்திருக்கிறார். எனேவ கர்த்தர் தன்
தூதைன உனக்கு முன் அனுப்புவாராக. ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெதடுக்க உனக்கு உதவுவார். 8 ஆனால் அந்தப்
ெபண் உன்ேனாடு இங்கு வர சம்மதிக்காவிட்டால்
உனது வாக்குறுதியிலிருந்து நீ விடுதைல
ெபறுகிறாய். ஆனால் என் குமாரைன மட்டும் அங்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக் கூடாது” என்று
கூறினான்.

9 அதன்படி, அந்த ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானனின் காலடியில் தன் ைகைய ைவத்து
வாக்குறுதி ெசய்தான்.

ெபண்ைணத் ேதடுதல்
10 ஆபிரகாமின் ேவைலக்காரன் பத்து
ஒட்டகங்கேளாடு அங்கிருந்து புறப்பட்டான். அவன்
தன்ேனாடு பலவித அழகான பரிசுப்ெபாருட்கைளயும்
எடுத்து ெசன்றான். அவன் நாேகாரின் நகரமான
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவிற்குச் ெசன்றான். 11 அவன்
ஊருக்கு ெவளிேய இருந்த கிணற்றினருேக
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வந்தைடந்தான். அது ெபண்கள் தண்ணீர் எடுக்க
வரும் மாைல ேநரம். அங்ேக ஒட்டகங்கைளத்
தங்கச் ெசய்தான்.

12 அவன், “என் எஜமானனின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ இன்று அவரது குமாரனுக்குப் ெபண் ேதட
உதவி ெசய்யும். என் எஜமானரான ஆபிரகாம் மீது
கருைண காட்டும். 13 நான் இந்தக் கிணற்றருகில்
நின்றுெகாண்டிருக்கிேறன். நகருக்குள் இருந்து
ஏராளமான இளம் ெபண்கள் தண்ணீெரடுக்க
வருகின்றனர். 14 ஈசாக்குக்குச் சரியான ெபண்
யாெரன்று அறிந்துெகாள்ள நான் ஒரு சிறப்பான
அைடயாளத்துக்காகக் காத்திருக்கிேறன். அதாவது,
நான் ஒரு ெபண்ணிடம், ‘குடிக்க உன் குடத்ைதச்
சாய்க்க ேவண்டும்’ என்று ெசால்லும்ேபாது எந்தப்
ெபண், ‘குடி உன் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர்
தருேவன்’ என்று கூறுகிறாேளா அவைளேய
ஈசாக்கின் மைனவியாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
அப்படி நடந்தால், அவேள நீர் ஈசாக்கிற்காக
ேதர்ந்ெதடுத்த சரியான ெபண் என்றும் அதன்பின் நீர்
என் எஜமானன் மீது கருைண காட்டினீர் என்றும்
நம்புேவன்” என்றான்.

ெபண்ைணக் கண்டுபிடித்தல்
15 அந்த ேவைலக்காரன் இவ்வாறு பிரார்த்தைன
ெசய்து முடிப்பதற்குள் ஒரு இளம் ெபண்
தண்ணீெரடுக்க கிணற்றருேக வந்தாள். இவள்
ெபத்துேவலின் குமாரத்தியாகிய ெரெபக்காள்.
ெபத்துேவல் நாேகாருக்கும் மில்காளுக்கும் பிறந்த
குமாரன். நாேகார் ஆபிரகாமின் சேகாதரன். அவள்
ேதாளில் குடத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு
தண்ணீெரடுக்க வந்தாள். 16 அவள் மிகவும்
அழகுள்ளவளும், புருஷைன அறியாத
கன்னிைகயுமாயிருந்தாள். அவள் கிணற்றருேக
ெசன்று தண்ணீெரடுத்து தன் குடத்ைத நிைறத்தாள்.
17 ேவைலக்காரன் அவளிடம் ேபாய், “நான் குடிக்கக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீைர உன் குடத்திலிருந்து தா”
என்று ேகட்டான்.

18 உடேன ெரெபக்காள் ேதாளிலிருந்து குடத்ைத
இறக்கி, “இைதக் குடியுங்கள் ஐயா” என்றாள். 19

அவன் குடித்து முடித்ததும் அவள், “உங்கள்
ஒட்டகங்கள் குடிக்கவும் நான் தண்ணீர் ஊற்றுேவன்”
என்று ெசால்லி, 20 குடத்திலுள்ள தண்ணீர்
முழுவைதயும் ஒட்டகம் குடிக்குமாறு ஊற்றினாள்.
பிறகு கிணற்றுக்குப் ேபாய் ேமலும் தண்ணீெரடுத்து
வந்து எல்லா ஒட்டகங்களுக்கும் ஊற்றினாள்.

21 ேவைலக்காரன் அவைள அைமதியாகக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். கர்த்தர் அவனுக்கு
ஒரு பதிலளித்தார் என்பைதயும் அவனது பயணத்ைத
ெவற்றிகரமானதாக்கினார் என்பைதயும்
உறுதிப்படுத்த விரும்பினான். 22 ஒட்டகங்கள்
தண்ணீர் குடித்த பின் ேவைலக்காரன் அவளுக்கு
அைரச் ேசக்கல் எைடயுள்ள தங்கக் காதணியும்,
பத்து ேசக்கல் எைடயுள்ள இரண்டு ெபான்
கடகங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 23 அவன் அவளிடம்,
“உனது தந்ைத யார்? உன் தந்ைதயின் வீட்டில்
நாங்கள் இரவில் தங்க இடம் உண்டா” என்று
ேகட்டான்.

24 அதற்கு ெரபக்காள், “என் தந்ைத ெபத்துேவல்.
அவர் நாேகார் மில்க்காள் ஆகிேயாரின் குமாரன்”

என்றாள். 25 பிறகு அவள், “எங்கள் வீட்டில், உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்கு உணவும், உங்களுக்குப் படுக்க
இடமும் உண்டு” என்றாள்.

26 ேவைலக்காரன் பணிந்து கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்டான். 27 அவன், “எனது எஜமான்
ஆபிரகாமின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படுவாராக. அவருக்கு கர்த்தர்
கருைண காட்டி தமது உண்ைமைய
நிரூபித்துள்ளார். என் எஜமானனின் குமாரனுக்கு
ஏற்ற ெபண்ணிடம் கர்த்தர் என்ைன வழி
நடத்திவிட்டார்” என்றான்.

28 பிறகு ெரெபக்காள் ஓடிப்ேபாய் தன்
குடும்பத்தாரிடம் நடந்தைத எல்லாம் ெசான்னாள்.
29 அவளுக்கு ஒரு சேகாதரன் இருந்தான். அவன்
ெபயர் லாபான். அவள் ெசான்னைதெயல்லாம் அவன்
ேகட்டான். அவன் அவளது காதணிகைளயும்
கடகங்கைளயும் பார்த்துவிட்டு கிணற்றருேக
ஓடினான். அங்கு கிணற்றருகில் ஒட்டகங்கைளயும்,
ேவைலயாைளயும் கண்டான். 31 அவனிடம், “ஐயா,
கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவேர உங்கைள
எங்கள் வீட்டிற்கு வரேவற்கிேறாம். இங்ேக ெவளிேய
நீங்கள் நின்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டாம். நீங்கள்
இைளப்பாற ஒரு அைறைய ஏற்பாடு ெசய்துள்ேளன்.
உங்கள் ஒட்டகங்கள் தங்கவும் ஏற்பாடு
ெசய்துள்ேளன்” என்றான்.

32 ஆபிரகாமின் ேவைலக்காரன் அந்த வீட்டிற்குப்
ேபானான். லாபான் அவனுக்கு உதவினான்.
ஒட்டகங்களுக்கு உணவு ெகாடுத்தான். பிறகு
ஆபிரகாமின் ேவைலக்காரனும் அவனது ஆட்களும்
கால்கைளக் கழுவிக்ெகாள்ளத் தண்ணீர்
ெகாடுத்தான். 33 பிறகு அவனுக்கு உண்ண உணவு
ெகாடுத்தான். ஆனால் ேவைலயாள் உண்ண
மறுத்துவிட்டான், “நான் ஏன் வந்திருக்கிேறன்
என்பைதச் ெசால்வதற்கு முன் உண்ணமாட்ேடன்”
என்றான்.
ஆைகயால் லாபான், “பிறகு எங்களுக்குச்
ெசால்லும்” என்றான்.

ெரெபக்காைளப் ெபண் ேகட்டுப் ேபசுதல்
34 ேவைலயாள், “நான் ஆபிரகாமின்
ேவைலக்காரன். 35 கர்த்தர் எல்லாவைகயிலும் என்
எஜமானைன சிறப்பாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். என்
எஜமானன் ெபரிய மனிதராகிவிட்டார். அவருக்கு
ஆட்டு மந்ைதகைளயும் மாட்டு மந்ைதகைளயும்
கர்த்தர் ெகாடுத்திருக்கிறார். அவரிடம் தங்கமும்
ெவள்ளியும் உள்ளன. நிைறய ேவைலக்காரர்களும்
உள்ளனர். ஒட்டகங்களும் கழுைதகளும்
இருக்கின்றன. 36 சாராள் என் எஜமானனின்
மைனவி. அவள் தனது முதிய வயதில் ஆண்
குழந்ைதைய ெபற்றாள். எனது எஜமானன்
தனக்குரிய அைனத்ைதயும் அவனுக்ேக
ெகாடுத்திருக்கிறார். 37 என் எஜமானன் என்ைன
ஒரு வாக்குறுதி ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தினார். என்
எஜமானன் என்னிடம், ‘என் குமாரன் கானான்
நாட்டுப் ெபண்ைண மணந்துெகாள்ள நீ
அனுமதிக்கக் கூடாது. நாம்
கானானியர்களுக்கிைடயில் வாழ்கிேறாம். ஆனால்
இங்குள்ள ெபண்ைண என் குமாரன்
மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. 38 அதனால் எனது
தந்ைதயின் நாட்டிலுள்ள எனது குடும்பத்தாரிடம்
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ேபாய் என் குமாரனுக்குப் ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும்’ என்று ெசான்னார். 39

அதற்கு நான், என் எஜமானிடம் ‘ஒருேவைள அந்தப்
ெபண் என்ேனாடு இங்கு வர மறுப்பாள்’ என்ேறன். 40

உடேன அவர், ‘நான் கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்கிேறன். எனேவ கர்த்தர் தன் தூதைன உனக்கு
முன்பாக அனுப்பி உனக்கு உதவுவார். அங்ேக எனது
குடும்பத்தில் என் மகனுக்ேகற்ற ெபண்ைணக்
கண்டுபிடிப்பாய்’ என்று கூறினார். 41 ஆனால்
அவர்கள் என் குமாரனுக்குப் ெபண் ெகாடுக்க
மறுத்தால் பிறகு நீ ெசய்த வாக்குறுதியிலிருந்து
விடுதைல ெபறுவாய்” என்றார்.

42 “இன்று அந்தக் கிணற்றருகில் வந்து ‘என்
எஜமானன் ஆபிரகாமின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ!
எனது பயணத்ைத ெவற்றிகரமாக்கும். 43 நான்
இந்தக் கிணற்றருகில் ஒரு இளம் ெபண்ணுக்காகக்
காத்திருப்ேபன். அவளிடம் குடிக்க தண்ணீர்
ேகட்ேபன். 44 ெபாருத்தமான ெபண் எனில்
சிறப்பான முைறயில் சரியான பதிைலத் தருவாள்.
அவள், “இந்த தண்ணீைரக் குடியுங்கள். உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்” என்பாள்.
அதன் மூலம் இந்தப் ெபண்ேண என் எஜமானின்
குமாரனுக்கு கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவள்
என்று அறிேவன்’” என்று பிரார்த்தைன ெசய்ேதன்.

45 “நான் ேவண்டுதல்கைள முடிக்கும் முன்னேர
ெரெபக்காள் தண்ணீர் எடுப்பதற்காக கிணற்றுக்கு
வந்தாள். அவள் ேதாளில் குடத்ேதாடு வந்து
தண்ணீைர நிரப்பினாள். நான் அவளிடம் குடிக்க
தண்ணீர் ேகட்ேடன். 46 அவள் உடேன ேவகமாகக்
குடத்ைத இறக்கி எனக்கு தண்ணீர் ஊற்றினதுடன்,
‘இந்த தண்ணீைரக் குடியுங்கள். நான் உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாண்டு வருகிேறன்’
என்றாள். எனேவ நான் தண்ணீைரக் குடித்ேதன்.
பிறகு அவள் என் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர்
ெகாடுத்தாள். 47 பிறகு நான் ‘உனது தந்ைத யார்?’
என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவள், ‘என் தந்ைத
ெபத்துேவல், அவர் நாேகாருக்கும் மில்க்காளுக்கும்
குமாரன்’ என்றாள். பிறகு அவளுக்கு நான்
காதணிகளும் கடகங்களும் ெகாடுத்ேதன். 48

பின்னர் நான் குனிந்து கர்த்தருக்கு நன்றி
ெசான்ேனன். என் எஜமானனாகிய ஆபிரகாமின்
ேதவனாகிய கர்த்தைரப் புகழ்ந்ேதன். என்ைனச்
சரியான வழியில் நடத்தியதற்காக நான் நன்றி
ெசான்ேனன். என் எஜமானனின் சேகாதரரது
ேபத்திையேய ேதவன் காட்டிவிட்டார். 49 இப்ேபாது
ெசால்லுங்கள். என் எஜமானன் மீது நீங்கள்
கருைணயும் ேநசமும் ைவத்து உங்கள் ெபண்ைணக்
ெகாடுப்பீர்களா? அல்லது உங்கள் ெபண்ைணக்
ெகாடுக்க மறுப்பீர்களா? ெசால்லுங்கள். பின்னேர
நான் ெசய்ய ேவண்டியைத முடிவு ெசய்ய ேவண்டும்”
என்றான்.

50 லாபானும் ெபத்துேவலும், “இது
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த காரியம் என உணர்கிேறாம்.
ஆைகயால் ெசால்வதற்கு ஏதுமில்ைல. 51 இேதா
ெரெபக்காள் இருக்கிறாள். அவைள அைழத்துக்
ெகாண்டுேபாம். அவள் உமது எஜமானனின்
குமாரைன மணந்துெகாள்ளட்டும். இதுேவ
கர்த்தரின் விருப்பம்” என்றனர்.

52 ஆபிரகாமின் ேவைலயாள் இதைனக் ேகட்டு
தைரயில் விழுந்து கர்த்தைர வணங்கினான். 53

பின்னர் தான் ெகாண்டு வந்திருந்த பரிசுப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெரெபக்காளுக்குக்
ெகாடுத்தான். அவன் அழகான ஆைடகைளயும்,
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ஆன நைககைளயும்
ெகாடுத்தான். அவன் ெரெபக்காளின் தாய்,
சேகாதரன் ேபான்றவர்களுக்கும் விைலயுயர்ந்த
பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். 54 பிறகு அவனும்
அவேனாடு வந்தவர்களும் அங்ேக உண்டு இரவில்
உறங்கினர். மறுநாள் அதிகாைலயில் அவர்கள்
எழுந்து, “இப்ேபாது நான் என் எஜமானனிடம் ேபாக
ேவண்டும்” என்றனர்.

55 ெரபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும், “இவள்
இன்னும் பத்து நாட்கள் எங்கேளாடு இருக்கட்டும்.
பிறகு அவைள அைழத்துப் ேபாகலாம்” என்றனர்.

56 ஆனால் ேவைலயாேளா, “என்ைனக்
காத்திருக்கும்படி ெசய்யாதீர்கள். கர்த்தர் என்
பயணத்ைத ெவற்றிகரமாக்கியுள்ளார். இப்ேபாது
என் எஜமானனிடம் ேபாகவிடுங்கள்” என்றான்.

57 “ெரெபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும், நாங்கள்
ெரெபக்காைள அைழத்து அவளது விருப்பத்ைத
அறியேவண்டும்” என்றனர். 58 அவர்கள் அவைள
அைழத்து, “இப்ேபாது இவேராடு ேபாக
விரும்புகிறாயா?”
என்று ேகட்டனர், “ஆம், நான் ேபாகிேறன்” என்று
அவள் ெசான்னாள்.

59 எனேவ, அவர்கள் அவைள ேவைலயாேளாடும்
ஆட்கேளாடும் அனுப்ப அனுமதி ெகாடுத்தனர்.
ெரெபக்காளின் தாதியும் அவேளாடு ேபானாள். 60

அவள் அவர்கைள விட்டுப் ேபாகும்ேபாது அவைள
ஆசீர்வதித்து:
“எங்கள் சேகாதரிேய லட்சக்கணக்கான
ஜனங்களுக்கு நீ தாயாவாய்.
உனது சந்ததியார் தங்கள் பைகவைர

ெவல்லுவார்கள். நகரங்கைளக் ைகப்பற்றுவார்கள்”
என்றனர்.

61 பின் ெரெபக்காளும் அவளது தாதியும்
ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்து ேவைலயாைளப் பின்
ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். அவன் அவர்கைள
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபானான்.

62 ஈசாக்கு, ெபயர்லகாய்ேராயிைய விட்டு
பாைலவனப் பகுதியில் வசித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
63 ஒரு நாள் மாைல தியானம் ெசய்ய அவன்
வயலுக்குச் ெசன்றான். அப்ேபாது ெவகு
தூரத்திலிருந்து ஒட்டகங்கள் வருவைதப் பார்த்தான்.

64 ெரெபக்காளும் ஈசாக்ைகப் பார்த்தாள். பின்
அவள் ஒட்டகத்திலிருந்து இறங்கினாள். 65 அவள்
ேவைலக்காரனிடம், “வயலில் நம்ைம சந்திக்க
வருகிறாேர அந்த இைளஞன் யார்?”
என்று ேகட்டாள். அதற்கு அவன், “அவர்தான் என்
எஜமானனின் குமாரன்” என்று பதில் ெசான்னான்.
அவள் தன் முகத்ைதத் துணியால்
மைறத்துக்ெகாண்டாள்.

66 ஈசாக்கிடம் ேவைலக்காரன் நடந்தைத
எல்லாம் விபரமாகச் ெசான்னான். 67 பின் ஈசாக்கு
அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு அவனது தாயான
சாராளின் கூடாரத்திற்குப் ேபானான். அன்று அவள்
அவனது மைனவியானாள். ஈசாக்கு ெரெபக்காைளப்
ெபரிதும் ேநசித்தான். அவன் தாயின் மரணத்தினால்
அைடந்த துக்கம் குைறந்து அைமதியும் ஆறுதலும்
ெபற்றான்.
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ஆபிரகாமின் குடும்பம்

ஆபிரகாம் மீண்டும் திருமணம் ெசய்தான்.
அவனது மைனவியின் ெபயர் ேகத்தூராள்.
2 ேகத்தூராள் சிம்ரான், யக்ஷான்,

ேமதான், மீதியான், இஸ்பாக், சூவாக்
ேபான்றவர்கைளப் ெபற்றாள். 3 யக்ஷான்
ேசபாைவயும், ேததாைனயும் ெபற்றான்.
ேததானுைடய சந்ததி அசூரீம், ெலத்தூசீம்,
ெலயூமீம், என்பவர்கள். 4 மீதியானுக்கு ஏப்பா,
ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்ற
குமாரர்கள் பிறந்தனர். இவர்கள் அைனவரும்
ேகத்தூராளின் பிள்ைளகள். 5 ஆபிரகாம்
மரிப்பதற்குமுன், அவன் தன் ேவைலக்காரப்
ெபண்களின் பிள்ைளகளுக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாடுத்து கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஈசாக்ைக விட்டு
அப்பால் அவர்கைள அனுப்பி ைவத்தான். பின்
ஆபிரகாம் தனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும் ஈசாக்குக்கு
உரிைமயாக்கினான்.

7 ஆபிரகாமுக்கு 175 வயது ஆனது. 8 அதனால்
அவன் ெமலிந்து பலவீனமாகி மரணமைடந்தான்.
அவன் ஒரு நீண்ட திருப்தியான வாழ்க்ைக
வாழ்ந்தான். அவன் தனது பிதாக்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். 9 அவனது
குமாரர்களான ஈசாக்கும் இஸ்மேவலும் அவைன
மக்ேபலா குைகயிேல அடக்கம் ெசய்தனர். அந்தக்
குைக எப்ெபேரானின் வயலில் இருந்தது.
எப்ெபேரான் ேசாகாரின் குமாரன். அந்த இடம்
மம்ேரக்குக் கிழக்ேக இருந்தது. 10 இந்தக்
குைகையத்தான் ஆபிரகாம் ஏத்தின்
ஜனங்களிடமிருந்து விைலக்கு வாங்கியிருந்தான்.
சாராேளாடு ேசர்த்து ஆபிரகாைம அடக்கம்
ெசய்துவிட்டனர். 11 ஆபிரகாம் மரித்துப் ேபானபின்
ேதவன் ஈசாக்ைக ஆசீர்வதித்தார். ஈசாக்கு
ெதாடர்ந்து ெபயர்லகாய்ேராயியில் வாழ்ந்து
வந்தான்.

12 பின்வருவது இஸ்மேவலின் குடும்பப் பட்டியல்:
இஸ்மேவல் ஆபிரகாமுக்கும் ஆகாருக்கும்
பிறந்தவன். (ஆகார் சாராளின் எகிப்தியப்
பணிப்ெபண்.) 13 இஸ்மேவலின் பிள்ைளகளது
ெபயராவன: மூத்தகுமாரன் ெபயர் ெநபாேயாத், பின்
ேகதார், ெதாடர்ந்து அத்பிேயல், மிப்சாம். 14

மிஷ்மா, தூமா, மாசா, 15 ஆதார், ேதமா, ெயத்தூர்,
நாபீஸ், ேகத்மா என்பவர்கள் பிறந்தார்கள். இைவ
அைனத்தும் இஸ்மேவலின் ஜனங்களின் ெபயர்கள்
ஆகும். 16 ஒவ்ெவாரு குமாரனும் தங்கள்
குடியிருப்புகைள நகரங்களாக்கிக்ெகாண்டனர்.
பன்னிரண்டு பிள்ைளகளும் தம் ஜனங்களுடன்
பன்னிரண்டு ராஜகுமாரர்கைளப்ேபால வாழ்ந்தனர்.
17 இஸ்மேவல் 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். பின்
அவன் மரித்து தன் முற்பிதாக்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். 18 இஸ்மேவலின்
சந்ததிகள் பாைலவனப் பகுதி முழுவதும் பரவி
குடிேயறினார்கள். அப்பகுதி ஆவிலா முதல் சூர் வைர
இருந்தது. சூர் எகிப்துக்கு அருகில் இருந்தது.
அங்கிருந்து அசிரியா வைர பரவிற்று. இஸ்மேவலின்
சந்ததிகள் அவ்வப்ேபாது அவனுைடய
சேகாதரர்களின் ஜனங்கைளத் தாக்கினார்கள்.

ஈசாக்கின் குடும்பம்
19 இது ஈசாக்கின் குடும்ப வரலாறு: ஈசாக்கு
ஆபிரகாமின் குமாரன். 20 ஈசாக்கிற்கு 40
வயதானேபாது அவன் ெரெபக்காைள
மணந்துெகாண்டான். ெரெபக்காள் பதான் அராம்
என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த ெபத்துேவலின் குமாரத்தி.
லாபானுக்குச் சேகாதரி. 21 ஈசாக்கின் மைனவிக்குப்
பிள்ைளப்ேபறு இல்லாமல் இருந்தது. எனேவ, அவன்
தன் மைனவிக்காக கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான்.
ஈசாக்கின் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு, கர்த்தர்
ெரெபக்காள் கர்ப்பமைடயச் ெசய்தார்.

22 அவள் கர்ப்பமாக இருந்தேபாது, கருவிலுள்ள
குழந்ைதகள் ேமாதிக்ெகாண்டதால் மிகவும்
கஷ்டப்பட்டாள். அவள் கர்த்தரிடம் ெஜபித்து, “ஏன்
எனக்கு இவ்வாறு ஏற்படுகிறது?” என்று ேகட்டாள்.
23 அதற்கு கர்த்தர்,
“உனது கர்ப்பத்தில் இரண்டு நாடுகள் உள்ளன.
இரண்டு குடும்பங்களின் ராஜாக்கள் உனக்குப்

பிறப்பார்கள்.
அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு ஒருவைனவிட
இன்ெனாருவன் பலவானாக இருப்பான்.
மூத்தவன் இைளயவனுக்குச் ேசைவ ெசய்வான்”

என்றார்.
24 சரியான ேநரம் வந்தேபாது ெரெபக்காள்
இரட்ைடக் குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்தாள். 25

முதல் குழந்ைத சிவப்பாக இருந்தது. அவனது உடல்
ேராம அங்கி ேபார்த்தது ேபால இருந்தது. எனேவ
அவன் ஏசா என்று ெபயர் ெபற்றான். 26

இரண்டாவது குழந்ைத பிறந்தேபாது, அவன்
ஏசாவின் குதிங்காைலப் பிடித்துக்ெகாண்ேட
ெவளிேய வந்தான். எனேவ அவனுக்கு யாக்ேகாபு
என்று ெபயரிட்டனர். யாக்ேகாபும் ஏசாவும்
பிறக்கும்ேபாது ஈசாக்குக்கு 60 வயது.

27 பிள்ைளகள் வளர்ந்தார்கள். ஏசா திறைம மிக்க
ேவட்ைடக்காரன் ஆனான். அவன் எப்ேபாதும்
ெவளிேய அைலவதிேலேய விருப்பப்பட்டான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு அைமதியானவன், தன்
கூடாரத்திேலேய தங்கியிருந்தான். 28 ஈசாக்கு
ஏசாைவ ேநசித்தான். ஏசா ேவட்ைடயாடிய
மிருகங்கைள உண்ண ஈசாக்கு விரும்பினான்.
ஆனால் ெரெபக்காள் யாக்ேகாைப ேநசித்தாள்.

29 ஒருமுைற ஏசா ேவட்ைட முடித்து
திரும்பிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் ேசார்வாகவும்
பலவீனமாகவும் இருந்தான். யாக்ேகாபு ஒரு
பாத்திரத்தில் கூழ் சைமத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 30

எனேவ ஏசா யாக்ேகாபிடம், “நான் பலவீனமாகவும்
பசியாகவும் இருக்கிேறன். எனக்குக் ெகாஞ்சம் கூழ்
ெகாடு” என்று ேகட்டான் (இதனாேல அவனுக்கு
ஏேதாம் என்றும் ெபயராயிற்று.)

31 ஆனால் யாக்ேகாேபா, அதற்குப் பதிலாக:
“முதல் குமாரன் என்ற உரிைமைய இன்று எனக்கு
விற்றுவிட ேவண்டும்” என்று ேகட்டான்.

32 ஏசாேவா, “நான் பசியால்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் மரித்துப்
ேபானால் என் தந்ைதயின் ெசாத்துக்கள் எல்லாம்
எனக்கு உதவுவதில்ைல. எனேவ நான் எனது பங்ைக
உனக்குத் தருகிேறன்” என்றான்.
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33 ஆனால் யாக்ேகாபு, “முதலில் உன் பங்ைகத்
தருவதாகச் சத்தியம் ெசய்” என்றான். ஆைகயால்
ஏசாவும் சத்தியம் ெசய்தான். அவன் மூதாைதயர்
ெசாத்தாக தனக்குக் கிைடக்கவிருந்த பங்ைக
யாக்ேகாபுக்கு விற்றுவிட்டான். 34 பிறகு யாக்ேகாபு
ஏசாவுக்கு அப்பத்ைதயும் பயற்றங்கூைழயும்
ெகாடுத்தான். ஏசா அவற்ைற உண்டு, விலகிப்
ேபானான். இவ்வாறு ஏசா தனது
பிறப்புரிைமையப்பற்றி கவைலப்படாமல் இருந்தான்.

ஈசாக்கு அபிெமேலக்கிடம் ெபாய் ெசால்கிறான்

ஒருமுைற பஞ்சம் உண்டாயிற்று. இது
ஆபிரகாம் காலத்தில் ஏற்பட்டது ேபால்
இருந்தது. எனேவ ஈசாக்கு ேகரார்

நகருக்குப் ேபானான். அதைன அபிெமேலக்கு
ஆண்டு வந்தான். அவன் ெபலிஸ்திய ஜனங்களின்
ராஜா. 2 கர்த்தர் ஈசாக்கின் முன்பு ேதான்றி, “நீ
எகிப்துக்குப் ேபாக ேவண்டாம். நான் எங்ேக
உன்ைன வசிக்கச் ெசால்கிேறேனா அங்ேக இரு. 3

நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். உன்ைன
ஆசீர்வதிப்ேபன். நான் உனக்கும் உன்
வாரிசுகளுக்கும் இந்தப் பகுதிையத் தருேவன். உன்
தந்ைதயான ஆபிரகாமுக்குச் ெசய்த வாக்கின்படி
உனக்குத் தருேவன். 4 வானத்து நட்சத்திரங்ைளப்
ேபான்று உன் குடும்பத்ைதப் ெபருகச் ெசய்ேவன்.
இந்த நிலப்பகுதிகைளெயல்லாம் உன்
குடும்பத்தாருக்ேக தருேவன். உன் சந்ததிகள் மூலம்
உலகிலுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும்
ஆசீர்வதிப்ேபன். 5 நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் உன் தந்ைத எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நான் ெசான்னபடி நடந்தான். எனது ஆைணகள்,
சட்டங்கள், விதிகள் அைனத்துக்கும் ஆபிரகாம்
கீழ்ப்படிந்தான்” என்றார்.

6 ஆகேவ, ஈசாக்கு ேகராரிலிேய தங்கினான். 7

ஈசாக்கின் மைனவியான ெரெபக்காள் மிகவும்
அழகானவள். அங்குள்ளவர்கள் அவைளப்பற்றி
ஈசாக்கிடம் ேகட்டனர். அதற்கு ஈசாக்கு,
அவர்களிடம் ெரெபக்காள் தன் மைனவி என்று
ெசால்ல அஞ்சி, “அவள் என் சேகாதரி” என்று
ெசான்னான். தன்ைனக் ெகான்று அவைள
அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள் என எண்ணினான்.

8 ஈசாக்கு அங்ேக நீண்ட காலம் வாழ்ந்தேபாது,
அபிெமேலக்கு ஒரு நாள் தன் ஜன்னல் வழியாக
ஈசாக்கு ெரெபக்காேளாடு விைளயாடுவைதக்
கவனித்தான். 9 அபிெமேலக்கு ஈசாக்ைக அைழத்து
அவனிடம், “இவள் உன் மைனவி அல்லவா, அவள்
உன் சேகாதரி என்று ஏன் ெபாய் ெசான்னாய்?”
என்று ேகட்டான்.
ஈசாக்கு, “என்ைனக் ெகான்று இவைள
அபகரித்துக்ெகாள்வாேயா என்று பயந்ேதன்”
என்றான்.

10 “நீ எங்களுக்குத் தீயைதச் ெசய்துவிட்டாய்,
ஒருேவைள எங்களில் ஒருவன் உன் மைனவிேயாடு
பாலின உறவுெகாண்டிருந்தால் ெபரிய குற்றம்
ெசய்த பாவத்துக்கு அவன் ஆளாகி இருக்கக் கூடும்”
என்று அபிெமேலக்கு கூறினான்.

11 ஆைகயால் அபிெமேலக்கு அைனவருக்கும்
எச்சரிக்ைக விடுவித்தான், “இவைனேயா இவன்
மைனவிையேயா யாரும் துன்புறுத்தக்கூடாது.

அப்படிச் ெசய்ய முயல்ேவார் ெகால்லப்படுவர்”
என்றான்.

ஈசாக்கு ெசல்வந்தன் ஆகுதல்
12 ஈசாக்கு அங்ேகேய நிலங்களில் விைத
விைதத்தான். அவ்வாண்டு அவனுக்கு ெபரும்
அறுவைட கிைடத்தது. கர்த்தர் அவைன
ஆசீர்வதித்தார். 13 ஈசாக்கு ெசல்வந்தன் ஆனான்.
ெதாடர்ந்து அவன் ெபரிய ெசல்வந்தனாக
வளர்ந்துெகாண்டிருந்தான். 14 அவனுக்கு நிைறய
மந்ைதகளும், அடிைமகளும் இருந்தனர். ெபலிஸ்திய
ஜனங்கள் அவன்மீது ெபாறாைம ெகாண்டனர். 15

ஆகேவ அவர்கள் முற் காலத்தில் ஆபிரகாமும்
அவனது ேவைலக்காரர்களும் ேதாண்டிய கிணறுகள்
அைனத்ைதயும் மண்ணால் நிரப்பி அழித்தனர். 16

அபிெமேலக்கு ஈசாக்கிடம், “எங்கள் நாட்ைடவிட்டுப்
ேபா. நீ எங்கைளவிட ெபரும் அதிகாரம்
ெபற்றிருக்கிறாய்” என்றான்.

17 எனேவ ஈசாக்கு அந்த இடத்ைத விட்டுப் ேபாய்,
ேகராரில் உள்ள சிறு நதியின் கைரயில்
குடிேயறினான். 18 இதற்கு ெராம்ப காலத்திற்கு
முன்ேப ஆபிரகாம் நிைறய கிணறுகள்
ேதாண்டியிருந்தான். ஆபிரகாம் மரித்தபின்பு,
ெபலிஸ்திய ஜனங்கள் அவற்ைற மண்ணால்
தூர்த்துவிட்டனர். அதன் பின்பு ஈசாக்கு மீண்டும்
அக்கிணறுகைளத் ேதாண்டினான். அவற்றிற்கு தன்
தந்ைத இட்ட ெபயர்கைளேய இட்டான். 19

ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர்களும் நதிக்கைரயில் ஒரு
கிணறு ேதாண்டினார்கள். அதிலிருந்து ஒரு ெபரும்
ஊற்று வந்தது. 20 ஆனால் அங்கு ஆடு
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்
ேவைலக்காரர்கேளாடு வாக்குவாதம் ெசய்து
தண்ணீர் தங்களுைடயது என உரிைம
ெகாண்டாடினர். அதனால் ஈசாக்கு அதற்கு ஏேசக்கு
என்று ெபயர் ைவத்தான்.

21 பிறகு ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர்கள்
இன்ெனாரு கிணற்ைறத் ேதாண்டினர். அங்குள்ள
ஜனங்கள் அது ெதாடர்பாகவும் வாக்குவாதம்
ெசய்தனர். எனேவ ஈசாக்கு அதற்கு சித்னா என்று
ெபயரிட்டான்.

22 ஈசாக்கு அங்கிருந்து நகர்ந்து ேபாய் ேவெறாரு
கிணறு ேதாண்டினான். எவரும் அதுபற்றி வாதிட
வரவில்ைல. அதனால் அதற்கு ெரெகாேபாத் என்று
ெபயரிட்டான். “இப்ேபாது கர்த்தர் நமக்ெகன்று ஒரு
இடத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டார். எனேவ நாம் இங்ேக
ெசழித்து நாட்டில் ெபருகுேவாம்” என்றான்.

23 அங்கிருந்து ஈசாக்கு ெபயர்ெசபாவுக்குப்
ேபானான். 24 அன்று இரவு கர்த்தர் அவேனாடு ேபசி,
“நாேன உனது தந்ைத ஆபிரகாமின் ேதவன்,
அஞ்சேவண்டாம். நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்.
நான் உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன். உன் குடும்பத்ைத
ெபரிதாக்குேவன். எனது ஊழியனான
ஆபிரகாமுக்காக இதைனச் ெசய்ேவன்” என்று
ெசான்னார். 25 எனேவ, ஈசாக்கு அந்த இடத்தில்
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி கர்த்தைர
ெதாழுதுக்ெகாண்டு அங்ேகேய குடிேயறினான்.
அவனது ேவைலக்காரர்கள் அங்ேக ஒரு கிணறு
ேதாண்டினர்.
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26 அபிெமேலக்கு ேகராரிலிருந்து ஈசாக்ைகப்
பார்க்க வந்தான். அவன் தன்ேனாடு தன்
அைமச்சரான அகுசாத்ைதயும் அைழத்துவந்தான்.
மீேகால் எனும் பைடத் தளபதியும் கூட வந்தான்.

27 “என்ைன ஏன் பார்க்க வந்தீர்கள்? இதற்கு முன்
என்ைன நீங்கள் ெவறுத்தீர்கள். உங்கள் நாட்ைட
விட்டு துரத்தினீர்கேள” என்று ஈசாக்கு ேகட்டான்.

28 “கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கிறார் என்பைத
இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்ேடாம். நாம் ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளலாம். 29 நாங்கள்
உன்ைனத் துன்புறுத்தவில்ைல. நீயும் எங்கைளத்
துன்புறுத்தமாட்டாய் என்று வாக்குறுதி ெசய்.
நாங்கள் உன்ைனச் சமாதானத்ேதாடுதான் ெவளிேய
அனுப்பிேனாம். கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிறார்
என்பது இப்ேபாது ெதளிவாகிவிட்டது” என்றனர்.

30 அதனால் ஈசாக்கு அவர்களுக்கு விருந்து
ெகாடுத்தான். அவர்கள் நன்றாக உண்டு, குடித்தனர்.
31 மறுநாள் அதிகாைலயில் ஒருவேராெடாருவர்
வாக்குறுதி ெசய்துெகாண்டபின், அவர்கள்
சமாதானத்ேதாடு பிரிந்து ேபானார்கள்.

32 அன்று, ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர்கள் வந்து
தாங்கள் ேதாண்டிய கிணற்ைறப்பற்றிக் கூறினர்.
“அதில் தண்ணீைரக் கண்ேடாம்” என்றனர். 33

அதனால் ஈசாக்கு அதற்கு ேசபா என்று
ெபயரிட்டான். அந்த நகரேம ெபெயர்ெசபா என்று
இன்றும் அைழக்கப்படுகிறது.

ஏசாவின் மைனவியர்
34 ஏசாவுக்கு 40 வயது ஆனேபாது, அவன்
ஏத்தியரான இரு ெபண்கைள மணந்துெகாண்டான்.
ஒருத்தி ெபேயரியின் குமாரத்தியான யூதித்,
இன்ெனாருத்தி ஏேலானுைடய குமாரத்தியான
பஸ்மாத். 35 இவர்களால் ஈசாக்கும் ெரெபக்காளும்
பாதிக்கப்பட்டனர்.

யாக்ேகாபு ஈசாக்ைக ஏமாற்றியது

ஈசாக்கு வேயாதிபன் ஆனான். அவனது
கண்கள் பலவீனமாகி அவனால்
ெதளிவாகப் பார்க்க முடியவில்ைல. ஒரு

நாள் தன் மூத்த குமாரன் ஏசாைவ அைழத்து
“மகேன” என்றான்.
ஏசா “இங்ேக இருக்கிேறன்” என்றான்.
2 ஈசாக்கு அவைன ேநாக்கி, “எனக்கு
வயதாகிவிட்டது. விைரவில் நான் ெசத்துப்
ேபாகலாம். 3 எனேவ, உன் வில்ைலயும் அம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேவட்ைடக்குப் ேபா. நான்
உண்பதற்காக ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று வா. 4

நான் விரும்புகிற அந்த உணைவத் தயாரித்து வா.
அைத நான் உண்ண ேவண்டும். மரிப்பதற்கு முன்
உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன்” என்றான். 5 எனேவ ஏசா
ேவட்ைடக்குப் ேபானான்.
ஈசாக்கு ஏசாவிடம் கூறுவைத ெரெபக்காள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். 6 இதைன அவள்
யாக்ேகாபிடம் கூறினாள். “கவனி! உன் தந்ைத உன்
சேகாதரனிடம் கூறுவைதக் ேகட்ேடன். 7 அவர்
‘நான் உண்பதற்கு ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று,
எனக்கு உணைவ சைமத்து வா, நான் உண்ேபன்.
பிறகு நான் மரிப்பதற்கு முன் உன்ைன
ஆசீர்வதிப்ேபன்’ என்றார். 8 எனேவ மகேன நான்

ெசால்வைதக் கவனித்து அதன்படி ெசய். 9 நீ நமது
ஆட்டு மந்ைதக்குப் ேபா இரண்டு இளம் ஆட்டுக்
குட்டிகைளக் ெகாண்டு வா. உன் தந்ைத
விரும்புவதுேபால நான் சைமத்து தருேவன். 10 பிறகு
அதைன உன் தந்ைதக்குக் ெகாடு. அவர் உன்ைனத்
தான் மரிப்பதற்கு முன்னர் ஆசீர்வதிப்பார்” என்றாள்.

11 ஆனால் அவன் தாயிடம், “என் சேகாதரேனா
உடல் முழுவதும் முடி உள்ளவன். நான்
அவ்வாறில்ைல. 12 என் தந்ைத என்ைனத் ெதாட்டுப்
பார்த்தால் நான் ஏசா இல்ைல என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்வார். பின் அவர் என்ைன
ஆசீர்வதிக்கமாட்டார்; சபித்துவிடுவார். நான்
ஏமாற்றியைத அறிந்துெகாள்வாேர” என்றான்.

13 அதனால் ெரெபக்காள் அவனிடம், “ஏதாவது
தவறு ஏற்பட்டால் அதற்கான சாபம் என்ேமல்
விழட்டும், நீ ேபாய் எனக்காக இரண்டு ஆட்டுக்
குட்டிகைளக் ெகாண்டு வா” என்றாள்.

14 அதனால் யாக்ேகாபு ெவளிேய ேபாய் இரண்டு
ஆட்டுக் குட்டிகைளக் ெகாண்டு வந்தான். அவள்
அதைன ஈசாக்கு விரும்பும் வைகயில் சிறப்பான
முைறயில் சைமத்தாள். 15 பின்னர் ெரெபக்காள்
ஏசா விரும்பி அணியும் ஆைடகைள ேதர்ந்ெதடுத்து
யாக்ேகாபுக்கு அணிவித்தாள். 16 ஆட்டுத் ேதாைல
யாக்ேகாபின் ைககளிலும் கழுத்திலும் கட்டினாள். 17

பிறகு அவள் குமாரன் யாக்ேகாபிடம் அவள் ெசய்த
ெராட்டிையயும் சுைவயான உணைவயும் ெகாடுத்து
அனுப்பி ைவத்தாள்.

18 யாக்ேகாபு தன் தந்ைதயிடம் ேபாய், “அப்பா”
என்று அைழத்தான்.
அவன் தந்ைதேயா, “மகேன, நீ யார்?” என்று
ேகட்டான்.

19 யாக்ேகாபு தன் தந்ைதயிடம், “நான் ஏசா,
உங்கள் மூத்த குமாரன். நீங்கள் ெசான்னபடி
ெசய்துள்ேளன். இப்ேபாது உட்கார்ந்து நான்
ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டு வந்த இைறச்சிைய
உண்ணுங்கள். பிறகு என்ைன ஆசீர்வாதம்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

20 ஆனால் ஈசாக்கு தன் மகனிடம், “இவ்வளவு
ேவகமாக நீ எவ்வாறு ேவட்ைடயாடி மிருகத்ைதக்
ெகான்றாய்?” என்று ேகட்டான்.
இதற்கு யாக்ேகாபு, “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
விைரவாக ேவட்ைடயாடி மிருகத்ைதக் ெகால்ல
எனக்கு உதவினார்” என்று ெசான்னான்.

21 பிறகு ஈசாக்கு யாக்ேகாபிடம், “என் அருகிேல
வா. உன்ைனத் ெதாட்டுப் பார்க்க ேவண்டும்.
அப்ேபாதுதான் நீ என் குமாரன் ஏசாவா இல்ைலயா
என்று ெதரிந்துெகாள்ள முடியும்” என்றான்.

22 யாக்ேகாபு அவனது அருகிேல ேபானான்.
ஈசாக்கு அவைனத் ெதாட்டுப் பார்த்துவிட்டு, “உனது
சத்தம் யாக்ேகாபினுைடயதுேபால் உள்ளது. ஆனால்
உனது ைககள் ஏசாவின் ைககள் ேபால் முடி
நிைறந்ததாய் இருக்கிறது” என்றான். 23

ஈசாக்கினால் அவைன யாக்ேகாபு என்று
கண்டுெகாள்ள முடியவில்ைல. எனேவ, அவைன
ஆசீர்வதித்தான்.

24 எனினும் ஈசாக்கு, “உண்ைமயில் நீ என்னுைடய
குமாரன் ஏசாதானா?” என்று ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “ஆமாம்” என்று பதில் ெசான்னான்.

ஆதியாகமம் 27:24

29



28

யாக்ேகாபிற்கு ஆசீர்வாதம்
25 பிறகு ஈசாக்கு, “அந்த உணைவக் ெகாண்டு வா.
அதைன உண்டு விட்டு உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிேறன்”
என்றான். எனேவ யாக்ேகாபு உணைவக்
ெகாடுத்தான். அவனும் அைத உண்டான். பின்
யாக்ேகாபு ெகாஞ்சம் திராட்ைச ரசத்ைதக்
ெகாடுத்தான். அைதயும் அவன் குடித்தான்.

26 பிறகு ஈசாக்கு அவனிடம், “மகேன அருகில்
வந்து என்ைன முத்தமிடு” என்றான். 27 எனேவ
யாக்ேகாபு அருகிேல ேபாய் தந்ைதைய
முத்தமிட்டான். ஈசாக்கு அவனது ஆைடைய
நுகர்ந்து பார்த்து அவைன ஏசா என்ேற நம்பி
ஆசீர்வதித்தான்.
“என் குமாரன் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட
வயைலப் ேபான்று மணக்கிறான்.

28 கர்த்தர் உனக்கு மிகுதியாக மைழையத்
தரட்டும். அதனால் நீ பூமியின் ெசல்வத்ைதப்
ெபறுவாய்.

29 எல்லா ஜனங்களும் உனக்குச் ேசைவ
ெசய்யட்டும்.
நாடுகள் உனக்கு அடிபணியட்டும்.
உன் சேகாதரர்கைளயும் நீ ஆள்வாய்.
உன் தாயின் குமாரர்கள் உனக்கு அடிபணிந்து
கீழ்ப்படிவார்கள்.
“உன்ைனச் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள்.
உன்ைன ஆசீர்வதிப்பவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்” என்று கூறினான்.

ஏசாவின் ஆசீர்வாதம்
30 ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வதித்து முடித்தான்.
யாக்ேகாபு தந்ைதயிடமிருந்து ேபான உடேனேய
ஏசா ேவட்ைடைய முடித்துவிட்டு உள்ேள வந்தான்.
31 தந்ைதக்ெகன ேவட்ைடயாடிய மிருகத்ைதச்
சிறப்பாக சைமத்தான். அதைன எடுத்துக்ெகாண்டு
தந்ைதயிடம் ேபானான். “தந்ைதேய நான் உங்களின்
குமாரன் எழுந்திருங்கள். உங்களுக்காக
ேவட்ைடயாடி சைமத்துக்ெகாண்டு வந்த உணைவ
உண்ணுங்கள். பிறகு என்ைன ஆசீர்வதியுங்கள்”
என்றான்.

32 ஆனால் ஈசாக்ேகா “நீ யார்” என்று ேகட்டான்.
“நான்தான் உங்கள் மூத்தகுமாரன் ஏசா” என்றான்.
33 அதனால் ஈசாக்கு அதிர்ச்சியும் வருத்தமும்
அைடந்தான். “நீ வருவதற்கு முன்னால் இைறச்சி
உணவு சைமத்துக் ெகாடுத்துவிட்டுப் ேபானாேன
அவன் யார்? நான் அதைன உண்டு அவைன
ஆசீர்வாதம் ெசய்ேதேன. அவன்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான்” என்றான்.

34 ஏசா தந்ைதயின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான்.
பிறகு ேகாபமும் ஆத்திரமும் அைடந்து அழுதான்.
தந்ைதயிடம் “என்ைனயும் ஆசீர்வாதம் ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.

35 ஈசாக்கு அவனிடம், “உன் தம்பி என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டான். அவன் வந்து உனது
ஆசீர்வாதத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டான்”
என்றான்.

36 “அவன் ெபயேர யாக்ேகாபு, (தந்திரசாலி
என்றும் ெபாருள்.) அவனுக்குப் ெபாருத்தமான
ெபயர்தான். அவன் இருமுைற என்ைன ஏமாற்றி

இருக்கிறான். முன்பு முதல் குமாரன் என்ற உரிைமப்
பங்ைகயும் அவன் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
இப்ேபாேதா எனது ஆசீர்வாதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டாேன” என்று புலம்பினான். பிறகு,
“எனக்ெகன்று ஏதாவது ஆசீர்வாதம் மீதி
இருக்கிறதா” என்று ேகட்டான்.

37 அதற்கு ஈசாக்கு, “இல்ைல. இப்ேபாது மிகவும்
தாமதமாகிவிட்டது. நான் அவனுக்கு உன்மீது
ஆளுைக ெசலுத்தும்படி ஆசீர்வதித்துவிட்ேடன்.
அவனது சேகாதரர்கள் அைனவரும் அவனுக்கு
ேவைல ெசய்வார்கள் என்றும் கூறிவிட்ேடன்.
ஏராளமான உணவும் திராட்ைசரசமும் ெபறுவான்
என்றும் ஆசீர்வதித்து விட்ேடன். உனக்ெகன்று தர
எதுவும் இல்ைலேய” என்றான்.

38 ஆனால் ெதாடர்ந்து ஏசா தந்ைதைய
ெகஞ்சிக்ெகாண்டிருந்தான். “அப்பா உங்களிடம் ஒரு
ஆசீர்வாதம்தான் உள்ளதா, என்ைனயும்
ஆசீர்வதியுங்கள்” என்று அழுதான்.

39 பிறகு ஈசாக்கு
“நல்ல நிலத்தில் நீ வாழமாட்டாய்.
அதிக மைழ இருக்காது.

40 நீ உன் பட்டயத்தால்தான் வாழ்வாய்.
உன் தம்பிக்கு நீ அடிைமயாகவும் இருக்க

ேவண்டும்.
ஆனால் விடுதைலக்காகச் சண்ைடயிட்டு
அவனது கட்டுகைள உைடத்துவிடுவாய்” என்றார்.

யாக்ேகாபு நாட்ைடவிட்டு ெசல்கிறான்
41 அதற்குப் பின் ஏசா யாக்ேகாபுக்கு எதிராக
வஞ்கசம் ெகாண்டான். ஏெனன்றால் தந்ைதயின்
ஆசீர்வாதத்ைத அவன் ெபற்றுள்ளான். “என் தந்ைத
விைரவில் மரித்துேபாவார். அதனால் நான்
ேசாகமைடேவன். அதற்குப் பின் நான் யாக்ேகாைப
ெகான்றுவிடுேவன்” என்று தனக்குள் ஏசா
கூறிக்ெகாண்டான்.

42 யாக்ேகாைப ெகால்ல ேவண்டும் என்ற
ஏசாவின் திட்டத்ைத ெரெபக்காள்
அறிந்துெகாண்டாள். அவள் யாக்ேகாைப அைழத்து
அவனிடம், “உன் சேகாதரன் ஏசா உன்ைனக்
ெகால்லத் திட்டமிடுகிறான். 43 எனேவ நான்
ெசால்கிறபடி நீ ெசய். ஆரானில் இருக்கிற என்
சேகாதரன் லாபானிடம் ஓடிச் ெசன்று அவேனாடு
இரு. 44 உன் சேகாதரனின் ேகாபம் தீரும்வைர
அங்ேகேய இரு. 45 ெகாஞ்சக் காலம் ஆனதும் உன்
சேகாதரன் நீ ெசய்தைத மறந்துவிடுவான். பிறகு
உன்ைன இங்கு அைழக்க ஒரு ேவைலக்காரனிடம்
ெசய்திையச் ெசால்லி அனுப்புேவன். ஒேர நாளில்
எனது இரண்டு குமாரர்கைளயும் நான் இழக்க
விரும்பவில்ைல” என்றாள்.

46 பிறகு ெரெபக்காள் ஈசாக்கிடம், “உமது
குமாரன் ஏசா ஏத்தியர் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். நான் அந்தப் ெபண்களால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிேறன். ஏெனனில் அவர்கள் நம்
இனத்தவர்களல்ல. யாக்ேகாபும் இதுேபால் மணம்
ெசய்தால் நான் மரித்துப்ேபாேவன்” என்றாள்.

ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து அவைன
ஆசீர்வதித்தான். அவனுக்கு ஒரு
ஆைணயிட்டான். “நீ ஒரு கானானியப்

ெபண்ைண மைனவியாக்கக் கூடாது. 2 எனேவ நீ
இந்த இடத்ைதவிட்டுப் பதான் ஆராமுக்குப் ேபா.
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உன் தாயின் தந்ைதயான ெபத்துேவல் வீட்டிற்குப்
ேபா. உன் தாயின் சேகாதரனான லாபான் அங்கு
வாழ்கிறான். அவனது குமாரத்திகளில் ஒருத்திைய
மணந்துெகாள். 3 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார். உனக்கு நிைறய
குழந்ைதகள் பிறப்பார்கள். ஒரு ெபரிய ேதசத்தின்
தந்ைதயாவாய். 4 ேதவன் உன்ைனயும் உன்
குழந்ைதகைளயும் ஆசீர்வதிப்பார். ஆபிரகாைமயும்
அப்படித்தான் ஆசீர்வதித்தார். நீ வாழ்கிற நாடு
உனக்குச் ெசாந்தமாகும். ேதவன் ஆபிரகாமுக்குக்
ெகாடுத்த நாடு இது” என்றான்.

5 ஆகேவ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப பதான்
ஆராமுக்கு அனுப்பி ைவத்தான். யாக்ேகாபும்
லாபானிடம் ேபானான். ெபத்துேவல் லாபானுக்கும்
ெரெபக்காளுக்கும் தந்ைத. ெரெபக்காள்
ஏசாவுக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் தாய்.

6 தன் தந்ைத யாக்ேகாைப ஆசீர்வதித்தைதயும்
ஒரு மைனவிையத் ேதட யாக்ேகாைப பதான்
ஆராமுக்கு தன் தந்ைத அனுப்பியைதயும்,
கானானியப் ெபண்கைள மணந்துெகாள்ளக் கூடாது
என்று ஆைண இட்டைதயும் ஏசா
அறிந்துெகாண்டான். 7 யாக்ேகாபு தன் தாயும்,
தந்ைதயும் ெசான்னைதக் ேகட்டு அதற்குக்
கீழ்ப்படிந்து பதான் ஆராமுக்குப் ேபானைதயும்
அறிந்தான். 8 இதனால் ஈசாக்கு தம் பிள்ைளகள்
கானானியப் ெபண்கைள மணந்துெகாள்வைத
விரும்பவில்ைல என்பைதயும் ெதரிந்துெகாண்டான்.
9 அவனுக்கு ஏற்ெகனேவ இரண்டு மைனவியர்
இருந்தனர். ஆனாலும் அவன் இஸ்மேவலிடம் ேபாய்
அவன் குமாரத்தியாகிய மகலாத்ைத
மணந்துக்ெகாண்டான். இஸ்மேவல் ஆபிரகாமின்
குமாரன். மகலாத் ெநபாேயாத்தின் சேகாதரி.

ெபத்ேதல் - ேதவனுைடய வீடு
10 யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ விட்டு ஆரானுக்குப்
ேபானான். 11 அவன் பயணத்தின்ேபாது சூரியன்
மைறந்தது. அன்ைறய இரவு தங்கும்ெபாருட்டு ஒரு
இடத்துக்குச் ெசன்றான். அங்ேக ஒரு கல்ைல
எடுத்து அைத தைலக்கு ைவத்துக்ெகாண்டு
படுத்தான். 12 யாக்ேகாபு ஒரு கனவு கண்டான்.
கனவில் வானத்ைதத் ெதாடும் அளவுக்கு உயரமாய்
இருந்த ஒரு ஏணிையக் கண்டான். ேதவதூதர்கள்
அதில் ஏறி ேமலும் கீழும் வந்து
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தனர். 13 கர்த்தர் ஏணியின்
அருகில் நின்றுெகாண்டிருப்பைதயும் கண்டான்.
கர்த்தர், “நாேன ேதவன். உன் தாத்தாவான
ஆபிரகாமுக்கும் நாேன ேதவன். நான் ஈசாக்குக்கும்
ேதவன். இப்ேபாது நீ படுத்திருக்கிற பூமிையேய
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன். இது உனக்கும் உன்
பிள்ைளகளுக்கும் உரியதாகும். 14 உனக்கு
எண்ணிறந்த சந்ததிகள் உருவாகுவார்கள். பூமியில்
உள்ள தூைளப்ேபான்று அவர்கள் எண்ணிக்ைகயில்
நிைறந்திருப்பார்கள். அவர்கள் கிழக்கிலும்
ேமற்கிலுமாக வடக்கிலும் ெதற்கிலுமாகப்
பரவுவார்கள். உன்னாலும் உன் சந்ததிகளாலும்
உலகிலுள்ள குடும்பங்கள் எல்லாம்
ஆசீர்வதிக்கப்படும்.

15 “நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன். நீ ேபாகிற
ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்.

நான் மீண்டும் உன்ைன இங்ேக ெகாண்டுவருேவன்.
எனது வாக்குறுதிைய முடிக்கும்வைர உன்ைன விட்டு
விலகமாட்ேடன்” என்றார்.

16 உடேன யாக்ேகாபு தனது தூக்கத்திலிருந்து
எழுந்தான். “கர்த்தர் இங்ேகதான் இருக்கிறார்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். நான்
தூங்கும்வைர இைத அறிந்துெகாள்ளவில்ைல”
என்றான்.

17 அவனுக்கு பயம் வந்தது, “இது மிகச் சிறந்த
இடம். இது ேதவனுைடய வீடு, பரேலாகத்தின்
வாசல்” என்றான்.

18 யாக்ேகாபு அதிகாைலயில் எழுந்ததும்
தைலக்கு ைவத்துப்படுத்த கல்ைல நிமிர்த்தி ைவத்து,
அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றினான். இவ்வாறு அவன்
அந்தக் கல்ைல நிைனவுச் சின்னமாக ஆக்கினான்.
19 இந்த நகரத்தின் ெபயர் லூஸ். ஆனால்
யாக்ேகாபு அதற்குப் ெபத்ேதல் என்று ெபயரிட்டான்.

20 பின் யாக்ேகாபு: “ேதவன் என்ேனாடு இருந்து,
எங்கு ேபானாலும் என்ைனத் ேதவன் காப்பாற்று
வாரானால், உண்ண உணவும் அணிய ஆைடயும்
ேதவன் ெகாடுப்பாரானால், 21 என் தந்ைதயின்
இடத்துக்குச் சமாதானத்ேதாடு
திரும்புேவேனயானால், ேதவன் இைதெயல்லாம்
ெசய்வாரானால், கர்த்தர் என் ேதவனாயிருப்பார். 22

இந்த இடத்தில் இக்கல்ைல ஞாபகார்த்தக் கல்லாக
நிறுத்துேவன். ேதவனுக்கான பரிசுத்த இடம் இது
என்று அைடயாளம் காட்டும். ேதவன் எனக்குக்
ெகாடுக்கும் அைனத்திலும் பத்தில் ஒரு பங்ைக
அவருக்ேக ெகாடுப்ேபன்” என்று ெபாருத்தைன
ெசய்தான்.

யாக்ேகாபு ராேகைலச் சந்திக்கிறான்

பிறகு யாக்ேகாபு தன் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்து, கிழக்ேக உள்ள நாட்டுக்குப்
ேபானான். 2 யாக்ேகாபு வயல்ெவளியில்

ஒரு கிணற்ைறப் பார்த்தான். அக்கிணற்றின் அருகில்
மூன்று ஆட்டு மந்ைதகள் மடக்கப்பட்டிருப்பைதயும்
பார்த்தான். அக்கிணறு தான் ஆடுகள் தண்ணீர்
குடிக்கும் இடம் ஆகும். கிணற்றின் வாயானது ஒரு
ெபரிய கல்லால் அைடக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ஆடுகள்
எல்லாம் அங்கு ஒன்று ேசர்ந்ததும் ேமய்ப்பர்கள்
கிணற்ைற மூடியுள்ள பாைறைய அகற்றி,
ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுவார்கள். ஆடுகள்
வயிறு நிைறய தண்ணீர் குடித்த பிறகு ேமய்ப்பர்கள்
அக்கிணற்ைறப் பாைறயால் மூடி ைவப்பார்கள்.

4 யாக்ேகாபு அந்த ேமய்ப்பர்களிடம்,
“சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?”
என்று ேகட்டான்.
ேமய்ப்பர்கள், “நாங்கள் ஆரானிலிருந்து
வருகிேறாம்” என்றார்கள்.

5 பிறகு யாக்ேகாபு “உங்களுக்கு லாபாைனத்
ெதரியுமா? அவர் நாேகாரின் குமாரன்” என்று
ேகட்டான்.
ேமய்ப்பர்கள் “எங்களுக்குத் ெதரியும்” என்று பதில்
ெசான்னார்கள்.

6 “அவர் எப்படி இருக்கிறார்?” என்று ேகட்டான்
யாக்ேகாபு.
அதற்கு அவர்கள் “அவர் நன்றாக இருக்கிறார்.
அேதா பாரும் அவரது குமாரத்தி ராேகல் ஆட்டு
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மந்ைதேயாடு வந்துெகாண்டிருக்கிறாள்”
என்றார்கள்.

7 யாக்ேகாபு, “சூரியன் அஸ்தமிக்க இன்னும்
ெபாழுது இருக்கிறேத. ஆடுகைள இன்னும்
ெகாஞ்சம் ேமய்த்து தண்ணீர் காட்டலாேம! இது
ஆடுகைள அைடக்கிற ேநரமில்ைலேய. தண்ணீர்
காட்டிவிட்டு மீண்டும் அவற்ைற, வயல்ெவளிக்கு
அனுப்புங்கள்” என்றான்.

8 அதற்கு ேமய்ப்பர்கள், “எல்லா ஆடுகளும்
ேசருமுன்னால் நாங்கள் அவ்வாறு ெசய்யக் கூடாது.
ேசர்ந்த பின்னேர கிணற்றின் கல்ைல அகற்றுேவாம்
அப்ேபாது எல்லா ஆடுகளும் தண்ணீர் குடிக்கும்”
என்றனர்.

9 யாக்ேகாபு ேமய்ப்பர்கேளாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத ராேகல் தன்
தந்ைதயின் ஆடுகேளாடு வந்தாள். (அவளது
ேவைலேய ஆடு ேமய்ப்பது தான்.) 10 ராேகல்
லாபானின் குமாரத்தி. லாபான் யாக்ேகாபின்
தாயான ெரெபக்காளின் சேகாதரன். அவன்
ராேகைலக் கண்டதும் கிணற்றின் ேமலுள்ள கல்ைல
நகர்த்தி ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க உதவினான். 11

பிறகு அவன் ராேகைல முத்தமிட்டு, அழுதான். 12

அவன் அவளிடம், தான் அவளது தந்ைதயின்
குடும்பத்திலிருந்து வந்திருப்பதாகச் ெசான்னான்.
தான் ெரெபக்காளின் குமாரன் என்றான். ராேகல்
ஓடிப் ேபாய் தந்ைதயிடம் கூறினாள்.

13 லாபான் தன் சேகாதரியின் குமாரன்
யாக்ேகாைபப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்டதும் அவைனச்
சந்திக்க ஓடி வந்தான். அவைன அைணத்து
முத்தமிட்டு வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.
யாக்ேகாபு நடந்தவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னான்.

14 அப்ெபாழுது லாபான் “இது ஆச்சரியமானது. நீ
எனது ெசாந்தக் குடும்பத்தில் உள்ளவன்” என்றான்.
எனேவ யாக்ேகாபு அங்கு ஒரு மாத காலம் தங்கி
இருந்தான்.

லாபான் யாக்ேகாபிடம் தந்திரம் ெசய்கிறான்
15 ஒரு நாள் லாபான் யாக்ேகாபிடம், “நீ என்னிடம்
ெதாடர்ந்து சம்பளமில்லாமல் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருப்பது சரியல்ல. நீ எனது
அடிைமயல்ல, உறவினன். நான் உனக்கு என்ன
சம்பளம் தரட்டும்?” என்று ேகட்டான்.

16 லாபானுக்கு இரண்டு ெபண்கள் இருந்தனர்.
மூத்தவள் ெபயர் ேலயாள் இைளயவள் ெபயர்
ராேகல்.

17 ராேகல் மிக அழகானவள். ேலயாளின்
கண்கேளா கூச்சம் உைடயைவ. 18 யாக்ேகாபு
ராேகைல ேநசித்தான். எனேவ அவன் லாபானிடம்,
“உங்கள் குமாரத்தி ராேகைல மணமுடிக்க நீங்கள்
அனுமதித்தால் நான் ஏழு ஆண்டுகள் உங்களுக்காக
ேவைல ெசய்யத் தயார்” என்றான்.

19 அதற்கு லாபான், “அவள் ேவறு யாைரயாவது
மணந்துெகாள்வைதவிட உன்ைன
மணந்துெகாள்வது அவளுக்கு நல்லது” என்றான்.

20 அதனால் யாக்ேகாபு அங்கு ஏழு ஆண்டுகள்
தங்கி ேவைல பார்த்தான். ஆனால் அவன் ராேகைல
ேநசித்ததால் ஆண்டுகள் ேவகமாக முடிந்துவிட்டன.

21 ஏழு ஆண்டுகள் ஆனதும் அவன் லாபானிடம்,
“ராேகைல எனக்குத் தாருங்கள். நான் அவைள

மணமுடிக்க ேவண்டும். நான் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டிய காலமும் முடிந்துவிட்டது” என்றான்.

22 அதனால் அந்த இடத்திலுள்ள எல்லா
ஜனங்களுக்கும் லாபான் ஒரு விருந்து ெகாடுத்தான்.
23 அன்று இரவு அவன் தன் மூத்த குமாரத்தி
ேலயாைள யாக்ேகாபிடம் அைழத்து வந்தான்.
இருவரும் பாலின உறவு ெகாண்டனர். 24 (லாபான்
தன் ேவைலக்காரியாகிய சில்பாைள ேலயாளுக்கு
ேவைலக்காரியாக ஆக்கி இருந்தான்.) 25

காைலயில் எழுந்ததும் யாக்ேகாபு இரவு முழுக்க
தன்ேனாடு இருந்தது ேலயாள் என்பைத
அறிந்துெகாண்டான். லாபானிடம் ெசன்று “என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டீர்கள். நான் ராேகைல மணம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காகேவ ஏழு
ஆண்டுகள் கடினமாக உைழத்திருக்கிேறன். ஏன்
என்ைன ஏமாற்றினீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

26 லாபான், “மூத்தவள் இருக்கும்ேபாது
இைளயவளுக்கு மணம் முடிக்க எங்கள் நாட்டில்
அனுமதிக்கமாட்ேடாம். 27 ஆனால் திருமணச்
சடங்குகைள ஒரு வாரத்திற்குத் ெதாடர்ந்தபின்
நான் உனக்கு ராேகைலயும் திருமணம்
ெசய்துெகாள்ளத் தருேவன். ஆனால் நீ இன்னும் ஏழு
ஆண்டுகள் எனக்குப் பணியாற்ற ேவண்டும்” என்றான்.

28 எனேவ யாக்ேகாபு அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டு ஒரு
வாரத்ைதக் கழித்தான். லாபான் ராேகைல
அவனுக்கு மைனவியாகக் ெகாடுத்தான். 29 (தனது
ேவைலக்காரியான பில்காைள ராேகலுக்கு
ேவைலக்காரியாகக் ெகாடுத்தான்.) 30 யாக்ேகாபு
ராேகேலாடும் பாலின உறவு ெகாண்டான். அவன்
ேலயாைளவிட ராேகைலப் ெபரிதும் ேநசித்ததால்
ேமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அங்கு ேவைல ெசய்தான்.

யாக்ேகாபின் குடும்பம் ெபருகுதல்
31 யாக்ேகாபு ேலயாைளவிட ராேகைல அதிகமாக
ேநசிப்பைத கர்த்தர் கண்டார். எனேவ ேலயாள்
மட்டுேம கருத்தரிக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார்.
ஆனால் ராேகேலா மலடியாய் இருந்தாள்.

32 ேலயாளுக்கு ஓர் குமாரன் பிறந்தான். அவள்
அவனுக்கு ரூபன் என்று ெபயரிட்டாள். “கர்த்தர் நான்
படும் ெதால்ைலகைளக் கண்டார். என் கணவன்
என்ைன ேநசிக்காமல் இருந்தார். இப்ேபாது ஒரு
ேவைள அவர் என்ைன ேநசிக்கலாம்” என்று
நிைனத்தாள்.

33 ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமானாள். அவள்
இன்ெனாரு குமாரைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு
சிமிேயான் என்று ெபயர் ைவத்தாள். “நான்
ேநசிக்கப்படாதைதக் கண்டு கர்த்தர் எனக்கு
இன்ெனாரு குமாரைன ெகாடுத்தார்” என்று
கூறினாள்.

34 ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாகி இன்ெனாரு ஆண்
குழந்ைதையப் ெபற்றாள். அவனுக்கு ேலவி என்று
ெபயரிட்டாள். “இப்ெபாழுது என் கணவர் என்ைன
நிச்சயம் ேநசிப்பார். நான் அவருக்கு மூன்று
குமாரர்கைளக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்” என்றாள்.

35 ேலயாள் ேமலும் ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள்.
அவனுக்கு யூதா என்று ெபயரிட்டாள். அவள், “நான்
இப்ேபாது கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்” என்றாள். பிறகு
குழந்ைத ெபறுவது நின்றுவிட்டது.
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ராேகல், தன்னால் யாக்ேகாபுக்குக்
குழந்ைதகைளக் ெகாடுக்க
முடியவில்ைலேய என்று வருத்தப்பட்டாள்.

அவளுக்கு தன் சேகாதரி ேலயாள் மீது ெபாறாைம
வந்தது. அவள் யாக்ேகாபிடம் “எனக்குக்
குழந்ைதையக் ெகாடும் அல்லது நான் மரித்துப்
ேபாேவன்” என்றாள்.

2 அவனுக்கு அவள் மீது ேகாபம் வந்தது. அவன்,
“நான் ேதவன் இல்ைல. நீ குழந்ைத ெபற
முடியாததற்கு ேதவேன காரணம்” என்றான்.

3 பிறகு ராேகல் அவனிடம், “நீர் என் ேவைலக்காரி
பில்காேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டால், எனக்காக
அவள் ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்றுத் தருவாள். அவள்
மூலம் நான் தாயாக விரும்புகிேறன்” என்றாள்.

4 பின் தனது ேவைலக்காரி பில்காைள
யாக்ேகாபிற்குக் ெகாடுத்தாள். அவன் அவேளாடு
பாலின உறவு ெகாண்டான். 5 பில்காள் கருவுற்று
ஒரு ஆண் பிள்ைளையப் ெபற்றாள்.

6 ராேகல் மகிழ்ந்து, “ேதவன் என்
பிரார்த்தைனையக் ேகட்டு, எனக்கு ஒரு குமாரைன
ெகாடுத்தார்” என்று கூறி அவனுக்கு தாண் என்று
ெபயர் ைவத்தாள்.

7 பில்காள் மீண்டும் கர்ப்பமுற்று இன்ெனாரு
குமாரைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு ராேகல் நப்தலி
என்று ெபயரிட்டு, 8 “எனது சேகாதரிேயாடு ேபாராட
நான் கடுைமயாக உைழத்திருக்கிேறன். நான்
ெவன்றுவிட்ேடன்” என்றாள்.

9 ேலயாள் தனக்கு ேமலும் குழந்ைத
இல்லாதைதக் கவனித்தாள். ேமலும் குழந்ைத
ேவண்டும் என்று தன் ேவைலக்காரி சில்பாைள
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்தாள். 10 பிறகு
சில்பாளுக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான். 11 “நான்
பாக்கியசாலி” என்று ேலயாள் மகிழ்ந்தாள். பின்
அவனுக்கு காத் என்று ெபயரிட்டாள். 12 சில்பாள்
ேமலும் ஒரு குமாரைனப் ெபற்றாள். 13 ேலயாள்
“நான் ேமலும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். என்ைன
பார்க்கும் ெபண்களும் மகிழ்ச்சியுடன்
அைழப்பார்கள்” என்று எண்ணினாள். எனேவ
அவனுக்கு ஆேசர் என்று ெபயரிட்டாள்.

14 ேகாதுைம அறுவைடக் காலத்தில் ரூபன்
வயலுக்குப் ேபானான். அங்கு சில புதுவைக
மலர்கைளக் கண்டான். அதைனப் பறித்துக்ெகாண்டு
தன் தாயான ேலயாளிடம் வந்தான். ராேகல்
இதைனப் பார்த்து, “உன் குமாரன் ெகாண்டுவந்த
மலர்களில் சிலவற்ைற எனக்குக் ெகாடு” என்று
ேகட்டாள்.

15 அதற்கு ேலயாள், “ஏற்ெகனேவ என் கணவைன
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய். இப்ேபாது என்
குமாரன் ெகாண்டு வந்த மலர்கைளயும் எடுக்கப்
பார்க்கிறாயா?” என்று மறுத்தாள்.
ஆனால் ராேகேலா, “நீ அந்த மலர்கைளக்
ெகாடுத்தால் இன்று இரவு நீ யாக்ேகாேபாடு பாலின
உறவுெகாள்ளலாம்” என்று ெசான்னாள்.

16 யாக்ேகாபு அன்று இரவு வயலில் இருந்து
திரும்பினான். அவைன ேலயாள் ேபாய் சந்தித்து,
“இன்று இரவு நீங்கள் என்ேனாடு தூங்கேவண்டும்.
நான் அதற்காக என் குமாரன் ெகாண்டு வந்த
மலர்கைளக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்” என்றாள். அவன்
அன்று இரவு அவேளாடு இருந்தான்.

17 ேதவன் ேலயாைள மீண்டும் கர்ப்பவதியாக
அனுமதித்தார். அவள் ஐந்தாவது குமாரைனப்
ெபற்றாள். 18 ேலயாள், “நான் என் கணவனுக்கு
ேவைலக்காரிைய ெகாடுத்ததால் ேதவன் எனக்குப்
பரிசு ெகாடுத்திருக்கிறார்” என்று மகிழ்ந்தாள். தன்
குமாரனுக்கு இசக்கார் என்று ெபயரிட்டாள்.

19 ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாகி ஆறாவது
குமாரைனப் ெபற்றாள். 20 ேலயாள் “ேதவன் எனக்கு
அற்புதமான பரிசு ெகாடுத்திருக்கிறார். இப்ேபாது
யாக்ேகாபு என்ைன நிச்சயம் ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
நான் அவருக்கு ஆறு குமாரர்கைளக்
ெகாடுத்திருக்கிேறன்” என்று மகிழ்ச்சி அைடந்தாள்.
அவனுக்கு ெசபுேலான் என்று ெபயர் ைவத்தாள்.

21 பிறகு அவள் ஒரு குமாரத்திையப் ெபற்றாள்.
அவளுக்கு தீனாள் என்று ெபயர் ைவத்தாள்.

22 பிறகு ேதவன் ராேகலின் பிரார்த்தைனையக்
ேகட்டு, அவளும் குழந்ைத ெபறுவதற்கான
வாய்ப்ைபக் ெகாடுத்தார். 23 அவள் கர்ப்பமாகி ஒரு
குமாரைனப் ெபற்றாள். “ேதவன் எனது
அவமானத்ைத அகற்றி ஒரு குமாரைனத்
தந்துவிட்டார்” என்று மகிழ்ச்சியைடந்தாள். அவள்
தன் குமாரனுக்கு ேயாேசப்பு என்று ெபயர்
ைவத்தாள்.

லாபானுடன் யாக்ேகாபின் தந்திரம்
25 ேயாேசப்பு பிறந்த பிறகு யாக்ேகாபு
லாபானிடம், “இப்ேபாது என்ைன என் ெசாந்த
நாட்டிற்குப் ேபாக அனுமதிக்க ேவண்டும். 26 எனக்கு
எனது மைனவிகைளயும் குழந்ைதகைளயும்
தாருங்கள். நான் 14 ஆண்டுகளாக அவர்களுக்காக
உைழத்திருக்கிேறன். நான் நன்றாக உைழத்ேதன்
என்பதும் உங்களுக்குத் ெதரியுேம” என்றான்.

27 லாபான், “என்ைனயும் ஏதாவது ெசால்லவிடு.
உன்னால் கர்த்தர் என்ைன ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்
என்பைத நான் அறிேவன். 28 நான் உனக்கு என்ன
தரேவண்டும் என்று ெசால், நான் தருேவன்”
என்றான்.

29 “நான் உங்களுக்காக கடினமாக உைழத்தைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். நான் கவனித்ததால் உங்கள்
மந்ைதகள் ெபருகியுள்ளன. 30 நான் வந்து
ேசர்ந்தேபாது உங்களிடம் குைறவான
எண்ணிக்ைகயிேலேய மந்ைதகள் இருந்தன.
இப்ேபாது ஏராளமாக உள்ளன. எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காக ஏதாவது ேவைல ெசய்ேதன். கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வதித்தார். இப்ேபாது நான்
எனக்காக உைழக்க ேவண்டிய காலம் வந்துவிட்டது.
நான் ெசாந்தமாக வீடு கட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும்”
என்றான்.

31 அதற்கு லாபான், “நான் என்ன தர ேவண்டும்”
என்று கூறு எனக் ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு அவனிடம், “நீங்கள் எனக்கு எதுவும்
ெகாடுக்க ேவண்டாம். நான் ெசய்த ேவைலக்கு
மட்டும் சம்பளம் ெகாடுங்கள். இந்தக் காரியம் மட்டும்
ெசய்யுங்கள். நான் திரும்பிப் ேபாய் உங்கள்
மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்கிேறன். 32 அவற்றில்
புள்ளியும் வரியும் கறுப்பும் உள்ள
ெசம்மறியாடுகைளயும், வரியும் புள்ளியுமுள்ள
ெவள்ளாடுகைளயும் இன்று பிரித்துவிடுகிேறன்.
ஒவ்ெவாரு கறுப்பு இன ஆட்ைடயும் நான்
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எடுத்துக்ெகாள்கிேறன். புள்ளியும் வரியும் உைடய
ஒவ்ெவாரு ெபண் ஆட்ைடயும்
எடுத்துக்ெகாள்கிேறன். இதுேவ என் சம்பளமாய்
இருக்கும். 33 நான் ேநர்ைமயானவனாக
இருக்கிேறனா இல்ைலயா என்பைத எதிர்காலத்தில்
எளிதில் கண்டுெகாள்ளலாம். அப்ேபாது நீங்கள்
எனது மந்ைதைய வந்து காணலாம். புள்ளியும்
வரியுமில்லாத ஆடுகைளக் கண்டால் அைவ
என்னால் திருடப்பட்டதாகக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான்.

34 “நான் இதற்கு ஒத்துக்ெகாள்கிேறன். நீ
ேகட்டபடிேய தருகிேறன்” என்று லாபான் கூறினான்.
35 அன்று லாபான் புள்ளி உள்ள
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஆடுகைளயும் பிரித்து
மைறத்துவிட்டான். கறுப்பு ஆடுகைளயும் தனியாகப்
பிரித்து மைறத்தான். அவற்ைறத் தன் குமாரர்களிடம்
ெகாடுத்து கவனிக்கும்படி ெசான்னான். 36 அவர்கள்
புள்ளி ஆடுகைளெயல்லாம் மூன்று நாள் பயண
தூரத்திற்குத் தனியாகக் ெகாண்டு ேபானார்கள்.
மிஞ்சியவற்ைற யாக்ேகாபு கவனித்துக்ெகாண்டான்.
புள்ளிேயா, வரிகேளா ெகாண்ட ஆடுகள் எதுவும்
யாக்ேகாபிடம் இல்ைல.

37 எனேவ அவன் பச்ைசயாக உள்ள புன்ைன,
வாதுைம, அர்ேமான் மரக் ெகாப்புகைள ெவட்டி,
இைடயிைடேய ெவண்ைம ேதான்றும்படி பட்ைடைய
உரித்தான். 38 அவற்ைற அவன் ஆடுகள் தண்ணீர்
குடிக்கும் இடங்களில் ேபாட்டு ைவத்தான். அைவ
தண்ணீர் குடிக்கும்ேபாது கடாவும் ஆடும்
இைணந்தன. 39 ஆடுகள் அந்தக் கிைளகளுக்கு
முன்னால் இைணந்ததினால் அைவ கலப்பு
நிறமுள்ளதும் புள்ளியுள்ளதும் வரியுள்ளதுமான
குட்டிகைளப் ேபாட்டன.

40 யாக்ேகாபு மந்ைதயில் இருந்து புள்ளிகளும்
கறுப்பும் உள்ள ஆடுகைளத் தனியாகப் பிரித்தான்.
அவற்ைற லாபானின் ஆட்டிலிருந்து
தனிப்படுத்தினான். 41 பலமுள்ள ஆடுகள்
இைணயும்ேபாது அவற்றின் கண்களில் படுமாறு
மரக்கிைளகைளக் கால்வாய்க் கைரயில் ேபாட்டு
ைவத்தான். 42 ஆனால் பலவீனமுள்ள ஆடுகள்
இைணயும்ேபாது ேபாடமாட்டான். அதன் குட்டிகள்
எல்லாம் லாபானுக்கு உரியதாயிற்று. பலமுள்ள
ஆடுகளின் குட்டிகள் எல்லாம் யாக்ேகாபுக்கு
உரியதாயிற்று. 43 இவ்வாறு யாக்ேகாபு ெபரும்
பணக்காரன் ஆனான். அவனிடம் ெபரிய மந்ைத
இருந்தது. அேதாடு ேவைலக்காரர்களும்,
ஒட்டகங்களும் கழுைதகளும் ெசாந்தமாயின.

யாக்ேகாபு பிரிந்து ெசல்லுதல்

ஒரு நாள், லாபானின் குமாரர்கள்
ேபசிக்ெகாள்வைத யாக்ேகாபு ேகட்டான்.
அவர்கள், “நம் தந்ைதக்குரிய

அைனத்ைதயும் யாக்ேகாபு எடுத்துக்ெகாண்டான்.
அதனால் பணக்காரனாகிவிட்டான். நம் தந்ைதயிடம்
இருந்ேத இச்ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்”
என்றனர். 2 யாக்ேகாபு, முன்புேபால் லாபான்
அன்ேபாடு இல்ைல என்பைதயும் கவனித்தான். 3

கர்த்தர் யாக்ேகாபிடம், “உனது ெசாந்த நாடான,
உன் முற்பிதாக்களின் நாட்டுக்கு திரும்பிப் ேபா.
நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்” என்றார்.

4 அதனால் யாக்ேகாபு ேலயாளிடமும்
ராேகலிடமும் தன்ைன மந்ைதகள் உள்ள வயலில்
சந்திக்குமாறு கூறினான். 5 அங்கு அவர்களிடம்,
“உங்கள் தந்ைத என்மீது ேகாபமாய் இருப்பதாகத்
ெதரிகிறது. முன்பு என்னிடம் மிகவும் அன்பாய்
இருந்தார். இப்ேபாது அப்படி இல்ைல. 6 நான்
உங்கள் தந்ைதக்காக எவ்வளவு கடினமாக
உைழத்திருக்கிேறன் என்று உங்கள் இருவருக்குேம
ெதரியும். 7 ஆனால் உங்கள் தந்ைத என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டார். அவர் என் சம்பளத்ைதப் பத்து
முைற மாற்றிவிட்டார். எனினும் லாபானின் எல்லாத்
தந்திரங்களிலிருந்தும் ேதவன் என்ைனக்
காப்பாற்றினார்.

8 “அவர் ஒருமுைற, ‘புள்ளியுள்ள
ஆடுகைளெயல்லாம் நீேய ைவத்துக்ெகாள்’ அதுேவ
உனக்கு சம்பளம் என்றார். ஆனால் அப்ேபாது எல்லா
ஆடுகளும் புள்ளி உள்ளைவயாக இருந்ததால்
எல்லாம் எனக்கு உரியதாயிற்று. எனேவ இப்ேபாது,
‘புள்ளி உள்ள ஆடுகள் எல்லாம் எனக்கு ேவண்டும்.’
கலப்பு நிறம் உள்ள ஆடுகைள நீ ைவத்துக்ெகாள்”
என்கிறார். இதன் பிறகு எல்லா ஆடுகளும்
கலப்புநிறக் குட்டிகைளப் ேபாட்டன. 9 ஆைகயால்
ேதவன் உங்கள் தந்ைதயிடமுள்ள
ஆடுகைளெயல்லாம் எடுத்து எனக்குக்
ெகாடுத்துவிட்டார்.

10 “ஆடுகள் எல்லாம் இைணயும்ேபாது நான் கனவு
கண்ேடன். அதில் இைணகிற ஆண் ஆடுகள் மட்டுேம
புள்ளியும் வரியும் உைடயைவயாக இருக்கக்
கண்ேடன். 11 அேதாடு கனவில் ‘யாக்ேகாேப’ என்று
ேதவதூதன் ஒருவர் அைழத்தார்.

“‘நான் இங்ேக இருக்கிேறன்’ என்று பதில்
ெசான்ேனன்.

12 “ேதவதூதன் என்னிடம் ‘பார், புள்ளிகளும்
வரிகளும் உைடய கடாக்கேள இைணகின்றன.
இவற்ைற நாேன ஏற்படுத்திேனன், லாபான் உனக்கு
எதிராக ெசய்யும் எல்லாக் காரியங்கைளயும் நான்
பார்த்திருக்கிேறன். எல்லா புதிய ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் நீ ெபறேவண்டும் என்பதற்காக
இைதச் ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன். 13 நான்
ெபத்ேதலில் உனக்கு ெவளிப்பட்ட அேத ேதவன்.
அங்கு எனக்குப் பலிபீடம் அைமத்தாய்.
பலிபீடத்தின்ேமல் ஒலிவ எண்ெணைய ஊற்றினாய்.
அங்கு ஒரு ெபாருத்தைனயும் ெசய்தாய். இப்ேபாதும்
நீ உன் பிறந்த நாட்டிற்குப் ேபாகத் தயாராக இருக்க
ேவண்டும், என்று ெசான்னார்’” என்றான்.

14 ராேகலும் ேலயாளும் யாக்ேகாபுக்குப்
பதிலளித்தார்கள், “எங்கள் தந்ைத மரிக்கும்ெபாழுது
எங்களுக்குக் ெகாடுக்க அவரிடம் ஏதுமில்ைல. அவர்
எங்கைள அந்நியர்களாகேவ நடத்தினார். எங்கைள
உங்களுக்கு விற்றுவிட்டார். எங்களுைடயதாயிருக்க
ேவண்டிய பணம் முழுவைதயும் அவர்
ெசலவழித்துவிட்டார். 16 எனேவ ேதவன் எங்கள்
தந்ைதயிடமிருந்து எடுத்த இந்தச் ெசல்வெமல்லாம்
நமக்கும் நம் பிள்ைளகளுக்கும் உரியது. எனேவ
ேதவன் உமக்குச் ெசான்னபடி ெசய்யும்” என்றார்கள்.

17 எனேவ, யாக்ேகாபு பயணத்துக்குத்
தயாரானான். தன் மைனவிகைளயும்
பிள்ைளகைளயும் ஒட்டகத்தில் ஏற்றினான். 18 பின்
அவர்கள் அவனது தந்ைத இருக்கும் கானான்
ேதசத்துக்குப் பயணம் ெசய்தனர். அவர்களுக்கு
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முன்னால் அவர்களது மந்ைதயும் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டது. பதான் அராமிலிருக்கும்ேபாது
அவன் வாங்கிய ெபாருட்கைளெயல்லாம் அவன்
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

19 அந்த ேநரத்தில் லாபான் ஆடுகளுக்கு மயிர்
கத்தரிக்கப் ேபாயிருந்தான். ராேகல் வீட்டிற்குள்
ேபாய் தந்ைதயினுைடய ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
உருவங்கைளத் திருடிக்ெகாண்டாள்.

20 யாக்ேகாபு தந்திரமாக லாபானிடம் தான்
ேபாவைதப்பற்றிக் கூறாமல் புறப்பட்டுப்
ேபாய்விட்டான். 21 யாக்ேகாபு தன் குடும்பத்ேதாடும்
தனக்குரியவற்ேறாடும் ேவகமாகச் ெசன்று ஐபிராத்து
ஆற்ைறக் கடந்து கீேலயாத் மைலைய ேநாக்கிப்
ேபானார்கள்.

22 மூன்று நாள் ஆனதும் லாபான் யாக்ேகாபு
ஓடிவிட்டைத அறிந்துெகாண்டான். 23 உடேன தன்
ஆட்கைளச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு யாக்ேகாைபத்
துரத்திக்ெகாண்டு ேபானான். ஏழு நாட்கள்
ஆனபிறகு லாபான் யாக்ேகாைப கீேலயாத் மைல
நகரம் ஒன்றில் கண்டு பிடித்தான். 24 அன்று இரவு
ேதவன் லாபானின் கனவில் ேதான்றி,
“எச்சரிக்ைகயாய் இரு. யாக்ேகாபிடம் ேபசும்
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் எச்சரிக்ைகேயாடு
ேபசு” என்றார்.

திருடப்பட்ட ேதவர்களின் உருவங்கைளத் ேதடுதல்
25 மறுநாள் காைலயில் லாபான் யாக்ேகாைபப்
பிடித்தான். யாக்ேகாபு மைலமீது தன் கூடாரத்ைதப்
ேபாட்டிருந்தான். எனேவ லாபானும் அவனது
ஆட்களும் கீேலயாத்தின் மைல நகரத்தில்
இருந்தனர்.

26 லாபான் யாக்ேகாபிடம், “என்ைன ஏன்
ஏமாற்றினாய். ஏன் என் குமாரத்திகைளப் ேபாரில்
ைகப்பற்றிய ெபண்கைளப் ேபான்று
கவர்ந்துெகாண்டு ேபாகிறாய். 27 என்னிடம்
ெசால்லாமல் கூட ஏன் ஓடிப்ேபாகிறாய்? என்னிடம் நீ
ெசால்லியிருந்தால் உனக்கு ஒரு விருந்து
ெகாடுத்திருப்ேபேன. அவ்விருந்தில் ஆடலும்
பாடலும் இைசயும் இருந்திருக்கும். 28 நான் என்
குமாரத்திகைளயும் ேபரப்பிள்ைளகைளயும்
முத்தமிட்டு வழியனுப்பவும் வாய்ப்பு
ெகாடுக்கவில்ைலேய. இதைன நீ
முட்டாள்தனமாகச் ெசய்துவிட்டாய். 29 உன்ைனத்
துன்புறுத்தும் அளவுக்கு எனக்கு வல்லைம
இருக்கிறது. ஆனால் ேநற்று இரவு கனவில் உன்
தந்ைதயின் ேதவன் என்னிடம் வந்தார். உன்ைன
எந்த விதத்திலும் துன்புறுத்த ேவண்டாம் என்று அவர்
என்ைன எச்சரித்துவிட்டார். 30 நீ உன் தந்ைதயின்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசல்ல விரும்புகிறாய் என்று
அறிகிேறன். அதனால் தான் நீ விலகிப் ேபாகிறாய்.
ஆனால் ஏன் என் ேதவர்கைளத் திருடிக்ெகாண்டு
ேபாகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

31 அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் எதுவும் ெசால்லாமல்
வந்துவிட்ேடன். ஏெனன்றால் எனக்குப் பயமாக
இருந்தது. ஒரு ேவைள நீங்கள் உங்கள் ெபண்கைள
என்னிடமிருந்து பிரித்துவிடலாம் என்று
நிைனத்ேதன். 32 ஆனால் நான் உங்கள்
ேதவர்கைளத் திருடவில்ைல. அைதத் திருடியவர்கள்
யாராவது என்ேனாடு இருந்தால் அவைர நான்

ெகால்லுேவன். உங்கள் மனிதர்கேள இதற்குச்
சாட்சி. உங்களுக்குரிய எந்தப் ெபாருளும்
இங்கிருக்கிறதா என்று நீர் பார்த்து, இருந்தால்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான். (ராேகல் தன்
தந்ைதயின் ெதய்வங்களின் உருவங்கைளத்
திருடிக்ெகாண்டு வந்தது யாக்ேகாபுக்குத்
ெதரியாது.)

33 எனேவ, லாபான் யாக்ேகாபின் கூடாரத்துக்குள்
ேபாய் ேதடிப் பார்த்தான். பிறகு ேலயாளின்
கூடாரத்தில் ேதடினான். இரு அடிைமப் ெபண்கள்
இருந்த கூடாரங்களிலும் ேதடினான். ஆனால்
திருட்டுப்ேபான ேதவர்களின் சிைலகள்
கிைடக்கவில்ைல. பிறகு ராேகலின் கூடாரத்திற்குள்
ெசன்றான். 34 ராேகல் அச்சிைலகைள ஒட்டகத்தின்
ேசணத்திற்குள் ஒளித்து ைவத்து அதன் ேமல்
உட்கார்ந்திருந்தாள். லாபான் கூடாரம்
முழுவைதயும் பார்த்தான். ஆனால் அவனால்
ேதவர்கைளக் காண முடியவில்ைல.

35 ராேகல் தன் தந்ைதயிடம், “அப்பா என்னிடம்
ேகாபப்படாதீர்கள். உங்கள் முன்னால் என்னால்
நிற்க முடியவில்ைல. நான் மாத விலக்காக
இருக்கிேறன்” என்று கூறிவிட்டாள். கூடாரம் எங்கும்
ேதடிப் பார்த்தும் தன் ேதவர்களின் சிைலகைள
லாபானால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.

36 யாக்ேகாபுக்குக் ேகாபம் வந்தது. “நான் ெசய்த
தவறு என்ன? எந்தச் சட்டத்ைத உைடத்துவிட்ேடன்?
எதற்கு என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்து வந்து தடுத்து
நிறுத்த ேவண்டும். 37 எனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ேசாதித்துவிட்டீர். உமக்குரிய ெபாருள் இவற்றில்
எதுவுமில்ைல. இருந்தால் நம் மனிதர்கள் காணும்படி
அைத இங்ேக ைவயுங்கள். நம் இருவரில் யாரிடம்
தவறு உள்ளது என்று நம் மனிதர்கேள
தீர்மானிக்கட்டும். 38 நான் உமக்காக 20 வருடங்கள்
உைழத்திருக்கிேறன். அப்ேபாது எந்தக் குட்டியும்
பிறக்கும்ேபாது மரிக்கவில்ைல. எந்தக் கடாைவயும்
உமது மந்ைதயிலிருந்து எடுத்து நான்
உண்டதில்ைல. 39 காட்டு மிருகங்களால் ஏதாவது
ஆடுகள் அடிபட்டு மரித்திருக்குமானால் அதற்குரிய
விைலைய நாேன தந்திருக்கிேறன். மரித்த
ஆடுகைளக்ெகாண்டு வந்து உமக்கு முன் காட்டி
இதற்குக் காரணம் நானில்ைல என்று
ெசான்னதில்ைல. ஆனால் நாேனா பகலிலும்
இரவிலும் திருடப்பட்ேடன். 40 பகல் ெபாழுது என்
பலத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டது. இரவு குளிர் என்
கண்களிலிருந்து உறக்கத்ைதத் திருடிக்ெகாண்டது.
41 ஒரு அடிைமையப் ேபான்று 20 வருடங்களாக
உமக்காக உைழத்திருக்கிேறன். முதல் 14
ஆண்டுகளும் உமது குமாரத்திகைள
மணந்துெகாள்வதற்காக உைழத்ேதன். இறுதி ஆறு
ஆண்டுகளும் உமது மிருகங்கைள காப்பாற்றுவதற்கு
உைழத்ேதன். இந்நாட்களில் எனது சம்பளத்ைதப்
பத்து முைற மாற்றி இருக்கிறீர். 42 ஆனால் என்
முற்பிதாக்களின் ேதவனும், ஆபிரகாமின் ேதவனும்
ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரிய ேதவனுமானவர்
என்ேனாடு இருந்தார். ேதவன் என்ேனாடு இல்லாமற்
ேபாயிருந்தால் நீர் என்ைன ஒன்றும் இல்லாதவனாக
ஆக்கி அனுப்பி இருப்பீர். ஆனால் என்
துன்பங்கைளயும், எனது உைழப்ைபயும் கண்ட
ேதவன் ேநற்று இரவு நான் நியாயமானவன் என்பைத
நிரூபித்துவிட்டார்” என்றான்.
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யாக்ேகாபும் லாபானும் ெசய்த ஒப்பந்தம்
43 லாபான் யாக்ேகாபிடம், “இந்தப் ெபண்கள் என்
குமாரத்திகள். இந்தக் குழந்ைதகள் என்ைனச்
ேசர்ந்தவர்கள். இந்த மிருகங்கள் எல்லாம்
என்னுைடயைவ. நான் இங்கு காண்கிற அைனத்தும்
என்னுைடயைவ. ஆனால் எனது குமாரத்திகளுக்கும்
அவர்களின் குழந்ைதகளுக்கும் என்னால் தீைம
ெசய்ய முடியாது. 44 எனேவ நான் உன்ேனாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்கிேறன். நாம் இங்ேக ஒரு
கற்குவியைல அைமத்து அைத நமது ஒப்பந்தத்திற்கு
நிைனவு சின்னமாகக் கருதுேவாம்” என்றான்.

45 அைத யாக்ேகாபும் ஒப்புக்ெகாண்டு ஒரு ெபரிய
கல்ைல ஒப்பந்தத்துக்கு அைடயாளமாக நட்டு
ைவத்தான். 46 ேமலும் கற்கைளத் ேதடி எடுத்து
வந்து குவியலாக்குங்கள் என தன் ஆட்களிடம்
ெசான்னான். பிறகு அதன் அருகில் இருந்து
இருவரும் உணவு உண்டனர். 47 லாபான் அந்த
இடத்திற்கு ெஜகர்சகதூதா என்றும், யாக்ேகாபு
கலெயத் என்றும் ெபயரிட்டனர்.

48 லாபான் யாக்ேகாபிடம், “இக்கற்குவியல் நமது
ஒப்பந்தத்ைத நிைனவுபடுத்தும்” என்றான். இதனால்
தான் யாக்ேகாபு அந்த இடத்துக்கு கலெயத் என்று
ெபயரிட்டான்.

49 பிறகு லாபான், “நாம் ஒருவைர ஒருவர் விட்டுப்
பிரிந்திருந்தாலும் கர்த்தர் நம்ைமக்
கண்காணிக்கட்டும்” என்றான். எனேவ இந்த இடம்
மிஸ்பா என்றும் அைழக்கப்பட்டது.

50 ேமலும் லாபான், “நீ என் ெபண்கைளத்
துன்புறுத்தினால் ேதவன் உன்ைனத் தண்டிப்பார். நீ
ேவறு ெபண்கைள மணந்துெகாண்டாலும் ேதவன்
உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாண்டிருப்பார். 51 நம்
இருவருக்கும் இைடயில் இங்ேக நான் நட்ட கற்கள்
உள்ளன. இந்த விேசஷ கல்லானது நம்
ஒப்பந்தத்ைத நிைனவுப்படுத்துகிறது. 52 நம்
இருவருக்கும் இைடயிலான ஒப்பந்தத்ைத
என்ெறன்றும் ஞாபகப்படுத்தும் இந்தக் கல்ைலத்
தாண்டி வந்து நான் உன்ேனாடு ேபாரிடமாட்ேடன்.
நீயும் இைதக் கடந்து வந்து என்ேனாடு ேபாரிடக்
கூடாது. 53 ஆபிரகாமின் ேதவனும் நாேகாரின்
ேதவனும் அவர்களது முற்பிதாக்களின்
ேதவனுமானவர், நாம் இந்த ஒப்பந்தத்ைத
உைடத்தால், குற்றவாளி யாெரன்று
நியாயந்தீர்க்கட்டும்” என்றான்.
யாக்ேகாபின் தந்ைதயான ஈசாக்கு ேதவைன

“பயபக்திக்குரியவர்” என்று அைழத்தார். யாக்ேகாபு
அந்தப் ெபயரிேலேய வாக்குறுதி ெசய்தான். 54

பிறகு, யாக்ேகாபு ஒரு ஆட்ைடப் பலியிட்டு மைலயில்
வழிபாடு ெசய்தான். தன் மனிதர்கைள அைழத்து
உணவு உண்ணுமாறு ேவண்டினான். உணவு
முடிந்தபின் அந்த இரைவ மைலயின் ேமேலேய
கழித்தனர். 55 மறு நாள் அதிகாைலயில், லாபான்
எழுந்து தன் குமாரத்திகைளயும் ேபரப்
பிள்ைளகைளயும் முத்தமிட்டு ஆசீர்வதித்தான். பின்
தன் ஊருக்குத் திரும்பிப் ேபானான்.

ஏசாேவாடு திரும்ப ேசருதல்

யாக்ேகாபும் அந்த இடத்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டான். வழியில் அவன் ேதவ
தூதர்கைளக் கண்டான். 2 அவர்கைளப்

பார்த்ததும், “இதுேவ ேதவனின் முகாம்” என்று
எண்ணினான். அந்த இடத்திற்கு மக்னாயீம் என்று
ேபர் ைவத்தான்.

3 யாக்ேகாபின் சேகாதரனான ஏசா, ேசயீர்
பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தான். அது ஏேதாம் நாட்ைடச்
ேசர்ந்தது. யாக்ேகாபு ஏசாவிடம் தூதுவர்கைள
அனுப்பினான். 4 யாக்ேகாபு அவர்களிடம், “எனது
எஜமானனான ஏசாவிடம் இைதச் ெசால்லுங்கள்:
‘உங்கள் ேவைலக்காரனான யாக்ேகாபு இந்த
நாள்வைர லாபாேனாடு வாழ்ந்ேதன். 5 என்னிடம்
நிைறய பசுக்களும், கழுைதகளும், ஆடுகளும், ஆண்
ேவைலக்காரர்களும், ெபண் ேவைலக்காரர்களும்
உள்ளனர். ஐயா நீர் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்வதற்காகேவ இந்த தூதுவைர
அனுப்பிேனன்’” என்றான்.

6 தூதுவர்கள் யாக்ேகாபிடம் திரும்பி வந்து,
“நாங்கள் உங்கள் சேகாதரர் ஏசாவிடம்
ெசான்ேனாம். அவர் உங்கைளச் சந்திக்க 400
ேபேராேட வருகிறார்” என்றனர்.

7 அதனால் யாக்ேகாபு பயந்தான். தன்ேனாடு
இருந்தவர்கைளயும் மிருகங்கைளயும் இரு
பிரிவாகப் பிரித்தான். 8 “ஏசா வந்து ஒரு பிரிைவ
அழித்தால் இன்ெனாரு பிரிவு தப்பி ஓடிப்
பிைழத்துக்ெகாள்ளும்” என்று நிைனத்தான்.

9 “என் தந்ைதயாகிய ஆபிரகாமின் ேதவேன! என்
தந்ைதயாகிய ஈசாக்கின் ேதவேன, கர்த்தாேவ,
என்ைன என் ெசாந்த நாட்டுக்குத் திரும்பிப்
ேபாகுமாறு ெசான்னீர். எனக்கு நன்ைம
ெசய்வதாகவும் ெசான்னீர். 10 என் மீது நீர் ைவத்த
மிகுதியான கருைணக்கும் நன்ைமகளுக்கும் நான்
தகுதியுைடயவனில்ைல. நான் ேயார்தான் ஆற்ைற
முதல் முைறயாகக் கடந்து ெசன்றேபாது, என்னிடம்
எதுவுமில்ைல. ஒரு ைகத்தடி மட்டுேம இருந்தது.
இப்ேபாது என்னிடம் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கும்
அளவிற்கு எல்லாம் உள்ளது. 11 இப்ேபாது என்ைன
என் சேகாதரனாகிய ஏசாவிடமிருந்து காப்பாற்றும்.
அவைனக் குறித்து நான் அஞ்சுகிேறன். அவன் வந்து
அைனவைரயும் ெகான்றுவிடுவான். 12 கர்த்தாேவ,
‘நான் உனக்கு நன்ைம ெசய்ேவன் என்று ெசான்னீர்.
உனது குடும்பத்ைதயும் ஜனங்கைளயும்
கடற்கைரயிலுள்ள மணைலப் ேபான்று ெபருகச்
ெசய்ேவன்’ என்று ெசான்னீர்” என்று
பிரார்த்தித்தான்.

13 யாக்ேகாபு இரவு முழுவதும் அங்ேக தங்கி
இருந்தான். ஏசாவுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
சில ெபாருட்கைளத் தயார் ெசய்து ைவத்தான். 14

200 ெவள்ளாடுகைளயும், 20 கடாக்கைளயும் 200
ெசம்மறி ஆடுகைளயும், 15 பால் ெகாடுக்கும் 30
ஒட்டகங்கைளயும் அதன் குட்டிகைளயும், 40
கடாரிகைளயும், 10 காைளகைளயும் 20 ெபண்
கழுைதகைளயும், 10 ஆண் கழுைதகைளயும்
பிரித்ெதடுத்தான். 16 ேவைலக்காரனிடம் ஒவ்ெவாரு
மந்ைதையயும் தனித்தனியாக ஒப்புவித்து, “எனக்கு
முன்னால் ேபாங்கள். ஒவ்ெவாரு மந்ைதக்கும்
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இைடெவளி இருக்கட்டும்” என்றான். 17 யாக்ேகாபு
அவர்களுக்குச் சில ஆைணகைளயும் இட்டான்.
முதல் குழுவிடம், “என் சேகாதரன் வந்து, ‘யாருைடய
மிருகங்கள் இைவ? எங்ேக ேபாகின்றன? யாருைடய
ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள்’ என்று ேகட்டால் நீங்கள்,
18 ‘இைவ உங்கள் அடிைமயான யாக்ேகாபின்
மிருகங்கள். எஜமாேன இைவ உங்களுக்கான
பரிசுகள், யாக்ேகாபும் பின்னால்
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றான்.

19 யாக்ேகாபு இரண்டாம் ேவைலக்காரனுக்கும்,
மூன்றாம் ேவைலக்காரனுக்கும், மற்ற
ேவைலக்காரர்களுக்கும் இவ்வாேற
கட்டைளயிட்டான். “நீங்கள் ஏசாைவச்
சந்திக்கும்ேபாது. 20 இவ்வாேற ெசால்ல ேவண்டும்.
‘இைவ உங்களுக்கான பரிசுகள். உங்கள்
அடிைமயான யாக்ேகாபு பின்னால்
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்’, என்று ெசால்லேவண்டும்”
என்றான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கைளயும் பரிசுகைளயும் முதலில்
அனுப்பி ைவத்ததால் என் சேகாதரன் ஏசா இவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைன மன்னித்துவிடலாம்” என்று
எண்ணினான். 21 எனேவ, யாக்ேகாபு பரிசுகைள
அனுப்பிவிட்டு அன்று இரவு கூடாரத்திேலேய
தங்கிவிட்டான்.

22 பின்னிரவில் எழுந்து அந்த இடத்ைத விட்டுப்
புறப்பட்டான். அவன் தனது இரண்டு
மைனவிகைளயும், இரண்டு ேவைலக்காரிகைளயும்,
பதிெனாரு குழந்ைதகைளயும் தன்ேனாடு
அைழத்துக்ெகாண்டு ஆற்ைறக் கடந்தான். 23

முதலில் தன் குடும்பத்ைத ஆற்ைறக் கடக்க
அனுப்பினான். பிறகு தனக்குரிய அைனத்தும் கடக்க
உதவினான்.

ேதவேனாடு ேபாராடுதல்
24 யாக்ேகாபு ஆற்ைறக் கடந்தவர்களில் கைடசி
நபர். அவன் ஆற்ைறக் கடக்குமுன், தனியாக
நிற்கும்ேபாது ேதவதூதைனப் ேபான்ற ஒருவர் வந்து
அவேனாடு ேபாராடினார். சூரியன் உதயமாகும்
வைரக்கும் அவர் ேபாராடியும், 25 அந்த மனிதைர
யாக்ேகாபு விடுவதாயில்ைல. எனேவ, அவர்
யாக்ேகாபின் ெதாைடையத் ெதாட்டார். அப்ேபாது
யாக்ேகாபின் கால் சுளுக்கிக்ெகாண்டது.

26 அந்த மனிதர் யாக்ேகாபிடம், “என்ைனப் ேபாக
விடுகிறாயா? சூரியன் உதித்துவிட்டது” என்று
ேகட்டார்.
அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் உம்ைமப்
ேபாகவிடமாட்ேடன். நீர் என்ைன ஆசீர்வதித்ேத ஆக
ேவண்டும்” என்றான்.

27 அந்த மனிதர், “உன் ெபயர் என்ன?” என்று
ேகட்டார்.
அவன், “என் ெபயர் யாக்ேகாபு” என்றான்.
28 பிறகு அந்த மனிதர், “உன் ெபயர் இனி
யாக்ேகாபு அல்ல. உன் ெபயர் இஸ்ரேவல். நீ
ேதவேனாடும் மனிதேராடும் ேபாராடி
ேமற்ெகாண்டபடியால் நான் உனக்கு இந்தப்
ெபயைர ைவக்கிேறன். உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க
மனிதர்களால் முடியாது” என்றார்.

29 யாக்ேகாபு அவரிடம், “உமது ெபயைரத் தயவு
ெசய்து ெசால்லும்” என்றான்.
ஆனால் அவர், “என் ெபயைர ஏன் ேகட்கிறாய்?”
என்று ேகட்டார். அேத சமயத்தில் அவர் யாக்ேகாைப
ஆசீர்வதித்தார்.

30 எனேவ, யாக்ேகாபு அந்த இடத்திற்கு
ெபனிேயல் என்று ெபயர் ைவத்தான். “இந்த
இடத்தில் நான் ேதவைன முகமுகமாய்ப் பார்த்ேதன்.
உயிர் தப்பிப் பிைழத்ேதன்” என்றான். 31 அவன்
ெபனிேயைலக் கடந்து ேபாைகயில் சூரியன்
உதயமாகிவிட்டது. அவனது ெதாைட
சுளுக்கிக்ெகாண்டதால் ெநாண்டி, ெநாண்டி
நடந்தான். 32 எனேவ, இன்னும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெதாைடச் சந்து தைசைய உண்பதில்ைல.
ஏெனன்றால் அது ேதவன் யாக்ேகாபின் ெதாைடச்
சந்து தைசையத் ெதாட்ட இடம் ஆகும்.

யாக்ேகாபு தனது ைதரியத்ைதக் காட்டுதல்

யாக்ேகாபு, ஏசா வருவைதப் பார்த்தான்.
அவேனாடு 400 ஆட்கள் வந்தனர்.
யாக்ேகாபு தனது குடும்பத்ைத நான்கு

குழுக்களாகப் பிரித்தான். ேலயாளும் அவள்
குழந்ைதகளும் ஒரு குழு. ராேகலும் ேயாேசப்பும்
இன்ெனாரு குழு. இரண்டு ேவைலக்காரிகளும்
அவர்களின் பிள்ைளகளும் தனித்தனியாக இரண்டு
குழுக்கள். 2 யாக்ேகாபு முதலில்
ேவைலக்காரிகைளயும் பிள்ைளகைளயும் நிற்க
ைவத்தான். பின் ேலயாளும் அவள் பிள்ைளகளும்.
கைடசியில் ராேகல் மற்றும் ேயாேசப்பு இருவைரயும்
நிற்க ைவத்தான்.

3 யாக்ேகாபு ஏசாவிடம் முதலில் ேபானான். அவன்
ேபாகும்ேபாேத ஏழுமுைற தைரயில் குனிந்து
வணங்கினான்.

4 அப்ேபாது ஏசா எதிர்ெகாண்டு ஓடிவந்து
அவைனத் தழுவிக்ெகாண்டான். ஏசா யாக்ேகாைப
ைககளால் கழுத்தில் அைணத்துக்ெகாண்டு
முத்தமிட்டான். பின் இருவரும் அழுதனர். 5 ஏசா
ஏறிட்டுப் பார்த்து ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
கவனித்தான். “இவர்கள் அைனவரும் யார்?” எனக்
ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கள் ேதவன் ெகாடுத்த என்
பிள்ைளகள். ேதவன் எனக்கு நன்ைம
ெசய்திருக்கிறார்” என்றான்.

6 பிறகு இரு ேவைலக்காரிகளும் குழந்ைதகளும்
ஏசாவின் அருகில் ெசன்று அவன் முன் கீேழ குனிந்து
வணங்கினார்கள். 7 பிறகு ேலயாளும் அவளது
பிள்ைளகளும் ேபாய் பணிந்து வணங்கினார்கள்.
பின்னர் ராேகலும், ேயாேசப்பும் ஏசாவின் அருகில்
ெசன்று பணிந்து வணங்கினார்கள்.

8 ஏசா அவனிடம், “நான் வரும்ேபாது பார்க்க
ேநர்ந்த இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் யார்? இந்த
மிருகங்கள் எல்லாம் எதற்காக?” என்று ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்டதன்
அைடயாளமாக இப்பரிசுப் ெபாருட்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றான்.

9 ஆனால் ஏசாேவா, “எனக்கு நீ பரிசுப்
ெபாருட்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய ேதைவயில்ைல.
என்னிடம் ேபாதுமான அளவு இருக்கிறது” என்றான்.
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10 அதற்கு யாக்ேகாபு, “இல்ைல. நான் ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன், என்ைன நீர் உண்ைமயில்
ஏற்றுக்ெகாள்வதானால் இப்ெபாருட்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும். உமது முகத்ைத மீண்டும்
பார்த்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். இது
ேதவனின் முகத்ைதப் பார்ப்பதுேபால் இருக்கிறது.
என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்டைதப் பார்த்து மிகவும்
சந்ேதாஷப்படுகிேறன். 11 ஆைகயால் நான்
ெகாடுக்கும் பரிசுப் ெபாருட்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேவண்டுகிேறன். ேதவன்
எனக்கு நிைறய நன்ைமகள் ெசய்திருக்கிறார்.
ேதைவக்குேமல் என்னிடம் உள்ளது” என்றான்.
இவ்வாறு யாக்ேகாபு ெகஞ்சியதால் ஏசா பரிசுப்
ெபாருட்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டான்.

12 ஏசா, “இப்ேபாது உனது பயணத்ைதத்
ெதாடரலாம். நான் உனக்கு முன் வருேவன்”
என்றான்.

13 ஆனால் யாக்ேகாேபா, “எனது குழந்ைதகள்
பலவீனமாய் இருக்கிறார்கள் என்பது உமக்குத்
ெதரியும். எனது மந்ைதகைளப்பற்றியும், அவற்றின்
இளம் கன்றுகைளப்பற்றியும் நான் கவனமாக
இருக்க ேவண்டும். நான் அவற்ைற ஒரு நாளில்
அதிக தூரம் நடக்க ைவத்தால் எல்லா விலங்குகளும்
மரித்துப்ேபாகும். 14 எனேவ நீங்கள்
ேபாய்க்ெகாண்ேட இருங்கள், நான் ெமதுவாகப் பின்
ெதாடர்ந்து வருகிேறன். ஆடுமாடுகளும் மற்ற
மிருகங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் வைகயில்
நான் ெமதுவாக வருகிேறன். என் குழந்ைதகள்
மிகவும் ேசார்ந்து ேபாகாதபடி ெமதுவாக
வருகிேறன். நான் உங்கைள ேசயீரில் சந்திப்ேபன்”
என்றான்.

15 எனேவ ஏசா, “பிறகு நான் எனது சில
மனிதர்கைள உனக்கு உதவியாக விட்டுவிட்டுப்
ேபாகிேறன்” என்றான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு, “உம் அன்புக்காக நன்றி,
ஆனால் அது ேதைவயில்ைல” என்றான். 16 எனேவ
அன்று ஏசா ேசயீருக்குப் பயணம் புறப்பட்டான். 17

ஆனால் யாக்ேகாேபா சுக்ேகாத்திற்குப் பயணம்
ெசய்தான். அங்ேக அவன் தனக்ெகன்று வீடு
கட்டிக்ெகாண்டதுடன், மிருகங்களுக்கும் ெதாழுவம்
அைமத்துக்ெகாண்டான். எனேவ அந்த இடம்
சுக்ேகாத் என்று ெபயர் ெபற்றது.

18 யாக்ேகாபு தனது பயணத்ைதச் சுகமாக பதான்
அராமிலிருந்து கானான் நாட்டிலிலுள்ள சீேகம்
பட்டணத்திற்கு அருகில் முடித்துவிட்டான்.
நகரத்திற்கு அருகிலுள்ள வயலில் தன் கூடாரத்ைதப்
ேபாட்டான். 19 யாக்ேகாபு அந்த வயைலச் சீேகமின்
தந்ைதயான ஏேமாரிடமிருந்து விைலக்கு
வாங்கினான். அவன் அதற்கு 100 ெவள்ளிக் காசுகள்
ெகாடுத்தான். 20 யாக்ேகாபு ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள்ள அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். யாக்ேகாபு அந்த இடத்திற்கு “ஏல்
எல்ேலாேக இஸ்ரேவல்” என்று ெபயரிட்டான்.

தீனாள் கற்பழிக்கப்படுதல்

யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும் பிறந்த
குமாரத்தி தீனாள். ஒரு நாள் அவள்
அப்பகுதியிலுள்ள ெபண்கைளப்

பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றாள். 2 ஏேமார் அந்தப்

பகுதியில் ராஜா. தனது குமாரனான சீேகம்
தீனாைளப் பார்த்தான். அவன் அவைளக் கடத்திக்
ெகாண்டுேபாய் அவைளக் கற்பழித்தான். 3 பிறகு
சீேகம் அவைள மணந்துெகாள்ள விரும்பினான். 4

அவன் தன் தந்ைதயிடம் ெசன்று, “நான் திருமணம்
ெசய்துெகாள்ளும்ெபாருட்டு இந்தப் ெபண்ைண
ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

5 யாக்ேகாபு தன் குமாரத்திக்கு ஏற்பட்ட தீய
நிைலைமைய அறிந்துெகாண்டான். அப்ேபாது
யாக்ேகாபின் குமாரர்கள் ஆடு ேமய்ப்பதற்காக
வயலுக்கு ெவளிேய ேபாயிருந்தார்கள். அவர்கள்
திரும்பி வரும்வைர எதுவும் ெசய்ய முடியவில்ைல. 6

அப்ேபாது சீேகமின் தந்ைதயாகிய ஏேமார்
யாக்ேகாேபாடு ேபசுவதற்குப் ேபானான்.

7 வயலில் யாக்ேகாபின் குமாரர்கள்
நடந்தைதப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்டனர். இதனால்
அவர்களுக்குக் கடும் ேகாபம் வந்தது. நடந்த காரியம்
அவர்களுக்கு அவமானமாக இருந்தது. சீேகம்
யாக்ேகாபின் குமாரத்திையக் கற்பழித்ததால்
இஸ்ரேவலுக்ேக அவன் இழிைவ ெகாண்டு வந்தான்.
அவர்கள் உடேன வயல்களிலிருந்து திரும்பி
வந்தார்கள்.

8 ஏேமார் அவர்கேளாடு ேபசினான். “என் குமாரன்
சீேகம் தீனாைளப் ெபரிதும் விரும்புகிறான். அவைள
அவன் மணந்துெகாள்ளுமாறு அனுமதியுங்கள். 9

இந்தத் திருமணம் நமக்குள் ஒரு சிறப்பான ஒப்பந்தம்
உண்டு எனக் காண்பிக்கும். பிறகு உங்கள் ஆண்கள்
எங்கள் ெபண்கைளயும் எங்கள் ஆண்கள் உங்கள்
ெபண்கைளயும் மணந்துெகாள்ளட்டும். 10 நீங்கள்
இங்ேகேய எங்கேளாடு வாழலாம். இந்த நிலத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு இங்ேகேய வியாபாரம்
ெசய்யலாம்” என்றான்.

11 சீேகம் யாக்ேகாேபாடும் தீனாளின்
சேகாதரர்கேளாடும் கூட ேபசினான். “என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள் நீங்கள் என்ன ெசய்யச்
ெசான்னாலும் நான் உங்களுக்காகச் ெசய்ேவன். 12

உங்களுக்கு எந்த அன்பளிப்பு ேவண்டுமானாலும்
நான் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் தீனாைள மணக்க
என்ைன அனுமதிக்க ேவண்டும்” என்று ெகஞ்சினான்.

13 யாக்ேகாபின் குமாரர்கேளா சீேகைமயும்
அவனது தந்ைதையயும் வஞ்சிக்க விரும்பினார்கள்.
தங்கள் சேகாதரிக்கு அவன் ெசய்த ேகடான
காரியத்ைத அவர்களால் மறக்க முடியவில்ைல. 14

அதனால், “எங்கள் சேகாதரிைய நீ மணந்துெகாள்ள
அனுமதிக்க முடியாது. ஏெனன்றால் நீ இன்னும்
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளவில்ைல. அதனால்
இந்த மணம் தவறாகும். 15 ஆனால் நீயும் உன்
நகரத்திலுள்ள அைனத்து ஆண்களும்
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
அப்ேபாது எங்கள் சேகாதரிைய மணந்துெகாள்ள
அனுமதிக்கிேறாம். 16 பிறகு உங்கள் ஆண்கள்
எங்கள் ெபண்கைளயும், எங்கள் ஆண்கள் உங்கள்
ெபண்கைளயும் மணந்துெகாள்ளலாம். பிறகு நாம்
ஒேர ஜனங்கள் ஆகலாம். 17 இல்லாவிட்டால்
நாங்கள் தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்விடுேவாம்” என்றனர்.

18 இந்த ஒப்பந்தத்தால் ஏேமாரும் அவன் குமாரன்
சீேகமும் மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். 19 சீேகம் தீனாைள
விரும்பியதால் தீனாளின் சேகாதரர்கள்
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ெசான்னைதச் ெசய்வதில் சீேகம் மிக்க
மகிழ்ச்சியைடந்தான்.
சீேகம் அவனது குடும்பத்திேலேய மதிப்பிற்குரிய
மனிதன். 20 ஏேமாரும் சீேகமும் நகரத்திற்குள்ேள
ஜனங்கள் கூடும் இடத்திற்குச் ெசன்று, அவர்கேளாடு
ேபசினார்கள். 21 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நம்ேமாடு
நட்பாக இருக்க விரும்புகின்றனர். நாம் இந்தப்
பூமியில் அவர்கைள வாழவிடுேவாம். அவர்கள்
நம்ேமாடு சமாதானமாய் இருக்கட்டும். நம்
அைனவருக்கும் ேபாதுமான நிலம் இங்ேக உள்ளது.
அவர்களின் ெபண்கைள நாம் மணந்துெகாள்ளலாம்.
நமது ெபண்கைளயும் அவர்களுக்கு மணமுடித்துக்
ெகாடுக்கலாம். 22 ஆனால் நாம் ஒரு காரியம் ெசய்ய
ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும். நமது ஆண்கள்
அைனவரும் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவர்களும் அவ்வாேற
ெசய்திருக்கிறார்கள். 23 நாம் இவ்வாறு ெசய்தால்
நாம் அவர்களின் ஆடு மாடுகைளப் ெபற்று
பணக்காரர்களாகிவிடுேவாம். எனேவ இந்த
ஒப்பந்தத்ைத நாம் நிைறேவற்றுேவாம். அவர்களும்
நம்ேமாடு இங்ேக தங்கட்டும்” என்றான். 24

அக்கூட்டத்தில் கலந்துெகாண்ட அைனவரும்
இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு
ஆண் மகனுக்கும் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது.

25 மூன்று நாட்கள் ஆனதும் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்ட ஆண்களுக்குப் புண் ஆறாமல்
இருந்தது. யாக்ேகாபின் குமாரர்களில் இருவரான
சிமிேயானும் ேலவியும், பட்டணத்திலுள்ள
ஆண்களின் நிைலைய அறிந்துெகாண்டு, அங்கு
ேபாய் ஆண்கைள எல்லாம் ெவட்டிக் ெகான்றார்கள்.
26 தீனாளின் சேகாதரர்களாகிய சிமிேயானும்
ேலவியும் ஏேமாைரயும் சீேகைமயும் ெகான்றனர்.
பிறகு தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு சீேகமின்
வீட்ைட விட்டு ெவளிேயறினர். 27 யாக்ேகாபின்
குமாரர்கள் நகரத்திற்குள் ேபாய் அங்குள்ள
ெசல்வங்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளயிட்டனர்.
அவர்கள் தங்கள் சேகாதரிக்கு ஏற்பட்ட
அவமானத்திற்காக இன்னும் ேகாபம் தணியாமல்
இருந்தனர். 28 அவர்கள் எல்லா மிருகங்கைளயும்
ெகாண்டு ெசன்றதுடன், கழுைதகைளயும்
பிறவற்ைறயும் வயலில் உள்ளவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். 29 தீனாளின் சேகாதரர்கள்
சீேகம் ஜனங்களின் அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டேதாடு அவர்களின் மைனவி
மார்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டனர்.

30 ஆனால் யாக்ேகாபு, “நீங்கள் எனக்கு
மிகுதியாகத் ெதால்ைல ெகாடுக்கிறீர்கள். இந்தப்
பகுதியிலுள்ள அைனவரும் என்ைன ெவறுப்பார்கள்.
அைனத்து கானானியர்களும் ெபரிசியர்களும்
எனக்கு எதிராகத் திரும்புவார்கள். நாம் ெகாஞ்சம்
ேபர்தான் இருக்கிேறாம். இங்குள்ள ஜனங்கள்
எல்லாம் கூடி நம்ேமாடு சண்ைடக்கு வந்தால் நாம்
அழிக்கப்பட்டுவிடுேவாம். நமது ஜனங்கள்
அைனவரும் அழிந்து ேபாவார்கள்” என்று
சிமிேயானிடமும் ேலவியிடமும் ெசான்னான்.

31 ஆனால் அச்சேகாதர்கேளா, “எங்கள்
சேகாதரிைய அவர்கள் ஒரு ேவசிையப் ேபான்று
நடத்தினார்கேள. அைத நாங்கள் அனுமதிக்க

முடியுமா? முடியாது. அவர்கள் எங்கள் சேகாதரிக்குத்
தீங்கு ெசய்துவிட்டனர்” என்றார்கள்.

ெபத்ேதலில் யாக்ேகாபு

ேதவன் யாக்ேகாபிடம், “ெபத்ேதல்
நகரத்திற்குப் ேபாய், அங்ேக வாசம் ெசய்.
ெதாழுதுெகாள்ள எனக்ெகாரு பலிபீடம்

கட்டு. நீ உன் சேகாதரனாகிய ஏசாவிற்குப் பயந்து
ஓடிப்ேபானேபாது உனக்குக் காட்சி தந்த
ேதவனுக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத அைமத்து
அங்கு ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்” என்றார்.

2 எனேவ, யாக்ேகாபு தன் குடும்பத்தார்
ேவைலக்காரர்கள் அைனவரிடமும், “உங்களிடம்
உள்ள மரத்தாலும் உேலாகங்களாலும் ெசய்யப்பட்ட
அந்நிய ெதய்வங்கைளெயல்லாம்
அழித்துப்ேபாடுங்கள். உங்கைளத்
தூய்ைமப்படுத்திக்ெகாண்டு, சுத்தமான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 3 நாம் இந்த
இடத்ைதவிட்டு ெபத்ேதலுக்குப் ேபாகிேறாம். அங்ேக
எனக்குத் துன்பத்தில் உதவிய ேதவனுக்கு நான்
பலிபீடம் கட்டப்ேபாகிேறன். அந்த ேதவன் நான்
எங்கு ேபானாலும் என்ேனாடு இருக்கிறார்”
என்றான்.

4 எனேவ, ஜனங்கள் தம்மிடம் இருந்த அந்நிய
ெதய்வங்கைளயும், தங்கள் காதுகளில்
அணிந்திருந்த வைளயங்கைளயும் யாக்ேகாபிடம்
ெகாடுத்தார்கள். அவற்ைற சீேகம் நகருக்கருகில்
இருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தின் அடியிேல
புைதத்துவிட்டான்.

5 யாக்ேகாபும் அவனது குமாரர்களும்
அவ்விடத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபானேபாது,
அப்பகுதியில் உள்ள ஜனங்கள் அவர்கைளப் பின்
ெதாடர்ந்து ேபாய் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
விரும்பினார்கள். ஆனால் ேதவனால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பயம் அவர்களுக்கு
ஏற்பட்டபடியால் அவர்கள் யாக்ேகாைபப்
பின்ெதாடரவில்ைல. 6 எனேவ, யாக்ேகாபும்
அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும் கானானிலுள்ள லூைச
அைடந்தனர். லூஸ் இப்ேபாது ெபத்ேதல் என்று
அைழக்கப்பட்டது. 7 யாக்ேகாபு அவ்விடத்தில் ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். அதற்கு “ஏல் ெபத்ேதல்”
என்று ெபயரிட்டான். காரணம் அவன்
சேகாதரனுக்குப் பயந்து ஓடியேபாது ேதவன் அந்த
இடத்தில் தான் அவனுக்கு முதலில்
காட்சியளித்தார்.

8 ெதேபாராள் எனும் ெரெபக்காளின் தாதி அங்கு
மரித்துேபானாள். ெபத்ேதலில் கர்வாலி மரத்தின்
அடியில் அவைள அடக்கம் ெசய்தனர். அந்த
இடத்திற்கு அல்ேலான் பாகூத் என்று ெபயர்
ைவத்தனர்.

யாக்ேகாபின் புதிய ெபயர்
9 பதான் அராமிலிருந்து யாக்ேகாபு திரும்பி
வந்தேபாது ேதவன் மீண்டும் அவனுக்குக்
காட்சியளித்தார், ேதவன் யாக்ேகாைப
ஆசீர்வதித்தார். 10 ேதவன், யாக்ேகாபிடம், “உன்
ெபயர் யாக்ேகாபு, உன் ெபயர் இனி யாக்ேகாபு என
அைழக்கப்படாது. உன் ெபயர் இஸ்ரேவல்
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எனப்படும்” என்று கூறி அவனுக்கு “இஸ்ரேவல்”
என்று ெபயரிட்டார்.

11 ேதவன் அவனிடம், “நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன். உனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்ைதத் தருேவன்.
நீ நிைறய குழந்ைதகைளப் ெபற்று ஒரு நாட்ைட
உருவாக்குவாய். ேவறு ஜாதிகளின் கூட்டமும்,
ராஜாக்களும் உன்னிடமிருந்து ேதான்றுவார்கள். 12

நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் சிறந்த
இடங்கைளக் ெகாடுத்திருந்ேதன். இப்ேபாது
அதைன உனக்குக் ெகாடுக்கிேறன். உனக்குப்
பின்னால் வரும் உன் பிள்ைளகளுக்கும்
ெகாடுப்ேபன்” என்றார். 13 பிறகு ேதவன் அந்த
இடத்ைத விட்டு எழுந்தருளிப் ேபானார். 14

யாக்ேகாபு ேதவன் தன்ேனாடு ேபசின அந்த
இடத்தில் ஒரு ஞாபகக் கல் நிறுத்தி அதில்
திராட்ைசரசத்ைதயும் எண்ெணையயும் ஊற்றினான்.
இது ஒரு சிறப்பான இடம். ஏெனன்றால் அதுதான்
ேதவன் அவனிடம் ேபசிய இடம். எனேவ யாக்ேகாபு
அதற்கு “ெபத்ேதல்” என்று ெபயரிட்டான்.

ராேகல் மரணமைடதல்
16 யாக்ேகாபும் அவனது கூட்டமும் ெபத்ேதைல
விட்டுப் புறப்பட்டது. எப்பிராத்தாவுக்கு வர இன்னும்
ெகாஞ்ச தூரம் இருந்தது. அப்ேபாது ராேகல்
பிள்ைள ெபற்றாள். 17 ஆனால் பிரசவ ேவதைன
அதிகமாக இருந்தது. தாதிேயா, “பயப்படாேத நீ
இன்ெனாரு குழந்ைதையயும் ெபறுவாய்” என்றாள்.

18 ஆனால் அவள் ஆண் குழந்ைத ெபறும்ேபாேத
மரித்துேபானாள். மரிக்கும் முன்னால் தன்
குமாரனுக்குப் ெபேனானி என்று ெபயர் சூட்டினாள்.
ஆனால் யாக்ேகாபு அவைனப் ெபன்யமீன் என்று
அைழத்தான்.

19 ராேகல் எப்பிராத்தாவுக்குப் ேபாகும் சாைல
ஓரத்திேலேய அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள்.
(எப்பிராத்தா என்பது ெபத்ேலகம் ஆகும்) 20

யாக்ேகாபு அதில் ஒரு சிறப்பான கல்தூைண நட்டு
ராேகலின் கல்லைறையப் ெபருைமப்படுத்தினான்.
இன்றும் அக்கல் (தூண்) உள்ளது. 21 இஸ்ரேவல்
(யாக்ேகாபு) தன் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தான்.
ஏேதர் ேகாபுரத்திற்குத் ெதன் பகுதியில்
கூடாரமிட்டான்.

22 இஸ்ரேவல் அங்கு ெகாஞ்சக்காலேம
தங்கினான். அப்ேபாது ரூபன், தன் தந்ைதயின்
ேவைலக்காரியான பில்காேளாடு பாலின உறவு
ெகாண்டைத அறிந்து இஸ்ரேவல் கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டான்.

இஸ்ரேவலின் குடும்பம்

யாக்ேகாபிற்கு (இஸ்ரேவலுக்கு) 12 குமாரர்கள்
இருந்தார்கள்.

23 ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா, இசக்கார்,
ெசபுேலான் ஆகிேயார் யாக்ேகாபுக்கும்
ேலயாளுக்கும் முதலில் பிறந்தவர்கள்.
24 ேயாேசப்பும் ெபன்யமீனும் யாக்ேகாபுக்கும்
ராேகலுக்கும் பிறந்தவர்கள்.
25 தாண், நப்தலி ஆகிய இருவரும்
யாக்ேகாபுக்கும் பில்காளுக்கும் பிறந்தவர்கள்.
26 காத், ஆேசர் இருவரும் யாக்ேகாபுக்கும்
சில்பாளுக்கும் பிறந்தவர்கள்.

இவர்கள் அைனவரும் பதான் அராமில்
யாக்ேகாபிற்குப் (இஸ்ரேவலுக்கு) பிறந்தவர்கள்.

27 யாக்ேகாபு தனது தந்ைத ஈசாக்கு இருந்த
கீரியாத் அர்பாவிலிருந்த மம்ேரக்கு ெசன்றான்.
அங்ேகதான் ஆபிரகாமும் வாழ்ந்தான். 28 ஈசாக்கு
180 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். 29 பிறகு ஈசாக்கு
பலவீனமாகி மரித்துப் ேபானான். அவன் நீண்ட
முழுைமயான வாழ்க்ைக வாழ்ந்தான். ஏசாவும்
யாக்ேகாபும் ஆபிரகாைம அடக்கம் ெசய்த
இடத்திேலேய ஈசாக்ைகயும் அடக்கம் ெசய்தனர்.

ஏசாவின் குடும்பம்

இது ஏசாவின் குடும்ப வரலாறு. 2 ஏசா
கானான் நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். அவன் ஏத்தியனான

ஏேலானின் குமாரத்தியான ஆதாைளயும்,
ஏவியனாகிய சிபிேயானின் குமாரத்தியும் ஆனாகின்
குமாரத்தியுமான அேகாலிபாமாைளயும் முதலில்
மணந்துெகாண்டான். 3 இஸ்மேவலின் குமாரத்தியும்
ெநபாேயாத்தின் சேகாதரியுமான பஸ்மாத்ைதயும்
பிறகு மணந்தான். 4 ஏசாவுக்கும் ஆதாளுக்கும்
எலீப்பாஸ் என்ற குமாரன் பிறந்தான். பஸ்மாத்துக்கு
ெரகுேவல் என்ற குமாரன் பிறந்தான். 5

அேகாலிபாமாளுக்கு எயூஷ், யாலாம், ேகாரா என்ற
மூன்று குமாரர்கள் பிறந்தனர். ஏசாவின் இந்தப்
பிள்ைளகள் கானான் நிலப் பகுதியிேலேய பிறந்தனர்.

6 யாக்ேகாபு மற்றும் ஏசா ஆகிேயாரின்
குடும்பங்கள் கானான் நாட்டில் வளர்ந்து மிகப்
ெபரிதாயின. எனேவ ஏசா தன் சேகாதரன்
யாக்ேகாைப விட்டு விலகிப்ேபானான். ஏசா தனது
மைனவியைரயும், பிள்ைளகைளயும்,
அடிைமகைளயும், பசுக்கள் மற்றும் மிருகங்கைளயும்
மற்ற ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேசயீர்
எனும் மைலப் பகுதிக்குச் ெசன்றான். (ஏசாவுக்கு
ஏேதாம் என்ற ேபரும் உண்டு. ேசயீர் நாட்டுக்கும்
இந்தப் ெபயர் உண்டு)

9 ஏசா ஏேதாம் ஜனங்களுக்குத் தந்ைதயானான்.
ேசயீர் எனும் மைலப் பகுதியில் வாழ்ந்த ஏசா
குடும்பத்தினரின் ெபயர்கள் பின்வருமாறு:

10 ஏசாவுக்கும் ஆதாவுக்கும் பிறந்த குமாரன்
எலிப்பாஸ். ஏசாவுக்கும் பஸ்மாத்துக்கும் பிறந்த
குமாரன் ெரகுேவல்.
11 எலிப்பாசுக்கு ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா,
கத்தாம், ேகனாஸ் எனும் ஐந்து குமாரர்கள்.
12 எலிப்பாசுக்கு திம்னா என்ற ேவைலக்காரி
இருந்தாள். அவளுக்கும் அவனுக்கும் அமேலக்கு
என்ற குமாரன் பிறந்தான்.
13 ெரகுேவலுக்கு நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்று நான்கு குமாரர்கள்.
இவர்கள் ஏசாவுக்கு பஸ்மாத் மூலம் வந்த
ேபரக்குழந்ைதகள்.
14 ஏசாவின் மூன்றாவது மைனவியான
சிபிேயானின் குமாரத்தி ஆனாகினின்
குமாரத்தியான அேகாலிபாமாள் எயூஷ், யாலாம்,
ேகாராகு எனும் குமாரர்கைளப் ெபற்றாள்.

15 ஏசாவின் குமாரர்களில் கீழ்க்கண்ட
ேகாத்திரங்கள் ேதான்றினர்.
ஏசாவின் மூத்த குமாரன் எலீப்பாஸ்.
எலீப்பாசிலிருந்து ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா,
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ேகனாஸ், 16 ேகாராகு, கத்தாம், அமேலக்கு
என்பவர்கள்.
இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் எலீப்பாசின் சந்ததியும்
ஏசாவின் மைனவி வழி வந்த ஆதாளின்
ேகாத்திரங்கள்.
17 ஏசாவின் குமாரனாகிய ெரகுேவலின்
குமாரர்களில் நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்பவர்கள் முக்கியமானவர்கள்.
இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ெரகுேவலின்
சந்ததியும் ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்தின்
மகனுமாயிருந்த பிரபுக்கள்.
18 ஏசாவின் மைனவியாகிய அேகாலிபாமாளின்
குமாரர்கள் எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு
என்பவர்கள். இவர்கள் ஆனாகின் குமாரத்தியும்
ஏசாவின் மைனவியுமாகிய அேகாலிபாமாளின்
சந்ததியாயிருந்த தைலவர்கள்.

19 இவர்கள் எல்ேலாரும் ஏசாவின்
குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள்.
20 அந்த நாட்டில் ஏசாவுக்கு முன் வாழ்ந்த
ேசயீருக்கு
ேலாத்தான், ேசாபால், சிபிேயான், ஆனாகு, 21

திேஷான், ஏதேசர், திஷான் என்னும் குமாரர்கள்
இருந்தனர். இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ேசயீரின்
குமாரர்களாகிய ஓரியருைடய சந்ததியாயிருந்த
பிரபுக்கள்.
22 ேலாத்தானுக்கு ஓரி, ஏமாம் எனும் குமாரர்கள்
இருந்தனர். ேலாத்தானின் சேகாதரி திம்னாள்
என்பவள்.
23 ேசாபாலினுக்கு அல்வான், மானகாத், ஏபால்,
ெசப்ேபா, ஓனாம் எனும் குமாரர்கள் இருந்தனர்.
24 சிபிேயானுக்கு அயா, ஆனாகு எனும்
குமாரர்கள் இருந்தனர். ஆனாகு தன்
தகப்பனாகிய சிபிேயானின் கழுைதகைளப்
பாைலவனத்தில் ேமய்க்ைகயில் ெவந்நீர்
ஊற்றுகைளக் கண்டுபிடித்தான்.
25 ஆனாகினுக்கு திேஷான், அேகாலிபாமாள்
எனும் பிள்ைளகள் இருந்தனர்.
26 திேஷானுக்கு எம்தான், எஸ்பான், இத்தரான்,
ெகரான் எனும் குமாரர்கள் இருந்தனர்.
27 ஏத்ேசனுக்கு பில்கான், சகவான், அக்கான்
என்னும் குமாரர்கள் இருந்தனர்.
28 திஷானுக்கு ஊத்ஸ், அரான், என்னும்
குமாரர்கள் இருந்தனர்.
29 ஓரியரின் சந்ததியிேல ேலாத்தான், ேசாபால்,
சிபிேயான், ஆனாகு, 30 திேஷான், ஏத்ேசர்,
திஷான் என்பவர்கள் தைலவர்கள் ஆனார்கள்.
இவர்கேள ேசயீர் நாட்டிேல தங்கள் பகுதிகளில்
இருந்த ஓரியர் சந்ததியிேல உள்ள பிரபுக்கள்.
31 அப்ெபாழுது ஏேதாமிேல ராஜாக்கள்
இருந்தார்கள். இஸ்ரேவலுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு
முன்ேப ஏேதாமில் பல மன்னர்கள் இருந்தனர்.

32 ேபேயார் எனும் ராஜாவின் குமாரனாகிய ேபலா
ஏேதாமில் ஆட்சி ெசலுத்தி வந்தான். அவன்
தின்காபா எனும் நகரிலிருந்து ஆண்டான்.
33 ேபலா மரித்ததும் ேயாபாப் ராஜா ஆனான்.
இவன் ேபாஸ்றாவிலுள்ள ேசராகுவின் குமாரன்.
34 ேயாபாப் மரித்ததும் ஊசாம் அரசாண்டான்.
இவன் ேதமானிய நாட்டினன்.
35 ஊசாம் மரித்ததும் ஆதாத் அரசாண்டான்.
இவன் ேபதாதின் குமாரன். (ஆதாத் ேமாவாபிய

நாட்டிேல மீதியானியைர ெவற்றி ெபற்றவன்)
இவன் ஆவீத் நாட்டிலிருந்து வந்தவன்.
36 ஆதாத் மரித்தபின் சம்லா அரசாண்டான்.
இவன் மஸ்ேரக்கா ஊைரச் சார்ந்தவன்.
37 சம்லா மரித்தபின் சவுல் அரசாண்டான். இவன்
அங்குள்ள ஆற்றின் அருகிலுள்ள ெரெகாேபாத்
ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
38 சவுல் மரித்தபின் பாகால்கானான்
அரசாண்டான். இவன் அக்ேபாருைடய குமாரன்.
39 பாகால் கானான் மரித்தபின் ஆதார்
அரசாண்டான். இவன் பாகு எனும் நகைரச்
ேசர்ந்தவன். இவனது மைனவியின் ெபயர்
ெமேகதேபல். இவள் மத்ேரத் மற்றும் ேமசகாவின்
குமாரத்தி.

40 ஏசாேவ ஏேதாமிய குடும்பங்களின் தந்ைத
ஆவான்.
ஏசாவின் வம்சத்தில் திம்னா, அல்வா, ஏேதத்,
அேகாலிபாமா, ஏலா, பிேனான், ேகனாஸ்,
ேதமான், மிப்சர், மக்திேயல், ஈராம் எனும்
பிரபுக்கள் இருந்தனர். ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
அந்தந்த குடும்பப் ெபயர்களால் அைழக்கப்படுகிற
பகுதிகளில் வாழ்ந்து வந்தனர்.

கனவு காணும் ேயாேசப்பு

கானான் ேதசத்திேலேய யாக்ேகாபு
வாழ்ந்து வந்தான். இேத நாட்டில் தான்
அவனது தந்ைதயும் வாழ்ந்திருந்தான். 2

இது யாக்ேகாபின் குடும்ப வரலாறு:
ேயாேசப்பு ஓர் 17 வயது இைளஞன். தன்
சேகாதரர்கேளாடு ேசர்ந்து ஆடு மாடுகைளக்
கவனித்துக்ெகாள்வது அவனது ேவைல. பில்காள்,
சில்பாள், ஆகிேயாரின் குமாரர்களும் அவேனாடு
இருந்தனர் (பில்காளும, சில்பாளும் அவனது
தந்ைதயின் மைனவிகள்.) ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்கள் ெசய்த ெகட்ட ெசயல்கைளத்
தந்ைதயிடம் ெசான்னான். 3 ேயாேசப்பு
பிறக்கும்ேபாது இஸ்ரேவலுக்கு மிக முதிய வயது.
எனேவ அவன் மற்ற குமாரர்கைளவிட ேயாேசப்ைபப்
ெபரிதும் ேநசித்தான். அவனுக்ெகன்று ஒரு தனி
அங்கிையக் ெகாடுத்திருந்தான். அது மிக
நீளமானதாகவும் அழகானதாகவும் இருந்தது. 4

ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள், தங்கள் தந்ைத
தங்கைளவிட ேயாேசப்ைப அதிகமாக ேநசிப்பதாக
உணர்ந்தனர். இதனால் அவர்கள் அவைன
ெவறுத்தனர். எனேவ அவர்கள் அவேனாடு அன்பாகப்
ேபசுவதில்ைல.

5 ஒரு நாள் ேயாேசப்புக்கு விேசஷமான கனவு
வந்தது. அவன் அதைனச் சேகாதரர்களிடம்
ெசான்னான். அதனால் அவர்கள் அவைன ேமலும்
ெவறுத்தனர்.

6 ேயாேசப்பு, “நான் ஒரு கனவு கண்ேடன். 7 நாம்
எல்ேலாரும் வயலில் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம். ேகாதுைம அரிகைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். அப்ேபாது என்னுைடய
கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது. உங்கள் கட்டுகள் என்
கட்டுகைளச் சுற்றி வந்து வணங்கின” என்றான்.

8 அவனுைடய சேகாதரர்கள், “இதனால் நீ
ராஜாவாகி எங்கைளெயல்லாம் ஆளலாம் என்று
நிைனக்கிறாயா?” எனக் ேகட்டனர். அவன்
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சேகாதரர்கள் இக்கனைவப்பற்றி அறிந்தபிறகு
அதிகமாக அவைன ெவறுத்தனர்.

9 பிறகு ேயாேசப்புக்கு இன்ெனாரு கனவு வந்தது.
அைதயும் அவன் அவர்களிடம் ெசான்னான். “நான்
இன்ெனாரு கனவு கண்ேடன். அதில் சூரியனும்
சந்திரனும் பதிெனாரு நட்சத்திரங்களும் என்ைன
வணங்கின” என்றான்.

10 அவன் அக்கனைவத் தந்ைதயிடமும்
ெசான்னான். ஆனால் அவனது தந்ைத அவைன
விமர்சனம் ெசய்து, “என்ன மாதிரியான கனவு இது?
நானும் உனது தாயும் சேகாதரர்களும் உன்ைன
வணங்குேவாம் என நிைனக்கிறாயா?” என்று
ேகட்டான். 11 ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள்
ெதாடர்ந்து அவன்மீது ெபாறாைமெகாண்டிருந்தனர்,
அவன் தந்ைதேயா அவன் ெசான்னைத மனதிேல
ைவத்துக்ெகாண்டு, அது என்னவாக இருக்கும் என்று
ேயாசைன ெசய்தான்.

12 ஒரு நாள் ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள்
சீேகமிற்குத் தங்கள் தந்ைதயின் ஆடுகைள ேமய்க்கப்
ேபானார்கள். 13 சில நாட்களான பின்பு யாக்ேகாபு
ேயாேசப்பிடம், “சீேகமிற்குப் ேபா. அங்கு உன்
சேகாதரர்கள் ஆடு ேமய்க்கிறார்கள்” என்றான்.
ேயாேசப்பும், “நான் ேபாகிேறன்” என்று கூறினான்.
14 யாக்ேகாபு அவனிடம், “ேபாய் உன்
சேகாதரர்களும், ஆடுகளும் பத்திரமாக
இருக்கிறார்களா என்று பார்த்து வா” என்றான்.
அவைன எபிேரான் சமெவளியிலிருந்து சீேகமிற்கு
அனுப்பினான்.

15 சீேகமிற்குப் ேபாகும்ேபாது ேயாேசப்பு
வழிதப்பிவிட்டான். ஒரு மனிதன் இவன்
அைலந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து, “யாைர நீ
ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

16 “நான் என் சேகாதரர்கைளத்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். அவர்கள்
மந்ைதகேளாடு எங்ேக இருக்கிறார்கள் என்று
ெசால்லமுடியுமா?” என்று ேகட்டான்.

17 அவேனா, “அவர்கள் ஏற்ெகனேவ
ேதாத்தானுக்குப் ேபாயிருப்பதாகக்
ேகள்விப்பட்ேடன்” என்றான். எனேவ ேயாேசப்பும்
ேதாத்தானுக்குப் ேபாய் சேகாதரர்கைளக்
கண்டுெகாண்டான்.

அடிைமயாக ேயாேசப்பு விற்கப்படுதல்
18 ேயாேசப்பு தூரத்தில் வரும்ேபாேத அவனது
சேகாதரர்கள் அவைனப் பார்த்துவிட்டு, அவைனக்
ெகான்றுவிட முடிவுெசய்தார்கள். 19 அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர், “கனவு காணும் ேயாேசப்பு
வந்துெகாண்டிருக்கிறான். 20 இப்ெபாழுது நம்மால்
அவைனக் ெகால்லமுடியும். ெகான்று ஏதாவது ஒரு
கிணற்றில் அவன் பிணத்ைத எறிந்துவிடுேவாம்.
ஏேதா காட்டு மிருகம் அவைனக்
ெகான்றுவிட்டதாகத் தந்ைதயிடம் ெசால்லுேவாம்.
அவனது கனவுகள் பயனற்றைவ என்று நீரூபிப்ேபாம்”
எனப் ேபசிக்ெகாண்டனர்.

21 ஆனால் ேயாேசப்ைபக் காப்பாற்ற ரூபன்
விரும்பினான். “அவைனக் ெகால்ல ேவண்டாம். 22

அவைனத் தூக்கி பாைலவனத்திலுள்ள இந்தக்
கிணற்றில் ேபாட்டுவிடுங்கள்” என்றான். பிறகு
அவைனக் காப்பாற்றி தந்ைதயிடம் அனுப்பலாம்

என்று அவன் திட்டம் ேபாட்டான். 23 ேயாேசப்பு
சேகாதரர்களிடம் வந்தான். அவர்கள் அவைன
அடித்து அவனது அழகான ேமல் அங்கிையக்
கிழித்தனர். 24 பிறகு அவைன ஒரு வறண்ட
கிணற்றில் தூக்கிப்ேபாட்டனர்.

25 அவன் கிணற்றில் கிடக்கும்ேபாது அவர்கள்
ேமேல உணவு உண்ண உட்கார்ந்தனர். அப்ேபாது
வியாபாரிகள் கூட்டமாக கீேலயாத்திலிருந்து எகிப்து
ேநாக்கிப் ேபாவைதக் கண்டனர். அவர்கள்
ஒட்டகங்களில் நிைறய ெசல்வங்கைளயும்
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் ஏற்றிச் ெசன்றனர்.
26 எனேவ யூதா சேகாதரர்களிடம், “ேயாேசப்ைபக்
ெகான்று மைறத்து விடுவதால் நமக்கு என்ன லாபம்?
27 அைதவிட அவைன வியாபாரிகளிடம்
விற்றுவிட்டால் நிைறய லாபம் கிைடக்குேம, ெசாந்த
சேகாதரைனக் ெகான்ேறாம் என்ற பழியும்
இருக்காேத” என்றான். மற்ற சேகாதரர்களும்
இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். 28 மீதியானிய
வியாபாரிகள் அருகில் வந்ததும் ேயாேசப்ைபக்
கிணற்றிலிருந்து ெவளிேய எடுத்து 20
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அவைன விற்றுவிட்டனர்.
அவர்கள் ேயாேசப்ைப எகிப்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்.

29 இச்சமயத்தில் ரூபன் அவர்கேளாடு இல்ைல.
அவனுக்கு அவர்கள் ேயாேசப்ைப விற்றுவிட்டார்கள்
என்பது ெதரியாது. அவன் கிணற்ைறப் பார்த்தேபாது
அவன் இல்லாதைத அறிந்து வருத்தப்பட்டு தன்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டான். 30 ரூபன் தன்
சேகாதரர்களிடம் ேபாய், “அந்த இைளஞன்
கிணற்றில் இல்ைலேய, நான் என்ன ெசய்வது?”
என்று ேகட்டான். 31 அச்சேகாதரர்கள் ஒரு
ஆட்ைடக் ெகான்று அதன் இரத்தத்ைத
ேயாேசப்பின் அங்கியில் ேதாய்த்தனர். 32 பிறகு
அைதக் ெகாண்டுேபாய் தந்ைதயிடம் காட்டி, “இந்த
அங்கிையக் கண்ெடடுத்ேதாம். இது
ேயாேசப்பினுைடயதா?” என்று ேகட்டனர்.

33 தந்ைத அந்த அங்கிையப் பார்த்துவிட்டு அது
ேயாேசப்பினுைடயது என்று அறிந்துெகாண்டான்.
“ஆமாம் இது அவனுைடயதுதான். ஒருேவைள
ஏதாவது காட்டு மிருகம் அவைனக் ெகான்றிருக்கும்.
என் குமாரன் ேயாேசப்பு காட்டு மிருகத்தால்
உண்ணப்பட்டான்” என்று கூறினான். 34 அவனுக்கு
வருத்தம் அதிகமாகித் தன் ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டான். பிறகு அவன் தன் ேசாகத்ைத
சாக்கினாலான ஆைடைய அணிந்து
ெவளிப்படுத்தினான். அவன் ெதாடர்ந்து நீண்ட நாள்
குமாரைனப் பற்றிய துக்கத்தில் இருந்தான். 35

யாக்ேகாபின் பிற குமாரர்களும், குமாரத்திகளும்
அவனுக்கு ஆறுதல் கூற முயன்றார்கள். ஆனால்
அவன் ஆறுதல் அைடயவில்ைல. “நான்
மரிக்கும்வைர என் மகனுக்காக வருத்தப்படுேவன்”
என்று கூறினான்.

36 மீதியானிய வியாபாரிகள் எகிப்தில் ேயாேசப்ைப
விற்றுவிட்டார்கள். பார்ேவானின் பிரதானியும்
தைலயாரிகளுக்குத் தைலவனுமான
ேபாத்திப்பாருக்கு அவைன விற்றார்கள்.
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யூதாவும் தாமாரும்

அந்த ேநரத்தில் யூதா தன் சேகாதரர்கைள
விட்டுவிட்டு ஈரா என்ற ெபயருைடய
மனிதேனாடு இருந்தான். ஈரா அதுல்லாம்

என்ற நகரிலிருந்து வந்தவன். 2 யூதா ஒரு
கானானிய ெபண்ைணச் சந்தித்து அவைள
மணந்துெகாண்டான். அவளது தந்ைதயின் ெபயர்
சூவா. 3 அவளுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான்.
அவனுக்கு ஏர் என்று ெபயர் ைவத்தனர். 4 அவள்
இன்ெனாரு குமாரைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு
ஓனான் என்று ேபர் ைவத்தார்கள். 5 இன்ெனாரு
குமாரன் அவளுக்கு பிறந்தான். அவனுக்கு ேசலா
என்று ெபயர் ைவத்தார்கள். அவன் பிறந்தேபாது
அவர்கள் ெகசீபிேல வாழ்ந்தனர்.

6 யூதா தன் மூத்த குமாரனான ஏர் என்பவனுக்கு
மணம் முடிக்க ஒரு ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
அந்த ெபண்ணின் ெபயர் தாமார். 7 ஆனால் ஏர் பல
தீய ெசயல்கைளச் ெசய்தான். கர்த்தர்
அவைனப்பற்றி சந்ேதாஷமைடயாததால், கர்த்தர்
அவைன அழித்துவிட்டார். 8 பிறகு யூதா, ஏரின்
சேகாதரனான ஓனானிடம், “ேபாய் உன்
சேகாதரனின் மைனவியச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு
அவளுக்குக் கணவனாகு. அவளுக்குக் குழந்ைதகள்
பிறந்தால் அைவ உன் சேகாதரன் ஏருக்கு
உரியதாகும்” என்றான்.

9 இந்தச் ேசர்க்ைகயினால் பிறக்கும் குழந்ைதகள்
தன்னுைடயதாக இருக்காது என்பைத ஓனான்
அறிந்தான். ஓனான் தாமாருடன் பாலின
உறவுெகாள்ளும்ேபாது தனது சேகாதரனுக்கு சந்ததி
உண்டாகாதிருக்கத் தனது வித்துைவத் தைரயில்
விழச் ெசய்தான். 10 இது கர்த்தருக்கு மிகவும்
ேகாபம் மூட்டியது. எனேவ கர்த்தர் ஓனாைனயும்
அழித்தார். 11 பிறகு யூதா தன் மருமகளான
தாமாரிடம், “உன் தந்ைத வீட்டிற்குப் ேபா. என்
இைளய குமாரன் வளர்ந்து ஆளாகிற வைர நீ
அவனுக்காகக் காத்திரு” என்றான். ேசலாவும்
அழிந்து ேபாவாேனா என்று யூதா அஞ்சினான்.
தாமார் தன் தந்ைத வீட்டிற்குப் ேபானாள்.

12 பின்னர் சூவாவின் குமாரத்தியான யூதாவின்
மைனவி மரித்துப் ேபானாள். யூதாவின் துக்க
காலத்தில் அதுல்லாம் நகைரச் ேசர்ந்த தன் நண்பன்
ஈராேவாடு தன் ஆடுகளுக்கு மயிர்கத்தரிக்க
திம்னாவுக்குப் ேபானான். 13 தன் மாமனாராகிய
யூதா ஆடுகளின் மயிைரக் கத்தரிக்கும்படி
திம்னாைவ ேநாக்கிச் ெசல்கிறார் என்பைத தாமார்
அறிந்துெகாண்டாள். அவள் எப்ேபாதும்
விதைவக்குரிய ஆைடகைளேய அணிந்து வந்தாள்.
14 எனேவ இப்ேபாது ேவறு ஆைடகைள அணிந்து,
தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு திம்னா நகருக்கு
அருகில் உள்ள ஏனாயிம் என்னும் இடத்துக்குச்
ெசல்லும் பாைதக்கு அருகில்
உட்கார்ந்துெகாண்டாள். யூதாவின் இைளய
குமாரனான ேசலா அப்ெபாழுது வளர்ந்துவிட்டான்
என்பைத தாமார் அறிந்தாள். ஆனால் தாமார்
அவைன மணப்பதற்கானத் திட்டத்ைத யூதா
ெசய்யமாட்டான் என்று அவள்
உணர்ந்துெகாண்டாள்.

15 யூதா அவ்வழியாகப் ேபானேபாது அவைளப்
பார்த்தான். அவள் தன் முகத்ைத மூடியிருந்தபடியால்
அவைள ேவசி என்று நிைனத்துக்ெகாண்டான். 16

யூதா அவளிடம் ேபாய், “நான் உன்ேனாடு பாலின
உறவு ெகாள்ளலாமா” என்று ேகட்டான். (அவனுக்கு
அவள் தன் மருமகளான தாமார் என்பது ெதரியாது)
அவேளா, “எனக்கு எவ்வளவு ெகாடுப்பீர்?” என்று
ேகட்டாள்.

17 அவேனா, “என் மந்ைதயிலிருந்து ஓர் இளம்
ஆட்ைட அனுப்புேவன்” என்றான்.
அவள் அதற்கு, “நான் ஒத்துக்ெகாள்கிேறன்.
ஆனால் முதலில் ஆடு வரும்வைர அடமானமாக
ஏதாவது ெகாடுத்துவிட்டுப் ேபாகேவண்டும்” என்று
ேகட்டாள்.

18 அவன், “என்னிடமிருந்து அடமானமாக என்ன
ெபாருைள விரும்புகிறாய்” என்று ேகட்டான்.
அவள், “உம்முைடய முத்திைர ேமாதிரமும்,
ஆரமும், ைகக்ேகாலும் ேவண்டும்” என்று ேகட்டாள்.
யூதாவும் அவ்வாேற ெகாடுத்துவிட்டு அவேளாடு
பாலின உறவு ெகாண்டான். அதனால் அவள்
கர்ப்பமானாள். 19 தாமார் தன் வீட்டிற்குப் ேபாய்
முக்காட்ைட எடுத்துவிட்டாள். பின் விதைவக்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டாள்.

20 யூதா தான் வாக்களித்தபடி ேவசியிடம் ஆட்டுக்
குட்டிையக் ெகாடுக்க தன் நண்பன் ஈராைவ
அனுப்பினான். அவளிடம் ெகாடுத்த அடமானப்
ெபாருட்கைளயும் வாங்கி வருமாறு ெசான்னான்.
ஆனால் அவனால் அவைளக் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்ைல. 21 ஈரா அந்நகர ஜனங்கள் பலரிடம்
அந்த ேவசிையப்பற்றி விசாரித்தான்.
அவர்கள், “அத்தைகய ேவசி இங்கு இல்ைல”
என்றனர்.

22 எனேவ அவன் யூதாவிடேம திரும்பி வந்தான்.
“என்னால் அந்தப் ெபண்ைணக் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்ைல. அங்குள்ளவர்கள் அத்தைகய ேவசி
அங்கில்ைல எனக் கூறுகின்றனர்” என்றான்.

23 அதனால் யூதா, “அவள் எனது ெபாருட்கைள
ைவத்திருக்கட்டும். ஜனங்கள் எங்கைள
நைகயாடுவைத நான் விரும்பவில்ைல.
ஆட்டுக்குட்டிைய அவளுக்குக் ெகாடுக்க முயன்ேறன்.
அங்ேக அவேளா இல்ைல, இதுேபாதும்” என்றான்.

தாமார் கர்ப்பமாகுதல்
24 மூன்று மாதங்கள் ஆனதும் சிலர் யூதாவிடம்,

“உன் மருமகள் தாமார் ஒரு ேவசிையப்ேபால பாவம்
ெசய்துவிட்டாள். இப்ேபாது அவள் கர்ப்பமாக
இருக்கிறாள்” என்றனர்.
யூதாேவா, “அவைள அைழத்துப் ேபாய்
எரித்துவிடுேவாம்” என்றான்.

25 அந்த மனிதர்கள் தாமாைரக் ெகால்வதற்காக
அவளிடம் ெசன்றார்கள். ஆனால் அவள் தன்
மாமனாருக்கு ஒரு ெசய்திைய அனுப்பினாள்,
“என்ைனக் கர்ப்பவதியாக்கிய மனிதருக்குரிய
ெபாருட்கள் சில என்னிடம் உள்ளன.
இப்ெபாருட்கைளப் பாருங்கள், அவர் யார்?
யாருைடய முத்திைரயும், ஆரமும் இது? யாருைடய
ேகால் இது?” என்று ேகட்டிருந்தாள்.

26 யூதாவுக்கு எல்லாம் புரிந்து ேபாயிற்று, “அவள்
ெசால்வது சரி, நாேன தவறு ெசய்து விட்ேடன். நான்
ெசான்னபடி என் குமாரன் ேசலாைவ நான்
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அவளுக்குக் ெகாடுக்கவில்ைல” என்று உணர்ந்தான்.
அவன் மீண்டும் தாமாேராடு பாலின உறவு
ெகாள்ளவில்ைல.

27 தாமார் குழந்ைதெபறும் காலம் வந்தது.
அவளுக்கு இரட்ைடக் குழந்ைத பிறக்கும்
என்றார்கள். 28 முதலில் ஒரு குழந்ைத ைகைய
நீட்டியதும் அதன் ைகயில் சிவப்புக் கயிற்ைறக்கட்டி
“அது மூத்த குழந்ைத” என்றாள் தாதி. 29 ஆனால்
அக்குழந்ைத ைககைள உள்ேள இழுத்துக்ெகாண்ட
ேபாது இன்ெனாரு குழந்ைத பிறந்தது. எனேவ தாதி,
“நீ மீறிக்ெகாண்டு வந்தாய். அதனால் மீறுதல்
உன்னிடம் நிற்கும்” என்று அதற்கு பாேரஸ் என்று
ேபரிட்டாள். 30 பின்னேர அடுத்த குழந்ைத பிறந்தது.
அதன் ைகயில் சிவப்புக் கயிறு இருந்ததால் ேசரா
என்று ெபயரிட்டனர்.

ேயாேசப்பு ேபாத்திபாரிடம் விற்கப்படுகிறான்

ேயாேசப்ைப வாங்கிய வியாபாரிகள்
அவைன எகிப்தில் பார்ேவானின் பைடத்
தைலவன் ேபாத்திபாரிடம் விற்றார்கள். 2

ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு உதவினார். ேயாேசப்பு
ஒரு ெவற்றியுள்ள மனிதன் ஆனான். அவன் தன்
எஜமானனின் வீட்டில் வசித்தான்.

3 கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருப்பைதயும், அவன்
ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரின் உதவியால்
ெவற்றி ெபறுவைதயும் பார்த்தான். 4 அதனால்
ேயாேசப்ைபப்பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடந்தான்.
எனேவ, தனக்காக ேயாேசப்பு ேவைல ெசய்வைத
அனுமதித்ததுடன், தன் வீட்ைடக்
கவனித்துக்ெகாள்ளவும் ைவத்தான்.
ேபாத்திபாருக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும்
ேயாேசப்பு ஆளுைக ெசய்தான். 5 ேயாேசப்ைபத்
தனது வீடு முழுவதற்கும் அதிகாரியாக்கியதும்
கர்த்தர் அந்த வீட்ைடயும், ேபாத்திபாருக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வதித்தார்.
இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ேயாேசப்புக்காகச்
ெசய்தார். ேபாத்திப்பாருக்குரிய வீடு மற்றும்
வயல்கைளயும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். 6 ஆகேவ
ேபாத்திபார் ேயாேசப்பிற்கு வீட்டிலுள்ள எல்லா
ெபாறுப்புகைளயும் ெகாடுத்துவிட்டான். அவன்
உண்ணும் உணைவத் தவிர ேவறு எைதப்பற்றியும்
கவைலப்படவில்ைல.

ேயாேசப்பு ேபாத்திபாரின் மைனவியுடன் பாவம்
ெசய்ய மறுத்தல்

ேயாேசப்பு கம்பீரமாகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும்
இருந்தான். 7 ெகாஞ்சக் காலம் ஆனதும்,
ேயாேசப்பின் எஜமானனின் மைனவி ேயாேசப்பு மீது
ஆைசப்பட ஆரம்பித்தாள். ஒரு நாள் அவனிடம்,
“என்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வா” என்றாள்.

8 ஆனால் ேயாேசப்பு மறுத்துவிட்டான். “என்
எஜமானன் என்ைன நம்பி வீட்டிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ஒப்பைடத்திருக்கிறார். 9 என்
எஜமானன் இந்த வீட்டில் ஏறக்குைறய என்ைனத்
தனக்குச் சமமாக ைவத்திருக்கிறார். நான் அவரது
மைனவிேயாடு பாலின உறவுெகாள்ளக் கூடாது.
இது தவறு, ேதவனுக்கு விேராதமான பாவம்” என்று
கூறினான்.

10 அவள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ேயாேசப்ேபாடு ேபசி
அவைன அைழத்தாள். அவேனா அவேளாடு
பாவத்தில் ஈடுபட மறுத்துவிட்டான். 11 ஒரு நாள்
அவன் வீட்டிற்குள் ேவைல ெசய்வதற்காகப்
ேபானான். அப்ேபாது வீட்டில் அவன் மட்டும் தான்
இருந்தான். 12 அவனது எஜமானனின் மைனவி
அவனது அங்கிைய பற்றிப் பிடித்து, “என்ேனாடு
பாலின உறவுெகாள்ள வா” என்றாள். எனேவ அவன்
ேவகமாக வீட்ைடவிட்டு ெவளிேய ஓடிவிட்டான்.
அப்ேபாது அவனது அங்கி அவளது ைகயில்
சிக்கிக்ெகாண்டது.

13 அவள் அதைனக் கவனித்தாள்.
நடந்தைதப்பற்றி அவள் ெபாய்யாகச் ெசால்லத்
திட்டமிட்டாள். 14 அவள் வீட்டிலுள்ள
ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து “பாருங்கள், நம்ைம
அவமானம் ெசய்வதற்காக இந்த எபிெரய அடிைம
ெகாண்டு வரப்பட்டுள்ளான். அவன் வந்து என்ேனாடு
படுக்க முயன்றான். 15 நான் சத்தமிட்டதால் அவன்
ஓடிப் ேபாய்விட்டான். அவனது அங்கி மட்டும்
சிக்கிக்ெகாண்டது” என்று முைறயிட்டாள். 16 அவள்
அந்த அங்கிைய அவள் புருஷன் வரும் வைர
ைவத்திருந்து, 17 அவனிடமும் அேத கைதையக்
கூறினாள். “நீங்கள் ெகாண்டுவந்த எபிெரய அடிைம
என்ைனக் ெகடுக்கப் பார்த்தான். 18 அவன்
என்னருகில் வந்ததும் நான் சத்தமிட்ேடன், அவன்
ஓடிவிட்டான். அவனது அங்கி மட்டும்
சிக்கிக்ெகாண்டது” என்றாள்.

19 ேயாேசப்பின் எஜமானன் அவனது மைனவி
ெசான்னைதக் ேகட்டு ேகாபம் ெகாண்டான். 20

ராஜாவினுைடய பைகவர்கைளப்
ேபாடுவதற்ெகன்றிருந்த சிைறயிேல ேபாத்திபார்
ேயாேசப்ைபப் ேபாட்டுவிட்டான். ேயாேசப்பு
அங்ேகேய தங்கினான்.

சிைறயில் ேயாேசப்பு
21 ஆனால் கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார்.
அவர் ெதாடர்ந்து தனது இரக்கத்ைத அவன்மீது
காட்டி வந்தார். சிைறயதிகாரி ேயாேசப்ைப விரும்ப
ஆரம்பித்தான். 22 ேயாேசப்ைப ைகதிகைளக்
கண்காணிப்பவனாக நியமித்தான். அங்கு
நடப்பவற்றுக்கு அவன் ெபாறுப்பாளியாக்கப்பட்டான்.
23 அந்த அதிகாரி அவைன முழுைமயாக நம்பினான்.
கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருந்ததால் இது இவ்வாறு
நடந்தது. அவன் ெசய்கிற ஒவ்ெவாரு காரியத்ைதயும்
ெவற்றிகரமாக்க கர்த்தர் உதவினார்.

ேயாேசப்பு இரண்டு கனவுகளுக்கு விளக்கம் கூறுதல்

பிறகு, பார்ேவானுக்கு எதிராக ெராட்டி
சுடுபவனும், திராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவனுமான இரண்டு

ேவைலக்காரர்கள் தவறு ெசய்தனர். 2 அவர்கள் மீது
பார்ேவானுக்கு மிகுந்த ேகாபம் இருந்தது. 3 ராஜா
அவர்கைள ேயாேசப்பு இருந்த சிைறயிேலேய
அைடத்துவிட்டான். ேபாத்திபார் இந்தச் சிைறயின்
ெபாறுப்பாளன். 4 அதிகாரி, இந்த இருவைரயும்
ேயாேசப்பின் கண்காணிப்பில் ைவத்தார். இருவரும்
சிைறயில் ெகாஞ்சக் காலம் ெதாடர்ந்து இருந்தனர்.
5 ஓரிரவு, இருவருக்கும் கனவு வந்தது. இருவரும்
ெவவ்ேவறு கனவுகைளக் கண்டனர். இருவரும்
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எகிப்திய ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள். ஒருவன்
ெராட்டி சுடுபவன், மற்ெறாருவன் திராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவன். ஒவ்ெவான்றுக்கும் தனிதனிப் ெபாருள்
இருந்தது. 6 மறுநாள் காைலயில் ேயாேசப்பு
அவர்களிடம் ெசன்றான். அவர்கள் இருவரும்
கவைலயாயிருப்பைதக் கண்டான். 7 அவர்களிடம்,
“ஏன் இவ்வாறு இன்று கவைலேயாடு
இருக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

8 அவர்கள், “ேநற்று நாங்கள் இருவரும் கனவு
கண்ேடாம். அதன் ெபாருள் புரியவில்ைல. அதின்
ெபாருைளேயா, விளக்கத்ைதேயா ெசால்பவர்கள்
யாரும் எங்களுக்கு இல்ைல” என்றனர்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேதவன் ஒருவேர நமது
கனவுகைளப் புரிந்துெகாண்டு விளக்க வல்லவர்.
என்னிடம் உங்கள் கனவுகைளக் கூறுங்கள் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்” என்றான்.

திராட்ைசரசம் பரிமாறுபவனின் கனவு
9 திராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவன் தன் கனைவ
ேயாேசப்பிடம் கூறினான். “என் கனவில் நான் ஒரு
திராட்ைசக் ெகாடிையக் கண்ேடன். 10 அதில்
மூன்று கிைளகள் இருந்தன. அைவ வளர்ந்து பூக்கள்
விட்டு கனிவைதக் கண்ேடன். 11 நான் பார்ேவானின்
ேகாப்ைபைய ஏந்தியிருந்ேதன். எனேவ அந்தத்
திராட்ைசையப் பிழிந்து சாறு எடுத்ேதன். பிறகு
அதைனப் பார்ேவானுக்குக் ெகாடுத்ேதன்” என்றான்.

12 பிறகு ேயாேசப்பு, “இந்தக் கனைவ உனக்கு
விளக்குேவன். மூன்று கிைளகள் என்பது மூன்று
நாட்கள். 13 இன்னும் மூன்று நாளில் பார்ேவான்
உன்ைன மன்னித்து, உன்ைன விடுதைல ெசய்து,
முன்பு அவரது கிண்ணம் ஏந்துபவனாக இருந்தது
ேபால் உன்ைன ஏற்றுக்ெகாள்வார். 14 ஆனால் நீ
விடுதைலயானதும் என்ைன நிைனத்துக்ெகாள்.
எனக்கும் உதவி ெசய். பார்ேவானிடம்
என்ைனப்பற்றிக் கூறு. அவர் என்ைன விடுதைல
ெசய்வார். 15 நான் என் ெசாந்த எபிெரய
நாட்ைடவிட்டு இங்கு பலவந்தமாக ெகாண்டு
வரப்பட்ேடன். இங்ேகயும் நான் தவறு
ெசய்யவில்ைல. நான் சிைறயில் இருக்க
ேவண்டியவன் அல்ல” என்றான்.

ெராட்டிச் சுடுபவனின் கனவு
16 ெராட்டி சுடுபவன் மற்றவனின் கனவுக்கு நல்ல
ெபாருள் இருப்பைத அறிந்தான். தன் கனைவயும்
ேயாேசப்பிடம் கூறினான். “நானும் ஒரு கனவு
கண்ேடன். என் தைலயில் மூன்று ெராட்டிக்
கூைடகள் இருந்தன. 17 ேமல் கூைடயில் எல்லா
வைகயான சைமத்த உணவுகளும் இருந்தது. அது
பார்ேவானுக்கு உரியது. ஆனால் பறைவகள்
அவற்ைறத் தின்றுெகாண்டிருந்தன” என்றான்.

18 ேயாேசப்பு, “நான் உனக்கு அக்கனவின்
ெபாருைளச் ெசால்கிேறன். மூன்று கூைடகள் மூன்று
நாட்கைளக் குறிக்கும். 19 மூன்று நாள் முடிவதற்குள்
நீ ெவளிேய ெசல்வாய். ராஜா உன் தைலைய
ெவட்டிவிடுவான். உனது உடைலக் கம்பத்தில்
ெதாங்கவிடுவான். பறைவகள் உன் உடைலத்
தின்னும்” என்று ெசான்னான்.

ேயாேசப்பு மறக்கப்படுதல்
20 மூன்று நாளானதும் பார்ேவானுைடய பிறந்த
நாள் வந்தது. அவன் தன்
ேவைலக்காரர்களுக்ெகல்லாம் விருந்து
ெகாடுத்தான். அதனால் ெராட்டி சுடுபவைனயும்
திராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவைனயும் விடுதைல
ெசய்தான். 21 பார்ேவான் திராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவனுக்கு மீண்டும் ேவைல ெகாடுத்தான்.
அவனும் பார்ேவானிடம் ஒரு ேகாப்ைப திராட்ைச
ரசத்ைத ெகாடுத்தான். 22 ஆனால் பார்ேவான்
ெராட்டி சுடுபவைனக் ெகான்றுவிட்டான். ேயாேசப்பு
ெசான்னதுேபாலேவ அைனத்தும் நிகழ்ந்தது. 23

ஆனால் திராட்ைசரசம் வழங்குபவன் உதவிெசய்ய
மறந்துவிட்டான். அவன் ேயாேசப்ைபப்பற்றி
பார்ேவானிடம் எதுவும் ெசால்லவில்ைல.

பார்ேவானின் கனவுகள்

இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்தது. பார்ேவான்
ஒரு கனவு கண்டான். ைநல் நதியின்
அருகில் நின்றுெகாண்டிருப்பதாகக் கனவு

கண்டான். 2 ஆற்றிலிருந்து ஏழு பசுக்கள் ெவளிேய
வந்து புல் தின்றுெகாண்டிருந்தன. அைவ
ெசழுைமயாகவும் ஆேராக்கியமாகவும் இருந்தன. 3

ேமலும் ஏழு பசுக்கள் ஆற்றிலிருந்து ெவளிேய வந்து
கைரயில் நின்ற மற்ற பசுக்கேளாடு நின்றன. அைவ
ெமலிந்தும் பார்க்க அருவருப்பாகவும் இருந்தன. 4

ெமலிந்த அருவருப்பான பசுக்கள் ெகாழுத்த
ஆேராக்கியமான ஏழு பசுக்கைளயும் உண்டன. பிறகு
பார்ேவான் எழும்பினான்.

5 பார்ேவான் மீண்டும் தூங்கி கனவு காண
ஆரம்பித்தான். அப்ேபாது ஒேர ெசடியில் ஏழு
ெசழுைமயான கதிர்கள் வந்திருந்தன. 6 ேமலும் ஒரு
ெசடியில் ஏழு கதிர்கள் வந்தன. ஆனால் அைவ
ெசழுைமயில்லாமல் இருந்தன. காற்றில்
உதிர்ந்துேபாயின. 7 ெமலிந்த ஏழு கதிர்களும்
ெசழுைமயான ஏழு கதிர்கைள விழுங்கிவிட்டன.
பார்ேவான் மீண்டும் எழுந்து தான் கண்டது கனவு
என உணர்ந்தான். 8 மறுநாள் காைலயில் அவன்
இைதப்பற்றி மிகவும் கவைலப்பட்டான். அவன்
எகிப்திலுள்ள அைனத்து மந்திரவாதிகைளயும்,
ஞானிகைளயும் அைழத்தான். அவர்களிடம் தன்
கனைவச் ெசான்னான். ஆனால் ஒருவராலும் அதற்கு
விளக்கம் ெசால்ல முடியவில்ைல.

ேயாேசப்ைபப்பற்றி ேவைலக்காரன் பார்ேவானிடம்
கூறுதல்

9 பிறகு திராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவனுக்கு
ேயாேசப்ைபப்பற்றிய நிைனவு வந்தது. அவன்
பார்ேவானிடம், “எனக்கு ஏற்பட்டது இன்று
நிைனவுக்கு வருகிறது. 10 உங்களுக்குக் ேகாபம்
வந்து என்ைனயும், ெராட்டி சுடுபவைனயும் சிைறயில்
அைடத்திருந்தீர்கேள, 11 அப்ேபாது ஓரிரவில்
நாங்கள் கனவு கண்ேடாம். இரண்டும் ெவவ்ேவறு
கனவுகள். 12 அங்கு எபிேரய இைளஞன் ஒருவன்
இருந்தான். அவன் சிைறயதிகாரியின் உதவியாள்.
நாங்கள் அவனிடம் கனைவச் ெசான்ேனாம். அவன்
அைதப்பற்றி விளக்கம் ெசான்னான். 13 அவன்
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமயாயிற்று. நான் மூன்று
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நாளில் விடுதைலயாகிப் பைழய ேவைலையப்
ெபறுேவன் என்றான். அது அவ்வாறாயிற்று. ெராட்டி
சுடுபவன் தூக்கிலிடப்படுவான் என்றான். அது
ேபாலேவ நடந்தது” என்றான்.

ேயாேசப்பு விளக்கம் ெசால்ல அைழக்கப்படுதல்
14 எனேவ, பார்ேவான் சிைறயில் இருந்து
ேயாேசப்ைப அைழத்தான். அதிகாரி உடேன
ேயாேசப்ைப ெவளிேய ெகாண்டு வந்தான். அவன்
சவரம் ெசய்து நல்ல ஆைடகள் அணிந்துெகாண்டு,
பார்ேவாைனப் பார்க்கப்ேபானான். 15 பார்ேவான்
ேயாேசப்பிடம், “நான் கனவு கண்ேடன். எவராலும்
அதற்கு ெபாருள் ெசால்லமுடியவில்ைல. உன்னிடம்
அவற்ைறப்பற்றி ெசான்னால் நீ அதற்கு விளக்கம்
ெசால்ல முடியும் என்று அறிந்ேதன்” என்றான்.

16 ேயாேசப்பு, “என்னால் முடியாது. ஆனால்
ேதவன் உமக்காக விளக்கம் தருவார்” என்றான்.

17 பிறகு பார்ேவான், “கனவில் நான் ைநல்
ஆற்றின் கைரயில் நின்றுெகாண்டிருந்ேதன். 18

அப்ேபாது ஏழு பசுக்கள் ஆற்றிலிருந்து ெவளிேய
வந்து புல் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. அைவ
ெசழுைமயாகவும், பார்க்க அழகாகவும் இருந்தன.
19 பிறகு ேமலும் ஏழு பசுக்கள் ஆற்றிலிருந்து
ெவளிேய வந்தன. அைவ ெமலிந்து, ேநாய்
ெகாண்டைவயாக இருந்தன. அவற்ைறப் ேபான்று
ேமாசமான பசுக்கைள நான் எகிப்திேல எங்கும்
பார்த்ததில்ைல. 20 அைவ ெசழுைமயான பசுக்கைள
உண்டுவிட்டன. 21 அைவ அதற்குப் பிறகும்
ஒல்லியாகவும், ேநாயுற்றும் ேதான்றின. அைவ
பசுக்கைளத் தின்றுவிடும் என்று ெசால்ல முடியாத
வைகயிேலேய இருந்தன. அதற்குள் நான்
எழுந்துவிட்ேடன்.

22 “அடுத்த கனவில் ஒரு ெசடியில் ஏழு
கதிர்கைளக் கண்ேடன். அைவ ெசழுைமயாக
இருந்தன. 23 பிறகு ெசடியில் ேமலும் ஏழு கதிர்கள்
வளர்ந்தன. காற்றில் உதிரக் கூடிய நிைலயில்
ெமலிந்து இருந்தன. 24 பிறகு இைவ ெசழுைமயான
கதிர்கைள விழுங்கிவிட்டன.

“நான் இந்தக் கனைவ மந்திரவாதிகளிடமும்
ஞானிகளிடமும் கூறிேனன். ஆனால் யாராலும்
இவற்றிற்கு பதில் ெசால்ல முடியவில்ைல, இவற்றின்
ெபாருள் என்ன?” என்று ேகட்டான்.

ேயாேசப்பு கனைவ விளக்குதல்
25 பிறகு ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம், “இரண்டு
கனவுகளுக்கும் ஒேர ெபாருள் தான். விைரவில்
என்ன நடக்கும் என்பைத ேதவன் கூறிவிட்டார். 26

ஏழு ெசழுைமயான பசுக்கள், ஏழு ெசழுைமயான
கதிர்கள் என்பது ஏழு வளமான ஆண்டுகைளக்
குறிக்கும். 27 ஏழு ெமலிந்த பசுக்கள் ஏழு ெமலிந்த
கதிர்கள் என்பது பஞ்சமான ஏழு ஆண்டுகைளக்
குறிக்கும். வளமான ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறேக
பஞ்சமான ஏழு ஆண்டுகள் வரும். 28 விைரவில்
என்ன நடக்கும் என்பைத ேதவன் உமக்கு
காண்பித்திருக்கிறார். இவ்வாேற ேதவன்
நடத்துவார். 29 இன்னும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
எகிப்தில் ஏராளமான உணவுப் ெபாருட்கள்
விைளயும். 30 பிறகு ஏழு ஆண்டுகள் பஞ்சமும் பசியும்
இருக்கும். எகிப்து ஜனங்கள் முன்பு கடந்த

காலத்தில் தாங்கள் ைவத்திருந்த உணவின்
மிகுதிைய மறந்துவிடுவார்கள். இப்பஞ்சம் நாட்ைட
அழித்துவிடும். 31 ஏெனன்றால் ெதாடர்ந்து வரும்
பஞ்சம் அவ்வளவு கடுைமயாக இருக்கும்.

32 “நீர் ஏன் ஒேர ெபாருள்பற்றிய இரு
கனவுகைளக் கண்டிருக்கிறீர் ெதரியுமா? இது
நிச்சயம் நடக்கும் என்பைத ேதவன் உமக்குக் காட்ட
விரும்புகிறார். அேதாடு ேதவன் இதைன விைரவில்
நிகழைவப்பார். 33 எனேவ, நீர் புத்திசாலியான
ஒருவனிடம் எகிப்தின் ெபாறுப்புகைள விடேவண்டும்.
34 பிறகு ேமலும் சிறந்த ஆட்கைள ேதர்ந்ெதடுத்து
உணவுப் ெபாருட்கைள எல்லாம் ேசகரிக்க
ேவண்டும். இனியுள்ள ஏழு வருடங்களும் ஜனங்கள்
தங்கள் விைளச்சலில் ஐந்தில் ஒரு பங்ைக
ராஜாவுக்குரியெதன இவர்களிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 35 இவ்வாறு அந்த ஆட்கள் உணவுப்
ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து, ேதைவப்படும் அளவுக்கு
நன்றாகச் ேசமித்து ைவக்கேவண்டும். இந்த உணவு
உமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கேவண்டும். 36

பிறகு ஏழு பஞ்ச ஆண்டுகளில் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருள் எகிப்து நாட்டில் இருக்கும். அதனால்
எகிப்து பஞ்சத்தில் அழியாமல் இருக்கும்” என்றான்.

37 இந்த விளக்கம் பார்ேவானுக்கும் அவனது
அதிகாரிகளுக்கும் ெபாருத்தமானதாக இருந்தது.
அேதாடு 38 பார்ேவான் அவர்களிடம்,
“ேயாேசப்ைபவிடப் ெபாருத்தமானவன் ேவறு யாரும்
இருப்பதாகத் ெதரியவில்ைல. ேதவ ஆவியானவர்
அவன் ேமல் இருக்கிறார். அவைன மிக
ஞானமுள்ளவனாக ஆக்கியிருக்கிறார்!” என்றான்.

39 எனேவ, பார்ேவான் ேயாேசப்பிடம், “ேதவன்
இவற்ைற உனக்குத் ெதரியச் ெசய்தார்.
உன்ைனப்ேபால் அறிவுக் கூர்ைமயும், ஞானமும்
உள்ளவர்கள் ேவறு யாருமில்ைல. 40 உன்ைன என்
நாட்டிற்கு அதிகாரியாய் ஆக்குகிேறன். உன்
கட்டைளகளுக்கு என் ஜனங்கள் அடங்கி
நடப்பார்கள். நான் மட்டுேம உன்ைனவிட மிகுந்த
அதிகாரம் ெபற்றவனாக இருப்ேபன்” என்று
கூறினான்.

41 ேயாேசப்ைப ஆளுநர் ஆக்குவதற்குரிய
விேசஷச் சடங்கும், ஊர்வலமும் சிறப்பான முைறயில்
நடந்தன. “உன்ைன எகிப்து முழுைமக்கும் ஆளுநர்
ஆக்குகிேறன்” என்றான். 42 பார்ேவான்
ேயாேசப்புக்கு தனது விேசஷ ேமாதிரத்ைதக்
ெகாடுத்தான். அம்ேமாதிரத்தில் ராஜமுத்திைர
ெபாறிக்கப்பட்டிருந்தது. இத்ேதாடு அழகான
ஆைடகைளயும், அவன் கழுத்தில் ெபான்மாைலயும்
அணிவித்தான். 43 ேயாேசப்ைபத் தனது
இரண்டாவது இரதத்தில் ஏற்றி ஊர்வலமாகப்
ேபாகச் ெசய்தான். காவல் அதிகாரிகள் அவன்
முன்ேன ேபாய் ஜனங்களிடம், “ேயாேசப்புக்கு
அடிபணியுங்கள்” என்றனர். இவ்வாறு ேயாேசப்பு
எகிப்து முழுவதற்கும் ஆளுநர் ஆனான்.

44 பார்ேவான் ேயாேசப்பிடம், “நான் எகிப்தின்
ராஜாவாகிய பார்ேவான். எனக்கு விருப்பமான
முைறயில் நான் நடந்துெகாள்ேவன். ேவறுயாரும்
இந்நாட்டில் உன் அனுமதி இல்லாமல் ைகையத்
தூக்கேவா காைல நகர்த்தேவா முடியாது” என்றான்.
45 பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு சாப்னாத்பன்ேனயா
என்று ேவறு ெபயர் சூட்டினான். அவனுக்கு ஆஸ்நாத்
என்ற மைனவிையயும் ெகாடுத்தான். அவள் ஓன்
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நகரத்து ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்
குமாரத்தி. இவ்வாறாக ேயாேசப்பு எகிப்து ேதசத்து
ஆளுநரானான்.

46 ேயாேசப்புக்கு அப்ேபாது 30 வயது. அவன் நாடு
முழுவைதயும் சுற்றிப்பார்க்கப் புறப்பட்டான். 47 ஏழு
ஆண்டுகளாக எகிப்தில் நல்ல விைளச்சல் இருந்தது.
48 ேயாேசப்பு அவற்ைற நன்கு ேசமித்து ைவத்தான்.
ஒவ்ெவாரு நகரத்திலும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலுள்ள
தானியங்கைளெயல்லாம் ேசமித்து ைவத்தான். 49

ேயாேசப்பு ஏராளமாக கடற்கைர மணைலப்ேபான்று
தானியங்கைளச் ேசமித்து ைவத்தான். அவன்
ேசமித்த தானியமானது அளக்கமுடியாத அளவில்
இருந்தது.

50 ேயாேசப்பின் மைனவி ஆஸ்நாத்து ஓன்
பட்டணத்து ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்
குமாரத்தி. முதலாண்டு பஞ்சம் வருவதற்கு முன்னால்
அவளுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தார்கள். 51

முதல் குமாரனுக்கு மனாேச என்று ேபரிட்டான்.
ஏெனன்றால், “ேதவன் என் துன்பங்கைளெயல்லாம்
மறக்கச் ெசய்தார். என் வீட்ைடயும் மறக்கச்
ெசய்துவிட்டார்” என்றான். 52 ேயாேசப்பு
இரண்டாவது குமாரனுக்கு எப்பிராயீம் என்று
ேபரிட்டான். “நான் சிறுைமப்பட்டிருந்த ேதசத்தில்
ேதவன் என்ைனப் பலுகப் பண்ணினார்” என்று
ெசால்லி இந்தப் ெபயைர ைவத்தான்.

பஞ்சம் துவங்குகிறது
53 ஏழு ஆண்டுகளுக்குத் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருட்கள் இருந்தன. அந்த ஆண்டுகள் முடிந்தன.
54 அதன் பிறகு ேயாேசப்பு ெசான்னைதப்ேபாலேவ
பஞ்ச காலம் துவங்கியது. எந்த நாடுகளிலும் உணவுப்
ெபாருட்கள் விைளயவில்ைல. ஆனால் எகிப்தில்
உணவுப் ெபாருட்கள் ஏராளமாக
ேசமிக்கப்பட்டிருந்தன. இதற்குக் காரணம்
ேயாேசப்பின் திட்டம். 55 பஞ்சம் துவங்கியதும்
ஜனங்கள் பார்ேவானிடம் வந்து உணவுக்கு அழுதனர்.
பார்ேவான் ஜனங்களிடம், “நீங்கள் ேபாய்
ேயாேசப்பிடம் என்ன ெசய்யலாம் எனக் ேகளுங்கள்”
என்றான்.

56 எங்கும் பஞ்சம் அதனால் ேயாேசப்பு
ஜனங்களுக்குச் ேசமிப்பிலிருந்து தானியத்ைத
எடுத்துக் ெகாடுத்தான். ேசர்த்து ைவத்த
தானியங்கைள ேயாேசப்பு எகிப்தியருக்கு விற்றான்.
பஞ்சம் ேமலும் ேமாசமாகியது. 57 எல்லா
இடத்திலும் ேமாசமான அளவில் பஞ்சம் இருந்தது.
எகிப்ைதச் சுற்றி பல் ேவறு நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கள் உணவுப் ெபாருட்கைள வாங்குவதற்காக
எகிப்திற்கு வந்தார்கள்.

கனவுகள் நிைறேவறுகின்றன

கானான் ேதசத்திலும் ெகாடிய பஞ்சம்
இருந்தது. யாக்ேகாபு எகிப்தில் உணவுப்
ெபாருட்கள் இருப்பதாக அறிந்தான்.

எனேவ அவன் தன் குமாரர்களிடம், “எதுவும்
ெசய்யாமல் இங்ேக இருந்து என்ன பயன்? 2

எகிப்தில் உணவுப் ெபாருட்கைள விற்பதாகக்
ேகள்விப்பட்ேடன். எனேவ நாம் ெசத்துப்
ேபாவதற்குப் பதிலாக அங்ேக ேபாய் உணவுப்
ெபாருட்கைள வாங்கி வருேவாம்” என்றான்.

3 எனேவ, ேயாேசப்பின் பத்து சேகாதரர்களும்
உணவுப் ெபாருட்கள் வாங்க எகிப்து நாட்டிற்குப்
ேபானார்கள். 4 யாக்ேகாபு ெபன்யமீைன
அவர்கேளாடு அனுப்பவில்ைல. (அவேன ேயாேசப்பின்
முழுைமயான சேகாதரன்) அவனுக்கும் ஏதாவது
ேகடு ஏற்படலாம் என்று யாக்ேகாபு பயந்தான்.

5 கானான் பகுதியில் பஞ்சம் மிகவும்
ெகாடுைமயாக இருந்தது. எனேவ ஏராளமான
ஜனங்கள் எகிப்துக்குப் ேபானார்கள். அவர்களுள்
இஸ்ரேவலின் குமாரர்களும் இருந்தனர்.

6 ேயாேசப்புதான் எகிப்தின் ஆளுநராக
அச்சமயத்தில் இருந்தான். எகிப்துக்கு வரும்
ஜனங்களுக்கு விற்கப்படும் தானியத்ைதக்
கண்காணிக்கும் ெபாறுப்பு அவனிடேம இருந்தது.
எனேவ ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள் அவனிடம் வந்து
குனிந்து வணங்கி நின்றனர். 7 ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்கைளப் பார்த்ததும், உடேன அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டான். எனினும்
ெதரிந்துெகாண்டைதப்ேபால் காட்டிெகாள்ளாமல்
அவர்களிடம் கடுைமயாக நடந்துெகாண்டான்.
“எங்ேகயிருந்து வருகின்றீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அவர்கள், “நாங்கள் கானான் பகுதியிலிருந்து
வருகிேறாம். உணவுப் ெபாருட்கைள
வாங்குவதற்காக வந்ேதாம்” என்றனர்.

8 ேயாேசப்புக்கு அவர்கள் அைனவரும் தன்
சேகாதரர்கள் என்று புரிந்தது. ஆனால் அவர்களுக்கு
அவைன அைடயாளம் ெதரியவில்ைல. 9 அவன் தன்
சேகாதரர்கைளப்பற்றி தான் கண்ட கனைவ
நிைனத்துப் பார்த்தான்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “நீங்கள் உணவுப்
ெபாருட்கள் வாங்க வரவில்ைல, நீங்கள் ஒற்றர்கள்.
எங்கள் நாட்டின் பலவீனத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ள
வந்திருக்கிறீர்கள்” என்றான்.

10 அவர்கேளா, “இல்ைல ஐயா! நாங்கள் உங்கள்
ேவைலக்காரர்களாக வந்திருக்கிேறாம். உணவுப்
ெபாருட்கைள வாங்கேவ வந்துள்ேளாம். 11 நாங்கள்
அைனவரும் சேகாதரர்கள். எங்கள் அைனவருக்கும்
ஒேர தந்ைத. நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள். நாங்கள்
தானியம் வாங்கேவ வந்ேதாம்” என்றனர்.

12 பின்னும் ேயாேசப்பு, “இல்ைல! நீங்கள் எங்கள்
பலவீனத்ைத அறியேவ வந்துள்ளீர்கள்” என்றான்.

13 அவர்கேளா, “இல்ைல நாங்கள் அைனவரும்
சேகாதரர்கள். ெமாத்தம் பன்னிெரண்டு ேபர்.
எல்ேலாருக்கும் ஒேர தந்ைத. எங்கள் இைளய தம்பி
வீட்டில் தந்ைதேயாடு இருக்கிறான். இன்ெனாரு
சேகாதரன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் மரித்து
ேபானான். இப்ேபாது உங்கள் முன்
ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று இருக்கிேறாம்.
நாங்கள் கானான் நாட்டிலிருந்து வந்துள்ேளாம்”
என்றார்கள்.

14 ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “இல்ைல! நீங்கள்
ஒற்றர்கேள. 15 ஆனால், நீங்கள் ெசால்வது உண்ைம
என்பைத நிரூபிக்க அனுமதிக்கிேறன். உங்கள்
இைளய சேகாதரன் வந்தால் நீங்கள் ேபாகலாம்,
இது பார்ேவான்ேமல் நான் இடுகிற ஆைண. 16

உங்களில் ஒருவர் மட்டும் ஊருக்குப் ேபாய் இைளய
சேகாதரைன அைழத்துவர அனுமதிக்கிேறன்.
மற்றவர்கள் அைனவரும் சிைறயில்
இருக்கேவண்டும். நீங்கள் ெசால்வது உண்ைமயா
என்று பார்ப்ேபன். ஆனால் உங்கைள நான்
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ஒற்றர்கள் என்ேற நிைனக்கிேறன்” என்றான். 17

பின்பு அவர்கைள மூன்று நாட்களுக்குச் சிைறயில்
அைடத்தான்.

சிமிேயான் ஜாமீனாக ைவக்கப்படுகிறான்
18 மூன்று நாட்கள் ஆனதும் ேயாேசப்பு
அவர்களிடம், “நான் ேதவனுக்குப் பயந்தவன். நான்
ெசால்கிறபடி ெசய்தால் உங்கைள விடுேவன். 19

நீங்கள் உண்ைமயில் ேநர்ைமயானவர்கள் என்றால்
உங்களில் ஒருவன் சிைறயில் இருக்கட்டும்.
மற்றவர்கள் உணவுப் ெபாருட்கேளாடு உங்கள்
நாட்டிற்கு ெசல்லுங்கள். 20 ஆனால் நீங்கள் உங்கள்
இைளய சேகாதரைன என்னிடம் அைழத்துவர
ேவண்டும். அதனால் உங்களது வார்த்ைதகள்
உண்ைம என்று அறிேவன். நீங்களும் மரிக்காமல்
இருக்கலாம்” என்றான்.
சேகாதரர்கள் இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். 21

அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “நாம் நமது இைளய
சேகாதரனுக்குச் ெசய்த தீைமக்ேக இந்தத்
தண்டைன. அவன் துன்பப்படுவைதப் பார்த்ேதாம்.
தன்ைனக் காப்பாற்றும்படி அவன் எவ்வளேவா
ெகஞ்சினான். ஆனால் நாம் அவன் ெசான்னைதக்
கவனிக்க மறுத்துவிட்ேடாம். இப்ேபாது அதற்கு
அனுபவிக்கிேறாம்” என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்.

22 பிறகு ரூபன் அவர்களிடம், “அவனுக்கு எந்தத்
தீைமயும் ெசய்யேவண்டாம் என்று நான் உங்களிடம்
ெசான்ேனன். ஆனால் நான் ெசான்னைத நீங்கள்
ேகட்கவில்ைல. அவனது மரணத்துக்கு நாம்
இப்ேபாது தண்டைன அனுபவிக்கிேறாம்” என்றான்.

23 ேயாேசப்பு ெமாழி ெபயர்ப்பாளைனக் ெகாண்டு
அவர்கேளாடு ேபசியதால் தாங்கள் ெசான்னைத
அவன் புரிந்துெகாள்ளமாட்டான் என்று அவர்கள்
நிைனத்தார்கள். ஆனால் ேயாேசப்பு அவர்கள்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் புரிந்துெகாண்டான்.
அவர்களின் வார்த்ைதகள் அவைனப் ெபரிதும்
வருந்தச்ெசய்தது. எனேவ, அவன் அவர்கைள விட்டுப்
ேபாய் கதறி அழுதான். பிறகு அவர்களிடம் வந்து,
சேகாதரர்களுள் ஒருவனான சிமிேயாைனக் ைகது
ெசய்தான். மற்ற சேகாதரர்கள் இைதப்
பார்த்தார்கள். 25 ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம்
அவர்களின் ைபகைள உணவுப் ெபாருட்களால்
நிரப்பிய பின்னர் அவர்கள் ெகாடுத்த பணத்ைத
அவர்கள் ைபயிேலேய ேபாட்டு, அவர்களின்
பயணத்துக்குத் ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்
ெகாடுத்து அனுப்பச் ெசான்னான்.

26 சேகாதரர்கள் உணவுப் ெபாருட்கைளக்
கழுைதகளில் ஏற்றிக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 27

அன்று இரவு வழியில் ஓரிடத்தில் தங்கினார்கள்.
அப்ேபாது ஒருவன் கழுைதக்காக உணவு எடுக்கப்
ைபையத் திறந்து பார்த்தேபாது உள்ேள பணம்
இருந்தது. 28 அவன் மற்ற சேகாதரர்களிடம்,
“பாருங்கள். இங்ேக பணம் இருக்கிறது. நான்
தானியத்துக்குப் பணம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் பணம்
என் ைபயில் திரும்பப் ேபாடப்பட்டிருக்கிறது”
என்றான். அவர்கள் பயந்தார்கள், “ேதவன் நமக்கு
என்ன ெசய்கிறார்?” என்று ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

சேகாதரர்கள் யாக்ேகாபிடம் ெதரிவிக்கிறார்கள்
29 அவர்கள் கானான் பகுதிக்குப் ேபாய் தம்
தந்ைதயான யாக்ேகாைபச் சந்தித்து, நடந்தைவ
அைனத்ைதயும் ெசான்னார்கள். 30 “அந்நாட்டின்
ஆளுநர் எங்களிடம் மிகக் கடுைமயாகப் ேபசினான்.
எங்கைள ஒற்றர்கள் என்று குற்றம் சாட்டினான்” 31

நாங்கள் அவ்வாறு இல்ைல என்று மறுத்ேதாம்.
நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள் என்ேறாம். 32 நாங்கள்
பன்னிரண்டு சேகாதரர்கள் என்றும்
தந்ைதையப்பற்றியும் இைளய தம்பிையப்பற்றியும்
ெசான்ேனாம்.

33 “பிறகு அந்த ஆளுநர் ‘நீங்கள்
ெகௗரவமானவர்கள் என்பைத இதன் மூலம்
நிரூபியுங்கள். ஒரு சேகாதரைன விட்டு விட்டுப்
ேபாங்கள். உங்கள் உணவுப் ெபாருட்கைள எடுத்துச்
ெசல்லுங்கள். 34 பிறகு உங்கள் இைளய
சேகாதரைன அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்.
அதன் பிறகு நீங்கள் ெகௗரமானவர்களா, இல்ைல
ஒற்றர்களா என்பைத அறிந்துெகாள்ேவன். நீங்கள்
ெசான்னது உண்ைம என்றால் உங்கள் சேகாதரைன
விட்டு விடுேவாம். நீங்களும் இந்த ேதசத்திேல
வியாபாரம் பண்ணலாம், என்று ெசான்னான்’”
என்றார்கள்.

35 பிறகு சேகாதர்கள் அைனவரும் தங்கள்
ைபகைள அவிழ்த்து தானியத்ைத ெவளிேய
எடுத்தனர். எல்லாப் ைபகளிலும் பணம் இருந்தது.
சேகாதரர்களும் தந்ைதயும் அவற்ைறப் பார்த்து
அஞ்சினார்கள்.

36 யாக்ேகாபு அவர்களிடம், “நான் எனது எல்லா
குமாரர்கைளயும் இழக்கேவண்டும் என்று
விரும்புகிறீர்களா? ேயாேசப்பு ேபாய்விட்டான்.
சிமிேயானும் ேபாய்விட்டான். நீங்கள் இப்ேபாது
ெபன்யமீைனயும் ெகாண்டுேபாகிறீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.

37 அதற்கு ரூபன், “தந்ைதேய, நான் ெபன்யமீைன
மீண்டும் உங்களிடம் அைழத்து வராவிட்டால் எனது
இரண்டு குமாரர்கைளயும் ெகான்றுவிடுங்கள்.
என்ைன நம்புங்கள். நான் ெபன்யமீைனத் திரும்ப
அைழத்துக்ெகாண்டு வருேவன்” என்றான்.

38 ஆனால் யாக்ேகாபு, “ெபன்யமீைன உங்கேளாடு
அனுப்பமாட்ேடன். அவனது ஒேர சேகாதரன்
மரித்துேபானான். ராேகலின் குமாரர்களில் இவன்
ஒருவன் மட்டுேம உள்ளான். எகிப்துக்கு ேபாகிற
வழியில் ஏதாவது நடந்தால் அதுேவ என்ைனக்
ெகான்றுவிடும். வயதான என்ைன துக்கத்துடேன
கல்லைறக்கு அனுப்புவீர்கள்” என்றான்.

யாக்ேகாபு ெபன்யமீைன எகிப்துக்கு அனுப்ப
சம்மதித்தல்

நாட்டில் பஞ்சம் மிகக் ெகாடியதாய்
இருந்தது.

2 அவர்கள் எகிப்திலிருந்து வாங்கி வந்த
தானியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டது. யாக்ேகாபு
தன் குமாரர்களிடம், “எகிப்துக்குப் ேபாய் இன்னும்
ெகாஞ்சம் தானியங்கைள வாங்கி வாருங்கள்”
என்றான்.

3 ஆனால் யூதாேவா யாக்ேகாபிடம், “அந்நாட்டின்
ஆளுநர் எங்கைள எச்சரித்திருக்கிறார். ‘உங்கள்
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இைளய சேகாதரைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வராவிட்டால் உங்கேளாடு ேபசமாட்ேடன்’ என்றார்.
4 நீங்கள் ெபன்யமீைன எங்கேளாடு அனுப்பினால்
நாங்கள் ேபாய் தானியங்கைள வாங்கி வருேவாம். 5

ஆனால் நீங்கள் ெபன்யமீைன அனுப்ப மறுத்தால்
நாங்கள் ேபாகமாட்ேடாம். அந்த மனிதன் இவன்
இல்லாமல் வரேவண்டாம் என்று எச்சரித்துள்ளான்”
என்றான்.

6 இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) “அவனிடம் ஏன் உங்கள்
இைளய சேகாதரைனப்பற்றி ெசான்னீர்கள்? ஏன்
இதுேபால் ஒரு ெகட்டச் ெசயைல எனக்குச்
ெசய்தீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

7 அதற்கு சேகாதரர்கள், “அந்த மனிதன்
ஏராளமான ேகள்விகைளக் ேகட்டான். அவன்
எங்கைளப்பற்றியும் நமது குடும்பத்ைதப்பற்றியும்
ேகட்டான். அவன் எங்களிடம், ‘உங்கள் தந்ைத
உயிேராடு இருக்கிறாரா? இன்ெனாரு தம்பி வீட்டில்
இருக்கிறானா?’ என்று ேகட்டான். நாங்கள் பதிைல
மட்டும் ெசான்ேனாம். அவன் இைளய
சேகாதரைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
வரச்ெசால்லுவான் என்பைத நாங்கள் அறிேயாம்”
என்றார்கள்.

8 பிறகு யூதா தன் தந்ைதயாகிய இஸ்ரேவலிடம்,
“ெபன்யமீைன என்ேனாடு அனுப்பி ைவயுங்கள்
அவனுக்கு நான் ெபாறுப்பு. உணவுப்
ெபாருட்களுக்காக எகிப்துக்குப் ேபாகேவ ேவண்டும்.
நாம் ேபாகாவிட்டால் நீரும், நமது குழந்ைதகளும்
மரித்து ேபாேவாம். 9 அவைனப் பாதுகாப்பாக
அைழத்து வருேவாம் என்று உறுதி கூறுகிேறன்.
அவைன நாங்கள் திருப்பி அைழத்து வாராவிட்டால்
நீங்கள் என்ைன எப்ெபாழுதும் பழிகூறுங்கள். 10

நீங்கள் முன்னேம ேபாகவிட்டிருந்தால் இதற்குள்
இரண்டுமுைற ேபாய் வந்திருக்கலாம்” என்று
ெசான்னான்.

11 பிறகு அவர்கள் தந்ைத இஸ்ரேவல், “இது
உண்ைம என்றால் ெபன்யமீைன உங்கேளாடு
அைழத்துப்ேபாங்கள். ஆனால் ஆளுநருக்குச் சில
அன்பளிப்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நம்
நாட்டில் ேசகரிக்கத்தக்கவற்ைறச் ேசகரியுங்கள்.
ேதன், பிசின்ைதலம், கந்தவர்க்கம்,
ெவள்ைளப்ேபாளம், ெதாபிந்துெகாட்ைடகள்,
வாதுைமக் ெகாட்ைடகள் ேபான்றவற்ைற எடுத்துச்
ெசல்லுங்கள். 12 பணத்ைத இரட்டிப்பாய்
எடுத்துப்ேபாங்கள். கடந்த முைற நீங்கள் ெகாடுத்த
பணம் தவறி உங்களிடேம வந்துவிட்டது ஆளுநர்
தவறு ெசய்திருக்கலாம். 13 ெபன்யமீைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு அவரிடம் ேபாங்கள். 14 நீங்கள்
ஆளுநர் முன்னால் நிற்கும்ேபாது சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவன் உங்களுக்கு உதவுவார். அவர்
சிமிேயாைனயும், ெபன்யமீைனயும் திருப்பி
அனுப்பும்படி பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன்.
இல்லாவிட்டால் நான் மீண்டும் குமாரைன இழந்த
துக்கத்துக்கு ஆளாேவன்” என்றான்.

15 எனேவ, சேகாதரர்கள் காணிக்ைகப்
ெபாருட்கேளாடும் இரண்டு மடங்கு பணத் ேதாடும்
எகிப்துக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். இப்ேபாது
ெபன்யமீனும் அவர்கேளாடு ேபானான்.

சேகாதரர்கள் ேயாேசப்பின் வீட்டிற்கு
அைழக்கப்படுகிறார்கள்

16 எகிப்தில், அவர்கேளாடு ெபன்யமீைன பார்த்த
ேயாேசப்பு ேவைலக்காரனிடம், “இவர்கைள என்
வீட்டிற்கு அைழத்து வாருங்கள். ஒரு மிருகத்ைதக்
ெகான்று சைமயுங்கள். இன்று மத்தியானம் அவர்கள்
என்ேனாடு சாப்பிடுவார்கள்” என்றான். 17

ேவைலக்காரன் ேயாேசப்பு ெசான்னபடி ெசய்தான்.
அவர்கைள ேயாேசப்பின் வீட்டிற்கு அைழத்துப்
ேபானார்கள்.

18 அவர்கள் ேயாேசப்பின் வீட்டிற்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டேபாது பயந்தனர். “ெசன்ற முைற
பணத்ைத ைபக்குள்ேள ேபாட்டுவிட்டதால்
இப்ேபாது தனது வீட்டிற்கு அைழக்கிறார். அது
நமக்கு எதிரான சாட்சியாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
நமது கழுைதகைளப் பறித்துக்ெகாண்டு நம்ைம
அடிைமகளாக்கிவிடுவார்கள்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

19 ஆகேவ அவர்கள் அைனவரும் ேயாேசப்பின்
வீட்டின் ெபாறுப்பாளனாகிய ேவைலக்காரனிடம்
வந்தனர். 20 அவர்கள் அவனிடம், “ஐயா, இதுதான்
உண்ைம என்று வாக்குறுதிச் ெசய்கிேறாம்.
ெசன்றமுைற தானியம் வாங்க வந்ேதாம். 21

வீட்டிற்குத் திரும்பும்ேபாது வழியில் ைபக்குள் பணம்
இருப்பைதப் பார்த்ேதாம். அதற்குள் எவ்வாறு வந்தது
என்று எங்களுக்குப் புரியவில்ைல. ஆனால் அந்தப்
பணத்ைதத் திருப்பிக் ெகாடுக்க ெகாண்டு
வந்திருக்கிேறாம். இந்த முைற உணவுப் ெபாருள்
வாங்குவதற்கு அதிகப்படியான பணமும் ெகாண்டு
வந்திருக்கிேறாம்” என்றனர்.

23 ஆனால் ேவைலக்காரேனா, “பயப்பட
ேவண்டாம், நம்புங்கள் உங்கள் ேதவனும் உங்கள்
தந்ைதயின் ேதவனும் அந்தப் பணத்ைத உங்கள்
ைபகளில் ேபாட்டிருக்கலாம். கடந்த முைற
தானியத்துக்கான பணத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டீர்கள்
என்று நிைனக்கிேறன்” என்றான்.
பிறகு அவன் சிமிேயாைனச் சிைறயிலிருந்து
விடுவித்தான். 24 அவர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு ேவைலக்காரன் வீட்டிற்குள்
ேபானான். அவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாடுத்தான்.
அவர்கள் பாதங்கைளக் கழுவிக்ெகாண்டனர்.
அவர்களின் கழுைதகளுக்கும் உணவு ெகாடுத்தான்.

25 அவர்கள் ஆளுநேராடு உண்ணப் ேபாகிேறாம்
என்பைத அறிந்தனர். எனேவ, அவனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டிய காணிக்ைககைள எடுத்து தயார்
ெசய்தனர்.

26 மதியம் ஆனேபாது ேயாேசப்பு வீட்டிற்கு
வந்தான். அவர்கள் அவனுக்குக் காணிக்ைககைளக்
ெகாடுத்தனர். பிறகு அவனுக்கு முன்னால் பணிந்து
வணங்கினார்கள்.

27 ேயாேசப்பு அவர்களிடம் நடந்தைத எல்லாம்
ேகட்டான், “உங்கள் வயதான தந்ைத எப்படி
இருக்கிறார். இப்ேபாதும் அவர் உயிேராடும்
நலமாகவும் இருக்கிறாரா?” என்று ேகட்டான்.

28 சேகாதரர்கள் அைனவரும், “ஆமாம் ஐயா,
அவர் இன்னும் உயிேராடு இருக்கிறார்” என்றனர்.
மீண்டும் அவைனப் பணிந்து வணங்கினார்கள்.
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29 பிறகு ேயாேசப்பு தன் தம்பிையப் பார்த்தான்.
(இருவரும் ஒேர தாயின் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள்.)
“இதுதான் எனக்கு நீங்கள் ெசான்ன உங்கள்
இைளய சேகாதரனா?” என்று ேகட்டான். பிறகு
ேயாேசப்பு, “என் மகேன ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கட்டும்” என்று ெபன்யமீனிடம்
ெசான்னான்.

30 பிறகு அவன் அந்த அைறைய விட்டு ெவளிேய
ஓடினான். தன் சேகாதரன் ெபன்யமீைனத் தான்
மிகவும் விரும்புவைத அவனுக்கு உணர்த்தப் ெபரிதும்
விரும்பினான். அவனுக்கு அழேவண்டும்ேபால
இருந்தது. ஆனால் தான் அழுவைதத் தன்
சேகாதரர்கள் பார்த்துவிடக் கூடாேத என்று
அஞ்சினான். இதனால்தன் அைறக்குச் ெசன்று
அழுதான். 31 பிறகு முகத்ைதக் கழுவிக்ெகாண்டு
வந்தான். அவன் தன்ைனத் தாேன
அடக்கிக்ெகாண்டு, “இது உணவு உண்ணும் ேநரம்”
என்றான்.

32 அவனுக்கும் அவர்களுக்கும் மற்ற
எகிப்தியர்களுக்கும் தனித்தனியாக ேமைஜ
ேபாடப்பட்டிருந்தது. அவர்களும் தனித் தனியாக
அமர்ந்தார்கள். எகிப்தியர்கள் எபிெரயர்கேளாடு
ேசர்ந்து சாப்பிடுவதில்ைல. 33 ேயாேசப்பின்
சேகாதரர்கள் அவனுக்கு முன்னால் அமர்ந்தார்கள்.
மூத்தவன் முதல் இைளயவன் வைர வரிைசயாக
அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்கள் நடப்பைதப்பற்றி
வியப்புடன் ஒருவைர ஒருவர்
பார்த்துக்ெகாண்டார்கள். 34 ேவைலக்காரர்கள்
ேயாேசப்பின் ேமைஜயிலிருந்து உணைவ எடுத்து
வந்து அவர்களிடம் ெகாடுத்தார்கள். அவர்கள்
ெபன்யமீனுக்கு மற்றவர்கைளக் காட்டிலும் ஐந்து
மடங்கு அதிகமாக உணவு ெகாடுத்தனர்.
சேகாதரர்கள் ேயாேசப்ேபாடு சாப்பிட்டு
மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள்.

ேயாேசப்பின் தந்திரமான திட்டம்

பிறகு ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம்:
“இவர்களின் ைபகளில் எவ்வளவு
தானியம் ேபாட முடியுேமா அவ்வளவு

ேபாடுங்கள். அவர்களால் ெகாண்டுேபாக
முடிகிறவைர ேபாடுங்கள். தானியத்ேதாடு
அவர்களின் பணத்ைதயும் ேபாட்டுவிடுங்கள். 2

இைளய சேகாதரனின் ைபக்குள் பணத்ேதாடு
குறிப்பாக எனது ெவள்ளிக் ேகாப்ைபையயும்
ேபாடுங்கள்” என்றான். ேவைலக்காரர்களும்
அவ்வாேற ெசய்தார்கள்.

3 மறுநாள் அதிகாைலயில் சேகாதரர்களும்
அவர்களின் கழுைதகளும் அவர்களின் நாட்டுக்குத்
திரும்பி அனுப்பப்பட்டனர். 4 அவர்கள் புறப்பட்டுப்
ேபானதும் அவன் ேவைலக்காரர்களிடம் “ேபாய்
அவர்கைளப் பின் ெதாடருங்கள். அவர்கைள
நிறுத்தி, ‘நாங்கள் நல்லபடியாக
நடந்துெகாண்ேடாம். நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு
நடந்துெகாள்கிறீர்கள், எங்கள் எஜமானின் ெவள்ளிக்
ேகாப்ைபைய ஏன் திருடினீர்கள்? 5 எங்கள்
எஜமானர் அந்தக் ேகாப்ைபயில்தான் திராட்ைசரசம்
குடிப்பார். அவர் இதைனக் குறிகூறவும்
பயன்படுத்துவார். நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கேளா அது
தவறு என்று ேகளுங்கள்’” என்றான்.

6 ேவைலக்காரர்களும் அவ்வாேற ெசய்து,
ேயாேசப்பு ெசால்லச் ெசான்னைதச் ெசான்னார்கள்.

7 ஆனால் சேகாதரர்கேளா
ேவைலக்காரர்களிடம், “ஏன் இவ்வாறு ஆளுநர்
ெசான்னார்? நாங்கள் எதுவும் அவ்வாறு
ெசய்யவில்ைலேய. 8 எங்கள் ைபகளில் கண்டுபிடித்த
பணத்ைதத் திரும்பக்ெகாண்டு வந்திருக்கிேறாம்.
நாங்கள் ஏன் உங்கள் எஜமானரின் ெவள்ளிையயும்
தங்கத்ைதயும் திருடுகிேறாம்? 9 எங்களில் எவராவது
ஒருவரது ைபயில் அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப
இருக்குமானால் அவன் சாகட்டும். நீங்கள் அவைனக்
ெகால்லுங்கள். நாங்கள் உங்கள் அடிைமயாகிேறாம்”
என்றனர்.

10 ேவைலக்காரேனா, “நீங்கள் ெசால்வது
ேபாலேவ ெசய்ேவாம். ஆனால் அந்த மனிதைன
நான் ெகால்லமாட்ேடன். அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப
யாரிடம் உள்ளேதா அவன் எங்கள் அடிைமயாவான்.
மற்றவர்கைள விட்டுவிடுேவன்” என்றான்.

ெபன்யமீன் சிக்கிக்ெகாள்ளுதல்
11 ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ைபைய விைரவாக
அவிழ்த்து தானியத்ைதத் தைரயில் ெகாட்டினர். 12

ேவைலக்காரன் ஒவ்ெவாரு ைபயிலும் ேதடினான்.
மூத்தவனிலிருந்து இைளயவன் வைர என
வரிைசயாகத் ேதடினான். அவன் ெபன்யமீனின்
ைபயில் ேகாப்ைபையக் கண்டு பிடித்தான். 13

சேகாதரர்கள் மிகவும் துக்கப்பட்டனர். தம்
துயரத்ைத ெவளிப்படுத்தும்படி தங்கள் ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டனர். தங்கள் ைபகைளக்
கழுைதகளின்மீது ைவத்துக்ெகாண்டு நகரத்திற்குத்
திரும்பினார்கள்.

14 யூதாவும் பிற சேகாதரர்களும் ேயாேசப்பின்
வீட்டிற்கு வந்தனர். ேயாேசப்பு அங்ேகேய
இருந்தான். அவர்கள் அவனுக்கு முன்னால் விழுந்து
வணங்கினார்கள். 15 ேயாேசப்பு, “ஏன் இவ்வாறு
ெசய்தீர்கள்? நான் இரகசியங்கைள அறிந்துெகாள்ள
சிறப்பான வழிகள் உண்டு என்று உங்களுக்குத்
ெதரியாதா? என்ைனத் தவிர ேவறு எவராலும்
சிறப்பாகச் ெசய்ய முடியாது!” என்றான்.

16 யூதா, ஐயா, “நாங்கள் ெசால்வதற்கு
எதுவுமில்ைல. விளக்கிச் ெசால்லவும் வழியில்ைல.
நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்பைத நிரூபிக்க
முடியவில்ைல. நாங்கள் எப்ேபாேதா ெசய்த
தவறுக்கு இப்ேபாது ேதவன் தண்டிக்கிறார்.
நாங்களும் ெபன்யமீனும் இனி உங்கள் அடிைமகள்”
என்றான்.

17 ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள் அைனவைரயும்
அடிைமயாக்க நான் விரும்பவில்ைல. என்
ேகாப்ைபையத் திருடியவைன மட்டுேம
அடிைமயாக்குேவன். உங்கள் தந்ைதயிடம் நீங்கள்
அைனவரும் சமாதானமாகத் திரும்பிப் ேபாகலாம்”
என்றான்.

யூதா ெபன்யமீனுக்காக வாதாடுதல்
18 யூதா ேயாேசப்பிடம் ேபாய், “ஐயா! எங்கைள
ெவளிப்பைடயாகப் ேபச விடுங்கள். எங்களிடம்
ேகாபப்படாதீர்கள். நீங்கள் பார்ேவான் மன்னைரப்
ேபான்றவர் என்பைத அறிேவாம். 19 முன்பு இங்கு
வந்தேபாது ‘உங்களுக்குத் தந்ைதேயா சேகாதரேரா
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இருக்கிறார்களா’ என்று ேகட்டீர்கள். 20 நாங்கள்
எங்களுக்குத் தந்ைத இருக்கிறார், அவர் முதியவர்.
இைளய சேகாதரன் இருக்கிறான். அவன் எங்கள்
தந்ைதயின் முதிய வயதில் பிறந்ததால் அவைனப்
ெபரிதும் ேநசிக்கிறார். அவேனாடு கூடப்பிறந்தவன்
மரித்துப் ேபானான். இவன் ஒருவன் தான் அத்தாயின்
குமாரர்களில் உயிேராடு இருக்கிறான். எனேவ
எங்கள் தந்ைத இவைனப் ெபரிதும் ேநசிக்கிறார்
என்ேறாம். 21 பிறகு நீங்கள், ‘அவைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். நான் அவைனப்
பார்க்க விரும்புகிேறன்’ என்றீர்கள். 22 அதற்கு
நாங்கள், ‘அவனால் வரமுடியாது அவைனத் தந்ைத
விடமாட்டார். அவைனப் பிரிந்தால் எங்கள் தந்ைத
மரித்துேபாவார்’ என்ேறாம். 23 ஆனால் நீங்கேளா
எங்களிடம், ‘நீங்கள் அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வரேவண்டும் இல்லாவிட்டால் இனிேமல் தானியம்
தரமுடியாது’ என்றீர்கள். 24 அதனால் நாங்கள்
எங்கள் தந்ைதயிடம் ேபாய் நீங்கள்
ெசான்னைதெயல்லாம் ெசான்ேனாம்.

25 “இறுதியில் எங்கள் தந்ைத, ‘ேபாய் இன்னும்
தானியம் வாங்கிக்ெகாண்டு வாருங்கள்’ என்றார். 26

நாங்கள் எங்கள் தந்ைதயிடம் ‘நாங்கள் எங்கள்
இைளய சேகாதரன் இல்லாமல் ேபாகமாட்ேடாம்.
ஆளுநர் இவைனப் பார்க்காவிட்டால் தானியம் தர
முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார்’ என்ேறாம். 27

பிறகு என் தந்ைத, ‘என் மைனவி ராேகல் எனக்கு
இரண்டு குமாரர்கைளக் ெகாடுத்தாள். 28 ஒரு
குமாரைன ெவளிேய அனுப்பிேனன். அவைனக்
காட்டு மிருகங்கள் ெகான்றுவிட்டன. அவைன
இன்றுவைர காணவில்ைல. 29 அடுத்த
குமாரைனயும் நீங்கள் அைழத்துப் ேபாய் அவனுக்கு
ஏதாவது நடந்தால் நான் மரணமைடயுமளவுக்கு
வருத்தமைடேவன்’ என்றார். 30 இப்ேபாதும்
எங்களின் இைளய சேகாதரன் இல்லாமல் நாங்கள்
ேபாகும்ெபாழுது என்ன நடக்கும் என்பைதக்
கற்பைன ெசய்யுங்கள். அவேன எங்கள் தந்ைதயின்
வாழ்வில் மிக முக்கியமானவன். 31 அவன்
எங்களுடன் இல்ைல என்பைத எங்கள் தந்ைத
அறிந்தால் அவர் மரித்துவிடுவார். ேமலும் அது
எங்களுைடய தவறாகும். நாங்கள் எங்கள்
தந்ைதைய மிகக் கவைலெகாண்ட மனிதராக
அவரது கல்லைறக்கு அனுப்புேவாம்!

32 “நான் என் தந்ைதயிடம் இவனுக்காக
ெபாறுப்ேபற்று வந்துள்ேளன். ‘நான் இவைனத்
திரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டு வராவிட்டால் என்
வாழ்க்ைக முழுவதும் என்ைனப் பழிக்கலாம்’
என்ேறன். 33 எனேவ நான் உங்கைள ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். இவைன இவர்கேளாடு
அனுப்பி ைவயுங்கள். நான் இங்ேக உங்களுக்கு
அடிைமயாக இருக்கிேறன். 34 இவன் இல்லாமல்
நான் என் தந்ைதயிடம் ேபாகமாட்ேடன். என்
தந்ைதக்கு என்ன ேநருேமா என்று எனக்கு
அச்சமாக இருக்கிறது” என்றான்.

தான் யாெரன்று ேயாேசப்பு ெசால்கிறான்

ேயாேசப்பு அதிக ேநரம் தன்ைனக்
கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ள முடியவில்ைல.
அங்கிருந்தவர்களின் முன்னால் அவன்

உள்ளம் உைடந்து கண்ணீர் சிந்தினான். ேயாேசப்பு

“எல்ேலாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசால்” என்று
கட்டைளயிட்டான். அைனவரும் ெவளிேயறினர்.
அச்சேகாதரர்கள் மட்டுேம அங்கிருந்தார்கள். பிறகு
அவன் தன்ைன யாெரன்று ெசான்னான். 2 ேயாேசப்பு
ெதாடர்ந்து அழுதான். அந்த வீட்டில் உள்ள
எகிப்தியர்கள் அைனவரும் அைதக் ேகட்டனர். 3

ேயாேசப்பு தனது சேகாதரர்களிடம், “நான்
உங்களின் சேகாதரன் ேயாேசப்பு. என் தந்ைத
உயிேராடு நலமாக இருக்கிறாரா?” என்று
ேகட்டான். சேகாதரர்கள் அவனுக்குப் பதில்
ெசால்லவில்ைல. அவர்கள் குழப்பமும் பயமும்
ெகாண்டனர்.

4 ேயாேசப்பு மீண்டும், “என்னருேக வாருங்கள்.
ெகஞ்சி ேகட்கிேறன், வாருங்கள்” என்றான்.
சேகாதரர்கள் அவனருேக வந்தனர். அவர்களிடம்,
“நான் உங்கள் சேகாதரன் ேயாேசப்பு. எகிப்திய
வியாபாரிகளிடம் உங்களால் விற்கப்பட்டவன். 5

இப்ேபாது அதற்காக வருத்தப்படாதீர்கள். நீங்கள்
ெசய்தவற்றுக்காக உங்கைளேய
ேகாபித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். இங்ேக நான்
வரேவண்டும் என்பது ேதவனின் திட்டம். உங்கள்
வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்றேவ இங்ேக
இருக்கிேறன். 6 இந்தப் பஞ்சம் இரண்டு
ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன. இன்னும் ஐந்து
ஆண்டுகள் இருக்கும். 7 ஆகேவ ேதவன் என்ைன
உங்களுக்கு முன்னதாக அனுப்பி இருக்கிறார்.
அதனால் உங்கைள காப்பாற்றமுடியும். 8 என்ைன
இங்ேக அனுப்பியது உங்களது தவறு அல்ல. இது
ேதவனின் திட்டம். பார்ேவான் மன்னருக்ேக தந்ைத
ேபான்று நான் இங்ேக இருக்கிேறன். நான்
அரண்மைனக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் ஆளுநராக
இருக்கிேறன்” என்றான்.

இஸ்ரேவல் எகிப்திற்கு அைழக்கப்படுதல்
9 ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேவகமாக என்
தந்ைதயிடம் ேபாங்கள். அவரது குமாரன் ேயாேசப்பு
இந்தச் ெசய்திைய அனுப்பியதாகக் கூறுங்கள்:
‘ேதவன் என்ைன எகிப்தின் ஆளுநராக ஆக்கினார்.
எனேவ என்னிடம் வாருங்கள். காத்திருக்க
ேவண்டாம். இப்ேபாேத வாருங்கள். 10 என்னருகில்
ேகாேசன் நிலப்பகுதியில் வாழலாம். நீங்களும்,
உங்கள் பிள்ைளகளும், ேபரப்பிள்ைளகளும்,
மிருகங்களும் இங்ேக வரேவற்கப்படுகிறீர்கள். 11

இனிவரும் ஐந்தாண்டு பஞ்சத்திலும் உங்கள்
அைனவைரயும் பாதுகாத்துக்ெகாள்ேவன். எனேவ,
நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் உங்களுக்குரிய
எைதயும் இழக்கமாட்டீர்கள்’ என்று கூறுங்கள்”
என்றான்.

12 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடம், “நன்றாக
உறுதி ெசய்துெகாள்ளுங்கள். நான் தான் ேயாேசப்பு.
உங்கள் சேகாதரனாகிய எனது வாய்தான் ேபசுகிறது
என்பைத நீங்களும் ெபன்யமீனும் கண்களால்
காண்கிறீர்கள். 13 எகிப்திேல எனக்குள்ள
மரியாைதையயும் இங்ேக நீங்கள்
பார்க்கின்றவற்ைறயும் தந்ைதயிடம் ெசால்லுங்கள்.
ேவகமாகப் ேபாய் தந்ைதைய அைழத்து வாருங்கள்”
என்று ெசான்னான். 14 பிறகு தன் தம்பி ெபன்யமீைன
அைணத்துக்ெகாண்டான். இருவரும் அழுதார்கள்.
15 பிறகு அவன் சேகாதரர்கள் அைனவைரயும்
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முத்தமிட்டான். அவர்களுக்காக அழுதான். இதற்குப்
பிறகு அவர்கள் அவேனாடு ேபசத் ெதாடங்கினார்கள்.

16 ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள் வந்த ெசய்திைய
பார்ேவான் அறிந்துெகாண்டான். பார்ேவான்
அரண்மைன முழுக்க அச்ெசய்தி பரவியது. ராஜாவும்
அவனது ேவைலக்காரர்களும் மகிழ்ச்சியைடந்தனர்.
17 ராஜா ேயாேசப்பிடம் வந்து, “உங்கள்
சேகாதரர்களுக்குத் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு கானான்
பகுதிக்குப் ேபாகட்டும். 18 உனது குடும்பத்ைதயும்
தந்ைதையயும் என்னிடம் அைழத்து வருமாறு கூறு.
உங்களுக்கு வாழ நல்ல நிலத்ைதக் ெகாடுக்கிேறன்.
இங்குள்ள சிறந்த உணைவ அவர்கள் உண்ணலாம்”
என்றான். 19 “அேதாடு இங்குள்ள சிறந்த
வண்டிகைள உன் சேகாதரர்களுக்கு ெகாடு.
அவர்கள் கானான் பகுதிக்குச் ெசன்று உன்
தந்ைதையயும், ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும்
ஏற்றிக்ெகாண்டு வரட்டும். 20 அங்கிருந்து
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வருவைதக்
குறித்துக் கவைலெகாள்ள ேவண்டாம்.
எகிப்திலுள்ளவற்றில் சிறந்தவற்ைற அவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.

21 எனேவ இஸ்ரேவலின் பிள்ைளகளும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். பார்ேவான் மன்னன் ெசான்னது ேபால்
நல்ல வண்டிகைளயும், பயணத்திற்கு ேவண்டிய
உணைவயும் ேயாேசப்பு ெகாடுத்து அனுப்பினான். 22

சேகாதரர் அைனவருக்கும் ேயாேசப்பு அழகான
ஆைடகைளக் ெகாடுத்தான். ஆனால் ேயாேசப்பு
ெபன்யமீனுக்கு மட்டும் ஐந்து ேஜாடி ஆைடகைளயும்,
300 ெவள்ளிக் காசுகைளயும் ெகாடுத்தான். 23

ேயாேசப்பு தன் தந்ைதக்கும் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுத்து அனுப்பினான். 10 கழுைதகள்
சுமக்குமளவு எகிப்திலுள்ள சிறந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாடுத்தான். 10 ெபண்
கழுைதகள் சுமக்கும்படி உணவுப் ெபாருட்களும்,
ெராட்டியும் பிற ெபாருட்களும் தன் தந்ைதயார்
திரும்பிவரும் பயணத்திற்குப் பயன்பட ெகாடுத்தான்.
24 பிறகு சேகாதரர்கைள அனுப்பினான். அவர்கள்
பிரிந்து ேபாகும்ேபாது “ேநராக வீட்டிற்குப்
ேபாங்கள், வழியில் சண்ைட ேபாடாதீர்கள்”
என்றான்.

25 எனேவ, சேகாதரர்கள் எகிப்ைத விட்டு
கானான் பகுதிக்குத் தந்ைதயிடம் ேபானார்கள். 26

அவர்கள் அவரிடம், “ேயாேசப்பு உயிேராடு
இருக்கிறான் அவன் எகிப்து நாடு முழுவதிற்கும்
ஆளுநராக இருக்கிறான்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்திையக் ேகட்டதும் யாக்ேகாபு
புரியாமலிருந்தான். முதலில் அவனால் நம்ப
முடியவில்ைல. 27 ஆனால் அவர்கள் ேயாேசப்பு
ெசான்னைத எல்லாம் ெசான்னார்கள். தன்ைன
அைழத்துப் ேபாவதற்காக ேயாேசப்பு அனுப்பியிருந்த
வண்டிகைளெயல்லாம் பார்த்தான். பிறகு யாக்ேகாபு
புத்துணர்வு ெபற்று மிக்க சந்ேதாஷமைடந்தான். 28

“இப்ேபாது உங்கைள நம்புகிேறன், என் குமாரன்
ேயாேசப்பு இன்னும் உயிேராடு இருக்கிறான்.
மரிப்பதற்கு முன்னால் அவைனப் பார்க்கப் ேபாேவன்”
என்று இஸ்ரேவல் கூறினான்.

ேதவன் இஸ்ரேவலுக்கு வாக்குறுதி தருதல்

எனேவ, இஸ்ரேவல் எகிப்துக்குப் பயணம்
ெதாடங்கினான். அவன் முதலில்
ெபெயர்ெசபாவுக்குப் ேபானான். அவன்

அங்ேக தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டு, பலிகளும் ெசலுத்தினான். 2

இரவில் ேதவன் கனவில் இஸ்ரேவலிடம் ேபசினார்.
ேதவன், “யாக்ேகாேப, யாக்ேகாேப” என்று
கூப்பிட்டார்.

“நான் இங்ேக இருக்கிேறன்” என்றான்
இஸ்ரேவல்.

3 அப்ெபாழுது அவர், “நான் ேதவன், உன்
தந்ைதக்கும் ேதவன். எகிப்திற்குப் ேபாகப்
பயப்படேவண்டாம். அங்கு உன்ைனப் ெபரிய
இனமாக்குேவன். 4 உன்ேனாடு நானும் எகிப்துக்கு
வருேவன். மீண்டும் உன்ைன எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய வரவைழப்ேபன். நீ எகிப்திேலேய
மரணமைடவாய். ஆனால் ேயாேசப்பு உன்ேனாடு
இருப்பான். நீ மரிக்கும்ேபாது அவன் தன்
ைகயாேலேய உன் கண்கைள மூடுவான்” என்றார்.

இஸ்ரேவல் எகிப்துக்குப் ேபாகிறான்
5 பிறகு, யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ விட்டு
எகிப்துக்குப் பயணம் ெசய்தான். அவனது
பிள்ைளகளும், பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளும்,
அவர்களின் மைனவிமார்களும் எகிப்துக்கு வந்து
ேசர்ந்தார்கள். அவர்கள் பார்ேவான் மன்னன்
அனுப்பிய வண்டியில் பயணம் ெசய்தனர். 6 தங்கள்
ஆடு மாடுகைளயும் கானான் பகுதியில் சம்பாதித்த
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு எகிப்துக்குப்
ேபானார்கள். எனேவ இஸ்ரேவல் தன்
குடும்பத்ேதாடும் தன் எல்லாப் பிள்ைளகேளாடும்
எகிப்திற்குச் ெசன்றான். 7 அவர்கேளாடு அவனது
பிள்ைளகளும் ேபரன்களும், ேபத்திகளும்,
இருந்தனர். ெமாத்த குடும்பமும் அவேனாடு எகிப்ைத
அைடந்தது.

யாக்ேகாபின் குடும்பம்
8 எகிப்துக்கு இஸ்ரேவேலாடு ெசன்ற அவனது
குமாரர்களின் ெபயர்களும் குடும்பத்தின் ெபயர்களும்
பின்வருமாறு:
ரூபன் முதல் குமாரன். 9 ரூபனுக்கு ஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ ஆகிய குமாரர்கள்
இருந்தனர்.
10 சிமிேயானுக்கு எமுேவல், யாமின், ஓகாத்,
யாகீன், ெசாகார், கானானிய ெபண்ணின்
குமாரனான சவுல் ஆகிய பிள்ைளகள் இருந்தனர்.
11 ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆகிேயார்
ேலவியின் பிள்ைளகள்.
12 ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா ஆகிேயார்
யூதாவின் பிள்ைளகள். (ஏர் மற்றும் ஓனான்
கானானில் இருக்கும்ேபாேத மரணமைடந்தனர்)
எஸ்ேரான், ஆமூல் இருவரும் பாேரசுைடய
குமாரர்.
13 ேதாலா, பூவா, ேயாபு, சிம்ேரான் என்பவர்கள்
இசக்காரின் பிள்ைளகள்.
14 ெசேரத், ஏேலான், யக்ேலல் ஆகிேயார்
ெசபுேலானுைடய பிள்ைளகள்.
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15 யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும் பிறந்த
பிள்ைளகள் ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா,
இசக்கார், ெசபுேலான் ஆகிேயார். அவள்
இக்குழந்ைதகைள பதான் ஆராமில் ெபற்றாள்.
அவளுக்கு தீனாள் என்ற குமாரத்தியும் உண்டு.
ெமாத்தம் 33 ேபர்கள் இருந்தனர்.

16 காத்துக்கு சிபிேயான், அகி, சூனி, எஸ்ேபான்,
ஏரி, அேராதி, அேரலி எனும் பிள்ைளகள்
இருந்தனர்.
17 ஆேசருக்கு, இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, ெபரீயா
எனும் பிள்ைளகள் இருந்தனர். இவர்களுக்கு
ெசராக்கு எனும் சேகாதரி இருந்தாள்.
ெபரீயாவுக்கு ஏேபர், மல்கிேயல் என்ற பிள்ைளகள்
இருந்தனர்.

18 இவர்கள் அைனவரும் யாக்ேகாபின்
மைனவியான ேலயாளின் ேவைலக்காரப் ெபண்
சில்பாவுக்குப் பிறந்தவர்கள். அவர்கள் ெமாத்தம் 16
ேபர்.

19 யாக்ேகாபின் மைனவியான ராேகலுக்கு
இரண்டு பிள்ைளகள், ேயாேசப்பும் ெபன்ய மீனும்.
ெபன்யமீன் யாக்ேகாேபாடு இருந்தான். ேயாேசப்பு
ஏற்ெகனேவ எகிப்தில் இருந்தான்.
20 எகிப்தில் ேயாேசப்புக்கு இரண்டு குமாரர்கள்.
அவர்கள் மனாேசயும் எப்பிராயீமும். அவன்
மைனவி ஆஸ்நாத், ஓன் நகரத்து ஆசாரியனாகிய
ேபாத்திப்பிராவின் குமாரத்தி.
21 ெபன்யமீனுக்கு ேபலா, ெபேகர், அஸ்ேபல்,
ேகரா, நாகமான், ஏகி, ேராஷ், முப்பிம், உப்பிம்,
ஆர்து என்னும் பிள்ைளகள்.

22 இவர்கள் அைனவரும் யாக்ேகாபிற்கு ராேகல்
மூலம் வந்தவர்கள். ெமாத்தம் 14 ேபர்.

23 தாணின் குமாரன் உசீம்.
24 நப்தலியின் குமாரர்களான யாத்சிேயல், கூனி,
எத்ேசர், சில்ேலம் என்பவர்கள்.

25 இவர்கள் யாக்ேகாபிற்கும் பில்காளுக்கும்
பிறந்தவர்கள். (பில்காள் ராேகலின் ேவைலக்காரி.)
ெமாத்தம் ஏழு ேபர்.

26 ஆக ெமாத்தம் யாக்ேகாபு குடும்பத்தின் ேநர்
சந்ததியார் 66 ேபர் இருந்தனர். இவர்கள்
அைனவரும் எகிப்துக்குச் ெசன்றார்கள். இதில்
யாக்ேகாபு மருமகள்கள் ெபயர் ேசர்க்கப்படவில்ைல.
27 ேயாேசப்புக்கும் இரண்டு பிள்ைளகள். அவர்கள்
எகிப்திேலேய பிறந்தவர்கள். எனேவ
ஒட்டுெமாத்தமாக 70 ேபர் யாக்ேகாபு குடும்பத்தில்
இருந்தனர்.

இஸ்ரேவல் எகிப்து வந்தைடதல்
28 முதலில் யாக்ேகாபு யூதாைவ ேயாேசப்ேபாடு
ேபச அனுப்பினான். யூதா ேயாேசப்பிடம் ேபாய்
அவைன ேகாேசனில் பார்த்தான். பிறகு யாக்ேகாபும்
மற்றவர்களும் அவேனாடு ேபானார்கள். 29

ேயாேசப்பு தன் தந்ைத வருவைத அறிந்து தன்
ேதைரத் தயார் ெசய்து அவைர
எதிர்ெகாண்டைழக்கப் ேபானான். அவன் தன்
தந்ைதையப் பார்த்ததும் ஓடிப்ேபாய் மார்ேபாடு
கட்டிப்பிடித்துக்ெகாண்டு நீண்ட ேநரம் அழுதான்.

30 இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பிடம், “இப்ேபாது நான்
சமாதானமாக மரிப்ேபன். உன் முகத்ைதப்
பார்த்துவிட்ேடன். இன்னும் நீ உயிேராடு
இருக்கிறாேய” என்றான்.

31 ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடமும் அவர்களின்
குடும்பத்தினரிடமும், “நான் இப்ேபாது ேபாய்
பார்ேவான் மன்னரிடம் நீங்கள் இங்ேக
இருப்பைதப்பற்றிக் கூறுேவன். அவரிடம், ‘என்
சேகாதரர்களும் அவர்களது குடும்பமும் கானான்
நாட்ைட விட்டு என்னிடம் வந்திருக்கிறார்கள். 32

அவர்கள் ேமய்ப்பர் குடும்பத்தினர். அவர்கள்
எப்ேபாதும் ஆடு மாடுகள் ைவத்திருப்பார்கள்.
அவர்கள் ஆடு மாடுகைளயும் அவர்களுக்குரிய
அைனத்ைதயும் ெகாண்டு வந்திருக்கிறார்கள்’
என்ேபன். 33 அவர் உங்கைள அைழத்து ‘நீங்கள்
என்ன ேவைல ெசய்கிறீர்கள்?’ என்று ேகட்டால், 34

அவரிடம் நீங்கள் ‘நாங்கள் ேமய்ப்பர்கள், எங்கள்
வாழ்க்ைக முழுவதும் ேமய்ப்பது தான் எங்கள்
ெதாழில். எங்கள் முற்பிதாக்களும் ேமய்ப்பர்கள்தான்’
என்று ெசால்லுங்கள். பிறகு பார்ேவான் மன்னன்
உங்கைள ேகாேசன் பகுதியில் வாழ அனுமதிப்பார்.
எகிப்தியர்கள் ேமய்ப்பர்கைள விரும்பமாட்டார்கள்.
எனேவ நீங்கள் இங்ேக ேகாேசனில் இருப்பதுதான்
நல்லது” என்றான்.

இஸ்ரேவல் ேகாேசனில் குடிேயறுதல்

ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம் ெசன்று, “எனது
தந்ைதயும் சேகாதரர்களும் அவர்களின்
குடும்பமும் வந்துள்ளது. அவர்கள் தங்கள்

மிருகங்கைளயும், ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுவந்துள்ளனர். அவர்கள் இப்ேபாது
ேகாேசன் பகுதியில் உள்ளனர்” என்றான். 2

ேயாேசப்பு தம் சேகாதரர்களில் ஐந்து ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்து அைழத்துச் ெசன்று பார்ேவான் முன்
நிறுத்தினான்.

3 பார்ேவான் அவர்களிடம், “நீங்கள் என்ன ேவைல
ெசய்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அவர்கள், “ஐயா, நாங்கள் ேமய்ப்பர்கள். எங்கள்
முற்பிதாக்களும் ேமய்ப்பர்கள்” என்றனர். 4 ேமலும்,
“கானான் நாட்டில் பஞ்சம் அதிகம். எங்கள்
மிருகங்களுக்கு அங்ேக புல் மிகுந்த வயல் எதுவுேம
இல்ைல. எனேவ, இங்ேக வாழ்வதற்காக
வந்துள்ேளாம். ேகாேசனில் வாழ அனுமதிக்குமாறு
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம்” என்றனர்.

5 பார்ேவான் ேயாேசப்பிடம், “உனது தந்ைதயும்
சேகாதரர்களும் உன்னிடம் வந்திருக்கிறார்கள். 6

எனேவ, நீ எந்த இடத்ைத ேவண்டுமானாலும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அவர்களுக்கு நல்ல
நிலத்ைதக் ெகாடு. அவர்கள் ேவண்டுமானால்
ேகாேசனிேலேய வாழட்டும். அவர்கள் திறைமயுள்ள
ேமய்ப்பர்கள் என்றால் எனது ஆடுமாடுகைளயும்
பார்த்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.

7 ேயாேசப்பு தன் தந்ைதைய பார்ேவாைனப்
பார்ப்பதற்காக அைழத்தான். யாக்ேகாபு
பார்ேவாைன ஆசீர்வதித்தான்.

8 பார்ேவான் அவனிடம், “உங்களுக்கு எத்தைன
வயதாகிறது?” என்று ேகட்டான்.

9 “ஏராளமான துன்பங்கேளாடு மிகக் குறுகிய
காலேம வாழ்ந்திருக்கிேறன். என் வயது 130
ஆண்டுகேள. எனது தந்ைதயும் அவருைடய
முற்பிதாக்களும் என்ைனவிட அதிகக் காலம்
வாழ்திருக்கிறார்கள்” என்றான்.

10 யாக்ேகாபு பார்ேவாைன வாழ்த்தி, அங்கிருந்து
புறப்பட்டுச் ெசன்றான்.
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11 பார்ேவான் ெசான்னதுேபாலேவ ேயாேசப்பு
தந்ைதக்கும் சேகாதரர்களுக்கும் நல்ல நிலத்ைத
ேகாேசனில் ெகாடுத்தான். இது எகிப்திேலேய
சிறந்த இடம். இது ராமேசஸ் நகரத்துக்கு அருகில்
உள்ளது. 12 ேயாேசப்பு தன் தந்ைதக்கும்
சேகாதரர்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் ேவண்டிய
உணவுப் ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்தான்.

ேயாேசப்பு பார்ேவானுக்காக நிலம் வாங்குதல்
13 பஞ்சம் மிகவும் ேமாசமாகியது. பூமியில் எங்கும்
உணவு இல்ைல. எகிப்தும் கானானும் இக்காலத்தில்
மிகவும் ேமாசமாகியது. 14 ஜனங்கள் நிைறய
தானியங்கைள விைலக்கு வாங்கினார்கள்.
ேயாேசப்பு அச்ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்து ைவத்து
பார்ேவானின் வீட்டிற்குக் ெகாண்டு வந்தான். 15

ெகாஞ்ச காலத்தில் எகிப்திலும் கானானிலும் உள்ள
ஜனங்களிடம் தானியம் வாங்கப் பணம் இல்ைல.
தம்மிடம் இருந்த பணத்ைத ஏற்ெகனேவ தானியம்
வாங்குவதில் ெசலவழித்திருந்தார்கள். எனேவ
அவர்கள் ேயாேசப்பிடம் ெசன்று, “தயவு ெசய்து
தானியம் ெகாடுங்கள். எங்கள் பணம் தீர்ந்துவிட்டது.
நாங்கள் உணவு உண்ணாவிட்டால் உங்கள்
முன்னாேலேய மரித்துவிடுேவாம்” என்று
ேவண்டினார்கள்.

16 ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள் ஆடு
மாடுகைளக் ெகாடுங்கள் உணவு தருகிேறன்”
என்றான். 17 எனேவ ஜனங்கள் தங்கள் ஆடு
மாடுகைளயும் குதிைரகைளயும் மற்ற
மிருகங்கைளயும் உணவுக்காக விற்றனர். ேயாேசப்பு
அவற்ைற வாங்கிக்ெகாண்டு உணைவக்
ெகாடுத்தான்.

18 ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அவர்களிடம் விற்க
மிருகங்களும் இல்ைல. எனேவ, ேயாேசப்பிடம்
ஜனங்கள் ேபாய், “எங்களிடம் உணவு வாங்கப் பணம்
இல்ைல. எங்களது மிருகங்கேளா உங்களிடம்
உள்ளது. எங்களிடம் எதுவும் இல்ைல. எங்கள்
சரீரமும், நிலங்களும் மட்டுேம உள்ளது. 19 நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாேத நாங்கள் மரித்துவிடுேவாம். ஆனால்
நீங்கள் உணவு ெகாடுத்தால் பார்ேவான் மன்னருக்கு
எங்கள் நிலங்கைளக் ெகாடுப்ேபாம். நாங்கள்
அவரது அடிைமகளாக இருப்ேபாம். விைத
ெகாடுங்கள் விைதக்கிேறாம். பிறகு நாங்கள்
மரிக்காமல் உயிர் வாழ்ேவாம். நிலத்தில் மீண்டும்
உணவு விைளயும்” என்றனர்.

20 எனேவ, ேயாேசப்பு எகிப்தில் உள்ள எல்லா
நிலங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக வாங்கிவிட்டான்.
அைனவரும் தங்கள் நிலங்கைள ேயாேசப்பிடம்
விற்றுவிட்டார்கள், அவர்கள் பசியாய் இருந்ததால்
இவ்வாறு ெசய்தார்கள். 21 எகிப்திேல, எல்ேலாரும்
பார்ேவான் மன்னனின் அடிைமகள் ஆனார்கள். 22

ஆசாரியர்களுக்கு உரிய நிலத்ைத மட்டுேம
ேயாேசப்பு வாங்கவில்ைல. அவர்களின் உணவுக்கு
ஆசாரியர்கள் தங்கள் நிலத்ைத விற்கேவண்டிய
ேதைவ ஏற்படவில்ைல. ஏெனனில் மன்னன்
ேதைவயானவற்ைறச் சம்பளமாகக் ெகாடுத்து
வந்தான். அைதேய உணவு வாங்க
ைவத்துக்ெகாண்டனர்.

23 ேயாேசப்பு ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது நான்
உங்கள் நிலத்ைதயும் உங்கைளயும்

பார்ேவானுக்காக வாங்கிவிட்ேடன். எனேவ விைத
ெகாடுக்கிேறன். நீங்கள் அந்நிலங்களில் பயிர்
ெசய்யுங்கள். 24 அறுவைடக் காலத்தில், நீங்கள்
ஐந்தில் ஒரு பாகம் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஐந்தில் நான்கு பாகம் நீங்கள்
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். அதில் விைத ைவத்திருந்து
அடுத்த ஆண்டுக்குப் பயன்படுத்தலாம். இப்ேபாது
உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் உணவு
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.

25 ஜனங்கேளா, “எங்கள் உயிைரக்
காப்பாற்றினீர்கள். நாங்கள் பார்ேவானுக்கு
அடிைமயாக இருப்பதில் மகிழ்கிேறாம்” என்றனர்.

26 எனேவ, ேயாேசப்பு அப்ேபாது ஒரு சட்டத்ைத
இயற்றினான். அது இன்றும் உள்ளது. அதன்படி நில
வருவாயில் ஐந்தில் ஒரு பாகமானது
பார்ேவானுக்குரியது. பார்ேவானுக்கு எல்லா நிலமும்
ெசாந்தமாக இருக்கும். ஆசாரியர்களின் நிலம்
மட்டுேம, பார்ேவானுக்குச் ெசாந்தமாகவில்ைல.

“தன் மரணம் பற்றி யாக்ேகாபின் அறிவிப்பு”
27 இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எகிப்தில் ேகாேசன்
பகுதியில் வாழ்ந்தான். அவனது குடும்பம் வளர்ந்து
மிகப் ெபரியதாகி அப்பகுதியில் நன்றாக வாழ்ந்தனர்.

28 யாக்ேகாபு எகிப்தில் 17 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
எனேவ அவனுக்கு 147 வயது ஆனது. 29 தான்
விைரவில் மரித்துப் ேபாேவன் என்று
இஸ்ரேவலுக்குத் (யாக்ேகாபு) ெதரிந்தது. அவன்
ேயாேசப்ைப அைழத்து அவனிடம்: “நீ என்ைன
ேநசித்தால், உன் ைகைய என் ெதாைடயின் கீழ்
ைவத்து ஒரு வாக்குறுதிையச் ெசய். நான்
ெசால்வைத நீ ெசய்யேவண்டும். எனக்கு
உண்ைமயாக இருக்கேவண்டும். நான் மரித்தால்
என்ைன எகிப்தில் அடக்கம் ெசய்யேவண்டாம். 30

எனது முற்பிதாக்கைள அடக்கம் ெசய்த
இடத்திேலேய என்ைனயும் அடக்கம் ெசய்துவிடு.
இங்கிருந்து ெகாண்டுேபாய் நமது குடும்பக்
கல்லைறயில் என்ைன அடக்கம் ெசய்” என்றான்.
ேயாேசப்பு, “நீர் ெசான்னபடிேய நான் ெசய்ேவன்
என்று வாக்குறுதி ெசய்கிேறன்” என்றான்.

31 பிறகு யாக்ேகாபு, “எனக்கு வாக்கு ெகாடு”
என்று ேகட்டான். ேயாேசப்பும் அவ்வாேற வாக்குறுதி
அளித்தான். பின் இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு)
படுக்ைகயில் தன் தைலையச் சாய்த்தான்.

மனாேசையயும் எப்பிராயீைமயும் ஆசீர்வதித்தல்

ெகாஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு, ேயாேசப்பு
தன் தந்ைத உடல் நலம் குன்றி இருப்பைத
அறிந்தான். ஆகேவ அவன் மனாேச மற்றும்

எப்பிராயீம் எனும் தன் இரண்டு குமாரர்கைளயும்
அவனிடம் அைழத்து ெசன்றான். 2 ேயாேசப்பு
ேபாய்ச் ேசர்ந்தேபாது ஒருவர், “உங்கள் குமாரன்
ேயாேசப்பு உங்கைளப் பார்க்க வந்திருக்கிறார்”
என்று யாக்ேகாபிடம் ெசான்னார். அவன்
பலவீனமானவராக இருப்பினும் கஷ்டப்பட்டு எழுந்து
உட்கார முயன்றான்.

3 அவன் ேயாேசப்பிடம், “சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன் கானான் நாட்டிலுள்ள லூஸ் என்னுமிடத்தில்
என் முன் ேதான்றி அங்ேக என்ைன ஆசீர்வதித்தார்.
4 ேதவன் என்னிடம், ‘உன்ைனப் ெபரிய குடும்பமாக
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ெசய்ேவன். நிைறய குழந்ைதகைளத் தருேவன்.
நீங்கள் ெபரிய இனமாக வருவீர்கள். உன் குடும்பம்
இந்த நிலத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளும்’
என்றார். 5 இப்ேபாது உனக்கு இரண்டு குமாரர்கள்
இருக்கிறார்கள். நான் வருவதற்கு முன்னேர
அவர்கள் இந்த எகிப்து நாட்டில்
பிறந்திருக்கிறார்கள். உன் பிள்ைளகள் எனது
ெசாந்தப் பிள்ைளகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
எனக்கு சிமிேயாைனயும் ரூபைனயும் ேபான்றவர்கள்.
6 எனேவ இந்த இருவரும் என் பிள்ைளகள்.
எனக்குரிய அைனத்ைதயும் இவர்களுக்குப்
பங்கிட்டுத் தருகிேறன். ஆனால் உனக்கு ேவறு
குழந்ைதகள் பிறந்தால் அவர்கள் உன் பிள்ைளகள்.
ஆனால் அவர்கள் மனாேசக்கும் எப்பிராயீமுக்கும்
பிள்ைளகள் ேபால் இருப்பார்கள். எனேவ,
வருங்காலத்தில் இவர்களுக்குரியவற்ைற அவர்களும்
பங்கிட்டுக்ெகாள்வார்கள். 7 பதான் அராமிலிருந்து
வரும்ேபாது ராேகல் மரித்துப்ேபானாள். அது
என்ைன மிகவும் வருத்தத்திற்குள்ளாக்கியது. அவள்
கானான் நாட்டிேலேய மரித்தாள். நாங்கள்
எப்பிராத்தாைவ ேநாக்கி வந்ேதாம்.
சாைலேயாரத்தில் அவைள அடக்கம் ெசய்ேதாம்”
என்றான். (எப்பிராத்தா என்பது ெபத்லேகைமக்
குறிக்கும்.)

8 பின் இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பின் பிள்ைளகைளப்
பார்த்து, “இவர்கள் யார்?” என்று ேகட்டார்.

9 ேயாேசப்பு தந்ைதயிடம், “இவர்கள் என்
பிள்ைளகள், எனக்குத் ேதவன் ெகாடுத்த
குமாரர்கள்” என்றான்.
இஸ்ரேவல் அவனிடம், “என்னிடம் அவர்கைள
அைழத்து வா, நான் அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கிேறன்”
என்றான்.

10 இஸ்ரேவலுக்கு வயதானதால் கண்களும்
சரியாகத் ெதரியவில்ைல. எனேவ, ேயாேசப்பு தன்
குமாரர்கைள மிக அருகில் அைழத்து வந்தான்.
இஸ்ரேவல் அவர்கைள முத்தமிட்டு
அைணத்துெகாண்டான். 11 பிறகு அவன்
ேயாேசப்பிடம், “நான் உனது முகத்ைத மீண்டும்
பார்ப்ேபன் என்று நிைனக்கவில்ைல. ஆனால் ேதவன்
உன்ைனயும் உன் பிள்ைளகைளயும் பார்க்கும்படி
ெசய்துவிட்டார்” என்றான்.

12 பிறகு ேயாேசப்பு தன் குமாரர்கைள
இஸ்ரேவலின் மடியில் இருந்து இறக்கிவிட்டான்.
அவர்கள் அவைரக் குனிந்து வணங்கினார்கள். 13

ேயாேசப்பு எப்பிராயீைம தனது வலது பக்கத்திலும்
மனாேசைய தனது இடது பக்கத்திலும் அமர
ைவத்தான். 14 ஆனால் இஸ்ரேவல் தனது
ைககைளக் குறுக்காக ைவத்து வலது ைகைய
இைளயவன் மீதும் இடது ைகைய மூத்தவன் மீதும்
ைவத்து ஆசீர்வாதம் ெசய்தான். மனாேச
மூத்தவனாக இருப்பினும் அவன் மீது இடது ைகைய
ைவத்து ஆசீர்வதித்தான். 15 இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்ைபயும் ஆசீர்வதித்தான். அவன்,
“என் முற்பிதாக்களான ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் நம்
ேதவைன வழிபட்டனர்.
அேத ேதவன் என் வாழ்க்ைக முழுவதும் என்ைன

வழி நடத்தினார்.
16 எனது அைனத்து துன்பங்களிலும் என்ைனக்
காப்பாற்றும் ேதவதூதனாக இருந்தார்.

இந்தப் பிள்ைளகைள ஆசீர்வதிக்கும்படி அந்த
ேதவைன ேவண்டுகிேறன்.
இப்ேபாது இவர்கள் எனது ெபயைரயும், எனது
முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம் மற்றும் ஈசாக்கின்
ெபயைரயும் ெபறுவார்கள்.
இவர்கள் வளர்ந்து மகத்தான குடும்பமாகவும்,

ேதசமாகவும் இப்பூமியில் விளங்கேவண்டும் என்று
பிரார்த்திக்கிேறன்” என்றான்.

17 ேயாேசப்பு தன் தந்ைத வலது ைகைய
எப்பிராயீம் மீது ைவத்திருப்பைதப் பார்த்தான். இது
ேயாேசப்புக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்ைல. ேயாேசப்பு தன்
தந்ைதயின் வலது ைகைய எப்பிராயீம்
தைலயிலிருந்து எடுத்து மனாேசயின் தைலயில்
ைவக்க விரும்பினான். 18 அவன் தன் தந்ைதயிடம்,
“உமது வலது ைகையத் தவறாக ைவத்திருக்கிறீர்,
மனாேசதான் முதல் குமாரன்” என்றான்.

19 ஆனால் யாக்ேகாேபா, “எனக்குத் ெதரியும்
மகேன! மனாேசதான் மூத்தவன், அவன் ெபரியவன்
ஆவான். அவனும் ஏராளமான ஜனங்களின்
தந்ைதயாவான். ஆனால் இைளயவேன
மூத்தவைனவிட ெபரியவனாவான். அவனது
குடும்பமும் மிகப் ெபரியதாக இருக்கும்” என்றான்.

20 இவ்விதமாக இஸ்ரேவல் அன்று அவர்கைள
ஆசீர்வதித்தான்.
“இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் உங்கள் ெபயைரப்
பயன்படுத்தி
மற்றவைர வாழ்த்துவார்கள்.
அவர்கள், ‘எப்பிராயீமும் மனாேசயும்ேபால
ேதவன் உங்கைள வாழ ைவக்கட்டும் என்பார்கள்’”

என்றான்.
இவ்வாறு இஸ்ரேவல் எப்பீராயிைம
மனாேசையவிடப் ெபரியவனாக்கினான்.

21 பிறகு இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பிடம், “பார், நான்
மரிப்பதற்குரிய காலம் ெநருங்கிவிட்டது. ஆனாலும்
ேதவன் உன்ேனாடு இருக்கிறார். அவர் உன்ைன உன்
முற்பிதாக்களின் பூமிக்கு வழி நடத்திச் ெசல்வார். 22

நான் உன் சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுக்காத
சிலவற்ைற உனக்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
எேமாரிய ஜனங்களிடம் இருந்து நான் ெவன்ற
மைலைய உனக்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். நான் என்
பட்டயத்ைதயும், வில்ைலயும் பயன்படுத்தி அைத
நான் ெவன்ேறன்” என்றான்.

யாக்ேகாபு தன் குமாரர்கைள ஆசீர்வதித்தல்

பின்பு யாக்ேகாபு தன் அைனத்து
பிள்ைளகைளயும் அைழத்து,
“பிள்ைளகேள! என்னிடம் வாருங்கள்.

எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று
ெசால்கிேறன்.

2 “ேசர்ந்து வாருங்கள், கவனியுங்கள். யாக்ேகாபின்
பிள்ைளகேள.
இஸ்ரேவலாகிய உங்கள் தந்ைத ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்.

ரூபன்

3 “ரூபேன! என் முதல் மகேன! நீ எனக்கு முதல்
பிள்ைள.
எனது மனித சக்தியின் முதல் அைடயாளம் நீேய.
நீேய வல்லைமயும்
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மரியாைதயும் உள்ள குமாரனாக
விளங்கியிருக்கலாம்.

4 ஆனால் உனது உணர்ச்சிகைள ெவள்ளம்ேபால
உன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாததாக இருக்கிறது.
எனேவ நீ மரியாைதக்குரியவனாக

இருக்கமாட்டாய்.
நீ உன் தந்ைதயின் படுக்ைகயில் அவர்
மைனவிகளுள் ஒருத்திேயாடு படுத்தவன்.
நீ எனது படுக்ைகக்ேக அவமானம் ேதடித்

தந்தவன்.

சிமிேயானும் ேலவியும்
5 “சிமிேயானும் ேலவியும் சேகாதரர்கள்.
அவர்கள் வாள்களால் சண்ைடயிடுவைத

விரும்புவார்கள்.
6 இரகசியமாகப் பாவம் ெசய்யத் திட்டமிடுவார்கள்.
அவர்களின் திட்டங்களில் என் ஆத்துமா

பங்குெகாள்ள விரும்பவில்ைல.
அவர்களின் இரகசியக் கூட்டங்கைள நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ேகாபமாக
இருக்கும்ேபாது மனிதர்கைளக் ெகால்லுகிறார்கள்,
மிருகங்கைள ேவடிக்ைகக்காகேவ
துன்புறுத்துகிறார்கள்.

7 அவர்களின் ேகாபேம ஒரு சாபம்.
அது வலிைமயானது. அவர்கள்

ைபத்தியமாகும்ேபாது
ெகாடூரமானவர்களாகிறார்கள்.
யாக்ேகாபின் பூமியிேல அவர்கள் ெசாந்த பூமிையப்
ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவல் முழுவதும் பரவி

வாழ்வார்கள்.

யூதா

8 “உன்ைன உன் சேகாதரர்கள் ேபாற்றுவார்கள்.
நீ உன் பைகவர்கைள ெவல்வாய்.
உன் சேகாதரர்கள் உனக்கு அடிபணிவார்கள்.

9 யூதா ஒரு சிங்கத்ைதப் ேபான்றவன்.
என் மகேன, தான் ெகான்ற மிருகத்தின் ேமல்

நிற்கும் ஒரு சிங்கத்ைத ேபான்றவன் நீ.
நீ ஓய்ெவடுக்கும்ேபாது உன்ைன எவரும்
ெதாந்தரவு ெசய்யமுடியாது.

10 யூதாவின் குடும்பத்தில் வருபவர்கள் ராஜா
ஆவார்கள்.
சமாதான கர்த்தர் வரும்வைர உன்ைன விட்டு

ெசங்ேகால் நீங்குவதில்ைல.
ஏராளமான ஜனங்கள் அவனுக்கு அடிபணிந்து
ேசைவ ெசய்வார்கள்.

11 அவன் தன் கழுைதையத் திராட்ைசக் ெகாடியில்
கட்டி ைவப்பான்.
அவன் தன் இைளய கழுைதைய சிறந்த

திராட்ைடக் ெகாடியில் கட்டி ைவப்பான்.
அவன் சிறந்த திராட்ைசரசத்ைத

ஆைடெவளுக்கப் பயன்படுத்துவான்.
12 அவன் கண்கள் திராட்ைசரசத்தினால்
சிவப்பாகும்.
அவன் பற்கள் பாலால் ெவளுக்கும்.

ெசபுேலான்

13 “இவன் கடற்கைரயில் வசிப்பான்.
அவனது துைறமுகம் கப்பல்களுக்கு ஏற்றதாக

இருக்கும்.
அவனது எல்ைல சீேதான்வைர இருக்கும்.

இசக்கார்

14 “இசக்கார் ஒரு கழுைதையப்ேபால கடினமாக
உைழப்பான்.
இரண்டு ெபாதியின் நடுேவ படுத்திருப்பவைனப்

ேபான்றவன்.
15 தன் ஓய்விடத்ைத நன்றாக இருக்கும்படி
பார்த்துக்ெகாள்வான்.
தன் பூமிைய ெசழிப்பாக ைவத்துக்ெகாள்வான்.
அடிைமையப்ேபால
ேவைல ெசய்ய சம்மதிப்பான்.

தாண்

16 “தாண் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தில் ஒருவனாக
தன் ெசாந்த ஜனங்கைளேய நியாயம்தீர்ப்பான்.

17 இவன் சாைலேயாரத்தில் அைலயும் பாம்ைபப்
ேபான்றவன்.
இவன் பாைதயிேலபடுத்திருக்கும் பாம்ைபப்

ேபான்று பயங்கரமானவன்.
இப்பாம்பு ஒரு குதிைரயின் காைல கடிக்கிறது,
சவாரி ெசய்தவன் கீேழ விழுகிறான்.

18 “கர்த்தாேவ நான் உமது இரட்சிப்புக்காகக்
காத்திருக்கிேறன்.

காத்

19 “ஒரு ெகாள்ைளக் கூட்டம் காத்ைதத் தாக்கும்.
ஆனால் அவர்கைள அவன் துரத்திவிடுவான்.

ஆேசர்

20 “இவனது நிலம் அதிகமாக விைளயும்.
ஒரு ராஜாவுக்கு ேவண்டிய உணவு ெபாருட்கைளத்

தருவான்.

நப்தலி

21 “இவன் சுதந்திரமாக ஓடுகிற மாைனப்
ேபான்றவன்.
அவன் வார்த்ைதகள் குழந்ைதகைளப் ேபான்று

அழகானைவகள்.”

ேயாேசப்பு

22 “இவன் ெவற்றி ெபற்றவன்.
இவன் பழத்தால் மூடப்பட்ட

திராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றவன்.
நீரூற்றுக்கருகிலும் ேவலிக்குள்ளும் இருக்கிற

ெகாடிையப் ேபான்றவன்.
23 பலர் அவனுக்கு எதிராகப் ேபாரிடுவார்கள்.
வில் வீரர்கேள அவன் பைகவர்.

24 ஆனால் அவன் பலம் வாய்ந்த வில்லாலும்
திறைமயான ைககளாலும் சண்ைடயில் ெவன்றான்.
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50

அவன் யாக்ேகாபின் வல்லவரும், ேமய்ப்பரும்,
இஸ்ரேவலின் பாைறயும் ஆனவரிடமிருந்தும் உன்
பிதாவின் ேதவனிடமிருந்தும் வலிைம ெபற்றான்.

25 ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிறார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
வானத்திலிருந்தும், கீேழ ஆழத்திலிருந்தும்

உன்ைன ஆசீர்வதிக்கட்டும்.
ஸ்தனங்களுக்கும், கர்ப்பங்களுக்குமுரிய

ஆசிகைள அவர் உனக்கு வழங்கட்டும்.
26 எனது ெபற்ேறார்களுக்கு எவ்வளேவா
நன்னைமகள் ஏற்பட்டன எனினும் எனது
ஆசீர்வாதங்கள் அவற்ைறவிட ேமலானது.
உனது சேகாதரர்கள் உன்ைன எதுவுமில்லாமல்
விட்டுவிட்டுப் ேபானார்கள்.
ஆனால், இப்ேபாது எனது

ஆசீர்வாதங்கைளெயல்லாம் மைலயின் உயரம்ேபால்
கூட்டித் தருகிேறன்.

ெபன்யமீன்

27 “ெபன்யமீன் ஒரு பசித்த நரி ேபான்றவன்.
காைலயில் ெகான்று தின்பான்.
மாைலயில் மிஞ்சியைதப் பகிர்ந்துெகாள்வான்.”
28 இவர்கள் அைனவரும் இஸ்ரேவலின் 12
குடும்பத்தினர். இவ்வாறு யாக்ேகாபு அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவரவருக்குப் ெபாருத்தமான
ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாடுத்தான். 29 பின்
இஸ்ரேவல் ஒரு ஆைணயிட்டான். “நான்
மரிக்கும்ேபாது என் ஜனங்கேளாடு இருக்க
விரும்புகிேறன். என் முற்பிதாக்கேளாடு நான்
அடக்கம் ெசய்யப்பட ேவண்டும். அந்தக் கல்லைற
ஏத்தியரிடம் வாங்கிய எப்ெபேரானில் உள்ளது. 30

அந்தக் குைக மம்ேரக்கு அருகில் மக்ேபலா எனும்
இடத்தில் வயலில் உள்ளது. இது கானான் நாட்டில்
உள்ளது. இதைன ஆபிரகாம் எப்ேரானிடமிருந்து
விைலக்கு வாங்கி கல்லைறயாக மாற்றிவிட்டார். 31

ஆபிரகாமும் அவன் மைனவி சாராளும் அேத
குைகயில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். ஈசாக்கும்
அவர் மைனவி ெரெபக்காளும் அேத குைகயில்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். நான் என் மைனவி
ேலயாைளயும் அேத குைகயில் அடக்கம்
பண்ணிேனன். 32 அந்தக் குைக இருக்கும் நிலம்
ஏத்தின் குமாரன்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது”
என்றான். 33 யாக்ேகாபு ேபசி முடித்ததும் படுத்தான்.
கால்கைளக் கட்டிலின்ேமல் மடக்கியபடிேய
மரணமைடந்தான்.

யாக்ேகாபின் இறுதிச் சடங்கு

இஸ்ரேவல் மரித்ததும் ேயாேசப்பு மிகவும்
துக்கப்பட்டான். அவன் தன் தந்ைதையக்
கட்டிப் பிடித்துக்ெகாண்டு அழுது

முத்தமிட்டான். 2 பிறகு ேயாேசப்பு தன்
ேவைலக்காரர்களுக்கு அவனது தந்ைதயின் உடைல
அடக்கத்திற்கு தயார் ெசய்யும்படி ஆைணயிட்டான்.
(அவர்கள் அைனவரும் மருத்துவர்கள்.) அடக்கம்
ெசய்வதற்கு ஏற்ற முைறயில் அதைனத்
தயார்படுத்தினர். எகிப்திய முைறயில் அவ்வாறு
ெசய்தனர். 3 சரியான முைறயில் தயார் ெசய்ய 40
நாட்கள் ஆகும். அந்தபடிேய அந்த நாட்கள்

நிைறேவறின. எகிப்தியர்கள் அவனுக்காக 70
நாட்கள் துக்கம் ெகாண்டாடினர்.

4 70 நாட்கள் ஆனதும் துக்க நாட்கள் முடிந்தன.
எனேவ ேயாேசப்பு பார்ேவான் மன்னனின்
அதிகாரிகேளாடு ேபசினான். “இதைன பார்ேவான்
மன்னனுக்குச் ெசால்லுங்கள். 5 ‘என் தந்ைத
மரணத்ைத ெநருங்கும்ேபாது அவருக்கு நான் ஒரு
வாக்குக் ெகாடுத்ேதன். அவைர கானான் நாட்டில்
ஓரிடத்தில் அடக்கம் ெசய்வதாக
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அதுேவ அவர் விரும்பிய குைக.
எனேவ, நான் ேபாய் அவைர அடக்கம் ெசய்ய
எனக்கு அனுமதி ேவண்டும். பின்னர் நான்
உங்களிடம் திரும்பி வருேவன்’” என்றான்.

6 பார்ேவானும், “உன் வாக்ைகக் காப்பாற்று.
ேபாய் உன் தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்” என்றான்.

7 எனேவ ேயாேசப்பு அடக்கம் ெசய்யக்
கிளம்பினான். பார்ேவானின் மூப்பர்களும்
(தைலவர்களும்) எகிப்திலுள்ள முதியவர்களும்
ேயாேசப்ேபாடு ெசன்றார்கள். 8 ேயாேசப்பின்
குடும்பத்தினரும், அவனது சேகாதரர்களின்
குடும்பத்ததினரும் தந்ைதயின் குடும்பத்தினரும்
அவேனாடு ெசன்றார்கள். குழந்ைதகளும்
மிருகங்களும் மட்டுேம ேகாேசன் பகுதியில்
தங்கினார்கள். 9 அவர்கள் ெபருங்கூட்டமாகப்
ேபானார்கள். வீரர்களும் இரதங்களிலும்
குதிைரகளிலும் ஏறிப் ேபானார்கள்.

10 அவர்கள் ேகாரான் ஆத்தாத் நதியின்
கீழ்க்கைரயில் உள்ள ேகாேசன் ஆத்தாதிற்கு
வந்தனர். அங்ேக இஸ்ரேவலுக்கு இறுதிச்
சடங்குகைளெயல்லாம் ெசய்தனர். இது ஏழு
நாட்கள் நடந்தது. 11 கானான் நாட்டிலுள்ள
ஜனங்கெளல்லாம் இந்தச் சடங்கில்
கலந்துெகாண்டனர். அவர்கேளா, “அந்த
எகிப்தியர்கள் ெபரிய துக்கமான சடங்ைகக்
ெகாண்டுள்ளனர்” என்றனர். இப்ேபாது அந்த
இடத்திற்கு ஆேபல்மிஸ்ராயீம் என்று ெபயர்
வழங்குகிறது.

12 யாக்ேகாபின் குமாரர்கள் தந்ைத
ெசான்னபடிேய ெசய்தனர். 13 அவர்கள் அவனது
உடைல கானானுக்குள் எடுத்துச் ெசன்று
மக்ேபலாவில் அடக்கம் ெசய்தனர். இந்தக் குைக
ஆபிரகாம் ஏத்தின் ஜனங்களிடமிருந்து வாங்கிய
நிலத்தில் மம்ேரக்கு அருகில் இருந்தது. ஆபிரகாம்
இதைனக் கல்லைறக்காகேவ வாங்கியிருந்தான். 14

ேயாேசப்பு தன் தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்த பிறகு,
அவேனாடு அைனவரும் எகிப்துக்குத் திரும்பிப்
ேபானார்கள்.

சேகாதரர்கள் ேயாேசப்புக்குப் பயப்படுதல்
15 யாக்ேகாபு மரித்தபிறகு ேயாேசப்பின்
சேகாதரர்கள் மிகவும் கவைலப்பட்டனர். அவர்கள்
பயந்தார்கள். அவர்கள் ேயாேசப்புக்கு தாங்கள்
ெசய்த தீைமைய எண்ணிப் பயந்தனர். “நாம்
ேயாேசப்பிற்குச் ெசய்த தீைமக்காக அவன்
இப்ேபாது நம்ைம ெவறுக்கலாம். நம்
தீைமகளுக்ெகல்லாம் அவன் பழி தீர்க்கலாம்” என்று
அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டனர். 16 எனேவ அவனது
சேகாதரர்கள் அவனுக்குக் கீழ்க்கண்ட ெசய்திைய
அனுப்பினர்:
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“தந்ைத மரிப்பதற்கு முன்னால் உனக்கு ஒரு ெசய்தி
ெசால்லும்படி ெசான்னார். 17 அவர், ‘ேயாேசப்புக்கு
நீங்கள் முன்பு ெசய்த தீைமைய மன்னிக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றார். எனேவ நாங்கள்
உன்ைனக் ெகஞ்சிக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம்.
நாங்கள் உனக்குச் ெசய்த தீைமக்கு எங்கைள
மன்னித்துவிடு. நாங்கள் ேதவனின் அடிைமகள். அவர்
உனது தந்ைதக்கும் ேதவன்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்தி ேயாேசப்ைப மிகவும்
துக்கப்படுத்தியது. அவன் அழுதான். 18 அவனது
சேகாதரர்கள் அவனிடம் ெசன்று பணிந்து
வணங்கினார்கள். “நாங்கள் உன் ேவைலக்காரர்கள்”
என்றனர்.

19 பிறகு ேயாேசப்பு, “பயப்படேவண்டாம், நான்
ேதவன் அல்ல. உங்கைளத் தண்டிக்க எனக்கு
உரிைமயில்ைல. 20 எனக்குக் ேகடு ெசய்ய நீங்கள்
திட்டம்ேபாட்டீர்கள் என்பது உண்ைம. ஆனால்
உண்ைமயில் ேதவன் நன்ைமக்குத்
திட்டமிட்டிருக்கிறார். நான் பலரது உயிைரக்
காப்பாற்ற ேவண்டும் என்பது ேதவனின் திட்டம்.
இன்னும் அவரது திட்டம் அதுதான். 21 எனேவ
அஞ்ச ேவண்டாம். நான் உங்கைளயும் உங்கள்
பிள்ைளகைளயும் ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்ேவன்”
என்றான். இவ்வாறு ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்களுக்கு இனிைமயாகப் பதில்
ெசான்னான். இதனால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி
அைடந்தார்கள்.

22 ேயாேசப்பு ெதாடர்ந்து எகிப்தில் தன்
தந்ைதயின் குடும்பத்ேதாடு வாழ்ந்தான். அவனுக்கு

110 வயதானேபாது மரணமைடந்தான். 23

ேயாேசப்பு உயிேராடு இருக்கும்ேபாேத
எப்பிராயீமுக்குப் பிள்ைளகளும் ேபரப்பிள்ைளகளும்
இருந்தனர். மனாேசக்கு மாகீர் என்ற குமாரன்
இருந்தான். மாகீரின் பிள்ைளகைளயும் ேயாேசப்பு
பார்த்தான்.

ேயாேசப்பின் மரணம்
24 மரணம் ெநருங்கியதும் ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்களிடம், “எனது மரண ேநரம்
ெநருங்கிவிட்டது. ேதவன் உங்கைள
கவனித்துக்ெகாள்வார் என்பைத நான் அறிேவன்.
உங்கைள இந்த நாட்டிலிருந்து ெவளிேய
அைழத்துச் ெசல்வார். ஆபிரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகிேயாருக்கு ேதவன் ெகாடுப்பதாகச்
ெசான்ன நாடுகைள உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்”
என்றான்.

25 பின் ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ஒரு
வாக்குறுதிச் ெசய்தான். அவன், “நான் மரித்த பிறகு
என் எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
ேதவனால் வழி நடத்தப்பட்டு புதிய பூமிக்குப்
ேபாகும்ேபாது அைதயும் ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்”
இைதப்பற்றி வாக்குறுதி ெசய்யுங்கள் என்றான்.

26 ேயாேசப்பு எகிப்திேலேய மரணமைடந்தான்.
அப்ேபாது அவனுக்கு 110 வயது. மருத்துவர்கள்
அவனது உடைல அடக்கம் ெசய்வதற்காகத் தயார்
ெசய்தனர். அதைன ஒரு ெபட்டியில் ைவத்தார்கள்.

ஆதியாகமம் 50:17

58



1

யாத்திராகமம்

எகிப்தில் யாக்ேகாபின் குடும்பம்

யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) தன் குமாரர்கேளாடு
எகிப்திற்குப் பயணமானான். ஒவ்ெவாரு
குமாரனும் தன் குடும்பத்ேதாேட ெசன்றான்.

பின்வருபவர்கேள இஸ்ரேவலின் குமாரர்கள்: 2

ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா, 3 இசக்கார்,
ெசபுேலான், ெபன்யமீன், 4 தாண், நப்தலி, காத்,
ஆேசர். 5 70 ேபர் யாக்ேகாபின் ேநரடி சந்ததியாகப்
பிறந்தவர்களாக இருந்தனர். (ேயாேசப்பு 12
குமாரர்களில் ஒருவன். ஆனால் அவன் ஏற்ெகனேவ
எகிப்தில் இருந்தான்.)

6 பின்னர், ேயாேசப்பும் அவனது சேகாதரர்களும்
அத்தைலமுைறையச் ேசர்ந்த எல்ேலாருேம
மரித்துவிட்டார்கள். 7 ஆனால் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்குப் பல குழந்ைதகள் இருந்தனர்.
அவர்களின் எண்ணிக்ைக
ெபருகிக்ெகாண்ேடயிருந்தது. இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் வலிைமயுைடேயாரானார்கள். எகிப்து
நாடும் இஸ்ரேவலரால் நிரம்பிற்று.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத் ெதால்ைல
8 அப்ேபாது ேயாேசப்ைப அறிந்திராத ஒரு புதிய
ராஜா எகிப்ைத அரசாள ஆரம்பித்தான். 9 இந்த
ராஜா தம் ஜனங்கைள ேநாக்கி, “இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள் மிக
அதிகமாயிருக்கிறார்கள்! நம்ைமக் காட்டிலும்
அவர்கள் பலம்மிக்கவர்கள்! 10 இஸ்ரேவலர் பலம்
ெபாருந்தியவர்களாய் வளர்ந்துெகாண்டிருப்பைதத்
தைட ெசய்ய நாம் திட்டங்கள் வகுக்க ேவண்டும்.
ேபார் ஏற்படுமானால், இஸ்ரேவலர் நமது
பைகவேராடு ேசர்ந்துெகாள்வதுடன், நம்ைமத்
ேதாற்கடித்து, நம்மிடமிருந்து
தப்பித்துக்ெகாள்ளக்கூடும்” என்றான்.

11 இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் வாழ்க்ைகையச்
சிரமமாக்குவெதன எகிப்திய ஜனங்கள் முடிெவடுத்து,
அவர்களிைடேய ேமற்பார்ைவயாளர்கைள எகிப்தியர்
நியமித்தார்கள். இந்த ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
பித்ேதாம், ராமேசஸ் நகரங்கைள ராஜாவுக்காகக்
கட்டும்படியாக இஸ்ரேவலைரக்
கட்டாயப்படுத்தினர். தானியங்கைளயும் பிற
ெபாருட்கைளயும் ேசர்த்து ைவப்பதற்காக ராஜா
இந்நகரங்கைளப் பயன்படுத்தினான்.

12 மிகக் கடினமாக உைழக்கும்படியாக
எகிப்தியர்கள் இஸ்ரேவலைர வற்புறுத்தினார்கள்.
எந்த அளவுக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேவைல
ெசய்யும்ெபாருட்டு கட்டாயப்படுத்தினார்கேளா,
அந்த அளவுக்கு அவர்கள் மிகுதியாகப் ெபருகிப்
பரவினார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளக் கண்டு

எகிப்திய ஜனங்கள் அதிக பயமைடந்தனர். 13

எனேவ, எகிப்தியர்கள் இஸ்ரேவலைர இன்னும்
கடினமாக உைழக்கும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தினார்கள்.

14 இஸ்ரேவலரின் வாழ்க்ைகைய எகிப்தியர்கள்
கடினமாக்கினார்கள். ெசங்கல்லும், சாந்தும்
ெசய்யும்படியாக இஸ்ரேவலைர அவர்கள் வற்புறுத்தி
ேவைல வாங்கினார்கள். வயல்களிலும் கடினமாக
உைழக்கும்படியாக அவர்கைளக்
கட்டாயப்படுத்தினர். அவர்கள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு
ேவைலயிலும் கடினமாக உைழக்குமாறு,
கட்டாயப்படுத்தினார்கள்.

ேதவைனப் பின்பற்றிய மருத்துவச்சிகள்
15 இஸ்ரேவல் ெபண்கள் குழந்ைத ெபறுவதற்கு
உதவ சிப்பிராள், பூவாள் என்ற இரண்டு எபிெரய
மருத்துவச்சிகள் இருந்தனர். எகிப்தின் ராஜா
மருத்துவச்சிகளிடம் ேபசி, 16 “எபிெரயப்
ெபண்களின் பிரசவத்திற்கு நீங்கள் இருவரும்
ெதாடர்ந்து உதவுங்கள். ெபண் குழந்ைத பிறந்தால்,
அக்குழந்ைத உயிேராடிருக்கட்டும். குழந்ைத
ஆணாக இருந்தால், நீங்கள் அைதக் ெகான்றுவிட
ேவண்டும்!” என்றான்.

17 ஆனால் மருத்துவச்சிகள் ேதவனுக்குப்
பயப்படுகிறவர்களானதால் அவர்கள் ராஜாவின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்கள் எல்லா
ஆண் குழந்ைதகைளயும் உயிேராடு விட்டனர்.

18 எகிப்திய ராஜா மருத்துவச்சிகைள அைழத்து,
“நீங்கள் ஏன் இைதச் ெசய்தீர்கள்? ஆண்
குழந்ைதகைள ஏன் உயிேராடு விடுகிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.

19 மருத்துவச்சிகள் ராஜாைவ ேநாக்கி, “எபிெரயப்
ெபண்கள் எகிப்தியப் ெபண்கைளக் காட்டிலும்
வலிைமயானவர்கள். நாங்கள் உதவுவதற்குப் ேபாகும்
முன்னேர அவர்களுக்குக் குழந்ைத
பிறந்துவிடுகின்றது” என்றனர். 20 ேதவன்
மருத்துவச்சிகளின்ேமல் மகிழ்ச்சி அைடந்து
அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்தார். அவர்கள் தங்கள்
குடும்பங்களுடன் ெசழிப்பைடயச் ெசய்தார்.
எபிெரய ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து பல
குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்து, வலிைம மிகுந்ேதார்
ஆயினர். 22 எனேவ பார்ேவான், தனது ெசாந்த
ஜனங்களிடம், “எபிெரயரின் எல்லாப் ெபண்
குழந்ைதகளும் உயிேராடிருக்கட்டும், ஆனால்
ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைத பிறக்கும்ேபாதும்,
அதைன ைநல் நதியில் வீசிவிட ேவண்டும்” என்று
ஆைணயிட்டான்.
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குழந்ைதயான ேமாேச

ேலவியின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதன் ேலவியின் குடும்பத்திலிருந்த ஒரு
ெபண்ைண மணந்தான். 2 அப்ெபண்

கருவுற்று ஒரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
தாய் அக்குழந்ைதயின் அழைகக் கண்டு அைத
மூன்று மாதங்கள் மைறத்து ைவத்தாள். 3 அது
ஆணாக இருந்ததால், அக்குழந்ைத
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ெகால்லப்படுேமா என்று தாய்
பயந்தாள். மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு அவள் ஒரு
கூைடையச் ெசய்து, அது மிதக்கும்படியாக கீல் பூசி,
குழந்ைதைய அக்கூைடயில் ைவத்து, நதியில்
உயரமான புற்களிைடேய கூைடைய
மிதக்கவிட்டாள். 4 குழந்ைதயின் சேகாதரி அங்கு
நின்று நடப்பைதக் கவனித்தாள். குழந்ைதக்கு
நிகழப்ேபாவைதப் பார்க்க விரும்பினாள்.

5 அப்ேபாதுதான் பார்ேவானின் குமாரத்தி
குளிப்பதற்காக நதிக்கு வந்தாள். உயர்ந்த
புற்களிைடேய இருந்த கூைடைய அவள் கண்டாள்.
நதியருேக அவளது ேவைலக்காரிகள்
நடந்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரிடம்
கூைடைய எடுத்து வருமாறு அவள் கூறினாள். 6

ராஜாவின் குமாரத்தி கூைடையத் திறந்து அதில் ஒரு
ஆண் குழந்ைதையக் கண்டாள். அக்குழந்ைத
அழுதுெகாண்டிருந்தது. அவள் அதற்காக
மனமிரங்கினாள். அது எபிெரயக் குழந்ைதகளில்
ஒன்று என்பைத அவள் அறிந்தாள்.

7 அங்ேக நின்றுெகாண்டிருந்த குழந்ைதயின்
சேகாதரி ராஜாவின் குமாரத்திைய ேநாக்கி, “நான்
ேபாய் குழந்ைதக்குப் பாலூட்டுவதற்கும், அைதக்
கவனித்துக்ெகாள்வதற்கும் ஒரு எபிெரயப்
ெபண்ைண அைழத்து வரட்டுமா?” என்றாள்.

8 ராஜாவின் குமாரத்தியும், “தயவு ெசய்து
அவ்வாேற ெசய்” என்றாள்.
எனேவ அப்ெபண் ெசன்று, குழந்ைதயின் தாையேய
அைழத்து வந்தாள்.

9 ராஜாவின் குமாரத்தி அத்தாைய ேநாக்கி,
“குழந்ைதைய எடுத்து எனக்காக அதற்குப் பாலூட்டு.
அவைனக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக உனக்குப்
பணம் ெகாடுப்ேபன்” என்றாள்.
எனேவ, அப்ெபண் குழந்ைதைய எடுத்துச் ெசன்று,
அதைன வளர்த்தாள். 10 குழந்ைத வளர்ந்தது. சில
காலத்திற்குப் பிறகு, அவள் அக்குழந்ைதைய
ராஜாவின் குமாரத்தியிடம் ெகாடுத்தாள். ராஜாவின்
குமாரத்தி குழந்ைதையத் தன் ெசாந்த
குமாரனாகேவ ஏற்றுக்ெகாண்டாள்.
அக்குழந்ைதைய தண்ணீரிலிருந்து எடுத்ததால்
அவனுக்கு ேமாேச என்று ெபயரிட்டாள்.

ேமாேச தன் ஜனங்களுக்கு உதவுதல்
11 ேமாேச வளர்ந்து, ெபரியவனானான். அவனது
ெசாந்த ஜனங்களாகிய எபிெரயர்கள் கடினமாக
உைழப்பதற்கு வற்புறுத்தப்படுவைதக் கண்டான். ஒரு
நாள் ஒரு எபிெரய மனிதைன, எகிப்திய மனிதன்
ஒருவன் அடித்துக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். 12

ேமாேச சுற்றிலும் ேநாக்கி, யாரும் தன்ைனக்
கவனிக்கவில்ைல என்பைதக் கண்டான். பின்

ேமாேச, எகிப்தியைனக் ெகான்று, அவைன
மண்ணில் புைதத்தான்.

13 மறுநாள் இரண்டு எபிெரய மனிதர்கள்
ஒருவேராெடாருவர்
சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டிருப்பைதயும், அவர்களில்
ஒருவன் ெசய்தது தவறாயிருப்பைதயும் ேமாேச
பார்த்தான். ேமாேச அம்மனிதைன ேநாக்கி, “நீ ஏன்
உனது அயலாைன அடிக்கிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

14 அம்மனிதன் அதற்குப் பதிலாக, “எங்களுக்கு
அதிகாரியாகவும், நியாயாதிபதியாகவும்
இருக்கும்படியாக உன்னிடம் யாராவது
கூறினார்களா? நீ எகிப்தியைன ேநற்று
ெகான்றதுேபால என்ைனயும் ெகால்லப்
ேபாகிறாயா?” என்றான்.
இைதக் ேகட்டு ேமாேச அஞ்சினான். ேமாேச
தனக்குள், “நான் ெசய்தைத எல்ேலாரும் இப்ேபாது
அறிந்திருக்கிறார்கள்” என்று
நிைனத்துக்ெகாண்டான்.

15 ேமாேச ெசய்தைதக் குறித்து பார்ேவான்
ேகள்விப்பட்டு, அவன் ேமாேசையக் ெகால்ல முடிவு
ெசய்தான். ஆனால் பார்ேவானிடமிருந்து ேமாேச
தப்பி ஓடி, மீதியான் ேதசத்திற்குச் ெசன்றான்.

மீதியானில் ேமாேச

மீதியானின் ஒரு கிணற்றருேக ேமாேச நின்றான்.
16 ஏழு ெபண்கைளப் ெபற்ற ஒரு ஆசாரியன்
மீதியானில் இருந்தான். அப்ெபண்கள் வந்து
தம்முைடய தந்ைதயின் ஆடுகளுக்கு தண்ணீர்
காட்டும்படிக்கு கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர்
இைறத்து ெதாட்டிகைள
நிரப்பிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 17 ஆனால்
அங்கிருந்த சில ேமய்ப்பர்கள் அப்ெபண்கைளத்
துரத்தி, அவர்கள் தண்ணீர் இைறக்க முடியாதபடி
ெசய்தனர். ேமாேச அப்ெபண்களுக்கு உதவி,
அவர்களின் ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் ெகாடுத்தான்.

18 பின் அப்ெபண்கள் தங்கள் தந்ைதயாகிய
ெரகுேவலிடம் ெசன்றனர். அவர்கள் தந்ைத
அவர்களிடம், “இன்று சீக்கிரமாக
வந்துவிட்டீர்கேள!” என்று ேகட்டான்.

19 அப்ெபண்கள், “ேமய்ப்பர்கள் எங்கைளத்
துரத்திவிட முயன்றதால் ஒரு எகிப்திய மனிதன்
எங்களுக்கு உதவினான். அவன் எங்களுக்கும்
எங்கள் ஆடுகளுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுத்தான்” என்று
பதில் ெசான்னார்கள்.

20 எனேவ, ெரகுேவல் அவனது ெபண்கைள
ேநாக்கி, “அம்மனிதன் எங்ேக? ஏன் அவைன விட்டு
வந்தீர்கள்? அவைன அைழயுங்கள், அவன் நம்ேமாடு
சாப்பிடட்டும்” என்றான்.

21 ேமாேச அம்மனிதேனாடு தங்குவதில்
மகிழ்ச்சியைடந்தான். ெரகுேவல், தனது
குமாரத்தியாகிய சிப்ேபாராைள ேமாேசக்குத்
திருமணம் ெசய்து ைவத்தான். 22 சிப்ேபாராள்
கர்ப்பவதியாகி, ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
ேமாேச அவனுக்குக் ெகர்ேசாம் என்று ேபரிட்டான்.
தனக்குச் ெசாந்தமில்லாத நாட்டில் அந்நியனாக
இருந்தைமயால் ேமாேச அவனுக்கு இப்ெபயைர
ைவத்தான்.
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இஸ்ரேவலுக்கு உதவ ேதவன் முடிவு ெசய்தல்
23 நீண்டகாலம் கழிந்தது. எகிப்தின் மன்னன்
மரித்தான். ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா
கடினமாக உைழப்பதற்கு ெதாடர்ந்து
வற்புறுத்தப்பட்டனர். உதவிக்காக அவர்கள்
அழுதார்கள். 24 ேதவன் அவர்கள் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டார். ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
ஆகிேயாேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய அவர்
நிைனவுகூர்ந்தார். 25 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைடந்த துயரங்கைள ேதவன் கண்டார். விைரவில்
அவர்களுக்கு உதவ ேவண்டும் என்பைத
தீர்மானித்தார்.

எரியும் புதர்

ேமாேசயின் மாமன் எத்திேரா என்ற
ெபயருைடயவன் ஆவான். (எத்திேரா
மீதியானில் ஆசாரியனாக இருந்தான்)

எத்திேராவின் ஆடுகைள ேமாேச கவனித்து வந்தான்.
ஒரு நாள், ேமாேச ஆடுகைளப் பாைலவனத்தின்
ேமற்குத் திைசக்கு அைழத்துச் ெசன்றான். ேமாேச
ஓேரப் (சீனாய்) எனப்படும் ேதவனின் மைலக்குப்
ேபானான். 2 ேமாேச மைலயின்ேமல், ஒரு எரியும்
புதரில் கர்த்தருைடய தூதைனக் கண்டான். அது
பின்வருமாறு நிகழ்ந்தது:
அழியாதபடி எரிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு புதைர
ேமாேச கண்டான். 3 ேமாேச புதரின் அருேக
ெசன்று, அழியாதபடி அது எவ்வாறு எரிகிறது
என்பைதப் பார்ப்பதற்குத் தீர்மானித்தான்.

4 புதைரப் பார்ப்பதற்கு ேமாேச
வந்துெகாண்டிருப்பைத கர்த்தர் கண்டார். எனேவ,
ேதவன் புதரிலிருந்து, “ேமாேச, ேமாேச!” என்று
கூப்பிட்டார்.
ேமாேச, “நான் இங்ேக இருக்கிேறன்” என்றான்.
5 அப்ேபாது கர்த்தர், “பக்கத்தில் ெநருங்காேத.
உனது ெசருப்புகைளக் கழற்று. நீ பரிசுத்த பூமியில்
நின்றுெகாண்டிருக்கிறாய். 6 நான் உனது
முற்பிதாக்களின் ேதவன். நான் ஆபிரகாமின்
ேதவனும், ஈசாக்கின் ேதவனும், யாக்ேகாபின்
ேதவனாகவும் இருக்கிேறன்” என்றார்.
ேதவைனப் பார்ப்பதற்குப் பயந்ததால் ேமாேச
முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டான்.

7 அப்ேபாது கர்த்தர், “எகிப்தில் என் ஜனங்கள்
படுகின்ற ெதால்ைலகைள நான் கண்ேடன்.
எகிப்தியர்கள் அவர்கைளத் துன்புறுத்தும்ேபாது,
அவர்களிடும் கூக் குரைல நான் ேகட்ேடன். அவர்கள்
படும் ேவதைனைய நான் அறிேவன். 8 நான்
இப்ேபாது இறங்கிப்ேபாய், எகிப்தியரிடமிருந்து என்
ஜனங்கைள மீட்ேபன். அந்நாட்டிலிருந்து
ெதால்ைலகளில்லாமல் சுதந்திரமாக வாழத்தக்க
ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அவர்கைள அைழத்துச்
ெசல்ேவன்.அந்நாடு நல்ல ெபாருட்களால்
நிரம்பியதாகும். கானானியர், ஏத்தியர், எேமாரியர்,
ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் ேபான்ற ஜனங்கள்
அந்நாட்டில் வாழ்கிறார்கள். 9 நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் கூக்குரைலக் ேகட்ேடன். எகிப்தியர்கள்
அவர்கள் வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கியைதயும்
கண்ேடன். 10 நான், உன்ைன இப்ேபாது
பார்ேவானிடம் அனுப்புகிேறன். நீ ேபாய் எனது

ஜனங்களாகிய இஸ்ரேவலைர எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய வழிநடத்து!” என்றார்.

11 ஆனால் ேமாேச ேதவனிடம், “நான் ெபரிய
மனிதன் அல்ல, நான் எவ்வாறு பார்ேவானிடம் ேபாய்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
வழிநடத்தக் கூடும்?” என்று ேகட்டான்.

12 ேதவன், “நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். எனேவ
நீ இைதச் ெசய்ய முடியும். நான் உன்ைன
அனுப்புகிேறன் என்பதற்கு இதுேவ சான்றாகும்!
ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து வழிநடத்திய பிறகு, நீ
வந்து இம்மைலயின் ேமல் என்ைனத் ெதாழுவாய்!”
என்றார்.

13 அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்கி, “நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசன்று, ‘உங்கள்
முற்பிதாக்களின் ேதவன் என்ைன அனுப்பினார்’
என்று கூறினால், அவர்கள், ‘அவரது ெபயெரன்ன?’
என்று ேகட்டால், நான் என்ன ெசால்லட்டும்?” என்று
ேகட்டான்.

14 அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“அவர்களிடம் ‘இருக்கிறவராக இருக்கிேறன்’ என்று
கூற ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ
ேபாகும்ேபாது, ‘இருக்கிேறன்’ என்பவர் என்ைன
உங்களிடம் அனுப்பினார், என்று ெசான்னார் என்று
ெசால்” என்றார். 15 ேமாேசயிடம் ேதவன் மீண்டும்,
“இஸ்ரேவலர்களிடம், நீ ெசால்ல ேவண்டியது
இதுதான்: ‘உங்களுைடய முற்பிதாக்களின் ேதவனும்,
ஆபிரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கின் ேதவனும்,
யாக்ேகாபின் ேதவனுமானவர் ேயேகாவா என்பவர்
ஆவார். என் ெபயரும் எப்ெபாழுதும் ேயேகாவா
ஆகும். அப்ெபயரில்தான் தைலமுைற
தைலமுைறயாக ஜனங்கள் என்ைன அறிவார்கள்.
ேயேகாவா என்ைன உங்களிடம் அனுப்பினார்’ என்று
ஜனங்களிடம் ெசால்” என்றார்.

16 ேமலும் கர்த்தர், “ேபாய் ஜனங்களின்
மூப்பர்கைள (தைலவர்கைள) ஒருமித்துக் கூடி வரச்
ெசய்து அவர்களுக்கு, ‘உங்கள் முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய ேயேகாவா, எனக்குத் தரிசனமளித்தார்.
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு, ஆகிேயாரின்
ேதவன் என்னிடம் ேபசினார்.’ கர்த்தர், ‘நான்
உங்கைள நிைனவுகூர்ந்து, எகிப்தில் உங்களுக்கு
நடந்தைதயும் கண்ேடன். 17 எகிப்தில் நீங்கள்
அனுபவிக்கும் துன்பங்களிலிருந்து உங்கைள
விடுவிக்க முடிவு ெசய்ேதன். இப்ேபாது கானானியர்,
ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர்
ேபான்ற ெவவ்ேவறு ஜனங்களுக்குச் ெசாந்தமான
ேதசத்திற்கு உங்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன். பல
நல்ல ெபாருட்களால் நிரம்பிய ேதசத்திற்கு
உங்கைள வழிநடத்துேவன்’ என்று ெசான்னார்”
என்று ெசால்.

18 “மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) உனக்குச் ெசவி
ெகாடுப்பார்கள். பின்னர் நீயும், அவர்களும் எகிப்திய
ராஜாவிடம் ெசல்லுங்கள். நீ ராஜாவிடம், ‘எபிெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகிய ேயேகாவா எங்களிடம்
பாைலவனத்தில் மூன்று நாட்கள்
பயணப்படும்படியாகக் கூறினார். எங்கள் ேதவனாகிய
ேயேகாவாவுக்கு நாங்கள் அங்கு பலி
ெசலுத்தேவண்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள்.

19 “ஆனால் எகிப்திய ராஜா உங்கைளப் ேபாக
அனுமதிக்கமாட்டான் என்பைத அறிேவன். மிகப்
ெபரிய ஒரு வல்லைம மட்டுேம உங்கைள அனுப்ப
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அவைனக் கட்டாயப்படுத்தும். 20 ஆைகயால் எனது
மிகுந்த வல்லைமைய எகிப்துக்கு எதிராகப்
பயன்படுத்துேவன். அந்த ேதசத்தில்
வியக்கும்படியான காரியங்கள் நிகழும்படி ெசய்ேவன்.
நான் இைதச் ெசய்தபிறகு, அவன் உங்கைளப் ேபாக
அனுமதிப்பான். 21 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
எகிப்திய ஜனங்கள் இரக்கம்ெகாள்ளும்படி
ெசய்ேவன். எகிப்ைதவிட்டுப் புறப்படும்ேபாது, உங்கள்
ஜனங்களுக்கு எகிப்தியர்கள் பல ெவகுமதிகைளக்
ெகாடுப்பார்கள்.

22 “எல்லா எபிெரய ெபண்களும் தங்கள் அண்ைட
வீடுகளிலும், தங்கள் வீடுகளிலும் வசிக்கும் எகிப்திய
ெபண்களிடம் பரிசுகைளக் ேகட்க ேவண்டும். அந்த
எகிப்திய ெபண்கள் அவர்களுக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாடுப்பார்கள். உன் ஜனங்கள் ெபான், ெவள்ளி,
விைலமதிப்புள்ள ஆைடகள் ஆகியவற்ைறப் பரிசாகப்
ெபறுவார்கள். பின் நீங்கள் எகிப்ைத விட்டுப்
புறப்படும்ேபாது, உங்கள் குழந்ைதகளுக்கு
அப்பரிசுகைள அணிவிப்பீர்கள். இவ்வைகயில்
நீங்கள் எகிப்து ேதசத்தின் ெசல்வத்ைத எடுத்துச்
ெசல்வீர்கள்” என்றார்.

ேமாேசக்கு அைடயாளம்

அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்கி, “நீர்
என்ைன அனுப்பினீர் என்று கூறும்ெபாழுது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் என்ைன

நம்பமாட்டார்கள். அவர்கள், ‘ேதவன் (ேயேகாவா)
உனக்குக் காட்சியளிக்கவில்ைல’ என்பார்கள்”
என்றான்.

2 ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி, “உன் ைகயில்
இருப்பது என்ன?” என்று ேகட்டார்.
ேமாேச, “இது எனது ைகத்தடி” என்றான்.
3 அப்ேபாது ேதவன், “உனது ைகத்தடிைய
தைரயில் ேபாடு” என்றார்.
ேமாேச, தனது ைகத்தடிைய நிலத்தின் ேமல்
ேபாட்டான். அது பாம்பாக மாறிற்று. ேமாேச
அதற்குப் பயந்து அங்கிருந்து ஓடினான். 4 கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி, “ைகைய நீட்டி, பாம்பின்
வாைலப் பிடி” என்றார்.
எனேவ ேமாேச ைகைய நீட்டிப் பாம்பின் வாைலப்
பிடித்தான். ேமாேச அவ்வாறு ெசய்தேபாது, பாம்பு
மீண்டும் ைகத்தடியாயிற்று. 5 அப்ேபாது, ேதவன்,
“உனது ைகத் தடிைய இவ்வாறு பயன்படுத்து.
அப்ேபாது நீ உனது முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய
ஆபிரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கின் ேதவனும்,
யாக்ேகாபின் ேதவனுமாகிய கர்த்தைரக் கண்டாய்
என்பைத ஜனங்கள் நம்புவார்கள்” என்றார்.

6 பின் கர்த்தர், “உனக்கு மற்ெறாரு
அைடயாளத்ைதயும் தருேவன். உனது ைகைய
அங்கிக்குள் நுைழ” என்றார்.
எனேவ ேமாேச தன் அங்கிக்குள் ைகைய
நுைழத்தான். ேமாேச அங்கியிலிருந்து ைகைய
எடுத்தேபாது, அது மாறிப்ேபாயிருந்தது. ைக
முழுவதும் உைறந்த பனிையப் ேபான்ற ெவள்ைளப்
புள்ளிகளால் நிரம்பியிருந்தது.

7 அப்ேபாது ேதவன், “உனது ைகைய அங்கிக்குள்
மீண்டும் நுைழ” என்றார். ேமாேச அவ்வாேற
அங்கிக்குள் ைகைய நுைழத்தான். பின் ேமாேச

ைகைய ெவளிேய எடுத்தேபாது அவனது ைக
முன்பிருந்தைதப்ேபாலேவ நன்றாக இருந்தது.

8 அப்ேபாது ேதவன், “நீ உனது ைகத்தடிையப்
பயன்படுத்தும்ேபாது ஒருேவைள ஜனங்கள் உன்ைன
நம்பாவிட்டாலும், இந்த அைடயாளத்ைதக்
காட்டும்ேபாது, அவர்கள் உன்ைன நம்புவார்கள் 9

இந்த இரண்டு காரியங்கைளக் காண்பித்து,
அவர்கள் உன்ைன நம்ப மறுத்தால், நீ ைநல்
நதியிலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீைர அள்ளி,
அதைனத் தைரயில் ஊற்று. அது நிலத்ைதத்
ெதாட்டதும் இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.

10 ஆனால் ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி,
“கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன் நான் ேதர்ந்த ேபச்சாளன் அல்ல. நான்
சிறப்பாக எப்ேபாதும் ேபசியதில்ைல. இப்ேபாது
உம்மிடம் ேபசிய பிறகும்கூட, நான் சிறந்த
ேபச்சாளனாக மாறவில்ைல. நான் நிதானமாகப்
ேபசுகிேறன் என்பதும், சிறந்த வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்தாத திக்குவாய் உைடயவன் என்பதும்
உமக்கு ெதரியும்” என்று கூறினான்.

11 அப்ேபாது கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி, “யார்
மனிதனின் வாைய உண்டாக்கினார்? யாரால்
மனிதைனச் ெசவிடனாகவும், ஊைமயாகவும்
ெசய்யமுடியும்? யார் ஒருவைனக் குருடனாக்கக்
கூடும்? யார் ஒருவனுக்குப் பார்ைவ தரமுடியும்?
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய வல்லவர் நாேன. நான்
ேயேகாவா. 12 எனேவ நீ ேபா! நீ ேபசும்ேபாது நான்
உன்ேனாடு இருப்ேபன். நீ ெசால்லேவண்டிய
வார்த்ைதகைள நான் உனக்குத் தருேவன்” என்றார்.

13 ஆனால் ேமாேச, “எனது கர்த்தாேவ, ேவறு
யாைரயாவது அனுப்புமாறு உம்மிடம்
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன், என்ைன
அனுப்பேவண்டாம்” என்றான்.

14 அப்ேபாது ேமாேசயின்ேமல் கர்த்தர் ேகாபம்
ெகாண்டு, “நல்லது! உனக்கு உதவியாக நான்
ஒருவைனத் தருேவன். ேலவியனாகிய உனது
சேகாதரன் ஆேராைன நான் பயன்படுத்துேவன்.
அவன் ேதர்ந்த ேபச்சாளன். அவன் உன்ைனப் பார்க்க
வந்துெகாண்டிருக்கிறான். அவன் உன்ைனப் பார்த்து
சந்ேதாஷப்படுவான். 15 அவன் உன்ேனாடுகூட
பார்ேவானிடம் வருவான். நீ கூற ேவண்டியைத
உனக்குச் ெசால்ேவன். நீ அைத ஆேரானுக்குச்
ெசால். பார்ேவானிடம் ேபச ேவண்டிய தகுந்த
வார்த்ைதகைள ஆேரான் ெதரிந்துெகாள்வான். 16

உனக்காக ஆேரான் ஜனங்களிடமும் ேபசுவான். நீ
ஒரு ேபரரசைனப் ேபாலிருப்பாய், உனக்குரிய
ேபச்சாளனாக அவன் இருப்பான். 17 எனேவ ேபா.
உனது ைகத்தடிையயும் எடுத்துச்ெசல். நான்
உன்ேனாடிருக்கிேறன் என்பைத ஜனங்களுக்குக்
காட்டுவதற்கு உனது ைகத்தடிையயும், பிற
அற்புதங்கைளயும் பயன்படுத்து” என்றார்.

ேமாேச எகிப்துக்குத் திரும்பி வருதல்
18 அப்ேபாது ேமாேச தன் மாமனாகிய
எத்திேராவிடம் திரும்பிப்ேபானான். ேமாேச
எத்திேராைவ ேநாக்கி, “நான் எகிப்துக்குத்
திரும்பிப்ேபாக அனுமதி ெகாடும். எனது ஜனங்கள்
இன்னும் உயிேராடிருக்கிறார்களா என்று
பார்க்கேவண்டும்” என்றான்.
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எத்திேரா ேமாேசைய ேநாக்கி, “நீ
சமாதானத்ேதாடு ேபாய்வா” என்றான்.

19 ேமாேச இன்னும் மீதியானில் இருக்கும்ேபாேத,
ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி, “இப்ேபாது நீ
எகிப்திற்குத் திரும்பிப் ேபாவதற்குப் ெபாருத்தமான
ேவைள. உன்ைனக் ெகால்ல விரும்பிய மனிதர்கள்
மரித்து ேபாய்விட்டனர்” என்றார்.

20 எனேவ ேமாேச, தன் மைனவிையயும்,
குழந்ைதகைளயும் கழுைதயின்ேமல்
ஏற்றிக்ெகாண்டு, எகிப்திற்குத் திரும்பிப் ேபானான்.
ேதவனின் வல்லைமையப் ெபற்றிருந்த தனது
ைகத்தடிையயும் ேமாேச எடுத்துக்ெகாண்டான்.

21 ேமாேச எகிப்ைத ேநாக்கிப் பிரயாணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது, ேதவன் அவேனாடு
ேபசினார். அவர், “நீ பார்ேவாேனாடு ேபசும்ேபாது,
உனக்கு நான் அளித்துள்ள வல்லைமயினால் எல்லா
அற்புதங்கைளயும் ெசய்து காட்ட ேவண்டும் என்பைத
ஞாபகத்தில் ைவத்துக்ெகாள். ஆனால் பார்ேவான்
மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கும்படியாகச் ெசய்ேவன்.
ஜனங்கைளப் ேபாகும்படியாக அவன்
அனுமதிக்கமாட்டான். 22 அப்ேபாது நீ
பார்ேவாைனப் பார்த்து, ‘இஸ்ரேவல் எனது
முதற்ேபறான குமாரன். 23 என் குமாரன் கிளம்பிப்
ேபாய் என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ளவிடு என்று
உனக்குக் கூறுகிேறன்! இஸ்ரேவல் ேபாவதற்கு நீ
அனுமதி அளிக்க மறுத்தால், நான் உனது
முதற்ேபறான குமாரைனக் ெகால்ேவன், என்று
கர்த்தர் ெசால்கிறார்’ என்று ெசால்” என்றார்.

ேமாேசயின் குமாரன் விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படுதல்

24 எகிப்திற்குச் ெசல்லும் வழியில் இரைவக்
கழிப்பதற்காக ேமாேச ஓரிடத்தில் தங்கினான்.
கர்த்தர் அவ்விடத்தில் ேமாேசையச் சந்தித்து
அவைனக் ெகால்ல முயன்றார். 25 ஆனால்
சிப்ேபாராள் கூர்ைமயான கல்லினால்
ெசய்யப்பட்டக் கத்தியினால் தனது குமாரனின்
நுனித்ேதாைல அறுத்ெதடுத்து, நுனித் ேதாலினால்
ேமாேசயின் பாதங்கைளத் ெதாட்டு, “நீர் எனக்கு
இரத்த சம்பந்தமான கணவன்” என்றாள். 26

குமாரனுக்கு அவேள விருத்தேசதனம்
ெசய்யும்படியாக ேநரிட்டதால் சிப்ேபாராள் இவ்வாறு
கூறினாள். எனேவ ேதவன் ேமாேசைய மன்னித்து
அவைனக் ெகால்லாமல்விட்டார்.

ேதவனின் முன்னிைலயில் ேமாேசயும் ஆேரானும்
27 கர்த்தர் ஆேராேனாடு ேபசினார். கர்த்தர்
அவனிடம், “பாைலவனத்தில் ெசன்று ேமாேசையப்
பார்” என்றார். எனேவ ஆேரான் ெசன்று, ேதவனின்
மைலயில் ேமாேசையச் சந்தித்தான். ஆேரான்
ேமாேசையக் கண்டு, அவைன முத்தமிட்டான். 28

ேதவன் அவைன அனுப்பினார் என்பைத
நிரூபிப்பதற்காக அவன் ெசய்யேவண்டிய
காரியங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் குறித்து ேமாேச
ஆேரானுக்குச் ெசான்னான். ேதவன் அவனுக்குச்
ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் ேமாேச ஆேரானுக்குக்
கூறினான்.

29 ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசன்று இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் மூப்பர்கைள (தைலவர்கைள) ஒன்றாகக்

கூட்டினார்கள். 30 அப்ேபாது ஆேரான் ஜனங்களிடம்
கர்த்தர் ேமாேசயிடம் கூறிய எல்லாக்
காரியங்கைளயும் கூறினான். எல்லா ஜனங்களும்
பார்க்கும்படியாக அைடயாளங்கைளச் ெசய்து
காட்டினான். 31 ேதவன் ேமாேசைய அனுப்பினார்
என்பைத ஜனங்கள் நம்பினார்கள். ேதவன்
அவர்களின் துன்பங்கைளக் கண்டார் எனவும்,
அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக அவன் வந்துள்ளான்
என்பைதயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அறிந்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் தைலகுனிந்து ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

பார்ேவானின் முன்ேன ேமாேசயும் ஆேரானும்

ேமாேசயும் ஆேரானும் ஜனங்களிடம் ேபசிய
பிறகு, பார்ேவானிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்,

‘பாைலவனத்தில் ேபாய் பண்டிைக ெகாண்டாடி
என்ைன ெகௗரவப்படுத்துவதற்கு என் ஜனங்கைள நீ
ேபாகவிடு’ என்று கூறுகிறார்” என்றனர்.

2 ஆனால் பார்ேவான், “யார் உங்கள் கர்த்தர்?
நான் ஏன் அவருக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும்?
இஸ்ரேவலைர நான் ஏன் ேபாக
அனுமதிக்கேவண்டும்? இந்த கர்த்தர் யாெரன்று கூட
எனக்குத் ெதரியாது. நான் இஸ்ரேவலைரப் ேபாக
அனுமதிக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

3 அப்ேபாது ஆேரானும் ேமாேசயும், “எபிெரய
ஜனங்களின் ேதவன் எங்களுடன் ேபசினார்.
பாைலவனத்தில் மூன்று நாட்கள் பயணம்
ெசல்வதற்கு எங்கைள அனுமதிக்குமாறு நாங்கள்
உன்ைன ேவண்டுகிேறாம். அங்கு எங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்துேவாம்.
இைத நாங்கள் ெசய்யவில்ைலெயன்றால், அவர்
ேகாபங்ெகாண்டு ேநாய் அல்லது யுத்தத்தினால்
நாங்கள் அழியும்படியாகச் ெசய்வார்” என்றனர்.

4 ஆனால் பார்ேவான் அவர்கைள ேநாக்கி,
“ேமாேசேய, ஆேராேன, நீங்கள் ேவைல
ெசய்கிறவர்கைளத் ெதாந்தரவு ெசய்கிறீர்கள்.
அவர்கள் அவர்களது ேவைலையச் ெசய்யட்டும்.
உங்கள் ேவைலைய நீங்கள் கவனியுங்கள். 5

ஏராளமான ேவைலயாட்கள் உள்ளார்கள். தம்
ேவைலகைளச் ெசய்யாதபடி நீங்கள் அவர்கைள
தடுக்கிறீர்கள்” என்றான்.

பார்ேவான் ஜனங்கைளத் தண்டித்தல்
6 அேத நாளில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இன்னும்
கடினமாக உைழக்கும்படியாக பார்ேவான் ஒரு
கட்டைளயிட்டான். அடிைமகளின்
ேமற்பார்ைவயாளர்களிடமும் எபிெரயர்கைளக்
கண்காணிப்பவர்களிடமும் பார்ேவான், 7

“ஜனங்களுக்கு எப்ேபாதும் நீங்கள் ைவக்ேகாைல
ெகாடுத்து வந்தீர்கள். அவர்கள் அைதப்
பயன்படுத்திச் ெசங்கல் ெசய்தார்கள். ஆனால்
இப்ேபாது ெசங்கல் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான
ைவக்ேகாைல அவர்கேள ேசகரித்து வரும்படி
கூறுங்கள். 8 ஆனால் முன்னால் ெசய்தபடிேய, அேத
எண்ணிக்ைக ெசங்கற்கைள தினமும் அவர்கள்
ெசய்யேவண்டும். அவர்கள்
ேசாம்ேபறிகளாகிவிட்டனர், எனேவ தான் தங்கைள
அனுப்பும்படியாக அவர்கள் என்ைனக்
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ேகட்கிறார்கள். அவர்கள் ெசய்வதற்குப் ேபாதிய
ேவைல இல்ைல. எனேவதான் அவர்கள் தங்கள்
ேதவனுக்குப் பலிகள் ெசலுத்தேவண்டுெமன
என்ைனக் ேகட்கிறார்கள். 9 எனேவ இந்த
மனிதர்கள் கடினமாக ேவைல ெசய்யும்படிச்
ெசய்யுங்கள். அவர்கைளச் சுறுசுறுப்பாக
ைவத்திருங்கள். அப்ேபாது அவர்களுக்கு ேமாேசயின்
ெபாய்கைள நம்புவதற்குப் ேபாதிய ேநரமிராது”
என்றான்.

10 எனேவ இஸ்ரேவலரின் எகிப்திய
எஜமானர்களும், எபிெரய ேமற்பார்ைவயாளர்களும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசன்று, “ெசங்கற்கள்
ெசய்ய உங்களுக்கு ைவக்ேகால் தரமுடியாெதன
பார்ேவான் முடிவு ெசய்துள்ளார். 11 நீங்கள் ேபாய்
உங்களுக்கு ேவண்டிய ைவக்ேகாைலக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ஆனால் முன்னால் ெசய்தபடிேய
எண்ணிக்ைககளில் ஒன்றும் குைறக்கப்படுவதில்ைல”
என்றார்கள்.

12 ைவக்ேகாைலக் ெகாண்டு வருவதற்காக
ஜனங்கள் எகிப்தின் எல்லா இடங்களுக்கும்
ெசன்றார்கள். 13 ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
ஜனங்கைள இன்னும் கடினமாக
ேவைலவாங்கினார்கள். முன்னால் ெசய்த
எண்ணிக்ைக அளவுக்கு ெசங்கற்கைளச் ெசய்யும்படி
வற்புறுத்தினார்கள். 14 இஸ்ரேவலரின் எகிப்திய
எஜமானர்கள், எபிெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து ஜனங்கள் ெசய்த ேவைலக்கு
அவர்கைளப் ெபாறுப்பாளர்கள் ஆக்கினார்கள்.
இஸ்ரேவலரின் எகிப்திய எஜமானர்கள், எபிெரய
ேமற்பார்ைவயாளர்கைள அடித்து அவர்களிடம்,
“முன்னால் ெசய்த எண்ணிக்ைகயளவு ெசங்கற்கைள
ஏன் நீங்கள் ெசய்யவில்ைல? முன்பு அதைனச் ெசய்ய
முடிந்தெதன்றால், இப்ேபாதும் உங்களால் அைதச்
ெசய்யக் கூடும்!” என்றார்கள்.

15 அப்ேபாது எபிெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
பார்ேவானிடம் ெசன்று: “நாங்கள் உமது ஊழியர்கள்.
ஏன் எங்கைள இவ்வாறு நடத்துகிறீர்? 16

எங்களுக்கு நீர் ைவக்ேகால் தரவில்ைல. ஆனால்
முன்பு ெசய்த எண்ணிக்ைகயளவுக்கு ெசங்கற்கைள
இப்ேபாதும் ெசய்யும்படியாகக் கூறுகிறீர். இப்ேபாது
எங்கள் எஜமானர்கள் எங்கைள அடிக்கிறார்கள்.
இவ்வாறு உங்கள் ஜனங்கள் ெசய்வது தவறானது”
என்று குைற கூறினார்கள்.

17 பார்ேவான், “நீங்கள் ேசாம்ேபறிகள்,
உங்களுக்கு ேவைலெசய்ய விருப்பமில்ைல.
அதனால் தான் உங்கைள அனுப்பும்படி நீங்கள்
என்ைனக் ேகட்கிறீர்கள். நீங்கள் இங்கிருந்து ேபாய்,
கர்த்தருக்கு பலிெசலுத்த விரும்புகிறீர்கள். 18

இப்ேபாது ேவைல ெசய்யத் திரும்பி ேபாங்கள்!
உங்களுக்கு ைவக்ேகால் தரமாட்ேடாம். ஆனால்
முன்பு ெசய்த எண்ணிக்ைக அளவுக்கு ெசங்கற்கைள
நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்!” என்று பதிலளித்தான்.

19 தங்களுக்குத் ெதால்ைல ேநர்ந்தைத எபிெரய
ேமற்பார்ைவயாளர்கள் கண்டுெகாண்டார்கள்.
கடந்த காலத்த்தில் ெசய்த எண்ணிக்ைக அளவுக்கு
ெசங்கற்கைளச் ெசய்யமுடியாது என்று அவர்கள்
அறிந்திருந்தார்கள்.

20 பார்ேவாைனச் சந்தித்துத்
திரும்பிக்ெகாண்டிருந்த வழியில் ேமாேசயும்,
ஆேரானும் அவர்களுக்காகக்

காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 21 அவர்கள்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்கி, “நம்ைமப்
ேபாகவிடும்படியாக பார்ேவாைனக் ேகட்டபடியால்
நீங்கள் ெபரிய தவறு ெசய்துவிட்டீர்கள்.
பார்ேவானும், அவரது ஆட்சியாளர்களும் எங்கைள
ெவறுக்கும்படிச் ெசய்ததால் கர்த்தர் உங்கைளத்
தண்டிப்பார். எங்கைளக் ெகால்வதற்கு அவர்களுக்கு
ஒரு தருணத்ைத அளித்திருக்கிறீர்கள்” என்றனர்.

ேமாேச ேதவனிடம் முைறயிடுதல்
22 ேமாேச கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்து,

“ஆண்டவேர, உமது ஜனங்களுக்கு ஏன் இந்தக்
ெகாடுைமயான காரியத்ைதச் ெசய்தீர்? ஏன் என்ைன
இங்கு அனுப்பினீர்? 23 நான் பார்ேவானிடம் ேபாய்
நீர் கூறும்படியாகச் ெசான்னவற்ைறக் கூறிேனன்.
அப்ேபாதிலிருந்து அவன் ஜனங்கைளக் ேகவலமாக
நடத்துகிறான். அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு நீர்
எைதயும் ெசய்யவில்ைல!” என்றான்.

அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“நான் பார்ேவானுக்குச் ெசய்யப்ேபாவைத நீ
இப்ேபாது காண்பாய். அவனுக்கு எதிராக

என் மகா வல்லைமையப் பயன்படுத்துேவன். அவன்
என் ஜனங்கைளப் ேபாகவிடுவான். அவர்கைள
அனுப்ப மிக்க ஆயத்தத்ேதாடு இருப்பான். அவர்கள்
ேபாகும்படியாக அவன் கட்டாயப்படுத்துவான்”
என்றார்.

2 பின், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நாேன
கர்த்தர். 3 நான் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபுக்கு
தரிசனமாேனன். அவர்கள் என்ைன எல்ஷடாய் (சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவன்) என்று அைழத்தார்கள்.
அவர்களுக்கு ேயேகாவா (கர்த்தர்) என்னும் எனது
ெபயர் ெதரிந்திருக்கவில்ைல. 4 நான் அவர்கேளாடு
ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன். கானான் ேதசத்ைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ேதன்.
அவர்கள் அத்ேதசத்தில் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அது
அவர்களின் ெசாந்த ேதசமல்ல. 5 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் படும் ெதால்ைலகைள நான் இப்ேபாது
அறிகிேறன். அவர்கள் எகிப்தில் அடிைமகளாக
இருப்பைதயும் நான் அறிகிேறன், எனது
உடன்படிக்ைகைய நிைனவுகூருகிேறன். 6 எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேநாக்கி, ‘நாேன கர்த்தர்.
நான் உங்கைள மீட்ேபன். நான் உங்கைள
விடுவிப்ேபன். எகிப்தியர்களுக்கு நீங்கள்
அடிைமகளாக இருக்கமாட்டீர்கள். எனது ெபரிய
வல்லைமையப் பயன்படுத்தி, எகிப்தியருக்குப்
பயங்கரமான தண்டைன அளிப்ேபன். பின், உங்கைள
மீட்ேபன். 7 நீங்கள் எனது ஜனங்களாயிருப்பீர்கள்,
நான் உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன். நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர், நான் உங்கைள
எகிப்திலிருந்து மீட்ேடன் என்பைத அறிவீர்கள். 8

ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகிேயாருக்கு ஒரு
ெபரிய வாக்குத்தத்தம் பண்ணிேனன். அவர்களுக்கு
ஒரு விேசஷமான ேதசத்ைத அளிப்பதாக
வாக்களித்ேதன். எனேவ உங்கைள அத்ேதசத்திற்கு
வழிநடத்துேவன். உங்களுக்கு அத்ேதசத்ைதத்
தருேவன், அது உங்களுைடயதாக இருக்கும். நாேன
கர்த்தர்!’ என்று கூறியதாகச் ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.

யாத்திராகமம் 5:9
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9 ேமாேச இதைன இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
கூறினான். ஆனால் ஜனங்கள் அதற்குச்
ெசவிசாய்க்கவிைல. அவர்கள் மிகக் கடினமாக
உைழத்ததால் ேமாேசயிடம் ெபாறுைமயிழந்து
காணப்பட்டார்கள்.

10 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 11

“பார்ேவானிடம் ேபாய் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள தனது
ேதசத்திலிருந்து ேபாகவிடும்படியாகக் கூறு”
என்றார்.

12 ஆனால் ேமாேச, “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
எனக்குச் ெசவிசாய்க்க மறுக்கிறார்கள்! எனேவ
பார்ேவானும் நான் ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டான்.
நான் ேபச திறைமயில்லாதவன்” என்று பதில்
கூறினான்.

13 ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசேயாடும்,
ஆேராேனாடும் ேபசினார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும், பார்ேவானிடமும் ெசன்று ேபசுமாறு
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார். எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வழிநடத்துமாறும் அவர்களுக்கு ேதவன்
கட்டைளயிட்டார்.

இஸ்ரேவலின் சில குடும்பங்கள்
14 இஸ்ரேவல் குடும்பத் தைலவர்களில்
சிலருைடய ெபயர்கள் இங்குத் தரப்படுகின்றன:
இஸ்ரேவலின் முதல் குமாரன் ரூபனுக்கு நான்கு
குமாரர்கள். அவர்கள் ஆேனாக்கு, பல்லூ,
எஸ்ேரான், கர்மீ ஆகிேயார்.
15 சிமிேயானின் குமாரர்கள் எமுேவல், யாமின்,
ஓகாத், யாகீன், ேசாகார், சவுல் ஆகிேயார். (சவுல்
கானானிய ெபண்ணின் குமாரன்.)
16 ேலவி 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். ெகர்ேசான்,
ேகாகாத், ெமராரி ஆகிேயார் ேலவியின் ஜனங்கள்.
17 ெகர்ேசானுக்கு, லிப்னீ, சிேமயீ என்னும்
இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
18 ேகாகாத் 133 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
ேகாகாத்தின் ஜனங்கள் அம்ராம், இத்ேசயார்,
எப்ேரான், ஊசிேயல் ஆகிேயார்.
19 ெமராரியின் ஜனங்கள் மேகலியும், மூசியுமாவர்.
இந்தக் குடும்பங்கள் அைனத்தும் இஸ்ரேவலின்
குமாரன் ேலவியிலிருந்து வந்தைவ.

20 அம்ராம் 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவன்
தன் தந்ைதயின் சேகாதரியாகிய ேயாெகேபத்ைத
மணந்தான். அம்ராமும் ேயாெகேபத்தும்,
ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் ெபற்றனர்.
21 ேகாராகு, ெநப்ேபக், சித்ரி ஆகிேயார்
இத்ேசயாரின் குமாரர்கள்.
22 மீசேவல், எல்சாபான், சித்ரி ஆகிேயார்
ஊசிேயலின் குமாரர்கள்.
23 எலிசபாைள ஆேரான் மணந்தான். (எலிசபா
அம்மினதாபின் குமாரத்தியும், நகேசானின்
சேகாதரியுமாவாள்.) ஆேரானும் எலிசபாளும்
நாதாப், அபியூ, எெலயாசார், இத்தாமார்
ஆகிேயாைரப் ெபற்றனர்.
24 ஆசீர், எல்க்கானா, அபியாசாப் ஆகிேயார்
ேகாராகின் ஜனங்களும் ேகாராகியரின்
முற்பிதாக்களும் ஆவார்கள்.
25 ஆேரானின் குமாரனாகிய எெலயாசார்
பூத்தேயலின் குமாரத்தி ஒருத்திைய மணந்தான்.
அவள் பிெனகாைசப் ெபற்ெறடுத்தாள்.

இந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின்
குமாரனாகிய ேலவியின் குடும்பத்தினராவார்கள்.

26 ஆேரானும் ேமாேசயும், இந்த
ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தனர். அவர்களிடம் ேதவன்
ேபசி, “குழுக்களாக என் ஜனங்கைள வழிநடத்து”
என்றார். 27 ஆேரானும், ேமாேசயும் எகிப்து மன்னன்
பார்ேவானிடம் ேபசினார்கள். எகிப்திலிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேபாவதற்கு அனுமதிக்கும்படி
அவர்கள் பார்ேவானிடம் கூறினார்கள்.

ேமாேசைய ேதவன் மீண்டும் அைழத்தல்
28 எகிப்தில் ேதவன் ேமாேசயிடம் ேபசினார். 29

அவர், “நாேன கர்த்தர். நான் உன்னிடம்
கூறுகின்றவற்ைற எகிப்து ராஜாவிடம் ெசால்”
என்றார்.

30 ஆனால் ேமாேச, “நான் ேபச
திறைமயில்லாதவன். ராஜா எனக்குச்
ெசவிசாய்க்கமாட்டான்” என்று பதிலளித்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன். பார்ேவானுக்கு நீ ஒரு
ேபரரசைனப் ேபால் ேதான்றுவாய். ஆேரான்

உனக்காகப் ேபசுகிறவனாய் இருப்பான். 2 நான்
உனக்குக் கட்டைளயிடுகிற எல்லாவற்ைறயும்
ஆேரானுக்குச் ெசால். நான் ெசால்லும்
காரியங்கைள அவன் ராஜாவுக்குச் ெசால்வான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இத்ேதசத்ைத விட்டுச்
ெசல்வதற்கு பார்ேவான் அனுமதிப்பான். 3 ஆனால்
பார்ேவான் பிடிவாதமாக இருக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். நீங்கள் ெசால்லுகிற காரியங்களுக்கு
அவன் கீழ்ப்படியமாட்டான். நான் யாெரன்பைத
நிரூபிப்பதற்காக எகிப்தில் அேநக அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்ேவன். ஆனால்
உங்களுக்கு ெசவிெகாடுக்க மறுப்பான். 4 பிறகு
நான் எகிப்ைத அதிகமாகத் தண்டிப்ேபன். என்
ஜனங்கைளயும் ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். 5

அப்ேபாது எகிப்து ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைத அறிவார்கள். அதன்பின் அவர்கள்
ேதசத்திலிருந்து என் ஜனங்கைள வழி நடத்துேவன்”
என்றார்.

6 கர்த்தரின் கட்டைளகளுக்கு ேமாேசயும்
ஆேரானும் கீழ்ப்படிந்தனர். 7 பார்ேவானிடம்
ேபசும்ேபாது, ேமாேச 80 வயதுள்ளவனாகவும்
ஆேரான் 83 வயதுள்ளவனாகவும் இருந்தனர்.

ேமாேசயின் ைகத்தடி பாம்பாக மாறுதல்
8 கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 9

“பார்ேவான் உங்கள் வல்லைமைய நிரூபித்துக்
காட்டச் ெசால்வான். உங்களிடம் ஒரு அற்புதத்ைதச்
ெசய்ய ேவண்டுெமன பார்ேவான் ேகட்பான்.
ஆேரானின் ைகத்தடிைய நிலத்தில் வீசும்படியாகச்
ெசால். பார்ேவான்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, ைகத்தடி ஒரு
பாம்பாக மாறும்” என்றார்.

10 எனேவ ேமாேசயும், ஆேரானும் பார்ேவானிடம்
ேபாய், கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்.
ஆேரான் அவனது ைகத்தடிையக் கீேழ எறிந்தான்.
பார்ேவானும் அவனது அதிகாரிகளும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகயிேலேய, ைகத்தடி
பாம்பாக மாறிற்று.
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11 எனேவ, ராஜா தன் நாட்டு ஞானிகளுக்கும்,
மந்திரவாதிகளுக்கும் ெசால்லியனுப்பினான்.
அம்மனிதர்களும் அவர்களது உபாயங்கைளப்
பயன்படுத்தி ஆேரான் ெசய்தவாேற ெசய்தனர். 12

அவர்களும் தங்கள் ைகத்தடிகைள நிலத்தின் ேமல்
எறிந்தேபாது, அக்ைகத்தடிகள் பாம்புகளாயின,
ஆனால் ஆேரானின் ைகத்தடிேயா அவற்ைறத்
தின்றது. 13 பார்ேவானின் இருதயம் கடினமாகி,
இப்ேபாதும் ஜனங்கைளப் ேபாக விட
மறுத்துவிட்டான். கர்த்தர் நடக்குெமனக்
கூறியபடிேய இது நிகழ்ந்தது. ேமாேசயும் ஆேரானும்
கூறுவைதக் ேகட்க ராஜா மறுத்தான்.

தண்ணீர் இரத்தமாகுதல்
14 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “பார்ேவான்
பிடிவாதமாக இருக்கிறான். பார்ேவான் ஜனங்கைள
அனுப்ப மறுக்கிறான். 15 காைலயில் பார்ேவான்
நதிக்குப் ேபாவான். ைநல் நதியினருேக பாம்பாக
மாறின உனது ைகத்தடிைய எடுத்துக்ெகாண்டு
அவனிடம் ேபா. 16 அவனிடம் இைதக் கூறு: ‘எபிெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைன
உன்னிடம் அனுப்பினார். பாைலவனத்தில் அவரது
ஜனங்கள் ெசன்று ெதாழுதுெகாள்ள அனுப்பு என்று
உன்னிடம் கூறுமாறு எனக்கு கர்த்தர் ெசான்னார்.
இதுவைரக்கும் நீ கர்த்தர் கூறியவற்றிற்கு
ெசவிசாய்க்கவில்ைல. 17 எனேவ, அவேர கர்த்தர்
என்பைத உனக்குக் காட்டுவதற்காக சில
காரியங்கைளச் ெசய்வதாக கர்த்தர் ெசால்கிறார்.
எனது ைகயிலிருக்கும் இந்தக் ைகத்தடியால் ைநல்
நதியின் தண்ணீைர அடிப்ேபன். நதி இரத்தமாக
மாறும். 18 நதியின் மீன்கள் ெசத்துப்ேபாகும்,
நதியிலிருந்து துர் நாற்றம் வீச ஆரம்பிக்கும்.
அப்ேபாது நதியின் தண்ணீைர எகிப்தியர்கள்
பருகமுடியாது’” என்று கூறினார்.

19 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “ஆேரானின்
ைகயிலுள்ள ைகத்தடிைய நதிகள், கால்வாய்கள்,
ஏரிகள், தண்ணீர் ேதங்கி நிற்கும் இடங்கள்
அைனத்தின் ேமலாகவும் நீட்டும்படியாக
ஆேரானுக்குக் கூறு, அவன் அவ்வாறு ெசய்தவுடன்
தண்ணீெரல்லாம் இரத்தமாகும். மரத்தாலும்
கல்லாலுமாகிய ஜாடிகளில் நிரப்பியிருக்கும்
தண்ணீர் உட்பட, எல்லா இடங்களிலுள்ள
தண்ணீரும் இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.

20 ஆைகயால் ேமாேசயும் ஆேரானும் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள். ஆேரான்
ைகத்தடிைய உயர்த்தி ைநல் நதியின் தண்ணீைர
பார்ேவான் முன்பாகவும் அவனது அதிகாரிகள்
முன்பாகவும் அடித்தான். நதியின் தண்ணீர் முழுவதும்
இரத்தமாயிற்று. 21 நதியின் மீன்கள் இறந்தன. நதி
நாற்றெமடுத்தது. நதியின் தண்ணீைர எகிப்தியர்கள்
பருக முடியாமலாயிற்று. எகிப்தில் எல்லா
இடங்களிலும் இரத்தம் காணப்பட்டது.

22 எகிப்திய மந்திரவாதிகளும் தங்கள்
உபாயங்கைளப் பயன்படுத்தி இைதேய ெசய்தார்கள்.
எனினும், பார்ேவான் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவிசாய்க்க மறுத்தான். இது கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. 23 ேமாேசயும், ஆேரானும்
ெசய்தவற்ைற பார்ேவான் ெபாருட்படுத்தவில்ைல.
பார்ேவான் மறுபுறமாகத் திரும்பி வீட்டிற்குள்
ெசன்றான்.

24 நதியிலிருந்து தண்ணீைர எகிப்தியர்கள் பருக
முடியாமற்ேபாயிற்று. எனேவ, அவர்கள் நதிையச்
சுற்றிலும் குடிப்பதற்குரிய தண்ணீைரப்
ெபறுவதற்காக கிணறுகைளத் ேதாண்டினர்.

தவைளகள்

25 ைநல் நதிைய கர்த்தர் மாற்றிய பின்னர் ஏழு
நாட்கள் கழிந்தன.

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“பார்ேவானிடம் ேபாய், ‘எனது ஜனங்கள்
என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள ெசல்வதற்கு

அனுமதிெகாடு! 2 எனது ஜனங்கள் ேபாக நீ
அனுமதிக்காவிட்டால், நான் எகிப்ைத
தவைளகளால் நிரப்புேவன். 3 ைநல் நதி
தவைளகளால் நிரம்பும், அைவ நதிைய விட்டு
ெவளிேயறி உங்கள் வீடுகளுக்குள் நுைழயும். அந்த
தவைளகள் உங்கள் படுக்ைகயைறகளிலும்,
படுக்ைககளிலும் இருக்கும். உங்கள் அதிகாரிகளின்
வீடுகளிலும், உங்கள் சைமயல் அடுப்புகளிலும்
தண்ணீர் ஜாடிகளிலும் இருக்கும். 4 தவைளகள் உன்
மீதும், உன் ஜனங்கள் மீதும், உன் அதிகாரிகள் மீதும்
இருக்கும்’ என்று கர்த்தர் ெசால்கிறார்” என்று
ெசால்லுமாறு கூறினார்.

5 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“கால்வாய்கள், நதிகள், ஏரிகள் ஆகியவற்றின் மீது
அவனது ைகத்தடிையப் பிடிக்குமாறு ஆேரானுக்குக்
கூறு, அப்ேபாது எகிப்து ேதசெமங்கும் தவைளகள்
ெவளியில் வந்துேசரும்” என்றார்.

6 எனேவ ஆேரான் எகிப்தின் தண்ணீர் நிைலகள்
அைனத்தின்மீதும் தனது ைகையத் தூக்கினான்.
தவைளகள் தண்ணீரிலிருந்து ெவளிேயறிவர
ஆரம்பித்து எகிப்து ேதசெமங்கும் நிைறந்தன.

7 மந்திரவாதிகளும் அேத காரியத்ைதச்
ெசய்வதற்குத் தங்கள் உபாயங்கைளப்
பயன்படுத்தினர். எனேவ, இன்னும் அதிகமான
தவைளகள் எகிப்து ேதசத்திற்குள் வந்தன!

8 பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அைழத்து, “என்னிடமிருந்தும், எனது
ஜனங்களிடமிருந்தும் தவைளகைள
அப்புறப்படுத்தும்படியாக கர்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள், நான் கர்த்தருக்குப்
பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்கு ஜனங்கைளப் ேபாக
அனுமதிப்ேபன்” என்றான்.

9 ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்கி, “தவைளகைள
எப்ேபாது அப்புறப்படுத்தலாெமன்பைத எனக்குக்
கூறு. நான் உனக்காகவும் உனது ஜனங்களுக்காவும்
உனது அதிகாரிகளுக்காகவும்
ேவண்டிக்ெகாள்ேவன். அப்ேபாது தவைளகள்
உங்கைளயும் உங்கள் வீடுகைளயயும்
விட்டுச்ெசல்லும், நதியில் மட்டுேம அைவ வாழும்.
எப்ேபாது தவைளகள் ேபாக ேவண்டுெமன நீ
விரும்புகிறாய்?” என்றான்.

10 பார்ேவான், “நாைளக்கு” என்றான்.
ேமாேச, “நீ ெசால்வதுேபால் நடக்கும். இதன்
மூலமாக எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் ேபால
ேவேற ேதவன் இல்ைல என்பைத நீ அறிவாய். 11

தவைளகள் உன்ைனயும், உன் வீட்ைடயும், உன்
அதிகாரிகைளயும், உன் ஜனங்கைளயும்
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விட்டுநீங்கும். ஆற்றில் மட்டுேம தவைளகள் தங்கும்”
என்றான்.

12 ேமாேசயும், ஆேரானும் பார்ேவானிடமிருந்து
ெசன்றனர். பார்ேவானுக்கு எதிராக கர்த்தர்
அனுப்பிய தவைளகைளக் குறித்து ேமாேச அவைர
ேநாக்கி ெஜபம் ெசய்தான். 13 ேமாேச ேகட்டபடிேய
கர்த்தர் ெசய்தார். வீடுகளிலும், ெவளிகளிலும்,
வயல்களிலும் இருந்த தவைளகள் ெசத்துப்ேபாயின.
14 தவைளகள் குவியலாக ேசர்க்கப்பட்டன. அைவ
அழுகிப்ேபானதால், நாெடங்கும் துர்நாற்றம் வீசியது.
15 தவைளகளின் ெதால்ைல இல்லாதைதக் கண்ட
பார்ேவான் ேமலும் பிடிவாதம் ெகாண்டான்.
ேமாேசயும் ஆேரானும் ேகட்டுக்ெகாண்டைத
பார்ேவான் ெசய்யவில்ைல. கர்த்தர் கூறியபடிேய
இது நடந்தது.

ேபன்கள்

16 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “ஆேரானிடம்
அவனது தடிைய உயர்த்தி, பூமியின் மீதுள்ள தூசிைய
அடிக்கும்படி கூறு, அப்ேபாது எகிப்து ேதசத்தின்
எல்லா இடங்களிலும் தூசிெயல்லாம் ேபன்களாகும்”
என்றார்.

17 அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். ஆேரான்
அவனது ைகயிலுள்ள தடிைய உயர்த்தி, பூமியின்
மீதுள்ள தூசியில் அடித்தான். எகிப்து முழுவதுமிருந்த
தூசி ேபன்களாயிற்று. மிருகங்களின் மீதும்,
ஜனங்களின் மீதும் அைவ புகுந்தன.

18 மந்திரவாதிகளும் தங்கள் உபாயங்கைளப்
பயன்படுத்தி அவ்வாேற ெசய்ய முயன்றனர்.
தூசியிலிருந்து ேபன்கள் வரும்படியாகச் ெசய்ய
மந்திரவாதிகளால் முடியவில்ைல. ேபன்கள்
மிருகங்களின் மீதும், ஜனங்களின் மீதும் தங்கின. 19

ேதவனின் வல்லைமயால் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்று
மந்திரவாதிகள் பார்ேவானுக்குக் கூறினார்கள்.
ஆனால் பார்ேவான் தன் மனைதக் கடினமாக்கி
அவர்கள் கூறியைதக் ேகட்க மறுத்தான். கர்த்தர்
கூறியபடிேய இது நடந்தது.

ஈக்கள்

20 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “காைலயில்
எழுந்து பார்ேவானிடம் ேபா. பார்ேவான் நதிக்குப்
ேபாவான். அவனிடம், ‘எனது ஜனங்கள் ேபாய்,
என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள அனுமதி. 21 எனது
ஜனங்கைளப் ேபாக அனுமதிக்காவிட்டால் ஈக்கள்
உங்கள் வீட்டிற்குள்ளும், உன்மீதும், உன்
அதிகாரிகள் மீதும் மிகுதியாய் வரும், உன்
ேதசெமங்கும் ஈக்கள் நிரம்பியிருக்கும்! 22 எகிப்திய
ஜனகங்களுக்கு ெசய்ததுேபால, நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். என் ஜனங்கள்
வாழும் ேகாேசனில் ஈக்கள் இராது. இதன் மூலம்
இந்த ஜனங்களின் கர்த்தர் நான் என்பைத நீ
அறிவாய். 23 எனேவ நாைளக்கு எனது ஜனங்கைள
உன் ஜனங்கைளக் காட்டிலும் ேவறுவிதமாக
நடத்துேவன். அதுேவ எனது அைடயாளமாக
அைமயும்’ என்று கூறு” என்றார்.

24 பிறகு கர்த்தர் தான் ெசான்னபடிேய ெசய்து
காட்டினார். மிகுதியான ஈக்கள் எகிப்து
ேதசெமங்கும் பார்ேவான் வீட்டினுள்ளும் அவன்
அதிகாரிகளின் வீட்டினுள்ளும் நிரம்பியிருந்தன.

ஈக்கள் ேதசத்ைத அழித்துக்ெகாண்டிருந்தன. 25

எனேவ பார்ேவான் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசால்லியனுப்பினான். பார்ேவான் அவர்கைள
ேநாக்கி, “இந்தத் ேதசத்திேலேய உங்கள்
ேதவனுக்குப் பலிகைளக் ெகாடுங்கள்” என்றான்.

26 ஆனால் ேமாேச, “அவ்வாறு ெசய்வது சரியாக
இருக்காது. எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பலியிடுவதற்காக மிருகங்கைளக் ெகால்வது ெகாடிய
காரியம் என்று எகிப்தியர்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
இைத நாங்கள் இங்குச் ெசய்தால் எகிப்தியர்
எங்கைளக் கண்டு, எங்கள் மீது கற்கைள வீசிக்
ெகான்றுவிடுவார்கள். 27 மூன்று நாட்கள்
பாைலவனத்திற்குப் ேபாய் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்த அனுமதிக்கவும். நாங்கள்
ெசய்யும்படியாக கர்த்தர் கூறியதும் இதுதான்”
என்றான்.

28 அதற்கு பார்ேவான், “பாைலவனத்திற்கு நீங்கள்
ேபாய் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு பலிகைளச்
ெசலுத்துவதற்கு உங்கைள அனுமதிப்ேபன். ஆனால்
ெவகு தூரம் பயணம் ெசய்யக் கூடாது. இப்ேபாது
ேபாய் எனக்காக ெஜபம் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

29 ேமாேச, “பார், நான் ேபாய் உன்னிடமிருந்தும்,
உன் ஜனங்களிடமிருந்தும், உன்
அதிகாரிகளிடமிருந்தும், ஈக்கைள நீக்குவதற்காக
கர்த்தைரக் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். ஆனால்
கர்த்தருக்கு ஜனங்கள் பலி ெசலுத்துவைத நீ
தடுக்கக் கூடாது” என்றான்.

30 பின் ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்று
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். 31 ேமாேச
ேகட்டபடிேய கர்த்தர் ெசய்தார். பார்ேவான், அவன்
அதிகாரிகள், ஜனங்கள் ஆகிேயாரிடமிருந்தும்
ஈக்கைள அகற்றினார். எல்லா ஈக்களும் அகன்றன.
32 ஆனால் பார்ேவான் மீண்டும் பிடிவாதம்
மிகுந்தவனாய் ஜனங்கைளப் ேபாக
அனுமதிக்கவில்ைல.

மிருகங்களின்ேமல் ேநாய்

அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“பார்ேவானிடம் ேபாய் அவைனப் பார்த்து,
‘எபிெரய ஜனங்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர்:

என்ைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்ளும்படி என்
ஜனங்கைளப் ேபாக அனுமதி! 2 நீ விடாப்பிடியாக
அவர்கைள அனுப்ப மறுத்தால், 3 உனது பண்ைண
மிருகங்களுக்கு எதிராக கர்த்தர் தமது
வல்லைமையப் பயன்படுத்துவார். ஒரு ெகாடிய
ேநாயால் உனது குதிைரகள், கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், பசுக்கள், ஆடுகள், ஆகியைவ
பாதிக்கப்படும்படியாக கர்த்தர் ெசய்வார். 4

எகிப்தியரின் மிருகங்களுக்கும், இஸ்ரேவலரின்
மிருகங்களுக்கும் கர்த்தர் வித்தியாசம் காட்டுவார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மிருகங்கள் எதுவும் சாகாது.
5 இது நடப்பதற்குரிய காலத்ைத கர்த்தர்
குறித்துவிட்டார். நாைள இதைன இத்ேதசத்தில்
கர்த்தர் நிைறேவற்றுவார் என்று ெசால்கிறார்’ என்று
ெசால்” என்றார்.

6 மறுநாள் காைலயில் எகிப்தின் பண்ைண
மிருகங்கள் அைனத்தும் மடிந்தன. ஆனால்
இஸ்ரேவலருக்குரிய மிருகங்கள் எதுவும்
மரிக்கவில்ைல. 7 இஸ்ரேவலரின் மிருகங்களில்
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ஏேதனும் மரித்திருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்கு
பார்ேவான் ஆட்கைள அனுப்பினான். இஸ்ரேவலரின்
மிருகங்கள் எதுவும் மரிக்கவில்ைல என்று பார்ேவான்
அறிந்தும் பிடிவாதமாகேவ இருந்தான். அவன்
ஜனங்கைளப் ேபாக அனுமதிக்கவில்ைல.

ெகாப்புளங்கள்

8 கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்கி,
“உைலயிலுள்ள சாம்பைல உங்கள் ைககளில்
அள்ளிக்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேச, நீ பார்ேவானுக்கு
முன்பாக உன் ைககளிலுள்ள சாம்பைலக் காற்றில்
வீசு. 9 எகிப்து ேதசம் முழுவதும் இச்சாம்பல் பரவி
தூளாக இது மாறும். அந்தத் தூள் ஒரு மனிதன்
மீேதா, ஒரு மிருகத்தின்மீேதா பட்டவுடன் ேதாலின்
மீது ெகாப்புளங்கள் ஏற்படும்” என்றார்.

10 எனேவ ேமாேசயும், ஆேரானும் ஒரு
உைலயிலிருந்து சாம்பைல அள்ளிக்ெகாண்டனர்.
பின் அவர்கள் ேபாய் பார்ேவானுக்கு முன்ேன நின்று,
ேமாேச சாம்பைலக் காற்றில் தூவினான்.
ஜனங்களின் மீதும், மிருகங்களின் மீதும்
ெகாப்புளங்கள் ேதான்றின. 11 ேமாேச இவ்வாறு
ெசய்வைத மந்திரவாதிகளால் தடுத்து நிறுத்த
முடியவில்ைல. ஏெனனில் மந்திரவாதிகளின் மீதும்
ெகாப்பளங்கள் ேதான்றியிருந்தன. எகிப்து
ேதசெமங்கும் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. 12 ஆனால்
பார்ேவான் பிடிவாதமாக இருக்கும்படி கர்த்தர்
ெசய்தார். எனேவ ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவிசாய்க்க, பார்ேவான் விரும்பவில்ைல. கர்த்தர்
கூறியவாேற இது நடந்தது.

கல்மைழ காற்று
13 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “காைலயில்
எழுந்து பார்ேவானிடம் ேபா. எபிெரய ஜனங்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர், ‘எனது ஜனங்கள் என்ைனத்
ெதாழுதுக்ெகாள்வதற்குப் ேபாக அனுமதி ெகாடு! 14

நீ அவ்வாறு ெசய்யாவிட்டால் எனது முழு
சக்திையயும் உனக்கும், உனது அதிகாரிகளுக்கும்,
உனது ஜனங்களுக்கும் எதிராக அனுப்புேவன்.
அப்ேபாது என்ைனப் ேபான்ற ேதவன் இவ்வுலகில்
எவரும் இல்ைல என்பைத நீ அறிவாய். 15 என்
வல்லைமையப் பயன்படுத்தி ஒரு ேநாைய ஏற்படுத்தி
அதனால் உன்ைனயும், உனது ஜனங்களைனவைரயும்
பூமியிேலேய இராதபடி அழிக்கமுடியும். 16 ஆனால்
என் வல்லைமைய உங்களுக்குக் காட்டுவதற்காகேவ
உங்கைள இங்கு ைவத்திருக்கிேறன். அப்ேபாது
உலகெமங்குமுள்ள ஜனங்கள் என்ைனக் குறித்து
அறிந்துக்ெகாள்வார்கள்! 17 எனது ஜனங்களுக்கு
எதிராகேவ நீ இன்னும் இருக்கிறாய். அவர்கைள
விடுதைல ெசய்வதற்கு நீ அனுமதிக்கவில்ைல. 18

எனேவ நாைளக்கு இேத ேநரத்தில், ஒரு ெகாடிய
கல்மைழ காற்ைற வீசச் ெசய்ேவன். எகிப்து
ேதசத்தில் இன்றுவைர அைதப் ேபான்ற புயல்காற்று
வீசியேத இல்ைல. 19 இப்ேபாேத உனது
மிருகங்கைள ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில்
ேசர்த்துவிடு. வயல்களில் காணப்படும் உனக்குரிய
ெபாருள் எதுவாயினும் அைதப் பாதுகாப்பான
இடத்தில் ேசர்த்துவிடு. ஏெனனில் வயலில் இருக்கும்
எந்த மனிதனாயினும் சரி, மிருகமாயினும் சரி, அது
ெகால்லப்படும். அைனத்து ெபாருட்களின் மீதும்

கல்மைழ காற்று வீசும் என்று ெசால்கிறார்’ என்று
ெசால்” என்றார்.

20 கர்த்தரின் ெசய்திக்குப் பார்ேவானின்
அதிகாரிகளில் சிலர் ெசவிசாய்த்தனர். அவர்கள்
தங்கள் மிருகங்கைளயும், அடிைமகைளயும்,
வீடுகளுக்குள் விைரவாகச் ேசர்த்தனர். 21 ஆனால்
மற்றவர்கள் கர்த்தரின் ெசய்திைய ஒரு ெபாருட்டாய்
எண்ணவில்ைல. அவர்கள் வயல்களிலிருந்த எல்லா
அடிைமகைளயும் மிருகங்கைளயும் விட்டுவிட்டனர்.

22 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “உன் ைககைள ேமேல
உயர்த்து. எகிப்து முழுவதும் கல்மைழ ெபாழியத்
துவங்கும். எகிப்தின் வயல்களிலுள்ள எல்லா
ஜனங்கள், விலங்குகள் மற்றும் ெசடிகளின் மீதும்
கல்மைழ விழ ஆரம்பிக்கும்” என்றார்.

23 ேமாேச தனது ைகத்தடிைய உயர்த்தினான்.
இடி, மின்னல், புயல் ஆகியைவ எகிப்ைதப்
பாதிக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். 24 எகிப்தில் புயல்
வீசியேபாது மின்னல் அதனூேட ேதான்றியது. எகிப்து
ஒரு ேதசமான பின்னர், அங்கு ஏற்பட்ட மிகக்
ெகாடிய புயல் இதுேவயாகும். 25 புயல், எகிப்தின்
வயல்களிலிருந்த எல்லாவற்ைறயும், ஜனங்கள்,
மிருகங்கள், தாவரங்கள் அைனத்ைதயும் அழித்தது.
வயல்களின் மரங்கைளப் புயல் வீழ்த்தியது. 26

எபிெரய ஜனங்கள் வாழ்ந்த ேகாேசன் ேதசத்தில்
மட்டும் புயலின் பாதிப்பு ஏற்படவில்ைல.

27 பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அைழத்து அவர்களிடம், “இம்முைற நான் பாவம்
ெசய்ேதன். கர்த்தர் நீதியானவர். நானும் எனது
ஜனங்களும் குற்றம் ெசய்ேதாம். 28 ேதவன் அனுப்பிய
புயலும், இடியும், கல்மைழயும் ெகாடியைவ. புயைல
நிறுத்தும்படியாக ேதவனிடம் விண்ணப்பியுங்கள்.
நான் நீங்கள் ேபாவதற்கு அனுமதிப்ேபன். நீங்கள்
இங்குத் தங்க ேவண்டியதில்ைல” என்றான்.

29 ேமாேச பார்ேவானிடம், “நான் நகரத்ைத
விட்டுப் புறப்பட்டதும் கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபம்
ெசய்தபடிேய என் ைககைள உயர்த்துேவன். இடியும்
கல்மைழயும் நின்றுேபாகும், இந்த பூமியில் கர்த்தர்
இருக்கிறார் என்பைத அப்ேபாது நீ அறிவாய். 30

ஆனால் நீயும் உனது அதிகாரிகளும்
உண்ைமயாகேவ கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர
மதிக்கவில்ைல என்பைத நான் அறிேவன்” என்றான்.

31 சணல் பயிர்களில் ஏற்ெகனேவ கதிர்களும்,
வாற்ேகாதுைமப் பயிரில் பூக்களும்
ேதான்றியிருந்தன. இச்ெசடிகள் அைனத்தும்
அழிந்தன. 32 ஆனால் ேகாதுைமயும், கம்பும், பிற
தானியங்கைளக் காட்டிலும் தாமதமாக அறுவைட
ஆகும். எனேவ இைவ அழிக்கப்படவில்ைல.

33 ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து புறப்பட்டு
நகரத்திற்கு ெவளிேயேபாய் கர்த்தைர ேநாக்கி
ெஜபம் ெசய்ய கரங்கைள உயர்த்தினான். உடேன
கல்மைழயும், புயலும், இடியும்கூட நின்றுேபானது.

34 மைழ, புயல், இடி ஆகியைவ நின்றுேபாயின
என்பைதக் கண்ட பார்ேவான் மீண்டும் தவறு
ெசய்தான். அவனும், அவனது அதிகாரிகளும் மீண்டும்
தங்கள் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தினார்கள். 35

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள விடுதைல ெசய்ய பார்ேவான்
மறுத்தான். ேமாேசயின் மூலமாக கர்த்தர்
கூறியபடிேய இது நிகழ்ந்தது.

யாத்திராகமம் 9:8
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ெவட்டுக்கிளிகள்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“பார்ேவானிடம் ேபா. அவைனயும், அவனது
அதிகாரிகைளயும் பிடிவாதம்

உைடயவர்களாக்கிேனன். எனது வல்லைமமிக்க
அற்புதங்கைள அவர்களுக்குக் காட்டும்படியாக நான்
இைதச் ெசய்ேதன். 2 நான் எகிப்தில் ெசய்த
அற்புதங்கைளயும், மற்ற அதிசயமான
காரியங்கைளயும் குறித்து நீங்கள் உங்கள்
பிள்ைளகளுக்கும், ேபரப்பிள்ைளகளுக்கும்
ெசால்வதற்காகவும் நான் இைதச் ெசய்ேதன்.
அப்ேபாது நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
எல்லாரும் அறவீர்கள்” என்றார்.

3 ஆைகயால் ேமாேசயும், ஆேரானும்
பார்ேவானிடம் ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைன
ேநாக்கி, “எபிெரய ஜனங்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர்,
‘எத்தைன காலம் எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பாய்?
எனது ஜனங்கள் என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்வதற்குப்
ேபாக அனுமதி! 4 நீ எனது ஜனங்கைளப்
ேபாகவிடாவிட்டால், நாைள உனது நாட்டிற்குள்
ெவட்டுக்கிளிகைள அனுப்புேவன். 5 ெவட்டுக்கிளிகள்
நாட்ைட ஆக்கிரமிக்கும். பூமிையப் பார்க்க முடியாத
அளவிற்கு ெவட்டுக்கிளிகள் நிரம்பும். புயலின்
அழிவிற்குத் தப்பியைவ அைனத்தும்
ெவட்டுக்கிளிகளால் அழிக்கப்படும். வயலிலுள்ள
மரங்களின் இைலகள் அைனத்ைதயும்
ெவட்டுக்களிகள் தின்றுவிடும். 6 உனது வீட்டிலும்,
உனது அதிகாரிகளின் வீடுகளிலும், எகிப்திலுள்ள
எல்லா வீடுகளிலும் ெவட்டுக்கிளிகள் நிைறந்துவிடும்.
உங்கள் பிதாக்கேளா, முற்பிதாக்கேளா, பார்த்திராத
அளவிற்கு ெவட்டுக்கிளிகள் காணப்படும். எகிப்தில்
ஜனங்கள் வாழ ஆரம்பித்த காலம் முதல் இன்றுவைர
பார்த்த ெவட்டுக்கிளிகைளக் காட்டிலும் அதிகமான
ெவட்டுக்கிளிகள் காணப்படும் என்கிறார்’” என்று
ெசான்னார்கள். பிறகு ேமாேச திரும்பி, பார்ேவாைன
விட்டுப் புறப்பட்டான்.

7 அப்ேபாது அதிகாரிகள் பார்ேவானிடம், “இந்த
ஜனங்களால் எத்தைன நாட்கள் நாம் இக்கட்டில்
அகப்பட்டிருப்ேபாம்? அவர்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ள அந்த ஜனங்கைளப்
ேபாகவிடும். நீர் அவர்கைளப் ேபாகவிடாவிட்டால்,
நீர் அறிந்துெகாள்ளும் முன்பு எகிப்து அழிக்கப்படும்!”
என்று கூறினார்கள்.

8 எனேவ பார்ேவான் ேமாேசையயும்,
ஆேராைனயும் திரும்பவும் தன்னிடம்
அைழக்கும்படிக்கு அதிகாரிகைள அனுப்பினான்.
பார்ேவான் அவர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள் ேபாய்,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள், ஆனால் யார், யார்
ேபாகப்ேபாகிறீர்கள் என்பைதச் சரியாக எனக்குக்
கூறுங்கள்” என்றான்.

9 ேமாேச பதிலாக, “இைளஞரும்,
முதிேயாருமாகிய எல்லா ஜனங்களும் ேபாேவாம்.
எங்கேளாடு எங்கள் குமாரர்கைளயும்,
குமாரத்திகைளயும், ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்,
அைழத்துச் ெசல்ேவாம். கர்த்தரின் பண்டிைக
எங்கள் எல்ேலாருக்கும் உரியது என்பதால் நாங்கள்
எல்ேலாரும் ேபாேவாம்” என்று கூறினான்.

10 பார்ேவான் அவர்களிடம், “நான் உங்கைளயும்
உங்கள் ஜனங்கைளயும் எகிப்ைதவிட்டுப்
ேபாகும்படியாக அனுமதிக்கும் முன்னர் கர்த்தர்
உங்கேளாடு கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும்.
பாருங்கள், நீங்கள் தீைமயான ஒன்ைறத்
திட்டமிடுகிறீர்கள். 11 ஆண்கள் மாத்திரம் ேபாய்
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளலாம். நீங்கள் முதலில்
அைதத்தான் என்னிடம் ேகட்டீர்கள். உங்கள்
ஜனங்கள் எல்லாரும் ேபாகமுடியாது” என்று கூறி,
பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அனுப்பிவிட்டான்.

12 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “இப்ேபாது உன்
ைககைள எகிப்து ேதசத்திற்கு ேமலாக உயர்த்து,
அப்ேபாது எகிப்து நாெடங்கும் ெவட்டுக்கிளிகள்
வந்து பரவும். புயல் அழிக்காமல்விட்ட எல்லா
தாவரங்கைளயும் ெவட்டுக்கிளிகள் தின்றுவிடும்”
என்றார்.

13 எனேவ, ேமாேச தனது ைகத்தடிைய எகிப்து
நாட்டிற்கு ேமலாக உயர்த்தினான். கிழக்கிலிருந்து
ஒரு ெபருங்காற்று வீசும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார்.
பகலும் இரவும் காற்று வீசிற்று. காைலயில் காற்று
எகிப்திற்குள் ெவட்டுக்கிளிகைளக் ெகாண்டு
வந்திருந்தது. 14 ெவட்டுக்கிளிகள் எகிப்து
நாட்டிற்குள் வந்து பூமியில் விழுந்தன. எகிப்தில்
அதுவைர அந்த அளவில் ெவட்டுக்கிளிகள்
வந்ததுமில்ைல, இனி ேமலும் அத்தைன
எண்ணிக்ைக ெவட்டுக்கிளிகள் எகிப்தில் வருவதும்
இல்ைல. 15 ெவட்டுக்கிளிகள் ேதசம் முழுவதும் பூமி
ேமல் இருள் மூடும்வைர நிரப்பின. கல்மைழ
அழிக்காமல் விட்ட மரங்களின் கனிகைளயும்,
பூமியிலுள்ள தாவரங்கள் அைனத்ைதயும்
ெவட்டுக்கிளிகள் தின்றுவிட்டன. எகிப்தில் எங்கும்
மரங்களிலும் ெசடிகளிலும் ஒரு இைலகூட
இருக்கவில்ைல.

16 பார்ேவான் அவசரமாக ேமாேசையயும்,
ஆேராைனயும் அைழத்துவரச் ெசய்து, “நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் எதிராகப்
பாவம் ெசய்ேதன். 17 இம்முைற எனது
பாவங்களுக்காக என்ைன மன்னியுங்கள். இந்த
‘மரணத்ைத’ (ெவட்டுக்கிளிகைள) என்னிடமிருந்து
அகற்றுவதற்கு கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்” என்றான்.

18 ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்று
கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான். 19 எனேவ, கர்த்தர்
காற்றின் திைசைய மாற்றி ேமற்கிலிருந்து மிகப்
பலமான காற்று ஒன்று வீசும்படியாகச் ெசய்தார். அது
ெவட்டுக்கிளிகைள எகிப்திலிருந்து அகற்றி,
ெசங்கடலில் விழச்ெசய்தது. எகிப்தில் ஒரு
ெவட்டுக்கிளிகூட இருக்கவில்ைல! 20 ஆனால்,
பார்ேவான் மீண்டும் பிடிவாதமாக இருக்குமாறு
கர்த்தர் ெசய்தார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேபாவதற்குப் பார்ேவான் அனுமதிதரவில்ைல.

காரிருள்

21 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “உனது ைககைள
ேமேல உயர்த்து. எகிப்ைத இருள் மூடும். நீங்கள்
உணர்ந்துெகாள்ளுமளவிற்கு இருள் மிகுதியாக
இருக்கும்!” என்றார்.

யாத்திராகமம் 10:21

69



11

12

22 ேமாேச ைககைள ேமேல உயர்த்தியேபாது,
இருண்ட ேமகமானது எகிப்ைத மைறத்தது.
எகிப்ைத மூன்று நாட்கள் இருள் மூடியது.

23 ஒருவைரெயாருவர் பார்க்க முடியவில்ைல.
மூன்று நாட்களாக எந்த இடத்திற்கும் ேபாவதற்காக
ஜனங்கள் எழுந்திருக்கவில்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் வாழ்ந்த எல்லா இடங்களிலும் ஒளி
இருந்தது.

24 பார்ேவான் மீண்டும் ேமாேசைய வரவைழத்து,
“நீங்கள் ேபாய் கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!
நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதகைளயும்
அைழத்துப்ேபாகலாம். ஆனால் உங்கள்
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் இங்ேக விட்டுச்
ெசல்லேவண்டும்” என்றான்.

25 ேமாேச, “நாங்கள் ேபாகும்ேபாது எங்கள்
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் ெகாண்டு ெசல்வேதாடு
மட்டுமல்லாது, எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தும்ெபாருட்டுப்
பலிகைளயும், காணிக்ைககைளயும் நீங்கேள கூட
எங்களுக்குக் ெகாடுப்பீர்கள்! 26 ஆம், கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வதற்கு நாங்கள் எங்கள்
மிருகங்கைளயும் ெகாண்டு ெசல்ேவாம். எந்த
மிருகத்தின் குளம்ைபயும்கூட விட்டுச்
ெசல்லமாட்ேடாம். கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குத் ேதைவப்படுபைவ எைவ
என்பைத இன்னமும் நாங்கள் சரியாக
அறியவில்ைல. நாங்கள் ேபாகவிருக்கும் இடத்ைத
அைடயும்ேபாதுதான் அைத அறிந்துெகாள்ேவாம்,
எனேவ இந்தப் ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்
நாங்கள் ெகாண்டு ெசல்லேவண்டும்” என்றான்.

27 கர்த்தர் பார்ேவாைன இன்னும் பிடிவாதம்
உைடயவனாக்கினார். எனேவ பார்ேவான்
அவர்கைள அனுப்ப மறுத்தான். 28 பிறகு பார்ேவான்
ேமாேசயிடம், “இங்கிருந்து ேபாய்விடு! நீ இங்கு
மீண்டும் வருவைத நான் விரும்பவில்ைல! என்ைனப்
பார்க்க நீ மீண்டும் வந்தால் நீ சாவாய்” என்று
கூறினான்.

29 அப்ேபாது ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்கி, “நீ
ஒரு விஷயத்ைதச் சரியாகச் ெசான்னாய், நான்
உன்ைனப் பார்ப்பதற்கு மீண்டும் வரப்ேபாவதில்ைல!”
என்றான்.

முதற்ேபறான குழந்ைதகளின் மரணம்

அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசையப் பார்த்து,
“பார்ேவானுக்கும், எகிப்துக்கும் எதிராக
நான் ெசய்யவிருக்கும் ேகடு இன்னும்

ஒன்று உண்டு. இதன் பிறகு, அவன் உங்கைள
எகிப்திலிருந்து அனுப்பிவிடுவான். உண்ைமயில்,
இந்நாட்ைட விட்டு நீங்கள் ெவளிேயறும்படி
துரத்துவான். 2 நீ இஸ்ரேவலுக்கு இந்த
ெசய்திையத் ெதரியப்படுத்து: இஸ்ரேவலின்
ஒவ்ெவாரு ஆண்களும், ெபண்களும் உங்கள் அக்கம்
பக்கத்தாரிடம் ெவள்ளியாலும் ெபான்னாலுமாகிய
ெபாருட்கைள உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாகக்
ேகட்கேவண்டும். 3 எகிப்தியர்கள் உங்களிடம்
இரக்கத்துடன் இருக்கும்படி ெசய்ேவன். எகிப்திய
ஜனங்களும், பார்ேவானின் ெசாந்த
அதிகாரிகளும்கூட ேமாேசையப் ெபரியவனாக
ஏற்ெகனேவ கருதுகிறார்கள்” என்றார்.

4 ேமாேச ஜனங்களிடம், “கர்த்தர் ‘இன்று
நள்ளிரவில், நான் எகிப்தின் வழியாகச் ெசல்ேவன், 5

எகிப்தின் முதற்ேபறான ஆண் குழந்ைதகள்
அைனவரும், எகிப்து மன்னனாகிய பார்ேவானின்
முதற்ேபறான குமாரன் முதல், மாவைரக்கிற
அடிைமப் ெபண்ணின் முதற்ேபறான குமாரன்
வைரக்கும் எல்ேலாரும் மரிப்பார்கள். முதற்ேபறான
மிருகங்கள் கூட மடியும். 6 கடந்த எந்தக்
காலத்ைதக் காட்டிலும் எகிப்தின் அழுகுரல்
பயங்கரமாயிருக்கும். வருங்காலத்தில் நடக்கக்
கூடியைதக் காட்டிலும் அது ெகாடியதாக இருக்கும்.
7 ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஒருவரும்
பாதிக்கப்படுவதில்ைல. ஒரு நாய் கூட அவர்கைளப்
பார்த்துக் குைரக்காது. இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
ஒருவனும், மிருகங்களில் ஒன்றும்
காயமைடவதில்ைல. இதன் மூலமாக, எகிப்தியைரக்
காட்டிலும் இஸ்ரேவலைர நான் வித்தியாசமாக
நடத்துவைத நீங்கள் அறிவீர்கள். 8 அப்ேபாது
உங்கள் அடிைமகள் (எகிப்தியர்கள்) எல்ேலாரும்
குனிந்து என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
அவர்கள், “உங்கள் ஜனங்கைள உங்கேளாடு
அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்”
என்பார்கள். அப்ேபாது ேகாபத்ேதாடு நான்
பார்ேவாைன விட்டுப் புறப்படுேவன்!’ என்றார்” என்று
கூறினான்.

9 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “பார்ேவான் நீ
ெசான்னைதக் ேகட்கவில்ைல, ஏன்? நான் எகிப்தில்
என் மகா வல்லைமையக் காட்ட அப்ேபாதுதான்
முடியும்” என்றார். 10 எனேவ தான், ேமாேசயும்,
ஆேரானும் இம்மகா அற்புதங்கைள பார்ேவானுக்கு
முன்பாகச் ெசய்து காட்டினார்கள். இதனாேலேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தனது ேதசத்திலிருந்து
அனுப்பாதபடி பார்ேவாைனப் பிடிவாதமுள்ளவனாக
கர்த்தர் ஆக்கினார்.

பஸ்கா பண்டிைக

ேமாேசயும் ஆேரானும் இன்னும் எகிப்தில்
இருக்ைகயில் கர்த்தர் அவர்களிடம்
ேபசினார்: 2 “இம்மாதம் உங்கள் ஆண்டின்

முதல் மாதமாக இருக்கும். 3 இஸ்ரேவலின் எல்லா
ேகாத்திரத்திற்கும் இந்தக் கட்டைள உரியது:
இம்மாதத்தின் பத்தாவது நாள் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
அவனது வீட்டினருக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். 4 ஒரு ஆட்டுக்குட்டிைய
உண்பதற்கு ேவண்டிய ஆட்கள் அவனது வீட்டில்
இல்லாதிருந்தால், அவன் அக்கம் பக்கத்தாரில்
சிலைர உணைவப் பகிர்ந்துெகாள்வதற்கு அைழக்க
ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டி ஒவ்ெவாருவரும் உண்ணப்
ேபாதுமானதாக இருக்கேவண்டும். 5 அந்த ஆட்டுக்
குட்டி ஒரு வயது நிரம்பிய கடாவாகவும்,
ேநாயற்றதாகவும் இருக்க ேவண்டும். அது ஒரு
ெசம்மறி ஆடு அல்லது ெவள்ளாட்டின் குட்டியாக
இருக்கலாம். 6 மாதத்தின் பதினான்காவது
நாள்வைர அம்மிருகத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அந்நாளில்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்தின் எல்லா ஜனங்களும்
மாைலப்ெபாழுதில் அவற்ைறக் ெகால்ல ேவண்டும். 7

நீங்கள் அதன் இரத்தத்ைதச் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
இந்த இரத்தத்ைத, அதன் இைறச்சிைய
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உண்ணுகிறவர்கள் தங்கள் வீட்டு வாசலின்
ேமற்பகுதியிலும், பக்கவாட்டிலும் நிைலக்கால்களில்
பூசேவண்டும்.

8 “இந்த இரவில், ஆட்டுக்குட்டிைய ெநருப்பில்
வாட்டிெயடுத்து மாமிசம் எல்லாவற்ைறயும் உண்ண
ேவண்டும். நீங்கள் கசப்பான கீைர வைககைளயும்,
புளிக்காத ெராட்டிையயும் கூட சாப்பிட ேவண்டும். 9

ஆட்டுக்குட்டிைய நீங்கள் தண்ணீரில் ேவக
ைவக்கக்கூடாது. அந்த ஆட்டுக்குட்டி முழுவைதயும்
ெநருப்பினால் சுடேவண்டும். அதன் தைல, கால்கள்
மற்றும் உள் உறுப்புக்கள் எல்லாம் இருக்க ேவண்டும்.
10 அந்த இரவுக்குள் நீங்கள் மாமிசம் முழுவைதயும்
சாப்பிட்டு முடிக்கேவண்டும். காைலயில் மாமிசம்
மீதியாயிருந்தால் ெநருப்பில் அந்த மாமிசத்ைத சுட்டு
எரிக்கேவண்டும்.

11 “நீங்கள் உணைவச் சாப்பிடும்ேபாது
பயணத்திற்குத் தயாரான உைட அணிந்தவர்களாய்
இருக்க ேவண்டும். உங்கள் மிதியடிகைள அணிந்து,
ைகத்தடிகைள ஏந்தியவர்களாய் இருக்க ேவண்டும்.
நீங்கள் அைத அவசரமாகச் சாப்பிட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், இது கர்த்தருைடய பஸ்கா பண்டிைக.
கர்த்தர் தமது ஜனங்கைளப் பாதுகாத்து,
எகிப்திலிருந்து விைரவாக ெவளியில் ெகாண்டுவரும்
ேநரம்.

12 “இன்றிரவில் நான் எகிப்தின் வழியாகச் ெசன்று
ஒவ்ெவாரு முதற்ேபறான மனிதைனயும்,
மிருகத்ைதயும் ெகான்றுேபாடுேவன். இவ்வாறாக,
எகிப்தின் ேதவர்கள் அைனத்தின் ேமலும் தீர்ப்பு
ெகாண்டு வருேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைதக்
காட்டுேவன். 13 ஆனால் உங்கள் வீடுகளில்
பூசப்பட்ட இரத்தம் ஒரு விேசஷ அைடயாளமாக
இருக்கும். நான் இரத்தத்ைதப் பார்த்ததும் உங்கள்
வீட்ைடக் கடந்து ேபாேவன். எகிப்தின்
ஜனங்களுக்குத் தீைமயான காரியங்கள் ஏற்படுமாறு
ெசய்ேவன். அத்தீய ேநாய்கள் ஒன்றும் உங்கைளப்
பாதிக்காது.

14 “இந்த இரைவ நீங்கள் எப்ேபாதும் நிைனவு
கூருவீர்கள். இது உங்களுக்கு ஒரு விேசஷ
விடுமுைற நாளாக இருக்கும். எப்ேபாதும் இந்த
விடுமுைற நாளில் உங்கள் சந்ததியார் கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்துவார்கள். 15 இந்த விடுமுைறயின்
ஏழு நாட்களும் புளிக்காத மாவினால் ெசய்த
ெராட்டிைய உண்ணேவண்டும். இந்த விடுமுைறயின்
முதல் நாளில் புளிப்பான யாவற்ைறயும் உங்கள்
வீடுகளிலிருந்து அகற்ற ேவண்டும். இப்பண்டிைகயின்
ஏழு நாட்களிலும் யாரும் புளிப்பான எைதயும்
உண்ணக்கூடாது. யாேரனும் புளிப்பானைதச்
சாப்பிட்டால், அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து
ஒதுக்கப்படேவண்டும். 16 விடுமுைற காலத்தின்
முதல் நாளிலும் கைடசி நாளிலும் பரிசுத்த சைபக்
கூட்டங்கள் நைடெபற ேவண்டும். இந்நாட்களில்
நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது. உங்கள்
சாப்பாட்டிற்கான உணைவத் தயாரிப்பது மட்டுேம
நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலயாக இருக்க ேவண்டும். 17

நீங்கள் புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிைகைய
நிைனவுகூர ேவண்டும். ஏெனனில் இந்நாளில்
உங்கள் ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும் குழுக்களாக
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்ேதன். எனேவ
உங்கள் எல்லா சந்ததியாரும் இந்த நாைள
நிைனவுகூர ேவண்டும். எந்நாளும்

நிைலெபற்றிருக்கும் சட்டமாக இது அைமயும். 18

எனேவ (நிசான்) முதல் மாதத்தின் பதினான்காவது
நாளில் நீங்கள் புளிப்பில்லாத ெராட்டிைய உண்ணத்
துவங்க ேவண்டும். அேத மாதத்தின்
இருபத்ெதான்றாம் நாள் மாைலவைரக்கும் இந்த
புளிப்பில்லாத ெராட்டிையத் ெதாடர்ந்து நீங்கள்
சாப்பிட ேவண்டும். 19 ஏழு நாட்கள் உங்கள்
வீடுகளில் எந்தப் புளிப்பான ெபாருளும் காணப்படக்
கூடாது. இஸ்ரேவலின் குடிமகனாகிலும்,
அந்நியனாகிலும், புளிப்பானைதச் சாப்பிட்டால்
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனத்தினின்று ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும். 20 இந்த ஓய்வு நாளில் நீங்கள் புளிப்புள்ள
உணைவ உண்ணேவ கூடாது. நீங்கள் எங்கு
வாழ்ந்தாலும் புளிப்பு இல்லாத மாவால் ெசய்த
ெராட்டிையேய உண்ணேவண்டும்” என்றார்.

21 ேமாேச எல்லா மூப்பர்கைளயும் (தைலவர்கள்)
ஒன்றாகக் கூடிவரச் ெசய்தான். ேமாேச
அவர்களிடம், “உங்கள் குடும்பங்களுக்குரிய
ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாண்டு வந்து, பஸ்கா
பண்டிைகக்காக அவற்ைறக் ெகால்லுங்கள். 22

ஈேசாப் தைழகைள எடுத்து, அவற்ைற இரத்தம்
நிரம்பியிருக்கும் கிண்ணங்களில் ேதாய்த்து எடுத்து
வாசல் நிைலக்கால்களின் பக்கங்களிலும், ேமேலயும்
இரத்தத்ைதப் பூசுங்கள். காைல வைரக்கும்
ஒருவனும் அவனது வீட்ைட விட்டு எங்கும்
ேபாகக்கூடாது. 23 எகிப்தின் முதற்ேபறானவற்ைற
அழிப்பதற்காக கர்த்தர் கடந்து ெசல்லும்ேபாது அவர்
வாசல் நிைலக்கால்களிலிருக்கும் இரத்தத்ைதக்
காண்பார். அப்ேபாது கர்த்தர் அந்த வீட்ைடப்
பாதுகாப்பார். அழிக்கிறவன் உங்கள் வீட்டுக்குள்
வந்து, உங்கைளச் ேசதப்படுத்த கர்த்தர் அவைன
விடமாட்டார். 24 நீங்கள் இக்கட்டைளைய
நிைனவுகூர ேவண்டும். உங்களுக்கும், உங்கள்
சந்ததிக்கும் எந்நாளும் இது சட்டமாக இருக்கும்.
25 கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற ேதசத்திற்குப்
ேபான பிறகும் இைத நிைனவுகூர்ந்து ெசய்ய
ேவண்டும். 26 உங்கள் பிள்ைளகள், ‘நீங்கள் ஏன்
இந்த பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுகிறீர்கள்?’ என்று
உங்கைளக் ேகட்டால், 27 நீங்கள், ‘இந்தப் பஸ்காப்
பண்டிைக கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்துவதற்குரியதாகும். ஏெனனில்,
நாங்கள் எகிப்தில் வாழ்ந்தேபாது கர்த்தர்
இஸ்ரேவலரின் வீடுகைளக் கடந்து ெசன்று
எகிப்தியர்கைளக் ெகான்றார், ஆனால் அவர் நமது
வீடுகளின் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றினார்.’ என்று
கூறுங்கள்” என்றார்.
ஜனங்கள் கர்த்தைரப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்கிறார்கள் 28 கர்த்தர் இந்தக்
கட்டைளைய ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெகாடுத்தார். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டவற்ைறச் ெசய்தார்கள்.

29 நள்ளிரவில் கர்த்தர் எகிப்தின்
முதற்ேபறானவர்கைள, எகிப்ைத ஆண்ட
பார்ேவானின் முதல் மகனிலிருந்து, சிைறயிலுள்ள
ைகதியின் முதல் குமாரன் வைரக்கும் எல்ேலாைரயும்
அழித்தார். எல்லா முதற் ேபறான மிருகங்களும்
மரித்தன. 30 அந்த இரவில் எகிப்தின் ஒவ்ெவாரு
வீட்டிலும் யாராவது ஒருவர் மரித்தனர். பார்ேவானும்,
அவனது அதிகாரிகளும், எகிப்தின் எல்லா
ஜனங்களும் சத்தமிட்டு அழுதனர்.
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இஸ்ரேவல் எகிப்ைதவிட்டுப் புறப்படுதல்
31 அந்த இரவில் பார்ேவான் ேமாேசையயும்,
ஆேராைனயும் வரவைழத்தான். பார்ேவான்
அவர்களிடம், “எழுந்து என் ஜனங்கைள விட்டு
விலகிப்ேபாங்கள். நீங்கள் கூறுகிறபடிேய நீங்களும்
உங்கள் ஜனங்களும் ெசய்யலாம். ேபாய் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! 32 உங்கள் ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் நீங்கள் கூறியபடிேய உங்கேளாடு
எடுத்துச் ெசல்லலாம், ேபாங்கள்! என்ைனயும்
ஆசீர்வதியுங்கள்!” என்றான். 33 எகிப்தின்
ஜனங்களும் அவர்கைள விைரந்து ேபாகும்படிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்கள், “நீங்கள்
ேபாகாவிட்டால், நாங்கள் அைனவரும் மரித்துப்
ேபாேவாம்!” என்று கூறினார்கள்.

34 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெராட்டிையப் புளிக்கச்
ெசய்வதற்கும் ேநரமிருக்கவில்ைல. மாவிருந்த
கிண்ணங்கைளத் துணியால் ெபாதிந்து அவர்கள்
தங்கள் ேதாள்களில் சுமந்து ெசன்றனர். 35 பிறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேச கூறியபடிேய
ெசயல்பட்டனர். அவர்கள் அக்கம் பக்கத்தாராகிய
எகிப்தியரிடம் ெசன்று ஆைடகைளயும், ெபான்
மற்றும் ெவள்ளி ெபாருட்கைளயும் ேகட்டார்கள். 36

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது எகிப்தியர்களுக்கு
இரக்கம் உண்டாகுமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ
எகிப்தியர்கள் தங்கள் விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்.

37 ராமேசசிலிருந்து சுக்ேகாத்துக்கு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பிரயாணம் ெசய்தனர். சமார் 6,00,000
புருஷர்கள் இருந்தனர். குழந்ைதகள் இந்த
எண்ணிக்ைகயில் ேசர்க்கப்படவில்ைல. 38

ஆடுகளும், மாடுகளும், பிற ெபாருட்களும் மிக
அதிகமாக இருந்தன. அவர்கேளாடு இஸ்ரேவலர்
அல்லாத ெவவ்ேவறு இனத்து ஜனங்களும் பயணம்
ெசய்தனர். 39 ெராட்டி மாைவ புளிக்கைவக்க
ஜனங்களுக்கு ேநரம் இருக்கவில்ைல.
பயணத்திற்காக எந்த விேசஷ உணைவயும் அவர்கள்
தயாரிக்கவில்ைல. எனேவ புளிப்பற்ற ெராட்டிையேய
சுட்டார்கள்.

40 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எகிப்தில் 430 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்திருந்தனர். 41 சரியாக 430 ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு, அந்த நாளில் கர்த்தரின் ேசைனகள் எகிப்ைத
விட்டுச் ெசன்றனர். 42 கர்த்தர் ெசய்தைத ஜனங்கள்
நிைனவுகூரும் அந்த இரவு விேசஷமா னது.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் எல்லாரும் எந்நாளும் அந்த
இரைவ நிைனவுகூருவார்கள்.

43 கர்த்தர் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
ேநாக்கி, “பஸ்கா பண்டிைகயின் விதிகள் இைவ:
அந்நியன் யாரும் பஸ்காைவ உண்ணக் கூடாது. 44

ஆனால் ஒருவன் ஒரு அடிைமைய வாங்கி அவனுக்கு
விருத்தேசதனம் ெசய்வித்தால், அந்த அடிைம
பஸ்காைவ உண்ணலாம். 45 ஆனால் ஒருவன்
உங்கள் நாட்டில் வாழ்ந்தாலும், கூலி ேவைலக்கு
உங்களால் அமர்த்தப்பட்டவனாக இருந்தாலும்,
அம்மனிதன் பஸ்கா உணைவ உண்ணக்கூடாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு மட்டுேம பஸ்கா உரியது.

46 “ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அவர்கள் வீட்டில்
அவ்வுணைவ உண்ண ேவண்டும். வீட்டிலிருந்து
ெவளிேய அவ்வுணைவ எடுத்துச் ெசல்லக் கூடாது.

ஆட்டுக்குட்டியின் எலும்புகைள முறிக்க ேவண்டாம்.
47 இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களும்
இப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாட ேவண்டும். 48

உங்கேளாடு வசிக்கும் இஸ்ரேவலன் அல்லாத
ஒருவன் கர்த்தரின் பஸ்காவில் பங்குெகாள்ள
விரும்பினால், அவனுக்கு விருத்தேசதனம் ெசய்ய
ேவண்டும். அப்ேபாது அவன் இஸ்ரேவலின்
குடிமகனாகக் கருதப்படுவான். அவன் பஸ்கா
உணவில் பங்குெகாள்ள முடியும். ஆனால் ஒரு
மனிதன் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாவிட்டால்,
அவன் பஸ்கா உணைவ உண்ண முடியாது. 49 இந்த
விதிகள் எல்ேலாருக்கும் ெபாதுவானைவ.
இஸ்ரேவலின் குடி குமாரன் அல்லது உங்கள்
நாட்டில் வசிக்கும் இஸ்ரேவல் அல்லாத
எல்ேலாருக்கும் விதிகள் ெபாதுவானதாகேவ
இருக்கும்” என்றார்.

50 கர்த்தர் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் ெகாடுத்த
கட்டைளகளின்படி இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
குழுக்களாக எல்ேலாரும் எகிப்ைத
விட்டுேபானார்கள். 51 அேத நாளில் கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
வழிநடத்தினார். ஜனங்கள் குழுக்களாக
புறப்பட்டனர்.

பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“இஸ்ரேவலில் ஒரு தாயின் வயிற்றில்
பிறக்கும் முதல் ஆண் குழந்ைத

ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். முதலில் பிறந்த
ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைதயும், முதலில் பிறந்த
ஒவ்ெவாரு விலங்கும் எனக்குரியதாகும்” என்றார்.

3 அப்ேபாது ேமாேச ஜனங்களிடம், “இந்த நாைள
நிைனவுகூருங்கள். நீங்கள் எகிப்தில் அடிைமகளாக
இருந்தீர்கள். ஆனால் இந்த நாளில் கர்த்தர் அவரது
மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்தி உங்கைள
விடுதைல ெசய்தார். நீங்கள் புளிப்புள்ள ெராட்டிைய
உண்ணக்கூடாது. 4 ஆபீப் மாதத்தின் இந்த நாளில்
நீங்கள் எகிப்ைத விட்டுச் ெசல்கிறீர்கள். 5 கர்த்தர்
உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு ஒரு விேசஷமான
வாக்குறுதிைய அளித்தார். கானானியர், ஏத்தியர்,
எேமாரியர், ஏவியர், எபூசியர் ஜனங்களின் நாட்ைட
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர் வாக்களித்தார்.
நல்ல ெபாருட்களால் நிரப்பப்பட்ட நாட்டிற்கு
கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்திய பிறகும் நீங்கள் இந்த
நாைள நிைனவுகூர ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
முதல் மாதத்தின் இந்த நாைள வழிபாட்டிற்குரிய
விேசஷ தினமாகக் ெகாள்ளேவண்டும்.

6 “புளிப்பு இல்லாத ெராட்டிையேய ஏழு
நாட்களுக்கு நீங்கள் உண்ண ேவண்டும். ஏழாவது
நாளில் ஒரு ெபரிய விருந்து கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்துவதற்காக நைடெபறும். 7 எனேவ
ஏழு நாட்கள் புளிப்புள்ள ெராட்டிைய நீங்கள்
உண்ணேவ கூடாது. உங்கள் ேதசத்தில்
எப்பக்கத்திலும் புளிப்புள்ள ெராட்டி இருக்கேவ
கூடாது. 8 இந்த நாளில் உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு,
‘கர்த்தர் நம்ைம எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தியதால்
இந்த விருந்து நைடப்ெபறுகிறது’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.

9 “உங்கள் கண்களின் முன்னால் இது
அைடயாளமாக இருக்கும். இந்த பண்டிைக நாள்
கர்த்தரின் ேபாதைனகைள நிைனவுபடுத்தவும்,
உங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவர
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கர்த்தர் தமது ெபரும் வல்லைமையப்
பயன்படுத்தினார் என்பைத நிைனவுபடுத்தவும் இது
உதவும். 10 எனேவ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அதன்
காலத்தில் இந்த விடுமுைற நாைள நிைனவு
கூருங்கள்.

11 “உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர்
வாக்களித்த ேதசத்திற்கு அவர் உங்கைள
வழிநடத்துவார். கானானிய ஜனங்கள் இப்ேபாது
அங்கு வாழ்கிறார்கள். இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக ேதவன் உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு
வாக்களித்தார்.” ேதவன் இந்நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தபிறகு, 12 நீங்கள் உங்கள் முதல் குமாரைன
அவருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத நிைனவு
கூருங்கள். முதலில் பிறந்த எந்த ஆண்
மிருகத்ைதயும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
13 முதலில் பிறந்த ஒவ்ெவாரு ஆண் கழுைதையயும்
கர்த்தரிடமிருந்து திரும்பப்ெபற்று, அதற்குப் பதிலாக
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
கர்த்தரிடமிருந்து கழுைதைய வாங்க உங்களுக்கு
விருப்பமில்ைலெயன்றால், அதைனக்
ெகான்றுவிடுங்கள். அது ஒரு பலியாகும். நீங்கள்
அதன் கழுத்ைத முறிக்க ேவண்டும். முதலில் பிறக்கும்
ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைதையயும் கர்த்தரிடமிருந்து
திரும்பப் ெபற ேவண்டும்.

14 “வருங்காலத்தில் நீங்கள் இைதச் ெசய்வதன்
காரணத்ைத அறியும்படி உங்கள் பிள்ைளகள், ‘இதன்
ெபாருள் என்ன?’ என்று ேகட்பார்கள். நீங்கள்
அவர்களிடம்: ‘கர்த்தர் தமது மகா வல்லைமையப்
பயன்படுத்தி நம்ைம எகிப்திலிருந்து மீட்டார். நாம்
அந் நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்ேதாம். ஆனால்
கர்த்தர் நம்ைம இங்கு வழிநடத்தினார். 15 எகிப்தில்,
பார்ேவான் பிடிவாதமாக இருந்தான். நாம்
புறப்படுவதற்கு அவன் அனுமதி ெகாடுக்வில்ைல.
எனேவ கர்த்தர் அந்நாட்டின் முதலாவதாகப் பிறந்த
எல்லா உயிரினங்கைளயும் ெகான்றார். (கர்த்தர்
முதலில் பிறந்த குமாரர்கைளயும், முதலில் பிறந்த
மிருகங்கைளயும் ெகான்றார்.) எனேவ நான் முதலில்
பிறந்த ஆண் மிருகத்ைத கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கிேறன், எல்லா முதலில் பிறந்த ஆண்
பிள்ைளகைளயும் கர்த்தரிடமிருந்து திரும்பப்
ெபறுகிேறன்!’ என்று நீங்கள் பதில் கூறுவீர்கள். 16

இது உங்கள் ைகயில் கட்டப்பட்ட ஒரு குறியீடு
ேபாலவும், உங்கள் கண்களுக்கு நடுவில் ெதாங்கும்
ஒரு அைடயாளமாகவும் காணப்படும். கர்த்தர் தமது
அளவில்லா வல்லைமயினால் நம்ைம எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார் என்பைத நீங்கள்
நிைனவுகூர இது உதவும்” என்றான்.

எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறும் பயணம்
17 பார்ேவான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எகிப்திலிருந்து ெவளிேயற்றினான். ெபலிஸ்தரின்
நாட்டின் வழியாக ஜனங்கள் பயணம் ெசய்வைத
கர்த்தர் அனுமதிக்கவில்ைல. கடலின் ஓரமாக உள்ள
அந்த சாைல குறுக்கு சாைலயாக இருந்தது.
ஆனால் கர்த்தர், “அவ்வழிேய ஜனங்கள் பயணத்ைத
ேமற்ெகாண்டால் அவர்கள் ேபாரிட
ேவண்டியிருக்கும். அதனால் தங்கள் எண்ணத்ைத
மாற்றி, எகிப்திற்குத் திரும்பிப் ேபாகக்கூடும்”
என்றார். 18 ஆகேவ கர்த்தர் அவர்கைள ேவறு
வழியாக நடத்திச் ெசன்றார். ெசங்கடல் அருேக

பாைலவனத்தின் நடுேவ அவர்கைள வழிநடத்தினார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எகிப்ைதவிட்டுப்
புறப்பட்டேபாது சண்ைடக்கு ஆயத்தமான
ஆைடகைள அணிந்திருந்தனர்.

ேயாேசப்பு தாயகத்திற்குத் திரும்புதல்
19 ேயாேசப்பின் எலும்புகைள ேமாேச தன்ேனாடு
எடுத்துச் ெசன்றான். (ேயாேசப்பு மரிக்கும் முன்னர்
இஸ்ரேவலின் ஜனங்களிடம் இைதச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன வாக்குறுதி ெபற்றிருந்தான்.
ேயாேசப்பு, “ேதவன் உங்கைள மீட்கும்ேபாது, எனது
எலும்புகைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய எடுத்துச்
ெசல்ல ேவண்டுெமன்பைத நிைனவில் ைவயுங்கள்”
என்று கூறியிருந்தான்.)

கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள வழிநடத்துகிறார்
20 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சுக்ேகாத்ைத விட்டு
நீங்கி ஏத்தாமில் தங்கினார்கள். ஏத்தாம்
பாைலவனத்தினருேக இருந்தது. 21 கர்த்தர் பாைத
காட்டினார். பகலில், கர்த்தர் ஜனங்கைள வழிநடத்த
உயரமான ஒரு ேமகத்ைதயும், இரவு ேவைளயில்
வழிநடத்த உயரமான ஒரு ெநருப்புதூைணயும்
பயன்படுத்தினார். அவர்கள் இரவிலும் பயணம்
ெசய்வதற்ேகதுவாக இந்த ெநருப்பு ெவளிச்சம்
தந்தது. 22 உயர்ந்த ேமகம் பகல் முழுவதும், உயர்ந்த
ெநருப்பு தூண் இரவு முழுவதும்
அவர்கேளாடிருந்தது.

அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 2

“ஜனங்களிடம் ஈேராத்துக்கு திரும்பிப்
ேபாகும்படியாகக் கூறு. பாகால்

ெசேபானுக்கு அருேகயுள்ள மிக்ேதாலுக்கும்
ெசங்கடலுக்கும் மத்தியில் அவர்கள் இரவில்
தங்கட்டும். 3 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாைலவனத்தில்
காணாமற்ேபானார்கள் என்று பார்ேவான்
எண்ணுவான். ஜனங்களுக்குப் ேபாகத்தக்க இடம்
எதுவுமில்ைல என்று அவன் நிைனப்பான். 4

பார்ேவானுக்குத் ைதரியம் தந்து, அவன் உங்கைளத்
துரத்தும்படியாகச் ெசய்ேவன். ஆனால் நான்
பார்ேவாைனயும் அவனது ேசைனையயும்
ேதாற்கடிப்ேபன். அது எனக்கு கனத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். அப்ேபாது எகிப்திய ஜனங்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்” என்றார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். அவர்
கூறினபடிேய அவர்கள் ெசய்தார்கள்.

பார்ேவான் இஸ்ரேவலைரத் துரத்துதல்
5 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தப்பிச்
ெசன்றுவிட்டார்கள் என்ற ெசய்தி பார்ேவானுக்குக்
கிைடத்தது. இைதக் ேகட்டேபாது அவனும், அவனது
அதிகாரிகளும் மனம்மாறி முன்பு ெசய்த தங்கள்
ெசயல்கைள மறு பரிசீலைன ெசய்தனர். பார்ேவான்,
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேபாவதற்கு ஏன்
அனுமதித்ேதாம்? அவர்கள் ஓடிப்ேபாவதற்கு ஏன்
வைக ெசய்ேதாம்? இப்ேபாது நாம் நமது
அடிைமகைள இழந்துேபாேனாம்!” என்றான்.

6 எனேவ, பார்ேவான் தனது ஆட்கேளாடு
ேதைரயும் தயார்ப்படுத்தினான். 7 பார்ேவான்
அவனது சிறந்த 600 ஆட்கைளயும், அவனது
இரதங்கள் அைனத்ைதயும் கூட்டிச் ெசன்றான்.

யாத்திராகமம் 14:7
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ஒவ்ெவாரு ேதரிலும் ஒரு அதிகாரி இருந்தான். 8

ெவற்றிக் களிப்ேபாடு தங்கள் ைககைள
உயர்த்தியவர்களாய் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
புறப்பட்டுச் ெசன்றுெகாண்டிருந்தனர். ஆனால்
எகிப்திய ராஜாவாகிய பார்ேவான் ைதரியம்
ெகாள்ளும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார். பார்ேவான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் துரத்தினான்.

9 எகிப்திய பைடயில் இரதங்கேளாடு கூடிய பல
குதிைர வீரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் பின் ெதாடர்ந்து அவர்கள்
ெசங்கடலின் அருேகயுள்ள பாகால் ெசேபானுக்குக்
கிழக்ேகயிருக்கிற ஈேராத்தில் இருக்கும்ேபாது
ெநருங்கி வந்தனர்.

10 பார்ேவானும் அவனது பைடயினரும் தங்கைள
ேநாக்கி வருவைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கண்டு
மிகவும் பயந்தனர். அவர்கள் கர்த்தரிடம் உதவி
ேவண்டினர். 11 அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நீர்
ஏன் எங்கைள எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்தீர்?
பாைலவனத்தில் சாகும்படியாக ஏன் எங்கைள
அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தீர்? எகிப்தில் நிம்மதியாக
மரித்திருப்ேபாம். எகிப்தில் நிைறய கல்லைறகள்
இருந்தன. 12 இவ்வாறு நடக்குெமன நாங்கள்
உங்களிடம் கூறிேனாம். எகிப்தில் இருந்தேபாது
நாங்கள், ‘எங்கைளத் ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள்.
நாங்கள் தங்கியிருந்து எகிப்தியருக்கு அடிைம
ேவைல ெசய்ேவாம்’ என்ேறாம். அங்கிருந்து
ெவளிேயறி பாைலவனத்தில் இங்கு மடிவைதக்
காட்டிலும் அங்கு தங்கி அடிைமகளாக இருப்பேத
நலமாக இருந்திருக்கும்” என்றனர்.

13 ஆனால் ேமாேச, “பயப்படாதீர்கள்! ஓடிப்
ேபாகாதீர்கள்! சும்மா இருந்து, கர்த்தர் இன்ைறக்கு
உங்கைள மீட்பைதப் பாருங்கள். இந்த
எகிப்தியர்கைள இனிேமல் பார்க்கமாட்டீர்கள்! 14

நீங்கள் எைதயும் ெசய்யாமல் அைமதியாக
இருந்தால் ேபாதும், கர்த்தர் உங்களுக்காகப்
ேபாரிடுவார்” என்றான்.

15 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “ஏன் இன்னும் நீ
என்னிடம் அழுகிறாய்? இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடருமாறு கூறு. 16 ெசங்கடலுக்கு
ேமலாக உன் ைகத்தடிைய உயர்த்து. கடல்
பிளக்கும். அப்ேபாது ஜனங்கள் அதிலுள்ள உலர்ந்த
தைர வழிேய நடந்து ெசல்லலாம். 17 உங்கைளத்
துரத்தும்படியாக நாேன எகிப்தியருக்குத் ைதரியம்
அளித்ேதன். ஆனால் நாேன பார்ேவாைனயும்,
அவனது குதிைரகள் இரதங்கைளக் காட்டிலும்
வல்லைம ெபாருந்தியவர் என்று உணரச் ெசய்ேவன்.
18 அப்ேபாது எகிப்தியர் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிவார்கள். பார்ேவாைனயும் அவனது இரதம்
குதிைர வீரர்கைளயும் நான் ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது
அவர்கள் என்ைன மதிப்பார்கள்” என்றார்.

கர்த்தர் எகிப்திய ேசைனகைள முறியடித்தல்
19 அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன்
ஜனங்களுக்குப் பின்னாகப் ேபானான்.
(கர்த்தருைடய தூதன் எப்ேபாதும் ஜனங்களுக்கு
முன்ேன, அவர்கைள வழிநடத்தியபடிேய ெசன்று
ெகாண்டிருந்தான்). அந்த உயரமான ேமகம்
ஜனங்களுக்கு முன்ேன ெசல்லாமல் அவர்களுக்கு
பின்ேன ெசன்றது. 20 இவ்வாறு அம்ேமகம்

எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
இைடேய ெசன்று நின்றது. இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு ெவளிச்சம் இருந்தது. ஆனால்
எகிப்தியர்கைளேயா இருள் சூழ்ந்தது. எனேவ அந்த
இரவில் எகிப்தியர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ெநருங்கிவர முடியவில்ைல.

21 ேமாேச தனது கரங்கைளச் ெசங்கடலுக்கு
ேநராக உயர்த்தினான். கர்த்தர் கிழக்கிலிருந்து ஒரு
காற்று வீசும்படியாகச் ெசய்தார். இரவு முழுவதும்
காற்று வீசிற்று, கடல் பிளந்தது. காற்று நிலத்ைத
உலரச் ெசய்தது. 22 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உலர்ந்த
தைலயின் ேமல் கடலினூேட ேபானார்கள்.
அவர்களுக்கு வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும்
தண்ணீர் சுவர்ேபால் உயர்ந்து நின்றது. 23 அப்ேபாது
பார்ேவானின் குதிைர வீரர்கள் தங்கள்
இரதங்களுடன் கடலினுள் இஸ்ரேவலைரப்
பின்ெதாடர ஆரம்பித்தனர். 24 அதிகாைலயில்
கர்த்தர் உயர்ந்த ேமகத்திலிருந்தும், ெநருப்புத்
தூணிலிருந்தும் எகிப்திய பைடைய ேநாக்கிப்
பார்த்து அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தார். 25

இரதங்களின் சக்கரங்கள் சிக்கிக்ெகாண்டன.
இரதங்கைளக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக
இருந்தது. எகிப்தியர்கள், “இங்கிருந்து தப்பிப்
ேபாேவாம்! இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காக கர்த்தர்
நம்ைம எதிர்த்து ேபார் ெசய்கிறார்” என்றார்கள்.

26 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “உன்
ைககைளக் கடலுக்கு ேமலாக உயர்த்து, தண்ணீர்
புரண்டு எகிப்தியரின் இரதங்கைளயும் குதிைர
வீரர்கைளயும் மூழ்கடிக்கும்” என்றார்.

27 எனேவ விடிவதற்குச் சற்றுமுன் ேமாேச
கடலுக்கு ேமலாகத் தன் கரங்கைள உயர்த்தினான்.
தண்ணீர் முன்புேபால் சமமாக வந்து நின்றது.
எகிப்தியர்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு
தண்ணீரிலிருந்து தப்பி ஓட முயன்றார்கள். ஆனால்
கர்த்தர் அவர்கைளக் கடலில் மூழ்கடித்துவிட்டார்.
28 தண்ணீர் முன்பு ேபால் சமமாக வந்ததால்
இரதங்கைளயும், குதிைர வீரர்கைளயும் மூழ்கடித்து
விட்டது. பார்ேவானின் பைடயினர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத் துரத்தினர், ஆனால் அப்பைடேயா
அழிக்கப்பட்டது, ஒருவரும் பிைழக்கவில்ைல!

29 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உலர்ந்த தைரயில்
கடைலக் கடந்தனர். அவர்களது வலது, இடது
புறங்களில் மாத்திரம் தண்ணீர் சுவைரப்ேபால
நின்றது. 30 எனேவ, அந்நாளில் எகிப்தியரிடமிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் மீட்டார். ெசங்
கடலின் கைரயில் எகிப்தியரின் பிணங்கைள
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கண்டனர். 31 கர்த்தர்
எகிப்தியர்கைள ெவன்றேபாது, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கர்த்தரின் மிகுந்த வல்லைமையக்
கண்டார்கள். எனேவ ஜனங்கள் பயந்து கர்த்தைர
மதித்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது
தாசனாகிய ேமாேசையயும் நம்ப ஆரம்பித்தனர்.

ேமாேசயின் பாட்டு

அப்ேபாது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் கர்த்தைர ேநாக்கி பின்வரும்
பாடைலப் பாடினார்கள்:

“நான் கர்த்தைரப் பாடுேவன்!
அவர் ெபருைமமிக்க ெசயல்கைளச் ெசய்தார்,
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அவர் குதிைரையயும், குதிைர வீரைனயும் கடலில்
தள்ளினார்.

2 கர்த்தேர எனது பலம். அவர் என்ைன மீட்கிறார்.
நான் அவைரத் துதித்துப்பாடுேவன் கர்த்தேர

எனது ேதவன், நான் அவைரத் துதிப்ேபன்.
கர்த்தர் எனது முற்பிதாக்களின் ேதவன்.
நான் அவைர மதிப்ேபன்.

3 கர்த்தர் யுத்தத்தில் சிறந்தவர்,
கர்த்தர் என்பது அவரது ெபயர்.

4 பார்ேவானின் இரதங்கைளயும், வீரர்கைளயும்
அவர் கடலில் தள்ளினார்.
பார்ேவானின் சிறந்த வீரர்கள் ெசங்கடலில்

அமிழ்ந்தனர்.
5 ஆழியின் தண்ணீர் அவர்கைள மூடிக்ெகாண்டது.
அவர்கள் கடலினடியில் பாைறகைளப்ேபால்

மூழ்கிப்ேபாயினர்.
6 “உமது வலது கரம் வியக்கத்தகும் வல்லைம
உைடயது.
கர்த்தாேவ, உமது வலது கரம் பைகவர்கைளச்

சிதறடித்தது.
உமது ெபருைமயால் உமக்கு எதிராக நின்ற
ஜனங்கைள நீர் அழித்தீர்.
உமது ேகாபம் அவர்கைள ைவக்ேகாலில் பற்றும்

ெநருப்ைபப் ேபால அழித்தது.
8 உமது உக்கிரத்தின் ெபருமூச்சால் தண்ணீர்
ேமெலழும்பிற்று, ஒழுகும் தண்ணீர் திடமான
சுவராயிற்று.
ஆழத்தின் அஸ்திபாரம்வைரக்கும் கடல் தண்ணீர்

திடன் ெகாண்டது.
9 “நான் ெதாடர்ந்து பிடிப்ேபன், ‘நான் அவர்கள்
ெசல்வத்ைதப் பறிப்ேபன்.
எனது வாளால் அவற்ைற அபகரிப்ேபன்.
நான் எல்லாவற்ைறயும் எனக்காக எடுப்ேபன்’

என்று பைகவன் ெசான்னான்.
10 ஆனால் நீர் அவர்கள் ேமல் ஊதி, கடலால்
அவர்கைள மூடினீர்.
ஆழ்கடலில் அவர்கள் ஈயத்ைதப் ேபால

மூழ்கினார்கள்.
11 “கர்த்தைரப்ேபான்ற ேதவர்கள் உள்ளனேரா?
இல்ைல! உம்ைமப்ேபான்ற ேதவர்கள்

எவருமில்ைல!
நீர் ேமலான பரிசுத்தமானவர்!
நீர் வியக்கத்தக்க ஆற்றல் வாய்ந்தவர்!
நீர் மாெபரும் அற்புதங்கள் ெசய்பவர்!

12 வலதுகரத்ைத உயர்த்தி உலகத்ைத அழிக்க
உம்மால் முடியும்.

13 ஆனால் உமது இரக்கத்தால்
நீர் மீட்ட ஜனங்கைள வழிநடத்துகிறீர்.
உமது வல்லைமயால் அவர்கைளப் பரிசுத்தமும்,
இன்பமுமான நாட்டிற்குள் நடத்துகிறீர்.

14 “பிற ஜாதிகள் இைதக் ேகட்டு, பயந்து
நடுங்குவார்கள்.
ெபலிஸ்தியர் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.

15 ஏேதாமின் தைலவர்கள் பயத்தால்
நடுங்குவார்கள்.
ேமாவாபின் தைலவர் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.
கானானின் ஜனங்கள் துணிவிழப்பார்கள்.
16 அவர்கள் உமது ஆற்றைலக் காண்ைகயில்
அச்சத்தால் நிரம்புவார்கள்.

கர்த்தரின் ஜனங்கள் ெசல்லும்மட்டும், உம்மால்
உண்டாக்கப்பட்ட உமது ஜனங்கள் கடந்து
ெசல்லும்மட்டும் அவர்கள் உறுதியான பாைறையப்
ேபால ஸ்தம்பித்து நிற்பார்கள்.

17 கர்த்தாேவ நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள
உம்முைடய மைலக்கு வழிநடத்துவீர்.
உமது சிங்காசனத்திற்காக நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த

இடத்தினருேக அவர்கைள வாழச்ெசய்வீர்.
ஆண்டவேர,
நீர் உமது ஆலயத்ைதக் கட்டுவீர்!

18 “கர்த்தாேவ நீர் என்ெறன்றும் ஆளுைக
ெசய்வீர்!”

19 ஆம், அது உண்ைமயாகேவ நிகழ்ந்தது!
பார்ேவானின் குதிைரகளும், வீரர்களும்,
இரதங்களும் கடலுக்குள் அமிழ்ந்தன. கடலின்
ஆழத்து தண்ணீைர அவர்களுக்கு ேமலாக கர்த்தர்
ெகாண்டு வந்தார். ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா
கடலினூேட உலர்ந்த தைரயில் நடந்தனர்.

20 அப்ேபாது, தீர்க்கதரிசினியும், ஆேரானின்
சேகாதரியுமாகிய மிரியாம் ஒரு தம்புருைவ
எடுத்தாள். மிரியாமுடன் ெபண்கள் பாடவும் நடனம்
ஆடவும் ெசய்தனர். மிரியாம்,

21 “கர்த்தைரப் பாடுங்கள்!
அவர் ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்தார்.
அவர் குதிைரையயும், குதிைர வீரைனயும்
கடலுக்குள் அமிழ்த்தினார்” என்று பாடினாள்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாைலவனத்திற்குள்
ெசல்லுதல்

22 ெசங்கடைல விட்டு சூர் பாைலவனத்திற்குள்
ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்திச்
ெசன்றான். அவர்கள் பாைலவனத்தில் மூன்று
நாட்கள் பயணம் ெசய்தனர். ஜனங்களுக்குக்
குடிப்பதற்கு அங்கு தண்ணீர் கிைடக்கவில்ைல. 23

மூன்று நாட்களுக்குப் பின் ஜனங்கள் மாராவிற்கு
வந்தனர். மாராவில் தண்ணீர் இருந்தது. ஆனால்
குடிக்க முடியாதபடி கசப்பாக இருந்தது. (இதனால்
அந்த இடம் மாரா என்று அைழக்கப்பட்டது)

24 ேமாேசயிடம் வந்து ஜனங்கள், “நாங்கள்
இப்ேபாது எைதக் குடிப்ேபாம்?” என்று முைறயிட
ஆரம்பித்தனர்.

25 ேமாேச கர்த்தைர ேவண்டினான், கர்த்தர்
அவனுக்கு ஒரு மரத்ைதக் காட்டினார். ேமாேச
அம்மரத்ைத தண்ணீருக்குள் ேபாட்டான். அவன்
அவ்வாறு ெசய்தேபாது, அது நல்ல குடிதண்ணீராக
மாறிற்று.
அவ்விடத்தில், கர்த்தர் ஜனங்கைள நியாயந்தீர்த்து
அவர்களுக்கு ஒரு சட்டத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
ஜனங்களின் நம்பிக்ைகையயும் ேசாதித்துப்
பார்த்தார். 26 கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அவர் சரிெயனக்
கூறும் காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யேவண்டும்.
கர்த்தரின் எல்லாக் கட்டைளகளுக்கும்,
சட்டங்களுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால்,
எகிப்தியர்கைளப்ேபால ேநாயுறமாட்டீர்கள்.
கர்த்தராகிய நான் எகிப்தியருக்கு ெகாடுத்த எந்த
ேநாையயும் உங்களுக்கு வரவிடமாட்ேடன். நாேன
கர்த்தர். உங்கைளக் குணப்படுத்துகிறவர் நான்
ஒருவேர” என்றார்.

யாத்திராகமம் 15:26
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27 பின்பு ஜனங்கள் ஏலிமுக்குப் பயணமாயினர்.
ஏலிமில் பன்னிரண்டு நீரூற்றுக்களும், எழுபது ேபரீச்ச
மரங்களும் இருந்தன. எனேவ தண்ணீர் இருந்த
இடத்தினருேக ஜனங்கள் கூடாரமிட்டுத்
தங்கினார்கள்.

ஜனங்கள் ஏலிைம விட்டு ஏலிமுக்கும்,
சீனாய்க்கும் நடுவில் உள்ள சீன்
பாைலவனத்திற்கு வந்தனர்.

எகிப்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டபின் இரண்டாவது
மாதத்தில் பதிைனந்தாம் நாள் அவர்கள் அந்த
இடத்ைத வந்தைடந்தனர். 2 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மீண்டும் முைறயிட ஆரம்பித்தனர். பாைலவனத்தில்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்கி: 3 “எகிப்து
ேதசத்தில் கர்த்தர் எங்கைளக் ெகான்றிருந்தால்
நலமாக இருந்திருக்கும். அங்கு உண்பதற்காவது
மிகுதியான உணவு கிைடத்தது. எங்களுக்குத்
ேதைவயான எல்லா உணவும் கிைடத்தன. ஆனால்
இப்ேபாது எங்கைள நீர் பாைலவனத்திற்குள்
ெகாண்டு வந்திருக்கிறீர். பசியால் இங்கு நாங்கள்
எல்ேலாரும் ெசத்துப்ேபாேவாம்” என்றனர்.

4 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நான்
வானத்திலிருந்து உணவுப்ெபாருைள விழச்
ெசய்ேவன். நீங்கள் உண்பதற்கு அது உணவாகும்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய்
அவர்களுக்கு அந்தந்த நாளுக்கு மட்டும் ேதைவயான
உணைவச் ேசகரித்துவரேவண்டும். இப்படி நான்
அவர்கைளச் ேசாதித்து, என் ஆேலாசைனகைளப்
பின்பற்றுகிறார்களா என்று பார்ப்ேபன். 5 ஒவ்ெவாரு
நாளும் ஜனங்கள் அந்த நாளுக்குத் ேதைவயான
உணைவ மட்டுேம ேசகரிக்கேவண்டும்: ஆனால்
ெவள்ளிக் கிழைமயன்று, ஜனங்கள் உணைவத்
தயாரிக்கும் ெபாழுது, இரண்டு நாட்களுக்குப்
ேபாதுமான இருமடங்கு உணவு இருக்குமாறு
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றார்.

6 ேமாேசயும், ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ேநாக்கி, “இன்றிரவு நீங்கள் கர்த்தரின்
வல்லைமையக் காண்பீர்கள். எகிப்திலிருந்து
உங்கைள அைழத்து வந்தவர் அவேர என்பைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். 7 நீங்கள் கர்த்தரிடம்
முைறயிட்டேபாது அவர் உங்கள் முைறயீட்ைடக்
ேகட்டார். எனேவ நாைளக் காைலயில் கர்த்தரின்
மகிைமையக் காண்பீர்கள். நீங்கள் எங்களிடம்
முைறயிட்டுக்ெகாண்ேடயிருக்கிறீர்கள். இப்ேபாது
எங்களுக்குச் சற்று ஓய்வு கிைடக்கும்” என்றார்கள்.

8 ேமாேச ெதாடர்ந்து, “நீங்கள் முைறயிட்டீர்கள்,
கர்த்தர் உங்கள் முைறயீட்ைடக் ேகட்டார். எனேவ
இன்றிரவு கர்த்தர் உங்களுக்கு மாமிசம் கிைடக்கச்
ெசய்வார். காைலயில் உங்களுக்குத் ேதைவயான
அப்பத்ைதப் ெபறுவீர்கள். நீங்கள் ஆேரானிடமும்
என்னிடமும் முைறயிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஆேரானுக்கும் எனக்கும் எதிராக அல்ல,
நீங்கள் கர்த்தருக்ெகதிராகேவ முைறயிட்டீர்கள்”
என்றான்.

9 ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி, “இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடம், ‘கர்த்தருக்கு
முன்பாக ஒருமித்து வாருங்கள். ஏெனனில் அவர்
உங்கள் முைறயீட்ைடக் ேகட்டார் என்று ெசால்’”
என்றான்.

10 ஆேரான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேபசினான்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் ஓரிடத்தில் கூடியிருந்தார்கள்.

ஆேரான் ேபசும்ேபாது, எல்லா ஜனங்களும் திரும்பிப்
பாைலவனத்ைத ேநாக்கினார்கள். ேமகத்தில்
கர்த்தரின் மகிைம ெவளிப்படுவைதக் கண்டார்கள்.

11 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 12 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக் ேகட்ேடன். எனேவ
அவர்களிடம் ‘இன்றிரவு நீங்கள் இைறச்சி
உண்பீர்கள், காைலயில் உங்களுக்கு ேவண்டிய
ெராட்டி கிைடக்கும். பிறகு உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைர நம்பலாம் என்று அறிவீர்கள்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

13 அன்றிரவு, காைடப் பறைவகள் அவர்கள்
தங்கியிருந்த இடத்ைதச் சுற்றிலும் வந்து விழுந்தன.
ஜனங்கள் இைறச்சிக்காக அவற்ைறப் பிடித்தனர்.
காைலயில் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு
அருேக பனிபடர்ந்திருந்தது. 14 பனி மைறந்ததும்
ெமல்லிய அப்பம் ேபான்ற ஒரு ெபாருள் நிலத்தின்
ேமல் காணப்பட்டது. 15 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்கி, “இது என்ன?”
என்றனர். அப்ெபாருள் என்ன என்று அவர்களுக்குத்
ெதரியாததினால், ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபசிக்ெகாண்டனர். ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி,
“கர்த்தர் உங்களுக்கு உணவாகக் ெகாடுப்பது
இதுேவ. 16 ஒவ்ெவாருவனும் அவனவனுக்குத்
ேதைவயான உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உங்கள் குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எட்டு
கிண்ண அளவின்படி எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று ெசால்லுகிறார்” என்றான்.

17 எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வாேற
ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாருவனும் இந்த உணைவச்
ேசகரித்துக்ெகாண்டான். சிலர் மற்றவர்கைள விட
அதிகமாக எடுத்துக்ெகாண்டனர். 18 ஜனங்கள்
இந்த உணைவக் குடும்பத்திலுள்ள
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுத்தார்கள். உணைவ
அளந்தேபாது ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாதுமான அளவு
இருந்தது. ஆனால் ஒருேபாதும் அதிகப்படியான
உணவு இருந்ததில்ைல. ஒவ்ெவாருவனும்
அவனுக்கும் அவனது குடும்பத்திற்கும் ேதைவயான
உணைவ மாத்திரம் ேசகரித்துக்ெகாண்டான்.

19 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி, “மறுநாள்
உண்பதற்காக உணைவ ைவக்காதீர்கள்” என்றான்.
20 ஆனால் ஜனங்கள் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. சிலர் அடுத்த நாளுக்காகச் சிறிது
உணைவ எடுத்து ைவத்தார்கள். அந்த உணைவப்
புழுக்கள் அரித்தபடியால் துர்நாற்றம் வீச
ஆரம்பித்தது. இவ்வாறு ெசய்தவர்கள்ேமல் ேமாேச
ேகாபங்ெகாண்டான்.

21 ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் உணைவச்
ேசகரித்துக்ெகாண்டனர். ஒருவன் தான் சாப்பிடக்
கூடிய அளவு உணைவ எடுத்துக்ெகாண்டான்.
ெவயில் ஏறினதும் உணவு உருகி மைறந்துேபானது.

22 ெவள்ளியன்று, ஜனங்கள் இரண்டு மடங்கு
உணைவச் ேசர்த்தார்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும் 16
கிண்ண அளவு உணைவச் ேசர்த்தார்கள். எனேவ
ஜனங்களின் தைலவர்கள் ேமாேசயிடம் வந்து
இதைன அறிவித்தனர்.

23 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி, “இவ்வாறு தான்
நடக்கும் என்று கர்த்தர் கூறியிருக்கிறார். நாைள
கர்த்தைர மகிைமப்படுத்தும் விேசஷ நாளாகிய
ஓய்வுநாள் என்பதால் இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
இன்ைறக்குத் ேதைவயான எல்லா உணைவயும்
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சைமயுங்கள். மீதமாகும் உணைவ நாைள
காைலக்காக எடுத்து ைவயுங்கள்” என்றான்.

24 எனேவ மீதமான உணைவ ஜனங்கள்
ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடுத்த நாளுக்காகப்
பத்திரப்படுத்தினார்கள். அன்று அந்த உணவு
ெகட்டுப்ேபாகவில்ைல, புழுக்களும் அந்த உணைவ
அணுகவில்ைல.

25 சனிக்கிழைமயன்று ேமாேச ஜனங்கைள
ேநாக்கி, “இன்று ஓய்வுநாள், இது கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசலுத்தும் விேசஷ நாள். எனேவ
உங்களில் ஒருவனும் ெவளிேய ேபாகக்கூடாது.
ேநற்று ேசர்த்து ைவத்த உணைவேய உண்ணுங்கள்.
26 ஆறு நாட்கள் நீங்கள் உணைவச்
ேசகரிக்கேவண்டும், ஆனால் வாரத்தின்
ஏழாவதுநாள் ஓய்வுக்குரிய நாள். எனேவ பூமியில்
விேசஷ உணவு எதுவுமிராது” என்றான்.

27 சனிக்கிழைமயன்று சில ஜனங்கள் உணைவச்
ேசகரிக்கச் ெசன்றார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு
உணவு எதுவும் கிைடக்கவில்ைல. 28 அப்ேபாது
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “எனது
கட்டைளகளுக்கும் ேபாதைனகளுக்கும் கீழ்ப்படிய
எத்தைன காலம் இந்த ஜனங்கள் மறுப்பார்கள்? 29

பார், உங்களுக்கு ஓய்ந்திருக்கும் நாளாக கர்த்தர்
ஓய்வு நாைள உண்டாக்கினார். எனேவ
ெவள்ளியன்று இரண்டு நாட்களுக்குத் ேதைவயான
உணைவ கர்த்தர் ெகாடுப்பார், பின் ஓய்வு நாளில்
உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் ஓய்ெவடுக்கேவண்டும்.
நீங்கள் இருக்குமிடத்திேலேய தங்கியிருங்கள்”
என்றார். 30 எனேவ ஜனங்கள் ஓய்வுநாளில்
ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.

31 அந்த விேசஷ உணைவ ஜனங்கள் “மன்னா”
என்று அைழத்தார்கள். இந்த மன்னா ேதாற்றத்தில்
சிறிய ெவண்ைமயான ெகாத்து மல்லி விைதகைளப்
ேபான்றிருந்தன. அைவ ருசியில் ேதனில்
ேதாய்க்கப்பட்ட ெமல்லிய வார்ப்புெராட்டி ேபான்று
இருந்தன. 32 ேமாேச, “கர்த்தர் உங்கள்
சந்ததியினருக்காக ‘இந்த உணவில் எட்டு கிண்ணம்
எடுத்து ைவயுங்கள். அப்ேபாது, உங்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து ெசல்ைகயில்
வனாந்திரத்தில் நான் உங்களுக்கு ெகாடுத்த
உணைவ உங்கள் தைலமுைறயினர் பார்க்க முடியும்’
என்றார்” என்று ெசான்னான்.

33 எனேவ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி, “ஒரு
சிறிய ஜாடிைய எடுத்து அைத 8 கிண்ணம்
மன்னாவால் நிரப்பு. கர்த்தருக்கு முன்
ைவக்கும்படியாக அைதப் பத்திரப்படுத்து. அைத
நமது சந்ததியினருக்காகவும் பாதுகாத்து ைவ”
என்றான். 34 (கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டவாேற ஆேரான் ெசய்தான்.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் முன்னால் அந்த
ஜாடிைய ஆேரான் ைவத்தான்.) 35 ஜனங்கள் 40
ஆண்டுகள் மன்னாைவச் சாப்பிட்டார்கள்.
ஓய்வுக்குரிய நாடாகிய, கானான் ேதசத்தின்
எல்ைலைய வந்தைடயும் மட்டும் அவர்கள்
மன்னாைவச் சாப்பிட்டார்கள். 36 (மன்னாைவ
அளப்பதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்தியது ஒரு ஓமர்.
எட்டுக் கிண்ணங்கள் அளவு ெகாண்டது ஒரு ஓமர்
ஆகும்.)

சீன் பாைலவனத்திலிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து பிரயாணம்
ெசய்தார்கள். கர்த்தர்

கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து
மற்ேறாரிடத்திற்குப் பயணமானார்கள். ெரவிதீமிற்கு
ஜனங்கள் பிரயாணம் ெசய்து அங்கு கூடாரமிட்டுத்
தங்கினார்கள். குடிக்கக் கூட ஜனங்களுக்கு அங்ேக
தண்ணீர் கிைடக்கவில்ைல. 2 எனேவ ஜனங்கள்
ேமாேசக்கு எதிராக திரும்பி, அவேனாடு வாதாட
ஆரம்பித்தார்கள். “எங்களுக்குக் குடிப்பதற்கு
தண்ணீர் தா” என்று ஜனங்கள் ேகட்டார்கள்.
ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி, “ஏன் எனக்கு
எதிராகத் திரும்பினீர்கள்? ஏன் கர்த்தைர
ேசாதிக்கிறீர்கள்? கர்த்தர் நம்ேமாடு வரவில்ைல
என்று நிைனக்கிறீர்களா?” என்றான்.

3 ஆனால் ஜனங்கள் மிகவும் தாகமாக
இருந்தபடியால் ேமாேசயிடம் ெதாடர்ந்து
முைறயிட்டார்கள், “ஏன் எங்கைள எகிப்திலிருந்து
அைழத்து வந்தீர்? நாங்களும், எங்கள் பிள்ைளகளும்,
ஆடு மாடுகளும் தாகத்தால் மரித்துேபாவதற்காகவா
எங்கைள அைழத்து வந்தீர்?” என்றார்கள்.

4 எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் சத்தமாக அழுது,
“நான் இந்த ஜனங்கேளாடு என்ன ெசய்ய முடியும்?
இவர்கள் என்ைனக் ெகால்லத்
தயாராயிருக்கிறார்கள்” என்றான்.

5 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு முன்பாகப் ேபா, ஜனங்களின்
மூப்பர்களில் (தைலவர்களில்) சிலைரயும் உன்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல். உனது ைகத்தடிையயும்
எடுத்துக்ெகாள். ைநல் நதிைய அடித்தேபாது நீ
பயன்படுத்திய தடி இதுேவ. 6 உனக்கு முன்பாக
ஓேரபிலுள்ள (சீனாய் மைலயிலுள்ள) பாைறயில் நான்
இருப்ேபன். உனது ைகத்தடியால் பாைறைய அடி,
உடேன பாைறயிலிருந்து தண்ணீர் சுரந்து வரும்,
அப்ேபாது ஜனங்கள் அைதப் பருகலாம்” என்றார்.
ேமாேச அவ்வார்த்ைதகளின்படிேய ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) அைதப்
பார்த்தார்கள். 7 இவ்விடத்தில் ஜனங்கள்
ேமாேசக்கு எதிராகத் திரும்பி கர்த்தைர
ேசாதித்ததால் ேமாேச அதற்கு ேமரிபா என்றும்,
மாசா என்றும் ெபயரிட்டான். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
இருக்கிறாரா, இல்ைலயா என்று ேசாதிக்க
ஜனங்கள் விரும்பினார்கள்.

அமேலக்கியேராடு ேபார்
8 ெரவிதீமில் அமேலக்கிய ஜனங்கள் வந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபார் ெசய்தார்கள். 9

எனேவ ேமாேச ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “சில
மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டு ேபாய்
அமேலக்கியேராடு நாைள ேபார் ெசய். நான்
மைலயின்மீது நின்று உங்கைள கண்காணிப்ேபன்.
ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்த ைகத்தடிையப்
பிடித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன்” என்றான்.

10 ேயாசுவா ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து,
அமேலக்கிய ஜனங்கேளாடு ேபார் ெசய்வதற்கு
மறுநாள் ேபானான். அேத ேநரத்தில் ேமாேசயும்,
ஆேரானும், ஊரும் மைலயுச்சிக்குச் ெசன்றார்கள்.
11 ேமாேச ைககைள ேமேல உயர்த்தியிருந்தேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெவன்றனர். ஆனால்
ேமாேசயின் கரங்கள் கீேழ தாழ்ந்தேபாது,
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதால்வியைடயத்
ெதாடங்கினார்கள்.

12 சிறிது ேநரத்திற்குப் பிறகு ேமாேசயின் ைககள்
ேசார்வைடந்தன. ேமாேசேயாடு ெசன்ற மனிதர்கள்
ேமாேசயின் ைககைளத் தூக்கியவாேற
ைவத்திருப்பதற்கு ஒரு வழி காண முயன்றார்கள்.
ஒரு ெபரிய பாைறைய ேமாேசக்குக் கீேழ நகர்த்தி,
அவைன அதில் உட்காரச் ெசய்தார்கள். பின்
ஆேரானும், ஊரும் ேமாேசயின் ைககைளத் தூக்கிப்
பிடித்தார்கள். ஆேரான் ேமாேசக்கு ஒரு புறமாகவும்,
ஊர் அவனுக்கு மறுபுறமாகவும் நின்றிருந்தனர்.
சூரியன் மைறயும் வைரக்கும் அவர்கள் இவ்வாேற
அவனுைடய ைககைளப் பிடித்திருந்தார்கள். 13

ஆகேவ ேயாசுவாவும் அவனுைடய ஆட்களும்
இப்ேபாரில் அமேலக்கியர்கைள ெவன்றார்கள்.

14 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இந்த
யுத்தத்ைதப்பற்றி எழுது. இங்கு நடந்தவற்ைற
ஜனங்கள் நிைனவுகூரும்படியாக இக்காரியங்கைள
ஒரு புத்தகத்தில் எழுது. பூமியிலிருந்து அமேலக்கிய
ஜனங்கைள முற்றிலுமாக அழிப்ேபன் என்பைத
ேயாசுவாவுக்கு உறுதியாகக் கூறு” என்றார்.

15 பின் ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
“கர்த்தர் எனது ெகாடி” என்று அந்தப்
பலிபீடத்திற்குப் ெபயரிட்டான். 16 ேமாேச,
“கர்த்தருைடய சிங்காசனத்திற்கு ேநராக என்
ைககைள உயர்த்திேனன். ஆைகயால் கர்த்தர்
எப்ெபாழுதும் ெசய்தது ேபால தைலமுைற
தைலமுைறயாக அமேலக்கியைர எதிர்த்துப் ேபார்
ெசய்தார்” என்றான்.

ேமாேசயின் மாமனாரிடமிருந்து அறிவுைர

ேமாேசயின் மாமனாராகிய எத்திேரா
மீதியானில் ஒரு ஆசாரியனாக இருந்தான்.
ேமாேசக்கும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்

பல வைககளில் ேதவன் உதவியைதயும்,
எகிப்திலிருந்து கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர
வழிநடத்தினைதயும் எத்திேரா ேகள்விப்பட்டான். 2

எனேவ ேதவனின் மைலக்கருகில் (ஓேரப்) ேமாேச
கூடாரமிட்டுத் தங்கியிருந்தேபாது, எத்திேரா
அவனிடம் ெசன்றான். அவன் ேமாேசயின்
மைனவியாகிய சிப்ேபாராைளயும் அைழத்து
வந்திருந்தான். (ேமாேச அவைள வீட்டிற்கு அனுப்பி
விட்டிருந்தபடியால் சிப்ேபாராள், ேமாேசேயாடு
இருக்கவில்ைல.) 3 எத்திேரா ேமாேசயின் இரண்டு
குமாரர்கைளயும் அைழத்து வந்திருந்தான். முதல்
குமாரனின் ெபயர் ெகர்ேசாம், ஏெனனில் அவன்
பிறந்தேபாது, “நான் அந்நிய ேதசத்தில் பரேதசியாக
உள்ேளன்” என்று ேமாேச கூறினான். 4 இன்ெனாரு
குமாரனின் ெபயர் எலிேயசர். ஏெனனில் அவன்
பிறந்தேபாது, ேமாேச, “எனது முற்பிதாக்களின்
ேதவன் எனக்கு உதவி, எகிப்தின் மன்னனிடமிருந்து
அவர் என்ைனக் காத்தார்” என்றான். 5 ேமாேச
ேதவனின் மைலக்குப் (சீனாய்) பக்கத்திலுள்ள
பாைலவனத்தில் கூடாரமிட்டுத் தங்கியிருந்தேபாது,
எத்திேரா அவனிடம் ெசன்றான். ேமாேசயின்
மைனவியும் அவனது இரண்டு குமாரர்களும்
எத்திேராேவாடிருந்தனர்.

6 எத்திேரா ேமாேசக்குச் ெசய்தி
ெசால்லியனுப்பினான். எத்திேரா, “உனது

மாமனாராகிய எத்திேரா வந்துள்ேளன். நான் உனது
மைனவிையயும், உனது இரண்டு குமாரர்கைளயும்
உன்னிடம் அைழத்து வந்திருக்கிேறன்” என்று
ெசான்னான்.

7 எனேவ ேமாேச மாமனாைரப் பார்ப்பதற்கு
ெவளிேய ேபானான். ேமாேச அவைனக் குனிந்து
வணங்கி, முத்தமிட்டான். இருவரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் சுகெசய்திகைள
விசாரித்துக்ெகாண்டனர். பின் ேமாேசயின்
கூடாரத்திற்குள் ேமலும் அதிகமாக
உைரயாடும்படிக்கு நுைழந்தனர். 8 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களினிமித்தம் கர்த்தர் பார்ேவானுக்கும்
எகிப்தியருக்கும் எதிராகச் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்,
பார்ேவானுக்கும் எகிப்தின் ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர்
ெசய்தவற்ைறயும், வழியில் அவர்களுக்கு உண்டான
பிரச்சைனகைளப்பற்றியும், துன்பம்
வந்தேபாெதல்லாம் கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எப்படிக் காப்பாற்றினார் என்பைதெயல்லாம் ேமாேச
தன் மாமனாரான எத்திேராவிடம் ெசான்னான்.

9 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த எல்லா நல்ல
காரியங்கைளயும் ேகள்விப்பட்டேபாது எத்திேரா
மிக்க மகிழ்ச்சியைடந்தான். எகிப்தியரிடமிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் விடுதைல ெசய்தார்
என்பைதயறிந்து அவன் மகிழ்ந்தான். 10 எத்திேரா,
“கர்த்தைர துதியுங்கள்!
எகிப்தின் வல்லைமயிலிருந்து அவர் உங்கைள

விடுவித்தார்.
பார்ேவானிடமிருந்து கர்த்தர் உங்கைளக்

காப்பாற்றினார்.
11 இப்ேபாது மற்ற எல்லா ேதவர்கைளயும்விட
கர்த்தர் ெபரியவர் என்பைத நான் அறிேவன்.
அவர்கள் அடிைமகளாக உள்ளார்கள் என
எண்ணியிருந்தனர், ஆனால் ேதவன் ெசய்தைதப்
பாருங்கள்!” என்றான்.

12 எத்திேரா சில பலிகைளயும்,
காணிக்ைககைளயும் ேதவைன
மகிைமப்படுத்துவதற்காகக் ெகாண்டு வந்தான்.
ேமாேசயின் மாமனாராகிய எத்திேராேவாடு ேசர்ந்து
உண்பதற்காக ஆேரானும் இஸ்ரேவலரின்
மூப்பர்களும் (தைலவர்களும்) வந்தார்கள். அவர்கள்
எல்ேலாரும் ேதவனுைடய சந்நிதியில் ேசர்ந்து
உணவு உண்டார்கள்.

13 மறுநாள், ஜனங்கைள நியாயந்தீர்க்கும் விேசஷ
ேவைல ேமாேசக்கு இருந்தது. நாள் முழுவதும்
ேமாேசக்கு முன்னால் காைல முதல் மாைலவைர
ஜனங்கள் கூடி நின்றனர்.

14 ேமாேச ஜனங்கைள நியாயந்தீர்ப்பைத
எத்திேரா பார்த்தான். அவன், “ஏன் இவ்வாறு
ெசய்கிறாய்? ஏன் நீ மட்டும் நியாயந்தீர்க்க ேவண்டும்?
ஏன் நாள் முழுவதும் ஜனங்கள் உன்னிடம்
வந்துெகாண்டிருக்கின்றனர்?” என்று ேகட்டான்.

15 ேமாேச அவனது மாமனாைர ேநாக்கி:
“ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து, அவர்களின்
பிரச்சைனகைளப்பற்றிய ேதவனின் முடிைவக்
ேகட்டறிந்து ெசால்லுமாறு என்ைனக்
ேகட்கிறார்கள். 16 ஜனங்கள் மத்தியில் விவாதம்
எழுந்தால் அவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். எந்த
மனிதன் சரியாகச் ெசயல்படுகிறான் என்பைத நான்
முடிவு ெசய்ேவன். இவ்வைகயில் நான் ஜனங்களுக்கு
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ேதவனின் சட்டங்கைளயும், ேபாதைனகைளயும்
கற்பிக்கிேறன்” என்றான்.

17 ஆனால் ேமாேசயின் மாமனார் அவைன
ேநாக்கி, “இைதச் ெசய்யும் வழி இதுவல்ல, 18 நீ
ஒருவேன ெசய்வதற்கு இது பழுவான ேவைலயாகும்.
இவ்ேவைலைய நீ ஒருவேன ெசய்ய முடியாது. அது
உன்ைனக் கைளப்பைடயச் ெசய்யும். ஜனங்களும்
ேசார்ந்து ேபாகிறார்கள்! 19 இப்ேபாது நான்
ெசால்வைதக் ேகள். நான் உனக்குச் சில
அறிவுைரகைளக் கூறுேவன். ேதவன்
உன்ேனாடிருக்கும் ெபாருட்டு நான் ெஜபம்
ெசய்கிேறன். ஜனங்களின் பிரச்சைனகைளத்
ெதாடர்ந்து நீ ேகட்கேவண்டும், இவற்ைறக்
குறித்துத் ெதாடர்ந்து நீ ேதவனிடம் ேபச ேவண்டும்.
20 நீ ேதவனின் சட்டங்கைளயும் ேபாதைனகைளயும்
ஜனங்களுக்குக் கற்பித்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
சட்டங்கைள மீறக்கூடாது என்று அவர்கைள
எச்சரித்துவிடு. தக்க ெநறியில் நடக்குமாறு
அவர்களுக்குக் கூறு. என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்பது பற்றி அவர்களுக்குக் கூறு. 21 ஆனால்
தைலவர்களாகவும், நீதிபதிகளாகவும்
இருப்பதற்காகச் சிலைர நீ
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும்.

“உன் நம்பிக்ைகக்குரிய நல்ல மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். அம்மனிதர்கள் ேதவைன
மதிக்கிறவர்களாக இருக்க ேவண்டும். பணத்திற்காக
தங்கள் முடிவுகைள மாற்றாத மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாள். ஜனங்களுக்குத் தைலவர்களாக
அவர்கைள நியமித்துவிடு. 1,000 ஜனங்களுக்கும்,
100 ஜனங்களுக்கும், 50 ஜனங்களுக்கும், 10
ேபருக்கும் கூட தைலவர்கள் இருக்கட்டும். 22 இந்த
அதிகாரிகள் ஜனங்கைள நியாயந்தீர்க்கட்டும். மிக
முக்கியமான வழக்கிருந்தால் அவர்கள் உன்னிடம்
வரட்டும், நீ என்ன ெசய்வெதன முடிெவடுக்கலாம்.
ஆனால் மற்ற வழக்குகளில் இம்மனிதர்கள் உனது
ேவைலையப் பகிர்ந்துெகாள்ளட்டும். இப்படி
ஜனங்கைள வழி நடத்துவது உனக்கு எளிதாகும். 23

ேதவ தயவால் நீ இவற்ைறச் ெசய்தால், நீ உனது
பணிைய இன்னும் சிறப்பாகச் ெசய்ய முடியும். அேத
ேநரத்தில் ஜனங்களும் தங்கள் பிரச்சைனகளுக்குத்
தீர்வு கண்டவர்களாய் வீடு திரும்ப முடியும்” என்றான்.

24 எனேவ எத்திேரா கூறியபடிேய ேமாேச
ெசய்தான். 25 இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் சில நல்ல
மனிதர்கைள ேமாேச ெதரிந்ெதடுத்து
ஜனங்களுக்குத் தைலவர்களாக அவர்கைள
நியமித்தான். 1,000 ேபருக்கும், 100 ேபருக்கும், 50
ேபருக்கும், 10 ேபருக்கும் தைலவர்கள்
நியமிக்கப்பட்டனர். 26 இந்த அதிகாரிகள்
ஜனங்களுக்கு நீதிபதிகளாக இருந்தனர். இந்த
அதிகாரிகளிடம் ஜனங்கள் தங்கள் விவாதங்கைள
எந்த ேநரத்திலும் முன் ைவக்க முடிந்தது. மிக
முக்கியமான வழக்குகைள மட்டும் ேமாேச தீர்த்து
ைவக்க ேவண்டியதாயிற்று.

27 ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப்பின், ேமாேச தன்
மாமனாராகிய எத்திேராைவ வழியனுப்பினான்.
எத்திேரா தன் வீட்டிற்குத் திரும்பினான்.

இஸ்ரேவேலாடு ேதவனின் உடன்படிக்ைக

எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாவது
மாதத்தில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீனாய்
பாைலவனத்ைத அைடந்தனர். 2 அவர்கள்

ெரவிதீமிலிருந்து சீனாய் பாைல வனத்திற்குப்
பிரயாணம் ெசய்திருந்தனர். மைலக்கருேக (ஓேரப்
மைல) இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கூடாரமிட்டனர். 3 பின்
ேமாேச ேதவைனச் சந்திக்கும்ெபாருட்டு மைலமீது
ஏறினான். மைலயின் ேமல் ேதவன் அவேனாடு
ேபசினார். அவனிடம், “யாக்ேகாபின் ெபரிய
குடும்பத்தினராகிய இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்கு
இவ்விஷயங்கைளக் கூறு: 4 ‘என் எதிரிகளுக்கு
என்னால் என்ன ெசய்ய முடியும் என்பைத நீங்கேள
பார்த்தீர்கள். எகிப்தின் ஜனங்களுக்கு நான்
ெசய்தவற்ைற நீங்கள் கண்டீர்கள். கழுைகப்ேபால
நான் உங்கைள எகிப்திலிருந்து சுமந்து வந்து, இங்கு
என்னிடம் அைழத்து வந்தைத நீங்கள் பார்த்தீர்கள்.
5 எனேவ என் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டுெமன உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். எனது
உடன்படிக்ைகைய மீறாதீர்கள். நான் கூறுகிறபடி
நீங்கள் நடந்தால், என் விேசஷமான
ஜனங்களாயிருப்பீர்கள். உலகம் முழுவதும் எனக்குச்
ெசாந்தமானது. ஆனால் எனது விேசஷ ஜனங்களாக
இருக்கும்படி, நான் உங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். 6 ராஜரீக ஆசாரிய
கூட்டமான, ஒரு பரிசுத்த ஜனமாக நீங்கள்
இருப்பீர்கள்.’ ேமாேச, நான் கூறியைத நீ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும்” என்றார்.

7 ேமாேச மைலயிருந்து கீேழ இறங்கினான்.
ஜனங்களின் மூப்பர்கைள (தைலவர்கள்) வரவைழத்து
அவர்களிடம் கூறும்படியாக கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டவற்ைற ேமாேச கூறினான். 8 எல்லா
ஜனங்களும் ேசர்ந்து ஒேர குரலில், “கர்த்தர்
கூறுகின்றவற்றிற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிேவாம்”
என்றார்கள்.
ேமாேச மீண்டும் மைலயின் ேமேலறி ேதவனிடம்
ெசன்றான். ேமாேச ேதவனிடம் ஜனங்கள்
அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக் கூறியைதச்
ெசான்னான். 9 கர்த்தர் ேமாேசயிடம்,
“கார்ேமகத்தினூேட நான் உன்னிடம் வருேவன்,
உன்ேனாடு ேபசுேவன்! நான் உன்ேனாடு ேபசுவைத
எல்லா ஜனங்களும் ேகட்பார்கள். நீ அவர்களுக்குக்
கூறுவைத ஜனங்கள் எப்ேபாதும் நம்புவதற்காக நான்
இைதச் ெசய்ேவன்” என்றார்.
ஜனங்கள் கூறிய அைனத்ைதயும் ேமாேச
ேதவனுக்குச் ெசான்னான்.

10 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “ஒரு விேசஷ
கூட்டத்திற்காக இன்றும், நாைளயும் நீ ஜனங்கைள
ஆயத்தப்படுத்த ேவண்டும். ஜனங்கள் அவர்கள்
ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். 11 மூன்றாம்
நாளில் எனக்காகக் காத்திருக்க ேவண்டும்.
மூன்றாவது நாள் கர்த்தர் சீனாய் மைலக்கு இறங்கி
வருவார், எல்லா ஜனங்களும் என்ைனக்
காண்பார்கள். 12 எல்லா ஜனங்களும் மைலைய
ெநருங்காதிருக்கும்படி அவர்களுக்கு நீ
கூறேவண்டும். ஒரு எல்ைலைய வைரந்து, ஜனங்கள்
அைதத் தாண்டிச் ெசல்லாதபடி பார்த்துக்ெகாள்.
மைலையத் ெதாடும் மனிதேனா, மிருகேமா
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ெகால்லப்பட ேவண்டும். அவைனக் கற்களால்
தாக்கிேயா, அம்புகைள எய்ேதா ெகால்ல ேவண்டும்.
ெகால்லப்பட்டவைனப் பிறர் ெதாடக்கூடாது.
எக்காளம் ெதானிக்கும் வைரக்கும் ஜனங்கள்
காத்திருக்க ேவண்டும். அதன் பின்னேர அவர்கள்
மைலக்கு சமீபம் ெசல்லலாம்” என்றார்.

14 ேமாேச மைலைய விட்டிறங்கி, ஜனங்களிடம்
ெசன்று, விேசஷ கூட்டத்திற்கு அவர்கைள
ஆயத்தப்படுத்தினான். அவர்கள் தங்கள்
ஆைடகைளத் துைவத்து பரிசுத்தமாக்கினார்கள்.

15 ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்கி, “மூன்று
நாட்களில் ேதவைனத் தரிசிப்பதற்குத்
தயாராகுங்கள். அதுவைரக்கும் ஆண்கள்,
ெபண்கைளத் ெதாடக்கூடாது” என்றான்.

16 மூன்றாம் நாள் காைலயில், மைலயின் ேமல்
ேமகெமான்று திரண்டு வந்தது. இடியும் மின்னலும்
எக்காளத்தின் ேபெராலியும் இருந்தன.
கூடாரத்திலிருந்த ஜனங்கள் அைனவரும் பயந்தனர்.
17 அப்ேபாது ேமாேச, ஜனங்கைளக்
கூடாரத்திலிருந்து மைலயருேகயுள்ள ஓரிடத்திற்கு
ேதவைனச் சந்திப்பதற்காக வழிநடத்திச் ெசன்றான்.
18 சீனாய் மைல புைகயால் நிரம்பிற்று.
சூைளயிலிருந்து புைக வருவதுேபால் மைலயின்
ேமல் புைக எழுந்தது. கர்த்தர் மைலக்கு ெநருப்பில்
இறங்கி வந்ததால் இப்படி ஆயிற்று. மைலயும்
அதிரத்ெதாடங்கிற்று. 19 எக்காள சத்தம் உரத்து
ெதானிக்க ஆரம்பித்தது. ேமாேச ேதவனிடம்
ேபசியேபாெதல்லாம், ேதவன் இடிேபான்ற குரலில்
பதிலளித்தார்.

20 கர்த்தர் சீனாய் மைலயின்ேமல் இறங்கினார்.
பரேலாகத்திலிருந்து கர்த்தர் மைலயின் உச்சியில்
இறங்கினார். பின் கர்த்தர் ேமாேசைய மைலயின்
உச்சிக்கு தன்னிடத்தில் வருமாறு கூறினார்.
அவ்வாேற ேமாேசயும் மைலயின் மீது ஏறினான்.

21 கர்த்தர், ேமாேசைய ேநாக்கி, “ஜனங்கள்
என்ைனப் பார்கும்படி ெநருங்கிவராதபடி அவர்கைள
எச்சரி. இைத மீறினால் அவர்களில் பலர் மரிக்க
ேநரிடும். 22 என்னிடம் வர ேவண்டிய ஆசாரியர்கைள
இந்த சிறப்புச் சந்திப்புக்கு ஆயத்தமாகி வரும்படி
கூறு. அவர்கள் சரியான ஆயத்தம்
ெசய்யவில்ைலெயன்றால், நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன்” என்றார்.

23 ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி, “ஜனங்கள் மைல
உச்சிக்கு வரமுடியாது. பரிசுத்த எல்ைலைய
ெநருங்காதபடி ெசய்யுமாறு நீர் தாேன எங்களிடம்
கூறியுள்ளீர்” என்றான்.

24 கர்த்தர் அவனிடம், “ஜனங்களிடம் இறங்கிச்
ெசல். ஆேராைன உன்ேனாடு அைழத்து வா,
ஆசாரியர்கேளா, ஜனங்கேளா என்ைன
அணுகவிடாேத. அவர்கள் என்ைன ெநருங்கினால்
நான் அவர்கைள தண்டிப்ேபன்” என்றார்.

25 எனேவ ேமாேச ஜனங்களிடம் ேபாய்
இச்ெசய்திையக் கூறினான்.

பத்துக் கட்டைளகள்

பின்பு ேதவன்,
2 “நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.
நீங்கள் அடிைமகளாயிருந்த எகிப்து

ேதசத்திலிருந்து நான் உங்கைள வழிநடத்தி

வந்ேதன். எனேவ, நீங்கள் இந்தக்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
3 “என்ைனத் தவிர ேவறு ேதவர்கைள நீங்கள்
ெதாழக்கூடாது.
4 “நீங்கள் எந்த விக்கிரகங்கைளேயா,
படங்கைளேயா, சிைலகைளேயா ெசய்யக்கூடாது.
வானிலும், பூமியிலும் தண்ணீரிலுமுள்ள எந்தப்
ெபாருளின் வடிவத்திலும் அவற்ைறச்
ெசய்யக்கூடாது. 5 எந்த விதமான விக்கிரகத்ைதயும்
ெதாழுைக ெசய்யேவா அைத ேசவிக்கேவா கூடாது.
ஏெனனில் நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.
எனது ஜனங்கள் பிற ேதவர்கைளத் ெதாழுவைத
நான் ெவறுக்கிேறன். எனக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்ேவார் எனது பைகவர்களாவார்கள். நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். அவர்களின்
பிள்ைளகைளயும், ேபரக் குழந்ைதகைளயும்
அப்ேபரர்களின் குழந்ைதகைளயும் தண்டிப்ேபன். 6

என்னிடம் அன்ேபாடிருந்து எனது கட்டைளகளுக்கு
கீழ்ப்படிகிறவர்களிடம் நான் இரக்கம் காட்டுேவன்.
ஆயிரம் தைலமுைற வைரக்கும் அவர்கள்
குடும்பங்களிடம் கருைணேயாடு இருப்ேபன்.
7 “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரின் ெபயைரத்
தகாத வழியில் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒருவன்
அவ்வாறு பயன்படுத்தினால், அவன்
குற்றவாளியாவான். கர்த்தர் அவனது குற்றத்திற்காக
அவைன தண்டிப்பார்.
8 “ஓய்வுநாைள விேசஷ நாளாகக் கருதும்படி
நீங்கள் நிைனவுகூருங்கள். 9 உங்கள் ேவைலைய
வாரத்தின் ஆறு நாட்களும் ெசய்யுங்கள். 10 ஆனால்
ஏழாம் நாள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்தும்படி ஓய்ெவடுக்க ேவண்டிய நாள்.
எனேவ அந்நாளில் நீங்களும், உங்கள் பிள்ைளகளும்,
உங்கள் ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும்
ேவைல ெசய்யக்கூடாது. உங்கள் மிருகங்கைளேயா,
உங்கள் நகரங்களில் வாழும் அந்நியர்கைளேயா
ேவைல வாங்கக்கூடாது. 11 ஏெனனில் கர்த்தர் ஆறு
நாட்கள் ேவைல ெசய்து வானம், பூமி, கடல்
அவற்றிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தார். ஏழாம்
நாளில் கர்த்தர் ஓய்ெவடுத்தார். இவ்வாறு கர்த்தர்
ஏழாம் நாளாகிய ஓய்வு நாைள ஆசீர்வதித்தார்.
கர்த்தர் அைத ஒரு மிக விேசஷமான நாளாக்கினார்.
12 “உங்கள் தந்ைத, தாயாைர மதிக்க ேவண்டும்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தரும் நாட்டில்
நீண்டஆயுள் வாய்ப்பதற்கு இைதச் ெசய்தல்
ேவண்டும்.
13 “நீங்கள் யாைரயும் ெகால்லாதிருப்பீர்களாக.
14 “நீங்கள் விபச்சாரம், ெசய்யாதிருப்பீர்களாக.
15 “நீங்கள் எைதயும் திருடாதிருப்பீர்களாக.
16 “பிற ஜனங்கைளக் குறித்துப் ெபாய் சாட்சி
ேபசேவண்டாம்.
17 “அயலானின் வீட்ைட இச்சிக்கக்கூடாது.
அவனது மைனவிைய விரும்பேவண்டாம். அவனது
ேவைலக்காரைனேயா ேவைலக்காரிையேயா, ஆடு
மாடுகைளேயா, கழுைதகைளேயா எடுக்க
ேவண்டாம். இன்ெனாருவனுக்குச் ெசாந்தமான
எந்தப் ெபாருைளயும் வஞ்சித்து
எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது!” என்றார்.
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ஜனங்கள் ேதவனுக்கு பயப்படுதல்
18 இதுவைர, பள்ளத்தாக்கிலிருந்த ஜனங்கள் இடி
முழக்கத்ைதக் ேகட்டார்கள், மைலயின் மீது
மின்னைலப் பார்த்தார்கள். மைலயினின்று
புைகெயழும்பக் கண்டனர். ஜனங்கள் அச்சத்தால்
நடுங்கினார்கள். மைலைய விட்டு தூரத்தில் நின்று
கவனித்தனர். 19 பின்பு ஜனங்கள் ேமாேசயிடம், “நீர்
எங்கேளாடு ேபசினால் நாங்கள் ேகட்ேபாம். ஆனால்
ேதவன் எங்கேளாடு ேநரில் ேபசவிடாதிரும்.
அவ்வாறு நடந்தால், நாங்கள் மரித்துப்ேபாேவாம்”
என்றனர்.

20 ேமாேச ஜனங்களிடம், “பயப்படாதீர்கள்!
கர்த்தர் உங்கைள ேநசிக்கிறார் என்பைதக்
காண்பிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார். நீங்கள்
அவருக்கு மரியாைத ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அதினிமித்தமாக நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதிருப்பீர்கள்”
என்றான்.

21 ேதவன் இருந்த கார்ேமகத்திற்குள் ேமாேச
ேபானேபாது ஜனங்கள் மைலைய விட்டு விலகி
நின்றார்கள். 22 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறுமாறு
கர்த்தர் ேமாேசக்கு பின்வருமாறு கூறினார்:
“பரேலாகத்திலிருந்து உங்கேளாடு ேபசினைத
நீங்கள் கண்டீர்கள். 23 எனேவ, ெபான் அல்லது
ெவள்ளியால் எனக்கு இைணயாக நீங்கள்
விக்கிரகங்கைள உண்டாக்க ேவண்டாம். இந்த
ேபாலியான ெதய்வங்கைள நீங்கள் ெசய்யக்கூடாது.

24 “எனக்ெகன்று விேசஷ பலிபீடம் ெசய்யுங்கள்.
அைதக் கட்டும்ேபாது மண்ைணப் பயன்படுத்துங்கள்.
அதன்ேமல், தகன பலிகைளயும், சமாதான
பலிகைளயும் பலியாகச் ெசலுத்துங்கள். உங்கள் ஆடு
மாடுகைள இதற்ெகன்று பயன்படுத்துங்கள். என்ைன
நிைனவு கூரும்படியாக நான் ெசால்கிற
இடங்களிெலல்லாம் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
அப்ேபாது நான் வந்து உங்கைள ஆசீர்வதிப்ேபன். 25

பலிபீடத்ைத அைமப்பதற்கு நீங்கள் கற்கைளப்
பயன்படுத்தினால், இரும்புக் கருவியால்
பிளக்கப்பட்ட கற்கைளப் பயன்படுத்தேவண்டாம்.
அப்பலிபீடம் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது. 26

பலிபீடத்திற்குப் படிகைளச் ெசய்யாதீர்கள். படிகள்
இருந்தால் ஜனங்கள் பலிபீடத்ைத ஏறிட்டு
ேநாக்கும்ேபாது உங்கள் நிர்வாணத்ைத
ஆைடகளின் கீேழ அவர்கள் பார்க்கேநரிடும்”
என்றார்.

பிற சட்டங்களும், கட்டைளகளும்

அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசயிடம்,
“ஜனங்களுக்கு நீ ெகாடுக்க ேவண்டிய பிற
சட்டங்கள் இைவயாகும்.

2 “நீங்கள் ஒரு எபிெரய அடிைமைய வாங்கினால்,
அவன் ஆறு ஆண்டுகள் மட்டுேம உங்களுக்காக
உைழப்பான். ஆறு ஆண்டுகளுக்குப்பின் அவன்
விடுதைல ெபறுவான். கட்டணமாக எைதயும் அவன்
ெசலுத்தத் ேதைவயில்ைல. 3 ஒருவன் உங்கள்
அடிைமயாகும்ேபாது மணமாகாதவனாக இருந்தால்,
விடுதைலயாகும்ேபாது தனியனாகப் ேபாவான்.
ஒருவன் அடிைமயாகும்ேபாது திருமணமானவனாக
இருந்தால், அவன் விடுதைல ெபறும்ேபாது
மைனவிைய அைழத்துச் ெசல்லலாம். 4 அடிைம

மணமாகாதவனாக இருந்தால், எஜமான் அவனுக்கு
ஒரு மைனவிையக் ெகாடுக்கலாம். அவள்
குமாரர்கைளேயா, குமாரத்திகைளேயா
ெபற்ெறடுத்தால் அவளும் அவள் பிள்ைளகளும்
எஜமானுக்கு உரிைமயாவார்கள். அடிைமயின்
ேவைலயாண்டுகள் முடிந்தபின், அவன் மட்டும்
விடுதைல ெபறுவான்.

5 “ஆனால் அடிைம எஜமாேனாடு நீடித்து
இருப்பதாக முடிவு ெசய்தால் அவன், ‘நான் என்
எஜமாைன ேநசிக்கிேறன். நான் எனது
மைனவிையயும், என் பிள்ைளகைளயும்
ேநசிக்கிேறன். நான் விடுதைல ெபறமாட்ேடன். நான்
இங்ேகேய தங்குேவன்’ என்று ெசால்லேவண்டும். 6

இவ்வாறு நிகழ்ந்தால், எஜமான் அடிைமைய
ேதவனுைடய சந்நிதானத்தில் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
எஜமான் அடிைமைய ஒரு வாசலருேக அல்லது
வாசலின் நிைலக்காலின் அருேக அைழத்துச்
ெசன்று, அடிைமயின் காதில் கூர்ைமயான
கருவியால் ஒரு துைள ேபாடேவண்டும். அப்ேபாது
அடிைம தன் வாழ்க்ைக முழுவதும் எஜமானுக்கு
ெதாண்டு ெசய்வான்.

7 “ஒரு மனிதன் தன் குமாரத்திைய அடிைமயாக
விற்க முடிவு ெசய்தால், அவைள விடுதைல
ெசய்வதற்குரிய விதிகள் ஆண் அடிைமைய
விடுவிப்பதற்கான விதிமுைறகளில் இருந்து
மாறுப்பட்டைவ. 8 எஜமானுக்கு அப்ெபண்ணிடம்
விருப்பம் இல்ைல என்றால், அப்ெபண்ைண அவள்
தந்ைதக்கு மீண்டும் விற்றுவிடலாம். எஜமான்
அப்ெபண்ைண மணப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தால்
அப்ெபண்ைண ேவறு யாருக்கும் விற்கும் உரிைமைய
இழந்துவிடுவான். 9 அடிைமப் ெபண் எஜமானின்
குமாரைன மணப்பதற்கு எஜமான் சம்மதித்தால்
அவைள அடிைமயாக நடத்தக்கூடாது. அவைள ஒரு
குமாரத்திையப் ேபால் நடத்தேவண்டும்.

10 “எஜமான் மற்ெறாரு ெபண்ைண மணந்தால்
முதல் மைனவிக்குக் குைறவான ஆைடேயா,
உணேவா ெகாடுக்கக்கூடாது. அவன் அவேளாடு
தூங்குவைத நிறுத்தக் கூடாது. விவாகத்தில்
அவளுக்கு உரிைமயான எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அவன் ெகாடுத்து வர ேவண்டும். 11 அவன் அவளுக்கு
இந்த மூன்று காரியங்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும்.
இவ்வாறு ெசய்யவில்ைலெயன்றால், அப்ெபண்
விடுவிக்கப்படுவாள். அவள் ெசலுத்தேவண்டிய கடன்
எதுவுமிராது.

12 “ஒரு மனிதன் இன்ெனாருவைன திட்டமிட்டு
அடித்துக் ெகான்றால், அப்ேபாது அம்மனிதன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். 13 ஆனால் ஒருவன்
மற்ெறாருவைனத் திட்டமிடாமல் ெகான்றால்,
ேதவன் அந்த விபத்ைத அனுமதித்தார் என்று
எண்ணலாம். குறிப்பிட்ட சில இடங்கைள
பாதுகாப்பிற்காக ஓடி உயிர்தப்பும்படி நியமிப்ேபன்.
அதனால் இத்தைகய ஒருவன் அங்ேக ஓடலாம். 14

ஒருவன் மற்ெறாருவைனச் சினந்து அல்லது
ெவறுத்துக் ெகால்லத் திட்டமிட்டால், ெகாைலயாளி
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். அவைன எனது
பலிபீடத்திற்குத் ெதாைலவில் அைழத்துச் ெசன்று
ெகால்லேவண்டும்.

15 “தந்ைதையேயா, தாையேயா அடிக்கிற எந்த
மனிதனும் ெகால்லப்படேவண்டும்.
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16 “ஒருவைன அடிைமயாக்கேவா, அடிைமயாக
விற்பதற்ேகா திருடிச் ெசன்றால், அவ்வாறு திருடிச்
ெசன்றவன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

17 “தந்ைதையேயா, தாையேயா சபிக்கிற எந்த
மனிதனும் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

18 “இருவர் வாக்குவாதம் ெசய்து, ஒருவைன
மற்ெறாருவன் கல்லால் அல்லது ைகயால்
தாக்கினால் எவ்வாறு அம்மனிதைனத் தண்டிக்க
ேவண்டும்? தாக்கப்பட்ட மனிதன்
மரிக்கவில்ைலெயன்றால் அவைனத் தாக்கிய
மனிதனும் ெகால்லப்படக் கூடாது. 19 தாக்கப்பட்ட
மனிதன் படுக்ைகயில் சில காலம் இருக்க
ேநர்ந்தால், அவைனத் தாக்கிய மனிதன் அவன்
குணமாகும்வைர அவைன ஆதரிக்க ேவண்டும்.
அவன் சம்பாதிப்பதற்குரிய நாட்கைள
வீணாக்கியதற்குப் பணம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அம்மனிதன் அவன் முழுைமயாக குணமாகும் வைர
உதவி ெசய்ய ேவண்டும்.

20 “சில ேவைளகளில் ஜனங்கள் தங்கள் ஆண்
அல்லது ெபண் அடிைமகைள அடிப்பார்கள். அடிபட்டு
அடிைம மரிக்க ேநர்ந்தால், அவைனக் ெகான்றவன்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். 21 அடிைம மரிக்காமல் சில
நாட்களுக்குப் பின் குணமைடந்தால்,
அம்மனிதைனத் தண்டிக்க ேவண்டாம். ஏெனனில்
எஜமானன் அடிைமையப் பணம் ெகாடுத்து
வாங்கியிருந்ததால் அந்த அடிைம அவனுக்குரியவன்.

22 “இரு மனிதர் சண்ைடயிடும்ேபாது, ஒரு
கர்ப்பிணிப் ெபண்ைணத் தாக்கிவிடக் கூடும்.
அதனால் உரிய காலத்திற்கு முன்னாேலேய அவள்
குழந்ைதைய ெபறலாம். அப்ெபண் அதிகமான
காயமைடயவில்ைலெயன்றால், அவைளக்
காயப்படுத்திய மனிதன் அபராதம் ெசலுத்த
ேவண்டும். அபராதத் ெதாைக எவ்வளவு என்பைத
அப்ெபண்ணின் கணவன் தீர்மானிப்பான். அபராதத்
ெதாைகயின் அளைவத் தீர்மானிக்க நீதிபதிகள்
அவனுக்கு உதவுவார்கள். 23 ஆனால் அப்ெபண்
மிகுதியாகக் காயமுற்றால் அவைளக் காயப்படுத்திய
மனிதன் தண்டைன ெபற ேவண்டும். ஒருவன்
ெகால்லப்பட்டால் அக்ெகாைலக்குக்
காரணமானவனும் ெகால்லப்படேவண்டும். ஒரு
உயிருக்கு மற்ெறாரு உயிர் வாங்கப்பட ேவண்டும்.
24 கண்ணுக்குக் கண்ைணயும், பல்லுக்குப்
பல்ைலயும், ைகக்குக் ைகையயும், காலுக்குக்
காைலயும், 25 சூட்டுக்கு சூடும், காயத்துக்குக்
காயமும், ெவட்டுக்கு ெவட்டும் தண்டைனயாகக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

26 “ஒரு மனிதன் அடிைமையக் கண்ணில்
அடித்ததால் அவன் குருடனாக ேநர்ந்தால், அடிைம
விடுதைலெபற ேவண்டும். விடுதைலக்குரிய விைல
அவன் இழந்த கண்ேணயாகும். இது ஆண்
அடிைமக்கும், ெபண்ணடிைமக்கும் ெபாதுவாகும். 27

ஒரு எஜமானன் தன் அடிைமைய வாயில் அடித்து,
அடிைம பல்ைல இழக்க ேநர்ந்தால் அடிைமைய
விடுதைல ெசய்யேவண்டும். அவன் விடுதைலக்கு
அவன் பல்ேல விைலயாக அைமயும். இது ஆண்
அல்லது ெபண் அடிைமக்கும் ெபாருந்தும்.

28 “ஒரு மனிதனின் மாடு ஒரு ஆைணேயா,
ெபண்ைணேயா ெகான்றால், அந்த மாட்ைடக்
கல்ெலறிந்து ெகால்லேவண்டும். அைத உணவாக
உட்ெகாள்ளக் கூடாது. அதன் உரிைமயாளன்

குற்றவாளி அல்ல. 29 அது முன்பு பலைரத்
தாக்கியேபாது உரிைமயாளன் எச்சரிக்கப்பட்டும்,
அவன் ஓரிடத்தில் அைதக் கட்டிேயா, அைடத்ேதா
ைவக்காமலிருந்ததால் அவன் குற்றவாளியாவான்.
ஏன்? அது ெவளிேய தனித்துச் ெசன்று, யாைரேயனும்
ெகான்றால் அப்ேபாது அதன் எஜமானன்
குற்றவாளியாகக் கருதப்படுவான். மாட்ைடயும் அதன்
உரிைமயாளைனயும் நீ கல்ெலறிந்து ெகால்ல
ேவண்டும். 30 மரித்த மனிதனின் குடும்பத்தினர்
ஈடாகப் பணத்ைதப் ெபறலாம், அவர்கள் பணத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் பட்சத்தில் மாட்டின்
உரிைமயாளைனக் ெகால்லத் ேதைவயில்ைல.
ஆனால் நீதிபதி கூறும் ஈடுப் பணத்ைத அவன்
ெசலுத்தேவண்டும்.

31 “ஒருவனின் மகன் அல்லது மகைள மாடு
ெகான்றாலும் அேத விதி பின்பற்றப்பட ேவண்டும். 32

ஆனால் ஒரு அடிைமைய மாடு ெகான்றால், அந்த
அடிைமயின் எஜமானனுக்கு மாட்டின் எஜமானன் 30
ெவள்ளிப்பணம் ெகாடுக்கேவண்டும். மாட்ைடக்
கல்ெலறிந்து ெகால்ல ேவண்டும். ஆண் அல்லது
ெபண் அடிைமக்கும் சட்டம் ெபாதுவானேத.

33 “ஒரு மனிதன் கிணற்றின் மூடிைய
அகற்றினதாேலா அல்லது ஒரு குழிையத்ேதாண்டி
மூடாமல் விட்டதாேலா, இன்ெனாருவனின் மிருகம்
அக்குழியில் விழுந்தால், அக்குழிையத்
ேதாண்டியவன் குற்றவாளியாவான். 34 அவன்
மிருகத்தின் விைலையக் ெகாடுத்து அம்மிருகத்தின்
உடைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

35 “ஒருவனின் மாடு மற்ெறாருவனின் மிருகத்ைதக்
ெகான்றால் உயிருள்ள மாட்ைட விற்றுவிட
ேவண்டும். அப்பணத்ைத இருவரும் சரிபாதியாகப்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட
மாட்ைடயும் அவர்கள் சமமாகப் பங்கிட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். 36 அம்மனிதனின் மாடு அதற்கும் முன்னர்
பிற மிருகங்கைளத் தாக்கி காயப்படுத்தியிருந்தால்
அதன் உரிைமயாளேன மாட்டின் ெபாறுப்ேபற்க
ேவண்டும். அவன் மாடு மற்ற மாட்ைடக்
ெகான்றிருந்தால் அந்த மாட்ைட அவிழ்த்து
விட்டபடியால் அதன் உரிைமயாளன்
குற்றவாளியாவான். அவன் ெசத்துப்ேபான மாட்டுக்கு
ஈடாக இன்ெனாரு மாட்ைடக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அவனது ெசத்துப்ேபான மாட்டின் உடைலப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.”

“ஒரு மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா திருடுகிற
மனிதைன நீ எவ்வாறு தண்டிக்க ேவண்டும்?
அம்மனிதன் அந்த மிருகத்ைதக்

ெகான்றாேலா அல்லது விற்றாேலா, அதைனத்
திரும்பக் ெகாடுக்க முடியாது. எனேவ, அவன் திருடிய
மாட்டுக்குப் பதிலாக ஐந்து மாடுகைளக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அல்லது திருடிய ஒரு ஆட்டிற்காக நான்கு
ஆடுகைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும். திருட்டுக்காக
பணம் ெகாடுக்க ேவண்டும். 2 அவனுக்கு ெகாடுக்க
எதுவும் ெசாந்தமில்ைலெயன்றால், அவன்
அடிைமயாக விற்கப்பட ேவண்டும். ஆனால் அந்த
மனிதன் தான் திருடிய மிருகத்ைத
ைவத்திருந்தானாகில், தான் திருடிய ஒவ்ெவாரு
மிருகத்திற்காகவும் இரண்டு மிருகங்கைளக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது மாடா, கழுைதயா,
அல்லது ஆடா என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல.
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“இரவில் திருடும்படி ஒருவன் ஒரு வீட்டுக்குள்
நுைழய முயற்சி ெசய்யும்ேபாது திருடன்
ெகால்லப்பட்டால், அவன் ெகாைலக்கு யாரும்
ெபாறுப்பாளி அல்ல. ஆனால் அது பகலில் நடந்தால்,
அவைனக் ெகான்றவன் ெகாைலக்
குற்றவாளியாவான்.

5 “ஒருவன் தன் வயலில் அல்லது திராட்ைசத்
ேதாட்டத்தில் ெநருப்பு மூட்டக் கூடும். அந்த ெநருப்பு
பரவி, அடுத்த வயலிேலா அல்லது திராட்ைசத்
ேதாட்டத்திேலா பற்றிக்ெகாள்ள ேநர்ந்தால்
அயலானின் நஷ்டத்திற்கு ஈடாக அவன்
விைளச்சலின் சிறந்த பலனுக்கு ஈடான பணத்ைதக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.

6 “ஒருவன் வயலின் முட்புதர்கைள எரிக்கும்படி
ெநருப்பு ைவக்கக்கூடும். அது பரவி அடுத்தவனின்
வயலிலுள்ள பயிர்கைளேயா, தானியத்ைதேயா
அழித்தால், அழிந்து ேபானவற்றின் விைலைய
அழிவுக்குக் காரணமாக இருந்தவன் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

7 “ஒரு மனிதன் தனக்குத் ேதைவயான
பணத்ைதேயா அல்லது ெபாருட்கைளேயா அடுத்த
வீட்டுக்காரனிடம் ெகாடுத்து ைவக்கச் ெசால்லலாம்.
அவ்வீட்டிலிருந்து அப்பணேமா அல்லது ெபாருேளா
திருடப்பட்டுவிட்டால் திருடைனக் கண்டுபிடிக்க
முயற்சி ெசய்ய ேவண்டும். திருடன் அகப்பட்டால்
அவன் திருடிய ெபாருளின் இரண்டு மடங்கு
விைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 8 ஆனால் திருடன்
அகப்படாமல் வீட்டின் எஜமான் குற்றவாளியாக
இருந்தால் ேதவன் நியாயந்தீர்ப்பார். வீட்டின்
எஜமானன் ேதவனுக்கு முன்ேன ெசல்லும்ேபாது,
அவன் திருடனாக இருந்தால் ேதவன் அவைனத்
தண்டிப்பார்.

9 “காணாமற்ேபான மாடு, கழுைத, ஆடு அல்லது
துணிகைளக் குறித்து இருவர் முரண்பட்டால் நீ
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? ஒருவன், ‘இது
என்னுைடயது’ என்றும் இன்ெனாருவன், ‘இல்ைல,
அது எனக்குரியது’ என்றும் கூறுகிறான். இருவரும்
ேதவனுக்கு முன்ேன ேபாக ேவண்டும். யார்
குற்றவாளி என்பைத ேதவன் தீர்மானிப்பார்.
குற்றவாளியான மனிதன் அப்ெபாருளின் இருமடங்கு
விைலைய மற்றவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.

10 “ஒருவன் அடுத்தவனிடம் தனது மிருகத்ைதச்
சில காலம் கவனித்துக்ெகாள்ளும்படியாக விடலாம்.
அது கழுைத அல்லது மாடு அல்லது ஆடாக
இருக்கலாம். யாரும் பார்க்காதேபாது ஒருவன்
அதைனக் காயப்படுத்தேவா, ெகால்லேவா,
திருடேவா ெசய்தால் நீ என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 11

அைதப் ெபற்றுெகாண்டவன் அம்மிருகத்ைதத் தான்
திருடவில்ைல என்பைத விளக்க ேவண்டும். அது
உண்ைமயானால் கர்த்தரின் சந்நிதியில் ெசன்று
நான் திருடவில்ைல என்று ஆைணயிட ேவண்டும்.
மிருகத்தின் உரிைமயாளனும் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அண்ைட வீட்டுக்காரன் அந்த
மிருகத்திற்காக எந்தப் பணமும் ெசலுத்த
ேதைவயில்ைல. 12 ஆனால் அண்ைட வீட்டுக்காரன்
மிருகத்ைதத் திருடியிருந்தால், அவன் அதற்கான
விைலைய உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
13 காட்டு மிருகங்கள் அதைனக் ெகான்றிருந்தால்
அதன் உடைலச் சாட்சியாக அண்ைட வீட்டுக்காரன்
எடுத்துவர ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட

மிருகத்துக்காக அவன் விைல ெகாடுக்க ேவண்டாம்.
14 “அண்ைட வீட்டுக்காரனிடமிருந்து ஒருவன்
எைதேயனும் இரவல் ெபற்றுக்ெகாண்டால், அவேன
அப்ெபாருளுக்குப் ெபாறுப்பாளியாவான். ஒரு
மிருகம் காயமுற்றாேலா அல்லது மரித்தாேலா
அண்ைட வீட்டுக்காரன் அம்மிருகத்தின் விைலைய
உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அப்ெபாருளின் உரிைமயாளன் அங்கு
இல்லாதிருந்தால், அண்ைட வீட்டுக்காரன் அதற்குப்
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். 15 ஆனால்
உரிைமயாளேன அங்கிருந்தால் அயலான் அதற்கு
ெபாறுப்ேபற்க அவசியமில்ைல. அண்ைட
வீட்டுக்காரன் அம்மிருகத்ைத ேவைலக்குப்
பயன்படுத்தும்ேபாது அதற்குக் குத்தைக ெசலுத்தும்
பட்சத்தில் அம்மிருகம் மரித்தாேலா அல்லது
காயப்பட்டாேலா அதற்குரிய பணத்ைதச் ெசலுத்த
ேவண்டியதில்ைல. மிருகத்ைதப்
பயன்படுத்தியதற்காக அவன் ஏற்ெகனேவ ெகாடுத்த
பணேம ேபாதுமானது.

16 “மணமாகாத கன்னியிடம் ஒரு மனிதன் பாலின
உறவு ெகாண்டால், அவன் அவைள மணந்துெகாள்ள
ேவண்டும். அப்ெபண்ணின் தந்ைதக்குப் பரிசுப்
ெபாருைள அவன் ெகாடுக்க ேவண்டும். 17

ெபண்ணின் தந்ைத அவைனத் தன் குமாரத்தி
மணக்கச் சம்மதிக்காவிட்டாலும் கூட, அவன்
அப்பணத்ைதக் ெகாடுத்துத் தீர ேவண்டும்.
அவளுக்குரிய முழு ஈட்டுப் ெபாருைளயும் அவன்
ெசலுத்திேய ஆகேவண்டும்.

18 “எந்தப் ெபண்ைணயும் மந்திரம் ெசய்ய நீ
அனுமதிக்கக் கூடாது. அவள் மந்திரம் ெசய்தால்
அவள் வாழ அனுமதிக்காேத.

19 “மிருகத்ேதாடு யாரும் உடலுறவு
ெகாள்ளலாகாது. அவ்வாறு ெசய்யும் மனிதன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

20 “ெபாய்த் ேதவர்களுக்கு ஒருவன் பலி
ெசலுத்தினால் அம்மனிதன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு மட்டுேம நீங்கள் பலி
ெசலுத்த ேவண்டும்.

21 “முன்பு எகிப்தில் அந்நியர்களாக இருந்தீர்கள்
என்பைத நிைனவிலிருத்திக்ெகாள்ளுங்கள். எனேவ,
உங்கள் நாட்டில் வாழும் எந்த அந்நியைனயும்
ஏமாற்றேவா, காயப்படுத்தேவா கூடாது.

22 “கணவைன இழந்த ெபண்களுக்கும்,
ெபற்ேறாரற்ற குழந்ைதகளுக்கும் எந்தத் தீைமயும்
ெசய்யாதீர்கள். 23 விதைவகளுக்கும்,
அநாைதகளுக்கும் ஏேதனும் தீங்கு
ெசய்தீர்களானால் நான் அைத அறிேவன். அவர்கள்
பட்ட துன்பத்ைதப்பற்றிக் கூறும்ேபாது, நான்
ேகட்ேபன். 24 எனக்கு மிகுந்த ேகாபம் உண்டாகும்.
உங்கைளப் பட்டயத்தால் ெகால்லுேவன். அப்ேபாது
உங்கள் மைனவியர் விதைவகளாவார்கள். உங்கள்
பிள்ைளகள் அநாைதகளாவார்கள்.

25 “என் ஜனங்களில் ஏைழயான ஒருவனுக்கு
நீங்கள் கடனாகப் பணம் ெகாடுத்தால், அதற்கு வட்டி
ேகட்காதீர்கள். உடேன அப்பணத்ைதத்
திருப்பும்படியாக வற்புறுத்தக் கூடாது. 26 நீ
ெகாடுக்கவிருக்கும் பணத்திற்கு அடமானமாக தன்
ேமற்சட்ைடைய ஒருவன் ெகாடுத்தால் சூரியன்
மைறயும் முன்னர் அந்த ேமற்சட்ைடையத் திரும்பக்
ெகாடுத்து விடேவண்டும். 27 அம்மனிதனுக்கு
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ேமற்சட்ைட இல்லாமலிருந்தால் உடைலப்
ேபார்த்திக்ெகாள்ள எதுவுமிராது. அவன்
தூங்கும்ேபாது சளிபிடிக்கும். அவன் என்ைனக்
கூப்பிட்டால் நான் அவைனக் ேகட்ேபன். நான்
இரக்கம் ெபாருந்தியவராக இருப்பதால் நான்
அவனுக்கு ெசவிெகாடுப்ேபன்.

28 “நீங்கள் ேதவைனேயா, ஜனங்கள்
தைலவர்கைளேயா சபிக்கக் கூடாது.

29 “அறுவைடயின்ேபாது நீங்கள் முதல்
தானியத்ைதயும், முதல் பழங்களின் ஈற்ைறயும்
எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். வருடத்தின்
இறுதிவைரக்கும் காத்திராதீர்கள்.

“உங்கள் முதற்ேபறான குமாரர்கைள எனக்குக்
ெகாடுங்கள். 30 முதலில் பிறந்த ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் எனக்குக் ெகாடுங்கள். முதற்ேபறான
குட்டியானது தாயுடன், ஏழுநாட்கள் இருக்கட்டும்,
எட்டாவது நாள் அைத எனக்குக் ெகாடுங்கள்.

31 “நீங்கள் என் விேசஷ ஜனங்கள். எனேவ
ெகாடிய மிருகங்களால் ெகால்லப்பட்ட
விலங்குகளின் மாமிசத்ைத உண்ணாதீர்கள். அந்த
மரித்த மிருகத்ைத நாய்கள் தின்னட்டும்.

“பிறருக்கு விேராதமாகப் ெபாய்
ேபசாதீர்கள். சாட்சி ெசால்லும்படி நீதி
மன்றத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றால், ஒரு தீய

மனிதன் ெபாய் ெசால்வதற்கு உதவாதீர்கள்.
2 “பிறர் ெசய்கிறார்கள் என்பதால் மட்டுேம நீங்கள்
சிலவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள். ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள்
தவறு ெசய்தால் அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள். அந்த
ஜனங்கள் உங்கைள தீயவற்ைறச் ெசய்யும்படியாகத்
தூண்டவிடாதீர்கள். எது சரிெயன்றும்
நியாயமானெதன்றும் ெதரிகிறேதா, அைதேய
ெசய்யுங்கள்.

3 “ஒரு ஏைழ நியாயந்தீர்க்கப்படுைகயில் அவன்
மீதுள்ள இரக்கத்தினால் ஜனங்கள் அவனுக்கு
ஆதரவாக இருக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்யக்கூடாது. அவன் ெசய்தது சரியாக இருந்தால்
மட்டுேம அவனுக்கு ஆதரவாக இருங்கள்.

4 “காணாமற்ேபான மாட்ைடேயா,
கழுைதையேயா பார்த்தீர்களானால், அைத அதன்
உரிைமயாளனிடம் ேசர்ப்பிக்க ேவண்டும். அதன்
உரிைமயாளன் உனது பைகவனாக இருந்தாலும், நீ
அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.

5 “மிகுந்த பாரத்தால் நடக்க முடியாத
மிருகத்ைதக் கண்டால் அைத நிறுத்தி அதற்கு உதவ
ேவண்டும். அது உனது பைகவர்களில் ஒருவனுக்குச்
ெசாந்தமானதாக இருந்தாலும் அம்மிருகத்திற்கு நீ
உதவ ேவண்டும்.

6 “ஒரு ஏைழ மனிதனுக்கு ஜனங்கள் அநியாயம்
ெசய்ய விடாேத. அவனும் பிறைரப் ேபான்ேற
நியாயந்தீர்க்கப்பட ேவண்டும்.

7 “ஒருவன் குற்றவாளி என நீ கூறும்ேபாது
எச்சரிக்ைகயாக இரு. ஒருவனுக்கு எதிராக வீண்
பழி சுமத்தாேத. குற்றமற்ற ஒருவன் ெசய்யாத
ெசயலுக்குத் தண்டைனயாகக் ெகால்லப்படுவதற்கு
வைக ெசய்யாேத. குற்றமற்ற மனிதைனக்
ெகால்பவன் ெகாடியவன். அம்மனிதைன நான்
மன்னிக்கமாட்ேடன்.

8 “ஒருவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது அவன் ெசயைல
ஆேமாதிப்பதற்காக ஒருவன் உனக்கு லஞ்சம்
ெகாடுக்க வந்தால் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாேத.

நீதிபதிகள் உண்ைமையப் பார்க்காதபடிக்கு
இத்தைகய பணம் நீதிபதிகைளக் குருடாக்கும்.
அந்தப் பணம் உண்ைமயுள்ளவர்கைளயும்
ெபாய்யராக்கும்.

9 “அந்நியனுக்குத் தீங்குெசய்யாதீர்கள். எகிப்து
ேதசத்தில் வாழ்ந்தேபாது நீங்களும் அந்நியராக
இருந்தைத நிைனவு கூருங்கள்.

விேசஷ விடுமுைறகள்
10 “விைதகைள விைதயுங்கள், பயிர்கைள
அறுவைட ெசய்யுங்கள், ஆறு ஆண்டுகள் நிலத்ைதப்
பண்படுத்துங்கள். 11 ஆனால் ஏழாவது ஆண்டு
நிலத்ைதப் பண்படுத்தாதீர்கள். நிலம்
ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய விேசஷ காலமாக ஏழாவது
ஆண்டு இருக்கட்டும். அந்த ஆண்டில் உங்கள்
நிலங்களில் எைதயும் விைதக்காதீர்கள். ஏேதனும்
பயிர்கள் அந்நிலத்தில் விைளந்தால் அைத ஏைழகள்
அனுபவிக்கட்டும். மிகுதியான தானியங்கைளக்
காட்டுமிருகங்கள் உண்ணட்டும். உங்களுக்குச்
ெசாந்தமான திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவமரத் ேதாப்புக்கைளயும் அவ்வாேற
பயன்படுத்துங்கள்.

12 “ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள். ஏழாவது நாளில்
ஓய்வு எடுங்கள். உங்கள் அடிைமகளுக்கும்,
ேவைலயாட்களுக்கும் ஓய்வுக்கும், அைமதிக்கும் அது
வழிவகுக்கும். உங்கள் மாடுகளும், கழுைதகளும்
ஓய்ெவடுக்க ேநரம் கிைடக்கும்.

13 “இச்சட்டங்கைள உறுதியாகப் பின்பற்றுங்கள்
ெபாய்த் ேதவர்கைள ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்.
அைவகளின் ெபயர்கைள உங்கள் நாவினால்
உச்சரிக்கேவண்டாம்!

14 “ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்று விேசஷ
விடுமுைறகள் உங்களுக்கு இருக்கும். அந்நாட்களில்
என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி விேசஷ இடத்தில்
நீங்கள் கூடுங்கள். 15 முதலாவது, புளிப்பில்லா
அப்பப் பண்டிைகயாகும். நான் கட்டைளயிட்டபடிேய
இைதக் ெகாண்டாடேவண்டும். புளிப்புச் ேசராத
ெராட்டிைய நீங்கள் ஏழு நாட்கள் உண்ண ேவண்டும்.
ஆபிப் மாதத்தில் இைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.
ஏெனனில் அம்மாதத்தில்தான் நீங்கள் எகிப்ைத
விட்டு ெவளிேயறினீர்கள். அந்த சமயம் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு பலிையக் ெகாண்டு
வரேவண்டும்.

16 “ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைகயானது ஆண்டின்
இரண்டாவது விடுமுைற நாளாக இருக்கும். உங்கள்
வயல்களில் அறுவைட ஆரம்பிக்கும் ேகாைடயின்
ெதாடக்கத்தில் இந்த விடுமுைற நாள் வரும்.

“ஆண்டின் மூன்றாம் விடுமுைறயானது
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகயாக இருக்கும்.
இைலயுதிர் காலத்தில் உங்கள் வயல்களின் எல்லாப்
பயிர்கைளயும் ேசர்க்கும் நாட்களில் இப்பண்டிைக
வரும்.

17 “ஆகேவ ஆண்டிற்கு மூன்றுமுைற ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் உங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவைர
வணங்கும்படி நீங்கள் எல்ேலாரும் கூடிவரேவண்டும்.

18 “ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று அதன்
இரத்தத்ைதப் பலியாகக் ெகாடுத்தால், புளிப்புள்ள
ெராட்டிைய அதேனாடு பைடக்கக்கூடாது.
இப்பலியிலிருந்து நீங்கள் மாமிசத்ைத எடுத்து
உண்ணும்ேபாது, ஒேர நாளில் அைத
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முடித்துவிடேவண்டும். எஞ்சிய மாமிசத்ைத அடுத்த
நாளுக்காகப் பாதுகாக்க ேவண்டாம்.

19 “அறுவைட காலத்தில் பயிர்கைளச்
ேசர்க்கும்ேபாது, பயிர்களில் முதலில் அறு வைட
ெசய்பவற்ைற ேதவனாகிய கர்த்தரின் வீட்டிற்குக்
(பரிசுத்த கூடாரத்திற்குக்) ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

“தாய் ஆட்டின் பாலில் ேவக ைவக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியின் மாமிசத்ைதச் சாப்பிடாதீர்கள்”
என்றார்.

இஸ்ரேவலர் தங்கள் நாட்ைடப் ெபறுவதற்கு ேதவன்
உதவுவார்

20 ேதவன், “நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு
தூதைன அனுப்புேவன். நான் உங்களுக்ெகன
தயாராக ைவத்திருக்கிற இடத்திற்கு அத்தூதன்
அைழத்துச் ெசல்வார். அந்தத் தூதன் உங்கைளப்
பாதுகாப்பார். 21 தூதனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவைரப்
பின்பற்றுங்கள். அவைர எதிர்க்காதீர்கள். நீங்கள்
அவைர எதிர்த்துச் ெசய்கிற தவறுகைளத் தூதன்
மன்னிக்கமாட்டார். அவரில் என் வல்லைம (நாமம்)
இருக்கிறது. 22 அவர் ெசால்கிற எல்லாவற்றிற்கும்
நீங்கள் ெசவிெகாடுக்கேவண்டும். அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் உங்கேளாடிருப்ேபன். உங்கள்
பைகவர்கைள எதிர்ப்ேபன். உங்கைள எதிர்க்கிற
ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான் பைகவனாேவன்” என்றார்.

23 ேதவன், “என் தூதன் உங்கைள ேதசத்தில் வழி
நடத்துவார். எேமாரியர், ஏத்தியர், ெபரிசியர்,
கானானியர், ஏவியர், எபூசியர் ஆகிய ெவவ்ேவறு
ஜனங்களுக்கு எதிராக உங்கைள வழிநடத்துவார்.
நான் அந்த ஜனங்கைள எல்லாம் ேதாற்கடிப்ேபன்.

24 “அந்த ஜனங்களின் ேதவர்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். அைவகளுக்கு முன்பு
பணியாதீர்கள். அவர்கள் வாழுகிறபடி நீங்கள்
வாழாதீர்கள். அவர்களின் விக்கிரகங்கைள
அழித்துவிடுங்கள். அவர்கள் ெதய்வங்களின்
நிைனவுச் சின்னங்கைள உைடத்துவிடுங்கள். 25

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்தால், உங்கைள
ஏராளமான ஆகாரத்தாலும், தண்ணீராலும்
ஆசீர்வதிப்ேபன். உங்களிலிருந்து எல்லா
ேநாய்கைளயும் அகற்றுேவன். 26 உங்களது
ெபண்களுக்கு குழந்ைதகள் பிறக்கும், உங்களது
ெபண்களின் பிரசவத்தின்ேபாது குழந்ைதகள்
மரிப்பதில்ைல. நீங்கள் நீண்ட ஆயுேளாடு
இருக்கும்படிச் ெசய்ேவன்.

27 “உங்கள் எதிரிகேளாடு ேபாரிடும்ேபாது
உங்களுக்கு முன்பாக என் வல்லைமயின் ெசய்திைய
அனுப்புேவன். ேபாரில் உங்கள் எதிரிகள் குழப்பமுற்று
ஓடுவார்கள். நான் உங்கள் பைகவர்கைள ெவல்ல
உங்களுக்கு உதவுேவன். 28 உங்கள் பைகவர்கைள
விரட்ட காட்டுக் குளவிகைளஉங்கள் முன்
அனுப்புேவன். ஏவியரும், கானானியரும் ஏத்தியரும்
உங்கள் ேதசத்ைத விட்டுப் ேபாவார்கள். 29 ஆனால்
உங்கள் ேதசத்திலிருந்து இவர்கைள உடனடியாக
விரட்டமாட்ேடன். ஒேர ஆண்டில் நான் இைதச்
ெசய்தால் நாடு ெவறுைமயாகிவிடும். எல்லாக் காட்டு
மிருகங்களும் ெபருகி நாட்ைட ஆக்கிரமிக்கும்.
அைவ உங்களுக்குத் ெதால்ைலயாக மாறும். 30

எனேவ உங்கள் நாட்டினின்று அந்த ஜனங்கைள

சிறிது சிறிதாக அனுப்புேவன். ேதசத்தில் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து முன்ேனறுவீர்கள். நீங்கள்
ேபாகுமிடெமல்லாம் அந்நியைர உங்களுக்கு
முன்பாக விரட்டுேவன்.

31 “ெசங்கடலிலிருந்து ஐப்பிராத்து நதி
வைரக்குமுள்ள நாட்ைட உங்களுக்குத் தருேவன்.
ெபலிஸ்திய கடல் (மத்திய தைரக் கடல்) ேமற்கு
எல்ைலயாகவும் அேரபிய பாைலவனம் கிழக்கு
எல்ைலயாகவும் இருக்கும். அங்கு வாழும்
ஜனங்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன்.
அங்குள்ள ஜனங்கெளல்ேலாரும் விலகிப் ேபாகும்படி
ெசய்வீர்கள்.

32 “அவர்கேளாடும், அவர்களது ேதவர்கேளாடும்
எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும் ெசய்யாதீர்கள். 33 அவர்கள்
உங்கள் நாட்டில் தங்க விடாதீர்கள். அவர்கைளத்
தங்க அனுமதிப்பது உங்களுக்குக் கண்ணியாக
அைமயும். எனக்கு விேராதமாக பாவம் ெசய்யவும்,
அந்நிய ேதவர்கைள நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளவும்
அவர்கள் உங்கைளத் தூண்டுவார்கள்” என்றார்.

ேதவனும் இஸ்ரேவலரும் உடன்படிக்ைகைய
ெசய்துெகாள்கிறார்கள்

ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நீயும்
ஆேரான், நாதாப், அபியூ, மற்றும்
இஸ்ரேவலின் 70 மூப்பர்களும்

(தைலவர்கள்) மைலயின் ேமல் வந்து என்ைனத்
தூரத்திலிருந்து ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டும். 2

பின்பு ேமாேச மாத்திரம் கர்த்தரிடம் ெநருங்கி
வருவான். மற்றவர்கள் கர்த்தைர ெநருங்கி மைல
மீது ஏறி வரக்கூடாது” என்றார்.

3 கர்த்தர் கூறிய எல்லா விதிகைளயும்,
கட்டைளகைளயும் ேமாேச ஜனங்களுக்குக்
கூறினான். எல்லா ஜனங்களும், “கர்த்தர் கூறின
எல்லா கட்டைளகளுக்கும் நாங்கள் கீழ்ப்படிேவாம்”
என்று ஏகமாய் பதிலுைரத்தனர்.

4 எனேவ ேமாேச ஒரு சுருளில் கர்த்தரின்
கட்டைளகைள எழுதினான். மறுநாள் காைலயில்
ேமாேச எழுந்து மைலயடிவாரத்தில், ஒவ்ெவாரு
கல்லும் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்திரங்கைளக் குறிக்கும் வைகயில் பன்னிரண்டு
கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். 5 பின்
ேமாேச இஸ்ரேவலின் வாலிபர்கைளப் பலி
ெசலுத்தவதற்காக அைழத்தனுப்பினான். தகன
பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் அவர்கள்
இளங்காைளகைளப் பலியிட்டனர்.

6 ேமாேச இம்மிருகங்களின் இரத்தத்ைத எடுத்து
ைவத்தான். அந்த இரத்தத்தில் பாதிையக்
கிண்ணங்களில் ஊற்றினான். மீதிையப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தான்.

7 விேசஷ உடன்படிக்ைக ெபாருந்திய சுருைள
எல்லா ஜனங்களும் ேகட்கும்படியாக ேமாேச
வாசித்தான். அைதக் ேகட்டதும் ஜனங்கள், “கர்த்தர்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டங்கைளக் ேகட்ேடாம்.
அவற்றிற்குக் கீழ்ப்படிய சம்மதிக்கிேறாம்”
என்றார்கள்.

8 பலிகளின் இரத்தத்ைதச் ேசகரித்து
ைவத்திருந்த கிண்ணத்ைத ேமாேச உயர்த்தி,
இரத்தத்ைத ஜனங்கள் மீது ெதளித்தான். அவன்,
“கர்த்தர் உங்கேளாடு ஒரு விேசஷ
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உடன்படிக்ைகையச் ெசய்தார் என்பைத இந்த
இரத்தம் குறிக்கிறது. ேதவன் ெகாடுத்த சட்டங்கள்
இந்த உடன்படிக்ைகைய விளக்குகின்றன” என்றான்.

9 பின்பு ேமாேச, ஆேரான், நாதாப், அபியூ மற்றும்
இஸ்ரேவலின் 70 மூப்பர்களும் (தைலவர்கள்)
மைலயின் மீது ஏறி, 10 இஸ்ரேவலின் ேதவைனக்
கண்டனர். அவர் நின்றிருந்த இடம் வானத்தின்
நிறமுள்ள ெதளிந்த நீல இரத்தினக் கற்பாைற
ேபான்று காணப்பட்டது! 11 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்
எல்ேலாரும் ேதவைனக் கண்டார்கள். ஆனால்
ேதவன் அவர்கைள அழிக்கவில்ைல. அவர்கள்
எல்ேலாரும் ேசர்ந்து சாப்பிட்டு குடித்தார்கள்.

ேதவனின் கட்டைளையப் ெபறுவதற்கு ேமாேச
ேபாகிறான்

12 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “மைலயின்
உச்சியில் என்னிடம் வா. அங்ேக எனது
கற்பலைககைளயும், நீ அவர்களுக்கு கற்றுக்
ெகாடுக்க ேவண்டிய நியாயப்பிரமாணத்ைதயும்,
கற்பைனகைளயும் நான் உனக்கு ெகாடுப்ேபன்”
என்றார்.

13 ேமாேசயும், அவனது உதவியாளனாகிய
ேயாசுவாவும் ேதவனின் மைலயின் மீது ஏறினார்கள்.
14 ேமாேச இஸ்ரேவல் மூப்பர்களிடம்
(தைலவர்களிடம்), “இங்ேக எங்களுக்காகக்
காத்திருங்கள். நாங்கள் உங்களிடம் திரும்பி
வருேவாம். நான் இல்லாதேபாது, ஆேரானும், ஊரும்
உங்கைளக் கண்காணிப்பார்கள். பிரச்சைன
ஏேதனும் வந்தால் அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்”
என்றான்.

ேமாேச ேதவைனச் சந்திக்கிறான்
15 பின்பு ேமாேச மைலயின் மீது ஏறினான். ேமகம்
மைலையச் சூழ்ந்துெகாண்டது. 16 கர்த்தரின்
மகிைம சீனாய் மைலயின் மீது இறங்கியது. ேமகம்
மைலைய சுற்றி ஆறு நாட்கள் சூழ்ந்திருந்தது.
ஏழாவது நாளில் கர்த்தர் ேமகத்திலிருந்து
ேமாேசயிடம் ேபசினார். 17 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தரின் மகிைமையக் கண்டார்கள். மைல
உச்சியின் மீது எரிகிற ெநருப்ைபப் ேபான்று அது
இருந்தது.

18 பின்பு ேமாேச மைலயின் உச்சியில்
ேமகத்துக்குள் ெசன்றான். அங்ேக ேமாேச 40
பகைலயும் 40 இரைவயும் கழித்தான்.

பரிசுத்த ெபாருட்களுக்குரிய காணிக்ைககள்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வரச் ெசால்.

எனக்குக் ெகாடுக்க விரும்புவைதக் குறித்து
அவனவன் தீர்மானிக்கட்டும். அவற்ைற நீ எனக்காகப்
ெபற்றுக்ெகாள். 3 ஜனங்களிடமிருந்து நீ
ெபறக்கூடிய ெபாருட்களின் பட்டியல் இைவ: ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், 4 இளநீலநூல், இரத்தாம்பர
நூல், சிவப்பு நூல், ெமல்லிய துகில், ெவள்ளாட்டு
மயிர், 5 சிவப்பு சாயம் ேதாய்த்த ஆட்டுத் ேதால்,
ெமல்லிய ேதால், சீத்திம் மரம், 6 அகல் எண்ெணய்,
அபிேஷக எணெணய்ப் ெபாருட்கள், நறுமணப்புைகப்
ெபாருட்கள், 7 ஏேபாத்திலும், நியாயத்தீர்ப்பு

மார்ப்பதக்கத்திலும் பதிக்கும் ேகாேமதகக் கற்களும்
பிற இரத்தினக் கற்களும் ஆகும்” என்றார்.

பரிசுத்தக் கூடாரம்
8 ேமலும் ேதவன், “ஜனங்கள் எனக்காக பரிசுத்த
பிரகாரத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும். அப்ேபாது நான்
அவர்கள் மத்தியில் வாழ்ேவன். 9 பரிசுத்தக்
கூடாரமும் அதிலுள்ள ெபாருட்களும் எவ்வாறு
இருக்க ேவண்டுெமன்பைத நான் உனக்குக்
காட்டுேவன். நான் காட்டுகிற மாதிரியின்படிேய
எல்லாவற்ைறயும் தவறாமல் ெசய்.

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
10 “சீத்திம் மரத்தால் விேசஷமான ெபட்டி
ஒன்ைறச் ெசய். இப்பரிசுத்த ெபட்டி 45 அங்குல
நீளமும், 27 அங்குல அகலமும், 27 அங்குல உயரமும்
இருக்க ேவண்டும். 11 ெபட்டியின் உட்புறத்ைதயும்,
ெவளிப்புறத்ைதயும் மூடுவதற்காக சுத்தமான
தங்கத்ைத உபேயாகி. ெபட்டியின் விளிம்புகைளயும்
தங்கத் தகட்டால் மூடேவண்டும். 12 ெபட்டிையத்
தூக்குவதற்கு நான்கு தங்க வைளயங்கைளச் ெசய்.
பக்கத்திற்கு இரண்டாக நான்கு மூைலகளிலும் தங்க
வைளயங்கைளப் ேபாடு. பின் ெபட்டிையத் தூக்கிச்
ெசல்ல கழிகைளச் ெசய். இந்த கழிகள் சீத்திம்
மரத்தில் ெசய்யப்பட்டு தங்கத்தால் மூடப்பட
ேவண்டும். 13 ெபட்டிையச் சுமப்பதற்குத்
தண்டுகைளச் ெசய். அைவ சீத்திம் மரத்தால்
ெசய்யப்பட்டு ெபான்னால் மூடப்பட ேவண்டும். 14

ெபட்டியின் ஓரங்களிலுள்ள வைளயங்களில்
அத்தண்டுகைள நுைழக்க ேவண்டும். ெபட்டிையச்
சுமப்பதற்கு இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
15 இத்தண்டுகள் எப்ேபாதும் ெபட்டியின்
வைளயங்களில் இருக்க ேவண்டும். தண்டுகைள
அப்புறப்படுத்தக் கூடாது.

16 “நான் உனக்கு உடன்படிக்ைகையக்
ெகாடுப்ேபன். அந்த உடன்படிக்ைகைய
இப்ெபட்டியில் ைவ. 17 பின் ஒரு கிருபாசனத்ைத
பசும் ெபான்னால் ெசய். 45 அங்குல நீளமும் 27
அங்குல அகலமும் உள்ளதாக அைதச் ெசய். 18

பின்பு தங்கத்தினால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற கிருபாசனத்தின் இரு
முைனகளிலும் ைவ. தகடாய் அடித்த ெபான்னால்
அவற்ைறச் ெசய். 19 ஒரு ேகருபீைன ஒரு
முைனயிலும் மற்ற ேகருபீைன மறு முைனயிலும் ைவ.
இந்த ேகருபீன்கள் ஒன்றாக இருக்கும்படி
கிருபாசனத்ேதாடு இைண. 20 ெபான்
ேகருபீன்களின் சிறகுகள் வானத்ைத ேநாக்கி
உயர்ந்திருக்க ேவண்டும். அைவ தங்கள் சிறகுகளால்
ெபட்டிைய மூட ேவண்டும். அைவ ஒன்றுக்ெகான்று
எதிராக கிருபாசனத்ைத ேநாக்கியபடி இருக்க
ேவண்டும்.

21 “நான் உனக்கு ெகாடுக்கும்
உடன்படிக்ைகையப் பரிசுத்த ெபட்டிக்குள் ைவ.
ெபட்டியின் மீது கிருபாசனத்ைத ெபாருத்து. 22

நான் உன்ைனச் சந்திக்கும்ேபாது, உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியின் ேமலுள்ள ேகருபீன்களின் மத்தியிலிருந்து
உன்ேனாடு ேபசுேவன். அங்கிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எல்லாக் கட்டைளகைளயும்
ெகாடுப்ேபன்.
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பரிசுத்த ேமைச
23 “சீத்திம் மரத்தால் ஒரு ேமைசையச் ெசய். அது

36 அங்குல நீளமும், 18 அங்குல அகலமும், 27
அங்குல உயரமும் உள்ளதாக இருக்க ேவண்டும். 24

ேமைசையப் பசும் ெபான்னால் மூடி, சுற்றிலும்
தங்கத் தகட்டால் அழகுபடுத்து. 25 மூன்று அங்குல
அகலமான சட்டத்ைத ேமைசையச் சுற்றிலும் ைவ.
சட்டத்ைதப் ெபான் தகட்டால் அழகுபடுத்து. 26

நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
ேமைசயின் நான்கு கால்கள் இருக்கும் ஓரங்களில்
ைவ. 27 ேமைசயின் ேமல் சட்டத்ைதச் சுற்றிலும்
சுருக்கமாக வைளயங்கைளப் ெபாருத்து. இந்த
வைளயங்கள் ேமைசையச் சுமந்து ெசல்லும்
தண்டுகைளத் தாங்கிக்ெகாள்ளும். 28 தண்டுகைளச்
சீத்திம் மரத்தினால் ெசய்து அவற்ைறப் ெபான்னால்
மூடு. தண்டுகள் ேமைசையச் சுமந்து ெசல்லப்
பயன்படும். 29 தட்டுகைளயும், கரண்டிகைளயும்,
கிண்ணங்கைளயும், குவைளகைளயும்
பசும்ெபான்னால் ெசய். பானங்களின்
காணிக்ைககைளக் ெகாட்டுவதற்கும்,
ஊற்றுவதற்கும் குவைளகளும், கிண்ணங்களும்
பயன்படும். 30 பரிசுத்த ெராட்டிைய எனக்கு
முன்பாக ேமைசயின் மீது ைவ. அது எப்ேபாதும்
தவறாமல் எனக்கு முன்பாக இருக்க ேவண்டும்.

குத்து விளக்குத் தண்டு
31 “பின் நீ விளக்குத் தண்ைடச் ெசய்ய ேவண்டும்.
சுத்தமான ெபான்ைனப் பயன்படுத்தி அதன்
அடிப்பகுதிையச் சுத்தியால் அடித்துச் ெசய்ய
ேவண்டும். பூக்கள், ெமாக்குகள், இைலகள் பூசிய
ெபான்னால் அைமயேவண்டும். அதிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ஒேர துண்டாக இைணத்து
அைமக்க ேவண்டும்.

32 “அந்தக் குத்துவிளக்குத் தண்டுக்கு ஆறு
கிைளகள் இருக்கேவண்டும். மூன்று கிைளகள் ஒரு
புறமாகவும், மூன்று கிைளகள் மறு புறமாகவும்
அைமய ேவண்டும். 33 ஒவ்ெவாரு கிைளயிலும் மூன்று
பூக்கள் இருக்கேவண்டும். வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபால் ெமாக்குகேளாடும், இதழ்கேளாடும்
இப்பூக்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும். 34 ேமலும் நான்கு
பூக்கைள விளக்குத் தண்டுக்காகச் ெசய். இைவ
ெமாக்குகளும் இதழ்களும் ெகாண்ட வாதுைமப்
பூக்கைளப் ேபாலிருக்கேவண்டும். 35

குத்துவிளக்கில் ஆறு கிைளகள் இருக்க ேவண்டும்.
அடிப் பகுதியிலிருந்து மும் மூன்று கிைளகைள
ஒவ்ெவாரு புறத்திலும் இைணக்கேவண்டும்.
கிைளகள் தண்டில் ேசரும் மூன்று இடங்களின்
அடிப்பகுதியிலும் ெமாக்குகளும் இதழ்களும்
ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு பூைவ இைணக்கேவண்டும். 36

பூக்களும் இைலகளும் ெபாருத்திய குத்துவிளக்குத்
தண்டானது முழுவதும் சுத்தமான ெபான்னால்
ெசய்யப்பட ேவண்டும். ெவவ்ேவறு பாகங்கைளச்
சுத்தியால் அடித்து ஒன்றாக இைணக்கேவண்டும். 37

பின் குத்து விளக்குத் தண்டில் ஏழு அகல்கைளப்
ெபாருத்த ேவண்டும். குத்து விளக்கின் முன்ேன இந்த
அகல்கள் ஒளி தரும். 38 திரிகைளக் கத்தரிக்கும்
கத்தரிகளும், சாம்பல் கிண்ணங்களும் ெபான்னால்
ெசய்யப்பட ேவண்டும். 39 குத்துவிளக்ைகயும்

அதற்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு
75 பவுண்டு எைடயுள்ள பசும் ெபான்ைனப்
பயன்படுத்து. 40 மைலயின் மீது உனக்கு
காட்டியபடிேய ஒவ்ெவாரு ெபாருைளயும் ெசய்வதில்
கவனமாயிரு” என்றார்.

பரிசுத்தக் கூடாரம்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “பரிசுத்தக்
கூடாரம் பத்து திைரச் சீைலகளால்
ைதக்கப்பட ேவண்டும். இந்த

திைரச்சீைலகள் ெமல்லிய துகில், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம் சிவப்பு ஆகிய நூல்களால்
ெநய்யப்படேவண்டும். ஒரு திறைம வாய்ந்த ஓவியன்
இத்திைரச் சீைலயில் சிறகுகளுள்ள ேகரூபீன்களின்
ஓவியங்கைள ெநய்ய ேவண்டும். 2 எல்லாத்
திைரகளும் ஒேர அளவுைடயதாய் இருக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவான்றும் 28 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும். 3 இரண்டு பிரிவாகத் திைரகைள
இைண. ஐந்து திைரகைள ஒன்றாகவும், மற்ற ஐந்து
திைரகைள ேவறாகவும் இைண. 4 ஒரு பிரிவின்
விளிம்பில் இளநீலத் துணியால் கண்ணிகைள
உருவாக்கு. இவ்வாேற மற்ற பிரிவின் விளிம்பு
திைரயிலும் ெசய். 5 முதலிைணப்பில் 50
கண்ணிகளும் இரண்டாம் இைணப்பில் 50
கண்ணிகளும் ைதக்கேவண்டும். 6 பின்பு திைரகைள
இைணப்பதற்கு 50 ெபான்வைளயங்கைளச் ெசய்.
அது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ஒன்றாக
இைணத்துவிடும்.

7 “பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு ேமல் மற்ெறாரு
கூடாரத்ைத உருவாக்கு. இக்கூடாரம் ெசய்வதற்குப்
பதிெனாரு திைரகைளப் பயன்படுத்து. ெவள்ளாட்டு
மயிரால் இத்திைரகைள ெநசவு ெசய். 8 எல்லாத்
திைரகளும் ஒேர அளவுைடயதாய் இருக்க ேவண்டும்.
30 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமும் உைடயதாய் அது
இருக்கேவண்டும். 9 ஐந்து திைரகைள ஒன்றாகவும்,
ேவறு 6 திைரகைள ஒன்றாகவும்
இைணக்கேவண்டும். ஆறாம் திைரயின் பாதிப்
பகுதிைய கூடாரத்தின் முன் பகுதியில் மடித்துவிட
ேவண்டும். 10 ஒரு திைரயிைணப்பின் கைடசித்
திைரயில் 50 கண்ணிகைளயும் இன்ெனாரு
திைரயிைணப்பின் கைடசித் திைரயில் 50
கண்ணிகைளயும் ைதக்கேவண்டும். 11 பின்னர்
திைரகைள இைணப்பதற்கு 50 ெவண்கல
வைளயங்கைளச் ெசய். அைவ கூடாரத்தின்
இருபகுதிகைளயும் ஒன்றாக இைணக்கும். 12

இக்கூடாரத்தின் இறுதித் திைரயின் பாதிப்பகுதி
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் பின் பகுதியில்
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருக்கும். 13 அதன் பக்க வாட்டில்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் திைரகள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் கீழ்ப்புற ஓரங்கைளக் காட்டிலும் ஒரு
முழம் தாழ்வாகத் ெதாங்கும். இவ்வாறு பரிசுத்தக்
கூடாரம் மகா பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத முற்றிலும்
மைறக்கும். 14 மகா பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
மைறப்பதற்கு இரண்டு உைறகைளச் ெசய். சிவப்புச்
சாயம் தீர்த்த ஆட்டுக்கடா ேதாலினால் ஒரு
உைறயும் ெமல்லிய ேதாலினால் மற்ெறாரு உைறயும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

15 “பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதத் தாங்குவதற்காகச்
சட்டங்கைள சீத்திம் மரத்தால் ெசய்ய ேவண்டும். 16
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அச்சட்டங்கள் 10 முழ உயரமும் 1 1/2 முழ அகலமும்
உள்ளதாக இருக்கேவண்டும். 17 ஒவ்ெவாரு
புறமுள்ள தூண்கள் குறுக்குத் துண்டுகளால்
ஒவ்ெவாரு சட்டமாகச் ேசர்க்கப்படேவண்டும்.
பரிசுத்த கூடாரத்தின் எல்லாச் சட்டங்களும் ஒேர
அளவுைடயதாக இருக்க ேவண்டும். 18 பரிசுத்த
கூடாரத்தின் ெதன் புறத்திற்ெகன்று 20 சட்டங்கைள
உருவாக்கு. 19 சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளிப்
பீடங்கைள உண்டாக்கு. ஒவ்ெவாரு சட்டத்தின்
கீழும் இரண்டு பீடங்கள் வீதம் அைமய ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு பக்கத் தூணுக்கும் ஒருபீடம் வீதம்
இருக்கேவண்டும். 20 பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
மறுபக்கத்திற்ெகன்று (வடக்குப் புறம்) ேமலும்
இருபது சட்டங்கள் ெசய். 21 நாற்பது ெவள்ளி
பீடங்கள் ஒவ்ெவாரு சட்டத்திற்கும் இரண்டு வீதம்
ெசய். 22 ஆறு சட்டங்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
பின்புறத்திற்கு (ேமற்குப்பக்கம்) அைமத்துவிடு. 23

பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் பின்புறத்து
மூைலகளுக்ெகன்று இரண்டு சட்டங்கள் ெசய். 24

மூைலகளிலுள்ள சட்டங்கள் அடியில்
ேசர்க்கப்படேவண்டும். ேமற்புறத்தில் சட்டங்கைள
ஒரு வைளயத்தால் இைணக்கேவண்டும். இரண்டு
மூைலகளுக்கும் அவ்வாேற ெசய். 25 கூடாரத்தின்
ேமற்குப்புறத்திற்கு எட்டுச் சட்டங்கள் இருக்கும். 16
ெவள்ளிப் பீடங்கள் ஒவ்ெவாரு சட்டத்திற்கு இரண்டு
வீதம் அைமயும்.

26 “பரிசுத்த கூடாரத்தின் சட்டங்களுக்குச் சீத்திம்
மரத்தாலான தாழ்ப்பாள்கைளச் ெசய். பரிசுத்த
கூடாரத்தின் முன்புறத்திற்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கள்
இருக்கேவண்டும். 27 பரிசுத்த கூடாரத்தின்
பின்னாலுள்ள (ேமற்குப் புறத்தின்) சட்டங்களுக்கு
ஐந்து தாழ்ப்பாள்கள் இருக்க ேவண்டும். 28

நடுவிலுள்ள தாழ்ப்பாள் ஒரு மூைலயிலிருந்து
மறுமூைலவைரக்கும் சட்டங்கள் வழியாகச்
ெசல்லேவண்டும்.

29 “இந்த சட்டங்கைளப் ெபான் தகட்டால் மூடு.
தாழ்ப்பாள்கைள இைணப்பதற்குப் ெபான்
வைளயங்கைள உண்டுபண்ணு. தாழ்ப்பாள்களுக்கும்
ெபான் முலாம் பூசு. 30 மைலயில் நான் உனக்குக்
காட்டிய மாதிரியின்படிேய பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
உண்டாக்கு.

பரிசுத்த கூடாரத்தின் உட்புறம்
31 “பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் உட்புறத்தில்
விரிப்பதற்கு ெமல்லிய துகிலினால் ஒரு விேசஷ
திைரச்சீைலைய உண்டாக்கு. நீலம், இரத்தாம்பரம்,
சிவப்பு நூலால் அந்தத் திைரச்சீைலைய
உண்டாக்கி, அதிேல ேகரூபின்களின்
சித்திரங்கைளப் பின்னு. 32 சீத்திம் மரத்தால் நான்கு
தூண்கைள உண்டாக்கி அவற்ைறப் ெபான்னால்
மூடு. நான்கு தூண்கள் ேமலும் ெபான்னால் ஆன
ெகாக்கிகைள இைண. தூண்களுக்கு அடியில்
நான்கு ெவள்ளி பீடங்கைள ைவ. பிறகு திைரச்
சீைலையத் தங்கக் ெகாக்கிகளில் ெதாங்கவிடு. 33

ெபான் வைளயங்களுக்குக் கீேழ திைரகைளத்
ெதாங்கவிடு. நீ ெசய்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
திைரக்குப் பின்ேன ைவ. இந்தத் திைரயானது
பரிசுத்த இடத்ைதயும், மகா பரிசுத்த இடத்ைதயும்

பிரிக்கும். 34 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதன்
கிருபாசனத்தால் மூடிைவ.

35 “பின்பு பரிசுத்த இடத்தின் திைரயின்
முன்புறத்தில் நீ ெசய்த விேசஷ ேமைசைய ைவ.
பரிசுத்த கூடாரத்தின் வடக்குப்புறத்தில் ேமைச
இருக்க ேவண்டும். குத்துவிளக்குத் தண்ைட
ெதற்குப்புறத்தில் ைவ. அது ேமைசயின் குறுக்காக
இருக்கும்.

பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் நுைழவாயில்
36 “பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் நுைழவாயிைல
மூடுவதற்கு ஒரு திைரைய உருவாக்குங்கள். நீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூலாலும், ெமல்லிய
துகிலாலும், இத்திைரைய உண்டாக்கு. அதில்
சித்திரங்கைளப் பின்னி ைவ. 37 திைரகளுக்குப்
ெபான் ெகாக்கிகைள உண்டாக்கு. ெபான் முலாம்
பூசப்பட்ட சீத்திம் மரத்தால் ஐந்து தூண்கைளச்
ெசய். ஐந்து தூண்களுக்கும் ெவண்கலத்தால் ஐந்து
பீடங்கைளச் ெசய்” என்றார்.

தகனபலிகளுக்குரிய பலிபீடம்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “சீத்திம்
மரத்தால் ஒரு பலிபீடம் ெசய். அப்பலிபீடம்
சதுர வடிவமாக இருக்கேவண்டும். 5 முழ

நீளமும், 5 முழ அகலமும், 3 முழ உயரமும்
இருக்கட்டும். 2 பலிபீடத்தின் நான்கு மூைலகளிலும்
நான்கு ெகாம்புகைளப் ெபாருத்து. இப்படி
பலிபீடமும், ெகாம்புகளும் ஒேர துண்டாக இருக்கும்.
பலிபீடத்ைத ெவண்கலத்தால் மூட ேவண்டும்.

3 “பலிபீடத்தில் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்களும்,
கருவிகளும் ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டைவயாக
இருக்கட்டும். பாைனகள், அகப்ைபகள்,
கிண்ணங்கள், முள் கரண்டிகள், ெநருப்புச் சட்டிகள்
ஆகியவற்ைறச் ெசய். பலிபீடத்தின் சாம்பைல
அகற்றுவதற்காக இைவ பயன்படும். 4 பலபீடத்திற்கு
வைல ேபான்ற ஒரு சல்லைட ெசய்யேவண்டும்.
சல்லைடயின் நான்கு மூைலகளிலும் ஒவ்ெவாரு
ெவண்கல வைளயங்கைள உண்டாக்கு. 5

பலிபீடத்தின் கீழ்ப்புறத்தில் பாதி உயரத்தில் அந்த
சல்லைடைய உட்கார ைவ.

6 “பலிபீடத்திற்கான தூண்கைள சீத்திம் மரத்தால்
ெசய்து அைத ெவண்கலத்தால் மூட ேவண்டும். 7

பலிபீடத்தின் இருபக்கங்களிலும் வைளயங்களின்
வழிேய தண்டுகைளச் ெசலுத்து. பலிபீடத்ைதச்
சுமப்பதற்கு இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்து. 8 பல
ைககளால் ெசய்யப்பட்ட பக்கங்கைள உைடய
உட்குழியுள்ள ெபட்டிையப்ேபால பலிபீடத்ைதச்
ெசய்ய ேவண்டும். நான் மைலயில் உனக்குக்
காண்பித்தபடிேய பலி பீடத்ைதச் ெசய்யேவண்டும்.

பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ெவளிப்பிரகாரம்
9 “பரிசுத்த கூடாரத்திற்கு ஒரு ெவளிப்பிரகாரம்
அைமப்பாயாக. அது 100 முழ நீளமான திைரகளால்
ெதற்குப்புறம் மைறக்கப்படட்டும். ெமல்லிய துகிலால்
இத்திைரகள் அைமய ேவண்டும். 10 20 ெவண்கல
பீடங்கள் உள்ள 20 தூண்கைளப் பயன்படுத்து.
தூண்களின் ெகாக்கிகளும், திைரப் பூண்களும்
ெவள்ளியால் ெசய்யப்படேவண்டும். 11 வடபுறத்திலும்
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திைரச் சுவர் 100 முழ நீளமாக இருக்க ேவண்டும்.
அதற்கு 20 தூண்களும், 20 ெவண்கலப் பீடங்களும்
இருக்கேவண்டும். தூண்களின் ெகாக்கிகளும்,
திைரப் பூண்களும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்படேவண்டும்.

12 “ெவளிப்பிரகாரத்தின் ேமற்குப்புறத்தில் 50 முழ
நீளமுள்ள திைரச்சுவர் இருக்க ேவண்டும். 10
தூண்களும், 10 பீடங்களும் இருக்க ேவண்டும். 13

ெவளிப்பிரகாரத்தின் கிழக்குப் புறமும் 50 முழ
அகலம் இருக்க ேவண்டும். 14 ெவளிப்பிரகாரத்தின்
நுைழ வாயில் கிழக்குப் புறத்திேலேய அைமயட்டும்.
நுைழவாயிலின் ஒருபுறம் 15 முழ நீளமான
திைரகளும், 3 தூண்களும், 3 பீடங்களும் இருக்க
ேவண்டும். 15 அதன் மறுபுறமும் 15 முழ நீளமான
திைரகளும், மூன்று தூண்களும், அவற்றிற்கு மூன்று
பீடங்களும் இருக்கட்டும்.

16 “ெவளிப்பிரகாரத்தின் நுைழவாயிைல
மூடுவதற்கு 20 முழ நீளமான திைர இருக்கேவண்டும்.
ெமல்லிய துகில், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு
நூலாலும் ஆகிய துணிகளால் திைரகைளயும், அதில்
சித்திர ேவைலப்பாடுகைளயும் ெசய். நான்கு
பீடங்கள் உள்ள நான்கு தூண்கள் திைரக்ெகன
இருக்கட்டும். 17 ெவளிப்பிரகாரத்ைதச்
சுற்றிலுமுள்ள அைனத்துத் தூண்களும் ெவள்ளி
பூண்களும், ெவள்ளிக் ெகாக்கிகளும், ெவண்கலப்
பீடங்களும் ெகாண்டதாக இருக்கேவண்டும். 18 100
முழ நீளமும் 50 முழ அகலமும் ெகாண்டதாக
ெவளிப்பிரகாரம் இருக்கேவண்டும்.
ெவளிப்பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலுமுள்ள திைரகளின்
சுவர் 5 முழ உயரம் இருக்க ேவண்டும். திைரகள்
ெமல்லிய துகிலால் ெநய்யப்பட ேவண்டும்.
தூண்களின் பீடங்கள் ெவண்கலத்தாலாக ேவண்டும்.
19 எல்லாக் கருவிகளும், கூடாரத்தின் ஆணிகளும்,
பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குத் ேதைவயான எல்லாப்
ெபாருட்களும் ெவண்கலத்தால் அைமய ேவண்டும்.
ெவளிப்பிரகாரத்திற்கான திைரகளுக்குத்
ேதைவயான கூடார ஆணிகளும் ெவண்கலத்தால்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

அகல் எண்ெணய்
20 “தரத்தில் உயர்ந்த ஒலிவ எண்ெணையக்
ெகாண்டுவரும்படியாக இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
கட்டைளயிடு. தினமும் மாைல ேநரத்தில் ஏற்றப்பட
ேவண்டிய விளக்கிற்கு இந்த எண்ெணையப்
பயன்படுத்து. 21 ஆேரானும், அவன் குமாரர்களும்
விளக்ைகச் சுத்திகரிக்கும் ேவைலையச் ெசய்ய
ேவண்டும். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் முன் அைறக்குள்
அவர்கள் ெசல்வார்கள். இது உடன்படிக்ைக
இருக்கும் அைறக்கு முன்பாக இருக்கும் ெவளிப்புற
அைற. ஒரு திைர இந்த இரண்டு அைறகைளயும்
பிரிக்கும். மாைல முதல், காைலவைர கர்த்தருக்கு
முன் விளக்கு ெதாடர்ந்து எரிந்துக்ெகாண்ேட
இருக்கும்படி அவர்கள் அைதக் கவனித்து
வரேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்களும், அவர்கள்
சந்ததியும் இச்சட்டத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
பின்பற்ற ேவண்டும்” என்றார்.

ஆசாரியருக்கான உைட

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “உன்
சேகாதரனாகிய ஆேராைனயும், நாதாப்,
அபியூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும்

ஆேரானின் குமாரர்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து பிரித்து உன்னிடம் வரவைழ.
இவர்கள் எனக்கு ஆசாரியர்களாக ஊழியம்
ெசய்வார்களாக.

2 “உனது சேகாதரனாகிய ஆேரானுக்ெகன்று
சிறப்பான ஆைடகைள உண்டாக்கு. அந்த
ஆைடகள் அவனுக்குக் கனமும், ேமன்ைமயும் தரும்.
3 இந்த ஆைடகைளச் ெசய்யும் திறைமமிக்கவர்கள்
ஜனங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு
விேசஷ அறிைவ நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
அவர்களிடம் ஆேரானுைடய ஆைடகைளத்
தயாரிக்கச் ெசால். அவன் எனக்குச் சிறப்பான
பணிவிைட ெசய்வைத அந்த உைட காட்டும். அவன்
என்ைனச் ேசவிக்கிற ஆசாரியனாகப்
பணியாற்றுவான். 4 அந்த மனிதர்கள்
ெசய்யேவண்டிய ஆைடகள் இைவகேள:
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம், ஏேபாத், நீல அங்கி,
முழுவதும் ெநய்யப்பட்ட ெவள்ைள அங்கி,
தைலப்பாைக, கச்ைச. ஆேரானுக்கும் அவன்
குமாரன்களுக்ெகன்றும் இந்தச் சிறப்பு ஆைடகைள
உண்டாக்க ேவண்டும். பின்பு ஆேரானும், அவனது
குமாரர்களும் எனக்கு ஆசாரியர்களாக ஊழியம்
ெசய்யமுடியும். 5 ெபான்ைனயும், ஜரிைககைளயும்,
ெமல்லிய துகிைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சிவப்புநிற நூைலயும் பயன்படுத்துமாறு
அவர்களுக்குச் ெசால்.

ஏேபாத்தும், இைடக் கச்ைசயும்
6 “ஏேபாத்ைதச் ெசய்வதற்குப் ெபான்ைனயும்,
சரிைககைளயும், ெமல்லிய துகிைலயும், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்புநிற நூைலயும் பயன்படுத்து.
இது திறைம மிக்க கைலஞனின் ேவைல ஆகும். 7

ஏேபாத்தின் ேதாள் பகுதி ஒவ்ெவான்றிலும்
ஒவ்ெவாரு ேதாள்பட்ைட இருக்கேவண்டும். இந்தத்
ேதாள் பட்ைடகள் ஏேபாத்தின் இரண்டு
மூைலகளிலும் கட்டப்படேவண்டும்.

8 “ஏேபாத்திற்கு ஒரு இைடக்கச்ைசையச் ெசய்ய
ேவண்டும். ஏேபாத்ைத ெநய்தது ேபாலேவ, இைடக்
கச்ைசையயும், ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகில்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்புநிற நூல்
ஆகியவற்றால் ெசய்ய ேவண்டும்.

9 “இரண்டு ேகாேமதகக் கற்கைள எடுத்துெகாள்.
இஸ்ரேவலின் (யாக்ேகாபு) பன்னிரண்டு
குமாரர்களின் ெபயர்கைளயும் அக்கற்களின் மீது
எழுது. 10 ஆறு ெபயர்கைள ஒரு கல்லிலும், மற்ற
ஆறு ெபயர்கைள மறு கல்லிலும் எழுதேவண்டும்.
முதல் மகனிலிருந்து கைடசி குமாரன் வைரக்கும்
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயர்கைளயும் எழுதேவண்டும். 11

இந்த கற்களின் மீது இஸ்ரேவலின் ஆண்
பிள்ைளகளுைடய ெபயர்கைள ெசதுக்கேவண்டும்.
முத்திைர ெசய்கிற முைறப்படிேய இதைனயும் ெசய்.
பின்பு தங்கச் சட்டங்களில் கற்கைளப் ெபாருத்து. 12

ஏேபாத்தின் வார்களில் இந்த கற்கைளப் ெபாருத்து.
கர்த்தருக்கு முன்னால் நிற்கும்ேபாது ஆேரான்
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அந்தச் சிவப்பு அங்கிைய அணிந்துெகாள்வான்.
ஏேபாத்தின்ேமல் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
குமாரர்களின் ெபயர்களும் உள்ள இரண்டு கற்களும்
இருக்கும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேதவன் நிைனவு
கூருவதற்கு இக்கற்கள் உதவும். 13 ஏேபாத்தின்
ேமல் அக்கற்கள் நன்றாக பதிக்கப்பட்டிருக்கும்படி
பசும் ெபான்ைன பயன்படுத்து. 14 ெபான்னால்
இரண்டு பின்னல் ேவைலயான சங்கிலிகள் ெசய்து
அவற்ைறப் ெபான் சட்டத்தில் பூட்டேவண்டும்.

நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
15 “தைலைம ஆசாரியனுக்காக நியாயத் தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைதச் ெசய். ஏேபாத்ைதச் ெசய்தது
ேபாலேவ, திறைமமிக்க ைக
ேவைலக்காரர்கைளக்ெகாண்டு இைதயும் ெசய்ய
ேவண்டும். ெபான் ஜரிைகையயும், ெமல்லிய
துகிைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நிற
நூைலயும் பயன்படுத்த ேவண்டும். 16 இந்த
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத இரண்டாக மடித்து
ஒரு சதுர ைபயாக ைதக்க ேவண்டும். அது 9 அங்குல
நீளமும், 9 அங்குல அகலமும் உைடய சதுரமாய்
இருக்க ேவண்டும். 17 நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தில் நான்கு வரிைச விைலயுயர்ந்த
கற்கைளப் பதிக்க ேவண்டும். பத்மராகம்,
புஷ்பராகம், மாணிக்கம் கற்கள் முதல் வரிைசயில்
இருக்க ேவண்டும். 18 இரண்டாவது வரிைசயில்
மரகதம், இந்திரநீலம், வச்சிரம் ஆகிய கற்கள்
இருக்க ேவண்டும். 19 மூன்றாவது வரிைசயில்
ெகம்பு, ைவடூரியம், சுகந்தி ஆகிய கற்கள் இருக்க
ேவண்டும். 20 நான்காவது வரிைசயில் படிகப்பச்ைச,
ேகாேமதகம், யஸ்பி என்ற கற்கள் இருக்க ேவண்டும்.
இைவ அைனத்ைதயும் ெபான்னில் பதிக்க ேவண்டும்.
21 நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தில் ேமற்கூறிய
பன்னிெரண்டு கற்கள் இருக்க ேவண்டும்.
இஸ்ரேவலின் குமாரர்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
ஒவ்ெவாரு கல் இருக்க ேவண்டும். முத்திைர
ெசய்கிற வண்ணேம ஒவ்ெவாரு கல்லிலும்
இப்ெபயர்கள் ெபாறிக்கப்பட ேவண்டும்.

22 “சுத்தமான ெபான்னினால் ஆன சங்கிலிகைள
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்திற்காக ெசய்ய
ேவண்டும். அைவ கயிறு ேபால் பின்னப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். 23 இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின் இரண்டு
மூைலகளிலும் அவற்ைற மாட்ட ேவண்டும். 24

இரண்டு ெபான் சங்கிலிகைளயும் நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தின் இரண்டு வைளயங்களில்
ெபாருத்து. 25 இரண்டு சட்டத்திலும் சங்கிலிகளின்
வார்கைள இைணத்துவிடு. ஏேபாத்தின்
முன்பகுதியிலுள்ள இரண்டு ேதாள் பட்ைடகளிலும்
இைவ ெபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 26 ேமலும் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின் மூைலகளில்
ெபாருத்து. ஏேபாத்துக்கு ெபாருத்தின நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தின் உட்புற மூைலகளில் இது
இருக்கும். 27 இன்னும் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற ஏேபாத்தின்
முன்புறமுள்ள ேதாள் பட்ைடகளின் கீழ்ப்பகுதியில்
ெபாருத்து. ெபான் வைளயங்கைள ஏேபாத்தின்
இைடக் கச்ைசக்கு ேமல் ைவ. 28 நியாயத்தீர்ப்பு

மார்ப்பதக்கத்தின் வைளயங்கைள ஏேபாத்தின்
வைளயங்கேளாடு இைணப்பதற்கு நீல நிற
நாடாைவப் பயன்படுத்து. இதனால் நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கம் கச்ைசக்கு அருேகயும் ஏேபாத்திற்கு
எதிேரயும் இருக்கும்.

29 “பரிசுத்த இடத்துக்குள் ஆேரான்
நுைழயும்ேபாது, அவன் நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைத அணிய ேவண்டும். அவனது
மார்புக்கு ேநராக இஸ்ரேவலின் பன்னிெரண்டு
குமாரர்களின் ேபைரயும் அவன்
அணிந்துெகாள்வான். இவ்வாறு கர்த்தர் அவர்கைள
எப்ேபாதும் நிைனவு கூருவார். 30 நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்திற்குள் ஊரீைமயும் தும்மீைமயும் ைவ.
கர்த்தருக்கு முன் ெசல்லும்ேபாது இைவ ஆேரானின்
மார்புக்கு ேமலாக இருக்கும். இப்படியாக
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் நியாயத்தீர்ப்ைப
கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆேரான் எப்ேபாதும் சுமந்து
ெசல்வான்.

ஆசாரியர்களுக்குரிய பிற ஆைடகள்
31 “ஏேபாத்திற்காக ஒரு நீல அங்கிையத் தயார்
ெசய். 32 தைலைய நுைழத்துக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு
நடுவில் ஒரு துவாரத்ைத அைமப்பாயாக. அத்து
வாரத்ைதச் சுற்றிலும் ஒரு ெநய்யப்பட்ட துணிையத்
ைதத்துவிடு. துவாரம் கிழியாதபடிக்கு அது உதவும்.
33 துணியாலான மாதுளம் பழங்கைள உண்டாக்க
நீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு ஆகிய நூைலப்
பயன்படுத்து. அவற்ைற வஸ்திரத்தின் ஓரங்களில்
சுற்றிலும் ெதாங்கவிடு. மாதுளம் பழங்களுக்கு
இைடயில் ெபான்மணிகைளத் ெதாங்கவிடு. 34

இவ்வாறு அங்கியின் கீேழ ெபான் மணிகளும்,
மாதுளம் பழங்களும் இருக்க ேவண்டும். ஒரு
மாதுளம் பழமும், ஒரு ெபான் மணியுமாக வரிைசயாக
அைமயட்டும். 35 ஆேரான் ஆசாரியனாகப்
பணிவிைட ெசய்யும்ேபாது இந்த அங்கிைய
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். கர்த்தரின் முன்ேன
நிற்கும்படியாக பரிசுத்த இடத்திற்கு அவன்
ேபாகும்ேபாது அவன் சாகாதபடிக்கு மணிகள்
ஒலிக்கும். பரிசுத்த இடத்திலிருந்து
ெவளிேயறும்ேபாதும் அைவ ஒலிக்கும்.

36 “முத்திைர ெசய்வைதப்ேபால், ெபான் தகட்டில்
ெபான் எழுத்துக்களால் அதில் ‘கர்த்தருக்கு
பரிசுத்தம்’ என்னும் வார்த்ைதகைள ெபாறித்து ைவ.
37 அந்த ெபான் தகட்ைட ஒரு நீல வண்ண
நாடாவில் இைணத்துவிடு. தைலப்பாைகயின்
முன்புறம் அந்தப் ெபான் தகடு இருக்க ேவண்டும். 38

ஆேரான் அைத தைலயில் அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பைடக்கும்
காணிக்ைககளில் உள்ள கைறயினால் அவன்
கைறபடாதபடி இது உதவும். ஜனங்கள்
கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் காணிக்ைககள்
இைவகேள. ஜனங்களின் காணிக்ைககைளக்
கர்த்தர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ஆேரான்
இதைன எப்ேபாதும் தைலயில் அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்.

39 “ெவள்ைள அங்கிைய ெமல்லிய துகில்
நூலிலிருந்து ெநய்ய ேவண்டும். தைலப்பாைகக்கும்
ெமல்லிய துகிைலப் பயன்படுத்து. கச்ைசயில் சித்திர
ேவைலப்பாடுகள் ைதக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். 40
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ேமலங்கி, கச்ைச, தைலப்பாைக ஆகியவற்ைற
ஆேரானின் குமாரர்களுக்காகவும் ெசய்ய ேவண்டும்.
இது அவர்களுக்கு கனத்ைதயும் மதிப்ைபயும்
அளிக்கும். 41 உன் சேகாதரனாகிய ஆேரானுக்கும்,
அவன் குமாரர்களுக்கும் இந்த ஆைடகைள அணிவி.
அவர்கைள ஆசாரியர்களாக்கும்படி விேசஷ
எண்ெணைய அவர்கள் மீது ஊற்று. இது அவர்கைளப்
பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள் எனக்கு ேசைவ ெசய்யும்
ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள்.

42 “ெமல்லிய துகிலால் ஆசாரியர்களுக்கு
உள்ளாைடகள் ைதக்க ேவண்டும். அைவ
இடுப்பிலிருந்து முழங்கால்வைரக்கும் இருக்கும். 43

ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் நுைழயும்ேபாெதல்லாம்
ஆேரானும், அவனது குமாரர்களும் இந்த
ஆைடகைள அணிந்திருக்க ேவண்டும். பரிசுத்த
இடத்தில் பலிபீடத்தருேக ஆசாரியராக பணிவிைட
ெசய்ய வரும்ேபாது இைத அணியேவண்டும்.
அவற்ைற அணியாவிட்டால் அவர்கள்
குற்றவாளிகளாவார்கள். அதனால் அவர்கள்
சாகேநரிடும். ஆேரானுக்கும் அவன்
குடும்பத்தினருக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் இது
கட்டைளயாக இருக்கும்” என்றார்.

ஆசாரியர்களின் நியமன விழா

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“எனக்கு ஆசாரியர்களாக விேசஷ
பணிவிைடைய ஆேரானும் அவன்

குமாரர்களும் ெசய்யும்ெபாருட்டு நீ ெசய்ய ேவண்டிய
காரியங்கைள நான் உனக்குக் கூறுேவன். ஒரு
இளங்காைளையயும், குைறகள் இல்லாத இரண்டு
இளம் ெவள்ளாடுகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
2 சுத்தமான ேகாதுைம மாைவ புளிப்பில்லாத
ெராட்டியாகச் ெசய்துெகாள். அேத மாைவப்
பயன்படுத்தி ஒலிவ எண்ெணயால் வார்ப்பு
ெராட்டிகைளயும் தயாரித்துக்ெகாள். சிறிய ெமல்லிய
அைடகைளயும் எண்ெணய் பூசி உண்டாக்கு. 3

வார்ப்பு ெராட்டிகைளயும், அைடகைளயும் ஒரு
கூைடயில் ைவத்து அைவகைளயும், காைளையயும்,
இரண்டு கடாக்கைளயும் ஆேரானுக்கும் அவன்
குமாரர்களுக்கும் ெகாடு.

4 “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் நுைழ வாயிலுக்கு
ஆேராைனயும், அவனது குமாரர்கைளயும்
அைழத்துவா. அவர்கைள தண்ணீரில் கழுவின பின்பு
ஆேரானுக்கு விேசஷ ஆைடகைள அணிவி. 5

முழுவதும் ெநய்த ெவள்ைள அங்கிையயும்,
ஏேபாத்ேதாடு அணிய ேவண்டிய நீல அங்கிையயும்
உடுத்திவிடு. அதன் ேமல் ஏேபாத்ைதயும்,
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதயும் அணியச்ெசய்.
அழகிய அைரக்கச்ைசைய கட்டிவிடு. 6

தைலப்பாைகைய அவன் தைலயில் ைவத்து,
அதன்ேமல் பரிசுத்த கிரீடத்ைத ைவ. 7 பின்பு
அபிேஷக எண்ெணைய எடுத்து ஆேரானின்
தைலயின்ேமல் ஊற்று. கர்த்தருக்குரிய ஆசாரியப்
பணிவிைடக்கு ஆேரான் பிரித்ெதடுக்கப்பட்டைத
இது காட்டும்.

8 “பின்பு ஆேரானின் குமாரர்கைள அந்த
இடத்திற்கு அைழத்து வா. முழுவதும் ெநய்யப்பட்ட
ெவள்ைள நிற அங்கிகைள அவர்களுக்கு அணிவி. 9

பின் அைரக்கச்ைசகைளக் கட்டிவிடு. அவர்கள்

அணிவதற்கான விேசஷ பாைககைளக் ெகாடு.
அப்ேபாதிலிருந்து அவர்கள் ஆசாரியர்களாகப் பணி
ெசய்ய ஆரம்பிப்பார்கள். என்ெறன்ைறக்குமான
விேசஷ சட்டப்படி அவர்கள் ஆசாரியர்களாக
இருப்பார்கள். இவ்வாறு ஆேராைனயும் அவன்
குமாரர்கைளயும் நீ ஆசாரியர்களாக்கேவண்டும்.

10 “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கு முன் காைளையக்
ெகாண்டு வா. ஆேரானும், அவனது குமாரர்களும்
தங்கள் ைககைளக் காைளயின் தைலயில்
ைவக்கட்டும். 11 ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின்
நுைழவாயிலில் காைளையக் ெகால். கர்த்தர்
இைதப் பார்ப்பார். 12 காைளயின் இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்திற்குச் ெசல். உனது
விரல்கைள இரத்தத்தில் ேதாய்த்து பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகளில் பூசு. மீதி இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்
அடியிேல ஊற்றிவிடு. 13 காைளயின்
உட்புறத்திலுள்ள எல்லா ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின்
ேமலுள்ள சவ்ைவயும், சிறுநீரகங்கைளயும்,
அைவகைள சுற்றிய ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து,
பலிபீடத்தில் எரித்துவிடு. 14 பின் காைளயின்
மாமிசம், அதன் ேதால், பிற பகுதிகைள எடுத்துவிட்டு
பாைளயத்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
அவற்ைறச் சுட்ெடரித்துவிடு. இதுேவ
ஆசாரியர்களின் பாவத்ைதப் ேபாக்குவதற்கான
காணிக்ைக ஆகும்.

15 “பின் ஆேரானும், அவனது குமாரர்களும்
ஆட்டுக் கடாவின் தைலயில் தம் ைககைள
ைவக்கும்படி ெசால். 16 கடாைவக் ெகான்று
இரத்தத்ைதச் ேசகரித்துப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும்
நான்கு பக்கங்களிலும் அைதத் ெதளித்துவிடு. 17

ெசம்மறி ஆட்டுக் கடாைவப் பல துண்டுகளாக்கு.
அதன் எல்லா உட்பாகங்கைளயும், கால்கைளயும்
கழுவு. அவற்ைற ெசம்மறி ஆட்டுக் கடாவின்
தைலேயாடும், அதன் மற்ற துண்டுகேளாடும் ைவ. 18

எல்லாவற்ைறயும் பலிபீடத்தில் எரித்துவிடு. இது
கர்த்தருக்குத் தரப்படும் தகனபலியாகும்.
கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசைனயாக இது இருக்கும்.

19 “ஆேரானும், அவனது குமாரர்களும் மற்ெறாரு
ஆட்டுக் கடாவின்ேமல் தம் ைககைள ைவக்கட்டும்.
20 அக்கடாைவக் ெகான்று ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத
ேசகரித்துக்ெகாள். அந்த இரத்தத்ைத ஆேரானின்
வலது காது மடலிலும், அவன் குமாரர்களின் வலது
காது மடலிலும், அவர்களின் வலது ைகப் ெபரு
விரல்களிலும், அவர்களின் வலது கால்
ெபருவிரல்களிலும் தடவு. பின்பு பலிபீடத்தின் 4
பக்கங்களின் எதிரிலும் மீதி இரத்தத்ைத ெதளி. 21

பிறகு சிறிது இரத்தத்ைதப் பலி பீடத்திலிருந்து
எடுத்து அைத விேசஷ எண்ெணயுடன் கலந்து
ஆேரான் மீதும் அவன் ஆைடகள் மீதும் ெதளி. பின்பு
அவனது குமாரர்கள் மற்றும் அவர்களின் ஆைடகள்
மீதும் ெதளி. ஆேரானும் அவனது குமாரர்களும்
எனக்கு விேசஷ பணிவிைட ெசய்பவர்கள்
என்பைதயும், இந்த ஆைடகள் விேசஷ காலங்களில்
மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டியைவ
என்பைதயும் இது காட்டும்.

22 “பின்பு ஆட்டுக் கடாவிலிருந்து ெகாழுப்ைப
அகற்று. (ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக
நியமிக்கும் விழாவில் பயன்படுத்தப்படும் கடா இது.)
வாைலயும், உட்பாகங்கைளயும் சூழ்ந்திருக்கும்
ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின் ேமலுள்ள சவ்ைவயும்,
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சிறுநீரகங்கைளயும் அைவகைளச் சுற்றி இருக்கும்
ெகாழுப்ைபயும் வலது காைலயும் எடுத்துக்ெகாள். 23

பின் புளிப்பு இல்லாத ெராட்டி இருக்கும் கூைடைய
எடுத்துக்ெகாள். கர்த்தரின் முன் ைவக்க ேவண்டிய
கூைட இது. ஒரு வார்ப்பு ெராட்டி, எண்ெணயால்
ெசய்யப்பட்ட அைட, ஒரு சிறிய ெமல்லிய அைட
ஆகியவற்ைறக் கூைடயில் இருந்து எடுக்க
ேவண்டும். 24 இவற்ைற ஆேரானுக்கும், அவன்
குமாரர்களுக்கும் ைகயில் ெகாடு. இவற்ைற
அவர்கள் ஏந்தி நிற்கும்படி ெசய். கர்த்தருக்கு உகந்த
அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக அவர்கள் அைத
அைசவாட்ட ேவண்டும். 25 பின்பு அவற்ைற
அவர்களிடமிருந்து வாங்கிக் ஆட்டுக்கடாேவாடு
பலிபீடத்தில் சுட்ெடரி. இது ெநருப்பின் மூலமாக
ேதவனுக்குத் தரப்படும் தகன பலியாகும். அதன்
சுகந்த வாசைன கர்த்தருக்கு ஏற்றது.

26 “ஆட்டுக்கடாவின் (இந்தக் கடா ஆேராைன
தைலைம ஆசாரியனாக்கும் விழாவில்
பயன்படுத்தப்படும்) மார்புப் பகுதிைய விேசஷ
காணிக்ைகயாக கர்த்தரின் முன்னிைலயில் ஏந்தி
நிற்க ேவண்டும். பின் அைத எடுத்து ைவ. மிருகத்தின்
இந்தப் பகுதி உனக்குரியது. 27 ஆேராைனத்
தைலைம ஆசாரியனாக்குவதற்குப் பயன்படுத்திய
கடாவின் மார்புப் பகுதி, கால் ஆகியவற்ைற எடுத்து
அவற்ைற பரிசுத்தப்படுத்து. அந்த விேசஷ
பாகங்கைள ஆேரானுக்கும், அவன் குமாரர்களுக்கும்
ெகாடு. 28 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எப்ேபாதும்
இப்பாகங்கைள ஆசாரியர்களுக்கு ெகாடுத்துவிட
ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
காணிக்ைக ெசலுத்தும்ேபாெதல்லாம் இப்பாகங்கள்
ஆசாரியர்களுக்கு உரியைவ. இவற்ைற அவர்கள்
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது அது
கர்த்தருக்கு ெகாடுப்பதற்குச் சமமாகும்.

29 “ஆேரானுக்காகச் ெசய்த அந்த விேசஷ
ஆைடகைளப் பாதுகாப்பாக ைவத்திரு.
அவனுக்குப்பின் வரும் குமாரர்களுக்கும் அந்த
ஆைடகள் உரியனவாகும். தைலைம
ஆசாரியர்களாகத் ெதரிந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்
அவற்ைற அணிவார்கள். 30 ஆேரானின் குமாரன்
அவனுக்குப்பின் தைலைம ஆசாரியனாவான்.
பரிசுத்த இடத்தில் பணியாற்றுவதற்காக ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தில் பிரேவசிக்கும்ேபாது 7 நாளளவும் அவன்
அைத உடுத்த ேவண்டும்.

31 “ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக்க
பயன்படுத்திய ஆட்டுக்கடாவின் மாம்சத்ைத
பரிசுத்தமான இடத்தில் சைமக்க ேவண்டும். 32 முன்
வாசலில் ஆேரானும் அவன் குமாரர்களும் அைத
உண்ண ேவண்டும். ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின்
கூைடயிலுள்ள ெராட்டிையயும் அவர்கள் சாப்பிட
ேவண்டும். 33 அவர்கள் ஆசாரியர்களானேபாது,
அவர்கள் பாவங்கைள அகற்ற இந்தக் காணிக்ைக
பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்ேபாது அவர்கள் அவற்ைற
உண்ண ேவண்டும். அைவகள் பரிசுத்தமானதால்
அந்நியன் அைவகைள உண்ணக் கூடாது. 34 மறு
நாள் காைலயில் கடாவின் மாமிசேமா, ெராட்டிேயா
மீதியிருந்தால் அது முற்றிலும் சுட்ெடரிக்கப்பட
ேவண்டும். அைத விேசஷ காலத்தில் விேசஷ
வைகயில் சாப்பிட ேவண்டுமாதலால் அந்த
ெராட்டிையேயா, மாமிசத்ைதேயா நீ சாப்பிடக்
கூடாது.

35 “ஆேரானுக்காகவும், அவன்
குமாரர்களுக்காகவும் நீ அவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும். நான் ெசான்னபடிேய அவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும். ஆசாரியர்களாக அவர்கைள நியமிக்கும்
விழா 7 நாட்கள் ெதாடர ேவண்டும். 36 ஏழு
நாட்களிலும் தினந்ேதாறும் ஒவ்ெவாரு காைளையக்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரான், அவன் குமாரர்களின்
பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்பட்ட பலியாக இது
அைமயும். பலிபீடத்ைதப் பரிசுத்தப் படுத்துவதற்கு
இப்பலிகைள நீ பயன்படுத்த ேவண்டும். அைதப்
பரிசுத்தமாக்க ஒலிவ எண்ெணைய ஊற்ற ேவண்டும்.
37 அந்த 7 நாட்களில் பலிபீடத்ைத சுத்தமாகவும்,
பரிசுத்தமாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அப்ேபாது பலிபீடம் மகா பரிசுத்தமாகும்.
பலிபீடத்ைதத் ெதாடும் எப்ெபாருளும் பரிசுத்தம்
ஆகும்.

38 “ஒவ்ெவாரு நாளும் பலிபீடத்தில் ஒரு
காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும். ஒரு வயது நிரம்பிய
இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்ல ேவண்டும்.
39 ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் காைலயிலும்
மற்ெறான்ைற மாைலயிலும் காணிக்ைகயாய்
ெசலுத்த ேவண்டும். 40 முதல் ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகால்லும்ேபாது, சுத்தமான அைரத்த 8 கிண்ணம்
ேகாதுைம மாைவக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அந்த மாைவக் கால்படி
திராட்ைசரசத்ேதாடு ேசர்த்து காணிக்ைகயாக
அளிக்க ேவண்டும். மாைலயில் இரண்டாவது
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லும்ேபாதும் 8 கிண்ணம்
மாைவயும் கால்படி திராட்ைச ரசத்ைதயும்
காைலயில் ெசய்தது ேபாலேவ காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது கர்த்தருக்கு அளிக்கும்
சுகந்த வாசைனயான தகன காணிக்ைகயாகும்.
இதைன எரிக்கும்ேபாது, கர்த்தர் வாசைனைய
முகருவார், அது அவைர மகிழ்விக்கும்.

42 “ஒவ்ெவாரு நாளும் இவற்ைறச் சர்வாங்க
தகனக் காணிக்ைகயாக எரிக்க ேவண்டும்.
கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின்
நுைழவாயிலில் இைதச் ெசய். ெதாடர்ந்து உனது
தைலமுைறகளுக்கும் இவ்வாேற ெசய். நீ
காணிக்ைக ெசலுத்தும்ேபாது கர்த்தராகிய நான்
உங்கைளச் சந்தித்துப் ேபசுேவன். 43 அங்கு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சந்திப்ேபன். எனது மகிைம
அவ்விடத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தும்.

44 “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும்
நான் பரிசுத்தப்படுத்துேவன். ஆேராைனயும், அவனது
குமாரர்கைளயும் எனக்கு ஆசாரியராகப்
பணியாற்றுவதற்காகப் பரிசுத்தமாக்குேவன். 45 நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன், நான் அவர்கள்
ேதவனாக இருப்ேபன். 46 நாேன ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்பைத ஜனங்கள் அறிவார்கள்.
அவர்கேளாடு வாழும்படியாக அவர்கைள
எகிப்திலிருந்து வழிநடத்திய ேதவன் நான் என்பைத
அவர்கள் அறிவார்கள். நாேன அவர்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர்” என்றார்.

தூபபீடம்

ேமலும் ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“சீத்திம் மரத்தால் ஒரு பலிபீடத்ைத தயார்
ெசய்து, நறுமணப்புைக எரிக்கும்படியான
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தூபபீடமாக அைதப் பயன்படுத்து. 2 பலிபீடம் 1
முழம் நீளமும் 1 முழம் அகலமும் உைடய சதுர
வடிவில் இருக்க ேவண்டும். அது 2 முழம் உயரம்
இருக்கட்டும். நான்கு மூைலகளிலும் ெகாம்புகள்
இருக்கும். இந்த ெகாம்புகள் ஒேர துண்டாக
தூபபீடத்ேதாடு இைணக்கப்பட ேவண்டும். 3

பீடத்தின் ேமல் புறத்ைதயும் பக்கங்கைளயும்
ெகாம்புகைளயும் ெபான்னால் மூட ேவண்டும்.
பீடத்ைதச் சுற்றிலும் ெபான் சட்டத்ைதப் பதிக்க
ேவண்டும். 4 அதன் கீழ் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கள் இருக்கட்டும். பீடத்தின்
எதிர்ப்பக்கங்களில் இரண்டு ெபான் வைளயங்கள்
இருக்க ேவண்டும். பீடத்ைதத் தண்டுகளால்
சுமப்பதற்கு இவ்வைளயங்கள் பயன்படுத்தப்படும். 5

தண்டுகைள சீத்திம் மரத்தால் ெசய்து ெபான்னால்
மூடு. 6 விேசஷ திைரக்கு முன்னால் தூபபீடத்ைத
நிறுத்து. அத்திைரக்குப் பின் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
இருக்கும். உடன்படிக்ைகக்குேமல் இருக்கும்
கிருபாசனத்துக்கு முன்னால் பீடம் அைமயும்.
இவ்விடத்தில்தான் நான் உன்ைனச் சந்திப்ேபன்.

7 “ஆேரான் தினந்ேதாறும் அதிகாைலயில்
தூபபீடத்தின்ேமல் இனிய நறுமணப் புைகைய எரிக்க
ேவண்டும். விளக்குகைள பராமரிக்க வரும்ேபாது
அவன் இைதச் ெசய்வான். 8 மீண்டும் மாைலயிலும்
அவன் நறுமணப்புைகைய எரிப்பான். அதுவும்
மாைலயில் விளக்ைகப் பராமரிப்பதற்கு அவன் வரும்
ேநரேமயாகும். ஒவ்ெவாரு நாளும் என்ெறன்றும்
கர்த்தரின் முன் நறுமணப் புைக எரிக்கப்பட
ேவண்டும். 9 ேவறு எந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதற்ேகா, ேவறு தகனபலிகைள எரிப்பதற்ேகா
இந்தத் தூபபீடத்ைதப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
தானிய காணிக்ைகையேயா, பானங்களின்
காணிக்ைகையேயா எரிப்பதற்கு இப்பீடத்ைதப்
பயன்படுத்தலாகாது.

10 “ஆண்டிற்ெகாருமுைற கர்த்தருக்கு ஒரு
விேசஷ பலிைய ஆேரான் ெசலுத்த ேவண்டும்.
ஜனங்களின் பாவத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு
பாவப்பரிகார பலியின் இரத்தத்ைத ஆேரான்
பயன்படுத்த ேவண்டும். பீடத்தின் ெகாம்புகளினருேக
ஆேரான் இதைனச் ெசய்வான். இது பாவப்பரிகார
நாள் எனப்படும். இது கர்த்தருக்கு மிகவும் பரிசுத்த
நாள்” என்றார்.

ஆலய வரி
11 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 12 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகையத் ெதரிந்துெகாள். நீ
இைதச் ெசய்தபிறகு ஒவ்ெவாருவனும்
கர்த்தருக்ெகன ஒரு ெதாைக ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவனும் இைதச் ெசய்தால் அவர்களுக்குத்
தீங்கு ேநராது. 13 எண்ணப்பட்ட ஒவ்ெவாருவனும் 1/
2 ேசக்கல் வீதம் ெகாடுக்க ேவண்டும். (அதாவது
அதிகாரப்பூர்வமான அளவுப்படி 1/2 ேசக்கல்.) 1
ேசக்கலுக்கு 20 ேகரா 1/2 ேசக்கல் கர்த்தருக்குரிய
காணிக்ைக. 14 குைறந்தபட்சம் இருபது வயது
நிம்பியவர்கள் எல்ேலாைரயும் கணக்ெகடுக்க
ேவண்டும். கணக்ெகடுத்து ெகாள்ளப்பட்ட
ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்கு இந்தக்
காணிக்ைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 15

ெசல்வந்தர்கள் 1/2 ேசக்கலுக்கு அதிகமாக
ெகாடுக்கக் கூடாது. ஏைழகளும் 1/2 ேசக்கலுக்குக்

குைறவாகக் ெகாடுக்கக்கூடாது. எல்ேலாரும்
கர்த்தருக்கு ஒேர அளவு காணிக்ைக தரேவண்டும்.
இது உங்கள் வாழ்க்ைகயின் இரட்சிப்பிற்கான
பணம். 16 இப்பணத்ைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து திரட்டு. அைத ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தின் பணிவிைடக்காகப் பயன்படுத்து.
கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள நிைனவுகூருவதற்காக
இது அைமயும். அவர்களின் ெசாந்த வாழ்க்ைகயின்
பாதுகாப்புக்காக ஜனங்கள் ெகாடுக்கும் பணம் இது”
என்றார்.

கழுவும் ெதாட்டி
17 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 18

“ெவண்கலத்தால் ஒரு ெபரிய ெதாட்டிையச் ெசய்து
அைத ெவண்கலப் பீடத்தில் ைவ. இைதக்
ைககைளயும், கால்கைளயும் கழுவுவதற்குப்
பயன்படுத்து. அைத ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கும்,
பலிபீடத்திற்கும் நடுவில் ைவ. ெவண்கலத்
ெதாட்டிையத் தண்ணீரால் நிரப்பு. 19 ஆேரானும்,
அவனது குமாரர்களும் அவர்கள் ைககைளயும்
கால்கைளயும் இந்த ெதாட்டித் தண்ணீரில் கழுவ
ேவண்டும். 20 ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
நுைழயும்ேபாதும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையப்
பைடக்க பலிபீடத்ைத ெநருங்கும்ேபாதும் ஒவ்ெவாரு
முைறயும் அவர்கள் தண்ணீரால் கழுவிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அதனால் அவர்கள் மரிக்கமாட்டார்கள்.
21 அவர்கள் மரிக்காமலிருக்கும்படிக்குத் தங்கள்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கழுவி சுத்தமாக
இருக்க ேவண்டும். இது ஆேரானும், அவனது
ஜனங்களும் என்ெறன்றும் பின்பற்ற ேவண்டிய
சட்டமாகும். எதிர் காலத்தில் வாழவிருக்கும்
ஆேரானின் ஜனங்களுக்கும் இது நித்திய
கட்டைளயாயிருக்கும்” என்றார்.

அபிேஷக எண்ெணய்
22 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 23

“தரத்தில் உயர்ந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
அரசாங்க அளவின்படி வாங்கு. ெவள்ைளப் ேபாள
ைதலம் 12 பவுண்டும், நறுமணப் பட்ைட 6 பவுண்டும்,
வசம்பு 6 பவுண்டும் 24 இலவங்கம் 12 பவுண்டும்
வாங்கிக்ெகாள். அதிகாரப்பூர்வமான அளவின்படி
பார்த்து வாங்குவேதாடு ஒரு ேகலன் தரமான ஒலிவ
எண்ெணையயும் வாங்கிக்ெகாள்.

25 “எல்லாவற்ைறயும் கூட்டிக் கலந்து சுகந்த
அபிேஷக எண்ெணையத் தயாரித்துக்ெகாள். 26

ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் ேமலும் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியின் ேமலும் இந்த எண்ெணையத் ெதளி.
அைவ விேசஷமானைவ என்பைத இது உணர்த்தும்.
27 எண்ெணைய ேமைசமீதும் அதன் மீதுள்ள
எல்லாப் பாத்திரங்களின்மீதும் ஊற்று.
குத்துவிளக்குத் தண்டின்மீதும், அதன்
உபகரணங்களின்மீதும், தூபபீடத்தின்மீதும் ஊற்று.

28 “ேதவனுக்கு பலிகைள எரிப்பதற்கான
பலிபீடத்திலும் எண்ெணைய ஊற்று. இதன்
பாத்திரத்திலும் அதன் அடித்தளத்திலும் ஊற்று. 29

இவற்ைறெயல்லாம் நீ பரிசுத்தமாக்குவாய். அைவ
கர்த்தருக்கு மிகவும் விேசஷமானைவ. அவற்ைறத்
ெதாடும் எைவயும் பரிசுத்தமாகும்.
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30 “ஆேரான்மீதும், அவனது குமாரர்கள் மீதும்
அபிேஷக எண்ெணைய ஊற்று. அவர்கள் எனக்கு
விேசஷ பணிவிைட ெசய்வைத அது காட்டும்.
அப்ெபாழுது அவர்கள் ஆசாரியர்களாக எனக்கு
ேசைவ ெசய்யலாம். 31 அபிேஷக எண்ெணய்
பரிசுத்தமானது என்பைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ெசால். அது எனக்காக மட்டுேம
பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும். 32 சாதாரண நறுமணப்
ெபாருளாக அைதப் பயன்படுத்தக் கூடாது. இந்த
விேசஷ எண்ெணையத் தயாரிக்கும் முைறயில்
சாதாரண நறுமண ைதலத்ைத தயாரிக்கக் கூடாது.
இந்த அபிேஷக எண்ெணய் பரிசுத்தமானது. இது
உங்களுக்கு மிகவும் விேசஷமானதாகும். 33 இந்தப்
பரிசுத்த எண்ெணையப் ேபால யாேரனும் நறுமண
ைதலத்ைத உண்டாக்கி அைத அந்நியருக்குக்
ெகாடுத்தால் அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்றார்.

நறுமணப்ெபாருள்

34 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “இந்த
நறுமணப் ெபாருட்கைள வாங்கிக்ெகாள். அைவ
ெவள்ைளப் ேபாளம், குங்கிலியம், அல்பான் பிசின்,
கந்தவர்க்கம், சாம்பிராணி ஆகியன
எல்லாவற்ைறயும் ஒேர அளவில் எடுத்துக்ெகாள். 35

இவற்ைறச் ேசர்த்து நறுமணமுள்ள தூபவர்க்கம்
ெசய். அபிேஷக எண்ெணய் தயாரிப்பதுேபால,
இைதத் தயாரிக்க ேவண்டும். உப்ைபயும் அதேனாடு
ேசர்க்கும்ேபாது அது சுத்தமானதாகவும்,
விேசஷமானதாகவும் இருக்கும். 36 அதில் ெகாஞ்சம்
தூபவர்க்கத்ைதத் தூளாக்கு. ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தில் உடன்படிக்ைகக்கு முன்னால் நறுமணப்
ெபாடிைய ைவ. அந்த இடத்தில் நான் உன்ைனச்
சந்திப்ேபன். விேசஷ காரியத்துக்காக மட்டுேம அந்த
நறுமணப் ெபாடிைய நீ பயன்படுத்த ேவண்டும். 37

இப்படியாக இந்த நறுமணப்ெபாருைள
கர்த்தருக்ெகன்று சிறந்த முைறயில்
தயாரிக்கேவண்டும். அேதவிதமாக ேவறு நறுமணப்
ெபாருைளத் தயாரிக்கக் கூடாது. 38 ஒருவன்
நறுமணத்திற்ெகன்று தனது உபேயாகத்திற்காக
நறுமணப் ெபாருைள இேத முைறயில் தயாரிக்க
விரும்பலாம். ஆனால் அவன் அவ்வாறு ெசய்தால்,
எனது ஜனங்களிலிருந்து ஒதுக்கி ைவக்கப்படுவான்”
என்றார்.

ெபசெலேயலும் அேகாலியாபும்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 2 “யூதாவின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனிதைன
எனது விேசஷ பணிக்காகத்

ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன். அவன் ஊருைடய
குமாரனான ஊரியின் குமாரன் ெபசெலேயல். 3

ேதவ ஆவியால் நான் ெபசெலேயைல
நிரப்பியுள்ேளன். எல்லாவிதமான
ைகேவைலகைளயும் ெசய்யக்கூடிய திறைமையயும்,
அறிைவயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். 4

ெபசெலேயல் கைலப் ெபாருட்கைள வடிப்பதில்
வல்லவன். ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்
ஆகியவற்றால் ெபாருட்கைளச் ெசய்ய அவனுக்கு
இயலும். 5 ெபசெலேயலால் அழகான
அணிகலன்கைள ெவட்டி உருவாக்க முடியும்.

மரேவைலகளிலும் அவன் ைக ேதர்ந்தவன். அவன்
எல்லாவிதமான ேவைலகைளயும் ெசய்யும்
ஆற்றல்மிக்கவன். 6 அவனுக்கு உதவி ெசய்வதற்கு
தாண் ேகாத்திரத்திலிருந்து அகிசாமாக்கின்
குமாரன் அேகாலியாைப ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன்.
நான் உனக்குக் கூறிய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
ெசய்யும் திறைமைய எல்லாப் பணியாட்களுக்கும்
ெகாடுத்துள்ேளன். நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்ட
யாைவயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள்.

7 ஆசாரிப்புக் கூடாரம், உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி,
கிருபாசனம், கூடாரத்தின் பணி முட்டுகளும்,
8 ேமைசயும் அதற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்களும், சுத்தமான குத்துவிளக்ைகயும்
அதின் கருவிகளும், நறுமணப் ெபாருைள எரிக்கும்
பீடம்,
9 காணிக்ைககைள எரிக்கும் பலிபீடம்,
பலிபீடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ெபாருட்கள்,
ெதாட்டியும் அதன் பீடமும்,
10 ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் விேசஷ
ஆைடகள், ஆேரானின் குமாரர்கள் ஆசாரியராக
ேசைவ ெசய்ய அவர்களுக்கான உைடகள்,
11 நறுமணம் மிக்க அபிேஷக எண்ெணய், மகா
பரிசுத்த இடத்தின் நறுமணப்ெபாருள்
அைனத்ைதயும்

நான் உனக்குக் கூறிய விதத்திேலேய பணியாளர்கள்
ெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

ஓய்வு நாள்
12 பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 13

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இைதக் கூறு:
‘ஓய்வுக்குரிய விேசஷ தினங்களின் விதிகைள நீங்கள்
பின்பற்ற ேவண்டும். எல்லாத் தைலமுைறகளிலும்
அது உங்களுக்கும் எனக்கும் மத்தியிலுள்ள
அைடயாளமாக விளங்கும். உங்கைள எனது
விேசஷமான ஜனங்களாக கர்த்தராகிய நான்
ஏற்றுக்ெகாண்டைத இது உணர்த்தும்.

14 “‘ஒய்வு நாைள ஒரு விேசஷ நாளாக
எண்ணுவாயாக. பிறநாட்களுக்கு சமமாக ஓய்வு
நாைளயும் ஒருவன் எண்ணினால் அம்மனிதன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ஓய்வு நாளில் ேவைல
ெசய்கிறவைன அவனது ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கிவிட ேவண்டும். 15 ேவைல நாட்களாக
வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் உள்ளன. ஏழாவது நாள்
ஓய்வுக்குரிய விேசஷ நாளாகும். கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்தும் விேசஷ நாள் அது. ஓய்வு நாளில்
ேவைல ெசய்கிற எவனும் ெகால்லப்பட ேவண்டும். 16

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓய்வு நாைள நிைனவுகூர்ந்து
அைத விேசஷ நாளாக்க ேவண்டும். என்ெறன்றும்
ெதாடர்ந்து இைதச் ெசய்துவர ேவண்டும்.
என்ெறன்றும் எனக்கும் அவர்களுக்கும் மத்தியில்
ெதாடர்கிற உடன்படிக்ைகயாக அது விளங்கும். 17

ஓய்வு நாள் எனக்கும் இஸ்ரேவலருக்கும் மத்தியில்
ஒரு அைடயாளமாக எப்ேபாதும் இருக்கும். கர்த்தர்
ஆறு நாட்கள் உைழத்து வாைனயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கினார். அவர் ஏழாம் நாளில் ஓய்வாகவும்
அைமதியாகவும் இருந்தார்’” என்றார்.

18 சீனாய் மைலயில் கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ேபசி
முடித்தார். உடன்படிக்ைக பதித்த இரண்டு
கற்பலைககைள கர்த்தர் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்.

யாத்திராகமம் 30:30
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ேதவன் தமது விரல்களால் அக்கற்பலைககளில்
எழுதினார்.

ெபான் கன்றுக்குட்டி

ேமாேச மைலயிலிருந்து இறங்கிவர
மிகுந்த தாமதமானைத ஜனங்கள்
உணர்ந்தனர். அவர்கள் ஆேராைனச்

சூழ்ந்து, அவைன ேநாக்கி, “பாரும், ேமாேச
எங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து ெவளிேய வழி
நடத்தி வந்தான். இப்ேபாது அவனுக்கு என்ன
ேநர்ந்தது என்று ெதரியவில்ைல. ஆகேவ எங்களுக்கு
முன்பாகச் ெசன்று வழி நடத்துவதற்குச் சில
ேதவர்கைள உருவாக்கும்” என்றனர்.

2 ஆேரான் ஜனங்களிடம், “உங்கள் மைனவி,
பிள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமான ெபான்
காதணிகைள என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்”
என்றான்.

3 எல்லா ஜனங்களும் தங்கள் ெபான்
காதணிகைளச் ேசர்த்து ஆேரானிடம் ெகாடுத்தனர்.
4 ஆேரான் ஜனங்களிடமிருந்து அவற்ைற வாங்கி,
அைதப் பயன்படுத்தி ஒரு கன்றுக்குட்டியின்
உருவத்ைத வார்த்தான். பின்பு ஒரு உளிையப்
பயன்படுத்தி, அந்த சிைலையச் ெசதுக்கினான். பின்
அைத ெபான் தகட்டால் மூடினான்.
அப்ேபாது ஜனங்கள், “இஸ்ரேவலேர, இந்த
ெதய்வங்கேள உங்கைள எகிப்திலிருந்து அைழத்து
வந்தன!” என்றனர்.

5 ஆேரான் இவற்ைறெயல்லாம் பார்த்தான்.
கன்றுக்குட்டியின் எதிரில் ஒரு பலிபீடம்
அைமத்தான். பின்பு ஜனங்கைள ேநாக்கி,
“கர்த்தைரக் கனப்படுத்துவதற்கு நாைள ஒரு
பண்டிைக நடத்துேவாம்” என்றான்.

6 மறுநாள் காைலயில் ஜனங்கள் ெவகு சீக்கிரமாக
எழுந்தனர். அவர்கள் மிருகங்கைளக் ெகான்று தகன
பலிகைளயும், சமாதானபலிகைளயும் பைடத்தனர்.
ஜனங்கள் தின்று, குடித்துக் களிக்க உட்கார்ந்தனர்.
பின்பு எழுந்து மிகுதியான அநாகரீகத்தில்
ஈடுபட்டனர்.

7 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இந்த
மைலையவிட்டு சீக்கிரமாய் கீேழ இறங்கிப் ேபா.
எகிப்திலிருந்து நீ ெவளிேய அைழத்து வந்த, உனது
ஜனங்கள் மிகவும் சீர்ேகடான பாவத்ைதச்
ெசய்திருக்கிறார்கள். 8 ெசய்யும்படி நான்
அவர்களுக்கு கட்டைளயிட்டைவகளினின்று மிக
ேவகமாய் ேசாரம் ேபானார்கள். ெபான்ைன உருக்கி
கன்றுக்குட்டிைய வார்த்தார்கள். அவர்கள் அைதத்
ெதாழுது அதற்குப் பலி ெசலுத்துகிறார்கள்.
அதனிடம், ‘எங்கைள எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தின
ெதய்வங்கள் இைவேய’ என்றனர்” என்றார்.

9 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நான்
இந்த ஜனங்கைளப் பார்த்திருக்கிேறன். அவர்கள்
பிடிவாத குணமுைடேயார் என்பைதயும் அறிேவன்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் எனக்ெகதிராகத்
திரும்புவார்கள். 10 எனேவ என் ேகாபத்தால்
அவர்கைள அழிப்ேபன். பின் உன் மூலமாக ஒரு
ெபரிய ஜனத்ைத உருவாக்குேவன்” என்றார்.

11 ஆனால் ேமாேச ேதவனாகிய கர்த்தைர மிகவும்
ெகஞ்சி, “கர்த்தாேவ, உமது ேகாபத்தால் உமது
ஜனங்கைள அழித்துவிடாேதயும். உமது மிகுந்த
ஆற்றலினாலும் வல்லைமயாலும் நீர் இந்த

ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து ெகாண்டு வந்தீர். 12

ஆனால் நீர் உமது ஜனங்கைள அழித்துவிட்டால்
எகிப்தியர்கள், ‘கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்குத் தீைம
ெசய்யத் திட்டமிட்டார். எனேவ அவர்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்துச் ெசன்றார். அவர்கைள
மைலகளில் ெகால்ல விரும்பினார். அவர்கைளப்
பூமியிலிருந்து நிர்மூலமாக்க எண்ணினார், என்று
ெசால்வார்கள்.’ எனேவ, உமது ஜனங்களிடம் ேகாபம்
ெகாள்ளாதிரும். உமது எண்ணத்ைத
மாற்றிக்ெகாள்ளும்! உமது ஜனங்கைள
அழித்துவிடாதிரும். 13 ஆபிரகாம், ஈசாக்கு,
இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) ஆகிேயாைர நிைனவுகூரும்.
அவர்கள் உமக்குப் பணிவிைட ெசய்தனர். உமது
ெபயரால் அவர்களுக்கு வாக்குறுதி ெகாடுத்தீர்.
‘நான் உன் ஜனங்கைள வானத்தின்
நட்சத்திரங்கைளப் ேபால ெபருகச் ெசய்ேவன். நான்
உன் ஜனங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்த ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன். அத்ேதசம் என்றும்
அவர்களுக்குரியதாகும்’ என்று நீர் வாக்குறுதி தந்தீர்”
என்றான்.

14 எனேவ, கர்த்தர் ஜனங்களுக்காக
மனஸ்தாபப்பட்டார். தான் ெசய்வதாகக் கூறிய
ெசயைல கர்த்தர் ெசய்யவில்ைல, அவர் ஜனங்கைள
அழிக்கவில்ைல.

15 பின்பு ேமாேச மைலயிலிருந்து இறங்கினான்.
உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட இரண்டு
கற்பலைககைள அவன் ைகயில் ஏந்திவந்தான்.
கற்பலைககளின் முன்புறமும், பின்புறமும் அந்தக்
கட்டைளகள் எழுதப்பட்டிருந்தன. 16 ேதவேன
அக்கற்கைள உண்டாக்கி, அக்கற்களின் மீது
கட்டைளகைள எழுதியிருந்தார்.

17 மைலயிலிருந்து இறங்கியேபாது
பாைளயத்திலிருந்து ெபரும் சத்தத்ைத ேயாசுவா
ேகட்டான். ேயாசுவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “நம்
பாைளயத்தில் யுத்த சத்தம் எழும்புகிறது” என்றான்.

18 ேமாேச பதிலாக, “இது ெவற்றியால் ஒரு பைட
எழுப்பும் சத்தமல்ல. ேதால்வியால் ஒரு பைட
எழுப்பும் கூக்குரலும் அல்ல. நான் ேகட்டது
இைசயின் சத்தேம” என்றான்.

19 ேமாேச பாைளயத்திற்கு அருேக வந்தான்.
அவன் ெபான் கன்றுக்குட்டிையயும் ஜனங்கள்
நடனமாடுவைதயும் கண்டு, மிகுந்த
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் கற்பல ைககைள
தைரயில் வீசி எறிந்தான். மைல அடிவாரத்தில் அைவ
சுக்கு நூறாக உைடந்து சிதறின. 20 பின்பு ேமாேச
ஜனங்கள் ெசய்த கன்றுக்குட்டிைய உைடத்து, அைத
ெநருப்பில் ேபாட்டு உருக்கினான். ெபான்ைனத்
தூளாகுமட்டும் அைரத்து அைதத் தண்ணீரில்
கைரத்தான். அந்த தண்ணீைர பருகும்படி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வற்புறுத்தினான்.

21 ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி, “இந்த ஜனங்கள்
உனக்குச் ெசய்தெதன்ன? ஏன் இந்த மாெபரும்
ேகடான பாவத்ைதச் ெசய்யும்படியாக அவர்கைள
வழி நடத்தினாய்?” என்று ேகட்டான்.

22 ஆேரான், “ேகாபம் ெகாள்ளாதிரும், இந்த
ஜனங்கள் எப்ேபாதுேம பாவம் ெசய்யத் தயாராக
இருக்கிறார்கள் என்பது உமக்குத் ெதரியும்
அல்லவா. 23 ஜனங்கள் என்னிடம், ‘ேமாேச
எங்கைள எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தினான். ஆனால்
அவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது என்று எங்களுக்குத்
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ெதரியவில்ைல. எனேவ, எங்கைள வழிநடத்துவதற்கு
ெதய்வங்கைளச் ெசய்’ என்றார்கள். 24 நான்
அவர்களிடம், ‘உங்களிடம் ெபான் காதணிகள்
இருந்தால், அவற்ைற என்னிடம் ெகாடுங்கள்’
என்ேறன். ஜனங்கள் ெபான்ைன என்னிடம்
ெகாடுத்தார்கள். நான் ெபான்ைன ெநருப்பில்
ேபாட்ேடன். ெநருப்பிலிருந்து கன்றுகுட்டி வந்தது!”
என்று பதிலுைரத்தான்.

25 ஜனங்கள் கட்டுப்பாட்ைட மீறி அநாகரீகமாக
நடக்கும்படியாக ஆேரான் அவர்கைள
அனுமதித்தைத ேமாேச கண்டான். ஜனங்கள்
காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்துெகாண்டைத
அவர்களின் பைகவர்கள் கண்டனர். 26 எனேவ,
பாைளயத்தின் நுைழவாயிலில் ேமாேச நின்றான்.
ேமாேச, “கர்த்தைரப் பின்பற்ற விரும்புகிறவர்கள்
என்னிடம் வாருங்கள்” என்று ெசான்னான். ேலவியின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த அைனவரும் ேமாேசயிடம்
ஓடினார்கள்.

27 பின்பு ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்வைத
நான் உங்களுக்குக் கூறுேவன்: ‘ஒவ்ெவாருவனும்
வாைள எடுத்துக்ெகாண்டு பாைளயத்தின் ஒரு
புறத்திலிருந்து மறுபுறம் வைரக்கும் ேபாய்
வாருங்கள். ஒவ்ெவாருவனும் தனது சேகாதரைனயும்
நண்பைனயும், அயலாைனயும் ெகால்ல ேவண்டி
வந்தாலும் அவர்கைளக் ெகால்ல ேவண்டும்’”
என்றான்.

28 ேலவி குடும்பத்தின் ஜனங்கள் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். அன்ைறயதினம் சுமார் 3,000
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசத்தனர். 29 ேமாேச,
“தமக்குப் பணிவிைட ெசய்ய கர்த்தர் இன்று
உங்கைளத் ெதரிந்ெதடுத்தார். ஏெனன்றால்,
இன்ைறக்கு உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அவனது
குமாரனுக்கு எதிராகவும், சேகாதரனுக்கு
எதிராகவும் இருந்தீர்கள். எனேவ இன்று அவர்
உங்கள் ேமல் ஆசீர்வாதம் ெபாழிவார்” என்றான்.

30 மறுநாள் காைலயில் ேமாேச ஜனங்கைள
ேநாக்கி, “நீங்கள் ெகாடிய பாவம் ெசய்துள்ளீர்கள்!
நான் கர்த்தரிடம் ேமேல ேபாேவன். உங்கள்
பாவத்ைத அவர் மன்னிப்பதற்காக நான் ஏதாவது
ெசய்யக்கூடுமா எனப் பார்ப்ேபன்” என்றான். 31

எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் மீண்டும் ெசன்று, “தயவு
ெசய்து நான் கூறுவைதக் ேகளும்! இந்த ஜனங்கள்
ெபரும்பாவம் ெசய்தனர். அவர்கள் ெபான்னால் ஒரு
ேதவைனச் ெசய்தனர். 32 இப்ேபாது அவர்களின்
இப்பாவத்ைத மன்னித்துவிடும்! நீர் அவர்கைள
மன்னிக்காவிட்டால், உமது புத்தகத்திலிருந்து எனது
ெபயைர கிறுக்கி விடும்” என்றான்.

33 ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி,
“எனக்ெகதிராக பாவம் ெசய்ேதாரின் ெபயர்கைள
மட்டுேம நான் அழிப்ேபன். 34 எனேவ நீ கீேழ ேபாய்
நான் ெசால்கிற இடத்திற்கு ஜனங்கைள வழிநடத்து.
எனது தூதன் உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசன்று
வழிநடத்துவார். பாவம் ெசய்கிற மனிதர்கள்
தண்டிக்கப்படும் காலம் வரும்ேபாது அவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்” என்றார். 35 எனேவ கர்த்தர்
ஒரு ெகாடிய ேநாய் ஜனங்கைள வாதிக்கும்படியாகச்
ெசய்தார். ஆேரானிடம் ெபான் கன்றுக்குட்டிையச்
ெசய்யுமாறு ேகட்டதால் அவர் இவ்வாறு ெசய்தார்.

நான் உங்கேளாடு வரமாட்ேடன்

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “நீயும்,
நீ எகிப்திலிருந்து வழிநடத்திய ஜனங்களும்
இவ்விடத்ைத விட்டுப் புறப்பட ேவண்டும்.

ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகிேயாருக்குக்
ெகாடுப்பதாக நான் வாக்குறுதி அளித்த
ேதசத்திற்குச் ெசல்லுங்கள். அவர்களின் சந்ததிக்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாகச் ெசான்ேனன். 2

எனேவ உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசல்வதற்கு ஒரு
தூதைன அனுப்புேவன். கானானியைரயும்,
எேமாரியைரயும், ஏத்தியைரயும், ெபரிசியைரயும்,
ஏவியைரயும், எபூசியைரயும், நான் ேதாற்கடிப்ேபன்.
உங்கள் ேதசத்ைதவிட்டு அவர்கள் ேபாகும்படியாகச்
ெசய்ேவன். 3 எனேவ உச்சிதமான ெபாருட்களால்
நிரம்பியுள்ள அத்ேதசத்திற்குச் ெசல்லுங்கள். ஆனால்
நான் உங்கேளாடு வரமாட்ேடன். நீங்கள்
பிடிவாதமான ஜனங்கள். என்ைன மிகவும்
ேகாபப்படுத்துகிறீர்கள். நான் உங்கேளாடு வந்தால்
ஒருேவைள வழியிேலேய உங்கைள அழித்து
விடுேவன்” என்றார்.

4 ஜனங்கள் இந்தச் ெசய்திையக் ேகட்டுக்
கவைலயைடந்தனர். அவர்கள் ஆபரணங்கள்
அணிவைத விட்டுவிட்டனர். 5 ஏெனனில் கர்த்தர்
ேமாேசைய ேநாக்கி, “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
கூறு, ‘நீங்கள் பிடிவாதமான ஜனங்கள். சிறிது காலம்
உங்கேளாடு வந்தாலும் நான் உங்கைள அழித்து
விடக்கூடும். நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்வெதன
முடிெவடுக்கும்வைர உங்கள் அணிகலன்கைளக்
கழற்றிவிடுங்கள்’ என்று கூறு” என்றார். 6 (சீனாய்)
ஓேரப் மைலயருேக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஆபரணங்கைள அணிவைத விட்டுவிட்டனர்.

தற்காலிக ஆசரிப்புக் கூடாரம்
7 பாைளயத்துக்கு ெவளிேய சற்று தூரத்தில்
ேமாேச ஒரு கூடாரத்ைத எடுத்துச் ெசல்வது
வழக்கம். ேமாேச அைத “ஆசரிப்புக் கூடாரம்” என்று
அைழத்தான். கர்த்தரிடமிருந்து எைதயாவது
ேகட்டறிய விரும்புகிறவன் பாைளயத்துக்கு ெவளிேய
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குச் ெசல்வான். 8 ேமாேச
அக்கூடாரத்திற்குப் ேபாகும் ேபாெதல்லாம்
ஜனங்கள் அவைனக் கவனித்து ேநாக்கினார்கள்.
ஜனங்கள் அவரவர் கூடாரத்தின் வாயிலில் வந்து
நின்று, ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
நுைழவைதப் பார்த்தனர். 9 ேமாேச கூடாரத்திற்கு
ேபாகும்ேபாெதல்லாம் நீண்ட ேமகம் இறங்கி வந்து
கூடாரத்தின் வாசலில் தங்கும். கர்த்தர்
ேமாேசேயாடு ேபசுவார். 10 ஜனங்கள் கூடார
வாசலில் ேமகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம்
அவரவர் கூடார வாசல்களுக்குச் ெசன்று கீேழ
குனிந்து கர்த்தைர வணங்கினார்கள்.

11 இவ்வாறு கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேநருக்கு
ேநராக நின்று ேபசினார். ஒரு மனிதன் தன்
நண்பனிடம் ேபசுவதுேபால கர்த்தர் ேமாேசயுடன்
ேபசினார். கர்த்தரிடம் ேபசியபிறகு, ேமாேச
தங்குமிடத்துக்குத் திரும்பினான். ஆனால் அவனது
உதவியாளன் எப்ேபாதும் கூடரத்திேலேய
இருந்தான். அந்த உதவியாளன் நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவா என்பவனாவான்.
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கர்த்தருைடய மகிைமைய ேமாேச காண்கிறான்
12 ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி, “இந்த ஜனங்கைள
வழிநடத்துமாறு நீர் ெசான்னீர். ஆனால் என்ேனாடு
வருபவர் யார் என்பைத நீர் கூறவில்ைல. நீர்
என்னிடம், ‘உன்ைன நன்கு அறிேவன். உன்ைனக்
குறித்து பிரியமாயிருக்கிேறன்.’ என்றீர். 13 நான்
உண்ைமயாகேவ உம்ைம திருப்திப்படுத்தியிருந்தால்
உமது வழிகைள எனக்குப் ேபாதியும். நான் உம்ைம
அறிந்துெகாள்ள விரும்புகிேறன். நான் ெதாடர்ந்து
உம்ைமப் பிரியப்படுத்துேவன். இவர்கள் உமது
ஜனங்கள் என்பைத நிைனவுகூரும்” என்றான்.

14 கர்த்தர், “நான் உன்ேனாடுகூட வருேவன்.
உன்ைன வழிநடத்துேவன்” என்றார்.

15 அப்ேபாது ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்கி, “நீர் வழி
நடத்தவில்ைலெயனில், என்ைன
இவ்விடத்திலிருந்து அனுப்பாதிரும். 16 ேமலும்,
என்னிடமும் இந்த ஜனங்களிடமும்
திருப்தியைடந்துள்ளீர் என்பைத நான் எவ்வாறு
அறிேவன்? நீர் எங்கேளாடு வந்தால், அைத
நிச்சயமாக அறிேவாம். இல்ைலெயன்றால்,
பூமியிலுள்ள மற்ற மனிதருக்கும் எங்களுக்கும்
வித்தியாசேமயில்ைல” என்றான்.

17 அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “நீ
ேகட்டபடிேய நான் ெசய்ேவன். உன்னில் சந்ேதாஷம்
அைடந்திருக்கிேறன், உன்ைன நான் நன்கு
அறிேவன்.” என்றார்.

18 அப்ேபாது ேமாேச, “இப்ேபாது உமது
மகிைமைய எனக்குக் காட்டும்” என்றான்.

19 கர்த்தர், “என் பரிபூரண நன்ைம உனக்கு முன்
ெசல்லும்படி ெசய்ேவன். நாேன கர்த்தர், நீ
ேகட்கும்படி என் ெபயைர அறிவிப்ேபன். நான்
விரும்பும் யாருக்கும் எனது இரக்கத்ைதயும்,
அன்ைபயும் காட்டுேவன். 20 ஆனால் நீ என்
முகத்ைதப் பார்க்க முடியாது. எந்த மனிதனும்
என்ைனப் பார்த்து பின்பு உயிேராடு இருக்க
முடியாது.

21 “எனக்கருகிலுள்ள ஒரு இடத்தில் ஒரு பாைற
உள்ளது. நீ அப்பாைறயின் ேமல் ஏறி நில். 22 எனது
மகிைம அவ்விடத்ைதக் கடந்து ெசல்லும். நான்
உன்ைனத் தாண்டும்ேபாது உன்ைன அந்தப்
பாைறயின் ெவடிப்பில் ைவத்து என் கரங்களால்
உன்ைன மூடுேவன். 23 பின் எனது ைககைள
விலக்குேவன். நீ என் முதுைகக் காண்பாய், ஆனால்
நீ என் முகத்ைதக் காணமாட்டாய்” என்றார்.

புதிய கற்பலைககள்

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “உைடந்து
ேபான முதல் இரண்டு பலைககைளப்
ேபாலேவ ேவேற இரண்டு

கற்பலைககைளச் ெசய். முதல் இரண்டு கற்களிலும்
எழுதப்பட்ட அேத வார்த்ைதகைள நான் இந்தக்
கற்களிலும் எழுதுேவன். 2 நாைள காைலயில் தக்க
ஆயத்தத்துடன் சீனாய் மைலக்கு வா. மைலயின்ேமல்
என் முன்ேன வந்து நில். 3 உன்ேனாடு ேவறு யாரும்
வரக்கூடாது. யாரும் மைலயில் காணப்படக் கூடாது.
உங்கள் மிருகங்கேளா, ஆட்டு மந்ைதகேளா எதுவும்
மைலயடிவாரத்தில் புல்ைல உண்பதற்குக்கூட
அனுமதிக்கக் கூடாது” என்றார்.

4 எனேவ, முதல் இரண்டு கற்பலைககைளப்
ேபாலேவ ேவேற இரண்டு கற்பலைககைள ேமாேச
உருவாக்கினான். மறுநாள் அதிகாைலயில் சீனாய்
மைலயின் ேமல் ஏறிச் ெசன்றான். கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தான். ேமாேச இரண்டு கற்பலைககைளயும்
தன்ேனாடு எடுத்துச் ெசன்றான். 5 ேமாேச
மைலயின்மீது ஏறியவுடன், கர்த்தர் ேமகத்தில்
அவனிடம் இறங்கி வந்து, தமது ெபயைர
ேமாேசயிடம் ெசான்னார்.

6 கர்த்தர் ேமாேசக்கு முன்னர் கடந்து ெசன்று,
“ேயேகாவா என்னும் கர்த்தர், இரக்கமும் தயவும்
உள்ள ேதவன். கர்த்தர் எளிதில் ேகாபம்
ெகாள்ளமாட்டார். கர்த்தர் அன்பு மிகுந்தவர்,
கர்த்தர் நம்பிக்ைகக்குரியவர். 7 ஆயிரம்
தைலமுைறவைரக்கும் கர்த்தர் தமது இரக்கத்ைதக்
காட்டுவார். ஜனங்கள் ெசய்கிற தவறுகைள கர்த்தர்
மன்னிப்பார். ஆனால் குற்றவாளிகைளத் தண்டிக்க
கர்த்தர் மறப்பதில்ைல. கர்த்தர் குற்றவாளிகைள
மட்டும் தண்டிக்காமல் அவர்களின் பிள்ைளகைளயும்,
ேபரக் குழந்ைதகைளயும், அவர்களின்
பிள்ைளகைளயும், அவர்கள் ெசய்த
தீயகாரியங்களுக்காகத் தண்டிப்பார்” என்றார்.

8 உடேன ேமாேச கீேழ தைரயில் குனிந்து
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டான். ேமாேச, 9

“கர்த்தாேவ நீர் என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக
இருக்கிறீர் என்பது உண்ைமயானால் தயவு ெசய்து
எங்கேளாடு வாரும். இவர்கள் பிடிவாதமான
ஜனங்கள் என்பைத அறிேவன். ஆனால் நாங்கள்
ெசய்த தீயெசயல்களுக்கு எங்கைள
மன்னித்தருளும்! உமது ஜனங்களாக எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்” என்றான்.

10 அப்ேபாது கர்த்தர், “உன் ஜனங்கள்
எல்லாேராடும் இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்கிேறன். பூமியிலுள்ள ேவெறந்த ஜனத்துக்கும்
ெசய்யாத வியக்கத்தக்க காரியங்கைள நான்
உங்களிடம் ெசய்ேவன். உன்ேனாடு இருக்கிற
ஜனங்கள் நான் மிக உன்னதமான கர்த்தர்
என்பைதக் காண்பார்கள். நான் உனக்காகச்
ெசய்யப்ேபாகும் அற்புதங்கைள ஜனங்கள்
காண்பார்கள். 11 நான் இன்ைறக்கு உங்களுக்கு
இடும் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள்
நாட்டிலிருந்து உங்கள் பைகவர்கள் ேபாகும்படி
ெசய்ேவன். எேமாரியைரயும், கானானியைரயும்,
ஏத்தியைரயும், ெபரிசியைரயும், ஏவியைரயும்,
எபூசியைரயும் ெவளிேயற்றுேவன். 12

எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள், நீங்கள் நுைழயும் இந்தத்
ேதசத்தின் ஜனங்கேளாடு எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும்
ெசய்யாதீர்கள்! அந்த ஜனங்கேளாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்தால் அது உங்களுக்குத் ெதால்ைலையத் தரும்.
13 ஆைகயால் அவர்கள் பலிபீடங்கைள
அழித்துப்ேபாடுங்கள். அவர்கள் ெதாழுதுெகாள்ளும்
கற்கைள உைடயுங்கள். அவர்கள் விக்கிரகங்கைள
ெநாறுக்குங்கள். 14 ேவெறந்த ேதவைனயும்
ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். நான் ‘ேயேகாவா’
என்னும் ைவராக்கியமுள்ள கர்த்தர். இதுேவ என்
ெபயர். நான் எல்கானா-ைவராக்கியமுள்ள ேதவன்.

15 “இத்ேதசத்து ஜனங்கேளாடு எந்தெவாரு
ஒப்பந்தமும் ெசய்யாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால்
அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைளத்
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ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது நீங்களும்
ேசர்ந்துெகாள்ள அவர்கள் உங்கைள
அைழப்பார்கள். பிறகு அவர்கள் ெசலுத்திய
பலிகைள நீங்கள் உண்பீர்கள். 16 அவர்களின்
குமாரத்திகைள உங்கள் குமாரர்களுக்காக நிச்சயம்
ெசய்யக்கூடும். அப்ெபண்கள் ெபாய்த் ேதவர்கைள
ேசவிக்கிறார்கள். உங்கள் குமாரர்கைளயும்
அவ்வாேற ெபாய்த் ேதவர்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
வழிநடத்தக்கூடும்.

17 “விக்கிரகங்கைளச் ெசய்யாதீர்கள்.
18 “புளிப்பில்லாத ெராட்டியின் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுங்கள். உங்களுக்கு நான்
கட்டைளயிட்டபடி ஏழு நாட்கள் புளிப்பில்லாமல்
ெசய்த ெராட்டிகைள உண்ணுங்கள். நான்
ெதரிந்துெகாண்டபடி ஆபிப் மாதத்திேலேய இைதச்
ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், அந்த மாதத்திேலேய
நீங்கள் எகிப்ைதவிட்டு வந்தீர்கள்.

19 “ஒரு ெபண்ணிடம் பிறக்கும் முதல் குழந்ைத
எப்ேபாதும் எனக்குரியது. உங்கள் மிருகங்களின்
ஆடுகளின் முதற்ேபறானைவயும் எனக்குரியைவ. 20

கழுைதயின் முதல் ஈற்ைற நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ள
விரும்பினால் அைத ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாடுத்து திரும்பப் ெபறேவண்டும். இவ்வாறு
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுத்து அக்கழுைதைய
மீட்காவிட்டால் அப்ேபாது அந்தக் கழுைதயின்
கழுத்ைத முறித்துப் ேபாடேவண்டும். உங்கள்
முதற்ேபறான குமாரர்கள் அைனவைரயும் நீங்கள்
என்னிடமிருந்து மீண்டும் வாங்கேவண்டும்.
காணிக்ைகயின்றி யாரும் என் முன்னிைலயில்
வரக்கூடாது.

21 “நீங்கள் ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள். ஏழாம்
நாள் நீங்கள் ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும். விைதப்பு,
அறுவைட காலங்களிலும் நீங்கள் ஓய்வு நாளில்
ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும்.

22 “வாரங்களின் பண்டிைகைய
(ெபந்ெதேகாஸ்ேத) ெகாண்டாடுங்கள். ேகாதுைம
அறுவைடயின் முதல் தானியத்ைத அதற்குப்
பயன்படுத்துங்கள். இைலயுதிர் காலத்தின்ேபாது
அறுப்பின் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள்.

23 “ஆண்டில் மூன்று முைற உங்கள் ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய
ஆண்டவரின் சந்நிதானத்திற்குச் ெசல்ல ேவண்டும்.

24 “உங்கள் ேதசத்திற்குள் நீங்கள் ேபாகும்ேபாது,
அத்ேதசத்திலிருந்து உங்கள் பைகவர்கைள
ெவளிேயற்றுேவன். உங்கள் எல்ைலகைள
விரிவுபடுத்தி உங்கள் ேதசத்தின் அளைவ
அதிகரிக்கச் ெசய்ேவன். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு முன் ஓராண்டில் மூன்று முைற
ெசல்லுங்கள் அப்ேபாது, யாரும் உங்கள் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ள முயலமாட்டார்கள்.

25 “பலியின் இரத்தத்ைத எனக்குப்
பைடக்கும்ேபாெதல்லாம் புளிப்ைப அதேனாடு
பைடக்காதீர்கள்.

“பஸ்கா உணவிலுள்ள இைறச்சிைய மறுநாள்
காைலவைரக்கும் ைவக்காதீர்கள்.

26 “நீங்கள் அறுவைட ெசய்யும் முதல்
தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய வீட்டிற்கு அவற்ைறக்
ெகாண்டு வாருங்கள்.

“இளம் ஆட்ைட அதன் தாய்ப்பாலில் ஒருேபாதும்
சைமக்காதீர்கள்” என்றார்.

27 மீண்டும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “நான்
உங்களுக்குக் கூறிய எல்லாக் காரியங்கைளயும்
எழுதிக்ெகாள். உன்ேனாடும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடும் நான் ெசய்த உடன்படிக்ைக
இதுேவயாகும்” என்றார்.

28 ேமாேச 40 பகலும் 40 இரவும் கர்த்தேராடு
தங்கினான். ேமாேச எந்த உணைவயும் உண்ணேவா,
தண்ணீைரப் பருகேவா இல்ைல. இரண்டு
கற்பலைககளில் உடன்படிக்ைகைய (பத்துக்
கட்டைளகைள) ேமாேச எழுதினான்.

ேமாேசயின் பிரகாசமான முகம்
29 பின் ேமாேச சீனாய் மைலயிலிருந்து
உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட இரண்டு
கற்பலைககைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு இறங்கி
வந்தான். கர்த்தேராடு ேபசியதால் அவன் முகம்
பிரகாசித்தது. ஆனால் ேமாேச அதைன
அறியவில்ைல. 30 ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ேமாேசயின் முகம் பிரகாசிப்பைதக்
கண்டனர். எனேவ அவனிடம் ெசல்ல பயந்தனர். 31

ஆனால் ேமாேச அவர்கைள அைழத்தான். எனேவ,
ஆேரானும், ஜனங்களின் தைலவர்களும்
ேமாேசயிடம் ெசன்றனர். ேமாேச அவர்கேளாடு
ேபசினான். 32 அதன் பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் ேமாேசயிடம் வந்தனர். சீனாய்
மைலயில் கர்த்தர் அவனிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளகைள ேமாேச அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான்.

33 ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசி முடித்த பின்பு அவன்
தன் முகத்தில் ஒரு முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
34 ேமாேச கர்த்தருக்கு முன் ேபசச் ெசல்லும்ேபாது
அைத அகற்றினான். அப்புறம் கர்த்தர் கூறிய
கட்டைளகைள அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
வந்து கூறினான். 35 ேமாேசயின், முகம்
பிரகாசிப்பைத ஜனங்கள் கண்டனர். மீண்டும் ேமாேச
முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டான். மறுமுைற கர்த்தைர
சந்தித்துப் ேபசுவதற்குச் ெசல்லும்வைரக்கும் ேமாேச
அவனது முகத்ைத மூடி ைவத்திருந்தான்.

ஓய்வு நாைளப்பற்றிய விதிகள்

ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்ேலாைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டி
அவர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள் ெசய்ய

ேவண்டுெமன கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட காரியங்கைள
நான் உங்களுக்குக் கூறுேவன்:

2 “ஆறு நாட்கள் நீங்கள் ேவைல ெசய்யலாம்.
ஏழாவது நாள் நீங்கள் ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய மிக
விேசஷ நாளாகும். அந்த நாளில் ஓய்ெவடுப்பதன்
மூலம் கர்த்தைர மகிைமப்படுத்துவீர்கள். ஏழாவது
நாளில் ேவைல ெசய்கிற எவனும் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். 3 ஓய்வு நாளில் நீங்கள் வாழுமிடங்களில்
ெநருப்ைப மூட்டவும் கூடாது” என்றான்.

பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கான ெபாருட்கள்
4 ேமாேச இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களுக்கும்
கூறியதாவது, “இதுேவ கர்த்தர் கட்டைளயிட்டைவ:
5 கர்த்தருக்காக விேசஷ காணிக்ைககைளச்
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ேசர்த்து ைவயுங்கள். என்ன காணிக்ைகையக்
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத மனதுக்குள்ேளேய
ஒவ்ெவாருவரும் தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
பின் அந்த காணிக்ைகைய கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும். ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்
ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டு வாருங்கள். 6 இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்பு ஆகிய நூைலயும்,
ெவள்ளாட்டு மயிராலான கம்பள துணிையயும் 7

சிவப்புத் ேதாய்த்த கடாவின் ேதாைலயும், ெமல்லிய
ேதாைலயும், சீத்திம் மரத்ைதயும், 8 குத்து
விளக்குகளுக்கு எண்ெணையயும், தூபம்
காட்டுவதற்கு நறுமணப் ெபாருள்கைளயும் ெகாண்டு
வாருங்கள். 9 ேமலும் ேகாேமதகக் கல்ைலயும்,
ஏேபாத்திலும் நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதகத்திலும்
ைவக்க ேவண்டிய கற்கைளயும் ெகாண்டு வாருங்கள்.

10 “கர்த்தர் கட்டைளயிட்ட
ெபாருள்கைளெயல்லாம் திறைம மிகுந்த
ைகேவைலக்காரர் அைனவரும் ெசய்ய ேவண்டும். 11

பரிசுத்தக் கூடாரம், அதன் ெவளிப்பிரகாரம், அதன்
ேமற் பரப்பு: ெகாக்கிகள், பலைககள், தாழ்ப்பாள்கள்,
தூண்கள், அடித்தளங்கள், 12 பரிசுத்தப் ெபட்டி,
அதன் தண்டுகள், கிருபாசனம், ெபட்டி
இருக்குமிடத்ைத மூடும் திைர, 13 ேமைசயும் அதன்
தண்டுகளும், ேமைசயின் மீதிருக்கும் ெபாருள்கள்,
ேமைசயின் மீது ைவக்க ேவண்டிய விேசஷ ெராட்டி,
14 ெவளிச்சத்திற்கான குத்து விளக்குத் தண்டு,
அதேனாடு பயன்படுத்தப்படும் ெபாருட்கள்,
விளக்குகள், விளக்குக்கு எண்ெணய், 15 நறுமணப்
ெபாருள்கைள எரிக்கும் பீடம், அதன் தண்டுகள்,
அபிேஷக எண்ெணய், நறுமணப் புைகப் ெபாருள்,
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் நுைழவாயிைல மூடும் திைர,
16 தகன பலிபீடம், ெவண்கலத் தளம், அதின்
தண்டுகள், பலிபீடத்தில் பயன்படும் ெபாருட்கள்,
ெவண்கலத் ெதாட்டிகள், அதன் பீடம், 17

பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலுமுள்ள திைரகள்,
அவற்றிற்கான தூண்களும், பீடங்களும்,
பிரகாரத்திற்கான நுைழ வாயிைல மூடும் திைர, 18

கூடாரத்ைதத் தாங்கி நிற்க உதவும் ெவண்கல
முைளகள், திைரகளின் சுவர்கள்,
ெவளிப்பிரகாரத்தின் முைளகள், முைளகளில்
கட்டப்படும் கயிறுகள், 19 பரிசுத்த இடத்தில்
ஆசாரியர் அணியும் ெபாருட்டு விேசஷமாக ெநய்த
ஆைடகள். இந்த விேசஷ ஆைடகள் ஆசாரியனான
ஆேரானும் அவன் குமாரர்களும் அணிவதற்குரியைவ.
அவர்கள் ஆசாரியராகப் பணியாற்றும்ேபாது இந்த
விேசஷ ஆைடகைள அணிவார்கள்” என்றான்.

ஜனங்களின் சிறப்புக் காணிக்ைக
20 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசயிடமிருந்து
புறப்பட்டு ெசன்றனர். 21 கர்த்தருக்கு
காணிக்ைககைளக் ெகாடுக்க விரும்பியவர்கள்
அைனவரும் ெகாண்டு வந்தனர். ஆசாரிப்புக்
கூடாரம், அதிலுள்ள ெபாருட்கள், விேசஷ ஆைடகள்
ஆகியவற்ைறச் ெசய்வதற்கு இப்ெபாருட்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன. 22 பல வைக ெபான்
அணிகலன்கைளக் ெகாடுக்க விரும்பிய தாராள
மனமுள்ள ஆண்களும், ெபண்களும் அவற்ைறக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் ஊசிகள், காதணிகள்,
ேமாதிரங்கள், மற்றும் பிற அணிகலன்கைளக்

ெகாண்டு வந்தார்கள். கர்த்தருக்காக தம்
ஆபரணங்கைள அவர்கள் ெகாடுத்தனர். இது
கர்த்தருக்கு விேசஷ காணிக்ைகயாகும்.

23 ெமல்லிய துகில், மற்றும் இளநீல இரத்தாம்பர,
சிவப்பு நூல் ைவத்திருந்தவர்கள் அைனவரும்
அவற்ைற கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
ேமலும் ஆட்டுத் ேதாேலா, சிவப்புச் சாயமிட்ட
ெசம்மறியாட்டுத் ேதாேலா அல்லது பதனிடப்பட்ட
ெமல்லிய ேதாேலா ைவத்திருந்தவர்கள் அைத
கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு வந்தனர். 24 ெவள்ளி,
ெவண்கலம் ஆகியவற்ைறக் ெகாடுக்க
விரும்பியவர்கள், கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டு வந்தனர். சீத்திம் மரத்ைத
ைவத்திருந்தவர்கள் அைதக் கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தார்கள். 25 கைலத்திறன்
வாய்ந்த ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ெமல்லிய துகில்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நிற நூல்கைளயும்
தயாரித்தனர். 26 திறைம மிகுந்தவர்களும்,
உதவிெசய்ய விரும்பிய எல்லா ெபண்களும்
ெவள்ளாட்டு மயிரால் ஆைடகைளச் ெசய்தனர்.

27 தைலவர்கள் ேகாேமதகக் கற்கைளயும் பிற
விைலயுயர்ந்த கற்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர்.
ஆசாரியரின் ஏேபாத்திலும் நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்திலும் இைவ ைவக்கப்பட்டன. 28

ஜனங்கள் தூபவர்க்க ெபாருட்கைளயும், ஒலிவ
எண்ெணையயும் ெகாண்டு வந்தனர். நறுமணப்
ெபாருள்களுக்கும், அபிேஷக எண்ெணய்க்கும்,
குத்துவிளக்கின் எண்ெணய்க்கும் இைவ
பயன்படுத்தப்பட்டன.

29 உதவிெசய்ய விரும்பிய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். இவ்வன்பளிப்புகைள அவர்கள்
விரும்பிக் ெகாடுத்ததால் தாராளமாகக்
ெகாடுத்தார்கள். கர்த்தர் ேமாேசக்கும், அவனது
ஜனங்களுக்கும் ெசய்யுமாறு கட்டைளயிட்ட எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு இப்ெபாருள்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன.

ெபசெலேயலும் அேகாலியாபும்
30 பின் ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேநாக்கி,

“பாருங்கள், கர்த்தர் யூதாவின் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த ஊர் என்பவனின் குமாரனாகிய, ஊரியின்
குமாரனான ெபசெலேயைல ெதரிந்ெதடுத்துள்ளார்.
31 ேதவ ஆவியால் ெபசெலேயைல நிரப்பியுள்ளார்.
பலவைக காரியங்கைளயும் ெசய்யவல்ல திறைனயும்,
அறிைவயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். 32

அவன் ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம் ஆகியவற்றால்
ெபாருள்கைளச் ெசய்து அவற்ைற வடிவைமக்க
வல்லவன். 33 கற்கைளச் ெசதுக்கி அவற்றில்
ஆபரணங்கைளச் ெசய்யமுடியும். ெபசெலேயலுக்கு
மரேவைலகள் அைனத்தும் ெதரியும். 34 பிறருக்குக்
கற்பிக்கும்படியான விேசஷ திறைமகைள கர்த்தர்
ெபசேலேயலுக்கும், அேகாலியாபிற்கும் (தாண்
ேகாத்திரத்து அகிசமாகின் குமாரன்.)
ெகாடுத்திருக்கிறார். 35 எல்லா வைக
ேவைலகைளயும் ெசய்யும் ஆற்றைல கர்த்தர்
இவர்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். தச்சு, உேலாக
ேவைலகைளயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள். இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூலாலும், ெமல்லிய
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துகிலாலும் ஆைடகைளச் சித்திர
ேவைலப்பாடுகேளாடு ெநய்வதில் வல்லவர்கள்.
கம்பளியும் அவர்களால் ெநய்ய முடிந்தது.

“எனேவ ெபசேலேயல், அேகாலியாப்,
மற்றும் திறைமவாய்ந்த கைலவல்லுநர்கள்
அைனவரும் ேசர்ந்து கர்த்தர்

கட்டைளயிட்ட ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர்கள் இந்த பரிசுத்த இடத்ைத எழுப்புவதற்கான
ைகேதர்ந்த ேவைலைய ெசய்யத் ேதைவயான
ஞானத்ைதயும், அறிைவயும் கர்த்தர் அந்த
மனிதருக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார்” என்றான்.

2 பின் ேமாேச ெபசெலேயைலயும்,
அேகாலியாைபயும் கர்த்தரால் திறைம வழங்கப்பட்ட
பிற கைலவல்லுநர்கைளயும் அைழத்தான்.
ேவைலயில் உதவ விரும்பியதால் அவர்களும்
ஒன்றாகக் கூடினார்கள். 3 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வந்த எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் ேமாேச இந்த ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். ேதவனின் பரிசுத்த இடத்ைத
எழுப்புவதற்கு அவர்கள் அந்தப் ெபாருட்கைளப்
பயன்படுத்தினார்கள். காைலேதாறும் ஜனங்கள்
தங்கள் விருப்பதின்படி காணிக்ைககைள ெகாண்டு
வந்தனர். 4 பின்னர் கைல வல்லுநர்கள் பரிசுத்த
இடத்தில் தாங்கள் ெசய்யும் ேவைலைய விட்டு
ேமாேசயிடம் ேபசுவதற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்,
5 “ஜனங்கள் மிகுதியாகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்துள்ளனர்! கூடார ேவைலைய முடிப்பதற்குத்
ேதைவயான ெபாருைளக் காட்டிலும் அதிகமான
ெபாருள்கள் உள்ளன!” என்றார்கள்.

6 ேமாேச இந்தச் ெசய்திைய பாைளயத்ைதச்
சுற்றிலும் அறிவித்து: “பரிசுத்த இடத்தின் ேவைலக்கு
இனிேமல் எவரும் எைதயும் காணிக்ைகயாக
தரேவண்டாம்” என்றான். இவ்வாறு ஜனங்கள்
அளவுக்கதிகமாகக் ெகாடுப்பைதக் கட்டாயமாக
நிறுத்த ேவண்டியதாயிற்று. 7 ேதவனின் பரிசுத்த
இடத்ைத எழுப்புவதற்கு ஜனங்கள் ேதைவக்கு
அதிகமான ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்திருந்தார்கள்.

பரிசுத்தக் கூடாரம்
8 பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத திறைமயுள்ளவர்கள்
அைமக்கத் ெதாடங்கினார்கள். ெமல்லிய துகில்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூல்களாலும்
அவர்கள் பத்துத் திைரகைள உண்டாக்கினார்கள்.
திைரகளில் சிறகுகளுள்ள ேகரூப் தூதர்களின்
சித்திரங்கைளத் ைதத்தனர். 9 ஒவ்ெவாரு திைரயும்
28 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக ஒேர
அளவுைடயதாய் அைமந்தன. 10 பணி ெசய்ேவார்
இரண்டு ெவவ்ேவறு திைரகளாக அத்திைரகைள
இைணத்தனர். ஐந்து திைரகைள ஒேர
திைரயாகவும், மற்றும் ஐந்து திைரகைள இன்ெனாரு
திைரயாகவும் இைணத்தனர். 11 ஒரு திைரயின்
கைடசிப் பகுதியில் நீலத்துணியால் துைளகைளச்
ெசய்தனர். மற்ெறாரு திைரயின் கைடசிப்
பகுதியிலும் அவ்வாேற ெசய்தனர். 12 ஒரு திைரயின்
இறுதிப் பகுதியில் 50 கண்ணிகளும் மற்ெறாரு
திைரயின் இறுதிப் பகுதியில் 50 கண்ணிகளும்
இருந்தன. அவ்வைளயங்கள் எதிெரதிராக
அைமந்தன. 13 பின் அவர்கள் அத்திைரகைள
இைணப்பதற்கு 50 ெபான் வைளயங்கைளச்

ெசய்தனர். எனேவ பரிசுத்தக் கூடாரம் ஒேர
துண்டாக இைணக்கப்பட்டது.

14 பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத மூடி மைறத்து
நிற்குமாறு அந்தத் திறைமச்சாலிகள் மற்ெறாரு
கூடாரத்ைத அைமத்தனர். ெவள்ளாட்டின் மயிரால்
பதிெனாரு திைரகைளச் ெசய்தனர். 15 எல்லாத்
திைரகளும் 30 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமும்
ெகாண்ட ஓேர அளவுைடயனவாய் இருந்தன. 16

பணியாட்கள் ஐந்து திைரகைள ஒன்றாகவும், பிற
ஆறு திைரகைள ஒன்றாகவும் இைணத்தனர். 17 ஒரு
திைரயின் இறுதியில் 50 துைளகைள அைமத்தனர்.
மறெறாரு திைரயில் இறுதியிலும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். 18 பணியாட்கள் 50 ெவண்கல
வைளயங்கைள இரு திைரகைளயும் ேசர்த்து ஒேர
கூடாரமாக இைணப்பதற்காகச் ெசய்தனர். 19

பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு அவர்கள் ேமலும் இரண்டு
மூடுதிைரகைள ெசய்தனர். ஒரு மூடுதிைர சிவப்புத்
ேதாய்க்கப்பட்ட ஆட்டுக்கடாவின் ேதாலாலானது.
மற்ெறாரு மூடுதிைர ெமல்லிய ேதாலினாலானது.

20 பிறகு அந்த வல்லுநர்கள் பரிசுத்த
கூடாரத்ைதத் தாங்குவதற்காக சீத்தீம் மரத்தினால்
சட்டங்கைள அைமத்தனர். 21 ஒவ்ெவாரு சட்டமும்
10 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும் உைடயதாய்
இருந்தது. 22 இரண்டு பக்கத்திலும் தூண்கள்
குறுக்குத் துண்டுகளால் இைணக்கப்பட்டு ஒவ்ெவாரு
சட்டமும் அைமக்கப்பட்டது. பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
ஒவ்ெவாரு சட்டமும் அவ்வாறு அைமந்தது. 23

பரிசுத்தக் கூட்டத்தின் ெதற்குப் புறத்திற்கு 20
சட்டங்கைளச் ெசய்தனர். 24 பின் அந்தச்
சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்தனர்.
ஒவ்ெவாரு சட்டத்திற்கும் இரண்டு பீடங்கள்
இருந்தன. 25 அவர்கள் மறுபக்கமாகிய
(வடபுறத்திற்கு) 20 சட்டங்கைளச் ெசய்தார்கள். 26

ஒவ்ெவாரு சட்டத்திற்கும் இரண்டு பீடங்களாக 20
சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்தனர்.
27 பரிசுத்த கூடாரத்தின் பின் பகுதியாகிய ேமற்கு
புறத்திற்கு 6 சட்டங்கள் ெசய்தனர். 28 ேமலும்
பரிசுத்த கூடாரத்தின் பின் மூைலகளுக்ெகன்று 2
சட்டங்கள் ெசய்தனர். 29 இந்தச் சட்டங்கள் அடிப்
புறத்தில் ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டன. ேமேல இந்த
மூைல சட்டங்கைள ஒரு வைளயம்
தாங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. இரண்டு மூைலகளுக்கும்
அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தனர். 30 பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் ேமற்குப் புறத்தில் ெமாத்தம் எட்டுச்
சட்டங்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு சட்டத்திற்கும்
இரண்டு பீடங்கள் வீதம் 16 ெவள்ளியாலாகிய
பீடங்கள் அைமந்தன.

31 பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் முதல் பக்கத்திற்கு
சீத்திம் மரத்தாலான ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளப்
பணியாட்கள் ெசய்தனர். 32 மறுபக்கத்திற்கு ஐந்து
தாழ்ப்பாள்களும், பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
பின்புறத்திற்கு (ேமற்கு) ஐந்து தாழ்ப்பாள்களும்
அைமத்தனர். 33 சட்டத்தின் ஒரு முைனயிலிருந்து
மறுமுைனக்குச் ெசல்லும்படியாக மத்தியிலுள்ள
தாழ்ப்பாைளச் ெசய்தனர். 34 தாழ்ப்பாள்கைளத்
தாங்கிக்ெகாள்வதற்குப் ெபான்னால்
வைளயங்கைளச் ெசய்தனர். தாழ்ப்பாள்களில்
ெபான் முலாம் பூசினர்.

யாத்திராகமம் 36:2
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35 ெமல்லிய துகில், இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சிவப்புநிற நூல்கைளயும் மகாபரிசுத்த கூடாரத்தின்
நுைழவாயிலுக்கான திைரையச் ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்தினர். திைரயில் ேகருபீன்களின்
சித்திரங்கைளத் ைதத்தனர். 36 சீத்திம் மரத்தால்
நான்கு தூண்கைளச் ெசய்து அவற்றிற்குப் ெபான்
முலாம் பூசினர். அவற்றிற்குப் ெபான் ெகாக்கிகைளச்
ெசய்தனர். அவற்றிற்கு நான்கு ெவள்ளி பீடங்கைளச்
ெசய்து ைவத்தனர். 37 கூடாரத்தின் வாயிைல
மூடுவதற்குத் திைரகள் அைமத்தனர். அவர்கள்
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நிற நூைலயும்,
ெமல்லிய துகிைலயும் இத்திைரையச் ெசய்வதற்கு
உபேயாகப்படுத்தினர். அத்திைரயில் சித்திரங்கைள
ெநய்தனர். 38 பின் அவர்கள் நுைழவாயிலின்
திைரக்காக ஐந்து தூண்கைளயும் அதன்
ெகாக்கிகைளயும் அைமத்தனர். அவர்கள்
தூண்களின் ேமற் பகுதிகைளயும்
திைரத்தண்டுகைளயும் ெபான் தகட்டால்
மூடினார்கள். அத்தூண்களுக்கு ஐந்து ெவண்கல
பீடங்கைளச் ெசய்தனர்.

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி

சீத்திம் மரத்தினால் ெபசெலேயல்
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் ெசய்தான். அந்தப்
ெபட்டி 2 1/2 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ

அகலமும் 1 1/2 முழு உயரமும் ெகாண்டைவயாக
இருந்தன. 2 அவன் ெபட்டியின் உட்புறத்ைதயும்
ெவளிப்புறத்ைதயும் பசும் ெபான் தகட்டால்
மூடினான். ெபட்டிையச் சுற்றிலும் ெபான்
சட்டங்கைளச் ெசய்தான். 3 அவன் நான்கு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற நான்கு
மூைலகளிலும் இைணத்தான். அவ்வைளயங்கள்
ெபட்டிையச் சுமப்பதற்ெகன்று பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஒவ்ெவாரு பக்கத்திற்கும் இரண்டு வைளயங்கள்
இருந்தன. 4 பின் அவன் ெபட்டிையச் சுமப்பதற்குத்
ேதைவயான தண்டுகைளச் ெசய்தான். அவன் சீத்திம்
மரத்தால் அத்தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைறப் பசும்
ெபான்னால் மூடினான். 5 ெபட்டியின்
இருபுறங்களிலுமுள்ள வைளயங்களினுள்ேள
தண்டுகைளச் ெசலுத்தினான். 6 பின்
கிருபாசனத்ைத பசும் ெபான்னால் ெசய்தான். அது 2
1/2 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும் உைடயதாக
இருந்தது. 7 இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்வதற்கு
ெபசெலேயல் ெபான்ைனச் சுத்தியால் அடித்து
உருவைமத்தான். இந்தக் ேகருபீன்கைள
கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரத்திலும் ைவத்தான். 8

ஒரு ேகருபீைன கிருபாசனத்தின் ஒரு ஓரத்திலும்,
மற்ெறாரு ேகருபீைன எதிர் ஓரத்திலும் ைவத்தான்.
மூடிேயாடு இரண்டு ேகருபீன்கைளயும் எதிெரதிேர
ஒன்றாக இைணத்தான். 9 ேகருபீன்களின் சிறகுகள்
வானத்ைத ேநாக்கி உயர்த்தப்பட்டிருந்தன.
ேகருபீன்கள் தங்கள் சிறகுகளால் ெபட்டிைய
மூடியிருந்தன. கிருபாசனத்தின் ேமல் குனிந்த
நிைலயில் தூதர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநருக்கு
ேநர் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

விேசஷ ேமைச
10 பின் அவன் சீத்திம் மரப் பலைகயிலான
ேமைசையச் ெசய்தான். அம்ேமைச 2 முழ நீளமும் 1

முழ அகலமும் 1 முழ உயரமும் உள்ளதாக இருந்தது.
11 அவன் ேமைசைய பசும் ெபான்னினால் மூடினான்.
ேமைசையச் சுற்றிலும் ெபான் சட்டங்கைள
இைணத்தான். 12 பின் அவன் 3 அங்குல அகலமுள்ள
ஒரு சட்டத்ைத ேமைசையச் சுற்றிலும்
இைணத்தான். அவன் சட்டத்தின் ேமல் ெபான்
தகட்ைட ைவத்தான். 13 பின் அவன் நான்கு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற ேமைசயின்
நான்கு கால்களுமுள்ள நான்கு மூைலகளிலும்
ைவத்தான். 14 ேமைசயின் ேமற்பகுதிையச் சுற்றிலும்
உள்ள சட்டத்தினருேக அவன் அந்த வைளயங்கைள
இைணத்தான். ேமைசையச் சுமக்கும் தண்டுகைளத்
தாங்குவதற்கு அவ்வைளயங்கள் பயன்பட்டன. 15

பின் அவன் சீத்திம் மரப்பலைகயால் ெசய்யப்பட்ட
ேமைசையச் சுமக்கும் தண்டுகைளச் ெசய்தான்.
தண்டுகைளச் சுத்த ெபான்னால் மூடினான். 16 பின்
அவன் ேமைசயில் பயன்படுத்தப்படுவதற்குரிய
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ெசய்தான். தட்டுகள்,
ேகாப்ைபகள், கரண்டிகள், கிண்ணங்கள்,
பாத்திரங்கள் ஆகியவற்ைறயும் அவன் ெபான்னால்
ெசய்தான். பானங்களின் காணிக்ைககைள
ஊற்றுவதற்குக் கிண்ணங்களும் பாத்திரங்களும்
பயன்பட்டன.

குத்துவிளக்குத் தண்டு
17 பிறகு அவன் குத்துவிளக்ைகச் ெசய்தான்.
அவன் பசும் ெபான்ைன அடித்து அதன் பீடத்ைதயும்,
தண்ைடயும் ெசய்தான். பின் அவன் பூக்கள்,
ெமாட்டுகள், இதழ்கள் ஆகியவற்ைறச் ெசய்து
எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக இைணத்தான். 18

குத்துவிளக்குக்கு ஆறு கிைளகள் இருந்தன. மூன்று
கிைளகள் ஒரு புறத்திலும் மூன்று கிைளகள் எதிர்
புறத்திலும் இருந்தன. 19 ஒவ்ெவாரு கிைளயிலும்
மூன்று பூக்கள் இருந்தன. அப்பூக்கள்
ெமாட்டுகேளாடும், இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப்
பூக்கைளப் ேபால ெசய்யப்பட்டன. 20

குத்துவிளக்கின் தண்டில், ேமலும் நான்கு பூக்கள்
இருந்தன. அைவயும் ெமாட்டுகேளாடும்
இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப் பூக்கைளப் ேபால
ெசய்யப்பட்டன. 21 தண்டின் இருபுறங்களிலுமிருந்து
மூன்று கிைளகள் வீதம் ஆறு கிைளகள் இருந்தன.
கிைளகள் தண்ேடாடு இைணந்த மூன்று
இடங்களுக்கும் கீேழ ெமாட்டுகேளாடும்
இதழ்கேளாடும் கூடிய ஒவ்ெவாரு பூ இருந்தது. 22

பூக்களும் கிைளகளும் ெகாண்ட ேவைலப்பாடுகள்
உைடய அந்தக் குத்துவிளக்கு முழுவதும்
ெபான்னால் ஆனதாக இருந்தது. இந்தப் ெபான்
சுத்தியால் அடிக்கப்பட்டு ஒன்றாக
இைணக்கப்பட்டிருந்தது. 23 இந்தக்
குத்துவிளக்கிற்கு ஏழு அகல்கைள அவன் ெசய்தான்.
பின் அவன் திரி கத்தரிக்கும் கருவிகைளயும், சாம்பல்
கிண்ணங்கைளயும் ெபான்னால் ெசய்தான். 24 குத்து
விளக்ைகயும் அதற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு அவன் 75 பவுண்டு
எைடயுள்ள சுத்தமான ெபான்ைனப்
பயன்படுத்தினான்.
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நறுமணப் ெபாருள்கைள எரிப்பதற்கான பீடம்
25 நறுமணப் ெபாருள்கைள எரிக்கும்படியான
பீடத்ைதயும் அவன் ெசய்தான். சீத்திம் மரத்தால்
இைதச் ெசய்தான். பீடம் சதுரவடிவமானது. அது 1
முழ நீளமும் 1 முழ அகலமும் 2 முழ உயரமுமாக
இருந்தது. நறுமணப் பீடத்தில் நான்கு ெகாம்புகள்
ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் ஒன்ெவான்றாக இருந்தன.
இைவ நறுமணப் பீடத்ேதாடு ஒன்றாக
அடிக்கப்பட்டன. 26 நறுமணப் பீடத்தின் ேமல்புறம்,
பக்கங்கள், ெகாம்புகள் ஆகியவற்ைற அவன்
பசும்ெபான்னால் மூடினான். பின்பு அவன் நறுமணப்
பீடத்ைதச் சுற்றிலும் ெபான் சட்டத்ைத
இைணத்தான். 27 நறுமணப் பீடத்திற்கு இரண்டு
ெபான் வைளயங்கள் ெசய்தான். அதன் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்திலும் ெபான் தகட்டிற்கு அடியில் ேசரும்படி
ெபான் வைளயங்கைளப் ெபாருத்தினான். நறுமணப்
பீடத்ைதத் தூக்கிச் ெசல்லும்ேபாது, தண்ைடக்
ேகார்க்கும்படி இந்தத் தங்க வைளயங்கள்
இருந்தன. 28 அவன் சீத்திம் மரத்தினாலான
தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைறயும் ெபான்னால்
மூடினான்.

29 பிறகு அவன் பரிசுத்த அபிேஷக எண்ெணையத்
தயாரித்தான். அவன் சுத்தமான நறுமணப்
ெபாருைளயும் தயாரித்தான். நறுமணத்
திரவியங்கைளத் தயாரிக்கும் முைறயிேலேய
இப்ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் அவன் ெசய்தான்.

பலிகைள எரிக்கும் பீடம்

பலிபீடத்ைத ெபசெலேயல் சீத்திம்
மரத்தால் ெசய்தான். இப்பலிபீடம்
பலிகைள எரிப்பதற்காக

பயன்படுத்தப்பட்டது. அது சதுரவடிவமானது. அது 5
முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும் 3 முழ உயரமும்
உைடயது. 2 அவன் பலிபீடத்தின் நான்கு
மூைலகளிலும் ஒவ்ெவாரு ெகாம்ைபச் ெசய்து
ைவத்தான். அவற்ைறப் பலிபீடத்ேதாடு இைணத்து
ஒன்றாக அடித்தான். பின்பு பலிபீடத்ைத
ெவண்கலத்தால் மூடினான். 3 பலிபீடத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் எல்லா கருவிகைளயும்
ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். பாைனகள், கரண்டிகள்,
கிண்ணங்கள், முள்கரண்டிகள், ெபரிய
ெகாப்பைரகைளயும் ெசய்தான். 4 பின்னர்
பலிபீடத்திற்காக ெவண்கலத்தாலான வைலப்
பின்னல் ேபான்ற ஒரு சல்லைடைய
உண்டாக்கினான். பலிபீடத்தின் அடித்தட்டில் அந்தச்
சல்லைடையப் ெபாருத்தினான். அது பலிபீடத்தின்
நடுப்பகுதியில் (பாதி உயரத்தில்) ெபாருந்தியது. 5

பின் அவன் பித்தைள வைளயங்கைள ெசய்தான்.
பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும் தண்டுகைளத் தாங்குவதற்கு
இவ்வைளயங்கள் பயன்பட்டன. சல்லைடயின்
நான்கு மூைலகளிலும் அவன் அந்த வைளயங்கைள
ைவத்தான். 6 பின் அவன் சீத்திம் மரத்தினால்
தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைற ெவண்கலத்தால்
மூடினான். 7 பலிபீடத்தின் பக்கங்களிலுள்ள
வைளயங்களில் தண்டுகைளச் ெசலுத்தினான்.
தண்டுகள் பலிபீடத்ைதச் சுமப்பதற்குப் பயன்பட்டன.
பலிபீடத்தின் நான்கு பக்கங்கைளயும் சீத்திம்
பலைககளினால் ெசய்தான். அது ெவறுைமயான

ெபட்டிையப் ேபான்று உள்ேள
ஒன்றுமில்லாதிருந்தது.

8 அவன் ெவண்கலத்தாலான ெதாட்டிகைளயும்,
அதன் பீடங்கைளயும் ெசய்தான். ெபண்கள்
ெகாடுத்த ெவண்கல முகக் கண்ணாடிகைள
அதற்குப் பயன்படுத்தினான். இந்தப் ெபண்கேள
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் நுைழவாயிலில்
திருப்பணியாற்றி வந்தனர்.

பரிசுத்த கூடாரத்ைதச் சுற்றியுள்ள பிரகாரம்
9 பின்னர் முற்றத்ைதச் சுற்றி திைரச் சீைலகள்
எழுப்பினான். 100 முழ நீளமுள்ள ெதாங்குதிைரைய
ெதற்குப் பக்கத்தில் எழுப்பினான். ெமல்லிய
துகிலால் அத்திைரகள் அைமந்தன. 10 ெதற்குப்
பக்கத்துத் திைரகைள 20 தூண்கள் தாங்கின.
அவற்றிற்கு 20 ெவண்கல பீடங்கள் அைமந்தன.
தூண்களுக்கான ெகாக்கிகைளயும் திைரச் சீைலத்
தண்டுகைளயும் ெவள்ளியால் ெசய்தான். 11

பிரகாரத்தின் வடக்குப்புறத்தில் 100 முழ நீளமான
திைரச் சுவர் அைமந்தது. 20 ெவண்கலப் பீடங்கள்
உள்ள 20 தூண்கள் இருந்தன. தூண்களின்
ெகாக்கிகளும், திைரப் பூண்களும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்டன.

12 ெவளிப்பிரகாரத்தின் ேமற்குப் பக்கத்தில் 50
முழ நீளமான ெதாங்குதிைரைய அைமத்தான். அந்த
10 தூண்களுக்கும், 10 பீடங்கள் இருந்தன.
தூண்களின் ெகாக்கிகைளயும் திைரப் பூண்கைளயும்
ெவள்ளியால் அைமத்தான்.

13 ெவளிப் பிரகாரத்தின் கிழக்குப்புறத்திலிருந்து
ெதாங்குதிைர 50 முழ அகலம் உைடயதாக
இருந்தது. பிரகாரத்தின் நுைழவாயில் இப்பக்கத்தில்
இருந்தது. 14 நுைழவாயிலின் ஒரு பக்கத்தில்
ெதாங்கு திைர 15 முழ நீள முைடயதாகவும் மூன்று
பீடங்களின்ேமல் நின்ற மூன்று தூண்கைளக்
ெகாண்டதாகவும் இருந்தது. 15 நுைழ வாயிலின்
மறுபுறத்திலுள்ள ெதாங்கு திைரகள் 15 முழ
நீளமுைடயதாக இருந்தது. அந்தப் பக்கத்தில் மூன்று
தூண்களும் அவற்றிக்கு மூன்று பீடங்களும்
அைமத்தனர். 16 பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலும் அைமந்த
ெதாங்கு திைரகள் ெமல்லிய துகிலால்
ெசய்யப்பட்டன. 17 தூண்களின் பீடங்கள்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
ெகாக்கிகளும், திைரப்பூண்களும், ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்டன. தூண்களின் ேமற்பகுதிகளும்
ெவள்ளியால் மூடப்பட்டன. பிரகாரத்தின் தூண்களில்
ெவள்ளியாலான திைரப்பூண்கள் இருந்தன.

18 பிரகார நுைழவாயிலின் ெதாங்குதிைரகள்
ெமல்லிய துகிலாலும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சிவப்பு நூல்களாலும் ெநய்யப்பட்டன. அவற்றில் பல
சித்திரங்களும் வடிவைமக்கப்பட்டிருந்தன.
திைரயானது 20 முழ நீளமும் 5 முழ உயரமும்
உைடயதாக இருந்தது. அைவ பிரகாரத்ைதச்
சுற்றிலும் அைமந்த ெதாங்கு திைரகளின் உயரம்
ெகாண்டிருந்தன. 19 ெதாங்குதிைரைய நான்கு
தூண்களும், ெவண்கல பீடங்களும் தாங்கின.
தூண்களின் ெகாக்கிகள் ெவள்ளியால் ஆனைவ
ஆகும். தூண்களின் ேமற்பகுதிகளும் ெவள்ளியால்
மூடப்பட்டன. திைரப் பூண்களும் ெவள்ளியாலாயின.
20 பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கும், ெவளிப்பிரகாரத்தின்
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திைரகளுக்கும் ேதைவயான கூடார ஆணிகள்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டன.

21 உடன்படிக்ைகயின் கூடாரமாகிய பரிசுத்த
கூடாரத்திற்குத் ேதைவப்பட்ட ெபாருட்கைள
எல்லாம் ேலவி குடும்பத்தார் எழுதி
ைவத்துக்ெகாள்ளும்படியாக ேமாேச
கட்டைளயிட்டான். பட்டியைலத் தயாரிக்கும்
ெபாறுப்ைப ஆேரானின் குமாரனாகிய இத்தாமார்
ஏற்றுக்ெகாண்டான்.

22 ேமாேசக்கு கர்த்தர் விதித்த எல்லாக்
கட்டைளகைளயும் யூதாவின் ேகாத்திரத்தின் வழிேய
வந்த ஊரின் குமாரனாகிய ஊரியின் குமாரன்
ெபசெலேயல் நிைறேவற்றினான். 23 தாண்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த அகிசாமாகின் குமாரனான
அேகாலியாப் அவேனாடு ஒத்துைழத்தான்.
அேகாலியாப் மிகச் சிறந்த சித்திைர
ைகேவைலயாளும், ெநசவில் நிபுணனும் ஆவான்.
ெமல்லிய துகிைல ெநய்வதிலும், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூைல ெநய்வதிலும் அவன்
தைலசிறந்தவனாக இருந்தான். 24 கர்த்தரின்
பரிசுத்த இடத்திற்கு 2 டன்கள் எைடக்கு ேமற்பட்ட
ெபான் காணிக்ைகயாக அளிக்கப்பட்டது. (அதிகாரப்
பூர்வமான அளவு எைடயின்படி அது
எைடயிடப்பட்டது.)

25 எண்ணிக்ைக எடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள்
அைனவரும் 3 3/4 டன்கள் ெவள்ளி ெகாடுத்தனர்.
(இதுவும் அதிகாரப்பூர்வமான அளவின் தராசில்
நிறுக்கப்பட்டது) 26 இருபதும் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுமுைடய ஆண்கள் எண்ணப்பட்டனர். 6,03,550
ஆண்கள் இருந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் 1 ெபக்கா
ெவள்ளிைய வரியாக அளித்தான்.
(அதிகாரப்பூர்வமான அளவின்படி 1 ெபக்கா என்பது
1/2 ேசக்கல் எைட அளவாகும்.) 27 கர்த்தரின்
பரிசுத்த இடத்தின் ெதாங்கு திைரகளுக்கும் 100
பீடங்கைள உண்டாக்குவதற்கு அந்த 3 3/4 டன்கள்
ெவள்ளிையப் பயன்படுத்தினார்கள். ஒவ்ெவாரு
பீடத்திற்கும் சுமார் 75 பவுண்டு ெவள்ளி வீதம்
உபேயாகப்படுத்தப்பட்டது. 28 மீதமுள்ள 50 பவுண்டு
ெவள்ளியால் ெகாக்கிகைளயும்,
திைரப்பூண்கைளயும், தூண்களின் ெவள்ளிப்
பூச்ைசயும் ெசய்தனர்.

29 கர்த்தருக்கு 26 1/2 டன்களுக்கும் அதிகமான
ெவண்கலம் தரப்பட்டது. 30 ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தின் நுைழவாயிலின் பீடங்கைளச்
ெசய்வதற்கு அது பயன்பட்டது. பீடத்ைதயும்,
சல்லைடையயும் ெசய்வதற்கும் ெவண்கலத்ைதப்
பயன்படுத்தினர். பலிபீடத்தின் எல்லாக்
கருவிகைளயும், பாத்திரங்கைளயும் ெசய்வதற்கு
ெவண்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 31 பிரகாரத்ைதச்
சுற்றிலுமுள்ள ெதாங்கு திைரகளின் பீடங்கைளயும்,
நுைழவாயிலில் உள்ள ெதாங்கு திைரகளின்
பீடங்கைளயும் அைமப்பதற்கு ெவண்கலம்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ெவண்கலத்தால்
பரிசுத்தக்கூடாரத்திற்கும், ெவளிப்பிரகாரத்தின்
ெதாங்கு திைரகளுக்கும் ேதைவயான கூடார
ஆணிகைளச் ெசய்தனர்.

ஆசாரியர்களுக்கான விேசஷ ஆைடகள்

கர்த்தரின் பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு
வரும்ேபாது ஆசாரியர் அணிய ேவண்டிய
விேசஷ ஆைடகைள ெநய்வதற்கு

இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்புநிற நூைல சித்திர
ேவைலயாட்கள் பயன்படுத்தினார்கள். கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி அவர்கள்
ஆேரானுக்கு விேசஷ ஆைடகைளத் தயாரித்தனர்.

ஏேபாத்

2 ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகில், இள நீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்புநிற நூல் ஆகியவற்றால்
ஏேபாத்ைதச் ெசய்தார்கள். 3 (அவர்கள் ெபான்ைன
ெமல்லிய நாடாவாக அடித்து ெபான் ஜரிைககைள
ெவட்டினார்கள். இந்தப் ெபான் ஜரிைகைய
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூலிலும், ெமல்லிய
துகிலுடனும் ேசர்த்து ெநய்தார்கள். இது சிறந்த
சித்திரக்காரனின் ைகேவைலயாக இருந்தது). 4

அவர்கள் ஏேபாத்தின் ேதாள் பட்ைடகைளச்
ெசய்தார்கள். ஏேபாத்தின் இரண்டு மூைலகளிலும்
அந்தத் ேதாள் பட்ைடகைள இைணத்தார்கள். 5

அவர்கள் கச்ைசைய ஏேபாத்ேதாடு
இைணத்தார்கள். ஏேபாத்ைதப் ேபாலேவ இதுவும்
ெசய்யப்பட்டது. அவர்கள் ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய
துகில், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நூல்
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தி, கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தார்கள்.

6 ைகேவைலக்காரர் ஏேபாத்துக்கு இரண்டு
ேகாேமதகக் கற்கைள தங்கச்சட்டத்தில் பதித்தனர்.
அக்கற்களின்மீது இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
குமாரர்களின் ெபயர்கைளப் பதித்தனர். 7 பின்
அவர்கள் அதைன ஏேபாத்தின் ேதாள்பட்ைடகேளாடு
இைணத்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேதவன்
நிைனவு கூருவதற்காக இந்தக் கற்கள் பயன்பட்டன.
ேமாேசக்கு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய இைதச்
ெசய்தனர்.

நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
8 பின் அவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத
ெசய்தனர். ஏேபாத்ைதச் ெசய்தது ேபாலேவ,
இதுவும் ைகத்ேதர்ந்த சித்திர ேவைலயாக
இருந்தது. அது ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகில்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சிவப்புநிற நூலால்
ெநய்யப்பட்டன. 9 நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத
இரண்டாக மடித்து சதுரவடிவில் அைமத்தனர். இது
9 அங்குல நீளமும் 9 அங்குல அகலமும் உைடயதாக
இருந்தது. 10 சித்திரேவைலயாட்கள் நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தில் 4 வரிைச விைலயுயர்ந்த
கற்கைளப் பதித்தனர். முதல் வரிைசயில்
பத்மராகமும், புஷ்பராகமும், மாணிக்கமும்
இருந்தன. 11 இரண்டாம் வரிைசயில் மரகதமும்,
இந்திர நீலக் கல்லும், வச்சிரமும் காணப்பட்டன. 12

மூன்றாம் வரிைசயில் ெகம்பும், ைவடூரியமும்,
சுகந்தியும் இருந்தன. 13 நாலாம் வரிைசயில் படிகப்
பச்ைசயும், ேகாேமதகமும், யஸ்பியும் காணப்பட்டன.
இந்தக் கற்கள் அைனத்தும் ெபான்னில்
பூட்டப்பட்டிருந்தது. 14 நியாயத்தீர்ப்பு

யாத்திராகமம் 39:14
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மார்ப்பதக்கத்தில் இஸ்ரேவலின் (யாக்ேகாபின்)
ஒவ்ெவாரு குமாரனுக்கும் ஒவ்ெவாரு கல் வீதம்
பன்னிரண்டு கற்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு கல்லிலும்
முத்திைரையப் ேபான்று இஸ்ரேவலின் குமாரர்கள்
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயரும் ெபாறிக்கபட்டிருந்தது.

15 நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்திற்காக சித்திர
ேவைலக்காரர் பசும்ெபான்னால் இரண்டு
சங்கிலிகைளச் ெசய்தார்கள். அச்சங்கிலிகள்
கயிறுகைளப் ேபால் பின்னப்பட்டிருந்தன. 16 சித்திர
ேவைலக்காரர் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து, அவற்ைற நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின்
இரண்டு மூைலகளிலும் இைணத்தனர்.
ேதாள்பட்ைடகளுக்கு பூட்டும்படி இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்தனர். 17 அவர்கள் ெபான்
சங்கிலிகைள நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின்
மூைலகளிலிருந்த வைளயங்களில் இைணத்தனர்.
18 ேதாள்பட்ைடகளின் ெபான்வைளயங்களில்
ெபான் சங்கிலிகளின் மறுமுைனகைள
இைணத்தனர். இவற்ைற அவர்கள் ஏேபாத்தின்
முன்புறத்தில் ேசர்த்தனர். 19 பின்பு அவர்கள் ேமலும்
இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின் மற்ற இரண்டு
மூைலகளிலும் ைதத்தனர். ஏேபாத்ைத அடுத்து
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின் உட்புறத்தில் இது
இருந்தது. 20 ஏேபாத்தின் முன்புறத்தில்
ேதாள்பட்ைடகளின் கீேழ இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைள ைதத்தனர். கச்ைசக்கு ேமேல
ஏேபாத்தின் இைணப்புக்கருேக இவ்வைளயங்கள்
இருந்தன. 21 பின் அவர்கள் நீல நிற நாடாைவயும்,
நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தின் வைளயங்கைளயும்
ஏேபாத்தின் வைளயங்கேளாடு கட்டினார்கள்.
இவ்விதமாக நியாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
கச்ைசக்கு அருகில் ஏேபாத்துக்கு இைணயாக
இருக்கும்படி இழுத்துக் கட்டப்பட்டது. கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடி அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தனர்.

ஆசாரியர்களுக்கான பிற ஆைடகள்
22 பின் அவர்கள் ஏேபாத்திற்காக ஒரு அங்கிைய
ெநய்தனர். இளநீல துணியால் அைதச் ெசய்தார்கள்.
அது சிறந்த சித்திரத் ைதயல்காரனால்
ெநய்யப்பட்டது. 23 அங்கியின் மத்தியில் ஒரு
துைளைய அவர்கள் உண்டுபண்ணி, அந்தத்
துவாரத்தின் விளிம்ைபச் சுற்றிலும் ஒரு துண்டுத்
துணிையத் ைதத்தனர். துவாரம் கிழிந்து ேபாகாதபடி
அது பாதுகாத்தது.

24 பின் அவர்கள் ெமல்லிய துகில், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சிவப்பு நிற நூைலக் ெகாண்டு
துணியாலான மாதுளம் பழங்கைள
உண்டாக்கினார்கள். அங்கியின் கீழ்த்ெதாங்கலில்
இந்த மாதுளம் பழங்கைளத் ைதத்தனர். 25 பின்பு
பசும் ெபான்னால் மணிகைள உண்டாக்கினார்கள்.
அவற்ைற அங்கியின் கீழ்த்ெதாங்கலில் மாதுளம்
பழங்களுக்கு இைடேய ெதாங்கவிட்டனர். 26

அங்கியின் கீழ்த் ெதாங்கைலச் சுற்றிலும் மாதுளம்
பழங்களும், ெபான்மணிகளும் இருந்தன. மாதுளம்
பழங்களுக்கு இைடயில் ஒரு ெபான்மணி இருந்தது.
ேமாேசக்கு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய,

கர்த்தருக்கு பணிவிைட ெசய்யும்ேபாது ஆசாரியன்
அணியும் அங்கியாக இது இருந்தது.

27 ஆேரானுக்கும் அவனது குமாரர்களுக்கும்
சட்ைடகைள ைகேவைலக்காரர் ெநய்தனர். இைவ
ெமல்லிய துகிலால் ெநய்யப்பட்டன. 28 ெமல்லிய
துகிலிலிருந்து ைக ேவைலயாட்கள் ஒவ்ெவாரு
தைலப்பாைகையயும் ெநய்தனர். உள்
ஆைடகைளயும் ெநற்றிப்பட்ைடகைளயும் ெமல்லிய
துகிலிலிருந்து ெசய்தார்கள்.

29 ெமல்லிய துகில், இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சிவப்புநிற நூலிலிருந்து கச்ைசையச் ெசய்தனர்.
ஆைடயில் சித்திர ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டன.
ேமாேசக்கு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய இைவ
அைனத்தும் ைதக்கப்பட்டன.

30 பின் பரிசுத்தக் கிரீடத்திற்குரிய
ெநற்றிப்பட்ைடையத் தயாரித்தனர். சுத்தப்
ெபான்னால் அைதச் ெசய்தனர். அந்தப் ெபான்
தகட்டில் “கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம்” என்ற
வார்த்ைதகைளப் பதித்தனர். 31 ெபான் பட்ைடைய
நீல நாடாவில் இைணத்தனர். ேமாேசக்கு கர்த்தர்
இட்ட கட்டைளப்படிேய இந்த நீல நாடாைவ
தைலப்பாைகேயாடு இைணத்தனர்.

ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதப் பார்ைவயிடுதல்
32 இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் (அதாவது
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின்) எல்லா ேவைலகளும்
ெசய்து முடிக்கப்பட்டன. கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்தனர். 33 பின் அவர்கள்
ேமாேசக்குப் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதிலுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் காட்டினார்கள்.
வைளயங்கள், சட்டங்கள், தாழ்ப்பாள்கள், தூண்கள்,
பீடங்கள் ஆகியவற்ைற அவனுக்குக் காட்டினார்கள்.
34 சிவப்புச் சாயம் ேதாய்த்த ஆட்டுக்கடாவின்
ேதாலால் கூடாரம் மூடப்பட்டிருந்தைதக்
காட்டினார்கள். அதன் கீழ் பதனிடப்பட்ட ெமல்லிய
ேதாலாலாகிய மூடிையயும் காட்டினார்கள். மகா
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் நுைழவாயிைல மூடிய
திைரச் சீைலயயும் அவர்கள் அவனுக்குக்
காட்டினார்கள்.

35 அவர்கள் ேமாேசக்கு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் காட்டினார்கள். ெபட்டிையச் சுமக்கும்
தண்டுகைளயும், ெபட்டியின் மூடிையயும்
காண்பித்தனர். 36 ேமைசைய அதனுடன் ேசர்ந்த
ெபாருட்கேளாடும், விேசஷ ெராட்டிேயாடும்
காட்டினார்கள். 37 அவர்கள் அவனுக்குப் பசும்
ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட குத்துவிளக்குத்
தண்ைடயும் அதன் அகல்கைளயும் காட்டினார்கள்.
அகலுக்குப் பயன்படுத்தேவண்டிய எண்ெணையயும்
பிற ெபாருட்கைளயும் காண்பித்தனர். 38 ெபான்
நறுமணப்பீடம், அபிேஷக எண்ெணய்,
நறுமணப்ெபாருள், கூடாரத்ைத மூடிய
ெதாங்குதிைர ஆகியவற்ைறயும் அவர்கள்
ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள். 39 ெவண்கல
பலிபீடத்ைதயும், ெவண்கல சல்லைடையயும்
அவனுக்குக் காட்டினார்கள். பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும்
தண்டுகைளயும் காட்டினார்கள். பலிபீடத்தின்
ெபாருட்கைளயும் காண்பித்தனர். ெவண்கலத்
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ெதாட்டிையயும் அதன் பீடத்ைதயும் அவனுக்குக்
காட்டினார்கள்.

40 பின்பு தூண்கேளாடும் அவற்றின் பீடங்கேளாடும்
கூடிய ெவளிப்பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலும் காணப்பட்ட
ெதாங்கு திைரகைள அவர்கள் ேமாேசக்குக்
காட்டினார்கள். பிரகாரத்தின் நுைழ வாயிலில்
இருந்த திைரையக் காண்பித்தனர். கயிறுகைளயும்,
கூடார ஆணிகைளயும் காட்டினார்கள். பரிசுத்த
கூடாரத்தின் அதாவது ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் அவர்கள் அவனுக்குக்
காட்டினார்கள்.

41 பரிசுத்த பிரகாரங்களில் பணிவிைட ெசய்யும்
ஆசாரியர்களுக்கான ஆைடகைள அவர்கள்
ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள். ஆசாரியனான
ஆேரானுக்கும், அவனது குமாரர்களுக்கும்
ைதக்கப்பட்ட விேசஷ ஆைடகைளக்
காட்டினார்கள். அவர்கள் ஆசாரியர்களாகப்
பணிவிைட ெசய்யும்ேபாது அணிய ேவண்டிய
ஆைடகள் இைவயாகும்.

42 கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்த ேவைலகைள எல்லாம்
ெசய்திருந்தனர். 43 ேமாேச எல்லா ேவைலகைளயும்
கூர்ந்து கவனித்தான். கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
எல்லா ேவைலகளும் நிைறேவற்றப்பட்டைதக்
கண்டான். எனேவ ேமாேச அவர்கைள
ஆசீர்வதித்தான்.

ேமாேச பரிசுத்த கூடாரத்ைத நிறுவுதல்

பின்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 2

“முதல் மாதத்தின் முதல் நாளில் பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைத, அதாவது ஆசாரிப்புக்

கூடாரத்ைத எழுப்பு. 3 பரிசுத்தக் கூடாரத்தில்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்துப் ெபட்டிையத்
திைரயால் மூடு. 4 பிறகு ேமைசைய உள்ேள
ெகாண்டு வா. ேமைசயின் ேமல் ைவக்க ேவண்டிய
ெபாருட்கைள ைவ. பின்பு கூடாரத்தில் குத்து
விளக்குத் தண்ைட ைவ. சரியான இடங்களில் குத்து
விளக்கின் அகல்கைள ைவ. 5 கூடாரத்தில்
நறுமணப் ெபாருட்களின் காணிக்ைகையப் பைடக்க
ெபான்னாலான நறுமணப் பீடத்ைத ைவ.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் முன்புறத்தில்
நறுமணப்பீடத்ைத ைவ. அதன்பின் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் நுைழ வாயிலில் திைரகைள இடு.

6 “பரிசுத்தக் கூடாரத்தின், அதாவது ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தின் நுைழவாயிலின் முன்பு தகனபலிக்கான
பலிபீடத்ைத ைவ. 7 ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கும்,
பலிபீடத்திற்கும் இைடேய ெதாட்டிைய ைவ.
ெதாட்டியில் தண்ணீர் ஊற்றி ைவ. 8 ெவளிப்
பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலும் திைரச் சீைலகைளத்
ெதாங்கவிடு. பிரகாரத்தின் நுைழவாயில் திைரைய
அதன் ஸ்தானத்தில் ெதாங்கவிடு.

9 “பின்பு அபிேஷக எண்ெணைய எடுத்து பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதயும் அதிலுள்ள எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் அபிேஷகம் ெசய். எண்ெணைய
இப்ெபாருட்களின் ேமல் ஊற்றும்ேபாது அைவ
பரிசுத்தமாகும். 10 தகனபலிக்கான பலிபீடத்ைதயும்
அதிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் அபிேஷகம் ெசய்து,
பலிபீடத்ைத பரிசுத்தமாக்கு. அது மிகவும்
பரிசுத்தமானதாகும். 11 பின் ெதாட்டிையயும், அதன்

அடித்தளத்ைதயும் அபிேஷகம் ெசய். அப்ெபாருட்கள்
பரிசுத்தமாவதற்கு இவ்வாறு ெசய்.

12 “ஆேராைனயும், அவனது குமாரர்கைளயும்
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் நுைழவாயிலுக்கு அைழத்து
வா. அவர்கைளத் தண்ணீரால் கழுவு. 13 பிறகு
ஆேரானுக்கு விேசஷ ஆைடகைள உடுத்தி
எண்ெணயால் அபிேஷகம் ெசய்து அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்து. அப்ேபாது அவன் ஆசாரியனாகப்
பணியாற்ற முடியும். 14 பின் அவனது
குமாரர்களுக்கும் ஆைடகைள அணிவித்துவிடு. 15

அவர்களது தந்ைதக்கு ெசய்தபடிேய அவர்கள்
ேமலும் எண்ெணைய ஊற்றி அவர்கைளயும்
பரிசுத்தப்படுத்து. அப்ேபாது அவர்களும் ஆசாரியப்
பணிவிைட ெசய்யமுடியும். அவர்கள்ேமல் அபிேஷக
எண்ெணைய ஊற்றும்ேபாது, அவர்கள் ஆசாரியர்
ஆவார்கள். வரும் காலங்களில் எல்லாம் அவர்கள்
குடும்பத்தினர் ஆசாரியர்களாகேவ இருப்பார்கள்”
என்றார். 16 ேமாேச கர்த்தர் கூறியபடிெயல்லாம்
ெசய்தான்.

17 எனேவ, ஏற்ற காலத்தில் பரிசுத்தக் கூடாரம்
எழுப்பப்பட்டது. எகிப்ைதவிட்டுப் புறப்பட்ட
இரண்டாம் வருடத்தின் முதல் மாதம் முதல்
ேததியன்று 18 கர்த்தர் கூறியபடிேய ேமாேச பரிசுத்த
கூடாரத்ைத நிறுவினான். முதலில் பீடங்கைள
ைவத்தான். பிறகு பீடங்களின்மீது சட்டங்கைள
ெபாருத்தினான். பின்பு தாழ்ப்பாள்கைள ைவத்து,
தூண்கைள நிறுவினான். 19 அதன் பிறகு ேமாேச
பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு ேமல் ெவளிக் கூடாரத்ைத
அைமத்தான். பிறகு பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ேமல்
மூடிைய அைமத்தான். கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தான்.

20 ேமாேச உடன்படிக்ைகைய எடுத்து அைத
பரிசுத்தப் ெபட்டியில் ைவத்தான். ேமாேச
ெபட்டியின்மீது தண்டுகைள ைவத்து ெபட்டியின்
மூடிைய ெபாருத்தினான். 21 பின்பு ேமாேச பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய பரிசுத்தக் கூடாரத்தில் ைவத்தான்.
அைதப் பாதுகாப்பதற்காக ெதாங்கு திைரைய
அதற்குரிய இடத்தில் ெதாங்கவிட்டான். இவ்வாறு
அவன் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ெதாங்கு
திைரகளுக்குப் பின்ேன உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவத்து பாதுகாத்தான். 22 பிறகு ேமாேச
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில் ேமைசைய ைவத்தான்.
அைதக் கூடாரத்தின் வடக்குத் திைசயில் இருந்த
பரிசுத்தக் கூடாரத்தில் திைரகளுக்கு முன்ேன
ைவத்தான். 23 பிறகு கர்த்தருக்கு முன்ேன
ேமைசயின்மீது பரிசுத்த அப்பத்ைத ைவத்தான்.
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவன் இைதச் ெசய்தான்.
24 பிறகு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில்
குத்துவிளக்குத் தண்ைட ைவத்தான். கூடாரத்தின்
ெதற்குப் பகுதியில் ேமைசக்கு எதிராக அதைன
ைவத்தான். 25 அதன் பின் ேமாேச கர்த்தருக்கு முன்
இருந்த விளக்குத் தண்டில் அகல்கைள ைவத்தான்.
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய இைதச் ெசய்தான்.

26 பின்பு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில் ெபான்
நறுமணப்பீடத்ைத திைரக்கு முன்னால் நிறுவினான்.
27 பின் நறுமணப் பீடத்தில் சுகந்தவாசைனயுள்ள
நறுமணப் ெபாருள்கைள எரித்தான். கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய அவன் இதைனயும் ெசய்தான்.
28 பிறகு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
நுைழவாயிலில் ெதாங்குதிைரைய ெதாங்கவிட்டான்.
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29 பரிசுத்தக் கூடாரம், அதாவது ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தின் நுைழ வாயிலில் தகன பலிக்கான
பலிபீடத்ைத ேமாேச ைவத்தான். பின் ேமாேச அந்தப்
பலிபீடத்தின் ேமல் ஒரு தகன பலிையச்
ெசலுத்தினான். தானிய காணிக்ைககைளயும்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தினான். கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய அவன் இக்காரியங்கைளச்
ெசய்தான்.

30 பின்பு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கும்,
பலிபீடத்திற்கும் மத்தியில் ேமாேச ெதாட்டிைய
ைவத்தான். கழுவுவதற்கான தண்ணீைர ேமாேச,
ெதாட்டியில் நிரப்பினான். 31 ேமாேச, ஆேரான்,
ஆேரானின் குமாரர்கள் ஆகிேயார் தங்கள்
ைககைளயும், கால்கைளயும் கழுவுவதற்கு இந்தத்
ெதாட்டிையப் பயன்படுத்தினார்கள். 32 அவர்கள்
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில் நுைழயும்ேபாெதல்லாம்
தங்கைளக் கழுவிக்ெகாண்டனர். பலிபீடத்தின்
அருேக ெசல்லும்ேபாெதல்லாம் அவர்கள் தங்கள்
ைக, கால்கைளக் கழுவிக்ெகாண்டனர். ேமாேசக்கு
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள்
இக்காரியங்கைளச் ெசய்தார்கள்.

33 பின்பு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ெவளிப்
பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலும் திைரகைளத்
ெதாங்கவிட்டான். ேமாேச பலி பீடத்ைத
ெவளிப்பிரகாரத்தில் ைவத்தான்.
ெவளிப்பிரகாரத்தின் நுைழவாயிலில் திைரச்
சீைலகைளத் ெதாங்கவிட்டான். கர்த்தர் ெசய்யுமாறு

கூறிய எல்லா ேவைலகைளயும் ேமாேச ெசய்து
முடித்தான்.

கர்த்தரின் மகிைம
34 அப்ேபாது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைத ேமகம்
வந்து மைறத்துக்ெகாண்டது. கர்த்தரின் மகிைம
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத நிரப்பியது. 35 ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்திற்குள் ேமாேச ெசல்ல முடியவில்ைல.
ஏெனனில், ேமகம் அதன் மீது மூடியிருந்தது. ேமலும்
கர்த்தரின் மகிைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
நிரப்பியிருந்தது.

36 இந்த ேமகேம ஜனங்கள் புறப்பட ேவண்டிய
ேநரத்ைத உணர்த்தி வந்தது. பரிசுத்தக்
கூடாரத்திலிருந்து ேமகம் எழும்பியேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடங்கினார்கள்.

37 ஆனால் பரிசுத்தக் கூடாரத்தில் ேமகம்
மூடியிருந்தேபாது ஜனங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர
முயலவில்ைல. ேமகம் கிளம்பும் வைரயிலும் அவர்கள்
அவ்விடத்திேலேய தங்கினார்கள். 38 எனேவ பகலில்
கர்த்தரின் ேமகம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் மீது
இருந்தது. இரவில் ேமகத்தில் ெநருப்பு
காணப்பட்டது. எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பிரயாணத்தின் ேபாெதல்லாம் ேமகத்ைதப் பார்க்க
முடிந்தது.
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1

2

ேலவியராகமம்

பலிகளும் காணிக்ைககளும்

ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமாேசையக் கூப்பிட்டு
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திலிருந்து அவனிடம், 2

“நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூற
ேவண்டியதாவது: நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்த
வரும்ெபாழுது அப்பலி உங்கள் மந்ைதயில் உள்ள
பசுவாகேவா, ஆடாகேவா அல்லது
ெவள்ளாடாகேவா இருக்கலாம்.

3 “ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான மாடுகளில்
ஒன்ைறத் தகனபலியாகச் ெசலுத்த விரும்பினால்
அது எவ்விதமான குைறயுமற்ற காைளயாக இருக்க
ேவண்டும். அந்தக் காைளைய அவன் ஆசாரிப்புக்
கூடார வாசலுக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். பிறகு
கர்த்தர் அதைன ஏற்றுக்ெகாள்வார். 4 அம்மிருகம்
பலியிடப்படும்ேபாது அவன் அதன் தைலயில் தன்
ைககைள ைவக்க ேவண்டும். அந்த மனிதன்
பரிசுத்தம் அைடவதற்கான விைலயாக கர்த்தர்
அதைன ஏற்றுக்ெகாள்வார்.

5 “அவன் அந்த இளம் காைளைய கர்த்தருக்கு
முன்பாகக் ெகால்ல ேவண்டும். பிறகு ஆேரானின்
குமாரர்களாகிய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத
எடுத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் உள்ள
பலிபீடத்தின் ேமலும், அைதச் சுற்றிலும் ெதளிக்க
ேவண்டும். 6 அம்மிருகத்தின் ேதாைல ெவட்டிய
பிறகு ஆசாரியன் மிருகத்ைத துண்டு துண்டாக
ெவட்டேவண்டும். 7 ஆேரானின் குமாரர்களாகிய
ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தில் ெநருப்பிட்டு
கட்ைடகைள அடுக்கி 8 துண்டுகைள (மிருகத்தின்
தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும்) பலிபீடத்தின்
ேமலுள்ள ெநருப்பிலுள்ள கட்ைடகளின்ேமல் அடுக்கி
ைவக்க ேவண்டும். 9 பின் அதன் கால்கைளயும்
உட்பகுதிகைளயும் தண்ணீரால் கழுவேவண்டும்.
அதன் அைனத்துப் பகுதிகைளயும் பலிபீடத்தின் ேமல்
ெநருப்பில் எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பாலான
தகனபலி. இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
விருப்பமானதாக இருக்கும்.

10 “ஒருவன் தன் ஆட்டு மந்ைதயிலிருந்து ஒரு
ெவள்ளாட்ைடேயா அல்லது ெசம்மறியாட்ைடேயா
ெநருப்பிலிட்டு தகன பலியிட விரும்பினால் அது
ஆண் மிருகமாக இருக்க ேவண்டும். அதில் எவ்விதக்
குைறபாடும் இருக்கக் கூடாது. 11 அதைன
கர்த்தருக்கு முன்பு பலிபீடத்தின் வடக்குத் திைசயில்
ைவத்துக் ெகால்லேவண்டும். ஆேரானின்
குமாரர்களாகிய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின் ேமல் சுற்றிலும் ெதளிக்க ேவண்டும். 12

பிறகு அம்மிருகத்ைத ஆசாரியன் ெவட்டித்
துண்டாக்க ேவண்டும். அவன் அந்தத் துண்டுகைள
(தைல மற்றும் ெகாழுப்பு) பலிபீடத்திலுள்ள

ெநருப்பின் ேமலுள்ள கட்ைடகளின் ேமல் ைவக்க
ேவண்டும். 13 அதன் கால்கைளயும்,
உட்பாகத்ைதயும் ஆசாரியர்கள் தண்ணீரால் கழுவ
ேவண்டும். பிறகு துண்டாக ெவட்டப்பட்ட
மிருகத்தின் எல்லா பாகங்கைளயும் பலிபீடத்தில்
ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பால்
ெசய்யப்படுகிற தகனபலி. இதன் வாசைன
கர்த்தருக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும்.

14 “எவராவது ஒரு பறைவைய கர்த்தருக்குப்
பலியிட விரும்பினால் புறாைவயாவது, இளம்
புறாக்குஞ்ைசயாவது ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். 15

ஆசாரியன் அதைனப் பலிபீடத்திற்கு ெகாண்டு வந்து,
அதன் தைலைய கிள்ளி பலிபீடத்தில் எரிக்க
ேவண்டும். அப்பறைவயின் இரத்தம் பலிபீடத்தின்
பக்கத்தில் சிந்த ேவண்டும். 16 ஆசாரியன்
அப்பறைவயின் இைரப்ைபையயும், முடிகைளயும்
அகற்றி பலிபீடத்தின் கிழக்குப் பக்கமாக எறிய
ேவண்டும். அங்ேகதான் பலிபீடத்தின் சாம்பைலப்
ேபாடுவார்கள். 17 ஆசாரியன் அதன் சிறகுகைள
இரண்டாகப் பிளந்துவிடாமல் கவனமுடன் கிழிக்க
ேவண்டும். பிறகு அப்பறைவையப் பலிபீடத்தில்
கட்ைடகளின் ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பினால் ெசய்யப்படுகிற தகன பலி. இதன்
வாசைன கர்த்தருக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும்.”

தானியக் காணிக்ைககள்

“ஒருவன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
தானியத்ைதக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
விரும்பினால், அவன் மிருதுவான மாைவப்

பயன்படுத்த ேவண்டும். அந்த மாவில் எண்ெணய்
ஊற்றி அதன்ேமல் சாம்பிராணிையப் ேபாடேவண்டும்.
2 பிறகு அைத ஆேரானின் குமாரர்களாகிய
ஆசாரியர்களிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
எண்ெணயும் தூபவர்க்கமும் கலந்த அந்த
மிருதுவான மாவில் இருந்து ஆசாரியன்
ைகப்பிடியளவு எடுத்து, பலிபீடத்தில் ைவத்து அதைன
எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பினால் ெசய்யப்படுகிற
காணிக்ைக ஆகும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்குப்
பிடித்தமானதாக இருக்கும். 3 மிஞ்சின
தானியமானது ஆேரானுக்கும், அவன்
குமாரர்களுக்கும் ெசாந்தமாகும். கர்த்தருக்காக
ெசய்யப்படுகிற இந்த தகன பலியானது மிகவும்
பரிசுத்தமானது.

ேவகைவத்த தானியக் காணிக்ைககள்
4 “ஒருவன் அடுப்பில் ேவகைவத்த தானியப்
ெபாருட்கைள காணிக்ைக ெசலுத்த விரும்பினால்
அது புளிப்பில்லா அப்பமாக இருக்க ேவண்டும்.
அதுவும் மிருதுவான மாைவ எண்ெணயிேல பிைசந்து
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ெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அல்லது எண்ெணய்
பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அப்பங்களாக இருக்க
ேவண்டும். 5 தட்ைடயான சட்டியில் சைமத்துப்
பக்குவம் ெசய்த பலகாரத்ைத நீ தானியக்
காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்த விரும்பினால் அது
எண்ெணயிேல பிைசந்த புளிப்பில்லாத மிருதுவான
மாவினால் ெசய்யப்பட்டதாக இருக்க ேவண்டும். 6

அைதத் துண்டு துண்டாக உைடத்து அதன் ேமல்
எண்ெணய் ஊற்ற ேவண்டும். இது தானியக்
காணிக்ைக ஆகும். 7 நீ ெபாரிக்கும் சட்டியில் பாகம்
ெசய்யப்பட்ட பலகாரத்ைத தானியக்
காணிக்ைகயாக ெசலுத்த விரும்பினால் அது
மிருதுவான மாவிேல எண்ெணய் பிைசந்து
ெசய்யப்பட்டதாக இருக்கட்டும்.

8 “இத்தைகய தானியக் காணிக்ைகைய நீ
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அதைன
ஆசாரியனிடம் ெகாடுத்தால் அவன் அவற்ைறப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ைவப்பான். 9 பின்பு, ஆசாரியன்
தானியக் காணிக்ைகயின் ஒரு பாகத்ைத எடுத்து
பலிபீடத்தில் ஞாபகக் காணிக்ைகயாக எரிப்பான்.
இக்காணிக்ைக ெநருப்பில் இடப்பட ேவண்டும்.
இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு விருப்பமானதாக
இருக்கும். 10 மீதியுள்ள தானியக் காணிக்ைக
ஆேரானுக்கும் அவனது குமாரர்களுக்கும்
உரியதாகும். கர்த்தருக்காக ெசய்யப்படும்
தகனங்களில் இது மிகவும் பரிசுத்தமானதாகும்.

11 “புளித்த மாவினால் ெசய்யப்பட்ட எந்த தானியப்
ெபாருட்கைளயும், ேதனால் ெசய்யப்பட்ட எந்தப்
ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக
எரிக்கக் கூடாது. 12 நீ முதல் அறுவைடயிலிருந்து
புளிப்பில்லாத அப்பத்ைதயும் அல்லது ேதைனயும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வரலாம்.
ஆனால் அதைனப் பலிபீடத்தின் ேமல் இனிய
வாசைனயாக எரிக்க கூடாது. 13 நீ ெகாண்டு
வருகிற எல்லா தானியக் காணிக்ைகப்
ெபாருட்களிலும் உப்பு ேசர்ந்திருக்கட்டும். உன்
ேதவனின் உடன்படிக்ைகயில் உப்ைப உன் தானியக்
காணிக்ைகயில் குைறய விடாமல் பார்த்துக்ெகாள்.
உன் எல்லாக் காணிக்ைககேளாடும் நீ உப்ைபக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

முதல் அறுவைடயிலிருந்து தானியக் காணிக்ைக
14 “நீ முதல் அறுவைடயிலிருந்து தானியங்கைள
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு
வரும்ேபாது, புதிய பச்ைசயான கதிர்கைள
ெநருப்பால் வாட்டி உதிர்த்து ெகாண்டு வரேவண்டும்.
இதுேவ உன் முதல் அறுவைடயின் தானியக்
காணிக்ைகயாகும். 15 அதன் ேமல் நீ
எண்ெணையயும், சாம்பிராணிையயும் ேபாட
ேவண்டும். இது தானியக் காணிக்ைக. 16 ஆசாரியன்
இதில் ஒரு பகுதிைய எடுத்து ஞாபகார்த்தக்
காணிக்ைகயாகப் பலிபீடத்தில் எரிக்க ேவண்டும்.
இது கர்த்தருக்காக ெசய்யப்படும் தகனபலி ஆகும்.

சமாதானப் பலிகள்

“ஒருவன் சமாதானப் பலிையப் பைடக்க
விரும்பினால் அந்த மிருகம் காைளயாகேவா,
பசுவாகேவா இருக்கலாம். கர்த்தருக்கு

முன்பாக பைடக்கப்படுகிற அம்மிருகம் எவ்விதமான

குைறயுமற்றதாக இருக்க ேவண்டும். 2 அவன் தன்
பலியின் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து ஆசாரிப்புக்
கூடார வாசலில் அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும்.
அப்ேபாது ஆேரானின் குமாரர்களாகிய
ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத பலிபீடத்ைதச்
சுற்றிலும் ெதளிக்க ேவண்டும். 3 சமாதான பலி
கர்த்தருக்காக ெசய்யப்படும் தகனபலியாகும். பிறகு
ஆசாரியன் மிருகத்தின் உள்பாகங்கைள மூடிய
ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்பு
முழுவைதயும் காணிக்ைகயாக அளிக்கேவண்டும். 4

அந்த மனிதன் இரண்டு சிறுநீரகங்கைளயும்
அவற்றின்ேமல் சிறு குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்
முதுகின் கீழ் தைசயின் ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்,
கல்லீரல் ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். அவற்ைற சிறுநீரகங்கேளாடு நீக்க
ேவண்டும். 5 பிறகு அதைன ஆேரானின் குமாரர்கள்
பலிபீடத்தில் ைவத்து எரிக்கும்படி ெநருப்பின் நடுவில்
இருக்கும் தகனபலியின் கட்ைடகளின் ேமல் இைத
ைவப்பார்கள். இது ஒருவைக தகன
காணிக்ைகயாகும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
விருப்பமானதாகும்.

6 “ஒருவன் கர்த்தருக்கு சமாதானப் பலிையப்
பைடக்க ேவண்டுெமன்று ஆட்டு மந்ைதயிலிருந்து
ஒரு ஆட்ைடக் ெகாண்டு வரலாம். அந்த ஆடு
ஆணாகேவா ெபண்ணாகேவா இருக்கலாம்.
ஆனால் எவ்விதத்திலும் குைற இல்லாததாக இருக்க
ேவண்டும். 7 அவன் பலியிடக்கூடிய
ஆட்டுக்குட்டியுடன் வந்தால், அைத கர்த்தருக்கு
முன்னால் ெகாண்டு வந்து, 8 அவன் தன் மிருகத்தின்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவக்க ேவண்டும். பிறகு
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் முன்னால் அதைனக்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரானின் குமாரர்கள் அதன்
இரத்தத்ைத பலிபீடத்தின் ேமலும் அதைனச்
சுற்றிலும் ெதளிக்க ேவண்டும். 9 அவன் சமாதானப்
பலியின் ஒரு பாகத்ைத எரிக்கப்பட்ட பலியாக
கர்த்தருக்கு அளிக்க ேவண்டும். அவன் மிருகத்தின்
ெகாழுப்ைபயும் ெகாழுப்பான வால் முழுவைதயும்,
மிருகத்தின் உறுப்புகளின் உள்ேளயும் ேமலும்
படர்ந்துள்ள ெகாழுப்ைபயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
(அவன் அதனுைடய முதுெகலும்புக்கு அருகிலுள்ள
வாைல ெவட்ட ேவண்டும்.) 10 இரண்டு
சிறுநீரகங்கைளயும், ெகாழுப்புத் தைசகைளயும்,
கல்லீரைலச் சுற்றியுள்ள ெகாழுப்பு பகுதிகைளயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் சிறுநீரகத்ைத
அப்புறப்படுத்த ேவண்டும். 11 பிறகு இைவ
அைனத்ைதயும் ஆசாரியன் பலிபீடத்தில் ைவத்து
எரிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு கர்த்தருக்காகப்
பைடக்கிற காணிக்ைகேய சமாதானப் பலியாகும்.
ேமலும் இது ஜனங்களுக்கும் உணவாகிறது.

12 “ஒருவன் சமாதானக் காணிக்ைகயாக
ெவள்ளாட்ைடச் ெசலுத்த விரும்புவாேனயானால்
அவன் அதைன கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு
வரேவண்டும். 13 அதன் தைலேமல் தன் ைகைய
ைவத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு முன்னால்
ெகால்ல ேவண்டும். பிறகு ஆேரானின் குமாரன் அதன்
இரத்தத்ைத பலிபீடத்தின் ேமலும் அதைனச்
சுற்றிலும் ெதளிக்க ேவண்டும். 14 அவன் சமாதானக்
காணிக்ைகயாக ஒரு பகுதிைய ெநருப்பில் எரித்து
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்க ேவண்டும்.
குடல்கைள மூடிய ெகாழுப்ைபயும், அைவகளின்
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ேமலிருக்கிற ெகாழுப்ைபயும், 15 இரண்டு
சிறுநீரகங்கைளயும் அவற்றின் ேமல் உள்ள சிறு
குடல்களில் உள்ள ெகாழுப்ைபயும்
சிறுநீரகங்கேளாடு கூடக் கல்லீரலின் ேமலுள்ள
சைதையயும் எடுத்து கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். 16 பிறகு ஆசாரியன்
பலிபீடத்தின் ேமல் அவற்ைற எரிக்க ேவண்டும்.
சமாதானப் பலி நறுமண வாசைனயாக கர்த்தருக்கு
எரிக்கப்பட்டக் காணிக்ைகயாகும். இதன் வாசைன
கர்த்தருக்கு பிரியமானதாக இருக்கும். இது
ஜனங்களுக்கு உணவாகவும் இருக்கும். ஆனால்
சிறப்பான பாகம் முழுவதும் கர்த்தருக்குரியது. 17

ெகாழுப்ைபயும், இரத்தத்ைதயும் நீங்கள்
உண்ணக்கூடாது. எங்ெகங்குமுள்ள உங்கள்
பரம்பைர முழுவதற்கும் இக்கட்டைள உரியது.
நீங்கள் எங்கு வாழ ேநர்ந்தாலும் ெகாழுப்ைபேயா,
இரத்தத்ைதேயா, உண்ணக் கூடாது” என்றான்.

அசம்பாவிதமாகச் ெசய்த பாவங்களுக்கான
காணிக்ைககள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “நீ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூற ேவண்டியதாவது:
ெசய்யக்கூடாது என கர்த்தர் ெசான்ன

காரியங்கைளச் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும்,
அசம்பாவிதமாக பாவம் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும்,
ஒருவன் கீழ்க்கண்டபடி ெசய்ய ேவண்டும்.

3 “அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன், ஜனங்கள்
குற்றத்திற்கு உட்படத்தக்கதாகப் பாவம் ெசய்தால்
அந்த ஆசாரியன் தன் பாவத்துக்காக கர்த்தருக்குச்
சில காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த ேவண்டும். அந்த
ஆசாரியன் குைறயற்ற ஒரு இளங்காைளையப் பாவப்
பரிகாரப் பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும். 4

ஆசாரியன் ஆசரிப்புக் கூடார வாசலுக்கு கர்த்தரின்
சந்நிதானத்திற்கு அந்தக் காைளையக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அவன் அதன் தைலயின் ேமல் தன்
ைகைய ைவத்து அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும். 5

பின் அந்த அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன் காைளயின்
இரத்தத்ைத எடுத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
ெகாண்டு வரேவண்டும். 6 அவன் தன் விரலால் அந்த
இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தின்
திைரக்கு எதிேர கர்த்தரின் சந்நிதியில் ஏழுமுைற
ெதளிக்க ேவண்டும். 7 பின் ஆசாரியன் இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் எடுத்து நறுமண பலிபீடத்தின்
மூைலகளில் பூச ேவண்டும். (இந்த பலிபீடமானது
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல கர்த்தருக்கு முன்
இருக்கும்.) காைளயின் எல்லா இரத்தத்ைதயும்
தகன பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்ற ேவண்டும்.
(இப்பலிபீடமானது ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
இருக்கும்.) 8 அதற்குப் பிறகு, பாவப்பரிகாரப்
பலியாகத் தரப்பட்ட காைளயின் ெகாழுப்பு
அைனத்ைதயும் எடுக்க ேவண்டும். காைளயின்
உட்பகுதிகளிலும் அைதச் சுற்றிலும் உள்ள ெகாழுப்பு
முழுவைதயும் எடுத்து, 9 அவன் அதன் இரண்டு சிறு
நீரகங்கைளயும் அவற்ைறெயாட்டி கீழ்ப்புறத்திலும்,
ேமல்புறத்திலும் ஒட்டி இருக்கிற ெகாழுப்ைபயும்
கல்லீரலில் இருக்கும் ெகாழுப்புப் பகுதிகைளயும்
சிறுநீரகங்கேளாடு ேசர்த்து, 10 சமாதானப் பலியின்
ேபாது காைளயிலிருந்து எடுப்பது ேபான்று
இப்பாகங்கைள எடுத்து ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்

ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். 11 ஆனால்
ஆசாரியன் காைளயின் ேதாைலயும், அதன்
குடல்கைளயும், கழிவுப் ெபாருட்கைளயும்
தைலயிலும் கால்களிலும் உள்ள மாம்சத்ைதயும்
தனிேய எடுக்க ேவண்டும். அவற்ைறக் கூடாரத்திற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் சாம்பல் ெகாட்டுகிற
சிறப்புக்குரிய இடத்தில் குவிக்க ேவண்டும். பின்பு
ஆசாரியன் இக்குவியைல விறகுகளின் ேமல் அடுக்கி
எரிக்க ேவண்டும். சாம்பல் குவிக்கப்பட்டிருக்கும்
இடத்தில் காைள எரிக்கப்பட ேவண்டும்.

13 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
அறியாைமயால் பாவம் ெசய்து, கர்த்தர் எவற்ைறச்
ெசய்யக் கூடாது என்று ெசான்னாேரா அவற்ைற
அவர்கள் ெதரியாமல் ெசய்து
பாவத்திற்குரியவர்களாகலாம். 14 அவர்கள் தங்கள்
பாவங்கைள அறிந்துெகாள்ளும்ேபாது, அதற்காக
ஒரு இளங்காைளையப் பாவப்பரிகார பலியாக
தங்கள் முழு நாட்டிற்காகவும் அளிக்க ேவண்டும்.
அதைன அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் முன்பு
ெகாண்டு வரேவண்டும். 15 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கள் ைககைள அதன்
தைலயில் ைவக்க ேவண்டும். பின்னர் அதைன
கர்த்தருைடய சந்நிதானத்தில் ெகால்ல ேவண்டும்.
16 பின்னர் அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்
அக்காைளயின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எடுத்து
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
17 ஆசாரியன் தனது விரைல இரத்தத்தில் ெதாட்டு
கர்த்தருக்கு முன்னால் உள்ள திைரயில் ஏழுமுைற
ெதளிக்க ேவண்டும். 18 பிறகு ஆசாரியன் ெகாஞ்சம்
இரத்தத்ைத எடுத்து பலிபீடத்தின்
மூைலப்பகுதிகளில் பூச ேவண்டும். (இப்பலிபீடம்
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் கர்த்தருக்கு முன்னால்
இருக்கும்.) பின்பு ஆசாரியன் அக்காைளயின் எல்லா
இரத்தத்ைதயும் தகனபலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்ற
ேவண்டும். (இது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
இருக்கும்.) 19 பின் அக்காைளயிடம் உள்ள
ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து பலிபீடத்தின் ேமல்
எரிக்க ேவண்டும். 20 பாவப்பரிகாரப் பலிையப்
ேபாலேவ ஆசாரியன் இதன் பாகங்கைளயும் ெசய்து
முடிக்க ேவண்டும். இதன் மூலம், ஜனங்கள்
அைனவைரயும் சுத்திகரிக்க முடியும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவைரயும் ேதவன் மன்னிப்பார். 21

ஆசாரியன் மற்ற காைளையக் கூடாரத்திற்கு
ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்று முன்பு ெசய்தது ேபாலேவ
இைதயும் எரித்துவிடேவண்டும். இது முழு
சமுதாயத்திற்கான பாவப்பரிகாரப் பலியாகும்.

22 “ஒரு ஆட்சியாளன் அசம்பாவிதமாக தன்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசய்யேவண்டாம் என்று
கூறியவற்ைற மீறி ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து
பாவத்திற்குரியவனாயிருக்கலாம். 23 அந்த
ஆட்சியாளன் தனது பாவத்ைதத்
ெதரிந்துெகாண்டதும் அவன் எவ்விதக் குைறபாடும்
இல்லாத ஆண் ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அதுேவ அவனது காணிக்ைக. 24

ஆட்சியாளன் தன் ைகைய ஆட்டின் தைலேமல்
ைவத்து, அதைன கர்த்தருக்கு முன்பு தகன பலியிடக்
கூடிய இடத்தில் ெகால்ல ேவண்டும். அந்த
ெவள்ளாடுதான் பாவப்பரிகார பலியாகும். 25

ஆசாரியன் ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைதத் தன் விரலால்
எடுத்து தகனபலிபீடத்தின் மூைலப் பகுதிகளில் பூச
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ேவண்டும். மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைதத் தகன
பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்ற ேவண்டும். 26

ஆசாரியன் அந்த ஆட்டின் ெகாழுப்பு முழுவைதயும்
பலிபீடத்தின் ேமல் எரிக்க ேவண்டும். சமாதானப்
பலியில் ெசய்தது ேபான்ேற இதிலும் ெகாழுப்ைப
எரித்துவிடேவண்டும். இவ்வாறு ெசய்வதன் மூலம்
ஆசாரியன் ஆட்சியாளைனப்
பரிசுத்தப்படுத்திவிடலாம். ேதவனும் அவைன
மன்னித்துவிடுவார்.

27 “ெபாது ஜனங்களில் ஒருவன் அசம்பாவிதமாக
பாவம் ெசய்துவிடலாம். இப்படி அவன் கர்த்தர்
ெசான்னைத மீறி ெசய்யத் தகாதைதச்
ெசய்துவிடுகிறான். 28 அவன் தான் ெசய்தது பாவம்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாண்டவுடேன அவன் பழுதற்ற
ெபண் ஆட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அதுேவ
அவனுைடய பாவப்பரிகாரப் பலி ஆகும். அவன்
ெசய்த பாவத்திற்காக அவன் அைதக் ெகாண்டுவர
ேவண்டும். 29 அவன் தன் ைகைய அதன் தைலமீது
ைவத்து, தகன பலிக்குரிய இடத்தில் அதைனக்
ெகால்ல ேவண்டும். 30 பிறகு ஆசாரியன் தன்
விரல்களில் அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து தகன
பலிபீடத்தின் ெகாம்புகளில் பூச ேவண்டும். பின் அவன்
மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைத பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்ற
ேவண்டும். 31 சமாதானப் பலியில் ெசய்தது ேபான்று
ஆட்டின் ெகாழுப்பு முழுவைதயும் பலிபீடத்தில்
எரித்துவிட ேவண்டும். கர்த்தருக்கு இனிய நறுமணம்
தரும்படி ஆசாரியன் அதைனப் பலிபீடத்தில்
எரிக்கேவண்டும். இம்முைறயில் ஆசாரியன்
அம்மனிதைனச் சுத்தப்படுத்தலாம். ேதவன் அவைன
மன்னித்துவிடுவார்.

32 “அவன் பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு ஆட்டுக்
குட்டிையக் ெகாண்டு வருவானாகில், அது பழுதற்ற
ெபண் குட்டியாக இருக்க ேவண்டும். 33 அதன்
தைலமீது தன் ைகைய ைவத்து, தகனபலிகைள
வழங்கும் இடத்தில் அதைன பாவப்பரிகாரப்
பலியாகக் ெகால்ல ேவண்டும். 34 ஆசாரியன் அதன்
இரத்தத்ைதத் தன் விரலில் எடுத்து தகன
பலிபீடத்தின் மூைலகளில் தடவ ேவண்டும். பின்
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்ற
ேவண்டும். 35 சமாதானப் பலிகளில் ெசய்தது
ேபாலேவ ஆட்டின் ெகாழுப்ைப தகனபலிபீடத்தின்
ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். மற்ற பலி
முைறகளில் ெசய்தது ேபாலேவ பலிபீடத்தில்
ைவத்தைத எரிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு ஆசாரியன்
அவன் ெசய்த பாவத்திலிருந்து சுத்தப்படுத்தலாம்.
ேதவனும் அவைன மன்னித்துவிடுவார்.

அசம்பாவிதமான பல்ேவறு பாவங்கள்

“ஒருவன் ஒரு எச்சரிக்ைகையக்
ேகட்டாேலா அல்லது பிறைர எச்சரிக்க
ேவண்டியைவகைளப் பார்த்தாேலா

ேகட்டாேலா அைத மற்றவர்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும். தான் கண்டைதயும்
ேகட்டைதயும் மற்றவர்களுக்குச் ெசால்லாவிட்டால்,
பிறகு அவன் தவறு ெசய்வதற்கான குற்ற உணர்ைவப்
ெபறுவான்.

2 “ஒருவன் தூய்ைமயற்ற ஒன்ைறத்
ெதாட்டிருக்கலாம். அது காட்டுமிருகத்தின் இறந்து
ேபான உடலாகக் கூட இருக்கலாம். அல்லது அது

தைரயில் ஊர்ந்து ேபாகும் அசுத்தமான நாட்டு
மிருகத்தின் உடலாக இருக்கலாம். அவற்ைறத்
ெதாட்டதற்கான உணர்வு அவனிடம் இல்லாமல்
இருக்கலாம். எனினும் அதனால் அவன்
தீட்டுக்குரியவனாய் இருக்கிறான்.

3 “ஒருவன் பல காரணங்களால்
அசுத்தமானவற்ைறத் ெதாட்டதற்கான தீட்ைடப்
ெபற்றிருக்கலாம். ஒரு மனிதன் மனிதத் தீட்டுக்களில்
ஏதாகிலும் ஒன்ைற அவைன அறியாமல் மற்ற
மனிதனிடமிருந்து ெதாட்டிருக்கலாம். அவன்
அதைன அறிய வரும்ேபாது, அவன்
குற்றமுைடயவனாகிறான்.

4 “ஒருவன் அவசரமாக ஏேதா ஒரு
காரணத்திற்காக வாக்குறுதி ெகாடுக்கிறான். அது
நன்ைமக்குரியதாகேவா தீைமக்குரியதாகேவா
இருக்கலாம். ஜனங்கள் பலவிதமான அவசர
வாக்குறுதிகள் வழங்குகின்றனர். ஒருவன் இவ்வாறு
ெசய்து மறந்தும் ேபாகலாம், அைதக்
காப்பாற்றாமலும் ேபாகலாம். பிற்காலத்தில் தான்
ெகாடுத்த வாக்குறுதிகைள
நிைனத்துப்பார்க்கும்ேபாது குற்றவாளியாகிறான்.
ஏெனனில் அவ்வாக்குறுதிகளின்படி அவன்
ெசய்யவில்ைல. 5 ஒருவன் இப்படிப்பட்ட ஏதாவது
ஒன்றில் குற்றம் உள்ளவனாகும்ேபாது அவன் தான்
ெசய்தது பாவம் என்று ஒத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 6

அவன் தான் ெசய்த பாவத்துக்குக் குற்ற நிவாரண
பலியிடேவண்டும். அதற்காக அவன் ெபண்
ஆட்டிைன அல்லது ெபண் ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய
கர்த்தருக்காகப் பாவநிவாரண பலியாகக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். பிறகு ஆசாரியன் அவைன
பரிசுத்தமாக்குவதற்கான சடங்குகைளச் ெசய்து
அவனது பாவத்ைதப் ேபாக்கி சுத்தமாக்குவான்.

7 “ஒருேவைள அவனால் ஆட்டுக் குட்டிையக்
ெகாண்டுவர வசதியில்லாமல் ேபானால், அவன்
கர்த்தருக்கு இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளயாவது
அல்லது இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது
ெகாண்டுவரேவண்டும். இைவ அவன் பாவத்திற்கான
குற்றநிவாரண பலியாகும். அவற்றில் ஒன்ைற
பாவப்பரிகார பலியாகவும் மற்ெறான்ைற தகன
பலியாகவும் பைடக்க ேவண்டும். 8 அவன் அவற்ைற
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும். ஆசாரியன்
பாவப்பரிகார பலிக்கானைத முதலில் ெசலுத்துவான்.
அதன் தைலையக் கழுத்திலிருந்து கிள்ளுவான்.
அவன் அப்புறாைவ இரண்டு துண்டாக்கக் கூடாது. 9

பாவப் பரிகாரப் பலியின் இரத்தத்தில் ஆசாரியன்
ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்தின் பக்கத்திேல
ெதளித்து, மீதி இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் அடியிேல
ஊற்றிவிடுவான். இதுேவ பாவப்பரிகார பலி ஆகும்.
10 பின்பு இரண்டாவது புறாைவ தகன பலிக்குரிய
விதிகளின்படி காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்த ேவண்டும்.
இதன் மூலம் ஆசாரியன் அந்த மனிதன் ெசய்த
பாவத்திலிருந்து அவைன விடுவித்து
சுத்தப்படுத்துகிறான். ேதவனும் அவைன
மன்னித்துவிடுவார்.

11 “இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா, இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளேயா அவனால் ெகாண்டுவர
வசதியில்லாமல் ேபானால் அவன் 8 கிண்ணங்கள்
அளவு மிருதுவான மாைவ எடுத்து வரேவண்டும்.
இதுேவ பாவப்பரிகாரப் பலியாக இருப்பதால் அந்த
மாவின் ேமல் எண்ெணய் எைதயும் ஊற்றேவா,
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அதன்ேமல் எவ்விதமான சாம்பிராணிையயும்
ேபாடேவா கூடாது. 12 அவன் அந்த மாைவ
ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண்டு வரேவண்டும். அதில்
ஆசாரியன் ஒரு ைகப் பிடியளவு எடுக்கேவண்டும்.
அது ஞாபகப் பலியாக இருக்கும். மாைவ ஆசாரியன்
பலிபீடத்தின் ேமல் எரித்துவிடுவான். இது
ெநருப்பினால் கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும்
காணிக்ைகயாகும். இது பாவப்பரிகாரப் பலியாகும்.
13 இவ்வாறு ஆசாரியன் அம்மனிதைன
சுத்தபடுத்துவான். அப்ேபாது ேதவன் அவனுக்கு
மன்னிப்பார். மீதி மாவானது தானியக்
காணிக்ைகையப் ேபால ஆசாரியனுக்குச் ேசரும்”
என்றார்.

14 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 15

“கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்றில் ஒருவன்
அசம்பாவிதமாக தவறு ெசய்துவிட்டால் அவன் ஒரு
குைறயற்ற ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அது கர்த்தருக்கு அவன் ெகாடுக்கும்
குற்ற நிவாரண பலியாகும். அதிகாரப் பூர்வமான
அளைவப் பயன்படுத்தி ஆட்டின் விைலைய
நிர்ணயிக்க ேவண்டும். 16 அந்த மனிதன் தான்
ெசய்த பாவத்திற்குரிய விைலையச் ெசலுத்த
ேவண்டும். வாக்குறுதியளித்த ெதாைகேயாடு, அதன்
மதிப்பில் ஐந்தில் ஒரு பகுதிையயும் கூட்டி, ெமாத்தப்
பணத்ைத ஆசாரியன் ைகயில் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இம்முைறயில் குற்ற நிவாரண பலியின் மூலம்
அம்மனிதைன ஆசாரியன் சுத்தமாக்குகிறான்.
ேதவனும் அம்மனிதைன மன்னிப்பார்.

17 “ெசய்யக்கூடாது என்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்றில் ஏதாவது ஒன்ைறச் ெசய்தால்
ஒருவன் பாவியாகிறான். அவன் அறியாமல்
ெசய்தாலும் அது பாவேம. அவன்
குற்றவாளியாகிறான். அவன் தன் பாவத்தின்
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 18 அவன்
ஆசாரியனிடம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். எவ்வித குைறகளும் இல்லாததாக
அந்த ஆடு இருக்கேவண்டும். அந்த ஆட்டுக்குட்டி
குற்ற நிவாரண பலி ஆகும். இந்த முைறயில்
ஆசாரியன் அவன் அறியாமல் ெசய்த பாவத்திலிருந்து
அவைன சுத்தமாக்குவான், ேதவனும் அவைன
மன்னித்துவிடுவார். 19 ஒருவன் பாவம் ெசய்யும்ேபாது
அறியாமல் ெசய்தாலும் அவன் குற்றவாளிதான்.
எனேவ அவன் கர்த்தருக்கு குற்ற நிவாரணப்
பலிையச் ெசலுத்திேய ஆக ேவண்டும்” என்று
கூறினார்.

மற்ற பாவங்களுக்கான குற்ற பரிகார பலிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “கர்த்தர்
ெசான்னவற்றுக்கு எதிராக ஒருவன் இந்தப்
பாவங்களில் ஒன்ைறச் ெசய்திருக்கலாம்.

ஒருவன் தான் ெபற்ற ெதாைகையப்பற்றிப் ெபாய்
ெசால்லலாம். ஒருவன் சிலவற்ைறத்
திருடியிருக்கலாம். அல்லது ஒருவன்
இன்ெனாருவைன ஏமாற்றியிருக்கலாம். 3 அல்லது
ஒருவன் காணாமல் ேபானைதக் கண்டுபிடித்து விட்டு
பின் அதுபற்றி ெபாய் ெசால்லலாம்; அல்லது ஒருவன்
ஒன்ைறச் ெசய்வதாகச் சத்தியம் ெசய்துவிட்டு
சத்தியத்தின்படி ெசய்யாமல் இருக்கலாம். அல்லது
ஒருவன் ேவறுவிதமான தவறுகள் ெசய்யலாம். 4

ஒருவன் ேமற்கூறியபடி ஏேதனும் ஒன்ைறச்
ெசய்வாேனயானால் அவன் பாவியாகக்
கருதப்படுகிறான். அவன் எைதத் திருடியிருந்தாலும்
திரும்பிக் ெகாண்டுவந்து ெகாடுக்கேவண்டும்.
ஏமாற்றிப் ெபாருைள எடுத்திருந்தாலும்,
பாதுகாப்புக்காக இன்ெனாருவன் தன்னிடம்
ெகாடுத்து ைவத்த ெபாருைள எடுத்திருந்தாலும்,
எைதயாவது கண்டுபிடித்து ெபாய்
ெசால்லியிருந்தாலும் 5 அல்லது சத்தியம்
ெசய்துவிட்டு அைத நிைறேவற்றாமல் இருந்தாலும்
சரிெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். அவன் அதற்குரிய
முழுைமயான விைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அேதாடு அவற்றில் மதிப்பில் ஐந்தில் ஒரு பாகத்ைத
அதிகமாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அத்ெதாைகைய
அதன் உண்ைமயான ெசாந்தக்காரனுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் இவற்ைறெயல்லாம்
ெகாண்டுவந்து தரும் நாளிேலேய குற்ற நிவாரண
பலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும். 6 அவன் தன்
குற்றபரிகாரப் பலிைய ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அது மந்ைதயிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்த
ஆடாயிருக்க ேவண்டும். எல்லாவிதத்திலும்
குைறயற்றதாக இருக்கேவண்டும். ஆசாரியன்
ெசால்லும் விைலக்கு ஏற்றதாக அது
இருக்கேவண்டும். அது கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த
ேவண்டிய குற்ற பரிகாரப் பலியாகும். 7 பிறகு
ஆசாரியன் கர்த்தரிடம் ெசன்று அம்மனிதன்
சுத்தமாவதற்குரியவற்ைறச் ெசய்வான். ேதவனும்
அவன் ெசய்த அைனத்து பாவங்களிலிருந்தும்
அவைன மன்னித்துவிடுவார்” என்று கூறினார்.

தகன பலிகள்
8 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 9 “இந்தக்
கட்டைளைய ஆேரானுக்கும் அவனது
பிள்ைளகளுக்கும் ெசால். இதுேவ தகன
பலிையப்பற்றிய சட்டங்கள். தகனபலி இரவு
முழுவதும் விடியும்வைர பலிபீடத்தின் ேமல் இருக்க
ேவண்டும். காணிக்ைகக்குத் ேதைவயான
ெநருப்பானது பலிபீடத்தின் ேமல்
எரிந்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். 10 ஆசாரியன்
தனது ெமல்லிய அங்கிைய உடுத்திக்ெகாண்டு, தனது
ெமல்லிய உள்ளாைடைய இடுப்பில் கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பிறகு ஆசாரியன் பலிபீடத்தின் ேமல்
மீதியாய் இருக்கும், தகனபலிைய எரித்த சாம்பைல
எடுத்து அதைனப் பலிபீடத்தின் பக்கத்திேல ெகாட்ட
ேவண்டும். 11 பிறகு ஆசாரியன் தன் ஆைடகைள
மாற்றி ேவறு ஆைடைய அணிந்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பின்னர் அவன் அந்தச் சாம்பைலக்
கூடாரத்துக்கு ெவளிேய ஒரு விேசஷ இடத்திற்குக்
ெகாண்டுேபாக ேவண்டும். 12 பலிபீடத்தின்
ெநருப்பானது ெதாடர்ந்து பலிபீடத்தின் ேமல் எரிய
ேவண்டும். அதைன அைணந்துேபாகும்படி
விடக்கூடாது. ஆசாரியன் ஒவ்ெவாரு நாள்
காைலயிலும் விறகு ைவத்து ெநருப்ைப அதிகரிக்க
ேவண்டும். அவன் அந்த விறைக பலிபீடத்தில் ைவக்க
ேவண்டும். அவன் அதேனாடு சமாதானப் பலியின்
ெகாழுப்ைபயும் ேபாட்டு எரிக்க ேவண்டும். 13

பலிபீடத்தின் ேமல் ெநருப்பானது எப்ெபாழுதும்
அைணயாமல் எரிய ேவண்டும். அது
அைணந்துேபாகக்கூடாது.

ேலவியராகமம் 6:13
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7

தானியக் காணிக்ைககள்
14 “தானியக் காணிக்ைகக்குரிய சட்டம் இதுேவ:
ஆேரானின் குமாரர்கள் இதைன கர்த்தருக்குப்
பலிபீடத்தின் முன்னால் ெகாண்டு வரேவண்டும். 15

தானியக் காணிக்ைகயிலிருந்து மிருதுவான
மாவிைன ஒரு ைகயளவு ஆசாரியன் எடுக்க
ேவண்டும். எண்ெணயும், சாம்பிராணியும்
அத்தானியக் காணிக்ைகயின்ேமல் இருக்க
ேவண்டும். பலிபீடத்தின் ேமல் தானியக்
காணிக்ைகைய ஆசாரியன் எரிக்க ேவண்டும். இது
கர்த்தருக்காக ஞாபகக் காணிக்ைகயாக இருக்கும்.
அதன் வாசைன கர்த்தருக்குப் பிரியமானதாக
இருக்கும்.

16 “ஆேரானும் அவனது குமாரர்களும் மிச்சமுள்ள
தானியக் காணிக்ைகைய உண்ண ேவண்டும்.
இத்தானியக் காணிக்ைகயானது புளிப்பில்லாத
ஒருவைக அப்பம். ஆசாரியர்கள் இந்த அப்பத்ைத
ஒரு பரிசுத்த இடத்தில் ைவத்து உண்ண ேவண்டும்.
அவர்கள் அதைன ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்
சுற்றியுள்ள ெவளிப்பிரகாரத்தில் ைவத்து உண்ண
ேவண்டும். 17 தானியக் காணிக்ைகைய புளித்த
மாவுடன் சைமக்கக் கூடாது. எனக்கு அளிக்கப்படும்
தகன காணிக்ைகயில் ஆசாரியர்களின் பங்காக
நான் அதைன அவர்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
இது பாவப்பரிகார பலிைய ேபாலவும், குற்ற
நிவாரண பலிைய ேபாலவும் மிகவும் பரிசுத்தமானது.
18 கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகன காணிக்ைகைய
ஆேரானின் ஜனங்களில் ஒவ்ெவாரு ஆணும்
உண்ணலாம். உங்கள் தைலமுைறகள்ேதாறும்
இதைன எக்காலத்திற்கும் உரிய விதியாக
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
இக்காணிக்ைககைளத் ெதாடுகிற மனிதர்
பரிசுத்தமைடவர்” என்றார்.

ஆசாரியர்களின் தானியக் காணிக்ைக
19 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 20 “ஆேரானும்
அவனது குமாரர்களும் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவரக்
கூடிய காணிக்ைக யாெதனில்: ஆேரான் தைலைம
ஆசாரியனாக அபிேஷகம் பண்ணப்படும் நாளில்
அவர்கள் இதைனச் ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கள்
தானியக் காணிக்ைகயாக எட்டுக் கிண்ணங்கள்
அளவு மிருதுவான மாைவ எடுத்துவர ேவண்டும். (இது
தினந்ேதாறும் ெசலுத்த ேவண்டிய
காணிக்ைகயின்ேபாது ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.)
அவர்கள் காைலயில் பாதியும் மாைலயில் பாதியும்
ெகாண்டு வரேவண்டும். 21 அந்த ெமன்ைமயான
மாவானது எண்ெணேயாடு கலக்கப்பட்டு சட்டியில்
ைவக்கப்பட ேவண்டும். அது பாகம்
பண்ணப்பட்டபின், நீ அதைனக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அதைனப் பல துண்டுகளாக ெவட்ட
ேவண்டும். அதன் வாசைன கர்த்தருக்கு மிகவும்
பிரியமானது.

22 “ஆேரானின் சந்ததியில் வந்து ஆேரானின்
இடத்துக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஆசாரியேன
இந்த தானியக் காணிக்ைகைய கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்த ேவண்டும். இந்த விதி
எக்காலத்திற்குமுரியது. தானியக் காணிக்ைக
கர்த்தருக்காக முழுைமயாக எரிக்கப்பட ேவண்டும்.

23 ஆசாரியனுக்குரிய ஒவ்ெவாரு தானியக்
காணிக்ைகயும் முழுைமயாக எரிக்கப்பட ேவண்டும்,
அைதச் சாப்பிடக் கூடாது” என்று கூறினார்.

பாவப் பரிகார பலிக்கான சட்டம்
24 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 25 “ஆேரானுக்கும்
அவனது ஜனங்களுக்கும் ெசால், இதுதான்
பாவப்பரிகார பலிக்கான சட்டம். பாவப் பரிகார
பலிைய கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தகன பலி
ெகால்லப்படும் இடத்திேலேய ெகால்லப்பட
ேவண்டும். இது மிகவும் பரிசுத்தமானது. 26 பாவப்
பரிகார பலிையச் ெசலுத்தும் ஆசாரியன் அதைன
உண்ண ேவண்டும். ஆனால் அதைனப் பரிசுத்தமான
இடத்தில் உண்ண ேவண்டும். அந்த இடம் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதச் சுற்றியுள்ள ெவளிப்பிரகாரமாக
இருக்க ேவண்டும். 27 பாவப்பரிகார பலிகுரிய
இைறச்சிையத் ெதாடுவதும் கூட ஒரு
ெபாருைளேயா ஒரு நபைரேயா பரிசுத்தமாக்கும்.

“அதன் இரத்தம் ெதளிக்கப்படும்ேபாது ஒருவரது
ஆைடயில் பட்டால், அந்த ஆைடையப் பரிசுத்தமான
இடத்தில் துைவக்க ேவண்டும். 28 பாவப் பரிகார பலி
ேவகைவக்கப்பட்ட பாத்திரம் மண் பாத்திரமானால்
அது உைடக்கப்பட ேவண்டும். அது ெசம்புப்
பாைனயில் ேவகைவக்கப்பட்டிருந்தால் அது
நன்றாக ேதய்க்கப்பட்டு தண்ணீரில் கழுவப்பட
ேவண்டும்.

29 “பாவப்பரிகார பலிைய ஆசாரியக்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த எந்த ஆண் ேவண்டுமானாலும்
உண்ணலாம். 30 ஆனால், பாவப் பரிகார பலியின்
இரத்தமானது ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் ெகாண்டு
வரப்பட்டு பரிசுத்தமான இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு
ஜனங்கைள சுத்தப்படுத்திய பிறகு இது எரிக்கப்பட
ேவண்டும். அந்த பாவப்பரிகாரப் பலிைய உண்ணக்
கூடாது.

குற்ற பரிகார பலிகள்

“குற்ற பரிகார பலியின் விதிகள்
கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளன. இது மிக
பரிசுத்தமானது. 2 தகன பலி ெகால்லப்படும்

இடத்திேலேய ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலிையயும்
ெகால்ல ேவண்டும். அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றி ஆசாரியன் ெதளிக்க ேவண்டும்.

3 “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியின் ெகாழுப்பு
முழுவைதயும், ெசலுத்தேவண்டும். அவன் அதன்
வாைலயும் குடல்கைள மூடியிருக்கிற ெகாழுப்ைபயும்
அளிக்க ேவண்டும். 4 ஆசாரியன் இரண்டு சிறு
நீரகங்கைளயும் அவற்ைறச் சுற்றியுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து அளிக்க ேவண்டும். ேமலும்
கல்லீரலின் ெகாழுப்பு பகுதிையயும் சிறு
நீரகங்கேளாடு எடுத்து ெசலுத்த ேவண்டும். 5

இவற்ைறப் பலிபீடத்தின்ேமல் ஆசாரியன் எரிக்க
ேவண்டும். இது ெநருப்பினால் கர்த்தருக்ெகன்று
ெகாடுக்கும் காணிக்ைகயாகும். இது குற்ற பரிகார
பலியாகும்.

6 “இக்குற்ற பரிகார பலிைய ஆசாரியனின்
குடும்பத்தில் உள்ள எந்த ஆண் மகனாயினும்
உண்ணலாம். இது மிகவும் பரிசுத்தமானது. எனேவ
அது ஒரு பரிசுத்தமான இடத்தில் உண்ணப்பட
ேவண்டும். 7 இக்குற்ற பரிகார பலியானது பாவப்
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பரிகார பலிையப் ேபான்றதாகும். இரண்டுக்கும்
ஒேரவிதமான விதிமுைறகேள உள்ளன. எனேவ
பலிையக் ெகாடுத்த ஆசாரியேன அப்பலியின்
இைறச்சிையப் ெபறுவான். 8 ஒருவனது தகன
பலிையச் ெசலுத்திய ஆசாரியன் தான் ெசலுத்திய
பலியின் ேதாைலத் தனக்காக
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். 9 எல்லா தானியக்
காணிக்ைககளும் அைத முன்னின்று வழங்கும்
ஆசாரியனுக்ேக உரியதாகும். அடுப்பில்
சைமக்கப்பட்டதாகேவா, அல்லது சட்டியிலும்,
தட்ைடயான சட்டியிலும் சைமக்கப்பட்டதாகேவா
இருக்கும் காணிக்ைகயானது ஆசாரியனுக்ேக
ேசரும். 10 ஆேரானின் குமாரர்களுக்கு தானியக்
காணிக்ைகப் ெபாருள்கள் ேசரும். அைவ
உலர்ந்ததா அல்லது எண்ெணயில் கலக்கப்பட்டதா
என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், ஆேரானின்
குமாரர்கள் அதைனப் பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

சமாதானப் பலிகள்
11 “கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துகிற சமாதானப்
பலியின் சட்டங்கள் கீழ்க்கண்டைவயாகும். 12 தன்
நன்றிையத் ெதரிவிப்பதற்காக ஒருவன் சமாதானப்
பலிையக் ெகாண்டு வரலாம். அப்ேபாது அவன்
எண்ெணயிேல கலந்து பிைசந்த புளிப்பில்லாத
அப்பத்ைதயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லாத
அைடகைளயும், எண்ெணயிேல பிைசந்து
வறுக்கப்பட்ட மிருதுவான மாவால் ஆன
அப்பங்கைளயும் பைடக்க ேவண்டும். 13 ஒருவன்
ேதவனுக்குத் தன் நன்றிையத் ெதரிவிக்கிற முைறேய
சமாதானப் பலியாகும். அந்தக் காணிக்ைகேயாடு
அவன் புளித்த மாவினாலான அப்பங்கைளயும்
ெசலுத்த ேவண்டும். 14 சமாதானப் பலியின்
இரத்தத்ைதத் ெதளிக்கும் ஆசாரியனுக்கு இந்த
அப்பங்களில் ஒன்று உரியதாகும். 15 சமாதானப்
பலியின் இைறச்சிைய வழங்கும் அேத நாளிேலேய
உண்ண ேவண்டும். ேதவனுக்கு தன் நன்றிையச்
ெசலுத்தும் வைகயில் ஒருவன் சமாதானப் பலிைய
வழங்குகிறான். இைறச்சியில் சிறிதளவுகூட அடுத்த
நாள் மீந்திருக்கக் கூடாது.

16 “ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
விரும்பும் ஒருவன் சமாதானப் பலிையக்
ெகாண்டுவரலாம், அல்லது விேசஷ வாக்குறுதிைய
ஒருவன் ேதவனுக்கு ெசய்திருக்கலாம். இது
உண்ைமயானால், பின் அந்த பலியின் இைறச்சிைய
அவன் ெசலுத்திய அன்ேற சாப்பிட ேவண்டும். அதில்
மீதியாக இருந்தால் அதைன அடுத்த நாளில் சாப்பிட
ேவண்டும். 17 ஆனால் பலியின் இைறச்சியானது
மூன்றாம் நாளும் மிஞ்சுமானால், அதைன
ெநருப்பிேல சுட்டு எரித்துவிட ேவண்டும். 18

எவனாவது மூன்றாம் நாளிலும் மிச்சமான சமாதானப்
பலியின் இைறச்சிைய உண்ணுவாேனயானால்
அவைனப்பற்றி கர்த்தர் மகிழ்ச்சியைடயமாட்டார்.
கர்த்தர் அந்த பலிைய அவனுக்குரியதாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். அந்த பலி
அசுத்தமானதாகும். அத்தைகய இைறச்சிைய
எவனாவது தின்றால் அதற்குரிய பாவத்திற்கு அவேன
ெபாறுப்பாளியாவான்.

19 “அந்த இைறச்சியானது தீட்டான
எப்ெபாருளின் மீதாவது பட்டால் அதைனயும்

ஜனங்கள் உண்ணக் கூடாது. அதைன ெநருப்பில்
எரித்துவிட ேவண்டும். சமாதான பலிக்குரிய
இைறச்சிையச் சுத்தமுள்ள எவனும் உண்ணலாம்.
20 ஆனால் ஒருவன் கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக
இருந்தும் சமாதான பலிக்குரிய இைறச்சிைய
உண்டுவிட்டால் அவன் அந்த ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்.

21 “ஒருவன் தீட்டான ஒன்ைறத் ெதாட்டுவிடலாம்.
அது மனிதர்களாேலா, தீட்டான மிருகங்களாேலா
அல்லது தீட்டான ெவறுக்கத்தக்கப் ெபாருளாேலா
தீட்டாகியிருக்கலாம். ஒருவன் அதைனத்
ெதாட்டதால் தீட்டாகிவிடுகிறான். அவன்
கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக இருந்தும்,
சமாதானப் பலிக்குரிய இைறச்சிைய உண்டால்,
பிறகு மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும்” என்று ெசான்னார்.

22 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 23 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் நீங்கள் பசு, ெவள்ளாடு, ஆடு
ஆகியற்றின் ெகாழுப்ைப உண்ணக் கூடாது என்று
கூறுங்கள். 24 தானாக இறந்த எந்த மிருகத்தின்
ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது
மற்ற மிருகங்களால் ெகால்லப்பட்ட மிருகக்
ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஆனால்
அவற்ைற ஒருேபாதும் நீங்கள் உண்ணக் கூடாது. 25

எவனாவது கர்த்தருக்கு ெநருப்பில் எரித்து அளித்த
பலியின் இைறச்சிைய உண்பாேனயானால் அவன்
தன் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்.

26 “நீங்கள் எங்ேக வாழ்ந்தாலும் அங்ேக எவரும்
பறைவகளின் இரத்தத்ைதேயா அல்லது
மிருகங்களின் இரத்தத்ைதேயா உண்ணக் கூடாது.
27 எவனாவது இரத்தத்ைத உண்டால் அவன் தன்
ஜனங்களிடம் இருந்து ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்று
கூறினார்.

அைசவாட்டும் பலிக்கான விதிகள்
28 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 29 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறுங்கள்: ஒருவன் கர்த்தருக்கு
சமாதானப் பலிையக் ெகாண்டு வரும்ேபாது அதன்
ஒரு பகுதிைய கர்த்தருக்கு வழங்க ேவண்டும். 30

அப்பகுதி ெநருப்பில் எரிக்கப்பட ேவண்டும். அவன்
தன் ைககளால் அந்த பலிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு
வரேவண்டும். அவன் ஆசாரியனிடம் அம்மிருகத்தின்
மார்புக்கண்டத்ைதயும், ெகாழுப்ைபயும் தர
ேவண்டும். அந்த மார்புக்கண்டத்ைத கர்த்தருக்கு
முன்னால் ேமேல தூக்கிப்பிடிக்க ேவண்டும். இதுேவ
அைசவாட்டும் பலியாகும். 31 பிறகு ஆசாரியன்
அந்தக் ெகாழுப்ைப பலிபீடத்தில் எரிக்க ேவண்டும்.
ஆனால் மார்புக்கண்டம் ஆேரானுக்கும் அவன்
குமாரர்களுக்கும் உரியதாகும். 32 நீங்கள்
அம்மிருகத்தின் வலது ெதாைடைய சமாதானப்
பலியிலிருந்து எடுத்து ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 33 சமாதானப் பலியின் இரத்தத்ைதயும்
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்துகிற ஆேரானின்
குமாரனாகிய ஆசாரியனுக்கு வலது முன்னந்
ெதாைட பங்காகச் ேசரும். 34 (கர்த்தராகிய) நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து சமாதானப்
பலிகளிலிருந்து வலது ெதாைடையயும்,
அைசவாட்டும் பலியின் மார்க்கண்டத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான் அவற்ைற ஆேரானுக்கும்

ேலவியராகமம் 7:34
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அவனது குமாரர்களுக்கும் ெகாடுக்கிேறன்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் இந்த விதிக்கு என்ெறன்றும்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும்” என்று கூறினார்.

35 எரிக்கப்பட்ட காணிக்ைக மூலமாகக் கிைடத்த
இப்பாகங்கள் ஆேரானுக்கும் அவனது
குமாரர்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். ஆேரானும்
அவனது குமாரர்களும் கர்த்தருக்கு ஊழியம்
ெசய்யுமளவும் அவர்கள் தங்களுக்குரிய பலிகளின்
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். 36 அவர்கைள
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த காலத்திேலேய
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
ஆசாரியர்களுக்குரிய பங்ைக அவர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்.
அந்த ஜனங்கள் அப்பங்ைக அவர்களுக்கு
எப்ெபாழுதும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

37 இைவேய தகன பலிகளுக்கும், தானிய
பலிகளுக்கும், குற்றபரிகார பலிகளுக்கும், பாவப்
பரிகார பலிகளுக்கும், சமாதானப் பலிகளுக்கும்,
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கும் உரிய
சட்டங்களாகும். 38 கர்த்தர் இச்சட்டங்கைள
ேமாேசக்கு சீனாய் மைலயில் ெகாடுத்தார். கர்த்தர்
அச்சட்டங்கைள, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
பலிகைள சீனாய் வனாந்தரத்துக்ேக ெகாண்டு வந்து
ெசலுத்தும்படி கட்டைளயிட்ட அந்த நாளிேலேய
ெகாடுத்தார்.

ேமாேச ஆசாரியர்கைளத் தயார் ெசய்தல்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “உன்ேனாடு
ஆேராைனயும் அவனது குமாரர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாள். ஆைடகைளயும்,

அபிேஷக எண்ெணையயும் பாவப்பரிகார பலிக்கான
ஒரு காைளையயும், இரண்டு ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும், ஒரு கூைட புளிப்பில்லாத
அப்பங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள். 3 பிறகு ஜனங்கள்
அைனவைரயும் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
கூட்டு” என்றார்.

4 கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச ெசய்து
முடித்தான். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
ஜனங்கள் கூடி வந்தனர். 5 ேமாேச ஜனங்களிடம்,
“இைவதான் நாம் ெசய்ய ேவண்டும் என்று கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டைவ” என்றான்.

6 பிறகு ேமாேச ஆேராைனயும் அவனது
குமாரர்கைளயும் அைழத்து வந்து அவர்கைள
தண்ணீரால் கழுவினான். 7 பின் ெநய்யப்பட்ட
உள்ளங்கிைய ஆேரானுக்கு அணிவித்து, இடுப்ைபச்
சுற்றிக் கச்ைசையயும் கட்டினான். பிறகு அவன் ேமல்
அங்கிைய உடுத்தி, ஏேபாத்ைதயும் அணிவித்தான்.
அதன்ேமல் ஏேபாத்தின் அழகான கச்ைசையக்
கட்டினான். 8 பிறகு ஆேரானுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைதயும், அதின் ைபயில் ஊரீம் தும்மீம்
என்பவற்ைறயும் ைவத்தான். 9 ேமாேச ஆேரானின்
தைலயில் தைலப்பாைகையக் கட்டி, அதன் முன்
பக்கத்தில் ெபாற்பட்டத்ைதக் கட்டினான். அது
பரிசுத்த கிரீடமாக விளங்கியது. ேமாேச
இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
ெசய்து முடித்தான்.

10 பிறகு ேமாேச அபிேஷக எண்ெணைய எடுத்து
பரிசுத்த கூடாரத்திற்குள்ளும் கூடாரத்திற்குள்
இருந்த எல்லாப் ெபாருட்கள் ேமலும் ெதளித்தான்.

இவ்வாறு அைனத்ைதயும் ேமாேச
பரிசுத்தமாக்கினான். 11 பிறகு ேமாேச சிறிதளவு
அபிேஷக எண்ெணைய ஏழு முைற பலிபீடத்தின்
ேமல் ெதளித்தான். அவன் பலிபீடத்ைதயும் அபிேஷக
எண்ெணயால் பரிசுத்தப்படுத்தினான். பின்
கிண்ணத்திலும் அதன் அடிப்பாகத்திலும் அபிேஷக
எண்ெணையத் ெதளித்தான். இவ்வாறு ேமாேச
கருவிகைளயும் பாத்திரங்கள் அைனத்ைதயும்
பரிசுத்தப்படுத்தினான். 12 பிறகு ேமாேச அபிேஷக
எண்ெணயில் சிறிதளவு எடுத்து ஆேரானின்
தைலயில் ஊற்றி அவைனயும் பரிசுத்தமாக்கினான்.
13 பின்னர் ேமாேச ஆேரானின் குமாரர்கைளயும்
அைழத்து அவர்களுக்கும் ெநய்யப்பட்ட அங்கிைய
அணிவித்து, இடுப்புக் கச்ைசையக் கட்டினான். பின்
அவர்களின் தைலயில் தைலப்பாைககைள
அணிவித்தான். ேமாேச இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்து முடித்தான்.

14 பிறகு ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்கான
காைளையக் ெகாண்டு வந்தான். ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் தங்கள் ைககைள அப்பாவப் பரிகார
பலியான காைளயின் தைல மீது ைவத்தார்கள். 15

பின் ேமாேச அக்காைளையக் ெகான்று அதன்
இரத்தத்ைத ேசகரித்தான். அவன் தன் விரல்களில்
இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு பலிபீடத்தின் மூைலகளில்
பூசினான். இந்த முைறயில் ேமாேச பலிபீடத்ைதப்
பலியிடுவதற்குரியதாகத் தயார்படுத்தினான். பின்
பலிபீடத்தின் அடியில் அந்த இரத்தத்ைத
ஊற்றினான். அம்முைறயில் அவன் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த பலிபீடத்ைதத் தயார் ெசய்தான். 16

காைளயின் உட்பகுதியிலுள்ள ெகாழுப்ைபெயல்லாம்
ெவளிேய எடுத்தான். பின் குடல்களின் ேமலிருந்து
ெகாழுப்ைபயும், கல்லீரல்ேமலிருந்து ஜவ்ைவயும்,
இரண்டு சிறு நீரகங்கைளயும், அவற்றின் ேமலுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் ெவளிேய எடுத்து, அவற்ைற
பலிபீடத்தின்ேமல் எரித்தான். 17 ஆனால் ேமாேச
அக்காைளயின் ேதாைலயும் இைறச்சிையயும் உடல்
கழிவுகைளயும் கூடாரத்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டு
ேபாய் அைவகைள எரித்தான். ேமாேச தனக்கு
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய இைவ
அைனத்ைதயும் ெசய்து முடித்தான்.

18 பிறகு ேமாேச தகன பலிக்கான ஆட்டுக்
கடாைவக் ெகாண்டு வந்தான். ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் ெசம்மறி ஆட்டுக் கடாவின் தைலமீது
தங்கள் ைககைள ைவத்தனர். 19 பிறகு அதைன
ேமாேச ெகான்று, அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும் ெதளித்தான். 20 பின்னர்
அந்த ஆட்ைடப் பல துண்டுகளாக ெவட்டினான்.
அதன் உள்பகுதிகைளயும் கால்கைளயும் தண்ணீரால்
கழுவினான். பின்னர் அைனத்ைதயும் பலிபீடத்தின்
மீது குவித்து ைவத்து எரித்தான். இது கர்த்தருக்கு
ெசய்யப்படும் சர்வாங்க தகனபலியாகும். இதன்
மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமானதாக
இருக்கும். கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ேமாேச
அைனத்ைதயும் ெசய்து முடித்தான்.

22 பிறகு ேமாேச இன்ெனாரு ஆட்டுக் கடாைவயும்
ெகாண்டு வந்தான். இது ஆேராைனயும் அவனது
குமாரர்கைளயும் ஆசாரியர்களாக நியமிப்பதற்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் தங்கள் ைககைள ெசம்மறி
ஆட்டுக்கடாவின் தைலயில் ைவத்தனர். 23 பிறகு
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ேமாேச அதைனக் ெகான்றான். அவன் அதன்
இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு ஆேரானின் வலது காது
முைனயிலும், வலது ைக ெபருவிரலிலும், வலது கால்
ெபருவிரலிலும் ேதய்த்தான். 24 பிறகு ேமாேச
ஆேரானின் குமாரர்கைள பலிபீடத்தின் அருகிேல
அைழத்தான். ேமாேச அவர்களது வலது காதுகளின்
முைனயிலும், வலது ைக ெபருவிரல்களிலும், வலது
கால் ெபருவிரல்களிலும் அதன் இரத்தத்ைதத்
ேதய்த்தான். பின்னர் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச்
சுற்றிலும் ெதளித்தான். 25 ேமாேச ெகாழுப்ைபயும்,
வாைலயும், உட்பகுதி ெகாழுப்ைபயும், நுைரயீரைல
மூடியுள்ள ெகாழுப்ைபயும், இரண்டு சிறு
நீரகங்கைளயும், அதன் ேமல் உள்ள ெகாழுப்ைபயும்,
வலது கால் ெதாைடையயும் எடுத்தான். 26

கர்த்தரின் முன்பாகத் தினமும் ைவக்கப்படும்
புளிப்பில்லா அப்பக்கூைடயிலிருந்து ஒரு புளிப்பான
அப்பத்ைதயும், ஒரு எண்ெணய் கலந்த
அப்பத்ைதயும், ஒரு ெமல்லிய புளிப்பில்லா
அைடையயும் எடுத்தான். இவற்ைற ஏற்ெகனேவ
எடுத்த ெகாழுப்பின் ேமலும் ஆட்டுத் ெதாைடயின்
ேமலும் ைவத்தான். 27 பின்பு இைவ
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்து ஆேரானின் ைககளிலும்,
அவனது குமாரர்களின் ைககளிலும் ைவத்து
அைசவாட்டும் பலியாக கர்த்தருக்கு முன்பாக
அைசவாட்டினான். 28 பின்பு அவற்ைற அவர்கள்
ைககளிலிருந்து எடுத்து, அவற்ைறப் பலிபீடத்தின்
ேமலுள்ள தகன பலிக்குரிய இடத்தில் ேபாட்டு
எரித்தான். இது ஆேராைனயும் அவனது
குமாரர்கைளயும் ஆசாரியர்களாக நியமித்ததற்கான
பலியாகும். இது ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்ட
காணிக்ைகயாகும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் பிரியமானதாகும். 29 ேமாேச
மார்க்கண்டத்ைத எடுத்து கர்த்தருக்கு முன்பாக
அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டினான். இது
ேமாேச ஆசாரியர்கைள நியமித்ததற்காக அவனது
பங்காகும். ேமாேசக்கு கர்த்தர் இட்ட
கட்டைளயின்படிேய இது இருந்தது.

30 ேமாேச ெகாஞ்சம் அபிேஷக எண்ெணையயும்
பலிபீடத்தில் உள்ள இரத்தத்ைதயும் எடுத்து,
அவற்ைற ஆேரானின் ேமலும் அவனது ஆைடகளின்
ேமலும் ெதளித்தான். பிறகு அவற்ைற ஆேரானின்
குமாரர்கள் மீதும் அவர்களின் ஆைடகள் ேமலும்
ெதளித்தான். இவ்வாறு அவன் ஆேரான், அவனது
குமாரர்கள், அவர்களின் ஆைடகள் அைனத்ைதயும்
பரிசுத்தமாக்கினான்.

31 பிறகு ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது
குமாரர்களிடமும், “எனது கட்டைளகள் உங்களுக்கு
நிைனவிருக்கிறதா? ‘ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் இவற்ைற உண்ண ேவண்டும்’ என்று
ெசான்ேனன். எனேவ அப்பக் கூைடையயும்
ஆசாரியர்களாக நியமித்தற்கான காணிக்ைக
இைறச்சிையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் நுைழவாசலிேலேய இைறச்சிைய
ேவகைவயுங்கள். அந்த இடத்திேலேய அப்பத்ைதயும்
இைறச்சிையயும் உண்ணுங்கள். நான்
ெசான்னபடிேய ெசய்யுங்கள். 32 அப்பத்திலும்
இைறச்சியிலும் ஏதாவது மிஞ்சினால் அவற்ைற
எரித்துவிடுங்கள். 33 ஆசாரியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கான சடங்கு ஏழு நாட்கள்
நைடெபறும். எனேவ ஏழு நாட்களும் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தின் வாசைலவிட்டு விலகக் கூடாது. 34

இன்று நடந்தைவ அைனத்தும் கர்த்தரின்
கட்டைளயின்படி நடந்தைவ. உங்கைள
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகேவ அவர் இவ்வாறு
கட்டைளயிட்டுள்ளார். 35 ஏழு நாட்களாக இரவும்
பகலும் நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
வாசலிேலேய இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் கர்த்தரின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாவிட்டால்
மரித்துப்ேபாவீர்கள். கர்த்தர் எனக்கு இந்தக்
கட்டைளகைளக் ெகாடுத்திருக்கிறார்” என்றான்.

36 ஆேரானும் அவனுைடய குமாரர்களும்
ேமாேசக்கு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்து
முடித்தனர்.

ேதவன் ஆசாரியர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல்

எட்டாவது நாள் ேமாேச ஆேராைனயும்
அவனது குமாரர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் மூப்பர்கைளயும் அைழத்தான். 2

ேமாேச ஆேரானிடம், “பழுதற்ற ஒரு காைளையயும்,
ஆட்டுக் கடாைவயும் எடுத்துக் ெகாண்டு வா. பாவப்
பரிகாரப் பலியாக காைளயும், தகன பலியாக
ஆட்டுக்கடாவும் இருக்கட்டும். கர்த்தருக்கு இந்த
மிருகங்கைளப் பலியாக அளிக்க ேவண்டும். 3 நீ
இஸ்ரேவலரிடம் ஒரு வயதுள்ளதும், ‘பழுது
இல்லாததுமான ஆட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகார
பலியாகவும், தகனபலியாகக் கன்றுகுட்டிையயும்,
ஆட்டுக்குட்டிையயும் 4 சமாதானப் பலியாக ஒரு
காைளையயும் ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாண்டு
வரும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. அந்த
மிருகங்கைளயும், எண்ெணயிேல பிைசந்த தானியக்
காணிக்ைகையயும் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வாருங்கள்; ஏெனன்றால் இன்று உங்களுக்கு கர்த்தர்
தரிசனமாவார்’ என்று ெசால்” என்றான்.

5 எனேவ, அைனத்து ஜனங்களும் ேமாேச
கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு வந்து,
கர்த்தரின் சந்நிதானத்தில் நின்றனர். 6 ேமாேச
அவர்களிடம், “கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடி நீங்கள்
இவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும், பின்னர் கர்த்தரின்
மகிைம உங்களுக்குக் காணப்படும்” என்றான்.

7 பிறகு ேமாேச ஆேரானிடம், “கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடி ெசய்வதற்காக பலிபீடத்தின்
அருகில் ேபாய் பாவப்பரிகார பலிையயும், தகன
பலிையயும் ெசலுத்து. அது உன்ைனயும்
ஜனங்கைளயும் தூய்ைமப்படுத்தும். ஜனங்களின் பலிப்
ெபாருட்கைள எடுத்து அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்தும்
ெசயல்கைளச் ெசய்” என்றான்.

8 எனேவ ஆேரான் பலிபீடத்தின் அருகில் ெசன்று
தனது பாவப்பரிகார பலிக்காக காைளையப்
பலியிட்டான். 9 பிறகு ஆேரானின் குமாரர்கள் அதின்
இரத்தத்ைத ஆேரானிடம் ெகாண்டு வந்தனர்.
ஆேரான் அந்த இரத்தத்தில் தன் விரைல விட்டு
பலிபீடத்தின் மூைலகளில் தடவியதுடன், மீந்திருந்த
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் அடியில் ஊற்றினான். 10

பின் காைளயின் ெகாழுப்பு, சிறுநீரகங்கள்,
கல்லீரலில் உள்ள ஜவ்வு ஆகியவற்ைற எடுத்து,
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய
அவற்ைறப் பலிபீடத்தின்ேமல் ஆேரான் எரித்தான்.
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11 பிறகு அவன் அதன் இைறச்சிையயும் ேதாைலயும்
முகாமுக்கு ெவளிேய எரித்தான்.

12 அடுத்து, தகன பலிக்கான மிருகத்ைதக்
ெகான்று அதைனத் துண்டுகளாக ெவட்டினான்.
ஆேரானின் குமாரர்கள் அவனிடம் அதன்
இரத்தத்ைத எடுத்து வந்தனர். ஆேரான் அந்த
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றி ெதளித்தான். 13

ஆேரானின் குமாரர்கள் தகன பலிக்குரிய
துண்டுகைளயும், தைலையயும் ஆேரானிடம்
ெகாடுத்தனர். ஆேரான் அவற்ைற பலிபீடத்தின் ேமல்
எரித்தான். 14 ஆேரான் தகன பலிக்குரிய
மிருகத்தின் உட்பகுதிகைளயும் கால்கைளயும்
தண்ணீரால் கழுவி அவற்ைறயும் பலிபீடத்தின் ேமல்
எரித்தான்.

15 பிறகு ஆேரான் ஜனங்களின் பலிகைள
ெகாண்டு வந்து, ஜனங்களுக்கான பாவப் பரிகார
பலிக்குரிய ஒரு ெவள்ளாட்ைடக் ெகான்றான். 16

ஆேரான் தகன பலிக்குரியைதயும் ெகாண்டு வந்து
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய பலி ெசலுத்தினான்.
17 ஆேரான் தானியக் காணிக்ைகைய ெகாண்டு
வந்து பலிபீடத்தின் ேமல் ைவத்தான். அதில் ஒரு
ைகயளவு எடுத்து காைலயில் ெசலுத்தும் பலிேயாடு
பலிபீடத்தின் ேமல் ைவத்தான்.

18 காைளையயும், ஆட்டுக் கடாைவயும் ஆேரான்
ெகான்றான். இது ஜனங்களுக்குரிய சமாதானப்
பலிகள் ஆகும். ஆேரானின் குமாரர்கள் அவற்றின்
இரத்தத்ைத ஆேரானிடம் ெகாண்டு வந்தனர்.
ஆேரான் அதைனப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும்
ெதளித்தான். 19 ஆேரானின் குமாரர்கள்
அம்மிருகங்களின் ெகாழுப்பு, வால், குடல்கைள
மூடிய ஜவ்வு, சிறுநீரகங்கள், கல்லீரலின் ேமலிருந்த
ஜவ்வு ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர். 20

ஆேரானின் குமாரர்கள் இக்ெகாழுப்புப் பாகங்கைள
மார்புக்கண்டங்களின் மீது ைவத்தனர். ஆேரான்
அந்த ெகாழுப்புப் பகுதிகைள பலிபீடத்தின் மீது
ைவத்து எரித்தான். 21 ேமாேச
கட்டைளயிட்டபடிேய ஆேரான்
மார்புக்கண்டங்கைளயும் வலதுகால் ெதாைடையயும்
அைசவாட்டும் பலியாக கர்த்தரின் சந்நிதானத்தில்
அைசவாட்டினான்.

22 பிறகு ஆேரான் தனது ைககைள ஜனங்கைள
ேநாக்கி உயர்த்தி ஆசீர்வாதம் ெசய்தான். பாவப்
பரிகார பலி, தகனபலி, சமாதானப் பலி
அைனத்ைதயும் ஆேரான் ெசலுத்தி முடித்த பிறகு
பலிபீடத்திலிருந்து கீேழ இறங்கி வந்தான்.

23 ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்குள்ேள ெசன்றனர். பின் அவர்கள்
ெவளிேய வந்து ஜனங்கைள ஆசீர்வதித்தனர். பிறகு
கர்த்தரின் மகிைமயானது அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
காணப்பட்டது. 24 கர்த்தருைடய சந்நிதியிருந்து
ெநருப்பு எழும்பி வந்து பலிபீடத்தின் ேமல் இருந்த
தகனபலிப் ெபாருட்கைளயும் ெகாழுப்ைபயும்
எரித்தது. ஜனங்கள் இதைனப் பார்த்து ஆரவாரம்
ெசய்தனர். தங்கள் முகங்கைளத் தைரைய ேநாக்கி
தாழ்த்தினர்.

ேதவன் நாதாைபயும் அபியூைவயும் அழித்தல்

பின் ஆேரானின் குமாரர்களாகிய நாதாபும்
அபியூவும் பாவம் ெசய்தனர்.

ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு நறுமண கலசத்ைத எடுத்து,
அதில் ேதவன் அங்கீகரியாத ெநருப்ைபப்
பயன்படுத்தி அதில் நறுமணப் ெபாருைளப்
ேபாட்டனர். ேமாேச கட்டைளயிட்டுச்
ெசால்லியிருந்த ெநருப்ைப அவர்கள்
பயன்படுத்தவில்ைல. 2 எனேவ கர்த்தரின்
சந்நிதியிலிருந்து ெநருப்பு கிளம்பி நாதாைபயும்
அபியூைவயும் அழித்தது. அவர்கள் கர்த்தரின்
சந்நிதானத்திேலேய மரித்துப் ேபானார்கள்.

3 பிறகு ேமாேச ஆேரானிடம், “‘என் அருகிேல
வருகிற ஆசாரியர்கள் என்ைன மதிக்க ேவண்டும்.
நான் அவர்களுக்கும் எல்லா ஜனங்களுக்கும்
பரிசுத்தமாக விளங்க ேவண்டும்’ என்று கர்த்தர்
கூறுகிறார்” என்றான். ஆைகயால் ஆேரான் தன்
குமாரர்கள் மரணமைடந்தைத குறித்து எதுவும்
ெசால்லவில்ைல.

4 ஆேரானின் சிறிய தந்ைதயான ஊசிேயலுக்கு
மிஷாேயல், எல்சாபான் என்று இரண்டு குமாரர்கள்
இருந்தார்கள். ேமாேச அவர்களிடம், “பரிசுத்த
இடத்தின் முற்பகுதிக்குப் ேபாய் உங்கள்
சேகாதரர்களின் உடல்கைள அங்கிருந்து எடுத்து
முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாங்கள்” என்றான்.

5 மிஷாேயலும் எல்சாபானும் ேமாேச
ெசான்னபடிேய அவர்களின் உடல்கைள முகாமுக்கு
ெவளிேய ெகாண்டு ேபானார்கள். நாதாப், அபியூவின்
உடல்களில் ஆசாரியர்களுக்குரிய சிறப்பான
உைடகள் இன்னும் இருந்தன.

6 பிறகு ேமாேச ஆேரானின் ேவறு இரு
குமாரர்களான எெலயாசரிடமும், இத்தாமாரிடமும்,
“உங்கள் ேசாகத்ைத ெவளிேய காண்பிக்கேவா,
உங்கள் ஆைடகைள கிழிக்கேவா, உங்கள் தைல
முடிைய கைலக்கேவா ேவண்டாம். அப்ெபாழுது
நீங்கள் ெகால்லப்படமாட்டீர்கள். கர்த்தர் நம் எல்லா
ஜனங்கள் மீதும் ேகாபம் ெகாள்ளமாட்டார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் உங்கள்
உறவினர். எனேவ அவர்கள் நாதாபும் அபியூவும்
மரித்ததற்காக அழட்டும். 7 ஆனால் நீங்கள் இந்த
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசைல விட்டு கூட
ெவளிேய ேபாகக்கூடாது. நீங்கள் இைதவிட்டுப்
ேபானால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். ஏெனன்றால்
கர்த்தரின் அபிேஷக எண்ெணய் உங்கள் ேமல்
உள்ளது” என்றான். ஆகேவ ஆேரானும்,
எெலயாசரும், இத்தாமாரும், ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர்.

8 பிறகு கர்த்தர் ஆேரானிடம், 9 “நீங்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் நுைழயும்ேபாது
திராட்ைச ரசத்ைதேயா அல்லது மதுைவேயா
அருந்திவிட்டு வரக்கூடாது. நீங்கள் அவற்ைறக்
குடித்தால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். இந்தச் சட்டமானது
என்ெறன்ைறக்கும் உங்கள்
தைலமுைறகளுக்ெகல்லாம் ெதாடரும். 10 நீங்கள்
பரிசுத்தமான ெபாருட்களுக்கும் பரிசுத்தமற்ற
ெபாருட்களுக்கும், தீட்டுள்ள ெபாருட்களுக்கும்,
தீட்டில்லாத ெபாருட்களுக்கும் இைடயில்
ெதளிவான ேவறுபாட்டிைன உருவாக்க ேவண்டும்.
11 கர்த்தர் தம் சட்டங்கைள ேமாேசயிடம்
ெகாடுத்தார். ேமாேச அந்த சட்டங்கைள
ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான். ஆேரானாகிய நீ
ஜனங்களுக்கு அந்த சட்டங்கைளக் கற்பிக்க
ேவண்டும்” என்றார்.
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12 ஆேரானின் மற்ற இரண்டு குமாரர்களான
எெலயாசரும், இத்தாமாரும் உயிேராடு இருந்தனர்.
ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது இரு
குமாரர்களிடமும், “பலிக்காகக் ெகாண்டு வந்த
பலியில் இன்னும் ெகாஞ்சம் தானியக் காணிக்ைக
மிஞ்சியுள்ளது. அதில் புளிப்பு எதுவும் ேசர்க்காமல்
பலிபீடத்தின் அருகில் இருந்து அைத உண்ண
ேவண்டும், ஏெனன்றால், அக்காணிக்ைகயானது மிக
பரிசுத்தமானதாகும். 13 இது கர்த்தருக்காகச்
ெசலுத்தப்பட்ட தகன பலியாகும். நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டத்தின்படி இதன் ஒரு
பகுதி உனக்கும் உன் குமாரர்களுக்கும்
ெசாந்தமாகும். ஆனால் அவற்ைறப் பரிசுத்தமான
ஒரு இடத்தில் ைவத்து உண்ண ேவண்டும்.

14 “நீங்களும் உங்கள் குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் அைசவாட்டும் பலியில் உள்ள
மார்புக்கண்டத்ைத உண்ண ேவண்டும். நீங்கள்
இதைனப் பரிசுத்தமான இடத்தில் ைவத்து உண்ண
ேவண்டும் என்ற அவசியமில்ைல, ஆனால் அவற்ைறத்
தீட்டில்லாத இடத்தில் ைவத்து உண்ண ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் இைவ சமாதானப் பலியில் இருந்து
ெபறப்பட்டைவ. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் இதைன
ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்துள்ளனர். அந்த
ஜனங்கள் அம்மிருகத்தின் ஒரு பாகத்ைத
உண்பார்கள். ஆனால் அதன் மார்புக்கண்டம்
உங்களுக்கு உரியது. 15 ஜனங்கள் தங்கள்
மிருகங்களின் ெகாழுப்ைபப் பலியின் ஒரு பாகமாகக்
ெகாண்டு வந்து பலிபீடத்தின் ேமல் எரிக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் சமாதானப் பலிக்குரிய ெதாைடையயும்
அைசவாட்டும் பலிக்குரிய மார்புக்கண்டத்ைதயும்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். அைவ கர்த்தரின்
சந்நிதானத்தில் அைசவாட்டப்படும். பின் அைவ
உங்களுக்கு உரிய பாகமாகக் கருதப்படும். கர்த்தர்
ெசான்னபடி பலியின் இப்பங்கானது
என்ெறன்ைறக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள்
பிள்ைளகளுக்கும் உரியதாகும்” என்றான்.

16 ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்காகச்
ெசலுத்தப்பட்ட ெவள்ளாட்ைடத் ேதடினான். ஆனால்
அது ஏற்ெகனேவ எரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால்
ேமாேசக்கு ஆேரானின் குமாரர்கள்
எெலயாசரிடமும், இத்தாமாரிடமும் மிகுந்த ேகாபம்
ஏற்பட்டது. 17 ேமாேச, “நீங்கள் அந்த
ெவள்ளாட்ைட பரிசுத்தமான இடத்தில் ைவத்து
உண்டிருக்க ேவண்டும். அது மிகவும் பரிசுத்தமானது.
ஏன் அதைன கர்த்தரின் சந்நிதானத்தில் ைவத்து
உண்ணாமற் ேபானீர்கள்? கர்த்தர் அதைன
உங்களிடம், ஜனங்களின் குற்றங்கைளப் ேபாக்கி
அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகேவ
ெகாடுத்துள்ளார். 18 அந்த ெவள்ளாட்டின்
இரத்தமானது பரிசுத்தமான இடத்திற்குள்
ெகாண்டுவரப்படவில்ைலேய. நான்
கட்டைளயிட்டபடி நீங்கள் அதைனப் பரிசுத்த
இடத்தில் ைவத்து உண்டிருக்க ேவண்டும்!”
என்றான்.

19 ஆனால் ஆேரான் ேமாேசயிடம், “இன்ைறக்கு
அவர்கள் பாவப்பரிகார பலிையயும், தகன பலிையயும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
ஆனால் எனக்கு இன்று என்ன ஏற்பட்டெதன்று
உங்களுக்குத் ெதரியும்! பாவப்பரிகார பலிக்குரிய
பாகத்ைத நான் இன்று உண்டிருந்தால் கர்த்தர்

மகிழ்ச்சி அைடந்திருப்பார் என்று எண்ணுகிறீரா?”
என்றான்.

20 ேமாேச இவற்ைறக் ேகட்டதும்
அைமதியாகிவிட்டான்.

இைறச்சி உண்பது பற்றிய விதிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீங்கள் கூற
ேவண்டியதாவது: நீங்கள் உண்ணத்தக்க

மிருகங்கள் பின்வருவனவாகும், 3 இரண்டாகப்
பிளந்த குளம்புைடய மற்றும் அைசேபாடும்
மிருகங்களின் இைறச்சிைய உண்ணலாம்.

4 “சில மிருகங்கள் அைசேபாடும். ஆனால்
அவற்றுக்குப் பிளந்த குளம்புகள் இருக்காது.
அவற்ைற நீங்கள் உண்ணக் கூடாது. ஒட்டகம்,
குழிமுயல், முயல் ஆகிய மிருகங்கள் அவ்வைகையச்
சார்ந்தைவ. அைவ தீட்டு உள்ளைவ. 7 இன்னும் சில
மிருகங்களுக்குக் குளம்புகள் விரிந்திருக்கும்.
ஆனால் அைச ேபாடாது. அவற்ைறயும் நீங்கள்
உண்ணக் கூடாது. பன்றிகள் இத்தைகயைவ.
எனேவ இைவ தீட்டுள்ளைவ. 8 அவற்றின்
இைறச்சிைய உண்ணாதீர்கள்! அவற்றின்
பிணத்ைதயும் ெதாடாதீர்கள்! அைவ உங்களுக்குத்
தீட்டுள்ளைவ!

கடல் உணைவப்பற்றிய விதிகள்
9 “சில மிருகங்கள் கடல் தண்ணீரிேலா, ஆற்று
தண்ணீரிேலா வாழ்ந்து அவற்றுக்குச் ெசதில்களும்,
சிறகுகளும் இருந்தால் அவற்ைற நீங்கள்
உண்ணலாம். 10 ஆனால் சில மிருகங்கள் கடல்
தண்ணீரிேலா, ஆற்று தண்ணீரிேலா, வாழ்ந்தும்
அவற்றுக்குச் ெசதில்களும் சிறகுகளும்
இல்லாவிட்டால் அவற்ைற உண்ணக் கூடாது.
கர்த்தர் இத்தைகய மிருகங்கள் உண்பதற்குத்
தகுந்தைவயல்ல என்கிறார். இவற்றின் இைறச்சிைய
உண்ணாதீர்கள். இவற்றின் பிணத்ைதத் ெதாடவும்
கூடாது. 12 எனேவ தண்ணீரில் வாழ்ந்தும்
ெசதில்களும், சிறகுகளும் இல்லாத மிருகங்கைள
ேதவன் ெசான்னபடி உண்ணத் தகாதைவ என்று
கருதுங்கள்.

உண்ணத் தகாத பறைவகள்
13 “ேதவன் உண்ணத்தகாத மிருகங்கைளப்பற்றி
ெசான்னது ேபாலேவ உண்ணத்தகாத
பறைவகைளப்பற்றியும் கூறியிருக்கிறார். அதாவது
கழுகு, கருடன், கடலுராஞ்சி, 14 பருந்து, வல்லூறு
வைககள், 15 காக வைககள், 16 ெநருப்புக் ேகாழி,
கூைக, ெசம்புகம், ேடைக, 17 ஆந்ைதகள்,
நீர்க்காகம், ேகாட்டான், 18 நாைர, கூழக்கடா,
குருகு, 19 ெகாக்கு, ராஜாளி வைககள்,
புழுக்ெகாத்தி, ெவௗவால் ஆகியவற்ைற நீங்கள்
உண்ணக் கூடாது.

உண்ணத்தக்க பூச்சிகள் பற்றிய விதிகள்
20 “சிறகும் கால்களும் ெகாண்டு ஊர்ந்து ெசல்லும்
பூச்சிகைள உண்ணக்கூடாது என்று ேதவன்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 21 ஆனால் நீங்கள்
தைரயிேல தாவுவதற்ேகற்ற வைகயில் கால்களுக்கு
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ேமல் ெதாைடகைளக் ெகாண்டவற்ைற
உண்ணலாம். 22 ெவட்டுக்கிளி வைககைளயும்,
ேசாைலயாம் என்னும் கிளி வைககைளயும்
அர்ெகால், ஆகாபு என்னும் கிளி வைககைளயும்
நீங்கள் உண்ணலாம்.

23 “ஆனால் சிறகுகளும் கால்களும் ெகாண்டு
ஊர்ந்து ெசல்லும் பூச்சிகைள, கர்த்தர் உண்ணக்
கூடாது என்றார். 24 அப்பூச்சிகள் உங்கைளத்
தீட்டுக்குள்ளாக்கும். எவராவது இத்தைகயவற்றின்
பிணத்ைதத் ெதாட்டாலும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாவர். 25 எவராவது
இத்தைகயவற்றின் பிணத்ைதத் ெதாட்டு எடுத்தால்
அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள துைவக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் மாைலவைர தீட்டாக இருப்பார்கள்.

மிருகங்கைளப்பற்றி ேமலும் சில விதிகள்
26 “சில மிருகங்களுக்குப் பிளந்த குளம்புகள்
இருக்கும். ஆனால் அைவ சரியாக இரண்டாக
பிளந்திருக்காது. சில மிருகங்கள் அைசேபாடாது.
சில மிருகங்கள் குளம்புகளால் நடக்காமல்
உள்ளங்கால்களால் நடக்கும். இைவ அைனத்தும்
தீட்டுள்ளைவ. அவற்ைறத் ெதாடுகிற எவரும்
மாைலவைர தீட்டுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். 28

எவராவது இவற்றின் சடலத்ைத எடுத்தால் அவர்கள்
தம் ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். அவர்களும்
மாைலவைர தீட்டு உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.
அம்மிருகங்கள் உங்களுக்கு தீட்டானைவ.

ஊர்ந்து ெசல்லும் பிராணிகள் பற்றிய விதிகள்
29 “ெபருச்சாளி, எலி, ெபரிய பல்லி வைககள், 30

உடும்பு, அழுங்கு, ஓணான், பல்லி, பச்ேசாந்தி 31

ஆகிய ஊர்ந்து ெசல்லும் பிராணிகள் அைனத்தும்
உங்களுக்குத் தீட்டானைவ. இவற்றின் ெசத்த
உடைலத் ெதாடுகிற எவரும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

தீட்டான மிருகங்கைளப்பற்றிய விதிகள்
32 “ேமற்ெசான்ன தீட்டான மிருகங்கள் ெசத்து
எதன் ேமலாவது விழுந்தாலும் அது தீட்டாகும். அைவ
மரப்ெபாருள், ஆைட, ேதால், துக்க ேநரத்திற்குரிய
ஆைட, ேவைலக்குரிய கருவி என எதுவாக
ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். எதுவானாலும்
உடனடியாக அைத தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும்.
அது மாைலவைர தீட்டாக இருக்கும். அதன் பிறேக
அைவ தீட்டு கழிந்து சுத்தமாகும். 33 அவற்றில் ஒன்று
மண்பாத்திரத்தில் விழுந்தால், பாத்திரமும் அதில்
உள்ள ெபாருளும் தீட்டாகிவிடும். எனேவ அதைன
உைடத்துப் ேபாட ேவண்டும். 34 தீட்டான
மண்பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் விழுந்து
உணவுப் ெபாருட்கள் ேமல் படுேமயானால்,
அவ்வுணவும் தீட்டாகிவிடும். 35 மரித்து தீட்டாகிப்
ேபான மிருகத்தின் உடலானது எதன் ேமலாவது
விழுமானால், அதுவும் தீட்டாகிப்ேபாகும். அது
களிமண்ணாலான அடுப்பாகேவா, அல்லது மண்
ெதாட்டியாகேவா இருக்கலாம், அவற்ைற
உைடத்துப் ேபாட ேவண்டும். அைவ உங்களுக்குத்
தீட்டாய் இருக்கட்டும்.

36 “நீரூற்றும், தண்ணீருள்ள கிணறும் சுத்தமாக
இருக்கும். ஆனால் எவராவது தீட்டான மிருகத்தின்

ெசத்த உடைலத் ெதாட்டால் அவர்களும்
தீட்டாகிவிடுவார்கள். 37 தீட்டான மிருகங்களின்
ெசத்த உடலானது விைதகளின் ேமல் விழுந்தால்
அைவ தீட்டாகாது. 38 ஆனால் தீட்டான
மிருகங்களின் ெசத்த உடலின் பாகங்கள் தண்ணீர்
பட்ட விைதயின்ேமல் பட்டால் அது உங்களுக்குத்
தீட்டாயிருக்கும்.

39 “உங்களது உணவுக்கான ஒரு மிருகம்
ெசத்தால், அதன் உடைலத் ெதாடுகிறவன்
மாைலவைர தீட்டாக இருப்பான். 40 அதன்
இைறச்சிையத் தின்றவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவக்க ேவண்டும். அவன் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். அம்மிருகங்களின்
ெசத்த உடைலத் தூக்குகிறவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவக்க ேவண்டும். இவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.

41 “தைரயில் ஊர்ந்து ெசல்லுகிற மிருகங்கைள
கர்த்தர் உண்ணத்தகாதைவ என்று கூறியுள்ளார்.
நீங்கள் அவற்ைற உண்ணக் கூடாது. 42 தைரயில்
ஊர்ந்து ெசல்லும் சகல மிருகங்களிலும் வயிற்றினால்
நகர்ந்து ெசல்லுகின்றவற்ைறயும் நாலு கால்களால்
நடமாடுகின்றவற்ைறயும் பற்பல கால்கள்
உள்ளவற்ைறயும் உண்ண ேவண்டாம். அைவ
தீட்டுள்ளைவ. 43 அைவ உங்கைளத் தீட்டுப்
பண்ணாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். 44

ஏெனன்றால் நான் ேதவனாகிய கர்த்தர். நான்
பரிசுத்தமானவர் நீங்களும் உங்கைளப்
பரிசுத்தமானவர்களாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஊர்வனவற்றால் உங்கைளத்
தீட்டாக்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். 45 நான் உங்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்ேதன். நான் இைதச்
ெசய்ததால் நீங்கள் சிறப்பான ஜனங்களாக
விளங்குகிறீர்கள். உங்களது ேதவனாகிய நான்
பரிசுத்தமானவராக இருக்கிேறன். நீங்களும்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக இருங்கள்” என்றார்.

46 இைவ அைனத்தும் மிருகம், பறைவ, ஊர்வன
பற்றிய விதிகள் ஆகும். இைவ அைனத்தும்
கடலிலும், தைரயிலும் உள்ள
மிருகங்கைளப்பற்றியைவ. 47 இதன் மூலம்
ஜனங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களுக்கும் தீட்டில்லாத
மிருகங்களுக்கும் உள்ள ேவறு பாட்ைடக்
கண்டுெகாள்ளலாம். அேதாடு உண்ணத் தக்க
மிருகம் எது, உண்ணத்தகாத மிருகம் எது என்றும்
அறிந்துெகாள்ளலாம்.

புதிய தாய்மார்களுக்கு விதிகள்

ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: ஒரு ெபண், ஆண்

குழந்ைத ஒன்ைறப் ெபற்றிருந்தால், அவள் ஏழு
நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவளாக இருப்பாள். இது
மாதவிலக்காக இருக்கும் நாட்கைளப் ேபால்
இருக்கும். 3 எட்டாவது நாள் அந்த குழந்ைத
விருத்தேசதனம் பண்ணப்பட ேவண்டும். 4 பிறகு
அவள் முப்பத்துமூன்று நாட்கள் இரத்த சுத்திகரிப்பு
நிைலயில் இருக்க ேவண்டும். அந்நாட்களில் அவள்
பரிசுத்தமான எந்தப் ெபாருட்கைளயும் ெதாடேவா,
பரிசுத்தமான எந்த இடத்திற்குள்ளும் நுைழயேவா
கூடாது. 5 அவள் ஒரு ெபண் குழந்ைதையப்
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ெபற்ெறடுத்தால் அவள் இரு வாரங்களுக்குத்
தீட்டாக இருப்பாள். அந்நாட்கள் அவளுக்கு மாத
விலக்கான நாட்கைளப் ேபான்ேற கருதப்படும்.
இரத்த சுத்திகரிப்புக்கு அவளுக்கு அறுபத்தாறு
நாட்கள் ேதைவப்படும்.

6 “ஒரு ெபண், ஆண் அல்லது ெபண் பிள்ைளையப்
ெபற்றதற்காக அவளுைடய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள்
முடிந்தபின் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குச் சிறப்பான
பலிகைளக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அவள்
ஆசாரியனிடம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
பலிகைள வழங்க ேவண்டும். அவள் ஓராண்டு
நிைறந்த ஆட்டுக் குட்டிைய தகன பலிக்காகவும், ஒரு
புறாக்குஞ்சு அல்லது காட்டுப்புறாைவப் பாவப்பரிகார
பலிக்காகவும் ெகாண்டு வர ேவண்டும். 7 ஒரு
ெபண்ணுக்கு ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுக்க
முடியாவிட்டால் அவள் இரண்டு புறாக்கைளயாவது
அல்லது இரண்டு புறாக் குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டு
வரலாம். இவற்றில் ஒரு புறா தகன பலிக்காகவும்
இன்ெனாரு புறா பாவப்பரிகார பலிக்காகவும்
பயன்படும். ஆசாரியன் இவற்ைற கர்த்தரின்
சந்நிதானத்தில் பலியிட ேவண்டும். இதன் மூலம்
ஆசாரியன் அவளுக்காக பாவ நிவாரணம் ெசய்ய
ேவண்டும். அவள் அப்படிேய சுத்தமாவாள். இைவேய
ஆண் அல்லது ெபண் குழந்ைதப் ெபற்ற ஒரு புதிய
தாய்க்குரிய விதிகள் ஆகும்” என்று கூறினார்.

ேதால் வியாதிையப்பற்றிய விதிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடமும் ஆேரானிடமும், 2

“ஒரு மனிதனின் ேதால்மீது வீக்கேமா
அல்லது தடிப்ேபா, அல்லது ெவள்ைளப்

புள்ளிேயா காணப்படலாம். அைவ ெதாழுேநாயின்
அறிகுறியாய் இருந்தால் அவைன ஆசாரியனான
ஆேரான் அல்லது அவனது குமாரர்கள் முன்னால்
அைழத்துவர ேவண்டும். 3 ஆசாரியன் அவனது
ேதாலில் ஏற்பட்ட ேநாையக் கவனித்துப்
பார்க்கேவண்டும். ேநாயுள்ள இடத்தின் முடிகள்
ெவளுத்திருந்தாலும் ேநாயுள்ள இடம் மற்ற
ேதாைலவிட பள்ளமாக இருந்தாலும் அந்ேநாய்
ெதாழுேநாயாக இருக்கும். எனேவ ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறிவிக்க ேவண்டும்.

4 “சில ேநரங்களில் ேநாயாளியின் உடம்பில்
ெவள்ைளப் புள்ளிகள் ஏற்படலாம். ஆனால் அைவ
ேதாலின் பரப்ைபவிட ஆழமாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். அப்பகுதியிலுள்ள முடி ெவள்ைள
ஆகாமல் இருக்கலாம். அப்ேபாது, ஆசாரியன்
அந்ேநாயாளிையத் தனியாக ஏழு நாட்கள் ஒதுக்கி
ைவத்திருக்க ேவண்டும். 5 ஏழாவது நாளில்
ஆசாரியன் ேநாயாளிையக் கவனித்துப் பார்க்க
ேவண்டும். அப்ேபாது புண் மாறியிருக்காவிட்டாேலா,
ேதாலில் ேமலும் பரவி இருக்காவிட்டாேலா ேமலும்
ஏழு நாட்களுக்கு அந்ேநாயாளிையத் தனிேய
ைவத்திருக்க ேவண்டும். 6 அந்த ஏழு நாட்களும்
முடிந்த பிறகு ஆசாரியன் அந்த ேநாயாளிைய
மீண்டும் பார்க்கேவண்டும். அப்ேபாது புண்கள் ஆறி
இருந்தாேலா, மற்ற பகுதிகளில் பரவாமல்
இருந்தாேலா ஆசாரியன் அவன் குணமாகிவிட்டைத
அறிவிக்க ேவண்டும். அந்தப் புண் ெவறும் வடு
மட்டுேம. அவன் தன் ஆைடகைளத் ேதாய்த்து
மீண்டும் சுத்தமாக இருக்க ேவண்டும்.

7 “ேநாயாளி தன்ைன ஆசாரியனிடம் காட்டி
சுத்தமுள்ளவனாகத் தீர்மானித்த பிறகும் ஒரு ேவைள
ெவண்திட்டு உடலில் பரவலாம். அைதயும்
ஆசாரியனிடம் காட்ட ேவண்டும். 8 அப்ெபாழுது
ெவண்திட்டு ேதாலிேல படர்ந்து வருகிறது என்று
ஆசாரியன் கண்டால் அவைனத் தீட்டானவன் என்று
அறிவிக்க ேவண்டும். அது ெதாழுேநாய் ஆகும்.

9 “ஒருவனுக்குத் ெதாழுேநாய் ஏற்பட்டால்
அவைன ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வர ேவண்டும். 10

ஆசாரியன் அவைனச் ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
ேதாலிேல ெவள்ைளத் தடிப்புகள் இருந்தாலும், முடி
ெவண்ைமயாகியிருந்தாலும், ேதாலானது
ெகாப்புளங்களில் காய்ந்து இருந்தாலும் 11 அது
ெநடுநாளாகேவ அவன் ேதாலில் உள்ள
ெதாழுேநாயாகேவ கருதப்பட ேவண்டும். ஆசாரியன்
உடேன அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறிவிக்க
ேவண்டும். அந்ேநாயாளிைய மற்றவர்களிடமிருந்து
ெகாஞ்சக்காலம் தனிேய பிரித்துைவக்க ேவண்டிய
ேதைவயில்ைல. ஏெனன்றால் அவன் ஏற்ெகனேவ
தீட்டுள்ளவன்.

12 “சில ேவைளகளில் ெதாழுேநாயானது
ஒருவனின் உடல் முழுவதும் பரவியிருக்கலாம். தைல
முதல் கால்வைர அந்ேநாய் அவைன மூடி
இருக்கலாம். ஆசாரியன் அவைன முழுைமயாகச்
ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். 13 அவனது உடல்
முழுவதும் ெவள்ைளயாகியிருந்தால் அவைனச்
சுத்தமுள்ளவன் என்று ஆசாரியன் அறிவிக்க
ேவண்டும். 14 எனினும் ெகாஞ்சம் புண்நிைறந்த
ேதால் இருந்தால் அவன் தீட்டுள்ளவேன. 15

ஆசாரியன் அதைனக் கண்டதும் அவைனத்
தீட்டுள்ளவனாக அறிவிக்க ேவண்டும் புண்நிைறந்த
ேதால் தீட்டுள்ளது. அது ெதாழுேநாய்.

16 “ேதாலின் நிறம் மாறி ெவண்ைமயானால் பின்
அவன் ஆசாரியனிடம் வரேவண்டும். 17 ஆசாரியன்
அவைனச் ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். ேநாயுள்ள
இடம் ெவண்ைமயாகியிருந்தால் அவனது ேநாய்
குணமாகிவிட்டெதன்று ெபாருள். எனேவ, அவைனத்
தீட்டு இல்லாதவன் என்று ஆசாரியன் அறிவிக்க
ேவண்டும்.

18 “ஒருவனுக்குத் ேதாலின் ேமல் புண் ஏற்பட்டு
அது குணமாகலாம். 19 அேத புண் பிற்பாடு
ெவள்ைளத் தடிப்பாகேவா அல்லது சிவந்த நிறத்தில்
ெவண் புள்ளிகளாகேவா மாறக்கூடும். அப்படி
ேநரும்ேபாது அப்புண்ைண ஆசாரியனிடத்தில்
காட்ட ேவண்டும். 20 ஆசாரியன் அவற்ைறச்
ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். அப்புண்ணானது
ேதாலின் பரப்ைபவிட ஆழமாக இருந்தாேலா,
அதிலுள்ள முடிகள் ெவண்ைமயானாேலா அது
ெதாழுேநாய் என்ேற கருதப்பட ேவண்டும். உடேன
அவைனத் தீட்டுள்ளவனாக அறிவிக்க ேவண்டும். அது
புண்ணில் ஏற்பட்ட ெதாழுேநாயாகும்.
ெதாழுேநாயானது அப்புண்ணின் உள்ளிருந்து
உருவாகியுள்ளது. 21 ேசாதிப்பின்ெபாழுது தடிப்பின்
ேமற் பகுதியில் ெவள்ைள முடி இல்லாதிருந்தாலும்,
ேதாலில் அவ்வளவு ஆழமற்றதாக ஆனால் ெவளுத்து
இருந்தாலும், ஆசாரியன் அவைன ஏழு நாட்கள்
தனிேய பிரித்து ைவக்கேவண்டும். 22 பின்பு
ெவள்ைளத் தடிப்பு அதிக அளவில் ேதாலில்
படர்ந்திருந்தால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று அறிவிக்க ேவண்டும். அது
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ெதாழுேநாய்தான். 23 அந்த ெவள்ைளப்படரானது
அதிகப்படாமல் பைழய அளவில் நின்றிருக்குமானால்
அதுெவறும் புண்ணின் தழும்புதான். எனேவ
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று ஆசாரியன்
அறிவிக்கேவண்டும்.

24 “ஒருவனது உடம்பின் ேமல் ெநருப்புப்பட்டு
ெவந்து அது ஆறிப்ேபான இடத்தில் ேதாலில் நிறம்
இழந்ேதா, அல்லது ெவண்ைமயாகேவா
இருக்கலாம். ஆசாரியன் அதைனச் ேசாதித்துப்
பார்க்க ேவண்டும். ெவண்ைமயான தடிப்பு ேதாலுக்கு
அடியில் ஆழமாக இருந்தாலும் தடிப்பின் ேமல் உள்ள
முடியின் பரப்பு ெவளுத்திருந்தாலும், அைதத்
ெதாழுேநாயாகக் கருதலாம். ெதாழுேநாய் ெவந்த
இடத்தில் ெவளிப்பட்டு வளர்ந்து ெபருகிவிட்டது.
ஆகேவ ஆசாரியன் அவைனத் ெதாழுேநாயாளி
என்று அறிவிக்கலாம். 26 ஆசாரியன் ேசாதித்துப்
பார்க்கும்ேபாது, படரிேல ெவள்ைள முடி இல்ைல
என்றாேலா அல்லது படர் மற்றப் பகுதிகைளவிடக்
குழியாமல் இருந்தால் அவைன ஏழு நாள் தனிேய
பிரித்து ைவத்திருக்க ேவண்டும். 27 ஏழாம் நாளில்
அவைன மீண்டும் ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். அது
ேதாலில் அதிகமாகப் பரவியிருந்தால் ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறிவிக்க ேவண்டும்.
அது ெதாழுேநாய்தான். 28 ேதாலில் படரானது
பரவாமல் இருந்தாேலா அல்லது படர் மற்ற
பகுதிகைளவிடப் பள்ளமாக இல்லாமல்
இருந்தாேலா அது ெவந்ததால் உண்டான
ெகாப்புளம் என்று எண்ண ேவண்டும். அவைன
ஆசாரியன் சுத்தமானவன் என்று அறிவிக்க
ேவண்டும்.

29 “ஒருவனுக்குத் தைலயில் அல்லது தாடியில்
எரிச்சல் உண்டாகலாம். 30 ஆசாரியன் அதைனச்
ேசாதித்து பார்க்க ேவண்டும். அவ்விடம் மற்ற
ேதாைலவிட பள்ளமும் அதிேல உள்ள முடிகள்
ெபான்நிறமும், மிருதுவாயும் இருந்தால் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று அறிவிக்க ேவண்டும். அது ெசாறி
ெதாழுேநாய். 31 ஆசாரியன் இதைனப்
பார்க்கும்ேபாது அவ்விடம் மற்ற ேதாைலவிட
பள்ளமாய் இராமல் இருக்கலாம். அதிேல
கறுைமயான முடிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
அவ்வாறானால் அவைன ஏழு நாட்கள் தனிேய
அைடத்து ைவக்க ேவண்டும். 32 ஏழாவது நாள்
அப்புண்ைண ஆசாரியன் மீண்டும் ேசாதித்துப்
பார்க்க ேவண்டும். அந்த ேநாய் பரவாமல்
இருந்தாேலா அல்லது ெபான் நிறமாக முடி மாறாமல்
இருந்தாேலா அல்லது ேநாயுள்ள இடம் மற்ற ேதால்
பகுதிைய விடப் பள்ளம் இல்லாமல் இருந்தாேலா,
33 அவன் ெசாறியுள்ள இடம் தவிர மற்ற இடத்ைத
மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேமலும் அவைன ஏழு
நாள் தனிேய பிரித்து ைவக்க ேவண்டும். 34 ஏழாம்
நாளில் ஆசாரியன் மீண்டும் ேசாதித்து
பார்க்கும்ேபாது ெசாறி பரவாமலும், அவ்விடம் மற்ற
இடங்கைளவிடப் பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால்
அவைன ஆசாரியன் சுத்தமுள்ளவன் என்று அறிவிக்க
ேவண்டும். அவன் தன் ஆைடகைளத் துைவத்தபின்
சுத்தமாய் இருப்பான். 35 ஆனால் அந்தச் ெசாறி
அதற்குப்பிறகு பரவினால் 36 மீண்டும் ஆசாரியன்
அவைனச் ேசாதிக்க ேவண்டும். ெசாறி ேதாலில்
பரவியிருந்தாேலா, முடியும் ெபான்
நிறமாகியிருந்தாேலா ஆசாரியன் மறுபடியும்

ேசாதிக்க ேவண்டியதில்ைல. அவன் தீட்டுள்ளவேன.
37 அவன் ேசாதிக்கும்ேபாது ெசாறி நீங்கியிருந்தால்,
கறுைமயான முடிகள் முைளத்திருந்தால் ெசாறி
குணமாயிற்று என்று ெபாருள். அவன் சுத்தமானவன்.
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
அறிவிக்க ேவண்டும்.

38 “யாராவது ஒருவனுக்கு உடல்மீது ெவள்ைளப்
புள்ளிகள் ஏற்பட்டால், 39 அதைன ஆசாரியன்
ேசாதித்து பார்க்க ேவண்டும். ேதாலில் மங்கின
ெவள்ைளப் புள்ளிகள் இருந்தால் அது அவ்வளவாகப்
பாதிப்பற்ற ெவள்ைளத் ேதமல். அவனும்
சுத்தமுள்ளவேன.

40 “ஒருவனுைடய தைலமுடி உதிரக்கூடும், அவன்
சுத்தமானவேன. அது ஒரு வைக வழுக்ைக ஆகும்.
41 தைலையச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருந்து முடி
உதிரக்கூடும். அவனும் சுத்தமானவேன, அதுவும்
இன்ெனாரு வைக வழுக்ைக ஆகும். 42 ஆனால்
வழுக்ைகயான இடத்தில் சிவப்பாகேவா அல்லது
ெவண்ைமயாகேவா தடிப்புகள் இருக்குேமயானால்,
அது ேதால் வியாதி ஆகும். 43 ஆசாரியன் அதைனச்
ேசாதிக்க ேவண்டும். அவனது வழுக்ைகத்
தைலயிலாவது அைர வழுக்ைகத் தைலயிலாவது
மற்ற உறுப்புகளின் ேமல் உண்டாகும்
குஷ்டத்ைதப்ேபால் சிவப்பு கலந்த ெவண்ைமயான
தடிப்பு இருந்தால் அவன் ெதாழுேநாயாளி. 44 அவன்
தீட்டுள்ளவன் என்று ஆசாரியன் அறிவிக்க ேவண்டும்.
அவனது ேநாய் தைலயில் உள்ளது.

45 “ஒருவனுக்கு ெதாழுேநாய் இருந்தால் அவன்,
மற்றவர்கைள எச்சரிக்க ேவண்டும். அவன் ‘தீட்டு,
தீட்டு’ என்று கத்த ேவண்டும். அவனது ஆைடகள்
கிழிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அவன் தன் தைல
முடிைய நன்றாக வளர்க்க ேவண்டும். அவன் தன்
வாைய மூடி மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். 46

அந்ேநாய் அவனிடம் இருக்கும்வைர அவன்
தீட்டுள்ளவனாகக் கருதப்படுகிறான். எனேவ அவன்
தனிேய குடியிருக்க ேவண்டும். அவன் வீடு
கூடாரத்திற்கு அப்பால் இருக்க ேவண்டும்.

47 “ஆட்டுமுடி அல்லது பஞ்சால் ஆன ஆைடயில்
ேநாய் இருக்கும். அந்த ஆைட ெநய்யேவா
பின்னேவாபட்டிருக்கலாம். ேதால் துண்டிேலா
அல்லது ேதாலால் ஆன ஆைடயிேலா ேநாய்
இருக்கும். 49 அதில் பச்ைச அல்லது சிவப்புப்
புள்ளிகள் காணப்பட்டால் அைத ஆசாரியனுக்குக்
காட்ட ேவண்டும். 50 ஆசாரியன் அைதச் ேசாதித்துப்
பார்த்துவிட்டு ஏழு நாட்கள் தனிேய அைடத்து
ைவக்கேவண்டும். 51 ஏழாம் நாள் ஆசாரியன்
அவைனச் ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
ஆைடயிலாவது பாவிலாவது, ேதால் துண்டிலாவது,
ேதாலால் ஆன ஆைடயிலாவது அது
அதிகப்பட்டிருந்தால் அது அரிக்கிற ெதாழுேநாய்
என்று கருதலாம். அது தீட்டு உள்ளது. 52 அந்த
ேநாய் இருக்கிற மயிராைட, நூலாைட, ேதாலாைட
ேபான்றவற்ைற ஆசாரியன் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
இது அரிக்கிற ெதாழுேநாய். எனேவ அதைன
ெநருப்பில் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.

53 “ஆசாரியன் ேசாதிப்பின்ேபாது அரிப்பானது
ேமலும் பரவவில்ைல என்பது உறுதியானால், அந்த
ஆைடையேயா அல்லது ேதாைலேயா துைவக்க
ேவண்டும். அது ேதாலா அல்லது துணியா அல்லது
ெநய்யப்பட்டதா அல்லது பின்னப்பட்டதா என்பதில்
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வித்தியாசமில்ைல. 54 பிறகு ேதால் ஆைடைய
அல்லது துணிையத் துைவக்கும்படி ஆசாரியன்
ஜனங்களுக்கு ஆைணயிட ேவண்டும். பிறகு துணிைய
ஏழு நாட்களுக்குப் பிரித்துத் தனிேய ைவக்க
ேவண்டும். 55 அதற்குப் பின்பு அைத மீண்டும்
ேசாதிக்க ேவண்டும். அந்த அரிப்பானது நிறம்
மாறாமல் இருந்தால் அது தீட்டு என எண்ண
ேவண்டும். அரிப்பு பரவாமல் ேபானாலும் கூட, அைத
ெநருப்பில் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.

56 “ேதால் ஆைடைய அல்லது துணிையப்
பார்க்கும்ேபாது அரிப்புப் பகுதி மங்கியிருந்தால்,
அரித்த பகுதிைய மட்டும் ேதாலாைடயில் இருந்தும்
அல்லது துணியில் இருந்தும் ெநய்யப்பட்ட துணியா
அல்லது பின்னப்பட்ட துணியா என்று பாராமல்
ஆசாரியன் தனிேய ெவட்டி எடுக்க ேவண்டும். 57

அரிப்பானது மீண்டும் துணியிேலா அல்லது ேதால்
ஆைடயிேலா வரக் கூடும். அப்ேபாது அத்துணிைய
அல்லது ேதாைல ெநருப்பில் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
58 கழுவிய பிறகு அந்ேநாய் அைதவிட்டு
ேபாய்விட்டெதன்றால், மீண்டும் கழுவப்பட ேவண்டும்.
அப்ேபாதுதான் அது சுத்தமாகும்” என்றார்.

59 இைவேய, ேதாலாைட அல்லது நூலாைட,
பின்னப்பட்டது அல்லது ெநய்யப்பட்ட ஆைடகளின்
ேமல் ேதான்றும் ெதாழுேநாய் பற்றிய விதிகள் ஆகும்
என்று கூறினார்.

ெதாழுேநாயாளிையச் சுத்தப்படுத்துவதற்கான
விதிகள்

ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இைவ
ெதாழுேநாயாளிகள் குணமாவதற்கும்,
அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்துவதற்குமுரிய

விதி முைறகளாகும்.
“ெதாழுேநாயுள்ள ஒருவைன ஆசாரியன்
ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். 3 ஆசாரியன்
கூடாரத்திற்கு ெவளிேய ேபாய் அவன் ேநாய்
குணமாகிவிட்டதா என்று பார்க்க ேவண்டும். 4

அவனது ேநாய் குணமாகியிருந்தால் அவனிடம்
கீழ்க்கண்டவற்ைற ெசய்யும்படி கூறேவண்டும்.
முதலில் சுத்தமான இரண்டு குருவிகைளயும்,
ேகதுருக் கட்ைடகைளயும், சிவப்பு நூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் வாங்கி வரேவண்டும். 5 பின்னர்,
ஆசாரியன் அதில் ஒரு குருவிைய மண்பாண்டத்தில்
உள்ள ஊற்று தண்ணீரில் ெகால்ல ேவண்டும். 6

அடுத்து ஆசாரியன், உயிருள்ள குருவிையயும்
அேதாடு ேகதுரு கட்ைடையயும் சிவப்பு நூைலயும்
ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து அதில் ெகால்லப்பட்டக்
குருவியின் இரத்தத்ைதத் ேதாய்க்க ேவண்டும். 7

பின் ஆசாரியன் ேநாய் நீங்கப்பட்டவனின் ேமல்
ஏழுதரம் ெதளித்து அவைனச் சுத்தப்படுத்த
ேவண்டும். பிறகு ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டில்லாதவன் என அறிவிக்க ேவண்டும். பின்
ஆசாரியன் திறந்த நிலப்பரப்பிற்கு ெசன்று உயிருள்ள
குருவிைய விட்டுவிட ேவண்டும்.

8 “பிறகு அவன் தன் ஆைடகைள துைவத்து, தன்
முடிைய மழித்துக்ெகாண்டு, தண்ணீரில் குளிக்க
ேவண்டும். பின்னேர அவன் சுத்தமாவான். அதன் பின்
அவன் கூடாரத்திற்குள் ெசல்லலாம். ஆனால் அவன்
ஏழு நாட்கள் கூடாரத்திற்கு ெவளியிேலேய
தங்கேவண்டும். 9 ஏழாவது நாள் அவன் தன் தைல

முடி, தாடி, புருவம் என அைனத்து முடிையயும்
மழித்துவிட ேவண்டும். பின் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்துக் குளிக்க ேவண்டும். இதன்பின் அவன்
சுத்தமாவான்.

10 “எட்டாவது நாள், எவ்விதமான குைறயுமற்ற
இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும், ஒரு வயதான
எக்குைறயுமில்லாத ெபண் ஆட்டுக்குட்டிையயும்
ேதால் வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டவன் தானியக்
காணிக்ைகக்காக ெகாண்டு வரேவண்டும். இருபத்து
நான்கு கிண்ணங்கள் எண்ெணயிேல பிைசந்த
ெமல்லிய மாைவயும், ஆழாக்கு ஒலிவ
எண்ெணையயும் ெகாண்டு வரேவண்டும். 11 அவைன
தீட்டில்லாதவன் என்று அறிவித்த அேத ஆசாரியன்
ேநாயுற்றவைனயும் அவனது பலிப் ெபாருட்கைளயும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கு
ெகாண்டு வர ேவண்டும். 12 ஆசாரியன் ஒரு ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிைய குற்ற பரிகார பலியாக ெசலுத்த
ேவண்டும். அவன் அதைனயும் சிறிது எண்ெணையயும்
அைசவாட்டும் பலியாகப் பயன்படுத்த ேவண்டும். 13

பிறகு ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய பாவப் பரிகார
பலிையயும் தகனபலிையயும் ெகால்லுகிற பரிசுத்த
இடத்தில் ெகால்ல ேவண்டும். குற்ற நிவாரண
பலியானது பாவப்பரிகார பலி ேபான்றதாகும். அது
ஆசாரியனுக்குரியது. அது மிகவும் பரிசுத்தமானது.

14 “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியின் இரத்தத்தில்
சிறிதளவு எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதைனச்
சுத்திகரிக்கப்பட ேவண்டியவனின் வலது காது
நுனியில் தடவ ேவண்டும். அது அவைனச்
சுத்தமாக்கும். பிறகு ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத அவனது
வலது ைகயின் ெபருவிரலிலும், வலதுகால் ெபரு
விரலிலும் தடவ ேவண்டும். 15 ேமலும் ஆசாரியன்
எண்ெணைய எடுத்து தனது இடது உள்ளங்ைகயில்
ஊற்றி 16 வலது ைக விரலில் ெதாட்டு ஏழுமுைற
கர்த்தரின் சந்நிதியில் ெதளிக்க ேவண்டும். 17 பிறகு
ஆசாரியன் தன் உள்ளங்ைகயில் உள்ள மீதி
எண்ெணைய எடுத்து
சுத்திகரிக்கப்படேவண்டியவனின் வலது காது
நுனியிலும், வலது ைக ெபருவிரலிலும், வலது கால்
ெபருவிரலிலும் தடவ ேவண்டும். 18 ேமலும் மீதியுள்ள
எண்ெணைய அவனது தைலயிேல தடவ ேவண்டும்.
இவ்வாறு, ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு முன்பாக
அவைனச் சுத்தப்படுத்தி விடுகிறான்.

19 “பின் ஆசாரியன் பாவப்பரிகார பலிையச்
ெசலுத்தி சுத்திகரிக்கப்படேவண்டியவனின் தீட்டு
நீங்க அவனுக்குப் பாவப்பரிகாரம் ெசய்துவிட
ேவண்டும். 20 பின்பு தகன பலிக்குரிய மிருகத்ைதக்
ெகான்று அதேனாடு தானியக் காணிக்ைகையயும்
பலிபீடத்தின்ேமல் ைவத்து அவனுக்காகப்
பாவப்பரிகாரம் ெசய்ய ேவண்டும். அப்ேபாது அவன்
சுத்தமாவான்.

21 “ஆனால் ஒரு ஏைழயால் இத்தைகய பலிையக்
ெகாடுக்க இயலாது. அப்ேபாது அவன் ஒரு ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிைய மட்டும் ெகாண்டு வந்தால் ேபாதும்.
அது அைசவாட்டும் பலியாகும். ஆசாரியன் இதன்
மூலம் அவைனச் சுத்தப்படுத்தலாம். இதற்கு
ஆசாரியன் எண்ெணயுடன் கலந்த மிருதுவான
மாவிேல 8 கிண்ணம் அளவு எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். இது தானியக் காணிக்ைகக்காக
உபேயாகப்படுத்தப்படும். 22 இரண்டு காட்டுப்
புறாக்கைளயாவது அல்லது இரு புறாக்
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குஞ்சுகைளயாவது ெகாடுக்க ேவண்டும். இவற்றில்
ஒன்று பாவப்பரிகார பலிக்கும் இன்ெனான்று தகன
பலிக்கும் உரியது.

23 “எட்டாவது நாளில் ேமற்கண்ட எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு அவன்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கு ஆசாரியனிடம் வர
ேவண்டும். அைவ கர்த்தருக்கு முன்பு அளிக்கப்பட
ேவண்டும். அதனால் அவன் சுத்தமாவான். 24

ஆசாரியன் ஆண் ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றப்பரிகார
பலிக்காக எடுத்துக்ெகாள்வான். இைதயும் ஆழாக்கு
எண்ெணையயும் கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அைசவாட்டும் பலியாக ெசலுத்துவான். 25 பிறகு
அந்த ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய குற்றப்பரிகார
பலிக்காகக் ெகால்லுவான். அதன் இரத்தத்ைதக்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, சுத்திகரிக்கப்பட ேவண்டியவனின்
வலது காதின் நுனியிலும், வலதுைக ெபருவிரலிலும்,
வலது கால் ெபருவிரலிலும் தடவுவான். 26

ஆசாரியன் தனது இடது உள்ளங்ைகயில்
எண்ெணைய ஊற்றிக்ெகாண்டு 27 பின் வலது ைக
விரலால் ெதாட்டு கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ஏழுதரம் ெதளிப்பான். 28 மிச்சமிருக்கிற
எண்ெணையத் ெதாட்டு இரத்தத்ைத தடவிய
இடங்களில் எல்லாம் தடவுவான். அதைன அவனின்
வலது காதின் நுனியிலும், வலது ைக ெபருவிரலிலும்,
வலது கால் ெபருவிரலிலும் தடவுவான். 29

உள்ளங்ைகயில் ேமலும் மிச்சமிருக்கிற எண்ெணைய
அவனது தைலயில் தடவுவான். இவ்வாறு ஆசாரியன்
அவைன கர்த்தருக்கு முன்பு சுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.

30 “பிறகு ஆசாரியன் ஒரு காட்டுப் புறாைவயாவது,
புறாக்குஞ்ைசயாவது பலியிட ேவண்டும். (ஒருவன்
எவற்ைறக் ெகாடுக்க முடியுேமா அவற்ைறேய
காணிக்ைகயாக அளிக்க ேவண்டும்.) 31 இவற்றில்
ஒன்ைற பாவப்பரிகார பலியாகவும், இன்ெனான்ைற
தகன பலியாகவும் ெசலுத்த ேவண்டும். தானியக்
காணிக்ைகேயாடு இதைனச் ேசர்த்துச் ெசலுத்த
ேவண்டும். இவ்வாறு ஆசாரியன் அவைன
கர்த்தருக்கு முன்பு சுத்திகரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.
அவனும் சுத்திகரிக்கப்படுவான்” என்றார்.

32 ெதாழுேநாயுற்றவன் குணம் அைடந்தபின்
சுத்திகரிப்புச் ெசய்யேவண்டிய விதிகள் இைவயாகும்.
முைறயான பலிகைளத் தரமுடியாதவர்கள் இவ்வாறு
சில விதிகைளக் கைடப்பிடிக்கலாம் என்று கூறினார்.

வீட்டில் உள்ள ேநாய்க்கான விதிகள்
33 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
பார்த்து, 34 “நான் உங்களுக்குக் கானான்
ேதசத்ைதக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். நீங்கள் அங்கு
ேபாய்ச் ேசர்ந்த பின்பு உங்களில் சிலரது வீட்டிேல
ெதாழுேநாய் ஏற்படும்படி ெசய்தால் 35 அப்ேபாது
அந்த வீட்டிற்கு உரியவன் ஆசாரியனிடம் வந்து, ‘என்
வீட்டில் ெதாழுேநாய் ேபான்று ஒன்று இருப்பைதப்
பார்த்ேதன்’ என்று ெசால்ல ேவண்டும்.

36 “பிறகு அந்த ஆசாரியன், வீட்டில் உள்ள
யாவற்ைறயும் ெவளிேய எடுத்துச் ெசல்ல
ஜனங்களிடம் கூறேவண்டும். ஆசாரியன் அந்த
வீட்டில் உள்ள அைனத்து ெபாருட்களும்
தீட்டுக்குரியைவ என்று ெசால்லத் ேதைவ
இருக்காது. வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைள எல்லாம்
ெவளிேய ைவத்த பிறகுதான் ஆசாரியன் வீட்டிற்குள்

நுைழய ேவண்டும். 37 ஆசாரியன் அந்த வீட்டிற்குள்
நுைழந்து ெதாழுேநாயுள்ள இடங்கைளக் கவனித்து
பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது சுவரில் ெகாஞ்சம்
பச்ைசயும், சிவப்புமான குழிகள் சுவற்றின் மற்ற
பகுதிகைளவிடப் பள்ளமாக இருப்பைதக் கண்டால்,
38 ஆசாரியன் ெவளிேய வந்து அவ்வீட்ைட ஏழு
நாட்கள் பூட்டிைவக்க ேவண்டும்.

39 “ஏழாம் நாள் ஆசாரியன் திரும்பப் ேபாய்,
ேசாதித்துப் பார்க்க ேவண்டும். ேதாஷம் வீட்டுச்
சுவர்களில் பரவியிருந்தால் 40 ஆசாரியன் ேதாஷம்
படிந்த கற்கைளச் சுவற்றிலிருந்து ெபயர்த்ெதடுத்துப்
பட்டணத்துக்கு ெவளிேய ஒரு குறிப்பிட்ட
அசுத்தமான இடத்திேல ெகாண்டு ேபாய் ேபாடச்
ெசால்ல ேவண்டும். 41 வீட்டினுள்ேள தைரையப்
ெபயர்த்து, அைதயும் ெவளிேய அசுத்தமான
இடத்தில் ேபாட்டுவிட ேவண்டும். 42 பிறகு சுவரில்
புதிய கற்கைள ைவத்துப் பூசேவண்டும்.

43 “கற்கைளப் ெபயர்த்து வீட்ைடச் ெசதுக்கி
புதிதாய்ப் பூசின பிறகும் ேநாய் திரும்பவும் வந்தால்,
44 ஆசாரியன் ேபாய் அந்த வீட்ைடச் ேசாதித்துப்
பார்க்க ேவண்டும். அந்த ேநாய் ேமலும் சுவரில் பரவி
இருந்தால் அதைன வீட்ைட அரிக்கிற
ெதாழுேநாயாகக் கருதேவண்டும். அது
தீட்டுள்ளதாக இருக்கும். 45 எனேவ வீடு
முழுவைதயும் இடித்து அதன் கற்கைளயும்
மரங்கைளயும் காைரையயும் ஊருக்கு ெவளிேய
அசுத்தமான தனி இடத்தில் ெகாட்டிவிட ேவண்டும்.
46 அந்த வீட்டிற்குள் நுைழகிற எவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 47 அந்த வீட்டில்
எவனாவது உண்டாேலா, உறங்கினாேலா, அவனும்
தனது ஆைடையத் துைவக்க ேவண்டும்.

48 “புதிய கற்களும் பூச்சும் முடிந்தபிறகு
அவ்வீட்ைட ஆசாரியன் ேசாதிக்கும்ேபாது ேநாய்
பரவியதற்கான அறிகுறி எதுவும் இல்லாவிட்டால்
அவ்வீடு தீட்டு இல்லாததாய் ஆயிற்று என்று அறிவிக்க
ேவண்டும்.

49 “பிறகு அந்த வீட்ைட சுத்திகரிப்புச் ெசய்ய
ேவண்டும். அதற்கு ஆசாரியன் இரண்டு
குருவிகைளயும், ேகதுரு கட்ைடையயும், ஒரு துண்டு
சிவப்புத் துணிையயும், ஈேசாப்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 50 அதில் ஒரு
குருவிைய மண்பாண்டத்தில் உள்ள ஊற்று
தண்ணீரில் ெகால்ல ேவண்டும். 51 பிறகு ேகதுருக்
கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும், சிவப்பு நூைலயும்,
உயிருள்ள குருவிையயும் எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பின் ெகால்லப்பட்ட குருவியின்
இரத்தத்தில் இவற்ைற மூழ்க ைவக்க ேவண்டும்.
பிறகு அந்த இரத்தத்ைத ஆசாரியன் வீட்டின்ேமல்
ஏழுதரம் ெதளிக்கேவண்டும். 52 குருவியின்
இரத்தம், ஊற்று தண்ணீர், உயிருள்ள குருவி,
ஈேசாப்பு, ேகதுருக் கட்ைட, சிவப்பு நூல்
ேபான்றவற்றால் வீட்டின் தீட்டிைனக் கழிக்க
ேவண்டும். 53 பின் உயிருள்ள குருவிைய நகருக்கு
ெவளிேய விட்டுவிட ேவண்டும். இம்முைறயில்
ஆசாரியன் வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்வான். பிறகு வீடு
சுத்தமாகும்” என்று கூறினார்.

54 துணிகளிேலா அல்லது வீட்டிேலா ேதாஷம்
பிடித்தல், ெதாழுேநாய், ஆகியன
உண்டாகும்ெபாழுது கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய
விதிகள் இைவகேள. 56 வீக்கம், அசறு, ேதாலில்
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ெவள்ைளப் புள்ளிகள் உண்டாகுதல்
ஆகியவற்றின்ேபாதும் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய
விதிகள் இைவகேள. 57 ெபாருட்கள் எப்ெபாழுது
சுத்தமாயுள்ளன, எப்ெபாழுது சுத்தமற்றைவயாக
உள்ளன எனக் கற்பிப்பதற்குரிய விதிகள்
இைவகேள.

உடலில் இருந்து ெவளிேயறும் கழிவுப்
ெபாருட்களுக்கான விதிகள்

பிறகு கர்த்தர் ேமாேசையயும்,
ஆேராைனயும் பார்த்து, 2 “நீங்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல

ேவண்டியதாவது: ஒருவனுக்கு உடற்கழிவுகள்
ஏற்பட்டால் அதனாலும் தீட்டு உண்டாகும். 3

இக்கழிவுகள் அவன் உடம்பிலிருந்து சரளமாக
ெவளிேயறுகிறதா இல்ைலயா என்பது
முக்கியமில்ைல.

4 “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் படுக்கிற எந்தப்
படுக்ைகயும் தீட்டாகும். அவன் எதன் ேமல்
உட்காருகிறாேனா அதுவும் தீட்டாகும். 5 அவனது
படுக்ைகையத் ெதாடுகிறவன் தனது ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைர அவன் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 6

உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் உட்காருகிற இடத்தில்
உட்காருகிறவனும் தன் ஆைடகைளத் துைவத்து
தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர இவனும்
தீட்டு உள்ளவனாக இருப்பான். 7 உடற்கழிவு
ஏற்படுகிறவைனத் ெதாடுபவனும் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும்.
மாைலவைர இவனுக்கும் தீட்டு இருக்கும். 8

உடற்கழிவு உள்ளவனின் எச்சில் ேமேலபட்டாலும்
ஒருவன் தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்கேவண்டும். மாைலவைர அவனுக்குத் தீட்டு
இருக்கும். 9 இத்தைகயவன் ஏறுகிற எந்த ேசணமும்
தீட்டாகும். 10 இத்தைகயவனுக்குக் கீழ் இருக்கிற
எந்தப் ெபாருைளயும் ெதாடுகிறவன் மாைலவைர
தீட்டாயிருப்பான். அப்ெபாருைள எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகிறவன் தன் ஆைடகைளத் துைவத்து
தண்ணீரில் குளித்து மாைலவைர தீட்டு உள்ளவனாக
இருப்பான். 11 சிற்சில இடங்களில் உடற்கழிவு
உள்ளவன் தண்ணீரில் தன் ைககைளக் கழுவாமேல
அடுத்தவைனத் ெதாட்டுவிட்டால், ெதாடப்பட்டவன்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைர அவன் தீட்டாக இருப்பான்.

12 “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் ஏேதனும் மண்
பாண்டத்ைதத் ெதாட்டால் அம்மண்பாண்டம்
உைடக்கப்படேவண்டும். மரத்தாலான பாத்திரத்ைத
அவன் ெதாடேநர்ந்தால், அைதத் தண்ணீரால் கழுவ
ேவண்டும்.

13 “உடற்கழிவு உள்ளவன் அது நீங்கி
சுத்தமானதும் அதற்குச் சுத்திகரிப்புச் ெசய்ய
ேவண்டும். அதற்காக ஏழு நாட்கள் காத்திருந்து, தன்
ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் அவன் சுத்தமாவான். 14

எட்டாவது நாள் அவன் இரண்டு காட்டுப்
புறாக்கைளயாவது, புறாக்குஞ்சுகைளயாவது
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
அவற்ைற கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டுவந்து
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். 15 அவற்றுள்

ஒன்று பாவப்பரிகார பலியாகவும் இன்ெனான்று
தகன பலியாகவும் ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு
ெசலுத்துவான். இம்முைறயில் ஆசாரியன்
கர்த்தருக்கு முன் அவைனச் சுத்திகரிப்பு
ெசய்யேவண்டும்.

ஆண்களுக்கான விதிகள்
16 “ஒருவனுக்கு விந்து ெவளிப்பட்டால், அவன்
தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். அவன் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 17 ேதால் ஆைடயிலும்,
துணியிலும் விந்துபட்டிருந்தால் அவற்ைற
தண்ணீரால் கழுவேவண்டும். அது மாைலவைர
தீட்டுள்ளதாக இருக்கும். 18 விந்து கழிந்தவேனாடு
ஒரு ெபண் படுத்திருந்தால் இருவரும் தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். அவர்கள் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

ெபண்களுக்கான விதிமுைறகள்
19 “இரத்தப் ேபாக்குைடய மாதவிலக்கான ெபண்,
ஏழு நாட்கள் தீட்டுப்பட்டவளாக இருப்பாள்.
அவைளத் ெதாடுகிறவன் எவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 20 அவள் மாத
விலக்காக இருக்கும்ேபாது எதன் ேமல்
படுத்துக்ெகாள்கிறாேளா, எதன் மீது
உட்காருகிறாேளா அைவ தீட்டாகும். 21 அவளது
படுக்ைகையத் ெதாட்டவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைர அவனும் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.
22 அவள் அமர்ந்த இருக்ைகையத் ெதாட்டவனும்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க
ேவண்டும். அவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். 23 அவள் படுக்ைகையேயா
இருக்ைகையேயா ெதாட்டவன் மாைலவைர தீட்டு
உைடயவனாக இருப்பான்.

24 “அவேளாடு ஒருவன் படுத்துக்ெகாண்டால்
அவள் தீட்டு அவன்ேமல் படும். அதனால் அவன் ஏழு
நாள் தீட்டாய் இருப்பான். அவன் படுக்கிற
படுக்ைகயும் தீட்டாகும்.

25 “ஒருத்திக்கு மாதவிலக்கு அல்லாத
நாட்களிலும் அவளிடம் இரத்தம் கசிந்தால்
அப்ேபாதும் அவள் விலக்கானவள் ேபாலேவ
கருதப்பட ேவண்டும். 26 அந்த நாட்களிலும் அவள்
படுக்கும் படுக்ைகயும் விலக்கான நாட்களுக்குரிய
படுக்ைக ேபான்று தீட்டாகும். அவள் அமரும்
இருக்ைகயும் விலக்கத் தீட்ைடப் ேபான்ேற
கருதப்படும். 27 இத்தைகயவற்ைறத் ெதாடுகிற
எவனும் தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். அவனும் மாைல வைர தீட்டாய்
இருப்பான். 28 அவளது தீட்டு நின்றதும் ஏழு நாட்கள்
அவள் காத்திருக்க ேவண்டும். அதன் பிறேக அவள்
சுத்தமாகிறாள். 29 எட்டாவது நாளில் அவள்
இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா, இரு
புறாக்குஞ்சுகைளேயா ெகாண்டு வந்து அவற்ைற
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் ஆசாரியனிடம்
ெகாடுக்க ேவண்டும். 30 ஆசாரியன் அவற்றில்
ஒன்ைறப் பாவப்பரிகார பலியாகவும், இன்ெனான்ைற
தகன பலியாகவும் ெசலுத்த ேவண்டும். கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் அவைள இவ்வாறு ஆசாரியன்
சுத்திகரிப்பு ெசய்ய ேவண்டும்.

ேலவியராகமம் 15:30
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31 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தீட்டு இல்லாதவர்களாக
இருக்க எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள். இல்லாவிட்டால்
அவர்கள் எனது ஆராதைன கூடாரத்ைதத்
தீட்டுள்ளதாக்குவதுடன், அவர்கள் அழிந்தும்
ேபாவார்கள்” என்று கூறினார்.

32 இைவேய, உடற்கழிவு உள்ளவர்களுக்கான
விதிகள். விந்து கழிவினால் தீட்டான ஆண்களுக்கும்,
33 மாதவிலக்கால் தீட்டான ெபண்களுக்கும்,
தீட்டானவேளாடு படுத்துக்ெகாண்டவனுக்குமுரிய
விதிகள் இைவகேளயாகும்.

பாவப்பரிகார நாள்

ஆேரானின் இரண்டு குமாரர்களும்
கர்த்தரின் சந்நிதியில் அங்கீகரிக்கப்படாத
முைறயில் தூபம் காட்டியேபாது

மரணமைடந்தனர். அதற்குப் பின்பு கர்த்தர்
ேமாேசயிடம், 2 “உன் சேகாதரன் ஆேரானிடம்
பின்வருவைதக் கூறு: கூடாரத்தின் திைரக்குப்
பின்னால் அவன் விரும்புகிற ேபாெதல்லாம்
மகாபரிசுத்த இடத்திற்கு ேபாகேவண்டாம்.
திைரக்குப் பின்னால் அந்த அைறயில் பரிசுத்தப்
ெபட்டி உள்ளது. அதன்ேமல் கிருபாசன மூடி
உள்ளது. நான் அதற்கு ேமல் ேமகத்தில் காட்சி
தருேவன். ஆேரான் அங்ேக ெசன்றால் மரித்து
ேபாகலாம்!

3 “ஆேரான் பாவப்பரிகார நாள் அன்று மிகவும்
பரிசுத்தமான அந்த இடத்திற்குள் நுைழவதற்கு முன்
ஒரு காைளையப் பாவப் பரிகார பலியாகவும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவ தகன பலியாகவும் ெசலுத்திவிட
ேவண்டும். 4 ஆேரான் தண்ணீரில் தன் உடல்
முழுவைதயும் கழுவ ேவண்டும். பின் அவன் ேவறு
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ஆேரான்
பரிசுத்த சணல் நூல் சட்ைடைய அணிந்து இடுப்பில்
சணல் நூல் சல்லடத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். சணல் நூல் தைலப் பாைகையயும், சணல்
நூலால் ஆன இைடக் கச்ைசையயும்
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இைவ பரிசுத்தமான
ஆைடகள்.

5 “ஆேரான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
பாவப்பரிகார பலிக்காக இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும் தகன பலிக்காக ஒரு ஆட்டுக்
காடாைவயும் வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும். 6 பிறகு
ஆேரான் காைளையப் பாவப்பரிகார பலியாக
ெசலுத்த ேவண்டும். இந்தப் பாவப்பரிகார பலி
அவனுக்குரியது. இதைன ஆேரான் தன்ைனயும் தன்
குடும்பத்தாைரயும் சுத்திகரிப்பு ெசய்வதற்காக
இவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டும்.

7 “பிறகு ஆேரான் இரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலுக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். 8

பின் கடாக்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாட ேவண்டும். ஒரு
சீட்டு கர்த்தருக்குரியது. இன்ெனாரு சீட்டு ேபாக்
காட்டுக்கு உரியது.

9 “பிறகு ஆேரான் கர்த்தருக்குரிய சீட்டுள்ள
கடாைவ கர்த்தருைடய சந்நிதியில் பாவப் பரிகார
பலியாக வழங்க ேவண்டும். 10 ஆனால்
ேபாக்காடாகச் சீட்டுள்ள கடாைவயும் கர்த்தருக்கு
முன் ெகாண்டு வர ேவண்டும். பின் அந்தக் கடாைவ

உயிேராடு வனத்துக்குத் துரத்திவிட ேவண்டும். இது
ஜனங்கைளச் சுத்திகரிப்புச் ெசய்யும்.

11 “பிறகு ஆேரான் காைளையத் தனக்குரிய
பாவப்பரிகார பலியாகச் ெசலுத்தி, தன்ைனயும்
தனது குடும்பத்தாைரயும் பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
அவேன தனக்கான பாவப்பரிகார பலியாக
அக்காைளையக் ெகால்ல ேவண்டும். 12 பிறகு
கர்த்தரின் சந்நிதியிலிருக்கும் பலிபீடத்தின்
ேமலுள்ள ெநருப்புத் தணலினால் தூபகலசத்ைத
நிரப்ப ேவண்டும். ெபாடியாக்கப்பட்ட நறுமணப்
ெபாருட்கைள தன் ைகப்பிடி நிைறய எடுத்து
திைரக்கு உட்புறமாகக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். 13

அவன் கர்த்தரின் சந்நிதியில் நறுமணப்
ெபாருட்கைளப் ேபாட ேவண்டும். அப்புைகயானது
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் ேமலுள்ள
கிருபாசனத்ைத மூடும் அளவிற்கு ேபாட ேவண்டும்.
இவ்வாறு ெசய்தால் ஆேரான் மரிக்கமாட்டான். 14

ஆேரான் ெகால்லப்பட்ட காைளயின் இரத்தத்தில்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதைன விரலால் ெதாட்டுக்
கீழ்ப்புறமாக நின்று கிருபாசனத்தின்ேமல் ெதளிக்க
ேவண்டும். இவ்வாறு ஏழுமுைற அவன் இரத்தத்ைதத்
ெதளிக்க ேவண்டும்.

15 “பிறகு ஆேரான் ஜனங்களின் பாவப் பரிகார
பலிக்கான ெவள்ளாட்ைடக் ெகான்று, அதன்
இரத்தத்ைதத் திைரக்குப் பின்னால் உள்ள
அைறக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். காைளயின்
இரத்தத்ைதச் ெசய்தது ேபான்ேற இதைனயும்
ெசய்ய ேவண்டும். அவன் அந்த இரத்தத்ைதக்
கிருபாசனத்தின் ேமலும் அதற்கு முன்பும் ெதளிக்க
ேவண்டும். 16 இவ்வாறு ஆேரான் மிகவும்
பரிசுத்தமான இடத்ைதச் சுத்திகரிப்பு
ெசய்யேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவருைடய தீட்டிற்காகவும்,
பாவங்களுக்காகவும் ஆேரான் இதைனெயல்லாம்
ெசய்ய ேவண்டும். ஆேரான் இதைன ஆசரிப்பு
கூடாரத்திற்குள்ேள ெசய்ய ேவண்டும்.

17 “அவர்களுைடய தீட்டுகளின் மத்தியிலிருக்கிற
மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தில்
இச்சடங்குகைளெயல்லாம் ஆேரான் ெசய்யும்ேபாது
எவரும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் நுைழயக் கூடாது.
ஆேரான் ெவளிேய வந்த பிறகுதான் எவரும் நுைழய
ேவண்டும். இவ்வாறு ஆேரான் தன்ைனயும், தன்
குடும்பத்தாைரயும், இஸ்ேரேவல் ஜனங்கைளயும்
சுத்தம் ெசய்கிறான். 18 பிறகு அவன் கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் இருக்கிற பலிபீடத்தின் அருகில்
வரேவண்டும். அதற்குப் பிராயச்சித்தம் ெசய்ய,
காைளயின் இரத்தத்திலும் ெவள்ளாட்டின்
இரத்தத்திலும் ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகளில் தடவ ேவண்டும். 19 தன் விரலினால்
அந்த இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு ஏழுமுைற அதன்ேமல்
ெதளிக்க ேவண்டும். அதைன இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் தீட்டுகள் நீங்கும்படி சுத்திகரித்து
பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.

20 “ஆேரான் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்ைதயும்,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும்
பரிசுத்தப்படுத்துவான். பிறகு ஆேரான் உயிருள்ள
ெவள்ளாட்ைட கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டு வந்து 21

தனது இரு ைககைளயும் அதன் தைலமீது
ைவப்பான். பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்களுைடய
பாவங்கைளயும் குற்றங்கைளயும் அறிக்ைகயிட்டு
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அந்த ெவள்ளாட்டின் தைலயிேல சுமத்துவான். பின்
அதைன அதற்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆள் மூலம்
வனாந்திரத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான். 22 அந்தக்
கடாவானது வனாந்திரத்திற்கு அைனவரது
பாவங்கைளயும் எடுத்து ெசன்றுவிடுகிறது. அதைனக்
காட்டிேல விட்டுவிட்டு அந்த ஆள் வந்துவிடுவான்.

23 “பிறகு ஆேரான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
நுைழவான். பரிசுத்த இடத்திற்குள் நுைழயும்ேபாது
அவன் அணிந்திருக்கும் ெமல்லிய பஞ்சாைடகைள
நீக்கி அைவகைள அங்ேகேய ைவத்துவிட ேவண்டும்.
24 ஒரு பரிசுத்தமான இடத்தில் தனது உடல்
முழுவைதயும் தண்ணீரால் கழுவி, பிறகு ேவறு சிறப்பு
ஆைடகைள அணிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அதன்பின் ெவளிேய வந்து தனது மற்றும் ஜனங்களின்
தகன பலிகைளச் ெசலுத்தி தன்ைனயும்
ஜனங்கைளயும் பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும். 25 பின்
பாவப் பரிகார பலியின் ெகாழுப்ைப பலிபீடத்தின்
ேமல் எரிப்பான்.

26 “ேபாக்காடாகிய கடாைவக் ெகாண்டு ேபாய்
வனாந்திரத்திேல விட்டவன் ஆைடகைளத்
துைவத்துக் குளித்துவிட்டு முகாமுக்குள்
வரேவண்டும்.

27 “பாவப்பரிகார பலிக்குரிய காைளையயும்
ெவள்ளாட்ைடயும் முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டு
ெசல்லேவண்டும். (அவற்றின் இரத்தத்ைத மட்டும்
பரிசுத்த இடத்திற்குள் ெகாண்டுப் ேபாய் அதைனச்
சுத்திகரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.) ேதால்கள், உடல்கள்,
கழிவுகள் அைனத்ைதயும் ஆசாரியன் ெநருப்பிேல
ேபாட்டு எரிக்கேவண்டும். 28 எரித்தவன் ஆைடையத்
துைவத்து தண்ணீரில் உடல் முழுவைதயும் கழுவிய
பின்னேர கூடாரத்திற்குள் நுைழய ேவண்டும்.

29 “இந்தச் சட்டங்கள் என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து
இருக்கும். ஏழாவது மாதத்தின் பத்தாவது நாளில்
எவ்வுணைவயும் நீங்கள் உண்ணேவா, ஒரு
ேவைலயும் ெசய்யேவா கூடாது. உங்கள் ேதசத்தில்
வசிக்கும் உள்நாட்டுக்காரர்களும்,
ெவளிநாட்டுக்காரர்களும் கூட எவ்ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 30 ஏெனன்றால் ஆசாரியர்கள்
அந்நாளில் வந்து உங்கைளச் சுத்திகரிப்பு ெசய்து
உங்கள் பாவங்கைளப் ேபாக்குவார்கள். பிறகு
நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன் தீட்டு இல்லாமல்
இருப்பீர்கள். 31 இந்நாள் சிறப்பான ஓய்வு
நாளாகும். அன்று உணவு எைதயும் உட்ெகாள்ளாமல்
உங்கள் மனதில் தாழ்ைமயுடன் இருக்க ேவண்டும்.
இந்த விதிமுைற என்ெறன்றும் இருக்கும்.

32 “ேதவனுைடய அபிேஷகம் ெபற்று
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தைலைம ஆசாரியேன
பாவப்பரிகாரம் ெசய்யத் தகுந்தவன். தனது
தந்ைதக்குப் பிறகு தைலைம ஆசாரியனாகப் பணி
ெசய்யும் உரிைமையப் ெபற்றவன் இவன். ஆசாரியன்
பரிசுத்தமான சணல் நூல் ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். 33 மிகப் பரிசுத்தமான
இடத்திற்கும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கும்
பலிபீடத்திற்கும் பிராயச்சித்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
அவன் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் சுத்தப்படுத்துவான். 34 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் பாவங்களின் காரணமாக அவர்கைள
வருடம் ஒருமுைற பரிசுத்தம் ெசய்யும் இச்சட்டம்
ெதாடர்ந்து இருக்கும்” என்றார்.

கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய
அவர்கள் ெசய்தார்கள்.

மிருகங்கைளக் ெகால்வது மற்றும் உண்பது பற்றிய
விதிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம் 2 “நீ
ஆேரானுடனும், அவனது குமாரர்கேளாடும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரிடமும்

ேபசி, கர்த்தர் என்ன கட்டைளயிட்டுள்ளார்
என்பைதக் கூறு: 3 ஒரு இஸ்ரேவலன் ஒரு
காைளையேயா, அல்லது ஒரு ெசம்மறியாட்ைடேயா
அல்லது ெவள்ளாட்ைடேயா முகாமுக்கு உள்ேளேயா
அல்லது ெவளிேயேயா ெகால்லலாம். 4 அவன் அந்த
மிருகத்ைத ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குக் ெகாண்டுவர
ேவண்டும். அவன் அந்த மிருகத்தின் ஒரு பகுதிைய
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்க ேவண்டும்.
ெகால்லப்பட்ட மிருகத்தின் இரத்தத்ைத அவன்
சிந்தியவனாகிறான். எனேவ, தனது அன்பளிப்ைப
கர்த்தரின் பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டும். அவன் அம்மிருகத்தின் ஒரு பகுதிைய
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக எடுத்துச்
ெசல்லவில்ைலெயனில் அவன் தனது
ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட ேவண்டும். 5

விதிகள் இவ்வாறு இருப்பதால் ஜனங்கள் தங்கள்
சமாதானப் பலிைய கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் வயல்களில்
ெகால்கிற மிருகங்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கு
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும். 6 பிறகு
ஆசாரியன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் உள்ள
பலிபீடத்தின்ேமல் கர்த்தருக்கு முன் இரத்தத்ைதத்
ெதளிக்க ேவண்டும். ெகாழுப்ைப நறுமணமிக்க
வாசைனயாக எரிக்க ேவண்டும். அந்த மணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமாயிருக்கும். 7 தாங்கள்
தவறாகப் பின்பற்றிய ெபாய்த் ேதவர்களுக்கு
இனிேமல் அவர்கள் எவ்வித பலிகளும் இடாமல்
இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் இத்தைகய ெபாய்த்
ேதவர்கைளப் பின்பற்றினால் ஒரு ேவசிையப்
ேபான்று இருப்பார்கள். இவ்விதிகள்
நிரந்தரமானைவ.

8 “ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள், இஸ்ரேவல்
குடிமக்கேளா அல்லது உங்களிைடேய வாழும் அயல்
நாட்டுக்காரர்கேளா தகன பலிையேயா அல்லது
ேவறு பலிகைளேயா 9 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
வாசலுக்கு கர்த்தருக்கு அளிக்க வரேவண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் ெசய்யாவிட்டால் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட்டுப் ேபாவார்கள்.

10 “இரத்தத்ைதச் சாப்பிடுகிற எவருக்கும்
ேதவனாகிய நான் எதிராக இருக்கிேறன். அவன்
இஸ்ரேவல் குடிமகனாகேவா, அல்லது உங்கேளாடு
குடியிருக்கும் அயல் நாட்டுக்காரனாகேவா
இருக்கலாம். நான் அவர்கைள மற்ற ஜனங்களிடம்
இருந்து ஒதுக்கிவிடுேவன். 11 ஏெனன்றால்
சரீரத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் உள்ளது.
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தில் ஊற்றும்படி நான்
விதிகைளக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். உங்கைளச்
சுத்திகரித்துக்ெகாள்ள நீங்கள் இதைனச் ெசய்ய
ேவண்டும். இரத்தேம ஆத்துமாைவ பாவ நிவிர்த்தி
ெசய்கிறது. 12 உங்களில் எவரும், உங்கேளாடு
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வாழும் அயல் நாட்டுக்காரர்களும் இரத்தம்
உண்ணக் கூடாது.

13 “எவராவது உண்ணத்தக்க பறைவையேயா,
மிருகத்ைதேயா பிடித்துக்ெகான்றால் அதன்
இரத்தத்ைதத் தைரயிேல ஊற்றி மண்ணால் மூட
ேவண்டும். 14 இைறச்சியில் இரத்தம் இருந்தால்
இைறச்சியில் மிருகத்தின் உயிர் இருப்பதாகப்
ெபாருள். இைறச்சியில் இரத்தம் இருந்தால் அைத
உண்ணாதீர்கள். இரத்தத்ேதாடு உண்ணுகிற
எவனும் தன் ஜனங்களிடம் இருந்து
ஒதுக்கப்படுவான்.

15 “இஸ்ரேவலராகிய நீங்களும், உங்கேளாடு
வசிக்கும் அயலார் எவரும் தானாக மரித்துப்ேபான
மிருகத்ைதேயா, ேவறு மிருகத்தாேல ெகால்லப்பட்ட
மிருகத்ைதேயா உண்ணக் கூடாது, அது
உங்களுக்குத் தீட்டாயிருக்கும். அப்படி உண்பவன்
மாைலவைர தீட்டாயிருப்பான். மாைலயில் அவன்
தன் உைடையத் துைவத்து தண்ணீரால் உடல்
முழுவைதயும் கழுவ ேவண்டும். 16 அவன் தனது
ஆைடையத் துைவக்காவிட்டாேலா, தண்ணீரால்
உடைலக் கழுவாவிட்டாேலா அவன்
குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான்” என்று கூறினார்.

பாலியல் உறவுகள் ெதாடர்பான விதிகள்

ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: நாேன ேதவனாகிய

கர்த்தர் 3 எகிப்திலிருந்த உங்கைள நான்
கானானுக்கு வழி நடத்திேனன். அங்கு ெசய்துவந்த
ெசயல்கைள எல்லாம் இங்கு ெசய்யக் கூடாது. நான்
உங்கைள கானான் ேதசத்திற்கு நடத்திச்
ெசல்கிேறன். அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கைளப்
பின்பற்றாதீர்கள். 4 நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து
எனது விதிகைளப் பின்பற்றுவதில் உறுதியாக
இருங்கள். ஏெனன்றால் நாேன உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர். 5 எனேவ நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து
எனது விதிகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும். எனது
சட்டங்களுக்கும், விதிகளுக்கும் கீழ்ப்படிகிறவேன
உண்ைமயில் நீடித்து வாழ்வான். நாேன கர்த்தர்.

6 “நீங்கள் உங்களுைடய ெநருங்கிய
உறவினர்களுடன் பாலின உறவு ெகாள்ளக் கூடாது.
நாேன கர்த்தர்!

7 “நீங்கள் உங்கள் தந்ைதேயாடும் தாேயாடும்
பாலின உறவு ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது. அந்தப்
ெபண் உனது தாய். எனேவ நீ அவேளாடு பாலின
உறவு ெகாள்ளக் கூடாது. 8 அவள் உனது தாயாக
இல்லாவிட்டாலும் உனது தந்ைதயின் மைனவிேயாடு
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
ஏெனன்றால் அது உனது தந்ைதைய
நிர்வாணமாக்குவது ேபான்றதாகும்.

9 “நீங்கள் உங்கள் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவள் உனது
தந்ைதக்ேகா, தாய்க்ேகா பிறந்தவளாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். அவள் உனது வீட்டிேல
பிறந்தவளாகேவா ேவறு இடத்தில் பிறந்தவளாகேவா
இருக்கலாம்.

10 “நீ உன் ேபத்திேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்கள் உங்களில்
ஒரு பகுதியானவர்கள்.

11 “உனது தந்ைதக்கும் அவரது மைனவிக்கும்
பிறந்தவளாக இருந்தாலும் அவள் உனது
சேகாதரிதான். நீ அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.

12 “உன் தந்ைதயின் சேகாதரிேயாடும் பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவள் உனது
தந்ைதேயாடு ெநருங்கிய உறவு உைடயவள். 13 நீ
உனது தாயின் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள் உனது தாயின்
ெநருங்கிய உறவினள். 14 நீ உனது தந்ைதயின்
சேகாதரேனாடும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. நீ அவரது மைனவிேயாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. ஏெனன்றால் அவள்
உனது அத்ைத அல்லது சித்தி அல்லது ெபரியம்மாள்.

15 “நீ உனது மருமகேளாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனன்றால் அவள்
உனது குமாரனின் மைனவி. அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.

16 “நீ உனது சேகாதரனது மைனவிேயாடும்
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அது
உனது சேகாதரைன நிர்வாணமாக்குவது
ேபான்றதாகும்.

17 “நீ தாய்-குமாரத்தி இருவேராடும் பாலின உறவு
ெகாள்ளக்கூடாது. அேதாடு அவளது ேபத்திேயாடும்
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அந்தப்
ேபத்தி அவளது குமாரத்தியின் குமாரத்தியாகவும்
குமாரனின் குமாரத்தியாகவும் இருக்கலாம். அவளது
ேபத்தி என்றால் அவளுக்கு ெநருக்கமான உறவினள்.
அவர்கேளாடு ெதாடர்பு ைவத்துக்ெகாள்வது முைற
ெகட்ட ெசயல்.

18 “உனது மைனவி உயிேராடு இருக்கும்ேபாது
அவளது தங்ைகைய அடுத்த மைனவியாக
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது அந்தச்
சேகாதரிகைள விேராதிகளாக மாற்றிவிடும். உனது
மைனவியின் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.

19 “ஒரு ெபண் மாதவிலக்கான காலத்தில்
இருக்கும்ேபாது அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள் அப்ேபாது
தீட்டுள்ளவளாக இருக்கிறாள்.

20 “பக்கத்து வீட்டுக்காரனின் மைனவிேயாடும்
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது
உன்ைன தீட்டுள்ளவனாக்கிவிடும்.

21 “நீ உனது குழந்ைதகைள ேமாேளகு என்ற
ெபாய்த் ெதய்வத்திற்கு முன்பு ெநருப்பில் நடக்கும்படி
அனுமதியாேத. நீ இதைனச் ெசய்தால் உனது
ேதவைன மதிக்கவில்ைல என்று ெபாருள். நாேன
கர்த்தர்.

22 “நீ ெபண்ேணாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்வைதப் ேபால ஆேணாடு பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது
பயங்கரமான பாவமாகும்.

23 “நீ எந்த மிருகத்ேதாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது உன்ைன
அருவருப்பு உள்ளவனாக்கும். இதுேபால் ஒரு
ெபண்ணும் எந்த மிருகத்ேதாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது இயற்ைகக்கு
மாறானது.

24 “இது ேபான்ற தவறான ெசயல்கைளச் ெசய்து
உங்கைளத் தீட்டுள்ளவர்களாக்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
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இத்ேதசத்தில் உள்ளவர்கைள ெவளிேய
துரத்திக்ெகாண்டிருக்கிேறன். அவர்களின் நிலத்ைத
உங்களுக்குத் தந்ேதன், ஏெனன்றால் அவர்கள்
இத்தைகய பயங்கரமான பாவங்கைளச்
ெசய்திருக்கிறார்கள். 25 அவர்கள் இந்த
நாட்ைடயும் அருவருப்பாக்கிவிட்டார்கள். எனேவ
நான் இதன் பாவத்துக்காக இதைனத் தண்டிப்ேபன்.
அந்நாடு அங்கு வாழ்பவர்கைளக் கக்கிப்ேபாடும்.

26 “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்கும்
விதிகளுக்கும் கீழ்ப்படியேவண்டும். நீங்கள் இது
ேபான்ற பயங்கரமான பாவங்கைளச் ெசய்யக்
கூடாது. இந்த விதிகள் இஸ்ரேவல் குடிமக்களுக்கும்
அவர்களிைடேய வாழும் அயலாருக்கும் உரியது. 27

உங்களுக்கு முன்னால் இந்த நாட்டில்
வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் அத்தைகய பாவங்கைளச்
ெசய்தார்கள். அதனால் நாேட அருவருப்பாயிற்று. 28

நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்களும் இந்த
நாட்ைட அருவருப்பாக்குவீர்கள். அவர்கைள
இந்நாடு கக்கிப்ேபாட்டது ேபான்று உங்கைளக்
கக்கிப்ேபாடும். 29 எவராவது இதுேபான்ற
ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்தால் பிறகு அவர்கள்
தங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்படுவார்கள். 30

மற்ற ஜனங்கள் இத்தைகய ேமாசமான
பாவங்கைளச் ெசய்தார்கள், ஆனால் நீங்கள் எனது
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள் இது
ேபான்ற ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்து உங்கைள
அருவருப்பாக்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர்” என்று கூறினார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனுக்குரியவர்கள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “அைனத்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: நான் உங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தர். நான் பரிசுத்தமானவர். எனேவ,
நீங்களும் பரிசுத்தமாய் இருக்கேவண்டும்.

3 “உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தாய்
தந்ைதக்கு மரியாைத ெசய்யேவண்டும். என் ஓய்வு
நாட்கைளஆசரிக்கேவண்டும். நான் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர்!

4 “விக்கிரகங்கைள வணங்காதீர்கள்.
வார்ப்பிக்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள உருவாக்காதீர்கள்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.

5 “நீங்கள் சமாதானப் பலிைய கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாது அது அங்கீகரிக்கப்படத்தக்க
சரியான வழியிேலேய ெசய்யேவண்டும். 6 நீங்கள்
பலிெகாடுத்த நாளிலும், மறுநாளும் அதைன
உண்ணலாம். ஆனால் அந்த உணவில் மீதியானது
மூன்றாவது நாளும் இருந்தால் அதைன ெநருப்பில்
ேபாட்டு எரித்துவிட ேவண்டும். 7 மூன்றாவது நாள்
பலியின் மீதியான எைதயும் நீங்கள் உண்ணக்
கூடாது. இது தீட்டானது, இது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட
முடியாதது. 8 இதைன எவராவது ெசய்தால் அது
பாவமாயிருக்கும். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்ைற
மதிக்கவில்ைல. இத்தைகய மனிதர்கள் தம்
ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்படுவார்கள்.

9 “அறுவைடக் காலத்தில் நீங்கள் விைளந்த
பயிைர அறுவைட ெசய்யும்ேபாது வயலின் எல்லாப்
பகுதிகைளயும் மூைலகைளயும் ேசர்த்து

அறுக்காதீர்கள். தானியங்கள் தைரயில்
சிதறுமானால் அவற்ைறச் ேசகரித்து
அள்ளிக்ெகாள்ளாதீர்கள். 10 உங்கள் திராட்ைசக்
ெகாடியில் உள்ள அைனத்து திராட்ைசப்
பழங்கைளயும் பறிக்காதீர்கள். தைரயில் விழும்
திராட்ைசப் பழங்கைளயும்
ெபாறுக்கிக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவற்ைற ஏைழ
ஜனங்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் விட்டுவிட
ேவண்டும். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.

11 “நீங்கள் திருடக்கூடாது. நீங்கள் ஜனங்கைள
ஏமாற்றவும் கூடாது. ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய்
ெசால்லாதீர்கள். 12 எனது ெபயைரப் பயன்படுத்தி
ெபாய் சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் உங்கள் ேதவனின் ெபயைர மதிக்காமல்
இருக்கிறீர்கள். நாேன கர்த்தர்.

13 “உங்கள் அண்ைட வீட்டுக்காரனுக்குத் தீைம
ெசய்யாதீர்கள். அவனிடம் திருடாதீர்கள்.
ேவைலக்காரனின் கூலிைய விடியும்வைர இரவு
முழுக்க நிறுத்தி ைவக்காதீர்கள்.

14 “ெசவிடர்கைள நீங்கள் சபிக்காதீர்கள்.
குருடன் விழுந்துவிடும்படி அவன் எதிேர எதுவும்
ேபாடாதீர்கள். உங்கள் ேதவனுக்கு மரியாைதச்
ெசலுத்த ேவண்டும். நாேன கர்த்தர்!

15 “நீங்கள் நியாயத்தீர்ப்பில் நடுநிைலயுடன்
இருங்கள். ஒருவன் ஏைழ என்பதினால் சிறப்பான
சலுைகேயா அல்லது ஒருவர் முக்கியமான மனிதர்
என்பதினால் விேசஷ சலுைகேயா ெசய்யக் கூடாது.
உனது அயலானுக்குத் தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது
நடுநிைலயில் இருந்து ெசால்ல ேவண்டும். 16

மற்றவர்கைளப்பற்றிய ெபாய்க் கைதகைளப்
பரப்பிக்ெகாண்டு திரியக் கூடாது. அயலானின்
வாழ்வுக்கு ஆபத்து ஏற்படும்படி நீ எதுவும்
ெசய்யக்கூடாது. நாேன கர்த்தர்!

17 “உன் மனதில் உன் சேகாதரைன நீ ெவறுக்கக்
கூடாது. உனது அயலான் உனக்குக் ெகடுதல்
ெசய்தால் அைதப்பற்றி அவனிடம் ேபசு, பின் அவைன
மன்னித்துவிடு. 18 உனக்கு ஜனங்கள் ெசய்த
தீைமகைள மறந்துவிடு. பழிவாங்க முயற்சி
ெசய்யாேத. உனது அயலாைனயும் உன்ைனப்ேபால
ேநசி. நாேன கர்த்தர்!

19 “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள் இருவிதமான
மிருகங்கைளச் ேசர்த்து இனப்ெபருக்கம்
ெசய்யக்கூடாது. உங்களது வயலில்
இரண்டுவிதமான விைதகைள விைதக்கக்கூடாது.
இரண்டு விதமான நூலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட
ஆைடகைள அணியக் கூடாது.

20 “அடுத்தவனிடம் அடிைமயாய் இருக்கிற ஒரு
ெபண்ணுடன் ஒருவன் பாலியல் உறவுெகாள்ள
ேநரிடலாம். ஆனால் அவைள வாங்கேவா
அவளுக்குச் சுதந்திரம் அளிக்கேவா முடியாது.
இவ்வாறு நடந்தால் இது தண்டைனக்குரியது.
ஆனால் இது மரணத்திற்குரியது அல்ல. ஏெனன்றால்
அவள் சுதந்திரமானவள் அல்ல. 21 அவன்
குற்றபரிகார பலியாக ஆட்டுக்கடா ஒன்ைற
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலுக்குக்
ெகாண்டுவரேவண்டும். 22 அவன்
சுத்திகரிக்கப்படும்படி ஆசாரியன் பாவ நிவிர்த்தி
ெசய்வான். கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசாரியன்
ஆட்டுக்கடாைவ குற்றபரிகார பலியாகச் ெசலுத்த

ேலவியராகமம் 19:22

127



20

ேவண்டும், அப்ேபாது அவன் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும்.

23 “வருங்காலத்தில் உங்கள் நாட்டுக்குள்
நுைழந்த பின்பு உணவுக்காகப் பலவிதமான
மரங்கைள நீங்கள் நடுவீர்கள். ஒரு மரத்ைத
நட்டபிறகு மூன்று வருடத்திற்கு அதிலுள்ள
பழங்கைளப் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட ேவண்டும்.
24 நான்காவது ஆண்டில் கிைடக்கும் பழங்கள்
கர்த்தருக்குரியைவ. அவற்றப் பரிசுத்தக்
காணிக்ைகயாக கர்த்தைரத் துதிப்பதற்காகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். 25 ஐந்தாவது ஆண்டில்
அம்மரத்திலுள்ள கனிைய நீங்கள் உண்ணலாம்.
அம்மரம் உங்களுக்காக ேமலும், ேமலும் பழங்கைளத்
தரும். உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் நாேன.

26 “இரத்தம் இருக்கிற இைறச்சிைய நீங்கள்
உண்ணக் கூடாது.

“மாயேவைலகைளப் பயன்படுத்தேவா, அல்லது
எதிர்காலத்ைதப்பற்றி அறிய மந்திர, தந்திர
வழிகளில் முயற்சி ெசய்யேவா கூடாது.

27 “உன் முகத்தில் வளருகிற முடிையயும்,
தாடிையயும் மழிக்கக் கூடாது. 28 மரித்து
ேபானவர்களின் நிைனவாக உன் உடலில் கீறி
அைடயாளம் உருவாக்காேத. உன் உடம்பில் பச்ைச
குத்திக்ெகாள்ளாேத. நாேன கர்த்தர்.

29 “உனது குமாரத்தி ேவசியாகும்படி விடாேத.
அவைள நீ மதிக்கவில்ைல என்பைதேய அது
காட்டும். உன் நாட்டில் ஜனங்கள் ேவசிகளாகும்படி
விடாேத. இத்தைகய பாவம் உன் நாட்டில்
காணப்படக்கூடாது.

30 “எனது ஓய்வு நாளில் நீங்கள் ேவைல
ெசய்யக்கூடாது. என் பரிசுத்தமான இடத்ைத
நீங்கள் மதிக்க ேவண்டும். நாேன கர்த்தர்.

31 “மந்திரவாதிகளிடமும் ெசத்தவர்களிடமும்
ெதாடர்புெகாள்வதாகக் கூறுபவர்களிடமும் புத்திமதி
ேகட்டு ெசல்லாதீர்கள். அவர்கள் உங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்துவார்கள். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர்.

32 “முதியவர்களுக்கு மரியாைத ெகாடு. அவர்கள்
அைறக்குள் வரும்ேபாது எழுந்து நில். உங்கள்
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்துங்கள். நாேன
கர்த்தர்.

33 “உனது நாட்டில் வாழும்
அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்குக் ெகடுதல் ெசய்யாேத.
34 நீ உனது நாட்டாைர மதிப்பதுேபாலேவ
அந்நியர்கைளயும் மதிக்க ேவண்டும். நீ உன்ைனேய
ேநசிப்பது ேபால அந்நியர்கைளயும் ேநசிக்க
ேவண்டும். ஏெனன்றால் நீங்களும் முன்பு எகிப்தில்
அந்நியராயிருந்தீர்கள். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர்.

35 “நியாய விசாரைணயின்ேபாது நடு நிலைமயில்
இருங்கள். அளக்கும்ேபாதும், நிறுக்கும்ேபாதும்
ேநர்ைமயாக இருங்கள். 36 உங்கள் கூைடகளும்,
ஜாடிகளும் சரியான அளவுள்ளைவயாக
இருக்கட்டும். உங்கள் எைடக் கற்களும், தராசும்
ெபாருட்கைளச் சரியாக எைட ேபாடட்டும். நாேன
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர், எகிப்திலிருந்து
உங்கைள நாேன ெவளிேய அைழத்து வந்ேதன்.

37 “எனது கட்டைளகைளயும், எனது விதிகைளயும்
நிைனவில் ெகாண்டு அவற்றுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நாேன கர்த்தர்” என்று கூறினார்.

விக்கிரக ஆராதைனக்கு எதிரான எச்சரிக்ைக

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் நீ இவற்ைறயும் கூற
ேவண்டும். உங்கள் நாட்டில்

உள்ளவர்களில் இஸ்ரேவலரில் ஒருவேனா அல்லது
அந்நியரில் ஒருவேனா எவனாவது தன் பிள்ைளகைள
ேபாலிெதய்வமாகிய ேமாேளகுக்கு அர்ப்பணித்தால்
அவன் கல்ெலறிந்து ெகால்லப்பட ேவண்டும். 3 நான்
அவனுக்கு எதிராக இருப்ேபன். அவன் தன்
பிள்ைளகைள ேமாேளகுக்குக் ெகாடுத்தபடியால்,
எனது பரிசுத்தமான ெபயருக்கு மரியாைத
ெகாடுக்கவில்ைல என்பைத அவன் காட்டிவிட்டான்.
அவன் எனது பரிசுத்த இடத்ைதத்
தீட்டாக்கிவிட்டான். 4 அவைன ெபாது ஜனங்கள்
தங்கைள விட்டு ஒதுக்கித் தள்ளிவிடலாம்.
ேமாேளகுக்குத் தன் பிள்ைளையக் ெகாடுத்த
அவைனப் புறக்கணிக்கலாம். அவர்கள் அவைனக்
ெகால்லாமல் விடலாம். 5 ஆனால் நான் அவனுக்கும்
அவனது குடும்பத்துக்கும் எதிராக இருப்ேபன்.
அவைன மற்ற ஜனங்களிடம் இருந்து பிரித்து
ைவப்ேபன். என்னிடம் நம்பிக்ைகயில்லாமல்
இருக்கிற எவைனயும், ேமாேளக்குப் பின் ெசல்லுகிற
எவைனயும் நான் ஒதுக்கி ைவப்ேபன்.

6 “மந்திரவாதிகைளயும், குறி
ெசால்லுகிறவனிடமும் எவனாவது அறிவுைர ேகட்க
நாடிச் ெசன்றால் நான் அவனுக்கு எதிராக
இருப்ேபன். அவன் என்னில் நம்பிக்ைகயற்றவனாக
இருப்பதால் அவைன மற்ற ஜனங்கைள விட்டு
தனிேய பிரித்து ைவப்ேபன்.

7 “நீங்கள் சிறப்பானவர்களாயிருங்கள்.
உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்,
ஏெனன்றால் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிேறன்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். 8 என்
கட்டைளகைள நிைனவில் ெகாண்டு அவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நாேன கர்த்தர். நான் உங்கைள
பரிசுத்தமாக்குேவன்.

9 “எவனாவது தன் தந்ைத அல்லது தாையச்
சபித்தால் அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
அவ்வாறு ெசய்வதினால் அவனது மரணத்துக்கு
அவேன ெபாறுப்புள்ளவனாகிறான்.

பாலியல் பாவங்களுக்கான தண்டைனகள்
10 “எவனாவது பிறனுைடய மைனவிேயாடு பாலின
உறவு ெகாண்டால் இருவரும் விபசாரம் என்னும்
பாவத்துக்கு ஆளாகிறார்கள். எனேவ அந்த ஆண்,
ெபண் இருவரும் ெகாைலச் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
11 எவனாவது தன் தந்ைதயின் மைனவிேயாடு
பாலின உறவு ெகாண்டால் அந்த இருவரும்
ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும். அவர்களின்
மரணத்துக்கு அவர்கேள ெபாறுப்பாவார்கள். அது
அவன் தன் தந்ைதைய நிர்வாணப்படுத்தியது
ேபான்றதாகும்.

12 “ஒருவன் தன் மருமகேளாடு பாலின உறவு
ெகாண்டால் அந்த இருவரும் ெகாைல ெசய்யப்பட
ேவண்டும். அவர்கள் மிக ேமாசமான பாலியல்
பாவத்ைதச் ெசய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள்
மரணத்துக்கு அவர்கேள ெபாறுப்பாவார்கள்.
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13 “ஒருவன் இன்ெனாரு ஆேணாடு, ெபண்ேணாடு
பாலின உறவு ெகாள்வது ேபான்று பாலின உறவு
ெகாண்டால் அந்த இருவரும் ெபரும் பாவம்
ெசய்தபடியால் அவர்கள் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
அவர்கேள தம் மரணத்துக்குப் ெபாறுப்பாவார்கள்.

14 “ஒருவன் ஒரு தாேயாடும் மகேளாடும் பாலின
உறவு ெகாண்டால் இதுவும் ெபரிய பாலியல்
பாவமாகும். ஜனங்கள் அவர்கள் மூவைரயும்
ெநருப்பிேல ேபாட்டுக் ெகால்ல ேவண்டும். இது
ேபான்ற பாலியல் பாவங்கள் உங்கள் ஜனங்களிடம்
ஏற்படாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

15 “எவனாவது மிருகத்ேதாடு பாலின உறவு
ெகாண்டிருந்தால் அவன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
அந்த மிருகத்ைதயும் நீ ெகான்றுேபாட ேவண்டும். 16

ஒரு ெபண் மிருகத்ேதாடு பாலின உறவு ெகாண்டால்
நீ அவைளயும் அந்த மிருகத்ைதயும் ெகான்றுவிட
ேவண்டும். அவர்கேள தங்கள் மரணத்துக்குப்
ெபாறுப்பாவார்கள்.

17 “ஒருவன் தன் சேகாதரிையேயா, சேகாதரி
முைறயுள்ளவைளேயா மணந்துெகாண்டு அவேளாடு
பாலின உறவு ெகாள்வது ெவட்ககரமான பாவமாகும்.
அவர்கள் ெபாது ஜனங்கள் மத்தியில்
தண்டிக்கப்படுவதுடன், மற்ற ஜனங்களிடமிருந்தும்
தனிேய பிரிக்கப்பட ேவண்டும். ஒருவன் தன்
சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு ெகாண்ட
பாவத்துக்காக அவன் தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

18 “ஒருவன் ஒரு ெபண் மாதவிலக்காக
இருக்கும்ேபாது அவளுடன் பாலின உறவு
ெகாண்டால் அவர்கள் இருவருேம தங்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ஒதுக்கப்பட
ேவண்டியவர்கள். அவளது இரத்தப் ேபாக்ைக அவன்
திறந்து விட்டிருக்கிறபடியால் அவர்கள் பாவம்
ெசய்தவர்களாகிறார்கள்.

19 “நீங்கள் உங்கள் தந்ைத அல்லது தாயின்
சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு ெகாள்ளக் கூடாது.
இது ெநருங்கிய உறேவாடு பாலின உறவு ெகாண்ட
பாவத்திற்குரியது. உங்கள் பாவத்திற்கு நீங்கள்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

20 “ஒருவன் தன் தகப்பனின் சேகாதரனுைடய
மைனவிேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டால் அது
தகப்பனின் சேகாதரேனாடு பாலின உறவு
ெகாண்டது ேபாலாகும். அவனும் அவனுைடய
தகப்பனின் சேகாதரனின் மைனவியும் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டியவர்கள். அவர்கள் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ெசத்துப்ேபாவார்கள்.

21 “ஒருவன் தனது சேகாதரனின் மைனவிைய
எடுத்துக்ெகாள்வது தவறானதாகும். இது அவன் தன்
சேகாதரேனாடு பாலின உறவு ெகாள்வது
ேபான்றதாகும். அவர்களுக்கும் குழந்ைதகள்
இல்லாமற்ேபாகும்.

22 “நீங்கள் எனது சட்டங்கைளயும் விதிகைளயும்
நிைனவில் ெகாண்டு, அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நான் உங்கள் நாட்டிற்கு உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்கிேறன். நீங்கள் அங்கு
வாழும்ேபாது எனது சட்டங்களுக்கும், விதிகளுக்கும்
கீழ்ப்படிந்தால் அந்த நாடு உங்கைள கக்கிவிடாது.
23 நான் மற்றவர்கைள அந்நாட்டினின்று
துரத்திவிடுகிேறன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
இத்தைகய பாவங்கைளெயல்லாம் ெசய்கின்றனர்.
நான் அப்பாவங்கைள ெவறுக்கிேறன். எனேவ

அவர்கைளப் ேபாலேவ நீங்களும் வாழாதீர்கள்! 24

அவர்களின் நாட்ைட நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்
என்று நான் கூறியிருக்கிேறன். அவர்களின் நாட்ைட
உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். இது உங்கள் நாடாகும்.
அது நன்ைமகள் நிரம்பிய நாடாக இருக்கும். நாேன
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்!

“நான் உங்கைள என் சிறப்புக்குரிய ஜனங்களாக
அைழத்திருக்கிேறன். மற்றவர்கைளவிட உங்கைள
வித்தியாசமாக நடத்தியிருக்கிேறன். 25 எனேவ
நீங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களிலிருந்து தீட்டு இல்லாத
மிருகங்கைளயும், தீட்டுள்ள பறைவகளிலிருந்து
தீட்டில்லாத பறைவகைளயும், ேவறுபடுத்தி நடத்த
ேவண்டும். தீட்டுளள்ள பறைவகைளயும்,
மிருகங்ைளயும், ஊர்ந்து ெசல்லுகின்றவற்ைறயும்
உண்ணாதீர்கள். நான் அவற்ைறத் தீட்டுள்ளதாகச்
ெசய்திருக்கிேறன். 26 நான் உங்கைள எனக்ெகன்று
சிறப்பான மக்களாகச் ெசய்திருக்கிேறன்; எனேவ
நீங்கள் எனக்குப் பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும்.
ஏெனன்றால் நான் பரிசுத்தமுள்ளவர். நாேன
கர்த்தர்!

27 “மந்திரவாதிகைளயும், குறிெசால்லுகிற
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ஜனங்கள்
கல்ெலறிந்து ெகால்ல ேவண்டும்” என்று கூறினார்.

ஆசாரியர்களுக்கான விதிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “ஆேரானின்
குமாரர்களான ஆசாரியர்களிடம் பின்
வருபைவகைளக் கூறு: ஒரு ஆசாரியன்

மரித்த ஒருவனின் உடைலத்ெதாட்டு
தீட்டுள்ளவனாகக் கூடாது. 2 ஆனால் மரித்தவன்
அவனது ெநருங்கிய உறவினனாக இருந்தால் அவன்
அந்தப் பிணத்ைதத் ெதாடலாம். மரித்துேபானவர்கள்
அவரது தாய் அல்லது தந்ைத, குமாரன் அல்லது
குமாரத்தி, சேகாதரன் அல்லது 3 திருமணமாகாத
கன்னித் தன்ைமயுள்ள சேகாதரி எனும் உறவினராக
இருந்தால் ஆசாரியன் தீட்டு உள்ளவனாகலாம்.
திருமணம் ஆகாத சேகாதரி என்றால் அவளுக்குக்
கணவன் இல்ைல. எனேவ அவன் அவளுக்கு
ெநருக்கமானவனாகிறான். அவள் மரித்துப்ேபானால்
அவன் தீட்டுள்ளவனாகலாம். 4 ஆனால்
ஆசாரியனின் அடிைமகளுள் ஒருவன் மரித்து
ேபானால் அதற்காக ஆசாரியன் தீட்டுள்ளவனாகக்
கூடாது.

5 “ஆசாரியர்கள் தங்கள் தைலைய
ெமாட்ைடயடிக்கேவா, தங்கள் தாடியின் ஓரங்கைள
மழிக்கேவா கூடாது. தங்கள் உடலில் ெவட்டி எவ்வித
அைடயாளக் குறிகளும் இல்லாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 6 இவர்கள் தங்கள்
ேதவனுக்குப் பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும்.
இவர்கள் ேதவனின் ெபயருக்கு மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும், ஏெனன்றால் இவர்கள் கர்த்தரின் தகன
பலிையயும் அப்பத்ைதயும் ெசலுத்துகிறவர்கள்.
எனேவ, பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும்.

7 “விேசஷ வழியில் ஒரு ஆசாரியன் ேதவனுக்குச்
ேசைவ ெசய்கிறான். எனேவ அவர்கள் ேவசிையேயா,
கற்ப்பிழந்தவைளேயா திருமணம் ெசய்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. கணவனால் விவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட
ெபண்ைணயும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது.
8 ஒரு ஆசாரியன் ேதவனுக்கு விேசஷ வழியில்
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ேசைவ ெசய்கிறான். ஆைகயால் நீங்கள் அவைன
விேசஷமாக நடத்த ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன்
பரிசுத்தமான ெபாருட்கைள ஏந்திச் ெசல்பவன்.
பரிசுத்தமான அப்பத்ைத கர்த்தருக்கு எடுத்து
வருபவன். நான் பரிசுத்தமானவர்! நாேன கர்த்தர்.
நான் உன்ைனயும் பரிசுத்தப்படுத்துேவன்.

9 “ஒரு ஆசாரியனின் குமாரத்தி ேவசியானால்
அவள் தனது பரிசுத்தத்ைதக்
குைலத்துெகாள்வதுடன், தன் தந்ைதக்கும்
அவமானத்ைதத் ேதடித்தருகிறாள். அவைளச்
சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.

10 “தைலைம ஆசாரியன் தன்
சேகாதரர்களுக்கிைடயில் இருந்து தைலைம சிறப்பு
பதவிக்காக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன், சிறப்பான
உைடகைள அணிவதற்காக அவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். அவன் தைலயில் அபிேஷக
எண்ெணய் ஊற்றப்பட்டிருக்கும். அவன் தனது
துன்பங்கைளப் ெபாது ஜனங்களிடம்
ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவன் தன் தைல
முடிைய அதிகமாக வளரும்படிவிடேவா, தன்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாள்ளேவா கூடாது. 11

அவன் பிணத்ைதத் ெதாட்டு தன்ைனத் தீட்டுப்
பண்ணிக்ெகாள்ளக் கூடாது. மரித்து ேபானது
அவனது தாயாகேவா தந்ைதயாகேவா இருந்தாலும்
பிணத்தின் அருகில் ேபாகக்கூடாது. 12 தைலைம
ஆசாரியன் ேதவனின் பரிசுத்தமான இடத்ைத விட்டு
ெவளிேய ேபாகக் கூடாது. அவன் அதனால்
தீட்டாவதுடன், ேதவனின் பரிசுத்தமான
இடத்ைதயும் தீட்டாக்கிவிடுகிறான். அபிேஷக
எண்ெணயானது தைலைம ஆசாரியனின் தைலமீது
ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால், இது அவைன
மற்றவர்களிடமிருந்து தனிேய பிரித்துக் காட்டும்.
நாேன கர்த்தர்!

13 “கன்னியான ஒரு ெபண்ைண தைலைம
ஆசாரியன் மணந்துெகாள்ள ேவண்டும். 14

விபச்சாரியான ெபண்ைணேயா, ேவசிையேயா,
விதைவையேயா, விவாகரத்து
ெசய்யப்பட்டவைளேயா மணந்துெகாள்ளக் கூடாது.
அவன் தன் ெசாந்த ஜனங்களிடமிருந்து ஒரு
கன்னியான ெபண்ைண மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
15 அப்ெபாழுது அவனது பிள்ைளகைள ஜனங்கள்
மதிப்பார்கள். கர்த்தராகிய நான் தைலைம
ஆசாரியைன அவனது சிறப்புப் பணிகளுக்காகத்
தனியாக ைவத்திருக்கிேறன்” என்று கூறினார்.

16 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 17 “ஆேரானிடம் ெசால்!
உனது சந்ததியில் எவராவது அங்கக்
குைறவுள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்கள்
ேதவனுக்கு சிறப்பு அப்பத்ைத எடுத்துச் ெசல்ல
தகுதியற்றவர்களாகிறார்கள். 18 உடல்
உறுப்புகளிேல குைறவுள்ள யாரும் ஆசாரியனாகப்
பணிச்ெசய்யக் கூடாது. எனக்குப் பலிெசலுத்தும்
ெபாருள்கைளயும் ெகாண்டுவரக்கூடாது. குருடர்,
சப்பாணி, முகத்திேல ெவட்டுக்காயங்கள்
உள்ளவர்கள், ைககளும் கால்களும் அதிக நீளமாய்
இருக்கிறவர்கள், 19 உைடந்த ைககளும்,
கால்களும் உைடயவர்கள், 20 கூனர்கள்,
குள்ளர்கள், பூ விழுந்த கண்ணுள்ளவர்கள்,
ெசாறியர்கள், அசறு உள்ளவர்கள், விைத
நசுங்கினவர்கள் ஆகிேயார் ஆசாரியனாகத்
தகுதியில்லாதவர்கள்.

21 “ஆேரானின் சந்ததியில் எவராவது இத்தைகய
உடல்குைற உைடயவர்களாக இருந்தால் அவர்கள்
கர்த்தருக்கு எந்த பலிகைளயும் ெகாடுக்க
தகுதியற்றுப் ேபாகிறார்கள். அவன் ேதவனுக்கு
சிறப்பான அப்பத்ைத எடுத்துச் ெசல்ல முடியாது. 22

அவன் ஆசாரியர் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்
என்பதினால் பரிசுத்தமான அப்பத்ைதயும்,
மிகப்பரிசுத்தமான அப்பங்கைளயும் அவன்
உண்ணலாம். 23 ஆனால் அவன் மிகவும்
பரிசுத்தமான இடத்துக்குத் திைரையக் கடந்து
ேபாகமுடியாது. பலிபீடத்தின் அருகிலும் ெசல்ல
முடியாது. ஏெனன்றால் அவனிடம் குைறயுள்ளது.
அவன் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைத
அசுத்தப்படுத்தக் கூடாது. கர்த்தராகிய நான் அந்த
இடங்கைள பரிசுத்தப்படுத்துகிேறன்!” என்று
கூறினார்.

24 ஆகேவ இவ்விதிமுைறகள் அைனத்ைதயும்
ஆேரானுக்கும், ஆேரானின் பிள்ைளகளுக்கும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரிடமும் ேமாேச
ெசான்னான்.

ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“ஆேரானிடமும் அவனது குமாரர்களிடமும்
கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்குக்

ெகாடுக்கும் ெபாருட்கள் பரிசுத்தமானைவயாக
இருக்கும். அைவ என்னுைடயைவ. எனேவ
ஆசாரியர்களாகிய நீங்கள் அவற்ைற
எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. நீங்கள் பரிசுத்த
ெபாருட்கைள உங்கள் ெசாந்த உபேயாகத்துக்குப்
பயன்படுத்தினால் நீங்கள் என் ெபயருக்கு மரியாைத
ெசலுத்தவில்ைல என்று ெபாருள்படும். நாேன
கர்த்தர். 3 உங்களது சந்ததியார் எவரும்
அப்ெபாருட்கைளத் ெதாட்டால் அவர்கள்
தீட்டுள்ளவர்களாகிறார்கள். அவர்கள்
என்னிடமிருந்து விலக்கி ைவக்கப்பட ேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அப்ெபாருட்கைள எனக்குக்
ெகாடுத்தனர். நாேன கர்த்தர்.

4 “ஆேரானின் சந்ததிகளில் எவருக்காவது
ெதாழுேநாய் இருந்தால் அல்லது உடற்கழிவுகள்
இருந்தால் அவனது தீட்டு நீங்கும்வைர பரிசுத்த
உணைவ உண்ணக்கூடாது. இது, தீட்டுள்ள
ஆசாரியர்கள் அைனவருக்கும் உரிய விதியாகும். ஒரு
ஆசாரியன் பிணத்ைதத் ெதாடுவதன் மூலேமா, தன்
விந்துக்கழிவின் மூலேமா தீட்டு அைடயலாம். 5

தீட்டுள்ள எந்த ஊர்கின்ற மிருகங்கைள அவன்
ெதாட்டாலும் தீட்டு அைடயலாம். தீட்டுள்ள
மனிதைனத் ெதாட்டாலும் ஆசாரியன் தீட்டு
அைடயலாம். எது அவைனத் தீட்டுப்படுத்தியது
என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல. 6 ஒருவன்
ேமற்கூறியவற்றுள் ஏதாவது ஒன்றிைனத் ெதாட்டால்
அதன் மூலம் அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருக்கிறான். அவன் பரிசுத்தமான உணவு
வைககளில் எைதயும் தின்னக் கூடாது. அவன்
தண்ணீரால் தன்ைனக் கழுவிக்ெகாண்டாலும் அவன்
பரிசுத்த உணைவ உண்ணக் கூடாது. 7 சூரியன்
மைறந்த பிறேக அவன் தீட்டு இல்லாதவன் ஆகிறான்,
பிறகு அவன் பரிசுத்த உணைவ உண்ணலாம்.

8 “ஒரு மிருகம் தானாகேவா அல்லது இன்ெனாரு
மிருகத்தாேலா ெசத்துப் ேபாயிருக்கலாம். எனினும்
ஒரு ஆசாரியன் அதைன உண்ணக்கூடாது. அவன்
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அதைன உண்டால் அதனால் தீட்டுள்ளவன்
ஆகிறான். நாேன கர்த்தர்.

9 “ஆசாரியன் எனக்குச் ேசைவ ெசய்வதற்ெகன்று
சிறப்பான ேநரங்கள் உள்ளன. அந்த ேநரங்களில்
அவர்கள் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.
பரிசுத்தமானவற்ைறப் பரிசுத்தமற்றதாகச்
ெசய்துவிடக் கூடாது. அவர்கள் கவனமாக
இருந்தால் அழிந்து ேபாகமாட்டார்கள். கர்த்தராகிய
நான் அவர்கைளச் சிறப்பான ேவைலக்ெகன்று
தனியாகப் பிரித்துைவத்திருக்கிேறன். 10

ஆசாரியர்களின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டுேம
பரிசுத்த உணைவ உண்ண ேவண்டும். இவர்களின்
வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினேனா கூலிக்கு ேவைல
ெசய்யும் ேவைலக்காரேனா பரிசுத்த உணைவ
உண்ணக் கூடாது. 11 ஆனால் ஆசாரியன் தனது
ெசாந்தப் பணத்தின் மூலம் ஒரு அடிைமைய
வாங்கியிருந்தால், அந்த அடிைம பரிசுத்தமான
உணவில் ெகாஞ்சம் உண்ணலாம். ஆசாரியன்
வீட்டிேலேய பிறந்து வளர்ந்த அடிைமகளும்
ஆசாரியனின் உணைவ ெகாஞ்சம் உண்ணலாம். 12

ஆசாரியனின் குமாரத்தி ஆசாரியன் அல்லாத
ஒருவைன மணந்துெகாண்டால் அவளும் பரிசுத்த
பலி உணவுகைள உண்ணக்கூடாது. 13 ஒரு
ஆசாரியனின் குமாரத்தி விதைவயாகலாம், அல்லது
அவளுக்கு விவாகரத்து ெசய்யப்படலாம், அல்லது
அவளுக்கு உதவ குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ேபானதால் அவள் தான் பிறந்து வளர்ந்த தந்ைதயின்
வீட்டிற்குத் திரும்பிவர ேநரலாம். அப்ேபாது அவள்
தன் தந்ைதயின் உணைவ ெகாஞ்சம் உண்ணலாம்.
ஆனால் ஆசாரியன் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள்
மட்டுேம இந்த உணைவ உண்ண ேவண்டும்.

14 “ஒருவன் தவறுதலாக பரிசுத்த உணைவ
உண்டால், அவன் அதற்குரிய விைலயில் ஐந்தில் ஒரு
பங்ைக ஆசாரியனிடம் கூட்டிக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

15 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கும் அந்த காணிக்ைககள் பரிசுத்தமானைவ.
எனேவ ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தமான அவற்ைற
அசுத்தமாக்கக் கூடாது. 16 ஒருேவைள
ஆசாரியர்கள் அவற்ைற அசுத்தமாக்கிவிட்டால்
அவர்கள் பரிசுத்த உணைவ உண்ணும்ேபாது தங்கள்
பாவத்ைத மிகுதிப்படுத்துகிறார்கள். கர்த்தராகிய
நான் அவர்கைள பரிசுத்தமாக்குேவன்” என்று
கூறினார்.

17 ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 18

“ஆேரானிடமும் அவனது குமாரர்களிடமும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் கூறு. இஸ்ரேவல்
குடிமக்களில் ஒருவேனா அல்லது அந்நியரில்
ஒருவேனா எனக்குப் பலி ெகாண்டுவர விரும்பலாம்.
அது அவன் ெசய்த சிறப்பான ெபாருத்தைனயாக
இருக்கலாம், அல்லது அது அவன் ெகாடுக்க
விரும்பும் சிறப்பான பலியாக இருக்கலாம். 19

அவர்கள் அந்த அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவரலாம்.
ஏெனன்றால் உண்ைமயில் அவர்கள் ேதவனுக்கு
அன்பளிப்பு ெசலுத்த விரும்புகின்றனர். அந்த
அன்பளிப்புகளில் ஏதாவது குைற இருக்குமானால்
அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது. அந்த
அன்பளிப்பால் நான் மகிழ்ச்சியைடயமாட்ேடன்.
அந்த அன்பளிப்பானது ஒரு காைளயாகேவா,
ஆடாகேவா, ெவள்ளாடாகேவா இருக்கலாம்.

ஆனால் அது ஆணாக இருக்க ேவண்டும். அதில்
எவ்வித குைறயும் இருக்கக்கூடாது.

21 “ஒருவன் சமாதானப் பலிைய கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டு வரலாம். அந்த சமாதானப் பலியானது
அவன் ஏற்ெகனேவ ெசய்த சிறப்பான
ெபாருத்தைனக்கு உரியதாக இருக்கலாம். அல்லது
சிறப்பாக அவன் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கக் கூடிய
அன்பளிப்பாக இருக்கலாம். அது மாடாகேவா
ஆடாகேவா இருக்கலாம். ஆனால் அது
ஆேராக்கியமானதாகவும், ஊனமற்றதாகவும் இருக்க
ேவண்டும். 22 குருடான, அல்லது எலும்பு முறிந்த,
அல்லது ெநாண்டியான, அல்லது உடற்கழிவுைடய,
அல்லது ெசாறியும் புண்ணும் உைடய மிருகங்கைள
கர்த்தருக்குப் பலியாகக் ெகாடுக்கக்கூடாது.
ேநாயுற்ற மிருகங்கைளயும் கர்த்தரின் பலிபீடத்தில்
ெசலுத்தக் கூடாது.

23 “சில ேநரங்களில் மாடு அல்லது ஆட்டிற்கு
கால்கள் மிக நீளமாகேவா அல்லது குறுகிேயா
இருக்கலாம். எனினும் ஒருவன் இதைன
கர்த்தருக்கு சிறப்பான அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
விரும்பினால் அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படலாம்; ஆனால்
இது சிறப்பான ெபாருத்தைனயின் அன்பளிப்பாக
ஒருவனால் ெகாடுக்கப்பட்டால் அது
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது.

24 “ஒரு மிருகம் காயப்பட்டதாகேவா,
நசுங்கியதாகேவா, விைத ெநாறுங்கியதாகேவா
இருந்தால் அைத கர்த்தருக்கு பலியாகக்
ெகாடுக்கக்கூடாது.

25 “நீங்கள் அந்நியரிடமிருந்து மிருகங்கைள
கர்த்தருக்குரிய பலியாக எடுத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. ஏெனன்றால் அம்மிருகம் ஏதாவது ஒரு
இடத்தில் புண் உள்ளதாகேவா,
குைறயுைடயதாகேவா இருக்கலாம். எனேவ,
அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது!” என்று
கூறினார்.

26 கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசயிடம், 27 “ஒரு கன்றுக்
குட்டிேயா, ஒரு ெசம்மறி ஆட்டுக் குட்டிேயா, ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிேயா பிறந்ததும் அது ஏழு
நாட்கள் தன் தாேயாடு இருக்க ேவண்டும்.
எட்டாவது நாேள அது தகன பலியாக கர்த்தருக்கு
முன்பு பலியிடத் தகுதியுள்ளதாகும். 28 ஆனால்
தாையயும், குட்டிையயும் ஒேர நாளில்
பலியிடக்கூடாது. இந்த விதி பசுவுக்கும் கன்றுக்
குட்டிக்கும் ெபாருந்தும்.

29 “நீ நன்றி ெதரிவிப்பதற்காக கர்த்தருக்குச்
சிறப்பான பலிையச் ெசலுத்த விரும்பினால் அது உன்
விருப்பத்ைதப் ெபாருத்தது. ஆனால் அது
ேதவனுக்கும் விருப்பமானதாக அைமய ேவண்டும். 30

ஆனால் பலியிடப்படும் முழு மிருகத்ைதயும் அன்ேற
சாப்பிட்டுவிட ேவண்டும். மறுநாள் காைலயில் அதன்
இைறச்சியில் எதுவும் மீதியிருக்கக் கூடாது. நாேன
கர்த்தர்.

31 “எனது கட்டைளகைள நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள். அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நட.
நாேன கர்த்தர். 32 எனது பரிசுத்தமான ெபயருக்கு
மதிப்புெகாடு. நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச்
சிறப்பானவராயிருப்ேபன். கர்த்தராகிய நான்
உங்கைள என் சிறப்பான
ஜனங்களாக்கியிருக்கிேறன். 33 நான்
எகிப்திலிருந்து உங்கைள அைழத்து வந்ேதன்.
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நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்!” என்று
கூறினார்.

சிறப்பான பண்டிைககள்

ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு.
கீழ்க்கண்ட பண்டிைககள் கர்த்தரால்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த கூட்டங்கள் என்று
அறிவி:

ஓய்வு நாள்
3 “ஆறு நாட்கள் ேவைல ெசய்யுங்கள். ஏழாவது
நாள் ஓய்விற்குரிய சிறப்பு நாள். பரிசுத்தமான சைப
கூடும் நாள். அன்று ஒரு ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது.
இது கர்த்தருக்குரிய சிறப்பு ஓய்வு நாளாக உங்கள்
வீடுகளில் விளங்கேவண்டும்.

பஸ்கா

4 “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த விடுமுைற நாட்கள்.
பரிசுத்தக் கூட்டங்கள் கூடும் குறித்த காலங்கைள நீ
அறிவிக்கேவண்டும். 5 முதலாம் மாதம் 14ஆம் நாள்
அந்தி ேநரத்தில் பஸ்கா பண்டிைக நைட ெபற
ேவண்டும்.

புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிைக
6 “அேத (நிசான்) மாதத்தில் 15ஆம் நாள்
புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிைக வரும். நீங்கள்
புளிப்பில்லாத அப்பத்ைத ஏழு நாட்கள்
உண்ணேவண்டும். 7 பண்டிைகயின் முதல் நாளில்
சிறப்பு சைபக் கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள்
எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது. 8 ஏழு
நாட்களிலும் கர்த்தருக்கு தகன பலிகள் வழங்கப்பட
ேவண்டும். பிறகு ஏழாவது நாளும் சிறப்பான ஒரு
சைபக் கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எந்த
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது” என்று கூறினார்.

முதல் அறுவைடப் பண்டிைக
9 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 10 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ெசால். நான் ெகாடுத்த நாட்டிற்குள்
நீங்கள் ெசன்று அங்ேக பயிர் ெசய்து அறுவைட
ெசய்வீர்கள். அப்ேபாது முதல் கதிரில் ஒரு கட்ைட
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும். 11

ஆசாரியன் அக்கதிைர கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
அைசப்பான். பிறகு அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்.
ஆசாரியன் அைசவாட்டும் பலிைய ஞாயிற்றுக்கிழைம
காைலயில் ெசய்ய ேவண்டும்.

12 “கதிைர அைசவாட்டும் பலி ெசய்கிற நாளில்
ஒரு வயதுள்ள குைறயற்ற ஒரு ஆண் ெசம்மறி
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு வந்து தகன பலியாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். 13 நீங்கள் தானியக்
காணிக்ைகையயும் வழங்க ேவண்டும். 16
கிண்ணங்கள் அளவுள்ள அைரத்த மாைவயும், ஒலிவ
எண்ெணையயும் கலந்து பலியாக வழங்க ேவண்டும்.
ேமலும் திராட்ைசப் பழரசத்தில் கால் படியும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். இக்காணிக்ைகயின்
மணமானது கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமாயிருக்கும்.
14 புதிய தானியத்ைதேயா, பழங்கைளேயா, புதிய
மாவால் ெசய்த அப்பத்ைதேயா உங்கள் ேதவனுக்கு

பலிகைள ெசலுத்துவதற்கு முன் உண்ணக் கூடாது.
இது உங்கள் தைலமுைற ேதாறும் ெதாடர ேவண்டிய
சட்டமாகும்.

ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைக
15 “அறுவைட ெசய்த கதிைர கர்த்தருக்கு முன்பு
அைசவாட்டும் பலியாக வழங்கிய ஞாயிறு
காைலயிலிருந்து ஏழு வாரங்கைள எண்ணுங்கள். 16

50 நாட்களுக்குப் பிறகு வரும் ஏழாவது
ஞாயிற்றுக்கிழைமயன்று கர்த்தருக்கு புதிய தானியக்
காணிக்ைககைள ெகாண்டு வாருங்கள். 17 அன்று
உங்கள் வீட்டிலிருந்து இரண்டு அப்பங்கைளக்
ெகாண்டு வாருங்கள். இைவ அைசவாட்டும்
பலிக்குரியைவ. 16 கிண்ணங்கள் அளவுள்ள மாைவப்
புளிப்பு ேசர்த்து அந்த அப்பங்கைளத் தயார் ெசய்யப்
பயன்படுத்துங்கள். இது முதல் அறுவைடயானதும்
கர்த்தருக்கு நீங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய
காணிக்ைகயாகும்.

18 “ஒரு காைள, இரண்டு ஆட்டுக்கடா, ஒரு வயது
நிைறந்த ஏழு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தகனபலியாக
தானியக் காணிக்ைகேயாடு ஜனங்கள் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அம்மிருகங்களில் எவ்வித குைறயும்
இருக்கக் கூடாது. அவற்ைறத் தகன பலியாக
ெசலுத்த ேவண்டும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
மிகவும் பிரியமாயிருக்கும். 19 ேமலும் நீங்கள்
பாவப்பரிகார பலியாக ஒரு ஆட்டுக் கடாைவயும்,
சமாதான பலியாக ஒருவயதான இரண்டு ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

20 “ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு முன்பாக
அைசவாட்டும் பலி ெசலுத்தேவண்டும். முதல்
அறுவைடயின் தானிய மாவால் ெசய்த அப்பத்ேதாடு
இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் அைசவாட்டும்
பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமான அைவகள் ஆசாரியர்களுக்கு
உரியைவ. 21 அேத நாளில் நீங்கள் பரிசுத்தமான
சைபக் கூட்டம் ஒன்ைற நடத்த ேவண்டும். அன்று
ேவறு எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
எக்காலத்திற்கும் உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து இருக்கும்.

22 “நீங்கள் உங்கள் வயலில் அறுவைட
ெசய்யும்ேபாது, வயலின் மூைலகள் வைர ேசர்த்து
அறுவைட ெசய்யாதீர்கள். தைரயில் விழுந்த
தானியங்கைள ெபாறுக்காதீர்கள். அவற்ைற ஏைழ
ஜனங்களுக்கும், அந்நியர்களுக்கும்,
வழிப்ேபாக்கருக்கும் பயன்படும்படி விட்டுவிடுங்கள்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்!” என்று
கூறினார்.

எக்காளப் பண்டிைக
23 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 24 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறு. ஏழாவது மாதத்தில் முதல் நாள்
உங்களுக்கு ஓய்வுக்குரிய சிறப்பான நாள் உண்டு.
அன்று பரிசுத்த சைபக் கூட்டமும் உண்டு. அன்று
எக்காளத்ைத ஊதி சிறப்பு ேநரத்ைத நிைனவூட்ட
ேவண்டும். 25 அன்று ஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல்
கர்த்தருக்குரிய தகனபலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும்”
என்று கூறினார்.

ேலவியராகமம் 23:2
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பாவப்பரிகார நாள்
26 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 27 “ஏழாவது மாதத்தின்
பத்தாவது நாளில் பாவப்பரிகாரம் ெசய்யும் பண்டிைக
வரும். அப்ேபாது ஒரு பரிசுத்த சைபக் கூட்டம்
உண்டு. அன்று ேவைல எைதயும் ெசய்யாமலும்,
சாப்பிடாமலும் இருக்க ேவண்டும். கர்த்தருக்குரிய
தகன பலிையக் ெகாண்டு வரேவண்டும். 28 அந்த
நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது.
ஏெனன்றால் அது பாவப் பரிகாரநாள். அந்நாளில்
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உங்கைளச்
சுத்திகரிப்பு ெசய்யும் சடங்குகைளச் ெசய்வார்கள்.

29 “அன்று எவனாவது உபவாசம் இருக்க
மறுத்தால் அவன் தன் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய
பிரிக்கப்படுவான். 30 இந்நாளில் எவனாவது ேவைல
ெசய்தால் அவைன மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து நான்
அழித்துப் ேபாடுேவன். 31 நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
அன்று ெசய்யக்கூடாது என்பது என்ெறன்றும்
ெதாடர்ந்து வருகிற சட்டமாகும். 32 அது
உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஓய்வு நாளாகும்.
அந்நாளில் ேவறு எதுவும் நீங்கள் ெசய்யாமல்
தாழ்ைமயான மனதுடன் இருக்க ேவண்டும். அந்த
சிறப்பான பண்டிைக அம்மாதத்தின் ஒன்பதாவது
நாள் மாைலயிலிருந்து மறுநாள் மாைலவைர
ெதாடர்ந்திருக்கும்” என்று கூறினார்.

கூடாரப் பண்டிைக
33 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 34 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறு; ஏழாவது மாதத்தின் 15ஆம் ேததி
முதல் ஏழுநாட்கள் கூடாரப் பண்டிைக நைடெபறும்.
35 முதல் நாள் பரிசுத்தமான சைபக்கூட்டம் ஒன்று
நைடெபறும். அன்று நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 36 நீங்கள் ஏழு நாட்கள் தகன
பலிைய கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
மறுபடியும் எட்டாவது நாள் பரிசுத்த சைபக் கூட்டம்
நைட ெபறும். நீங்கள் தகனபலிைய கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். இதுேவ பரிசுத்த சைபக்
கூட்டமாகும். அன்று நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக் கூடாது.

37 “இைவ கர்த்தரின் சிறப்பான விடுமுைறகள்.
அந்நாட்களில் பரிசுத்த சைபக் கூட்டங்களும்
நைடெபறும். நீங்கள் கர்த்தருக்குத் தகன
பலிகைளயும், தானிய காணிக்ைககைளயும்,
பானங்களின் பலிையயும் சரியான ேநரத்தில்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். 38 கர்த்தரின் ஓய்வு
நாட்கைள நிைனவுபடுத்துவேதாடு இந்த விடுமுைற
நாட்கைளயும் நீங்கள் ெகாண்டாடேவண்டும். மற்ற
அன்பளிப்ேபாடு இைவகைளயும் கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். சிறப்பான
ெபாருத்தைனகளுக்கான பலிகைளயும்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
கர்த்தருக்காகச் சிறப்பாக ெகாடுக்கப்படும்
பலிகேளாடு இைவகைளயும் ேசர்த்துக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

39 “ஏழாவது மாதத்தின் 15வது நாளில் நிலத்தின்
விைளச்சைலச் ேசர்த்து ைவக்கும்ேபாது
கர்த்தருக்கு ஏழு நாள் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுங்கள். முதல் நாளிலும் எட்டாவது
நாளிலும் நீங்கள் ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும். 40 முதல்

நாள் பழமரங்களில் இருந்து நல்ல பழங்கைளயும்,
ஈச்சமரத்தின் கிைளகைளயும், தைழத்துள்ள
மரக்கிைளகைளயும், வில்ேலா மரக்கிைளகைளயும்
எடுத்துெகாண்டு வந்து, ஏழு நாட்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரின் சந்நிதானத்தில் மகிழ்ச்சியாகக்
ெகாண்டாடுங்கள். 41 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
இப்பண்டிைகைய கர்த்தருக்கு முன் ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடுங்கள். இவ்விதிகள் எக்காலத்திற்கும்
உரியைவயாகும். இதைன நீங்கள் ஏழாவது
மாதத்தில் ெகாண்டாட ேவண்டும். 42 நீங்கள் ஏழு
நாட்களிலும் தற்காலிகமான கூடாரங்களில்
தங்கியிருக்கேவண்டும். இஸ்ரேவலில் பிறந்த
அைனத்து ஜனங்களும் இக்கூடாரங்களில் தங்க
ேவண்டும். 43 ஏெனன்றால் எகிப்திலிருந்து
உங்கைள அைழத்து வரும்ேபாது நீங்கள்
தற்காலிகமான கூடாரங்களில் தங்கியிருந்தீர்கள்
என்பைத உங்கள் சந்ததியினர் உணர்ந்துெகாள்ள
ேவண்டும். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்!”
என்று கூறினார்.

44 எனேவ, ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
கர்த்தைரக் கனப்படுத்துகிற பண்டிைககைளப்பற்றிக்
கூறினான்.

விளக்குத்தண்டும், பரிசுத்த அப்பமும்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இடித்துப் பிழிந்த
சுத்தமான ஒலிவ எண்ெணையக்
ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குக் கட்டைளயிடு. அந்த எண்ெணய்
குத்து விளக்கிற்குரியது. அது அைணயாமல்
ெதாடர்ந்து எரியேவண்டும். 3 ஆேரான் இந்த
விளக்ைக ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில் கர்த்தருைடய
சந்நிதானத்தில் மாைலமுதல் காைலவைர
அைணயாமல் காக்கேவண்டும். இது திைரக்கு
ெவளிேய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு எரிய
ேவண்டும். இச்சட்டம் என்ெறன்ைறக்குமுரியது. 4

ஆேரான் கர்த்தரின் சந்நிதியில் சுத்தமான
தங்கத்தாலான விளக்குத்தண்டில் விளக்ைகப்
ெபாருத்தி எப்ெபாழுதும் எரியவிட ேவண்டும்.

5 “அைரத்த மாைவ எடுத்து அதில் பன்னிெரண்டு
அப்பங்கைளச் ெசய்யுங்கள். ஒவ்ெவாரு அப்பமும்
பதினாறு கிண்ணங்கள் அளவு மாவால் ெசய்யப்பட
ேவண்டும். 6 கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கத்தாலான
ேமைஜயின்ேமல் இரண்டு வரிைசயாக அப்பங்கைள
அடுக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு வரிைசயிலும் ஆறு
அப்பங்கள் இருக்கட்டும். 7 ஒவ்ெவாரு வரிைசக்கும்
சாம்பிராணிப் புைக காட்டு. அது அப்பத்ேதாடு
இருந்து, கர்த்தருக்கு நிைனவு அைடயாளமாக,
தகன பலியாக கர்த்தருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். 8

அப்பத்ைத இவ்வரிைசயிேலேய ஒவ்ெவாரு ஓய்வு
நாளிலும் ஆேரான் கர்த்தருக்கு முன்பு ைவக்க
ேவண்டும். இது எல்லாக் காலங்களுக்குமுரியது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு உள்ள இந்த
உடன்படிக்ைக என்ெனன்றும் ெதாடரும். 9 இந்த
அப்பங்கள் ஆேரானுக்கும் அவனது குமாரர்களுக்கும்
உரியதாகும். அவர்கள் பரிசுத்தமான இடங்களில்
அவற்ைற உண்ண ேவண்டும்; ஏெனன்றால் அைவ
கர்த்தருக்குத் தகன பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டைவ.
அது என்ெறன்றும் ஆேரானின் பங்காக இருக்கும்”
என்று கூறினார்.

ேலவியராகமம் 24:9
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ேதவைனத் தூஷித்த மனிதன்
10 இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்குப் பிறந்த ஒருவன்
இருந்தான். அவனது தந்ைத எகிப்தியன்.
இஸ்ரேவலியப் ெபண்ணுக்கு பிறந்த அம்மகன்
இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன். அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு நடந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
முகாமில் இன்ெனாரு இஸ்ரேவலேனாடு
சண்ைடயிட்டான். 11 அப்ேபாது அவன் கர்த்தரின்
நாமத்ைதத் தூஷித்து, அவைரப்பற்றிக் ெகடுதலாகப்
ேபசினான். எனேவ அவைன ேமாேசயிடம் அைழத்து
வந்தார்கள். (அவனது தாயின் ெபயர் ெசேலாமித்.
அவள் தாண் ேகாத்திரத்தானாகிய திப்ரியின்
குமாரத்தி.) 12 ஜனங்கள் அவைனச் சிைறயில்
ைவத்துவிட்டு, அவைனப்பற்றிய ெதளிவான பதிைலப்
ெபறும்படி கர்த்தரின் கட்டைளக்காகக்
காத்திருந்தனர்.

13 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 14 “முகாமுக்கு ெவளிேய
ஒரு இடத்திற்கு அவைனக் ெகாண்டு வா. அவன்
தூஷணம் ேபசியைதக் காதால் ேகட்ட
எல்ேலாைரயும் ஒன்றுகூட்டி அைழத்து வா. அவர்கள்
தங்கள் ைககைள அவன் தைலயில்
ைவக்கேவண்டும், பிறகு ஜனங்கள் அவன் மீது
கல்ெலறிந்து ெகால்ல ேவண்டும். 15 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூற ேவண்டும்: எவனாவது ேதவைன
தூஷித்தால் அவன் தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். 16

கர்த்தருக்கு எதிராக ேபசுகிற எவைனயும்
எல்ேலாரும் ேசர்ந்து கல்ெலறிந்து ெகான்று
ேபாடேவண்டும். அவன் அந்நியனாக இருந்தாலும்
அவனும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபான்ேற
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். கர்த்தரின் நாமத்ைதத்
தூஷிக்கிற எவனும் சாகடிக்கப்பட ேவண்டும்.

17 “எவனாவது ஒரு ெகாைல ெசய்தால் அவனுக்கு
மரணதண்டைன உண்டு. 18 ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்குரிய மிருகத்ைதக் ெகான்றால்
அதற்குப் பதிலாக இன்ெனாரு மிருகத்ைதக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.

19 “எவனாவது இன்ெனாருவைனக்
காயப்படுத்தினால் அவனுக்கும் அைதப் ேபான்ற
காயத்ைத உண்டாக்க ேவண்டும். 20 உைடந்த
எலும்புக்கு எலும்பு உைடபட ேவண்டும்.
கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல். அடுத்தவனுக்கு
எவ்விதமான காயங்கைள ஒருவன்
உண்டாக்குகிறாேனா, அேத விதமான காயங்கைள
அவன் அைடவான். 21 எனேவ ஒருவன் ஒரு
மிருகத்ைதக் ெகான்றால் அவன் அதற்குரிய
ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் ஒருவன்
இன்ெனாருவைனக் ெகான்றுவிட்டால் அவன் மரண
தண்டைனயைடய ேவண்டும்.

22 “இந்த சட்டம் நடுநிைலயாக இருக்கும்.
இஸ்ரேவல் குடிமக்களுக்கும் அயல்
நாட்டுக்காரர்களுக்கும் ஒேர நீதிதான். ஏெனன்றால்
நான் ேதவனாகிய கர்த்தர்” என்று கூறினார்.

23 பிறகு ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
ேபசினான். ஜனங்கள் ேதவைனத் தூஷித்தவைன
முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்று அங்கு
அவைனக் கல்ெலறிந்து ெகான்றார்கள். இவ்வாறு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடி ெசய்தனர்.

ேதசத்திற்கு ஓய்வுக் காலம்

சீனாய் மைலயில் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2

“நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூற
ேவண்டியதாவது; நான் உங்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாட்டிற்குள் ெசன்ற பின்னர்
ஓய்வுக்ெகன சிறப்பான காலத்ைத அந்நாடு
ெகாண்டிருக்க நீங்கள் அனுமதிக்க ேவண்டும். இது
கர்த்தைரப் ெபருைமப்படுத்துகிற ஓய்வுக்காலம்
ஆகும். 3 ஆறு ஆண்டுகளுக்கு, உங்கள் வயல்களில்
விைதகைள விைதயுங்கள், உங்கள் திராட்ைசத்
ேதாட்டத்தில் கிைள கழியுங்கள். அதன் பழங்கைளக்
ெகாண்டு வாருங்கள். 4 ஆனால் ஏழாவது ஆண்டில்
அந்நிலத்துக்கு ஓய்வு அளியுங்கள். இது கர்த்தைரப்
ெபருைமப்படுத்துகிற சிறப்பான ஓய்வுக் காலமாகும்.
அப்ேபாது வயலில் விைத விைதக்காமலும்,
திராட்ைச ேதாட்டத்தில் பயிர் ெசய்யாமலுமிருங்கள்.
5 அறுவைடக்குப் பிறகு வயலில் தானாக வளர்ந்து
விைளந்தவற்ைற அறுவைட ெசய்யேவா, கிைள
கழிக்காத ெகாடிகளில் உள்ள திராட்ைசப்
பழங்கைளப் பறிக்கேவா கூடாது. பூமி ஒரு வருடம்
ஓய்வு ெகாள்ளட்டும்.

6 “நிலம் ஒரு வருடம் ஓய்வாக விடப்பட்டாலும்
உங்களிடம் ேபாதுமான உணவுப் ெபாருட்கள்
இருக்கும். உங்களுக்கும், உங்கள் ஆண், ெபண்,
ேவைலயாட்களுக்கும், உங்கள் நாட்டிலுள்ள கூலி
ேவைலக்காரர்களுக்கும்,
அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்கும்கூட ேபாதுமான
உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும். 7 உங்கள்
பசுக்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும்கூட
ேபாதுமான உணவு இருக்கும்.

யூபிலி-விடுதைலயின் ஆண்டு
8 “ேமலும் நீங்கள் ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகள் ெகாண்ட
ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகைள எண்ணுங்கள். அது
ெமாத்தம் 49 ஆண்டுகளாகும். அந்த 49
வருடங்களில் ெமாத்தத்தில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
பூமிக்கு ஓய்வு கிைடக்கும். 9 பாவப்பரிகார நாளில்
ெசம்மறியாட்டுக் கடாவின் ெகாம்பினால்
ெசய்யப்பட்ட எக்காளத்ைத ஊதேவண்டும். அது
ஏழாவது மாதத்தின் பத்தாவது நாளாக இருக்கும்.
நாடு முழுவதும் எக்காளம் ஊதிக் ெகாண்டாட
ேவண்டும். 10 நீங்கள் ஐம்பதாவது ஆண்டிைனச்
சிறப்பாகக் ெகாண்டாட ேவண்டும். உங்கள் நாட்டில்
உள்ள அைனவருக்கும் விடுதைல என்று அறிவிக்க
ேவண்டும். இந்த விழாைவ ‘யூபிலி’ என்று
அைழப்பீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் உங்களது
ெசாந்த ெசாத்திற்கும், ெசாந்த குடும்பத்திற்கும்
திரும்புவீர்கள். 11 உங்களுக்கு ஐம்பதாவது ஆண்டு
விழா மிகச் சிறப்பான யூபிலி விழாவாகும்.
அவ்வருடத்தில் விைதகைள விைதக்காதீர்கள்.
தானாக வளர்ந்த பயிர்கைள அறுவைட
ெசய்யாதீர்கள். கிைள கழிக்காத ெசடிகளில் உள்ள
திராட்ைசகைளப் பறிக்காதீர்கள். 12 அது யூபிலி
ஆண்டு, அது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான
வருடமாகும். உங்கள் வயலில் விைளந்தவற்ைற
உண்ணுங்கள். 13 யூபிலி ஆண்டில் ஒவ்ெவாருவனும்
தன் ெசாந்த பூமிக்குச் ெசல்லேவண்டும்.
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14 “உனது அயலானிடம் நிலம் விற்கும்ேபாது
ஏமாற்றாேத. அதுேபால் நீ நிலம் வாங்கும்ேபாது
அவன் உன்ைன ஏமாற்றும்படி விடாேத. 15 நீ
அயலானின் நிலத்ைத வாங்கும்ேபாது அந்த
நிலத்தின் யூபிலிையக் கணக்கிட்டு அதற்ேகற்ற
விைலைய நிர்ணயித்துக்ெகாள். நிலத்ைத
விற்கும்ேபாதும் அதனுைடய அறுவைடகைளக்
கணக்கிட்டு அதன் மூலம் சரியான விைலைய
நிர்ணயித்துக்ெகாள். ஏெனன்றால் அடுத்த
யூபிலிவைர அறுவைட ெசய்யும் உரிைமைய மட்டுேம
விற்கிறான். 16 யூபிலிக்கு முன் அதிகமான
ஆண்டுகள் விைளந்த நிலம் அதிக விைலைய
உைடயது. குைறந்த ஆண்டுகள் விைளந்த நிலத்தின்
விைல குைறயும். ஏெனன்றால் உனது அயலான்
உன்னிடம் அறுவைடகளின் எண்ணிக்ைககைளேய
விற்பைன ெசய்கிறான். அடுத்த யூபிலியில் அந்த
நிலம் மீண்டும் அவனுக்கு உரியதாகிவிடும். 17

ஒருவைர ஒருவர் ஏமாற்றக் கூடாது. உங்கள்
ேதவைன நீங்கள் ெபருைமபடுத்த ேவண்டும். நாேன
உங்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்!

18 “எனது சட்டங்கைளயும், விதிகைளயும்
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவற்ைறப்
பின்பற்றுங்கள், அப்ேபாது உங்கள் நாட்டில் நீங்கள்
பாதுகாப்ேபாடு வாழலாம். 19 நிலம் உங்களுக்கு
நல்ல விைளச்சைலத் தரும். நீங்கள் அதிக
விைளெபாருட்கைளப் ெபற்று நாட்டில் வசதிேயாடு
வாழலாம்.

20 “ஆனால் நீங்கள் ‘நான் விைளய ைவத்துப்
ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து ைவக்காவிட்டால் ஏழாவது
ஆண்டில் வசதியாக உண்ண முடியாது’ என்று
ெசால்லலாம். 21 கவைலப்படாதிருங்கள்! ஆறாவது
ஆண்டில் என் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குக்
கிைடக்கும்படி கட்டைளயிடுேவன். ெதாடர்ந்து நிலம்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நன்கு விைளயும். 22 நீ
எட்டாவது ஆண்டில் பயிர் ெசய்யும்ேபாதும் பைழய
விைளச்சைலேய உண்டுெகாண்டிருப்பாய்.
ஒன்பதாவது ஆண்டில் புதிய விைளச்சல்
கிைடக்கும்வைர இவ்வாறு ெசய்வாய்.

ெசாத்துக்குரிய சட்டங்கள்
23 “இந்த நிலம் உண்ைமயில் எனக்குரியது.
எனேவ இதைன நீங்கள் நிரந்தரமாக விற்கமுடியாது.
அந்நியர்களாகவும் பயணிகளாகவுேம என் நிலத்தில்
நீங்கள் அைனவரும் என்ேனாடு வாழ்கிறீர்கள். 24

ஜனங்கள் தங்கள் நிலத்ைத விற்றுவிடலாம். எனினும்
அது அவர்களின் குடும்பத்திற்கு மீண்டும் வந்து
ேசரும். 25 உங்களில் ஒருவன் மிகவும்
வறியவனாகேவா, தன் ெசாத்துக்கைள விற்கும்
அளவுக்கு ஏைழயாகேவா மாறலாம். அப்ேபாது
அவனுக்கு ெநருக்கமான உறவினரில் எவராவது
வந்து அதைனத் திரும்ப வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
26 அவனிடமிருந்து நிலத்ைத திரும்ப வாங்குகிற
அளவுக்கு ெநருக்கமான உறவினர்கள் இல்லாமற்
ேபாகும்ேபாது, அந்த நிலத்ைதத்தாேன திரும்ப
வாங்குகிற அளவிற்கு அவன் பணத்ைத
ேசகரித்திருக்கலாம். 27 பிறகு அவன் நிலத்ைத விற்ற
ஆண்டுகைளக் கணக்கிட்டு, அந்த எண்ணிக்ைக
மூலம் எவ்வளவு விைல ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்து அதைனத் திரும்ப விைலக்கு

வாங்கலாம். அதனால் அச்ெசாத்து அவனுக்கு
மீண்டும் உரியதாகும். 28 ஆனால் ஒருேவைள
அவனுக்குத் தன் நிலத்ைத திரும்ப வாங்குகிற
அளவிற்குப் பணம் ேசர்க்கமுடியாமல் ேபானால்
அப்ேபாது அந்த நிலம் யூபிலி ஆண்டுவைர
வாங்கியவனிடேம இருக்கும். பிறகு சிறப்பான யூபிலி
விழா நடக்கும்ேபாது அந்நிலம் முதல்
உரிைமயாளனுக்கு மீண்டும் ேசர்ந்துவிடும். எனேவ,
சரியான குடும்பத்துக்கு அந்த ெசாத்தானது மீண்டும்
ெசாந்தமாகும்.

29 “ஒருவன், மதில் சூழ்ந்த பட்டணத்திலுள்ள தன்
வீட்ைட விற்றால் ஒரு ஆண்டு வைர மட்டுேம
அவனுக்குத் திரும்ப வாங்கிக்ெகாள்கிற உரிைம
உண்டு. 30 ஆனால் வீட்டுக்குச் ெசாந்தக்காரன்
அதைனத் திரும்ப வாங்கிக்ெகாள்ள முடியாவிட்டால்
அது வாங்கியவனுக்கும் அவனது சந்ததிகளுக்கும்
உரிைமயாகிவிடும். வீடு யூபிலி ஆண்டில் நிலத்ைதப்
ேபான்று அதன் ெசாந்தக்காரனுக்குப் ேபாய்ச்
ேசர்வதில்ைல. 31 மதில் இல்லாத பட்டணங்களாக
இருந்தால் அது வயல் ெவளியாக எண்ணப்படும்.
அதில் உள்ள வீடுகள் மட்டுேம யூபிலி ஆண்டின்ேபாது
உண்ைமயான ெசாந்தக்காரனுக்கு ேசரும்.

32 “ஆனால் ேலவியரின் நகரம்பற்றி ேவறு விதிகள்
உள்ளன. ேலவியர்கள் நகரங்களில் தங்கள் வீடுகைள
எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் மீண்டும்
வாங்கிக்ெகாள்ளலாம். 33 ேலவியர்களிடமிருந்து
யாரவது ஒரு வீடு வாங்கினால் ேலவியரின்
நகரங்களிலுள்ள வீடுகெளல்லாம் யூபிலி ஆண்டில்
மீண்டும் அவர்களுக்ேக உரியதாகிவிடும்.
ஏெனன்றால் ேலவியரின் நகரங்கள் எல்லாம்
ேலவியின் ேகாத்திரங்களுக்கு ெசாந்தம். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் இதைன ேலவியர்களுக்குக்
ெகாடுத்துவிட்டனர். 34 அேதாடு ேலவியரின்
நகரங்கைளச் சுற்றியிருக்கிற ெவளி நிலங்கைள
விற்கமுடியாது. அது எப்ேபாதும் ேலவியர்களுக்ேக
உரியதாகும்.

அடிைமகளின் எஜமானர்களுக்கு உரிய விதிகள்
35 “உன் சேகாதரரில் ஒருவன் மிகவும்
வறுைமயனாகிவிட்டால் அவன் அயல்
நாட்டுக்காரைனப் ேபான்று உன்ேனாடு
பிைழக்கும்படி அனுமதிக்க ேவண்டும். 36 நீ
அவனுக்குக் கடன் ெகாடுத்து அவனிடம் வட்டி
வாங்காமல் இருப்பாயாக. ேதவனுக்குரிய மதிப்ைபக்
ெகாடுத்து, உன் சேகாதரைன வாழவிடுவாயாக. 37

அவனிடம் நீ ெகாடுத்த கடனுக்காக வட்டி
வாங்காேத. நீ விற்கிற உணவிற்கு மிகுதியாக லாபம்
வரும்படி ெசய்யாேத. 38 நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர். உன்ைன எகிப்தில் இருந்து அைழத்து வந்து
கானான் நாட்ைடக் ெகாடுத்து, உனது ேதவனாக
ஆேனன்.

39 “உனது சேகாதரன் ஒருவன் ஏழ்ைம
காரணமாக உன்னிடம் அடிைமயாக இருக்கலாம். நீ
அடிைமேபான்று அவைன ேவைல வாங்கக்கூடாது.
40 யூபிலி ஆண்டு வைர அவன் ஒரு கூலிக்காரைனப்
ேபான்றும் ஒரு பயணிையப் ேபாலவும் இருப்பான். 41

பிறகு அவன் உன்ைனவிட்டுச் ெசல்லலாம். அவன்
தன் பிள்ைளகைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு மீண்டும் தன்
குடும்பத்துக்குத் திரும்பமுடியும். அவன் தனது
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26

முற்பிதாக்களின் ெசாத்துக்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். 42 ஏெனன்றால் அவர்கள்
எனது ஊழியர்கள். அவர்கைள நான்
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்டு எகிப்திலிருந்து
அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள் மீண்டும் அடிைமயாகக்
கூடாது. 43 இவர்களுக்குக் ெகாடூரமான
எஜமானனாக நீங்கள் இருக்கக் கூடாது. நீங்கள்
ேதவனுக்கு பயப்பட ேவண்டும்.

44 “உங்கள் ஆணும் ெபண்ணுமான
அடிைமகைளப்பற்றிய காரியங்களாவன: உங்கைளச்
சுற்றியுள்ள நாடுகளிலிருந்து அடிைமகைள அைழத்து
வரலாம். 45 உங்கள் ேதசத்தில் வசிக்கும் அயல்
நாட்டவர்கள் குடும்பங்களில் இருந்து நீங்கள்
அடிைமகளாக சிறுவர்கைளயும் அைழத்து
வந்திருக்கலாம். அந்த அடிைமச் சிறுவர்கள் உனக்கு
உரியவர்கள். 46 உங்கள் இறப்பிற்குப் பின் உங்களது
பிள்ைளகளின் வசத்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள்.
என்ெறன்றும் அவர்கள் உங்களது அடிைமகளாக
இருக்கலாம். இந்த அயல் நாட்டுக்காரர்கைள
உங்கள் அடிைமகளாக ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் உங்கள் ெசாந்தச் சேகாதரர்களாகிய
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ெகாடுைமயான
எஜமானனாக நீ இருக்கக்கூடாது.

47 “அயல் நாட்டுக்காரேரா பயணிகேளா
ெசல்வந்தர் ஆகலாம். உன் ெசாந்த நாட்டுக்காரன்
ஏைழயாக இருப்பதினால் அவர்கள் அயல்
நாட்டுக்காரர் ஒருவருக்கு அடிைமயாகலாம். 48

அவன் திரும்பவும் சுதந்திரமானவனாக முடியும்.
அவனது சேகாதரரில் ஒருவன் அவைன விைல
ெகாடுத்து மீட்டுவிடலாம். 49 அவனது சித்தப்பாேவா,
பங்காளிகேளா, அவைனத் திரும்ப வாங்கலாம்.
ஆனால் அவனுக்குப் ேபாதுமான பணம் இருந்தால்
தாேன அதைனக் ெகாடுத்துவிட்டு சுதந்திரம்
ெபற்றுவிடலாம்.

50 “அவன் தன்ைன விற்றுக்ெகாண்ட ஆண்டு முதல்
அடுத்த யூபிலி வைர எண்ணிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஆண்டுகளின் எண்ணிக்ைகைய ைவத்து விைலைய
முடிவு ெசய்யலாம். ஏெனன்றால் அவன் சில
ஆண்டுகேள தன்ைன ‘வாடைகயாகத்’
தந்திருக்கிறான். 51 யூபிலி ஆண்டு வருவதற்கு
இன்னும் பல ஆண்டுகள் இருந்தால் அவன் ெகாடுக்க
ேவண்டிய விைல மிகுதியாக இருக்கும். அவன்
அதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 52 யூபிலி ஆண்டு வர
இன்னும் ெகாஞ்சம் ஆண்டுகேள இருந்தால் அவன்
ெகாடுக்க ேவண்டிய விைல குைறவாக இருக்கும். 53

ஆனால் அவன் ஒரு வாடைக ஆைளப் ேபான்று அயல்
நாட்டுக்காரேனாடு ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் இருக்க
ேவண்டும். அந்த அயல் நாட்டுக்காரன் ெகாடூரமான
எஜமானனாக இல்லாமல் இருக்கட்டும்.

54 “அவைன யாரும் திரும்பி வாங்காவிட்டாலும்
யூபிலி ஆண்டில் அவனும் அவனது பிள்ைளகளும்
விடுதைல ெபறுவார்கள். 55 ஏெனன்றால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லாரும் எனது ஊழியர்கள். நான்
அவர்கைள எகிப்தின் அடிைமத்தனத்திலிருந்து
மீட்ேடன். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்!

ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களுக்குரிய பலன்கள்

“உங்களுக்காக விக்கிரகங்கைள
ஏற்படுத்தாதீர்கள். உங்கள் நாடுகளில்
சிைலகைளேயா நிைனவுச்

சின்னங்கைளேயா வணங்குவதற்காக
ஏற்படுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால் நாேன உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர்!

2 “எனது சிறப்பான ஓய்வு நாட்கைள நிைனவில்
ெகாள்ளுங்கள். எனது பரிசுத்தமான இடங்கைளப்
ெபருைமப்படுத்துங்கள். நாேன கர்த்தர்!

3 “எனது சட்டங்கைளயும் கட்டைளகைளயும்
நிைனவில் ெகாண்டு அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்! 4

நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நான் உரிய பருவத்தில்
மைழையத் தருேவன். நிலம் நன்றாக விைளயும்.
மரங்கள் நல்ல பழங்கைளத் தரும். 5 திராட்ைசப்
பழம் பறிக்கும் காலம்வைர உங்கள் ேபாரடிப்புக்
காலம் இருக்கும். விைதப்புக் காலம்வைர
திராட்ைசப்பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும். நீங்கள்
உங்கள் அப்பத்ைதத் திருப்தியாகச் சாப்பிட்டு
உங்கள் நாட்டில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். 6

உங்கள் நாட்டில் சமாதானத்ைத உருவாக்குேவன்.
நீங்கள் பாதுகாப்புடன் இருப்பீர்கள். எவரும் வந்து
உங்கைள ெநருங்கி அச்சுறுத்த முடியாது. தீைம
ெசய்யும் மிருகங்கைள நாட்டுக்கு ெவளிேய
ைவத்திருப்ேபன். ேவறு பைடகளும் உங்கள் நாட்டின்
வழியாகக் கடந்து ெசல்லாது.

7 “நீங்கள் உங்களது பைகவர்கைளத் துரத்தி
ெசன்று ேதாற்கடிப்பீர்கள். உங்கள் வாளால்
அவர்கைளக் ெகால்வீர்கள். 8 ஐந்து ேபரான நீங்கள்
நூறு ேபைர விரட்டிச் ெசல்வீர்கள், நூறு ேபராக
இருந்தாலும் நீங்கள் பத்தாயிரம் ேபைர
விரட்டிச்ெசன்று அவர்கைள வாளால் ெவட்டிக்
ெகால்லுவீர்கள்.

9 “நான் உங்கள்ேமல் கவனமாயிருந்து நிைறய
குழந்ைதகைள நீங்கள் ெபறும்படி ெசய்ேவன். நான்
எனது உடன்படிக்ைகைய பாதுகாப்ேபன். 10 நீங்கள்
ஒரு ஆண்டு விைளச்சைலப் ேபாதுமான அளவிற்கு
ேமல் ெபற்றிருப்பீர்கள். புதிய விைளச்சலும்
ெபறுவீர்கள். புதியைத ைவக்க இடமில்லாமல்
பைழயைத எறிவீர்கள். 11 உங்கள் நடுேவ எனது
ஆராதைனக் கூடாரத்ைத அைமப்ேபன். நான்
உங்களிடமிருந்து விலகிச் ெசல்லமாட்ேடன். 12

நான் உங்கேளாடு நடந்து உங்கள் ேதவனாக
இருப்ேபன். நீங்கேள எனது ஜனங்கள். 13 நாேன
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர். நீங்கள் எகிப்தில்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். நான் உங்கைள
அங்கிருந்து மீட்டு வந்ேதன். அடிைமகளாக நீங்கள்
சுமந்த பாரத்தால் முதுகு வைளந்துேபானீர்கள். நான்
உங்கள் நுகத்தடிகைள உைடத்து உங்கைள
நிமிர்ந்து நடக்கச் ெசய்ேதன்!

ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய தண்டைன
14 “நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டாேலா
அல்லது என் கட்டைளைய பின்பற்றாவிட்டாேலா
கீழ்க்கண்ட தீைமகள் உங்களுக்கு ஏற்படும். 15

நீங்கள் எனது சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிய மறுத்தால் எனது உடன்படிக்ைகைய
மீறினவர்களாக மாறுகிறீர்கள். 16 நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் உங்களுக்கு ேமாசமான தீைமகைள
உருவாக்குேவன். ேநாய்கைளயும் காய்ச்சைலயும்
உங்களுக்கு வரச் ெசய்ேவன். அைவ உங்கள்
கண்கைளயும் ஜீவைனயும் ெகடுக்கும். நீங்கள்
ெசய்யும் பயிர் விைளச்சலில் நீங்கள் ெவற்றி ெபற

ேலவியராகமம் 25:42

136



முடியாது. உங்கள் பைகவர்கள் உங்களது
விைளச்சைல உண்பார்கள். 17 நான் உங்களுக்கு
எதிராக இருப்ேபன். எனேவ உங்கைள உங்கள்
எதிரிகள் ெவல்வார்கள். அவர்கள் உங்கைள
ெவறுத்து ஆட்சி ெசலுத்துவார்கள். உங்கைள
எவரும் துரத்தாவிட்டாலும் நீங்கள் பயந்து
ஓடுவீர்கள்.

18 “இவற்றுக்குப் பிறகும் நீங்கள்
கீழ்ப்படியாவிட்டால் உங்கள் பாவங்களுக்காக ஏழு
மடங்கு தண்டிப்ேபன். 19 உங்கள் ெபருைமக்குரிய
ெபரிய நகரங்கைளெயல்லாம் அழிப்ேபன். வானம்
உங்களுக்கு மைழையத் தராது. நிலம்
விைளச்சைலத் தராது. 20 நீங்கள் கடினப்பட்டு
உைழப்பீர்கள், ஆனால் விைளச்சல் கிைடக்காது.
உங்கள் மரங்களும் பழங்கைளத் தராது.

21 “அல்லது இத்தைனக்குப் பிறகும் எனக்கு
எதிராகேவ நீங்கள் மாறி கீழ்ப்படிய மறுத்தால்
உங்கைள ஏழு மடங்கு கடுைமயாக தண்டிப்ேபன்.
உங்களது பாவங்கள் அதிகரிக்கும்ேபாது
தண்டைனகளும் அதிகமாகும். 22 நான் உங்களுக்கு
எதிராகக் காட்டு மிருகங்கைள அனுப்புேவன்.
உங்கள் பிள்ைளகைள உங்களிடமிருந்து அைவ
பிரித்துக் ெகாண்டு ேபாகும். அைவ உங்கள்
மிருகங்கைளக் ெகால்லும். அைவ உங்கள்
ஜனங்கைள அழிக்கும். ஜனங்கள் பயணம் ெசய்ய
அஞ்சுவார்கள். சாைலகள் ெவறுைமயாகும்!

23 “இைவ அைனத்தும் நடந்த பிறகும் நீங்கள்
பாடம் கற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்றாேலா ேமலும்
எனக்கு எதிராக இருந்தாேலா, 24 நானும்
உங்களுக்கு எதிராக மாறுேவன். ஆம் கர்த்தராகிய
நாேன உங்கள் பாவங்களுக்காக ஏழு மடங்கு
தண்டிப்ேபன். 25 நீங்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய
மீறியிருப்பதினால் நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
உங்களுக்ெகதிராக நான் பைடகைளக் ெகாண்டு
வருேவன். நீங்கள் பாதுகாப்புக்காக உங்கள்
நகரங்களுக்கு ஓடுவீர்கள். ஆனால்,
உங்களுக்கிைடயில் ேநாய்கைளப் பரவச் ெசய்ேவன்.
ேமலும் உங்கள் எதிரிகள் உங்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்கள். 26 அந்த நகரத்தில்
உண்பதற்குக் குைறவான அளவிேலேய தானியங்கள்
இருக்கும். ஒேர அடுப்பில் பத்துப் ெபண்கள்
அவர்களது எல்லா உணைவயும் சைமக்க முடியும்.
நீங்கள் அைத உண்ட பிறகும் பசிேயாடிருப்பீர்கள்!

27 “நீங்கள் அதற்கு ேமலும் என்ைனக்
கவனிக்காவிட்டாேலா, எனக்கு எதிராகத்
திரும்பினாேலா, 28 நான் உண்ைமயாகேவ எனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். ஆம், கர்த்தராகிய நான்
உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கைள ஏழு மடங்கு
தண்டிப்ேபன். 29 நீங்கள் மிகவும் பசியாவதினால்
உங்கள் குமாரர்கைளயும். குமாரத்திகைளயும்
தின்பீர்கள். 30 நான் உங்களது உயர்ந்த
ேமைடகைள அழிப்ேபன். உங்களது நறுமணப்புைகப்
பலிபீடங்கைள உைடப்ேபன். உங்களது பிணங்கைள
உங்களது உயிரற்ற விக்கிரகங்களின்ேமல்
ேபாடுேவன். நீங்கள் எனது ெவறுப்புக்கு ஆளாவீர்கள்.
31 நான் உங்கள் நகரங்கைள அழிப்ேபன். உங்கள்
பரிசுத்தமான இடங்கைள ெவறுைமயாக்குேவன்.
உங்கள் பலிகளின் மணத்ைத நுகரமாட்ேடன். 32

உங்கள் நிலங்கைள ெவறுைமயாக்குேவன். அதிேல
குடியிருக்கும் உங்கள் பைகவர்கள்

அதிர்ச்சியைடவார்கள். 33 ேதசங்கெளங்கும்
உங்கைளச் சிதறடிப்ேபன். நான் எனது வாைள
உருவி உங்கைள அழிப்ேபன். உங்கள் வயல்கள்
பாழாகும், உங்கள் நகரங்கள் அழிந்துேபாகும்.

34 “நீங்கள் உங்களது பைகவரின் நாட்டிற்கு
ெகாண்டு ெசல்லப்படுவீர்கள். உங்கள் நாடு
ெவறுைமயைடயும். இறுதியில் உங்கள் வயல்கள்
ஓய்வுெபறும். அைவ ஓய்வு காலத்தின் மகிழ்ச்சிைய
அனுபவிக்கும். 35 வயல்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு
முைற ஓய்வு ெபறேவண்டும் என்று சட்டம்
கூறுகின்றன. நீங்கள் அங்கு குடியிருந்தேபாது
ஓய்வுெபறாத அந்த நிலங்கள் பாழாய்க் கிடந்து
ஓய்வுெபறும். 36 உங்களில் உயிேராடு
இருப்பவர்கைளப் பைகவரின் நாடுகளில் ைதரியம்
இழந்து தவிக்கச் ெசய்ேவன். அைசகிற இைலகளின்
சத்தமும் அவர்கைள அச்சுறுத்தி விரட்டும். அவர்கள்
எதற்ெகடுத்தாலும் அஞ்சுவார்கள். யாரும்
துரத்தாவிட்டாலும் யாேரா அவர்கைள
வாெளடுத்துக் ெகாண்டு துரத்துவது ேபான்று
ஓடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 37 யாரும்
துரத்தாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் ஓடி ஒருவர் ேமல்
ஒருவர் விழுவார்கள்.

“எதிரிகைள எதிர்த்து நிற்கிற பலம் உங்களிடம்
இல்லாமல் ேபாகும். 38 ேவறு நாடுகளில் நீங்கள்
காணாமல் ேபாவீர்கள். உங்கள் பைகவரின்
நாடுகளில் மைறந்து ேபாவீர்கள். 39 உங்களில்
உயிேராடு இருப்பவர்கள் தங்கள் பாவங்களால்
பைகவர்கள் நாட்டில் அழிவார்கள். அவர்கள் தம்
முற்பிதாக்கள் ெசய்ததுேபாலேவ தங்கள்
பாவங்களால் அழிவார்கள்.

எப்ெபாழுதும் நம்பிக்ைக இருக்கிறது
40 “ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள
ஒப்புக்ெகாண்டு, அவர்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின்
பாவங்கைளயும் அறிக்ைகயிட்டு, அவர்கள் எனக்கு
எதிராக நடந்துக்ெகாண்டு, பாவம் ெசய்தார்கள்
என்பைத ஒப்புக்ெகாள்ளலாம். 41 அவர்கள் எனக்கு
எதிராக நடந்துெகாண்டதால் நானும் அவர்களுக்கு
எதிராக நடந்துெகாண்ேடன். அவர்கைளப்
பைகவரின் நாடுகளுக்கு அனுப்பி ைவத்ேதன்.
இதைனயும் அவர்கள் அறிக்ைகயிடலாம். அவர்கள்
எனக்கு அந்நியர்களாவார்கள். அவர்கள் அடக்கமாக
தங்கள் பாவங்களுக்கான தண்டைனகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 42 இவ்வாறு ெசய்தால்
நான் யாக்ேகாேபாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்,
நான் ஈசாக்ேகாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்
நான் ஆபிரகாேமாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்
நிைனவுப்படுத்திக்ெகாள்ேவன். நான் அந்த
ேதசத்ைத நிைனவுகூருேவன்.

43 “நிலம் ெவறுைமயாக இருக்கும். அது தனது
ஓய்வு காலத்ைத மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கும். பின்
உயிேராடு இருக்கிறவர்கள் தங்கள்
பாவங்களுக்கான தண்டைனகைள
ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் எனது
சட்டங்கைளயும், விதிகைளயும் ெவறுத்து கீழ்ப்படிய
மறுத்ததால் இந்தத் தண்டைன ெபற்றதாக
உணர்ந்துெகாள்வார்கள். 44 அவர்கள் உண்ைமயில்
பாவம் ெசய்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் என்னிடம்
உதவிக்கு வந்தால் நான் அவர்கைள விட்டு விலகிப்
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ேபாகமாட்ேடன். நான் அவர்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்ேபன். அவர்கள் தங்கள் பைகவரின் நாட்டிேல
இருந்தாலும் முழுவதுமாக அழித்துவிடமாட்ேடன்.
நான் அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
உைடக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான்
அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர். 45

அவர்களுக்காக, நான் அவர்களின்
முற்பிதாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ேவன். நான் அவர்களின்
முற்பிதாக்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு
வந்து, அவர்களின் ேதவன் ஆேனன். மற்ற நாடுகளும்
இதைனக் கவனித்தன. நான் கர்த்தர்!” என்று
கூறினார்.

46 இைவேய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர்
ெகாடுத்த சட்டங்களும், விதிகளும்,
ேபாதைனகளுமாகும். கர்த்தருக்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் ஏற்பட்ட உடன்படிக்ைகயின்
சட்டங்களும் இைவ தான். இச்சட்டங்கைள கர்த்தர்
சீனாய் மைலயில் ேமாேசயிடம் ெகாடுத்தார். ேமாேச
இவற்ைற ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான்.

வாக்குத்தத்தங்கள் முக்கியமானைவ

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறு. கர்த்தரிடம் ஒருவன்
சிறப்பான ெபாருத்தைன ஒன்ைறச்

ெசய்திருக்கலாம். அவன் கர்த்தருக்கு ஒரு நபைரக்
ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கலாம். அந்த
நபர் கர்த்தருக்குச் சிறப்பான ஊழியம் ெசய்வான்.
ஆசாரியன் அவனுக்ெகன்று ஒரு விைலைய நிர்ணயம்
ெசய்ய ேவண்டும். அந்த நபைரத் திரும்பப் ெபற
ேவண்டுமானால் அவனுக்குரிய மீட்பின்
ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 3 இருபது வயது
முதல் அறுபது வயது வைரயுள்ள ஒரு ஆணின் விைல
ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும். (நீங்கள் இதற்கு
அதிகாரப்பூர்வமான பரிசுத்த இடத்தின் ேசக்கலின்
அளைவேய எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.) 4 இருபது
வயது முதல் அறுபது வயது வைரயுள்ள ஒரு
ெபண்ணின் விைல முப்பது ெவள்ளிச்ேசக்கலாகும். 5

ஐந்து வயது முதல் இருபது வயதுவைர உைடய ஒரு
ஆண்மகனின் விைல இருபது ெவள்ளிச்
ேசக்கலாகும். ஐந்து முதல் வயது இருபது வயதுவைர
உைடய ஒரு ெபண்ணின் விைல பத்து ெவள்ளிச்
ேசக்கலாகும். 6 ஒரு மாதம் முதல் ஐந்து வயது
வைரயுள்ள ஆண் குழந்ைதயின் விைல ஐந்து
ேசக்கலாகும். ஒரு ெபண் குழந்ைதயின் விைல
மூன்று ேசக்கலாகும். 7 அறுபதும் அதற்கும் ேமலும்
ஆன ஒரு முதியவனின் விைல பதிைனந்து
ேசக்கலாகும். இது ேபான்ற முதிய ெபண்ணின்
விைல பத்து ேசக்கலாகும்.

8 “ஒருேவைள அவன் அப்பணத்ைதச் ெசலுத்த
முடியாத அளவிற்கு ஏைழயாக இருந்தால் அவைன
ஆசாரியனிடம் அைழத்துவர ேவண்டும். அவன்
ெசலுத்த ேவண்டிய ெதாைகையப்பற்றி ஆசாரியேன
முடிவு ெசய்வான்.

கர்த்தருக்கான காணிக்ைககள்
9 “கர்த்தருக்கான பலிகளாக சில மிருகங்கைளப்
பயன்படுத்தலாம். ஒருவன் இத்தைகய
மிருகங்கைளக் ெகாண்டுவந்தால் அைவ

பரிசுத்தமைடந்துவிடும். 10 அவன் அந்த மிருகத்ைத
கர்த்தருக்கு தருவதாக வாக்களித்திருக்கலாம்.
எனேவ அவன் அதற்குப் பதிலாக ேவறு மிருகத்ைதக்
ெகாண்டுவர முயலக்கூடாது. ேமாசமான
மிருகத்துக்குப் பதிலாக நல்ல மிருகத்ைதேயா, நல்ல
மிருகத்துக்குப் பதில் ேமாசமான மிருகத்ைதேயா,
ெகாண்டுவர முயற்சி ெசய்யக் கூடாது. அவ்வாறு
ஒருவன் ெசய்தால் அந்த இரண்டு மிருகங்களுேம
பரிசுத்தமாகி விடுவதால், இரண்டுேம
கர்த்தருக்குரியதாகிவிடும்.

11 “சில மிருகங்கைள கர்த்தருக்கு பலியாகத் தர
இயலாது. இத்தைகய தீட்டுள்ள மிருகத்ைத ஒருவன்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வந்தால், அதைன
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். 12 ஆசாரியன்
அதற்குரிய விைலைய முடிவு ெசய்வான். அம்மிருகம்
நல்லதா, ெகட்டதா என்பைதப்பற்றி ேவறுபாடு
எதுவும் இல்ைல. எனேவ ஆசாரியன் முடிவு
ெசய்வேத அம்மிருகத்தின் விைலயாகும். 13

ஒருேவைள அவன் அந்த மிருகத்ைதத் திரும்பப்
ெபறேவண்டும் என்று விரும்பினால் அதற்குரிய
விைலேயாடு ஐந்தில் ஒரு பங்கு ேசர்த்துக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

வீட்டின் மதிப்புத் ெதாைக
14 “ஒருவன் தனது வீட்ைட கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தம் என்று அர்ப்பணித்தால், அதன் விைலைய
ஆசாரியன் முடிவு ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வீடு நல்லது,
ெகட்டது என்பது பற்றி ேவறுபாடு இல்ைல.
ஆசாரியன் தீர்மானிப்பேத அவ்வீட்டின் விைலயாகும்.
15 ஆனால் வீட்டுக்காரன் அவ்வீட்ைடத் திரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்பினால்
வீட்டின் விைலேயாடு ஐந்தில் ஒரு பாகம் ேசர்த்துக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். பின்பு வீடு அவனுக்குரியதாகும்.

ெசாத்தின் மதிப்பு
16 “ஒருவன் தனது வயல்களின் ஒரு பாகத்ைத
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தால் அதன் விைலயானது
அதில் எவ்வளவு விைத விைதக்கலாம் என்பைதப்
ெபாறுத்ேத முடிவு ெசய்யப்படும். ஒருகலம் வாற்
ேகாதுைம, விைதக்கிற வயல் ஐம்பது ெவள்ளிச்
ேசக்கலாக மதிக்கப்பட ேவண்டும். 17 ஒருேவைள
வயைல யூபிலி ஆண்டில் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்தால்,
அதன் விைலைய ஆசாரியன் தீர்மானிப்பான். 18

அவன் தனது வயைல யூபிலி ஆண்டுக்குப் பிறகு
ெகாடுத்தால் ஆசாரியன் அதன் விைலையச்
சரியாகக் கணக்கிடேவண்டும். அவன் அடுத்த
யூபிலிக்கான ஆண்டு எண்ணிக்ைகையக் கணக்கிட்டு
விைலையச் ெசால்லுவான். 19 வயைலக்
ெகாடுத்தவன் திரும்பப்ெபற ேவண்டும் என்று
விரும்பினால் வயலின் விைலேயாடு ஐந்தில் ஒரு
பங்கு மிகுதியாகக் ெகாடுத்து ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
பிறகு அது அவனுக்கு உரிைம உைடயதாகும். 20

ஒருேவைள அவன் திரும்ப விைல ெகாடுத்து
வாங்கிக்ெகாள்ளாவிட்டால், அவ்வயல் ெதாடர்ந்து
ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாகும். ஒருேவைள அந்த
வயல் ேவறு யாருக்ேகனும் விற்கப்பட்டால், அவன்
அதைனத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. 21

எனேவ வயலுக்குச் ெசாந்தக்காரன் திரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டால், யூபிலி ஆண்டு
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வந்தாலும் அது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானதாக
விளங்கும், என்ெறன்றும் ஆசாரியர்களுக்கு உரிைம
உைடயதாக இருக்கும். அது கர்த்தருக்ேக
முழுைமயாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட நிலம்ேபால்
இருக்கும்.

22 “ஒருவன் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்த நிலம்
அவன் விைலக்கு வாங்கியதாக இருக்கலாம். அது
அவனது குடும்பச் ெசாத்தாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். 23 அப்ேபாது ஆசாரியன் யூபிலி
ஆண்டுகுரிய ஆண்டுகைளக் கணக்கிட்டு அதன்
விைலைய முடிவு ெசய்வான். அது கர்த்தருக்கு
உரியதாக இருக்கும். 24 பிறகு யூபிலி ஆண்டில்
அந்நிலம் மீண்டும் அந்நிலத்திற்கு ெசாந்தமான
குடும்பத்திற்ேக ேபாய்ச் ேசரும்.

25 “இதன் விைலைய முடிவு ெசய்யும்ேபாது
அதிகாரப்பூர்வமான அளைவ பயன்படுத்த ேவண்டும்.
ஒரு ேசக்கல் என்பது இருபது ேகராவாகும்.

மிருகங்களின் மதிப்புத் ெதாைக
26 “ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு மாடுகைளேயா,
ஆடுகைளேயா சிறப்புக் காணிக்ைகளாகக்
ெகாடுக்கலாம். அைவ முதலில் பிறந்தைவயாக
இருப்பின் அது ஏற்ெகனேவ கர்த்தருக்கு உரியது.
எனேவ அவற்ைற ஜனங்கள் சிறப்புக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க முடியாது. 27 ஜனங்கள்
முதலில் பிறந்த மிருகங்கைள கர்த்தருக்ேக
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் அது தீட்டுள்ளதாக
இருந்தால் அவன் அதைனத் திருப்பி
வாங்கிக்ெகாள்ளேவண்டும். ஆசாரியன் அதற்குரிய
விைலைய முடிவு ெசய்வான். விைலேயாடு ஐந்தில்
ஒரு பாகம் மிகுதியாகக் ெகாடுத்து அதைன
வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் அதைனத் திருப்ப
வாங்கிக்ெகாள்ளாவிட்டால் ஆசாரியன்தான்
விரும்புகிற விைலயில் மற்றவர்களுக்கு விற்றுவிட
ேவண்டும்.

சிறப்புக் காணிக்ைககள்
28 “ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும்
அன்பளிப்புகளில் சில சிறப்பான அன்பளிப்புகள்
உள்ளன. இைவ கர்த்தருக்ேக உரியைவ. அவற்ைறக்
ெகாடுத்தவன் திருப்பி வாங்கிக்ெகாள்ளவும்,
விற்கவும் முடியாது. இைவ கர்த்தருக்ேக
ெசாந்தமானைவ. காணிக்ைககளில் மனிதர்கள்,
மிருகங்கள், குடும்பச் ெசாத்திலுள்ள வயல்கள்
ேபான்றவற்ைற ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம். 29 சிறப்புக்
காணிக்ைகயாக மனிதைனக் ெகாடுத்தால்,
அவைனத் திரும்ப விைலக்கு வாங்க முடியாது. அவன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

30 “விைளச்சலில் பத்தில் ஒருபாகம் கர்த்தருக்கு
உரியது. வயல்களில் விைளப ைவகளிலும்,
மரங்களின் பழங்களிலும் பத்தில் ஒரு பாகம்
கர்த்தருக்ேக உரியது. 31 எனேவ எவனாவது
இதைனத் திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள விரும்பினால்
அதன் விைலேயாடு ஐந்தில் ஒரு பாகம் மிகுதியாகக்
ெகாடுத்து ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

32 “ஒருவனது மாடு அல்லது ஆட்டு மந்ைதயில்
பத்தில் ஒரு பங்கான மிருகங்கள் கர்த்தருக்கு
உரியைவ. 33 கர்த்தருக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும்
மிருகங்கள் நல்லைவயா, ெகட்டைவயா
என்பைதப்பற்றி கவைலப்பட ேவண்டாம். அதற்காக
அவன் ேவறு மிருகங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ள
ேவண்டாம். அவன் அவ்வாறு மாற்றிக்ெகாள்ள
விரும்பினால் இரண்டு மிருகங்களுேம கர்த்தருக்கு
உரியதாகும். இவற்ைறத் திரும்ப வாங்கிக்ெகாள்ள
முடியாது” என்று கூறினார்.

34 இைவ அைனத்தும் கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகளாகும். இதைன இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்காக சீனாய் மைலயில் அவர்
ெகாடுத்தார்.
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1

எண்ணாகமம்

இஸ்ரேவலைர ேமாேச கணக்கிடுதல்

ஆசரிப்புக் கூடாரத்திேல கர்த்தர்
ேமாேசயிடம் ேபசினார். இது சீனாய்
பாைலவனத்தில் நடந்தது. இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் எகிப்ைத விட்டுப் புறப்பட்ட இரண்டாவது
ஆண்டின் இரண்டாம் மாதத்தின் முதல் நாளில் இது
நடந்தது. கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெதாைகைய கணக்கிடு. ஒவ்ெவாரு
மனிதைனயும் அவனது குடும்பத்ேதாடும்
ேகாத்திரங்கேளாடும் பட்டியலிடு. 3 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் இருபது வயது அல்லது அதற்கு
ேமலுள்ள எல்லா ஆண்கைளயும் நீயும் ஆேரானும்
எண்ணிக் கணக்கிடுங்கள். (இந்த ஆண்கள்தான்
இஸ்ரேவல் பைடயில் பணிபுரிய ேவண்டும்.)
இவர்கைள குழுவின்படி கணக்கிடுக. 4 ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திற்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதன் உங்களுக்கு
உதவுவான். அவேன அந்தக் ேகாத்திரத்துக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். 5 உங்களுக்குத்
துைணயாக நின்று உங்களுக்கு உதவி
ெசய்பவர்களின் ெபயர்கள் பின்வருவதாகும்.
ரூபனின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ேசேதயூருைடய
குமாரன் எலிசூர்;
6 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து
சூரிஷதாயின் குமாரன் ெசலூமிேயல்;
7 யூதாவின் ேகாத்திரத்திலிருந்து அம்மினதாபின்
குமாரன் நகேசான்;
8 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து சூவாரின்
குமாரன் ெநதெனேயல்;
9 ெசபுேலானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ஏேலானின்
குமாரன் எலியாப்;
10 ேயாேசப்பின் சந்ததியிலிருந்து ேயாேசப்பின்
குமாரனான எப்பிராயீமின் ேகாத்திரத்திலிருந்து
அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா;
ேயாேசப்பின் குமாரனான மனாேசயின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து ெபதாசூரின் குமாரன்
கமாலிேயல்;
11 ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்திலிருந்து
கீெதேயானின் குமாரன் அபீதான்;
12 தாணின் ேகாத்திரத்திலிருந்து அம்மிஷதாயின்
குமாரன் அகிேயேசர்;
13 ஆேசரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ஓகிரானின்
குமாரன் பாகிேயல்
14 காத்தின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ேதகுேவலின்
குமாரன் எலியாசாப்;
15 நப்தலியின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ஏனானின்
குமாரன் அகீரா” என்று கூறினார்.
16 இவர்கள் அைனவரும் தங்களுைடய
ேகாத்திரங்களுக்கு தைலவர்களாக

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். 17 ேமாேசயும் ஆேரானும்
இவர்கைளத் தைலவர்களாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
18 ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச்
ேசர்த்துக் கூட்டினர். பிறகு, அவர்கள் தங்கள்
குடும்பம், மற்றும் ேகாத்திரங்களின்படி
பட்டியலிடப்பட்டனர். இருபது வயதும் அதற்கு
ேமலும் உள்ள எல்லா ஆண்களும்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 19 கர்த்தருைடய
கட்டைளயின்படிேய ேமாேச சரியாக ெசய்து
முடித்தான். ஜனங்கள் சீனாய் பாைலவனத்தில்
இருக்கும்ேபாேத, ேமாேச அவர்கைள எண்ணிக்
கணக்கிட்டான்.

20 அவர்கள் ரூபனின் ேகாத்திரத்ைதக்
கணக்கிட்டார்கள். (இஸ்ரேவலின் மூத்த குமாரன்
ரூபன்.) இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயில் பணியாற்றும் தகுதியுைடய எல்லா
ஆண்களும் எண்ணிக் கணக்கிடப்பட்டனர்.
அவர்கள் தம் கும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணி
பட்டியலிடப்பட்டனர். 21 ரூபனின் ேகாத்திரத்தில்
கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 46,500.
22 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
எண்ணினர். இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயில் பணியாற்றும் தகுதியுைடய
எல்லா ஆண்களும் பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள்
தங்கள் குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்திரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். 23 சிமிேயானின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களில்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 59,300.
24 காத்தின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
எண்ணினார்கள். இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயில் பணியாற்றும் தகுதியுைடய
எல்லா ஆண்களும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்திரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். 25 காத்தின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 45,650.
26 யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 27 யூதாவின் ேகாத்திரத்தில்
கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 74,600.
28 இசக்காரின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
எண்ணினார்கள். இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயில் பணியாற்றும் தகுதியுைடய
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எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்திரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். 29 இசக்காரின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 54,400.
30 ெசபுேலானின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
எண்ணினார்கள். இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயில் பணியாற்றும் தகுதியுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்திரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். 31 ெசபுேலானின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 57,400.
32 எப்பிராயீமின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
எண்ணினார்கள். (இவன் ேயாேசப்பின் குமாரன்)
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில்
பணியாற்றும் தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 33 எப்பிராயீமின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 40,500.
34 மனாேசயின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
அவர்கள் எண்ணினார்கள். (மனாேசயும்
ேயாேசப்பின் குமாரன்.) இருபது வயதும், அதற்கு
ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தினேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 35 மனாேசயின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 32,200.
36 அவர்கள் ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது வயதும்
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தினேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 37 ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 35,400.
38 அவர்கள் தாணின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தினேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 39 தாணின் ேகாத்திரத்தில்
கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 62,700.
40 ஆேசரின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள
அவர்கள் எண்ணினார்கள். இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தினேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 41 ஆேசரின் ேகாத்திரத்தில்
கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 41,500.

42 அவர்கள் நப்தலியின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தினேராடும்,
ேகாத்திரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். 43 நப்தலியின்
ேகாத்திரத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 53,400.
44 ேமாேசயும், ஆேரானும், பன்னிரண்டு
இஸ்ரேவல் தைலவர்களும், இந்த ஜனங்கைள
எண்ணினார்கள். (ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்துக்கும்
ஒவ்ெவாரு தைலவர் இருந்தனர்.) 45 அவர்கள்
இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயில்
பணியாற்றும் தகுதி ெகாண்டவர்கைள
எண்ணினார்கள். ஒவ்ெவாருவனும், தனது
குடும்பத்ேதாடு பட்டியலிடப்பட்டனர். 46 அவர்கள்
கணக்கிட்ட ஆண்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக
6,03,550.

47 ேலவி ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேசர்த்து எண்ணப்படவில்ைல.
48 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 49 “ேலவியின்
ேகாத்திரத்தில் உள்ள ஆண்கைள
எண்ணேவண்டாம். அவர்கைள இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ேசர்க்க ேவண்டாம். 50

ேலவியர்களிடம், அவர்கள் உடன்படிக்ைகயின்
பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு ெபாறுப்பானவர்கள் என்று
ெசால். அவர்கள் அக்கூடாரத்ைதயும், அதற்குரிய
ேவைலகைளயும் கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அவர்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதிலுள்ள
ெபாருட்கைளயும் சுமக்கேவண்டும். அவர்கள் தங்கள்
முகாைம அக்கூடாரத்ைதச் சுற்றிலும் அைமத்து
தங்கியிருந்து, அவற்ைறக் கவனித்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். 51 பரிசுத்தக் கூடாரமானது இடம்
ெபயரும்ேபாதும், அதற்கான ேவைலகைள
ேலவியர்கேள ெசய்யேவண்டும். பரிசுத்தக்
கூடாரமானது நிறுவப்படும்ேபாெதல்லாம் அதற்குரிய
ேவைலகைளயும் ேலவியர்கேள ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர்கேள பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் சகல
ெபாறுப்புகளுக்கும் உரியவர்கள். ேலவியின்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசராத ஒருவன், பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் ேவைலகைளச் ெசய்ய முயன்றால்
அவன் ெகால்லப்படேவண்டும். 52 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள், தனித்தனிக் குழுக்களாக தங்கள்
முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். தங்கள்
குடும்பக் ெகாடியின் அருகிேலேய ஒவ்ெவாருவனும்
தங்கேவண்டும். 53 ஆனால், ேலவியர்கள் தங்கள்
முகாைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதச் சுற்றிேய
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள்
உடன்படிக்ைகயின் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதப்
பாதுகாக்கேவண்டும். அதனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எவ்விதத் தீைமயும் ஏற்படாமல்
இருக்கும்” என்றார்.

54 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும், ேமாேசக்கு
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய கீழ்ப்படிந்தனர்.

முகாமிற்கான முன் ஏற்பாடுகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆசரிப்புக்
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கூடாரத்ைதச் சுற்றிேய, தங்கள் முகாைம
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு குழுவும்,
தங்களுக்ெகன்று தனியான ெகாடிைய
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். தங்கள்
குழுக்ெகாடியின் அருகிேலேய, ஒவ்ெவாருவனும்
தங்க ேவண்டும்.
3 “யூதா முகாமின் ெகாடியானது சூரியன்
உதிக்கின்ற, கிழக்குத் திைசயில் இருக்க ேவண்டும்.
யூதாவின் ேகாத்திரம், அக்ெகாடியின் அருகிேலேய
தங்கள் முகாம்கைள அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அம்மினதாபின் குமாரனான நகேசான், யூதாவின்
ேகாத்திரத்துக்குத் தைலவனாக இருப்பான். 4

அவர்கள் குழுவில் 74,600 ஆண்கள் இருந்தனர்.
5 “இசக்காரின் ேகாத்திரம், யூதாவின்
ேகாத்திரத்திற்கு அருகில் தங்கியிருக்க ேவண்டும்.
சூவாரின் குமாரனான ெநதேனேயல், இசக்கார்
ஜனங்களின் தைலவனாய் இருப்பான். 6 அவனுைடய
குழுவில் 54,400 ஆண்கள் இருந்தனர்.
7 “ெசபுேலானின் ேகாத்திரமானது, யூதாவின்
ேகாத்திரத்துக்கு அருகில் தங்கியிருக்க ேவண்டும்.
ஏேலானின் குமாரனான எலியாப், ெசபுேலான்
ஜனங்களின் தைலவனாவான். 8 அவர்கள் குழுவில்
57,400 ஆண்கள் இருந்தனர்.
9 “யூதாவின் முகாமில் ெமாத்தம் 1,86,400 ஆண்கள்
இருந்தனர். இவர்கள் அைனவரும், தங்கள்
ேகாத்திரங்களின்படி பிரிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள்
ஓரிடத்திலிருந்து இன்ெனாரு இடத்திற்குப்
ேபாகும்ேபாது, யூதாவின் ேகாத்திரேம முதலில்
ெசல்லும்.
10 “ரூபனுைடய முகாமின் ெகாடிையக் ெகாண்ட
பைடகள், பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ெதன்பகுதியில்
இருக்கும். ஒவ்ெவாரு குழுவும் இக்ெகாடியின்
அருகில் இருக்கும். ேசேதயூரின் குமாரனான
எலிசூர், ரூபன் ஜனங்களின் தைலவனாக
இருப்பான். 11 இக்குழுவில் 46,500 ஆண்கள்
இருந்தனர்.
12 “சிமிேயானின் ேகாத்திரம், ரூபனின்
ேகாத்திரத்தின் அருகில் இருக்கும். சூரிஷதாவின்
குமாரனான ெசலூமிேயல், சிமிேயான் ஜனங்களின்
தைலவனாக இருப்பான். 13 இக்குழுவில் 59,300
ஆண்கள் இருந்தனர்.
14 “காத்தின் ேகாத்திரமும், ரூபனின் ேகாத்திரத்தின்
அருகில் இருக்கும். ேதகுேவலின் குமாரனாகிய
எலியாசாப், காத் ஜனங்களின் தைலவனாயிருப்பான்.
15 இக்குழுவில் 45,650 ஆண்கள் இருந்தனர்.
16 “ரூபனின் முகாமில் எல்லா
ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் ெமாத்தம் 1,51,450
ஆண்கள் இருந்தனர். ஜனங்கள் ஓரிடத்திலிருந்து,
இன்ெனாரு இடத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது இக்குழு
இரண்டாவதாகச் ெசல்லும்.
17 “ஜனங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது, அடுத்ததாக
ேலவியரின் குழு ெசல்ல ேவண்டும். ஆசாரிப்புக்
கூடாரமானது அவர்களுைடய எல்லா
முகாம்களுக்கும் நடுேவ இருக்க ேவண்டும். அவர்கள்
ெசல்லுகிற வரிைசப்படிேய தங்கள் முகாம்கைளயும்
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் குடும்பக் ெகாடிகேளாடுதான் பயணம்
ெசய்யேவண்டும்.
18 “எப்பிராயீமுைடய முகாமின் ெகாடிையயுைடய
பைடகள் ேமற்கு பக்கத்தில் தங்கள் முகாைம

அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அம்மியூதின்
குமாரனான எலிஷாமா எப்பிராயீமின்
ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக இருப்பான். 19

இக்குழுவில் ெமாத்தம் 40,500 ஆண்கள்
இருந்தனர்.
20 “மனாேசயின் ேகாத்திரமானது எப்பிராயீமுைடய
குடும்பத்துக்கு அருகில் தங்க ேவண்டும். ெபதாசூரின்
குமாரனான கமாலிேயல், மனாேச ஜனங்களுக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். 21 இக்குழுவில் ெமாத்தம்
32,200 ஆண்கள் இருந்தனர்.
22 “ெபன்யமீனின் ேகாத்திரமும் எப்பிராயீமுைடய
குடும்பத்துக்கு அருகில் தங்க ேவண்டும்.
கீெதேயானின் குமாரனாகிய அபீதான் ெபன்யமீன்
ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக இருப்பான். 23

அக்குழுவில் உள்ள ஆண்களின் எண்ணிக்ைக
35,400 ஆகும்.
24 “எப்பிராயீமின் குழு தங்கி இருக்கும் இடத்தில்,
ெமாத்தத்தில் 108,100 ஆண்கள் இருந்தார்கள்.
ஜனங்கள் ஓரிடத்திலிருந்து இன்ெனாரு
இடத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது, மூன்றாவதாக இவர்கள்
ெசல்ல ேவண்டும்.
25 “தாண் குழுவின் ெகாடியானது வடக்குப் புறத்தில்
இருக்க ேவண்டும். தாணின் ேகாத்திரங்கள், அங்ேக
தங்கள் முகாம்கைள அைமத்திருப்பார்கள்.
அம்மிஷதாயின் குமாரனான அகிேயேசர், தாண்
ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான். 26 இந்தக்
குழுவில் 62,700 ஆண்கள் இருந்தனர்.
27 “ஆேசரின் ேகாத்திரத்தினர் தாணின்
ேகாத்திரத்தினைர அடுத்து இருப்பார்கள்.
ஓகிரானின் குமாரனான பாகிேயல், ஆேசர்
ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான். 28

இக்குழுவில், 41,500 ஆண்கள் இருந்தனர்.
29 “நப்தலியின் ேகாத்திரத்தினரும் தாணின்
ேகாத்திரத்தினருக்கு அடுத்துக் கூடாரமிட்டு
இருப்பார்கள். ஏனானின் குமாரனாகிய அகீரா,
நப்தலி ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான். 30

இக்குழுவில் 53,400 ஆண்கள் இருந்தனர்.
31 “தாணின் குழு தங்கி இருக்கும் இடத்தில்
ெமாத்தத்தில் 1,57,600 ஆண்கள் இருந்தார்கள்.
மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து இன்ெனாரு இடத்திற்குச்
ெசல்லும்ேபாது, கைடசியில் ெசல்ல
ேவண்டியவர்கள் இவர்கேள, ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
குடும்பக் ெகாடிகேளாடு இருக்க ேவண்டும்” என்று
கூறினார்.

32 இவர்கள்தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள். அவர்கள்
குடும்பவாரியாகக் கணக்கிடப்பட்டனர். எல்லா
முகாம்களிலும் இருந்த ெமாத்த இஸ்ரேவல்
ஆண்களின் எண்ணிக்ைக 6,03,550 ஆகும். 33

ேமாேச கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ேலவியர்கைள
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து
எண்ணவில்ைல.

34 கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ெசான்னபடி, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து முடித்தனர்.
ஒவ்ெவாரு குழுவும் தமது ெசாந்தக் ெகாடியின் கீழ்
தங்கி இருந்தது. அைனவரும் தங்கள் குடும்பம்,
மற்றும் ேகாத்திரத்தின்படிேய பிரயாணப்பட்டு
ேபானார்கள்.
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ஆசாரியர்களான ஆேரானின் குடும்பத்தினர்

சீனாய் மைலயில் கர்த்தர் ேமாேசேயாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஆசாரியனாகிய
ஆேரான், மற்றும் ேமாேசயின் வம்ச வரலாறு

கீழ்க்கண்டவாறு இருந்தது:
2 ஆேரானுக்கு நான்கு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
நாதாப் முதல் குமாரன். அபியூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் என்பவர்கள் இைளயவர்கள். 3 இவர்கள்
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு,
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும் ெபாறுப்ைபப்
ெபற்றிருந்தனர். 4 ஆனால் நாதாபும் அபியூவும்
தங்கள் பாவத்தின் காரணமாக, கர்த்தருக்கு ஊழியம்
ெசய்யும்ேபாேத, மரித்துப்ேபானார்கள்.
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகப் பலி ெசலுத்தும்ேபாது
கர்த்தரால் அங்கீகரிக்கப்படாத ெநருப்ைப அவர்கள்
பயன்படுத்தினர். எனேவ, நாதாப்பும், அபியூவும்
சீனாய் பாைலவனத்திேலேய மடிந்தார்கள்.
அவர்களுக்கு குமாரர்கள் இல்ைல. எனேவ,
அவர்களின் இடத்தில் எெலயாசாரும், இத்தாமாரும்
ஆசாரியர்களாக கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்தனர்.
அவர்களின் தந்ைதயான ஆேரான் உயிேராடு
இருக்கும்ேபாேத இது நிகழ்ந்தது.

ஆசாரியர்களின் உதவியாட்களான ேலவியர்கள்
5 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 6 “ேலவியர்களின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து அைனவைரயும்,
ஆசாரியனாகிய ஆேரானிடம் அைழத்துக் ெகாண்டு
வா. அவர்கள் ஆேரானின் உதவியாட்களாக
இருப்பார்கள். 7 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் ஆேரான்
ஊழியம் ெசய்யும்ேபாது, அவனுக்கு ேலவியர்கள்
உதவுவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்திற்கு ெதாழுதுெகாள்ள வரும்ேபாதும்,
ேலவியர்கள் அவர்களுக்கு உதவி ெசய்வார்கள். 8

ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலுள்ள அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் பாதுகாப்பது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் கடைமயாகும். ஆனால் ேலவியர்கள்
இவற்ைறச் சுமந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச்
ேசைவ ெசய்யேவண்டும். பரிசுத்தக் கூடாரத்தில்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டிய முைற இதுேவயாகும்.

9 “ஆேரானிடமும் அவனது குமாரர்களிடமும்
ேலவியர்கைள ஒப்பைடயுங்கள். அவர்கள்
ஆேரானுக்கும் அவனது குமாரர்களுக்கும் உதவி
ெசய்வதற்காகேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

10 “ஆேராைனயும் அவனது குமாரர்கைளயும்,
ஆசாரியர்களாக ஊழியம் ெசய்ய நியமனம் ெசய்.
அவர்கள் தங்கள் கடைமைய நிைறேவற்றி ஆசாரிய
ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும். இப்பரிசுத்தமான
ெபாருட்களின் அருகில் ேவறு எவராவது வர
முயன்றால் அவர்கள் ெகால்லப்பட ேவண்டும்”
என்றார்.

11 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 12 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் குடும்பம் ஒவ்ெவான்றிலும் முதலில்
பிறக்கும் குமாரைன எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று ஏற்ெகனேவ ெசால்லியிருந்ேதன். ஆனால்
இப்ேபாது எனக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்காக
ேலவியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன். அவர்கள்
எனக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள்; எனேவ இனி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் முதல் பிள்ைளைய

எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். 13 நீங்கள் எகிப்தில்
இருந்தேபாது நான் எகிப்திலுள்ள முதலில் பிறந்த
அைனத்ைதயும் ெகான்ேறன். அந்த ேநரத்தில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஒவ்ெவாரு முதல்
குழந்ைதையயும் எனக்குரியதாக நான்
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். முதலில் பிறந்த அைனத்து
குழந்ைதகளும், அைனத்து மிருகங்களும்
எனக்குரியது. ஆனால் இப்ேபாது உங்களுக்கு
முதலில் பிறக்கும் குழந்ைதகைள உங்களுக்ேக
ெகாடுத்துவிடுகிேறன். ேலவியர்கைள எனக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்ேடன். நாேன கர்த்தர்”
என்றார்.

14 கர்த்தர் மீண்டும் சீனாய் பாைலவனத்தில்
ேமாேசேயாடு ேபசி, 15 “ேலவியின் எல்லாக்
குடும்பங்கைளயும், ேகாத்திரங்கைளயும் ஒருமாத
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் ஆண்
குழந்ைதகைளக் கணக்கிடு” என்றார். 16 ேமாேச
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்கைள
கணக்கிட்டான்.

17 ேலவிக்கு ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்று
மூன்று குமாரர்கள் இருந்தனர்.
18 ஒவ்ெவாருவரும் பல ேகாத்திரங்களுக்குத்
தைலவர்கள்.
ெகர்ேசான் ேகாத்திரத்தில் லிப்னீயும், சீேமயியும்
இருந்தனர்.
19 ேகாகாத் ேகாத்திரத்தில் அம்ராம், இத்ேசயார்,
எப்ேரான், ஊசிேயல் ஆகிேயார் இருந்தனர்.
20 ெமராரி ேகாத்திரத்தில் மேகலியும், மூசியும்
இருந்தனர்.

இந்த அைனத்துக் குடும்பங்களும் ேலவியின்
ேகாத்திரத்தில் இருந்தனர்.

21 லிப்னீ, சீேமயி ஆகிேயாரின் குடும்பங்கள்,
ெகர்ேசானின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். 22

அவர்கள் இரு ேகாத்திரங்களிலும் ஆண்களும், ஒரு
மாத வயதுக்கு ேமற்பட்ட ஆண் பிள்ைளகளுமாக
7,500 ேபர் இருந்தனர். 23 ேமற்குப்பக்கத்தில்
முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ளுமாறு ெகர்ேசானியர்
ேகாத்திரங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. அவர்கள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் பின் பகுதியில் தங்கள்
முகாைம அைமத்தனர். 24 லாேயலின் குமாரனாகிய
எலியாசாப் என்பவன் ெகர்ேசானிய
ேகாத்திரத்தினருக்கு தைலவன் ஆனான். 25

ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் காவேலாடு பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதயும், ெவளிக் கூடாரத்ைதயும் அதன்
மூடிையயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு
ெகர்ேசானியருக்கு இருந்தது. ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலில் உள்ள ெதாங்கு திைரையயும்
இவர்கேள கவனித்துக்ெகாண்டனர். 26 ேமலும்
பிரகாரத்தின் ெதாங்கு திைரகைளயும், பிரகாரத்தின்
மூடு திைரகைளயும் அவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டனர். பிரகாரமானது பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும் சுற்றியிருந்தது.
திைரகளுக்குத் ேதைவயான கயிறு மற்றும் மற்ற
ெபாருட்களுக்கும் அவர்கள் ெபாறுப்புள்ளவர்களாக
இருந்தனர்.

27 அம்ராம், இத்ேசயர் எப்ேரான், ஊசிேயல் ஆகிய
குடும்பங்கள் ேகாகாத்தின் ேகாத்திரத்தில்
இருந்தன. 28 இக்ேகாத்திரத்தில் ஆண்களும், ஒரு
மாதத்திற்கு ேமலான ஆண் குழந்ைதகளுமாக 8,300
ேபர் இருந்தனர். ேகாகாத்தியர்கள் பரிசுத்தமான
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இடத்திலுள்ள ெபாருட்கைளப் பாதுகாக்கும்
ெபாறுப்பு வகித்தார்கள். 29 பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
ெதற்கு பக்கத்தில் ேகாகாத்தின் ேகாத்திரங்கள்
தங்கள் முகாைம அைமத்திருந்தனர். 30

ஊசிேயலின் குமாரனான எல்சாபான்
ேகாகாத்தியரின் ேகாத்திரங்களுக்குத் தைலவன்
ஆனான். 31 அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டி, ேமைஜ,
குத்து விளக்கு, பீடங்கள், பரிசுத்த இடத்தின்
ெபாருட்கள், ெதாங்கு திைர, அங்குள்ள அைனத்து
ேவைலகளுக்கும் உரிய ெபாருட்கைளயும் காத்து
வந்தனர்.

32 ஆேரானின் குமாரனாகிய ஆசாரியன்
எெலயாசார் ேலவியர்களின்
தைலவர்களுக்ெகல்லாம் தைலவனாக இருந்தான்.
இவன் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைள காவல்
காப்பவர்களுக்ெகல்லாம் ெபாறுப்பாளியாய்
இருந்தான்.

33 மேகலி, மூசி ஆகிேயாரின் ேகாத்திரங்கள்
ெமராரியின் குடும்பத்ேதாடு ேசர்ந்தது. மேகலியின்
ேகாத்திரத்தில் ஆண்களும், ஒரு மாதத்திற்கு
ேமற்பட்ட வயதுைடய ஆண் குழந்ைதகளும் 6,200
ேபர் இருந்தனர். 35 அபியாேயலின் குமாரனாகிய
சூரிேயல், ெமராரி ேகாத்திரத்தின் தைலவனாய்
இருந்தான். பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் வடக்கு
பக்கத்தில் இவர்களுக்கு இடம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இடத்தில் அவர்கள்
தங்கள் முகாைம அைமத்திருந்தனர். 36 ெமராரி
குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் சட்டங்கள், பலைககள், தாழ்ப்பாள்,
தூண்கள், பாதங்கள் மற்றும் அதற்குரிய ெபாருள்கள்
அைனத்ைதயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. 37 பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் சுற்றுப் பிரகாரத்தில் உள்ள தூண்கள்,
பாதங்கள், முைளகள், கயிறுகள் அைனத்ைதயும்
அவர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டனர்.

38 ேமாேச, ஆேரான், அவனது குமாரர்கள்
எல்ேலாரும் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கு எதிரில்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் கிழக்கில் முகாமிட்டனர்.
பரிசுத்த இடத்ைத கவனிக்கும் ெபாறுப்பு
அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களுக்காகவும் அவர்கள் இதைனச்
ெசய்தனர். ேவறு யாராவது பரிசுத்த இடத்தின்
அருகில் வந்தால், அவர்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.

39 ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
ஆண்கைளயும், ஒரு மாதத்திற்கு ேமற்பட்ட
ஆண்பிள்ைளகைளயும் கணக்கிடுமாறு கர்த்தர்
ேமாேசயிடம் கட்டைளயிட்டார். அவர்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக 22,000.

முதல் குமாரர்களின் இடத்ைத ேலவியர்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ளுதல்

40 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இஸ்ரேவலில் முதலில்
பிறந்த எல்லா ஆண்கைளயும், குைறந்தது ஒரு
மாதமாவது ஆன ஆண் குழந்ைதகைளயும் கணக்கிடு.
அவர்களின் ெபயைரயும் எழுதி பட்டியலிடு. 41 கடந்த
காலத்தில் நான், இஸ்ரேவலில் முதலில் பிறக்கும்
ஆண் மக்கைளெயல்லாம் எனக்குரியவர்கள் என்று
கூறியிருந்ேதன். கர்த்தராகிய நான் இப்ேபாது
ேலவியர்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.

இஸ்ரேவலில் முதலில் பிறக்கும் அைனத்து
மிருகங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வதற்குப் பதிலாக,
ேலவியர்களுக்குரிய முதலில் பிறந்த மிருகங்கைள
மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார்.

42 எனேவ ேமாேச, கர்த்தருைடய கட்டைளப்படி
ெசய்தான். அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் முதலில்
பிறந்த குழந்ைதகைளக் கணக்ெகடுத்தான். 43

முதலாவதாக பிறந்த ஆண்கைளயும், ஒரு மாதமும்
அதற்கு ேமலுமுள்ள ஆண் குழந்ைதகைளயும்,
ேமாேச பட்டியலிட்டான். அதில் ெமாத்தம் 22,273
ெபயர்கள் இருந்தன.

44 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “கர்த்தராகிய
நான் இந்தக் கட்டைளையக் ெகாடுக்கிேறன்:
‘இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்துக்
குடும்பங்களிலுமுள்ள முதலில் பிறந்த ஆண்
குழந்ைதகளுக்கு பதிலாக ேலவியர்வம்சத்திலுள்ள
முதலில் பிறக்கும் ஆண்கைள மட்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். 45 மற்ற இஸ்ரேவலில்
முதலில் பிறந்த மிருகங்களுக்குப் பதிலாக
ேலவியர்களிடமுள்ள முதலில் பிறக்கும் மிருகங்கைள
மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ேலவியர்கள் எனக்கு
உரியவர்கள். 46 ெமாத்தம் 22,000 ேலவியர்கள்
இருந்தனர். ஆனால் மற்ற குடும்பங்களில் 22,273
முதலில் பிறந்த ஆண் பிள்ைளகள் இருந்தனர்.
ேலவியர்கைள விட, முதலில் பிறந்த ஆண்
பிள்ைளகள் 273 ேபர் மற்ற குடும்பங்களில்
இருந்தனர். 47 அதிகாரப் பூர்வமான அளைவ
அடிப்பைடயாய் ைவத்துக்ெகாண்டு, தைலக்கு ஐந்து
ேசக்கல் வீதமாக 273 ேபர்களிடமிருந்தும் வாங்கு.
(ஒரு ேசக்கல் என்பது இருபது ேகரா இருக்கும்.) 48

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் இருந்து ெவள்ளிையயும்
வசூல் ெசய். இவற்ைற ஆேரானுக்கும், அவனது
குமாரர்களுக்கும் ெகாடுப்பாயாக. இது 273
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கான சம்பளத்
ெதாைகயாகும்’” என்றார்.

49 மற்ற ேகாத்திரங்களில் இருந்து வந்த 273
ேபர்களின் இடத்ைத ஈடுெசய்ய ேபாதுமான அளவில்
ேலவியர்கள் இல்லாமல் இருந்தனர். எனேவ ேமாேச
அந்த 273 ேபர்களுக்காக பணம் வசூல் ெசய்தான்.
50 ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் முதலில் பிறந்த
ஆண் பிள்ைளகளிடமிருந்து ெவள்ளிைய வசூல்
ெசய்தான். அதிகாரப் பூர்வமான அளைவ
ைவத்துக்ெகாண்டு, அவன் 1,365 ேசக்கல்
ெவள்ளிைய வசூலித்தான். 51 ேமாேச கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான். ெவள்ளிைய ஆேரானுக்கும் அவனது
குமாரர்களுக்கும் கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
ெகாடுத்தான்.

ேகாகாத் குடும்பத்தின் ேவைலகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடமும் ஆேரானிடமும், 2

“ேகாகாத்தின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்களின் ெமாத்த ஆண்களின்

ெதாைகைய எண்ணிக் கணக்கிடு. (ேகாகாத்தின்
ேகாத்திரமானது ேலவியர் ேகாத்திரத்தின் ஒரு
பகுதியாகும்.) 3 30 வயது முதல் 50 வயது
வைரயுள்ள, பைடயில் பணியாற்றக்கூடிய
ஆண்கைளக் கணக்கிடு. இவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தில் ேவைல ெசய்வார்கள். 4 ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தில் உள்ள மிகப் பரிசுத்தமானப்
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ெபாருட்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்வேத இவர்களின்
ேவைல.

5 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் புதிய இடங்களுக்குப்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் உள்ேளச்
ெசல்லேவண்டும். அவர்கள் திைரைய கீேழ எடுத்து,
அதனால் பரிசுத்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூட
ேவண்டும். 6 அதன்ேமல் அழகான ேதாலினாலான
மூடியால் மூடேவண்டும். அதன் ேமல் ெகட்டியான
நீலத்துணிைய விரித்து, தண்டுகைள வைளயத்தினுள்
ெசலுத்தி, பரிசுத்தப்ெபட்டிைய மூட ேவண்டும்.

7 “பிறகு ஒரு நீலத்துணிையப் பரிசுத்த
ேமைஜயின்ேமல் விரிக்க ேவண்டும். அதன் ேமல்
தட்டுக்கைள ைவத்து, கரண்டி, ேகாப்ைப, மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகக்கான ஜாடிைய ைவக்க
ேவண்டும். அேதாடு சிறப்பான அப்பத்ைதயும் அதன்
ேமல் ைவக்க ேவண்டும். 8 பின் அதன்ேமல் சிவப்புத்
துணிைய ைவத்து, அதைன ெமல்லிய ேதால்
மூடியால் மூடேவண்டும். பிறகு ேமைஜ
தண்டுகைளயும் வைளயத்தினுள் கட்டிவிட ேவண்டும்.

9 “குத்து விளக்குத் தண்ைடயும் அதிலுள்ள
அகல்கைளயும் நீலத் துணியால் மூட ேவண்டும்.
விளக்கு எரிவதற்கு உதவுகின்ற அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும், எண்ெணய் பாத்திரங்கைளயும்
மூடி ைவக்க ேவண்டும். 10 பிறகு இைவ
அைனத்ைதயும் ெமல்லிய ேதாலால் மூடிக்கட்டி, ஒரு
தண்ேடாடு இைணக்க ேவண்டும். இது இவற்ைறத்
தூக்கிச் ெசல்ல உதவியாக இருக்கும்.

11 “அவர்கள் தங்க பலிபீடத்தின் ேமல் நீலத்
துணிைய மூடி, அதன் ேமல் ெமல்லிய ேதாைல
மூடேவண்டும். அதில் தண்டுகைள வைளயத்ேதாடு
இைணத்துக் கட்ட ேவண்டும்.

12 “பிறகு பரிசுத்த இடத்தில்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் பயன்படும், அைனத்து
சிறப்புப் ெபாருட்கைளயும் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
அவற்ைற நீலத்துணியில் சுருட்ட ேவண்டும். பிறகு
அதைன ெமல்லியத் ேதாலால் மூடிக்கட்டேவண்டும்.
இவற்ைறத் தூக்கிச் ெசல்வதற்கு வசதியாக ஒரு
தண்ேடாடு கட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

13 “ெவண்கலத்தாலான பலீபீடத்தில் உள்ள
சாம்பைல சுத்தப்படுத்த ேவண்டும். பிறகு அதைன
நீலத் துணியால் மூட ேவண்டும். 14 பின்
ெதாழுதுெகாள்வதற்கான அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
ெநருப்புத்தட்டு, குறடு, சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டி,
கலசங்கள் ேபான்றைவகைள அவர்கள்
ெவண்கலத்தாலான பலிபீடத்தின் ேமல் ைவக்க
ேவண்டும். பின் ெமல்லியத் ேதாலால் பலிபீடத்ைத
மூடேவண்டும். இவற்ைறத் தூக்கிச் ெசல்ல
வசதியாக தண்டுகைள வைளயங்களில்
மாட்டிக்ெகாள்ளேவண்டும்.

15 “ஆேரானும் அவனது குமாரர்களும், பரிசுத்த
இடத்திலுள்ள பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைளெயல்லாம் மூடிைவத்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். பிறகு ேகாகாத் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள், இவற்ைறத் தூக்கிச் ெசல்ல ேவண்டும்.
இம்முைறயில் இவர்கள் மரிக்காதபடிக்கு
பரிசுத்தமான இடத்ைதத்
ெதாடாதிருக்கக்கடவர்கள்.

16 “ஆசாரியன் ஆேரானின் குமாரனான
எெலயாசார் பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்
ெபாறுப்புக்குரியவன். பரிசுத்த இடத்திற்கும்,
அதிலுள்ள ெபாருட்களுக்கும் அவேன
ெபாறுப்பானவன். விளக்குக்குரிய எண்ெணய்க்கும்,
நறுமணப் ெபாருட்களுக்கும், தினந்ேதாறும்
ெசலுத்தப்படும் பலிகளுக்கும், அபிேஷக
எண்ெணய்க்கும் அவேன ெபாறுப்பானவன்” என்றார்.

17 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடமும்,
ஆேரானிடமும், 18 “கவனமாக இருங்கள். ேகாகாத்
ேகாத்திரம் அழிந்துேபாகாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். 19 அவர்கள் மகா பரிசுத்த
இடத்தின் அருகில் ெசல்லும்ேபாது மரிக்காமல்
இருப்பதற்காக, நீங்கள் அவர்களுக்காக இவற்ைறச்
ெசய்யேவண்டும். ஆேரானும் அவனது குமாரர்களும்
உள்ேள ேபாய்க் ேகாகாத்தியர்கள் என்ெனன்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று கூறுவார்கள். ஒவ்ெவாரு
ஆணுக்கும் அவனது ேவைலயும், அவன் சுமக்க
ேவண்டியவற்ைறயும் நியமிக்க ேவண்டும். 20 நீங்கள்
இவற்ைறச் ெசய்யாவிட்டால் ேகாகாத்தியர்கள்
உள்ேள ேபாய் பரிசுத்த ெபாருட்கைள ஒரு ேவைள
பார்த்துவிடலாம். அவ்வாறு ஒரு வினாடி
பார்த்தாலும், அவர்கள் மரிக்க ேநரிடும்” என்று
கூறினார்.

ெகர்ேசான் குடும்பத்தாருக்குரிய ேவைலகள்
21 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 22 “ெகர்ேசான்
குடும்பத்தில் உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
எண்ணிக் கணக்கிடு. அவர்கைளக் குடும்ப
வாரியாகவும், ேகாத்திரங்களாகவும் பட்டியலிடு. 23

பைடயில் பணியாற்றக் கூடிய 30 வயது முதல் 50
வயது வைரயுள்ள ஆண்கைளயும் கணக்கிடுக.
இவர்களுக்கு ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக் கவனிக்கும்
ேவைலயுண்டு.

24 “இைவதான் ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின்
ேவைலகள். அவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்ைறச் சுமக்க
ேவண்டும்: 25 பரிசுத்த கூடாரத்தின் திைரகைளயும்,
அேதாடு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், அதன்
மூடிையயும், அவற்ைறப் ேபார்த்தியுள்ள ெமல்லியத்
ேதால் மூடிையயும், ஆசாரிப்புக் கூடார வாசல்
திைரையயும் சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும். 26 அவர்கள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதச் சுற்றியுள்ள பிரகாரத்தின்
ெதாங்கு திைரகைளயும், பலிபீடத்தின் திைரையயும்,
பிரகாரத்ததின் வாசல் திைரையயும், அேதாடு
கயிறுகைளயும், திைரக்குப் பயன்படும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் சுமக்க ேவண்டும். இவற்றுக்காகச்
ெசய்ய ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
ெகர்ேசானியர்கள் ெசய்யேவண்டும். 27

ெகர்ேசானியர்கள் சுமத்தல் மற்றும் மற்ற
ேவைலகைளயும் ெசய்யும்ேபாது ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் இவ்ேவைலகைளக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள் சுமக்க
ேவண்டிய ெபாருட்கைளப்பற்றி அவர்களிடம்
எடுத்துச் ெசால்ல ேவண்டும். 28 ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்காக ெகர்ேசானிய ேகாத்திரம் ெசய்ய
ேவண்டிய பணிகள் இைவதான். ஆசாரியனான
ஆேரானின் குமாரனான இத்தாமார் இந்த
ேவைலகளுக்குப் ெபாறுப்பானவன்.

எண்ணாகமம் 4:28
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ெமராரி குடும்பத்தின் ேவைலகள்
29 “ெமராரி ேகாத்திரத்தில் உள்ள எல்லாக்
ேகாத்திரங்கைளயும், எண்ணிக் கணக்ெகடுக்க
ேவண்டும். 30 பைடயில் பணியாற்றக் கூடிய 30 முதல்
50 வயது வைரயுள்ள ஆண்கைளக் கணக்கிடு.
இவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்காக, ஒரு
சிறப்பான பணிையச் ெசய்ய ேவண்டும். 31 நீங்கள்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கான
மரச் சட்டங்கைள, இவர்கேள சுமந்து ெசல்ல
ேவண்டும். அேதாடு பாதங்கைளயும்,
தாழ்ப்பாள்கைளயும், தூண்கைளயும். 32 பிரகாரத்
தூண்கைளயும் சுமக்க ேவண்டும். பிரகாரத்திலுள்ள
மற்ற பாதங்கள், முைளகள், கயிறுகள், அவற்றுக்கான
சகல கருவிகள் ஆகியவற்ைறயும் சுமக்க ேவண்டும்.
அேதாடு, அைதச் சார்ந்த அைனத்து
ேவைலகைளயும் ெசய்ய ேவண்டும். அவர்களின்
ெபயைரப் பட்டியலிட்டு, ஒவ்ெவாருவரிடமும்
அவர்கள் எைதச் சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும்
என்பைதயும் ெசால்லுங்கள். 33 இைவதான் ெமராரி
வம்சத்தினர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்காகச் ெசய்ய
ேவண்டிய பணிகளாகும். ஆசாரியனான ஆேரானின்
குமாரனாகிய இத்தாமார் இதற்கான
ெபாறுப்புைடயவன்” என்றார்.

ேலவியர் குடும்பங்கள்
34 ேகாகாத்தியர்கைளயும், மற்ற இஸ்ரேவல்
தைலவர்கைளயும் ேமாேசயும் ஆேரானும் எண்ணிக்
கணக்கிட்டனர். அவர்கைளக் குடும்ப வாரியாகவும்,
ேகாத்திரங்கள் வாரியாகவும் கணக்கிட்டனர். 35

பைடயில் பணியாற்றக்கூடிய 30 முதல் 50
வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவைரயும் அவர்கள்
கணக்கிட்டனர். இவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்கான சிறப்பு ேவைலகைளச் ெசய்யும்படி
நியமிக்கப்பட்டனர்.

36 ேகாகாத்திய ேகாத்திரத்தில் 2,750 ஆண்கள்
இவ்ேவைலையச் ெசய்ய தகுதியுைடயவர்களாக
இருந்தனர். 37 எனேவ, ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்க்கான சிறப்பு ேவைலகைளச் ெசய்ய
ேகாகாத்திய ேகாத்திரத்தினர் நியமிக்கப்பட்டனர்.
கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ெசான்னபடிேய, ேமாேசயும்,
ஆேரானும் இதைனச் ெசய்தனர்.

38 ெகர்ேசானிய ேகாத்திரத்தினரும் எண்ணி
கணக்கிடப்பட்டனர். 39 பைடயில் பணியாற்றும்
தகுதியுைடய 30 முதல் 50 வயது வைரயுள்ள
ஆண்கள் எண்ணப்பட்டனர். அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்கான சிறப்பு பணிகைளச் ெசய்ய
நியமிக்கப்பட்டனர். 40 ெகர்ேசான் ேகாத்திரத்தில்
தகுதி ெகாண்டவர்களாக 2,630 ஆண்கள்
இருந்தனர். 41 எனேவ, ெகர்ேசான்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்களுக்கு, ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் சிறப்பு ேவைலகள் ெகாடுக்கப்பட்டன.
கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ெசான்னபடி ேமாேசயும்,
ஆேரானும் ெசய்து முடித்தனர்.

42 ெமராரி குடும்பத்திலும், ேகாத்திரங்களிலும்
உள்ள ஆண்கள் கணக்கிடப்பட்டனர். 43 அவர்களில்
பைடயில் பணியாற்றக்கூடிய 30 முதல் 50
வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவரும்
எண்ணப்பட்டனர். அந்த ஆண்கள் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்திற்கான சிறப்பு ேவைலகைளச் ெசய்ய
நியமிக்கப்பட்டனர். 44 ெமராரி ேகாத்திரத்தில்
தகுதி ெகாண்டவர்களாக 3,200 ஆண்கள்
இருந்தனர். 45 எனேவ, ெமராரி ேகாத்திரத்தில்
உள்ள இந்த ஆண்கள், இச்சிறப்பு ேவைலகளுக்கு
நியமிக்கப்பட்டனர். கர்த்தர் ேமாேசயிடம்
ெசான்னபடி ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசய்து
முடித்தனர்.

46 எனேவ ேமாேச, ஆேரான், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் தைலவர்கள் ஆகிேயார் ேலவியரின்
ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைளயும் எண்ணிக்
கணக்கிட்டனர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு
குடும்பவாரியாகவும், ேகாத்திர வாரியாகவும்
கணக்கிடப்பட்டனர். 47 பைடயில் பணியாற்றக்
கூடிய 30 முதல் 50 வயதுவைரயுள்ள ஆண்களும்
எண்ணிக் கணக்கிடப்பட்டனர். இவர்களுக்கு
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின், சிறப்பு ேவைலகள்
தரப்பட்டன. அவர்கள் தங்கள் பயணத்தின்ேபாது,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச் சுமக்கும் ேவைலையச்
ெசய்தனர். 48 அவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக
8,580. 49 எனேவ, கர்த்தர் ேமாேசயிடம்
ெசான்னப்படி, ஒவ்ெவாரு ஆண்மகனும்,
கணக்கிடப்பட்டான். ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவன்
ெசய்யேவண்டிய ேவைல ஒதுக்கப்பட்டது. அவன்
எதைனச் சுமந்து ெசல்லேவண்டும் என்பதும்
ெசால்லப்பட்டது. இைவ யாவும் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய நைடெபற்றது.

சுத்தப்படுத்துவைதப் பற்றிய விதிமுைறகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு கட்டைளயிடுவதாவது:
அவர்கள் தங்கள் முகாம்கைள ேநாய்கள்

பரவாதபடி ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்களில்
யாராவது ஒருவனுக்குத் ெதாழுேநாய் இருந்தால்,
அவைன முகாைம விட்டு அனுப்பிவிட ேவண்டும்
என்று ெசால். முகாமில் யாருக்காவது (இரத்தப்
ேபாக்கான) விலக்கு தீட்டு இருந்தால் அவர்கைளயும்
அனுப்பிவிட ேவண்டும் என்று ெசால். முகாமில்
யாராவது பிணத்ைதத் ெதாட்டு அதனால்
தீட்டாகியிருந்தால் அவைனயும் ெவளிேய அனுப்பி
விடேவண்டும். 3 ஆணா, ெபண்ணா என்பது பற்றிக்
கவைலப்படாமல் அந்த நபைர ெவளிேயற்ற
ேவண்டும். அதனால் மற்றவர்களுக்கு அந்த ேநாயும்,
தீட்டும் ஏற்படாமல் இருக்கும். நானும் உங்கள்
முகாமில் உங்கேளாடு வாழ்ேவன்” என்றார்.

4 எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள்
இத்தைகயவர்கைள முகாைமவிட்டு
ெவளிேயற்றினர். கர்த்தர் ேமாேசயிடம்
கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் ெசய்தனர்.

தவறுக்குச் ெசலுத்தும் அபராதம்
5 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 6 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத் தீைம
ெசய்திருந்தால் (ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத்
தீைம ெசய்வது என்பது உண்ைமயில் ேதவனுக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்வதாகும்) அவன் தண்டைனக்கு
உரியவன். 7 எனேவ அவன் தான் ெசய்த பாவத்ைதப்
பற்றி ஜனங்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும். பின்
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அதற்கான அபராதத் ெதாைகையயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். அதில் ஐந்தில் ஒரு பாகத்ைதயும் ேசர்த்து
பாதிக்கப்பட்டவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். 8

பாதிக்கப்பட்டவன் ஒருேவைள மரித்து
ேபாயிருந்தாேலா, அத்ெதாைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ள
அவனுக்கு ெநருங்கிய உறவினர்கள் யாரும்
இல்லாமலிருந்தாேலா, அவன் அத்ெதாைகைய
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த ேவண்டும். அவன்
அம்முழுத்ெதாைகையயும் ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அந்த ஆசாரியன் அவனது
பாவநிவிர்த்திக்காக ஆட்டுக் காடாைவ பலியாகச்
ெசலுத்த ேவண்டும். அதைனப் பலியிடுவதன் மூலம்
ஜனங்கள் ெசய்த பாவமானது நிவிர்த்தி
ெசய்யப்படுகிறது. மீதி பணத்ைத, ஆசாரியன்
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

9 “இஸ்ரேவலனாக இருக்கும் ஒருவன் ேதவனுக்கு
இதுேபால் சிறப்பான அன்பளிப்புகைளச்
ெசலுத்தினால் ஆசாரியன் அவற்ைறப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அது அவனுக்கு உரியது.
10 ஒருவன் இது ேபான்ற சிறப்பு காணிக்ைககைள
ெகாடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஆனால்
ஆசாரியனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட எதுவும் அவனுக்கு
உரியதாகிவிடும்” என்று கூறினார்.

சந்ேதகம்ெகாள்ளும் கணவர்கள்
11 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 12 “ஒருவனின் மைனவி
அவனுக்கு நம்பிக்ைகத் துேராகம் ெசய்திருக்கலாம்.
13 அவள் இன்ெனாருவேனாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாண்டு அதைனக் கணவனுக்குத்
ெதரியாமல் மைறத்துவிடலாம். அவள் தனது
ெசயலில் பிடிபடாமல் அவளுக்கு எதிராக எந்த
சாட்சியும் இல்லாமல் இருக்கலாம். எனேவ, அவள்
ெசய்த பாவம் அவளது கணவனுக்குத் ெதரியாமல்
ேபாய்விடலாம். அவளும் தன் கணவனுக்குத் தன்
பாவம் பற்றி ெசால்லாமல் இருக்கலாம். 14 ஆனால்,
அவளது கணவன் தனது மைனவி தனக்குத் துேராகம்
ெசய்கிறாேளா என்று சந்ேதகப்படலாம். அவள்
தனக்கு உண்ைமயானவளாகவும்,
சுத்தமானவளாகவும் இல்ைல என்று அவன்
நிைனக்கலாம். 15 இவ்வாறு நிகழ்ந்தால், அவன் தன்
மைனவிைய ஆசாரியனிடம் அைழத்துச்
ெசல்லேவண்டும். அப்ேபாது, அவன் காணிக்ைகயாக
ஒரு எப்பா அளவான வாற் ேகாதுைம மாவிேல
பத்தில் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன்
அந்த வாற்ேகாதுைம மாவிேல எண்ெணேயா,
நறுமணப் ெபாருேளா ேபாடக்கூடாது. இது
கர்த்தருக்குத் தானிய காணிக்ைகயாக இருக்கும்.
கணவன் சந்ேதகம் அைடந்ததால் அதற்குப்
பரிகாரமாக இப்பலி அைமகின்றது. தனது மைனவி
தனக்கு உண்ைமயில்லாதவளாக இருந்தாள் என்று
அவன் எண்ணியைத இப்பலி காட்டும்.

16 “ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண கர்த்தரின்
முன்பு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் அங்ேக அவைள
நிறுத்தி, 17 பிறகு ஆசாரியன் பரிசுத்த தண்ணீைர
எடுத்து மண்ஜாடியில் ஊற்ற ேவண்டும். பின்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் தைரயிலிருந்து ெகாஞ்சம்
மண்ைண எடுத்து, அப்பாத்திரத்தில் ேபாட ேவண்டும்.
18 ஆசாரியன் அவைள கர்த்தர் முன் நிற்குமாறு
ெசய்து பிறகு அவளது கூந்தைல அவிழ்க்கச்
ெசால்லி, அவள் ைகயில் தானியக் காணிக்ைகைய

ைவக்க ேவண்டும். இப்பலி, அவளது கணவனால்
அவனது சந்ேதகத்திற்காக கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட காணிக்ைகயாகும். அேத ேநரத்தில்
ஆசாரியன் தன் ைகயில் பரிசுத்த தண்ணீர் இருக்கும்
மண் ஜாடிைய ைவத்திருக்க ேவண்டும். அந்த
பரிசுத்த தண்ணீர் அவள் பாவம் ெசய்திருந்தால்
அவளுக்கு சாபத்ைத உண்டாக்கும்.

19 “பிறகு, ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ணிடம் அவள்
ெபாய் ெசால்லக்கூடாது என்றும், அவள்
உண்ைமையச் ெசால்ல ேவண்டுெமன்றும்
கட்டைளயிட ேவண்டும். ஆசாரியன் அவளிடம், ‘நீ
இன்ெனாரு மனிதேனாடு ெதாடர்பு ைவக்காமல்
இருந்திருந்தால், திருமணத்துக்கு பின் உன்
கணவனுக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்யாமல்
இருந்திருந்தால், சாபங்கைளக் ெகாடுக்கும் இந்த
தண்ணீரானது உனக்குத் தீங்கு ெசய்யாது. 20

ஆனால் நீ உன் கணவனுக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்திருந்தால், உன் கணவன் அல்லாத ஒருவனுடன்
நீ ெதாடர்பு ைவத்திருந்தால், நீ
தூய்ைமயானவளல்ல. 21 இது உண்ைமெயன்றால்,
இந்த பரிசுத்தமான தண்ணீைர நீ குடிப்பதால்
உனக்குத் துன்பங்கள் வரும். உனக்குக் குழந்ைத
ெபறுகிற பாக்கியம் கிைடக்காமல்ேபாகும்.
ஒருேவைள நீ இப்ெபாழுது கருவுற்றவளாக
இருந்தால் அக்குழந்ைத மரித்துப்ேபாகும். பிறகு
உன் ஜனங்கள் உன்ைன விலக்கி ைவத்து, உன் மீது
குற்றங்கைளச் சுமத்துவார்கள்’ என்று கூறேவண்டும்.

“பிறகு கர்த்தருக்கு முன்பு ஒரு விேசஷ
உறுதியளிக்கும்படி அப்ெபண்ணிடம் ஆசாரியன்
ெசால்ல ேவண்டும். ெபாய் ெசான்னால் அவளுக்குத்
தீைமகள் ஏற்படும் என்பைத அவள் உணரச் ெசய்ய
ேவண்டும். 22 நீ ேகடு உண்டாக்கக் கூடிய
தண்ணீைரக் குடிக்க ேவண்டும். நீ பாவம்
ெசய்திருந்தால், ‘உனக்குக் குழந்ைத ஏற்படாமல்
ேபாகும். நீ கருவுற்றிருந்தால் அது பிறக்குமுன்
மரித்துப்ேபாகும்’ என்று ஆசாரியன் அப்ெபண்ணிடம்
கூறேவண்டும். அதற்கு அவள், ‘நீர் ெசால்கிறபடி நான்
ெசய்ேவன்’ என்று கூற ேவண்டும்.

23 “இந்த எச்சரிக்ைககைளெயல்லாம் ஒரு
நீண்டத் ேதால் சுருளில் ஆசாரியன் எழுதி ைவக்க
ேவண்டும். அதைனப் பிறகு பரிசுத்தத் தண்ணீரால்
சிறிது கழுவ ேவண்டும். 24 பின்னர் ேகடு தருகிற
அந்தத் தண்ணீைர அவள் குடிக்க ேவண்டும். அைதக்
குடித்ததும், அவள் பாவம் ெசய்தவளாக இருந்தால்
அத்தண்ணீர் அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைதத் தரும்.

25 “பிறகு ஆசாரியன் அவள் ைகயில் உள்ள
தானியக் காணிக்ைகைய வாங்கி அதைன கர்த்தரின்
சமூகத்தில் தூக்கிப் பிடிக்க ேவண்டும். பின் அதைனப்
பலிபீடத்தில் ைவக்க ேவண்டும். 26 ஆசாரியன்
அத்தானியப் பலிையக் ைக நிைறய அள்ளி
பலிபீடத்தின் ெநருப்பில் ேபாட்டு எரிந்துவிட
ேவண்டும். அதற்குப் பிறகு ஆசாரியன் அவள்
தண்ணீைரக் குடிக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். 27 அவள் தன் கணவனுக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தவளாக இருந்தால், அந்த தண்ணீர்
அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைத அளிக்கும்.
அத்தண்ணீர் அவள் உடம்புக்குள் ெசன்று அவளுக்குப்
ெபருந்துன்பத்ைதக் ெகாடுக்கும். அவள் கருவிலுள்ள
எந்தக் குழந்ைதயும், அது பிறக்கு முன்னேர
மரித்துப்ேபாகும். அவள் என்ெறன்றும் குழந்ைத ெபற
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முடியாமல் இருப்பாள். அவள் அவளது ஜனங்களின்
மத்தியில் சபிக்கப்பட்டவளாக இருப்பாள். 28

ஆனால் அவள் தன் கணவனுக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்யாமல், சுத்தமானவளாக இருந்தால்,
ஆசாரியன் அவைளக் குற்றமற்றவள் என்று கூறுவான்.
பின் அவள் சாதாரணமானவளாக குழந்ைதகைளப்
ெபறுவாள்.

29 “இதுேவ ெபாறாைம அல்லது சந்ேதகம் பற்றிய
சட்டமாகும். ஒருத்தி ஒருவனுக்குத் திருமணத்தின்
மூலம் மைனவியான பிறகு, அவனுக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தால், நீங்கள் இைதேய ெசய்ய
ேவண்டும். 30 ஒரு கணவன் தன் மைனவி மீது
ெபாறாைம ெகாண்டு அவைளச் சந்ேதகப்பட்டாலும்,
அவன் இந்தப் பரிகாரத்ைதேய ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண கர்த்தரின்
முன்னிைலயில் நிற்கச் ெசய்து இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்ய ேவண்டும். இதுதான் சட்டம். 31 அவள்
தவறினிமித்தம் அவள் கணவனுக்கு எதுவும்
ேநரிடாது. ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா தன்
பாவத்தினிமித்தம் துன்பப்படுவாள்” என்று கூறினார்.

நசேரயர்கள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இவற்ைற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. ஒரு ஆேணா
அல்லது ெபண்ேணா தன்

ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய பிரிந்து வாழ ேவண்டும்
என்று விரும்பலாம். இந்த விரதகாலம் ஒருவன்
தன்ைனேய முழுக்க கர்த்தருக்கு சில காலம்
ஒப்பைடத்துக்ெகாள்ள அனுமதிக்கிறது.
இத்தைகயவைன ‘நசேரயன்’ என அைழப்பார்கள். 3

இக்காலக் கட்டத்தில், அவன் திராட்ைசரசேமா,
ேபாைத தரும் ேவறு பானேமா குடிக்கக் கூடாது.
அவன் திராட்ைசரசம் மற்றும் மதுபானத்தின்
காடிையேயா குடிக்கக் கூடாது. திராட்ைசரசத்தால்
ெசய்த எவ்வித பானத்ைதேயா திராட்ைசப்
பழங்கைளேயா, காய்ந்த திராட்ைசகைளேயா
உண்ணாமல் இருக்க ேவண்டும். 4 இந்த விரத
காலத்தில் அவன் திராட்ைசச் ெசடியின் எந்த
உணவுப் ெபாருட்கைளயும், உண்ணக் கூடாது,
அவன் திராட்ைசப் பழத்தின் ேதாைலயும்
விைதகைளயும் கூட உண்ணக்கூடாது.

5 “இந்த விரதகாலத்தில் அவன் தனது தைல
முடிையக் கூட ெவட்டிக் குைறத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. தனது விரத நாட்கள் முடியும் வைரயில்
அவன் பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும். அவன் தன்
தைலமுடிைய வளரவிட ேவண்டும். அவனது தைல
முடியானது அவன் ேதவனுக்குச் ெசய்த
ெபாருத்தைனயின் ஒரு பகுதியாகும். அவன் அந்த
முடிைய ெவட்டாமலிருப்பது ேதவனுக்குத் தன்ைன
அர்ப்பணித்திருப்பதின் அைடயாளம். எனேவ
விரதகாலம் முடிகிறவைர தனது தைலமுடிைய
நீளமாக வளரவிட ேவண்டும்.

6 “இவ்விரதக் காலத்தில் ஒரு நசேரயன்
பிணத்தின் அருகில் ெசல்லக்கூடாது. ஏெனன்றால்
அவன் கர்த்தருக்குத் தன்ைன முழுைமயாக
அர்ப்பணித்து இருக்கிறான். 7 ஒரு ேவைள அவனது
தாேயா, தந்ைதேயா, அல்லது சேகாதரேனா,
சேகாதரிேயா கூட மரித்து ேபாயிருக்கலாம்.
எனினும் அவன் அவர்கைளத் ெதாடக் கூடாது. அது

அவைனத் தீட்டு உள்ளவனாக ஆக்கும். அவன்
தன்ைனத் தனிப்பட்டவன் என்றும், தன்ைன
ேதவனுக்கு முழுைமயாகக் ெகாடுத்திருக்கிறான்
என்பைதயும் காட்ட ேவண்டும். 8 விரதகாலம்
முழுைமக்கும் அவன் தன்ைன முழுவதுமாக
கர்த்தரிடம் ஒப்பைடக்கிறான். 9 நசேரய விரதம்
ெகாள்பவன், இன்ெனாருவேனாடு இருக்கும்ேபாது,
தீடீெரன்று அந்த மற்றவன் மரித்துப் ேபானதாக
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவைனயறியாமேலேய
மரித்தவைனத் ெதாட்டிருப்பாேனயானால், அவன்
தீட்டுள்ளவனாகக் கருதப்படுகிறான். இவ்வாறு
நிகழ்ந்தால் அவன் தைலமுடிைய முழுக்க
மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். (அந்தத் தைல
முடியானது அவனது விேசஷ அர்ப்பணிப்பின் ஒரு
பகுதியாகும்.) ஏழாவது நாள் தன் முடிைய
ெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஏெனன்றால்
அன்ைறக்குத்தான் அவன் தீட்டு
இல்லாதவனாகிறான். 10 எட்டாவது நாள், நசேரய
விரதம் ெகாள்ளும் அவன், இரண்டு புறாக்கைளயும்
இரண்டு புறாக் குஞ்சுகைளயும் ஆசாரியனிடம்
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவன் இவற்ைற ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலில் ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 11 பிறகு ஆசாரியன் அவற்றில் ஒன்ைறப்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும் இன்ெனான்ைறத் தகன
பலியாகவும் தரேவண்டும். இந்த தகனபலியானது
நசேரய விரதத்தில் அவன் ெசய்த பாவத்திற்குரிய
காணிக்ைகயாகும். (அவன் பிணத்தின் அருகில்
இருந்ததால் பாவம் ெசய்தவனாகக்
கருதப்படுகிறான்.) அந்த ேவைளயில், அவன் தன்
தைலமுடிைய மீண்டும் ேதவனுக்கு தருவதாக
வாக்களிக்க ேவண்டும். 12 அவன் மீண்டும் ஒருமுைற
கர்த்தருக்காகத் தன்ைன முழுைமயாக ஒப்புக்
ெகாடுத்து தனியாக சில காலம் நசேரய விரதம்
இருக்க ேவண்டும். அவன் ஓராண்டான ஆட்டுக்
குட்டிையக் ெகாண்டு வந்து அைத குற்ற பரிகார
பலியாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் விரதம்
இருந்த நாட்கெளல்லாம் மறக்கப்படும். எனேவ,
அவன் புதிதாக விரதம் அனுசரிக்க ேவண்டும். அவன்
முதலில் விரதம் இருக்கும்ேபாது, பிணத்ைதத்
ெதாட்டதினால் தீட்டானேத இதற்குக் காரணம்.

13 “அவனது விரதகாலம் முடிந்தபிறகு, ஒரு
நசேரயன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலுக்குப்
ேபாக ேவண்டும். 14 அவன் தனது காணிக்ைகைய
கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன்:
தகன பலிக்காக ஒரு வயதான, எவ்விதக்
குைறபாடும் இல்லாத ஆட்டுக்குட்டிையயும்;
பாவப்பரிகார பலிக்காக ஒரு வயதான,
குைறபாடுகளற்ற ஒரு ெபண் ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
சமாதான பலிக்காக குைறபாடுகளற்ற ஆட்டுக்
கடாைவயும்,
15 தானிய காணிக்ைகக்காக கூைட நிைறய
எண்ெணயிேல பிைசந்த புளிப்பில்லாத ெமல்லிய
மாவில் ெசய்த அதிரசங்கைளயும்,
எண்ெணய் தடவப்பட்ட புளிப்பில்லாத
அைடகைளயும் காணிக்ைகயாக ெசலுத்த
ேவண்டும்.
16 “இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தருக்கு ஆசாரியன்
ெகாடுக்கேவண்டும். பிறகு, அவன் பாவப் பரிகார
பலிையயும், தகன பலிையயும் ெசலுத்த ேவண்டும். 17

புளிப்பில்லாத அதிரசங்கள் நிைறந்த கூைடைய
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கர்த்தருக்கு ஆசாரியன் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
சமாதான பலிக்காக அவன் ஆட்டுக் கடாைவக்
ெகால்ல ேவண்டும். பிறகு அவன் தானிய
காணிக்ைகையயும், பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் அளிக்க ேவண்டும்.

18 “நசேரய விரதம் ெகாண்டவன் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும். அவன்
அங்ேக கர்த்தருக்காக வளர்த்த தைல முடிைய
மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு அதைன
சமாதானப் பலிக்குக் கீழ் ெநருப்பில் ேபாட்டு எரிக்க
ேவண்டும்.

19 “நசேரய விரதம் ெகாண்டவன், தன் தைல
முடிைய மழித்தபிறகு ஆசாரியன் ேவகைவத்த
ஆட்டுக்கடாவின் ேதாள்பாகத்ைதயும், கூைடயில்
உள்ள புளிப்பில்லாத அதிரசம் மற்றும் அைடையயும்
அவனுைடய உள்ளங்ைகயில் ைவக்க ேவண்டும். 20

பின்னர் ஆசாரியன் இவற்ைற கர்த்தருக்கு முன்
அைசவாட்டும் பலியாக ஏெறடுக்க ேவண்டும். அது
அைசவாட்டப்பட்ட மார்க்கண்டத்ேதாடும்,
ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்பட்ட
முன்னந்ெதாைடேயாடும் ஆசாரியனுக்கு
உரியதாகும். ஆட்டுக் கடாவின்
மார்க்கண்டத்ைதயும், ெதாைடையயும் கர்த்தருக்கு
முன்பு அைசவாட்டும் பலி ெசய்வார்கள். அைவகளும்
ஆசாரியனுக்கு உரியதாகும். அதற்குப் பிறகு நசேரய
விரதம் ெகாண்டவன், திராட்ைச ரசம் குடிக்கலாம்.

21 “நசேரய விரதம் ெகாள்ளும் ஒருவன்,
கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய விதிகள் இைவயாகும்.
அவன் அைனத்து அன்பளிப்புகைளயும் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் ஒருவன் மிக அதிக
அளவில் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பு தரும் வசதிையக்
ெகாண்டிருக்கலாம். ஒருவன் அவ்வாறு மிகுதியாக
அன்பளிப்பு ெகாடுப்பதாக வாக்குத்தந்தால் பிறகு
அந்த வாக்ைகக் காப்பாற்ற ேவண்டும். ஆனால்
அவன் குைறந்தபட்சமாக நசேரய விதிகளில்
ெசால்லியபடியாவது காணிக்ைக ெசலுத்த
ேவண்டும்” என்றார்.

ஆசாரியனின் ஆசீர்வாதங்கள்
22 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 23 “ஆேரானிடமும்
அவனது குமாரர்களிடமும், ெசால்ல
ேவண்டியதாவது: நீங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதிக்கும்ேபாது,

24 “‘கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வதித்து, உன்ைனக்
காப்பாற்றுவாராக!

25 கர்த்தர் உன்னிடம் நல்லவராக இருந்து
அவர் உனக்குக் கருைண காட்டுவாராக!

26 உனது ெஜபங்களுக்கு கர்த்தர் பதில்
தருவாராக!
அவர் உனக்குச் சமாதானத்ைதத் தருவாராக!’

என்று ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
27 “இவ்வாறு ஆேரானும், அவனது குமாரர்களும்
எனது நாமத்ைதச் ெசால்லி இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதிக்க ேவண்டும். நானும் அவர்கைள
ஆசீர்வதிப்ேபன்” என்று கூறினார்.

பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அர்ப்பணித்தல்

ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அைமத்து
முடித்தான். அந்நாளிேலேய அதைன

கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். ேமாேச
கூடாரத்ைதயும் அதிலுள்ள ெபாருட்கைளயும்,
பலிபீடத்ைதயும் அதற்குரிய அைனத்து
ெபாருட்கைளயும் அபிேஷகம் ெசய்தான்.
இைவயைனத்துப் ெபாருட்களும் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்வதற்கு மாத்திரேம பயன்படுத்தப்பட
ேவண்டும் என்று இது காட்டியது.

2 பிறகு இஸ்ரேவலின் அைனத்து தைலவர்களும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்தினார்கள்.
இவர்கள் அவர்களது குடும்பத்தின் தைலவர்களும்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும் ஆவார்கள்.
இவர்கேள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணி
கணக்கிடும் ெபாறுப்புைடயவர்கள். 3

இத்தைலவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் மூடப்பட்ட ஆறு
வண்டிகைளயும் அைத இழுக்க பன்னிெரண்டு
மாடுகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். (ஒவ்ெவாரு
தைலவர்களும் ஆளுக்ெகாரு மாட்ைடயும் இரு
தைலவர்கள் ேசர்ந்து ஒரு வண்டிையயும்
ெகாடுத்தனர்.) பரிசுத்தக் கூடாரத்தில் தைலவர்கள்
இவற்ைற கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர்.

4 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 5 “தைலவர்களிடமிருந்து
இந்த அன்பளிப்புகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்.
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்திற்கான ேவைலகளுக்கு
இக்காணிக்ைககள் உதவியாயிருக்கும்படி இவற்ைற
ேலவியர்களிடம் ெகாடு” என்று கூறினார்.

6 எனேவ, ேமாேச வண்டிகைளயும், அவற்ைற
இழுத்து வந்த மாடுகைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டு,
அவற்ைற ேலவியர்களிடம் ெகாடுத்தான். 7 அவன்
அவற்றில் இரண்டு வண்டிகைளயும் நான்கு
மாடுகைளயும் ெகர்ேசான் குழுவினருக்குக்
ெகாடுத்தான். அவர்களின் ேவைலக்கு அந்த
வண்டிகளும், மாடுகளும் ேதைவயாய் இருந்தன. 8

பிறகு நான்கு வண்டிகைளயும் எட்டு மாடுகைளயும்
ெமராரி குழுவினருக்குக் ெகாடுத்தான். அவர்களின்
ேவைலக்கு இந்த வண்டிகளும் மாடுகளும்
ேதைவயாய் இருந்தன. ஆசாரியனான ஆேரானின்
குமாரனான இத்தாமார் இவர்களின் ேவைலக்கான
ெபாறுப்பிைன ஏற்றிருந்தான். 9 ேமாேச ேகாகாத்
குழுவினருக்கு எந்த வண்டிையயும், மாடுகைளயும்
ெகாடுக்கவில்ைல. ஏெனன்றால், அவர்களின்
ேவைல, பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளத் தங்கள்
ேதாள்களில் தூக்கிச் ெசல்வதாகும்.

10 ேமாேச பலிபீடத்ைத அபிேஷகம் ெசய்தான்.
அேத நாளில், தைலவர்கள் தங்கள்
காணிக்ைககைள, அந்தப் பலிபீடத்ைத
அர்பணிப்பதற்காகக் ெகாண்டு வந்தனர், அவர்கள்
தங்கள் காணிக்ைககைள கர்த்தருக்காகப்
பலிபீடத்தின் ேமல் ைவத்தனர். 11 கர்த்தர்
ேமாேசயிடம், “ஒவ்ெவாரு நாளும், ஒவ்ெவாரு
தைலவனும் தன் அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு வந்து
பலிபீடத்தில் அர்ப்பணிக்க ேவண்டும்” என்றார்.

12 பன்னிெரண்டு தைலவர்களில் ஒவ்ெவாரு வரும்
தங்கள் அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அைவ
பின்வருமாறு:
ஒவ்ெவாரு தைலவனும் மூன்ேறகால் பவுண்டு
எைடயுள்ள ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித் தட்டுக்கைளயும்,
ஒன்ேற முக்கால் பவுண்டு எைடயுள்ள ஒவ்ெவாரு
ெவள்ளிக் ேகாப்ைபகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
இவ்விரண்டு காணிக்ைககளும் அதிகாரப்பூர்வமான
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அளவால் நிறுக்கப்பட்டன. வட்டமான
கிண்ணங்களும், தட்டுகளும் எண்ெணயில்
கலக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவால் நிரப்பப்பட்டு
இருந்தன. இது தானியக் காணிக்ைகக்குப்
பயன்படுவதாக இருந்தது. ஒவ்ெவாரு தைலவனும்
ெபரிய தங்கக் கரண்டிையயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
அது 4 அவுன்ஸ் எைடயுள்ளதாய் இருந்தது.
இக்கரண்டி நறுமணப் ெபாருட்களால்
நிரப்பப்பட்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாரு தைலவனும் ஒரு இளம் காைளையக்
ெகாண்டு வந்தனர். அேதாடு ஒரு ஆட்டுக் கடா, ஒரு
வயதான ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டி ஆகியவற்ைறயும்
ெகாண்டு வந்தனர். இம்மிருகங்கள் தகன பலிக்கு
உரியைவ. ஒவ்ெவாரு தைலவனும் பாவ பரிகார
பலிக்குரியதாக ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டு
வந்தனர். அேதாடு அவர்கள் 2 பசுக்கைளயும் 5
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு வயதான 5
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், 5 ஆண் ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். இைவ
அைனத்தும் சமாதான பலிக்காகக்
ெகால்லப்பட்டன.
முதல் நாளில், யூதா ேகாத்திரத்தின் தைலவனான
அம்மினதாபின் குமாரனான நகேசான்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
இரண்டாம் நாளில், இசக்கார் குழுவின்
தைலவனான சூவாரின் குமாரன் ெநதெனேயல் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
மூன்றாம் நாளில், ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான ஏேலானின் குமாரன் எலியாப் தன்
அன்பளிப்புகைளச் ெகாண்டு வந்தான்.
நான்காம் நாளில், ரூபன் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான ேசேதயூரின் குமாரனான எலிசூர் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
ஐந்தாம் நாளில், சிமிேயான் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான சூரிஷதாயின் குமாரன் ெசலுமிேயல்
தன் அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
ஆறாம் நாளில், காத் ேகாத்திரத்தின் தைலவனான
ேதகுேவலின் குமாரன் எலியாசாப் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
ஏழாம் நாளில், எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
எட்டாம் நாளில், மனாேச ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான ெபதாசூரின் குமாரன் கமாலிேயல் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
ஒன்பதாம் நாளில், ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான கீெதேயானின் குமாரன் அபீதான் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
பத்தாம் நாளில், தாண் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான அம்மிஷதாயின் குமாரன் அகிேயேசர்
தன் அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
பதிேனாறாம் நாளில், ஆேசர் ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான ஓகிரானின் குமாரன் பாகிேயல் தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.
பன்னிெரண்டாம் நாளில், நப்தலி ேகாத்திரத்தின்
தைலவனான ஏனானின் குமாரன் அகீரா தன்
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.

84 இஸ்ரேவலின் ஜனங்களின்
தைலவர்களிடமிருந்து இவ்வாறு பல்ேவறு
அன்பளிப்புகள் வந்து ேசர்ந்தன. அவர்கள் இவற்ைற

ேமாேச பலிபீடத்ைத அபிேஷகம் ெசய்து
அர்ப்பணித்த நாட்களில் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் 12 ெவள்ளிக் தட்டுகைளயும், 12 ெவள்ளிக்
ேகாப்ைபகைளயும், 12 தங்கக் கரண்டிகைளயும்
ெகாண்டு வந்தனர். 85 ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித்தட்டும்
முன்ேற கால் பவுண்டு எைடயுள்ளதாய் இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் ேகாப்ைபயும் ஒன்ேற முக்கால்
பவுண்டு எைடயுள்ளதாய் இருந்தது. ஆக ெமாத்தம்
தட்டுகளும் ேகாப்ைபகளும் ேசர்ந்து 60 பவுண்டு
அதிகாரப்பூர்வமான அளவு எைடயுள்ள ெவள்ளியாய்
இருந்தது. 86 நறுமணப் ெபாருட்கள் நிைறந்த 12
தங்கக் கரண்டிகளும், ஒவ்ெவான்றும் 4 அவுன்ஸ்
உைடயதாக இருந்தது. அந்த 12 தங்கக்
கரண்டிகளும் ேசர்ந்து 3 பவுண்டு அதிகாரப்
பூர்வமான அளவு எைடயுள்ளதாக இருந்தன.

87 ஆக ெமாத்தம் தகனபலிக்கான 12
காைளகளும் 12 ஆட்டுக்கடாக்களும், 12 ஒரு
வயதான ஆண் ஆட்டுக்குட்டிகளும் ெகாண்டு
வரப்பட்டன. அவற்ேறாடு தானிய காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. கர்த்தருக்கு பாவப்பரிகாரப்
பலியாக 12 ஆண் ெவள்ளாடுகளும் ெகாண்டு
வரப்பட்டன. 88 சமாதானப் பலிக்குப்
பயன்படுத்துவதற்காகத் தைலவர்கள் மிருகங்கைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவற்றின் எண்ணிக்ைகயானது
24 காைளகள், 60 ஆட்டுக் கடாக்கள், 60
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள், 60 ஒரு வயதான ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிகள் என இருந்தன. இவ்வாறு ேமாேச
பலிபீடத்ைத அபிேஷகம் ெசய்த பிறகு, அவர்கள்
அதைன அர்ப்பணம் ெசய்தனர்.

89 கர்த்தேராடு ேபசுவதற்காக ேமாேச ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் உள்ேள ெசன்றான். அப்ேபாது
கர்த்தரின் குரல் அவேனாடு ேபசுவைதக் ேகட்டான்.
அந்தக் குரலானது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின்
ேமலுள்ள கிருபாசனமான இரு ேகருபீன்களின்
நடுவில் இருந்து உண்டாயிற்று. ேதவன்
ேமாேசேயாடு ேபசிய முைற இதுதான்.

விளக்குத் தண்டு

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “நான் காட்டிய
இடத்தில் ஏழு விளக்குகைளயும் ைவக்க
ேவண்டும் என்று ஆேரானிடம் ெசால். ஏழு

விளக்குகளும் விளக்குத் தண்டுக்கு ேநேர எரிய
ேவண்டும்” என்று கூறினார்.

3 ஆேரான் அவ்வாேற விளக்குகைளச் சரியான
இடத்தில் ைவத்தான். விளக்குத் தண்டுக்கு
எதிேரயுள்ள பகுதியில் ஒளி வீசுமாறு விளக்குகள்
இருந்தன. கர்த்தர் ேமாேசக்கு இட்ட கட்டைளக்கு
ஆேரான் கீழ்ப்படிந்தான். 4 விளக்குத் தண்டு கீழ்க்
கண்டவாறு அைமக்கப்பட்டது. இது அடித்த
ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டது. அடிப்பாகம் முதல்
உச்சிவைர ெபான்னால் பூ ேவைலகள்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. ேமாேசயிடம் கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய விளக்கு அைமக்கப்பட்டிருந்தது.

ேலவியர்கைள அர்ப்பணித்தல்
5 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 6 “மற்ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து ேலவியர்கைளப் பிரித்து,
அவர்கைளச் சுத்திகரிப்பாயாக. 7 கீழ்க்கண்டவாறு
அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்த ேவண்டும். அவர்கள் மீது
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பாவப் பரிகாரத்திற்குரிய சிறப்பான தண்ணீைரத்
ெதளிக்க ேவண்டும். பின் அவர்கள் உடல்
முழுவதிலும் சவரம் பண்ணிக் ெகாண்டு
ஆைடகைளச் சலைவ ெசய்ய ேவண்டும். இது
அவர்களின் உடைலச் சுத்தமாக்கும்.

8 “ேலவியர்களில் ஆண்கள் ஒரு
இளங்காைளையயும், தானியக் காணிக்ைகையயும்
எடுத்து வரேவண்டும். அப்பலியானது எண்ெணேயாடு
கலக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவாக இருக்கும். பின்
இன்ெனாரு இளங்காைளையப் பாவப் பரிகார
பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும். 9 ேலவியர்கைள
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கு எதிேரயுள்ள இடத்தில்
கூட்டேவண்டும். பின் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் அங்ேக கூட்டேவண்டும். 10 பின்
ேலவியைர கர்த்தருக்கு முன்னால் அைழத்து
வாருங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்கள்மீது தம்
ைககைள ைவக்க ேவண்டும். 11 பிறகு ஆேரான்
ேலவியர்கைள கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் ேதவனுக்கு அளிக்கப்படும்
காணிக்ைகையப் ேபான்று இருப்பார்கள்.
இம்முைறயில் ேலவியர்கள் கர்த்தருக்குத் தாங்கள்
ெசய்ய ேவண்டிய சிறப்பு ேவைலகளுக்காகத்
தயாராயிருப்பார்கள்.

12 “தங்கள் ைககைள காைளகளின் தைல மீது
ைவக்குமாறு ேலவியர்களுக்குக் கூறுங்கள். ஒரு
காைள, கர்த்தருக்குரிய பாவப்பரிகார பலியாகும்.
இன்ெனாரு காைள, கர்த்தருக்குரிய தகன
பலியாகும். இப்பலிகளினால் ேலவியர்கள் சுத்தம்
ெசய்யப்படுகின்றனர். 13 ஆேரான் மற்றும் அவனது
குமாரர்களின் முன்னிைலயில் நிற்குமாறு
ேலவியர்களிடம் கூறு. பிறகு ேலவியர்கைள
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்துவிடு அவர்கள்
அைசவாட்டும் பலிையப் ேபான்றவர்கள். 14 இது
ேலவியர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள்
ேதவனுக்காக ஒரு சிறப்பான முைறயில்
பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பைதக் காட்டும்.
இவர்கள் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
ேவறுபட்டவர்கள். ேலவியர்கள் எனக்குரியவர்கள்.

15 “எனேவ ேலவியர்கைள சுத்தமாக்குங்கள்.
அவர்கைள கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள். அவர்கள்
அைசவாட்டும் பலிையப் ேபான்றவர்கள். நீங்கள்
இவ்வாறு ெசய்த பிறகு அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்குள் வந்து தம் பணிையச் ெசய்யலாம்.
16 இஸ்ரேவலர்கள் ேலவியர்கைள எனக்குக்
ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் எனக்கு உரியவர்கள்.
ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் குடும்பமும் தனக்கு முதலில்
பிறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைள எனக்குத் தர
ேவண்டும் என்று கடந்த காலத்தில்
கூறியிருக்கிேறன். இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் முதலில்
பிறக்கும் குழந்ைதகளுக்குப் பதிலாக ேலவியர்கைள
நான் இப்ேபாது எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 17

இஸ்ரேவலர்களில் முதலில் பிறக்கும் ஆண்
குழந்ைதகள் ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். அது
மனிதர்களா, அல்லது மிருகங்களா என்பது ஒரு
ெபாருட்டல்ல. அைவ எனக்குரியதாகும்.
ஏெனன்றால் நான் எகிப்திேல, முதலில் பிறக்கும்
ஆண் குழந்ைதகைளயும் மிருகங்கைளயும்
ெகான்ேறன். அேதாடு இஸ்ரேவலில் முதலில்
பிறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைள
எனக்குரியவர்களாகத்

ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ேடன். 18 ஆனால்
இப்ேபாது இவர்களின் இடத்தில் ேலவியர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். இஸ்ரேவலில் உள்ள மற்ற
குடும்பங்களில் முதலாவதாகப் பிறந்த ஆண்
குமாரர்களுக்குப் பதிலாக ேலவியர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். 19 இஸ்ரேவலில் உள்ள
அைனத்து ஜனங்களிலிருந்தும் ேலவியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கைள ஆேரானுக்கும்,
அவனது குமாரர்களுக்கும் தத்தமாகக் ெகாடுத்ேதன்.
அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் பணியாற்ற
ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்காவும் ேசைவ
ெசய்வார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
சுத்தப்படுத்தும் பலிகைளச் ெசலுத்த உதவி
ெசய்வார்கள். இதனால் ெபருேநாய்களும்,
துன்பங்களும் இஸ்ரேவலர்கள் பரிசுத்தமான
இடத்திற்குள் வரும்ேபாது ஏற்படுவதில்ைல” என்றார்.

20 எனேவ ேமாேச, ஆேரான், இஸ்ேரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடி அவர்கள்
ேலவியேராடு ேசர்ந்து ெசயல்பட்டனர். 21

ேலவியர்கள் தங்கைளயும், தங்கள் ஆைடகைளயும்
சுத்தப்படுத்திக்ெகாண்டனர். ஆேரான்
ேலவியர்கைள அைசவாட்டும் பலிேபான்று
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். ஆேரான் பலிகைளக்
ெகாடுத்ததின் மூலம் அவர்களின் பாவங்கள்
நீக்கப்பட்டு, அவர்கள் பரிசுத்தம் அைடந்தனர். 22

அதன் பிறகு ேலவியர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
தங்கள் பணிையச் ெசய்ய வந்தனர். ஆேரானும்
அவனது குமாரர்களும் அவர்கைளக்
கண்காணித்தனர். ேலவியர்களின் பணிகளுக்கு
இவர்கேள ெபாறுப்பானவர்கள். ேமாேசயிடம்
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ஆேரானும் அவனது
குமாரர்களும் ெசயல்பட்டனர்.

23 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 24 “இது
ேலவியர்களுக்கான சிறப்புக் கட்டைளகள் ஆகும்.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலுள்ள ேவைலகைள
ேலவியர்களில் 25 வயதும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும்
ெகாண்டவர்கள் வந்து பங்கிட்டுச் ெசய்ய ேவண்டும்.
25 ஆனால், ஒருவனுக்கு 50 வயதாகும்ேபாது அவன்
தன் பணியிலிருந்து ஓய்வுெபற ேவண்டும். அவன்
ேமலும் ேவைல ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவ இல்ைல.
26 இப்படிப்பட்ட 50 வயதும் அதற்கு ேமலும் ஆன
ஆண்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் தங்கள்
சேகாதரர்களின் ேவைலக்கு உதவியாக
இருக்கலாம். ஆனால், அவர்கள் அவ்ேவைலகைளத்
தாமாகேவ ெசய்யக் கூடாது. நீங்கள் ேலவியர்கைள
அவர்களின் ேவைலக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாது
இவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும்” என்றார்.

பஸ்கா

சீனாய் பாைலவனத்தில் ேமாேசயிடம்
கர்த்தர் ேபசினார். இது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எகிப்ைத விட்டு வந்த

இரண்டாவது ஆண்டின் முதல் மாதமாகும். கர்த்தர்
ேமாேசயிடம்: 2 “ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட காலத்தில்,
பஸ்கா பண்டிைகையக் ெகாண்டாட ேவண்டும் என்று
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. 3 அவர்கள் பஸ்கா
விருந்ைத இம்மாதத்தின் 14ஆம் நாளன்று சூரியன்
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மைறகிற அந்தி ேவைளயில் உண்ண ேவண்டும்.
அவர்கள் அந்தத் ேதர்ந்ெதடுத்த ேநரத்தில் இதைனச்
ெசய்ய ேவண்டும். பஸ்கா பண்டிைகயின் விதிகைள
அவர்கள் பின்பற்ற ேவண்டும்” என்று கூறினார்.

4 எனேவ, பஸ்காைவக் ெகாண்டாடும்படி
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச கூறினான். 5

அவர்கள் சீனாய் பாைலவனத்தில், முதல் மாதத்தின்
14ஆம் நாளன்று, சூரியன் மைறகின்ற சாயங்கால
ேவைளயில் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினர். கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து முடித்தனர்.

6 ஆனால் அந்நாளில் சில ஜனங்கள் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாட முடியவில்ைல. காரணம், அவர்கள்
பிணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டாகி இருந்தனர்.
எனேவ, அன்று அவர்கள் ேமாேசயிடமும்,
ஆேரானிடமும் ெசன்றனர். 7 அவர்கள்
ேமாேசயிடம், “நாங்கள் பிணத்ைதத் ெதாட்டதால்
தீட்டாகிவிட்ேடாம். எனேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ேநரத்தில் நாங்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்ைபச்
ெசலுத்த முடியாமல் ஆசாரியர்களால்
தடுக்கப்பட்ேடாம். எனேவ, எங்களால் மற்ற
இஸ்ரேவலர்கேளாடு பஸ்காைவக் ெகாண்டாட
முடியவில்ைல. நாங்கள் என்ன ெசய்யலாம்?” என்று
ேகட்டனர்.

8 ேமாேச அவர்களிடம், “கர்த்தர் இதைனப் பற்றி
என்ன ெசால்கிறார் என்று ேகட்கிேறன்” என்றான்.

9 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 10 “எல்லா
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் இவற்ைறக் கூறு. இந்த
விதியானது உனக்கும் உனது எல்லாச் சந்ததிக்கும்
உரியதாகும். சரியான ேநரத்தில் ஒருவனால்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட முடியாமல் ேபாகலாம்.
அவன் பிணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டுள்ளவனாக
இருக்கலாம், அல்லது அவன் பயணத்தின் ெபாருட்டு
ெவளிேய ேபாயிருக்கலாம். 11 ஆனாலும் அவன்
இரண்டாவது மாதத்தில் 14ஆம் ேததி மாைல
ேவைளயில் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடலாம்.
அப்ேபாது அவன் ஆட்டுக்குட்டியின் இைறச்சிையயும்,
புளிப்பில்லாத அப்பத்ைதயும், கசப்பான கீைரையயும்
உண்ண ேவண்டும். 12 அவன் மறுநாள் விடியும்வைர
அதில் எைதயும் மீதி ைவக்காமல் உண்ண ேவண்டும்.
அவன் ஆட்டுக்குட்டியின் எலும்புகள் எைதயும்
உைடக்கக் கூடாது. அவன் பஸ்காவின் அைனத்து
விதிகைளயும் பின்பற்ற ேவண்டும். 13 ஆனால்
இயன்றவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திேலேய
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட ேவண்டும். ஆனால் அவன்
தீட்டில்லாமல் இருந்து, பயணம் ேபாகாமல்
இருந்தால் அவனுக்கு மன்னிப்பு இல்ைல. அவன்
சரியான காலத்தில் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடாவிட்டால், அவன் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து பிரிக்கப்படேவண்டும். அவன்
குற்றவாளியாகி அதனால் தண்டிக்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால் அவன் சரியான ேநரத்தில் தன்
அன்பளிப்ைப கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தவில்ைல.

14 “உங்கேளாடு வாழ்கின்ற அயல் நாட்டுக்காரன்,
கர்த்தரின் பஸ்காப் பண்டிைகைய பகிர்ந்துெகாள்ள
விரும்பலாம், இதைன அனுமதிக்கலாம். ஆனால்,
அவன் பஸ்காவின் விதிகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும்.
அவ்விதிகள் அைனவருக்கும் ஒேர மாதிரிதான்”
என்றார்.

ேமகமும் ெநருப்பும்
15 பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், உடன்படிக்ைகயின்
கூடாரத்ைதயும் அைமத்த அன்று, கர்த்தரின்
ேமகமானது அைத மூடிற்று. மாைல முதல்
காைலவைர பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்கு ேமலுள்ள
ேமகமானது ெநருப்பு ேபால் காணப்பட்டது. 16

அம்ேமகம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ேமல் எப்ேபாதும்
இருந்தது. இரவு ேநரத்தில் அது ெநருப்புேபால
ேதான்றியது. 17 ேமகமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
விட்டு நகர்ந்தேபாது, இஸ்ரேவலரும் கூடேவ
ெசன்றனர். அம்ேமகம் நின்ற இடத்தில் அவர்கள்
தங்கள் முகாைம அைமத்தனர். 18 இவ்வாறு
எப்ேபாது புறப்பட ேவண்டும், எப்ேபாது நிற்க
ேவண்டும், முகாைம எங்ேக அைமக்க ேவண்டும்
என்பைதெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்களுக்கு கர்த்தர்
சுட்டிக் காட்டினார். அங்ேக ேமகம்
நிைலத்திருக்கும்வைர அவர்கள் அங்ேகேய தங்கள்
முகாைம அைமத்திருந்தனர். 19 சில ேவைளகளில்
அம்ேமகமானது நீண்ட காலம் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் ேமல் தங்கியிருக்கும். கர்த்தரின்
கட்டைளக்குப் பணிந்து இஸ்ரேவலர்கள் அைத
விட்டு நகராமல் இருந்தனர். 20 சில ேவைளகளில்,
ேமகமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்தின்ேமல் சில
நாட்கேள தங்கியிருக்கும். எனேவ, அவர்கள்
கர்த்தரின் கட்டைளக்கு அடிபணிந்து, அது
நகரும்ேபாது அவர்களும் நகர்ந்தனர். 21 சில
ேவைளகளில் ேமகமானது இரவு மட்டுேம
தங்கியிருக்கும். மறுநாள் காைலயில் அது
நகர்ந்துவிடும். அப்ேபாது அவர்களும் தங்கள்
ெபாருட்கைள கட்டிக்ெகாண்டு பின்பற்றிச்
ெசல்வார்கள். ேமகமானது பகலில் நகர்ந்தாலும்,
அல்லது இரவில் நகர்ந்தாலும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைதப் பின்பற்றிச் ெசன்றனர். 22 அந்த ேமகம்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ேமல் இரண்டு நாட்கேளா,
ஒரு மாதேமா, ஒரு ஆண்ேடா இருந்தால் அவர்களும்
அங்ேக தங்கியிருப்பார்கள். கர்த்தரின் ஆைணப்படி
ேமகம் நகரும்வைர அவர்களும் நகரமாட்டார்கள்.
எப்ேபாது ேமகம் எழும்பி நகருகிறேதா அப்ேபாது
அவர்களும் நகருவார்கள். 23 எனேவ, ஜனங்கள்
இவ்வாறு கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். கர்த்தரின் ஆைணப்படி முகாைம
அைமத்தனர். கர்த்தர் ெசால்லும்ேபாது முகாைம
கைலத்து விட்டுப் புறப்பட்டனர். ஜனங்கள் மிக
எச்சரிக்ைகயாகக் கவனித்து ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடி கீழ்ப்படிந்தனர்.

ெவள்ளி எக்காளங்கள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “ெவள்ளிையப்
பயன்படுத்தி அடிப்பு ேவைலயினால்
இரண்டு எக்காளங்கைள

ெசய்துெகாள்ளுங்கள். இந்த எக்காளங்கள்
ஜனங்கைள கூப்பிட்டு எப்ேபாது நகர ேவண்டும்
என்பைத அறிவிப்பதற்காகப் பயன்படும். 3 இரண்டு
எக்காளங்கைளயும் ெதாடர்ச்சியாக
ெபருந்ெதானியாக ஊதினால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் கூட ேவண்டும். 4

ஆனால் ஒேர ஒரு எக்காளத்ைத மட்டும்
ெபருந்ெதானியாகத் ெதாடர்ந்து ஊதினால்,
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தைலவர்கள் மட்டும், உன்ைனச் சந்திக்க கூடிவர
ேவண்டும். (தைலவர்கள் என்பது 12 இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கள் ஆகும்.)

5 “எக்காளங்கைள குைறந்த ேநரம் ஊதினால்,
ஜனங்கள் தங்கும் இடங்கைளக் கைலத்து விட்டுப்
புறப்படேவண்டும் என்று அர்த்தமாகும். முதல்முைற
குைறந்த ேநரம் ஊதும்ேபாது ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் கிழக்குப் பக்கத்தில் தங்கி இருக்கும்
குடும்பங்கள் புறப்பட ேவண்டும். 6 இரண்டாவது
முைற குைறந்த ேநரம் ஊதினால், ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் ெதன் பக்கத்தில் பாைளயமிட்ட
குடும்பங்கள் நகர ேவண்டும். 7 ஆனால் நீ ஜனங்கள்
அைனவைரயும் கூட்ட ேவண்டும் என்று விரும்பினால்
எக்காளங்கைள சற்று வித்தியாசமாக ஓயாமல்
ெநடுேநரம் ஊத ேவண்டும். 8 ஆேரானின்
குமாரர்களான ஆசாரியர்கள் மாத்திரேம
எக்காளங்கைள ஊத ேவண்டும். இதுேவ
என்ெறன்றும் வரும் தைலமுைறகளிலும்
கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய சட்டமாகும்.

9 “நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த பூமியில்
பைகவர்கேளாடு சண்ைடயிட ேவண்டி வந்தால்
எக்காளத்ைத மிகச் சத்தமாகப் ேபாருக்கு முன்
ஊதுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அதைனக்
ேகட்டு உங்கள் பைகவரிடமிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். 10 உங்களது சிறப்புக்
கூட்டங்களுக்கும், மாதப் பிறப்பு நாட்களிலும்,
மகிழ்ச்சிக் காலங்களிலும் எக்காளங்கைள
ஊதுங்கள். நீங்கள் தகன பலியும், சமாதான பலியும்
ெகாடுக்கும்ேபாெதல்லாம் எக்காளங்கைள
ஊதுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள
நிைனவுகூருவதற்கு இந்த எக்காளச் சத்தம் உதவும்.
இவ்வாறு ெசய்யுமாறு நான் கட்டைளயிடுகிேறன்,
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்” என்று
கூறினார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முகாேமாடு புறப்படுதல்
11 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எகிப்ைத விட்டுப்
புறப்பட்ட இரண்டாவது ஆண்டின் இரண்டாவது
மாதத்தின் 20ஆம் நாளில், உடன்படிக்ைகக்
கூடாரத்தின் ேமல் இருந்த ேமகமானது எழும்பிற்று.
12 எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் சீனாய்
பாைலவனத்ைதக் கடந்து பாரான் பாைலவனத்தில்
நிற்கும்வைர பயணம் ெசய்தனர். 13 இதுேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் முகாைம கைலத்துவிட்டு,
முதல் முதலாக புறப்பட்ட சம்பவம் ஆகும்.
ேமாேசயிடம் கர்த்தர் ஆைணயிட்டபடிேய அவர்கள்
நகர்ந்து ெசன்றனர்.

14 யூதாவின் முகாமில் உள்ள மூன்று குழுக்களும்
முதலில் ெசன்றன. அவர்கள் தங்கள் ெகாடிேயாடு
பயணம் ெசய்தனர். முதல் குழுவானது யூதாவின்
ேகாத்திரமாகும். அம்மினதாபின் குமாரனான
நகேசான் அக்குழுவின் தைலவனாக இருந்தான். 15

அடுத்து இசக்காரின் ேகாத்திரம் வந்தது. சூவாரின்
குமாரனான ெநதெனேயல் இதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். 16 அதற்கு அடுத்து ெசபுேலானின்
ேகாத்திரம் வந்தது. ஏேலானின் குமாரனான
எலியாசாப் அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான்.

17 பிறகு, பரிசுத்தக் கூடாரம் இறக்கி
ைவக்கப்பட்டது. பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக்
ெகர்ேசான் மற்றும் ெமராரி குடும்பத்தில்
உள்ளவர்கள் சுமந்துெகாண்டு வந்தனர். எனேவ,
இக்குடும்பத்தவர்கள் இவ்வரிைசயில் அடுத்ததாக
வந்தனர்.

18 பிறகு ரூபனின் முகாைமச் ேசர்ந்த மூன்று
குழுக்களும் வந்தன, அவர்கள் தம் ெகாடிேயாடு
பயணம் ெசய்தனர். முதலில் ரூபனின் ேகாத்திரம்
வந்தது. ேசேதயூரின் குமாரன் எலிசூர் இதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான். 19 அடுத்து சிமிேயானின்
ேகாத்திரம் வந்தது. சூரிஷதாயின் குமாரனான
ெசலூமிேயல் இதற்குத் தைலவனாயிருந்தான். 20

அதற்கு அடுத்து காத் ேகாத்திரம் வந்தது,
ேதகுேவலின் குமாரனான எலியாசாப் அதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான், 21 பிறகு ேகாகாத்தியர்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பரிசுத்த இடத்தில்
இருக்கும் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைளச்
சுமந்துவந்தனர். இவர்கள் வந்து ேசருமுன்
மற்றவர்கள் பரிசுத்த கூடாரத்ைத அைமத்து
முடிப்பார்கள்.

22 அதற்குப் பிறகு எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தின்
முகாமில் இருந்து மூன்று குழுக்கள் தங்கள்
ெகாடிகேளாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில்
எப்பிராயீமின் ேகாத்திரம் வந்தது. அம்மியூதின்
குமாரனான எலிஷாமா அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். 23 அடுத்து மனாேசயின் ேகாத்திரம்
வந்தது. ெபதாசூரின் குமாரனான கமாலிேயல்
அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். 24 அடுத்து
ெபன்யமீன் ேகாத்திரம் வந்தது. கீெதேயானின்
குமாரனான அபீதான் அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான்.

25 இவ்வரிைசயில் உள்ள கைடசி மூன்று
ேகாத்திரங்களும் மற்றக் ேகாத்திரங்களுக்குப்
பாதுகாவலாக இருந்தது. அது தாண்
ேகாத்திரத்தின் பிரிவுகள் ஆகும். அவர்கள் தங்கள்
ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில் தாணின்
ேகாத்திரம் வந்தது. அம்மிஷதாயின் குமாரனான
அகிேயேசர் அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். 26

அடுத்து ஆேசர் ேகாத்திரம் வந்தது. ஓகிரானின்
குமாரனான பாகிேயல் அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். 27 நப்தலியின் ேகாத்திரம் அதற்கு
அடுத்து வந்தது. ஏனானின் குமாரனான அகிரா
அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். 28

இவ்வாறுதான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓரிடத்ைத
விட்டு இன்ெனாரு இடத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது
வரிைச முைறையக் ைகக்ெகாண்டனர்.

29 ஓபாப், மீதியானியனான ெரகுேவலின் குமாரன்.
(ெரகுேவல் ேமாேசயின் மாமனார்.) ேமாேச
ஓபாபிடம், “ேதவன் எங்களுக்கு தருவதாக
வாக்களித்துள்ள நாட்டிற்கு நாங்கள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிேறாம். எங்கேளாடு வாரும்,
உமக்கு நாங்கள் நல்லவர்களாக இருப்ேபாம்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நன்ைம
ெசய்வதாக வாக்களித்துள்ளார்” என்று கூறினார்.

30 ஆனால் ஓபாப், “இல்ைல நான் உங்கேளாடு
வரமாட்ேடன். நான் எனது தாய் நாட்டிற்குத்
திரும்பிப் ேபாகிேறன். அங்ேக என் ெசாந்த ஜனங்கள்
இருக்கின்றனர்” என்றான்.
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31 பிறகு ேமாேச, “தயவுெசய்து எங்கைளவிட்டுப்
ேபாகாதிரும், எங்கைளவிட இந்தப்
பாைலவனத்ைதப்பற்றி உமக்கு நன்றாகத் ெதரியும்.
நீர் எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இரும். 32 நீர்
எங்கேளாடு வந்தால், கர்த்தர் எங்களுக்கு அளிக்கும்
நன்ைமைய உம்ேமாடு பகிர்ந்துெகாள்ேவாம்”
என்றான்.

33 எனேவ, ஓபாப் ஒப்புக்ெகாண்டான். பிறகு
அவர்கள் கர்த்தரின் மைலயிலிருந்து பயணம்
ெசய்தனர். ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கிக்ெகாண்டு
முன்ேன ெசன்றார்கள். மூன்று நாட்கள் அவர்கள்
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து பயணம் ெசய்து
முகாம் அைமப்பதற்காக இடம் பார்த்தனர். 34

கர்த்தரின் ேமகமானது தினமும் அவர்களுக்கு ேமல்
ெசன்றது. ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் அது
வழிகாட்டிய வண்ணம் ெசன்றது.

35 ஜனங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையத்
தூக்கிக்ெகாண்டு நகரும்ேபாெதல்லாம் ேமாேச:
“கர்த்தாேவ எழுந்திரும்!
உமது பைகவர்கள் சிதறடிக்கப்படட்டும்.
உமது பைகவர்கள் உம்ைமவிட்டு ஓடட்டும்” என்று

ெசான்னான்.
36 பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அவர்கள் கீேழ
ைவக்கும்ேபாெதல்லாம் ேமாேச எப்ெபாழுதும்,
“கர்த்தாேவ, அேநக ஆயிரங்களான இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் திரும்பி வாரும்” என்று ெசான்னான்.

ஜனங்கள் மீண்டும் முைறயிடுதல்

ஜனங்கள் தங்கள் துன்பங்கைளப்பற்றி
முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தனர். கர்த்தர்
அவர்களது முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டு

அதனால் ேகாபம் ெகாண்டார். கர்த்தரிடமிருந்து
ெநருப்பு ேதான்றி, முகாமின் ஓரங்களில் உள்ள சில
ஜனங்கைள எரித்தது. 2 எனேவ ஜனங்கள்
ேமாேசயிடம் தம் மக்கைளக் காப்பாற்றுமாறு
கதறினார்கள். ேமாேச கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல்
ெசய்ததினால் ெநருப்பு அைணந்து ேபாயிற்று. 3

எனேவ அந்த இடம் தேபரா என்று
அைழக்கப்பட்டது. கர்த்தர் ெநருப்பின் மூலம்
அவர்கள் முகாைம எரித்ததால் இந்தப் ெபயர் அந்த
இடத்திற்கு ஏற்பட்டது.

எழுபது முதிய தைலவர்கள்
4 இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்த அயல்
நாட்டுக்காரர்கள் மற்றப் ெபாருட்கைள உண்ண
ஆைசப்பட்டார்கள். எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மீண்டும் முைறயிட ஆரம்பித்தனர். அந்த ஜனங்கள்,
“நாங்கள் இைறச்சிைய உண்ண ஆைசப்படுகிேறாம்!
5 நாங்கள் எகிப்தில் உண்ட மீன்கைள எண்ணிப்
பார்க்கிேறாம். அைவ எங்களுக்கு விைலயில்லாதது.
அங்கு எங்களுக்கு ெவள்ளரிக்காய்,
ெகாம்மட்டிக்காய், கீைர, ெவங்காயம்,
ெவள்ைளப்பூண்டு ேபான்ற நல்ல காய்கறிகளும்
இருந்தன. 6 ஆனால் இப்ேபாது நாங்கள், எங்கள்
பலத்ைத இழந்துவிட்ேடாம். இந்த மன்னாைவ
மட்டுேம உண்கிேறாம், ேவறு எைதயும்
புசிப்பதில்ைல” என்றனர். 7 (இந்த மன்னா சிறிய
ெகாத்தமல்லி விைத ேபான்று அளவிலும் மரப்பிசின்

ேபான்று ேதாற்றத்திலும் இருக்கும். 8 ஜனங்கள்
இந்த மன்னாைவப் ெபாறுக்கிக்ெகாண்டு வந்து
அதைனக் கல்லால் அைரத்து பாைனயில் ேபாட்டு
சைமப்பார்கள். அல்லது அதைன எந்திரங்களில்
அைரத்து மாவாக்கி அப்பங்களாகச் ெசய்வார்கள்.
இந்த அப்பங்கள் ஒலிவ எண்ெணயால் ெசய்யப்பட்ட
இனிப்பு அப்பங்கைளப்ேபால சுைவயாக இருக்கும்.
9 பூமி பனியால் நைனந்திருக்கும்ேபாது ஒவ்ெவாரு
இரவும் இந்த மன்னா தைரயில் விழும்.)

10 ேமாேச ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக்
ேகட்டான். ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும்
தங்கள், தங்கள் கூடார வாசலில் இருந்துெகாண்டு
முைறயிட்டார்கள். இதனால், கர்த்தர்
ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டார். ேமாேசயும் இதனால்
சஞ்சலப்பட்டான். 11 ேமாேச கர்த்தரிடம்,
“கர்த்தாேவ, ஏன் எனக்கு இந்தத் ெதால்ைலையத்
தந்தீர்? நான் உமது ஊழியன். நான் என்ன தவறு
ெசய்ேதன்? நான் உமக்கு என்ன ெபால்லாப்பு
ெசய்ேதன்? இவ்வளவு மிகுதியான ஜனங்களுக்கான
ெபாறுப்பிைன ஏன் எனக்குக் ெகாடுத்தீர்? 12 நான்
இவர்களின் தந்ைத அல்ல என்பைதயும், நான்
இவர்கைளப் ெபற்ெறடுக்கவில்ைல என்பைதயும் நீர்
அறிவீர். ஆனால் ஒரு தாதி ஒரு குழந்ைதையக்
ைககளில் தாங்கிச் ெசல்வது ேபான்று நான் தாங்கிச்
ெசல்ல ேவண்டியதாயிருக்கிறது. ஏன் இதைன
என்ேமல் சுமத்தினீர்? என் முன்ேனாருக்குத்
தருவதாகச் ெசான்ன ேதசத்திற்கு இவர்கைள
அைழத்துப் ேபாகும் ெபாறுப்ைப என்ேமல் ஏன்
சுமத்தினீர்? 13 இவர்கள் அைனவருக்கும்
ேதைவயான இைறச்சி என்னிடம் இல்ைல. அவர்கள்
ெதாடர்ந்து முைறயிட்டுக்ெகாண்டு ‘எங்களுக்கு
இைறச்சிையத் தாரும்’ என்று ேகட்கிறார்கள்! 14

நான் ஒருவனாக இவர்கள் அத்தைன ேபைரயும்
கவனித்துக்ெகாள்ளமுடியாது. இந்தச் சுைம எனக்கு
மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. 15 இதுேபால்
ெதாடர்ந்து நீர் எனக்கு அவர்களின்
ெதால்ைலகைளக் ெகாடுப்பதாக இருந்தால்,
இப்ேபாது என்ைனக் ெகான்றுவிடும். உமது
ஊழியனாக என்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டால், இப்ேபாது
எனக்கு மரணத்ைதத் தாரும். நான், என்
ெதால்ைலகளிலிருந்து விடுதைல ெபறுேவன்”
என்றான்!

16 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
70 முதிய தைலவர்கைள என்னிடம் அைழத்து வா.
இவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின்
தைலவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கைள ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்குள் அைழத்து வா. அவர்கள் உன்ேனாடு
நிற்கட்டும். 17 பிறகு நான் இறங்கி வந்து உன்ேனாடு
ேபசுேவன். இப்ேபாது ஆவியானவர் உன்ேமல்
உள்ளார். ஆனால் அவர்களுக்கும் ஆவிைய
அளிப்ேபன். பிறகு இந்த ஜனங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்கிற ெபாறுப்பில் அவர்கள் உனக்கு
உதவுவார்கள். இவ்வைகயில் நீ மட்டும் தனியாக
இவர்களுக்கான ெபாறுப்ைப ஏற்க
ேவண்டியதிருக்காது.”

18 “இவற்ைற ஜனங்களிடம் கூறு: நாைளக்காக
உன்ைனத் தயார் ெசய்துெகாள்! நாைள நீங்கள்
இைறச்சி உண்பீர்கள். நீங்கள் முைறயிட்டேபாது
கர்த்தர் அதைனக் ேகட்டார். ‘எங்களுக்கு உண்ண
இைறச்சி ேவண்டும், எகிப்து எங்களுக்கு நன்றாக
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இருந்தது!’ என்று நீங்கள் ெசான்ன ெசாற்கைள
கர்த்தர் ேகட்டார். எனேவ, இப்ேபாது கர்த்தர்
உங்களுக்கு இைறச்சிையக் ெகாடுப்பார். 19 நீங்கள்
ஒரு நாள் அல்லது, இரு நாள் அல்லது, ஐந்து நாள்
அல்லது, பத்து நாள் அல்லது, இருபது நாட்களுக்கு
ேமலாக இைறச்சிைய உண்பீர்கள்! 20 நீங்கள் இந்த
மாதம் முழுவதும்கூட இைறச்சிைய உண்பீர்கள். அது
உங்களுக்குத் திகட்டும்வைரக்கும் உண்பீர்கள்.
நீங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராக முைறயிட்டதினால்
இது உங்களுக்கு ஏற்படும். கர்த்தர் உங்கேளாடு
வாழ்கிறார். உங்களது ேதைவகைள அவர் அறிவார்.
ஆனால் நீங்கள் அழுதீர்கள்! அவரிடம்
முைறயிட்டீர்கள். நாங்கள் எகிப்ைத விட்டு ஏன்
வந்ேதாம்? என்று கூறுகிறீர்கள்” என்றார்.

21 ேமாேச, “கர்த்தாேவ இங்ேக 6,00,000
மனிதர்கள் உள்ளனர். ஆனால் நீர் ‘இவர்கள் ஒரு
மாதத்திற்குப் ேபாதுமானபடி உண்ண
இைறச்சிையக் ெகாடுப்ேபன்’ என்று கூறுகிறீர். 22

நாம் இங்குள்ள அத்தைன ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ெகான்றாலும் கூட அது
ேபாதுமானதாக இராது. கடலில் உள்ள அத்தைன
மீன்கைளயும் பிடித்தாலும்கூட அைவ
ேபாதுமானதாக இராது” என்றான்.

23 ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “கர்த்தருைடய
வல்லைமையக் குைறவாக எைட ேபாடாேத! நான்
ெசான்னபடி என்னால் ெசய்யமுடியுமா? என்பைத
இப்ேபாது காண்பாய்” என்றார்.

24 எனேவ, ஜனங்கேளாடு ேபச ேமாேச ெவளிேய
ெசன்றான். கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
ேமாேச ஜனங்களிடம் கூறினான். பின் 70 முதிய
இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளக் கூட்டி அைழத்து
வந்தான். ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச் சுற்றி நிற்குமாறு
அவர்களிடம் கூறினான். 25 பிறகு கர்த்தர் ேமகத்தில்
இறங்கி வந்து ேமாேசேயாடு ேபசினார். ேமாேசயின்
ேமல் ஆவியானவர் இருந்தார். அேத ஆவிைய 70
முதிய தைலவர்கள் ேமலும் கர்த்தர் ைவத்தார்.
அவர்கள்ேமல் ஆவி வந்ததும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த ேநரத்தில்
மட்டுேம அவ்வாறு நடந்துெகாண்டனர்.

26 அப்ேபாது எல்தாத், ேமதாத் எனும் இரு முதிய
தைலவர்கள் மட்டும் கூடாரத்திற்கு ெவளிேய
ேபாகவில்ைல. அவர்களின் ெபயர் முதிய
தைலவர்களின் பட்டியலில் இருந்தது. எனினும்
அவர்கள் கூடாரத்திற்குள்ேளேய இருந்துவிட்டனர்.
எனினும் அவர்கள் மீதும் ஆவி வந்தது. அவர்கள்
கூடாரத்திற்குள்ளிருந்ேத தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 27 ஒரு இைளஞன் ேமாேசயிடம்
ஓடிப்ேபாய், “எல்தாத்தும், ேமதாத்தும்
கூடாரத்திற்குள் தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார்கள்”
என்றான்.

28 நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா ேமாேசயிடம்,
“ேமாேச ஐயா, நீங்கள் அவர்கைளத்
தடுக்கேவண்டும்” என்றான். (ேயாசுவா தன் சிறு
வயதிலிருந்ேத ேமாேசயிடம் உதவியாளனாக
இருந்தான்.)

29 ஆனால் ேமாேச, “நான் இப்ேபாது தைலவன்
இல்ைல என்று ஜனங்கள் நிைனத்துவிடுவார்கள்
என்று அஞ்சுகிறாயா? கர்த்தரின் ஜனங்கள்
அைனவரும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டும் என்று
நான் விரும்புகிேறன்! அவர்கள் அைனவர் ேமலும்

கர்த்தர் தன் பரிசுத்த ஆவிைய ைவக்க ேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறன்” என்றான். 30 பிறகு ேமாேசயும்
இஸ்ரேவல் தைலவர்களும் கூடாரத்திற்குள்
ெசன்றனர்.

காைடகள் அனுப்பப்படுதல்
31 பிறகு கடலிலிருந்து ெபருங்காற்று அடிக்குமாறு
கர்த்தர் ெசய்தார். அக்காற்று காைடகைளக்
ெகாண்டு வந்தது. காைடகள் கூடாரத்ைதச்
சுற்றிலும் பறந்து வந்து தைரயில் விழுந்தன.
தைரயின் ேமல் மூன்றடி உயரத்திற்கு அைவ
விழுந்துகிடந்தன. ஒரு மனிதன் எல்லா திைசகளிலும்
ஒரு நாள் முழுவதும் நடக்கும் தூரம்வைர
அக்காைடகள் கிடந்தன. 32 ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு ெசன்றனர்! அவர்கள் இரவும்
பகலுமாக அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
மறுநாளும் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். அவர்கள்
குைறந்தபட்சம் 60 மரக்கால் அளவு ேசர்த்தனர்.
அவற்ைற ெவயிலில் காயும்படி முகாம்கைளச்
சுற்றிலும் பரப்பி ைவத்தனர்.

33 ஜனங்கள் அந்த இைறச்சிைய உண்ண
ஆரம்பித்தனர். ஆனால் கர்த்தேரா ெபருங்ேகாபம்
ெகாண்டார். அவர்கள் வாயில் இைறச்சி
இருக்கும்ேபாேத, அவற்ைற அவர்கள் தின்று
முடிக்கும் முன்னேர அவர்கள் ேநாயுறும்படி கர்த்தர்
ெசய்தார். அதனால் பலர் மரித்துப்ேபானார்கள்.
அங்ேகேய புைதக்கப்பட்டனர். 34 எனேவ ஜனங்கள்
அந்த இடத்திற்கு “கிப்ேராத் அத்தாவா” என்று ெபயர்
ைவத்தனர். இைறச்சி ேமல் அதிக ஆைச ெகாண்டு
மரித்தவர்கள் புைதக்கப்பட்ட இடம் என்று இதற்கு
ெபாருள்.

35 கிப்ேராத் அத்தாவா என்ற இடத்திலிருந்து
அவர்கள் பயணப்பட்டு ஆஸ்ேராத்துக்குப் ேபாய்
அங்ேக தங்கினார்கள்.

மிரியாமும் ஆேரானும் ேமாேச பற்றி முைறயிடல்

மிரியாமும், ஆேரானும் ேமாேசக்கு
எதிராகப் ேபச ஆரம்பித்தனர். அவன் ஒரு
எத்திேயாப்பிய ெபண்ைண

மணந்துெகாண்டதால் அவைனப் பற்றி அவர்கள்
அவதூறு ேபசினார்கள். அவன் எத்திேயாப்பிய
ெபண்ைன மணந்துெகாண்டது சரியல்ல என
அவர்கள் எண்ணினார்கள். 2 அவர்கள் தமக்குள்,
“ஜனங்கேளாடு ேபசுவதற்கு கர்த்தர் ேமாேச
ஒருவைன மட்டும் பயன்படுத்தவில்ைல. எங்கள்
மூலமாகவும் கர்த்தர் ேபசினார்” என்று
கூறிக்ெகாண்டனர்!
கர்த்தர் இதைனக் ேகட்டார். 3 (ேமாேச மிகவும்
தாழ்ைமயான குணமுள்ளவன். அவன் தனக்குள்
ெபருைமயுள்ளவன் அல்ல. பூமியிலுள்ள மற்ற
மனிதர்கைளவிட அவன் மிகவும் சாந்த
குணமுள்ளவன்.) 4 எனேவ கர்த்தர் ேமாேச,
ஆேரான், மிரியாம் ஆகிய மூவருடனும் ேபசி, “நீங்கள்
மூவரும் இப்ெபாழுது ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
வாருங்கள்” என்று ெசான்னார்.

5 உயரமான ேமகத்திலிருந்து கர்த்தர் இறங்கி
வந்து கூடாரத்தின் வாசலில் நின்று: “ஆேரான்!
மிரியாம்!” என்று அைழத்தார். ஆேரானும் மிரியாமும்
அவரிடம் ெசன்றனர். 6 ேதவன், “நான் ெசால்வைதக்
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ேகளுங்கள். உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசிகள்
இருக்கிறார்கள். கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்குக்
காட்சியளிப்ேபன். அவர்கேளாடு கனவில் ேபசுேவன்.
7 ஆனால் ேமாேச அத்தைகயவன் அல்ல. ேமாேச
எனது உண்ைமயான ஊழியன். நான் அவைன எனது
வீட்டில் எல்லா விதத்திலும் நம்பிக்ைகயும்,
உண்ைமயுள்ளவனாகவும் காண்கிேறன். 8 நான்
அவேனாடு ேபசும்ேபாது, முகமுகமாய் ேபசுகிேறன்.
மைறெபாருளான கைதகைளயல்ல, அவன்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டியவற்ைற நான்
ெதளிவாகக் கூறிவிடுேவன். கர்த்தரின்
ேதாற்றத்ைதேய ேமாேச பார்க்க இயலும். எனேவ,
ஏன் நீங்கள் எனது ஊழியனான ேமாேசக்கு எதிராகப்
ேபசத் துணிந்தீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.

9 கர்த்தர் அவர்கள் மீது ெபருங்ேகாபத்ேதாடு
இருந்தபடியால் அவர்கைளவிட்டு கர்த்தர்
விலகினார். 10 ேமகம் கூடாரத்திலிருந்து ேமேல
எழும்பிச் ெசன்றது. ஆேரான் திரும்பி மிரியாைமப்
பார்த்தான். அவளது ேதால் பனிையப் ேபான்று
ெவளுத்திருந்தது. அவளுக்குப் பயங்கரமான
ெதாழுேநாய் ஏற்பட்டது!

11 பிறகு ஆேரான் ேமாேசயிடம், “ஐயா, தயவு
ெசய்து எங்கைள மன்னித்து விடுங்கள். நாங்கள்
முட்டாள்தனமாக பாவம் ெசய்துவிட்ேடாம். 12

மரித்துப் பிறந்த குழந்ைதையப் ேபால அவள் தன்
ேதாைல இழக்க விட்டுவிடாதிரும்” என்றான். (சில
ேவைளயில் சில குழந்ைதகள் பாதிேதால் அழுகிய
நிைலயில் மரித்துப் பிறப்பதுண்டு.)

13 எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் விண்ணப்பம்
ெசய்து, “ேதவேன தயவு ெசய்து இவளது ெதாழு
ேநாையப் ேபாக்கிவிடும்” என்றான்.

14 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, “அவளது தந்ைத
அவள் முகத்தின் மீது உமிழ்ந்தால், அவளுக்கு ஏழு
நாட்கள் அவமானமாக இருக்கும். எனேவ, அவைள
முகாமிற்கு ெவளிேய ஏழு நாட்கள் ைவத்திரு.
அதற்குப் பிறகு அவள் குணமாவாள். பின்னர் அவள்
கூடாரத்திற்குத் திரும்பலாம்” என்றார்.

15 ஆைகயால் அவர்கள் மிரியாைம ஏழு நாட்கள்
முகாமிற்கு ெவளிேய ைவத்திருந்தனர். அவைளத்
திரும்பக் கூடாரத்திற்குள்
அைழத்துக்ெகாள்ளும்வைர அவர்கள் அந்த
இடத்ைத விட்டு நகரவில்ைல. 16 அதன்பின்
அவர்கள் ஆஸ்ேராத்ைத விட்டு பாரான்
பாைலவனத்துக்குச் ெசன்று, அங்ேக முகாமிட்டனர்.

கானானுக்குப் ேபான ஒற்றர்கள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “கானான்
ேதசத்ைதக் கண்டு வருமாறு சிலைர
அனுப்பு. இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான்

ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாடு இதுதான். குடும்பத்திற்கு
ஒரு தைலவன் என்கிற வீதம் 12 ேகாத்திரங்களில்
இருந்தும் 12 தைலவர்கைள அங்கு அனுப்பு” என்று
கூறினார்.

3 கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு ேமாேச
கீழ்ப்படிந்தான். ஜனங்கள் அைனவரும் பாரான்
பாைலவனத்தில் தங்கியிருந்தேபாது இந்தத்
தைலவர்கைள ேமாேச கானானுக்கு அனுப்பி
ைவத்தான்.

4 ரூபனின் ேகாத்திரத்திலிருந்து சக்கூரின்
குமாரனான சம்முவா;
5 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ஓரியின்
குமாரனான சாப்பாத்;
6 யூதாவின் ேகாத்திரத்திலிருந்து எப்புன்ேனயின்
குமாரனான காேலப்;
7 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ேயாேசப்பின்
குமாரனான ஈகால்;
8 எப்பிராயீமின் ேகாத்திரத்திலிருந்து நூனின்
குமாரனான ஓேசயா;
9 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலிருந்து ரப்பூவின்
குமாரனான பல்த்தி;
10 ெசபுேலான் ேகாத்திரத்திலிருந்து ேசாதியின்
குமாரனான காதிேயல்;
11 ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்திலிருந்து (மனாேச)
ஆசின் குமாரனான காதி;
12 தாண் ேகாத்திரத்திலிருந்து ெகமல்லியின்
குமாரனான அம்மிேயல்;
13 ஆேசர் ேகாத்திரத்திலிருந்து மிகாேவலின்
குமாரனான ேசத்தூர்;
14 நப்தலி ேகாத்திரத்திலிருந்து ஒப்ேபதியின்
குமாரனான நாகபி;
15 காத் ேகாத்திரத்திலிருந்து மாகியின்
குமாரனான கூேவல்;
16 நாட்ைடப் ேபாய் கண்டுபிடிக்கவும், அைதப்
பற்றி அறியவும் ேமாேசயால் அனுப்பட்டவர்களின்
ெபயர்கள் இைவகேள ஆகும். (நூனின் குமாரனான
ஓேசயாவுக்கு ேமாேச, ேயாசுவா என்று ெபயர்
ைவத்திருந்தான்.)

17 ேமாேச அவர்கைளக் கானான் ேதசத்ைதக்
கண்டு வருமாறு அனுப்பும்ேபாது அவர்களிடம்,
“நீங்கள் இந்தப் பாைலவனத்தின் ெதற்குப் பகுதி
வழியாகச் ெசன்று மைலயில் ஏறேவண்டும். 18 அந்த
நாடு எவ்வாறு ேதாற்றம் அளிக்கிறது என்று பார்க்க
ேவண்டும், அங்ேக வாழுகிற ஜனங்கைளப் பற்றித்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
பலமானவர்களா, அல்லது பலவீனமானவர்களா?
அவர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவா, மிகுதியா? 19

நாட்ைடப் பற்றியும் அதில் வாழும் ஜனங்கைளப்
பற்றியும் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள், இது நல்ல நாடா
ெகட்ட நாடா? எந்த விதமான பட்டணங்களில்
குடியிருக்கிறார்கள்? நகரங்கைளப் பாதுகாக்க
மதில் சுவர்கள் உள்ளனவா? நகரங்கள் பலமாகப்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனவா? 20 நாட்டிலுள்ள மற்ற
ெசய்திகைளப் பற்றியும் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அங்குள்ள மண் விவசாயம் ெசய்வதற்குரிய வளம்
உள்ளதா, அல்லது சாரம் அற்றதா? இந்நாட்டில்
மரங்கள் உள்ளனவா? அங்குள்ள பழவைககளில்
சிலவற்ைறக் ெகாண்டு வர முயலுங்கள்” என்றான்.
(அது முதல் திராட்ைசகள் பழுக்கும் காலமாய்
இருந்தது.)

21 எனேவ அவர்கள் நாட்ைடப் பற்றித்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர். பின் அவர்கள் சீன்
பாைலவனம் முதல் ஆமாத்துக்குப் ேபாகிற
வழியாகிய ேரெகாப்வைர சுற்றிப் பார்த்தனர். 22

ெநேகவ் வழியாக நாட்டிற்குள் நுைழந்தனர்.
ெதற்ேகயும் எபிேரான் வைர ெசன்றார்கள்.
(எபிேரான் எகிப்திலுள்ள ேசாவானுக்கு ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது.) அங்ேக
ஆனாக்கின் சந்ததியாகிய அகீமானும், ேசசாயும்
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தல்மாயும் இருந்தார்கள். 23 பிறகு அவர்கள்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்குவைர ெசன்றனர். அங்ேக
அவர்கள் திராட்ைசக் ெகாடியில் ஒரு குைலைய
அறுத்துக்ெகாண்டனர். அதைன ஒரு கம்பிேல கட்டி,
இரண்டு ேபர் தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
மாதுளம் பழங்களிலும், அத்திப்பழங்களிலும்
சிலவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர். 24 அந்த இடம்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு என்று அைழக்கப்பட்டது.
காரணம் அந்த இடத்தில்தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஒரு குைல திராட்ைச பழத்ைதக் ெகாடிேயாடு
ெவட்டிக் ெகாண்டு வந்தார்கள்.

25 அவர்கள் 40 நாட்கள் அந்த ேதசத்ைத நன்கு
சுற்றி பார்த்தனர். பிறகு அவர்கள் தங்கள் முகாமுக்கு
திரும்பி வந்தனர். 26 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாரான்
பாைலவனத்தில் காேதஷ் என்ற இடத்துக்கு அருகில்
தம் கூடாரங்கைள அடித்திருந்தனர். அவர்கள்
ேமாேச, ஆேரான் மற்றும் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
இருந்த இடத்துக்குத் திரும்பி வந்தனர்.
அந்நாட்டிலிருந்து ெகாண்டு வந்த பழங்கைளக்
காட்டினார்கள். 27 ேமலும் அவர்கள் ேமாேசயிடம்,
“நீங்கள் அனுப்பிய இடத்திற்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம்.
பல நல்ல ெபாருட்களால் நிைறந்த நாடு அது.
அங்ேக பழுத்துள்ள சில பழங்களில் ெகாஞ்சம்
இேதா; 28 ஆனால் அங்கு ஜனங்கள் மிகவும்
பலமுள்ளவர்களாக வாழ்கிறார்கள். நகரங்கள்
மிகவும் விரிவானைவ, மிகவும் பலமான பாதுகாப்பு
ெகாண்டைவ. அங்ேக சில ஏனாக்கின்
ஜனங்கைளயும் கண்ேடாம். 29 அமேலக்கியர்
ெதன்புறமான நாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள். மைல
நாடுகளில் ஏத்தியரும், எபூசியரும், எேமாரியரும்
குடியிருக்கிறார்கள். கானானியர்கள்
கடற்கைரகளிலும், ேயார்தான் நதி அருேகயும்
வாழ்கிறார்கள்” என்றனர்.

30 ேமாேசயின் அருேக இருந்த ஜனங்கைளக்
காேலப் அைமதிப்படுத்தி, “நாம் ேபாய் அந்நாட்ைட
நமக்குரியதாக எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். நாம் எளிதில்
இவர்கைள ெவன்றுவிடலாம்” என்றான்.

31 ஆனால் அவேனாடு ெசன்று வந்த
மற்றவர்கேளா, “நாம் அவர்கேளாடு சண்ைடயிட
முடியாது. அவர்கள் நம்ைமவிட பலமுள்ளவர்கள்”
என்றனர். 32 ேமலும் அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் தம்மால் அந்நாட்டில் உள்ளவர்கைள
ெவல்ல முடியாது என்று கருத்து ெதரிவித்தனர்.
அவர்கள், “நாங்கள் பார்ைவயிட்ட அந்நாட்டில்
பலமுள்ளவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். எனேவ
அங்ேக ெசல்லும் எவைரயும் அவர்கள் எளிதாக
ெவன்று விடுவார்கள். 33 அங்ேக நாங்கள்
இராட்சதர்கைளயும் பார்த்ேதாம்! (ஏனாக்கின்
சந்ததியிலுள்ள சிலர் இராட்சதப்
பிறவிகளாயிருந்தனர்.) எங்கள் பார்ைவயில்
அவர்களுக்கு முன் நாங்கள் சிறிய
ெவட்டுக்கிளிகைளப் ேபான்று இருந்ேதாம்.
அவர்களது பார்ைவயில் நாங்களும் அப்படிேய
ேதான்றிேனாம்!” என்றார்கள்.

ஜனங்கள் மீண்டும் முைறயிடுதல்

அன்று இரவு, முகாம்களில் உள்ள
அைனவரும் கூக்கூரலிட்டுப்
புலம்பினார்கள். 2 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எதிராக
முைறயிட்டனர். அவர்கள் அைனவரும் கூடி
ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், “நாம் எகிப்து
நாட்டிேலா பைலவனங்களிேலா
மரித்துப்ேபாயிருக்கலாம், இவ்வாறு புதிய நாட்டில்
ெகால்லப்படுவைதவிட அது ேமலானது. 3 நாம்
இப்புதிய நாட்டில் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவதற்காகத்தான், கர்த்தர் இங்ேக
அைழத்து வந்தாரா? எதிரிகள் நம்ைமக்
ெகான்றுவிட்டு, நமது மைனவியைரயும்,
பிள்ைளகைளயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
இைதவிட நாம் எகிப்துக்குத் திரும்பிப் ேபாவது
நல்லது” என்றனர்.

4 பிறகு ஜனங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர், “நாம் ேவறு
தைலவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து, எகிப்துக்குத் திரும்பிப்
ேபாேவாம்” எனப் ேபசிக்ெகாண்டனர்.

5 அங்ேக கூடியிருந்த அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் முன்பும், ேமாேசயும், ஆேரானும்
தைரயில் பணிந்து வணங்கினார்கள். 6 ேயாசுவாவும்
காேலப்பும் மிகவும் மனமுறிவைடந்தனர். (ேயாசுவா
நூனின் குமாரன். காேலப் எப்புன்ேனயின் குமாரன்.
இருவரும் கானான் நாட்ைடச் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு
வந்தவர்கள்.) 7 அங்ேக கூடியிருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் அந்த இருவரும், “நாங்கள் பார்த்த
அந்த நாடு நன்றாக இருக்கிறது. 8 அது நல்ல
ெபாருட்கள் பலவற்றால் நிைறந்த நாடு. கர்த்தர்
நம்மீது விருப்பம் உைடயவராக இருந்தால், அவர்
அந்த நாட்டுக்குள் நம்ைம வழி நடத்திச் ெசல்லுவார்.
அந்த நாட்ைட கர்த்தர் நமக்குத் தருவார். 9 எனேவ
கர்த்தருக்கு எதிராக திரும்பாதீர்கள். அந்த நாட்டின்
ஜனங்களுக்குப் பயப்படாதீர்கள்! நாம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க முடியும். அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு
இல்ைல, எதுவும் அவர்கைளக் காப்பாற்றாது.
ஆனால், நம்ேமாடு கர்த்தர் இருக்கிறார். எனேவ,
பயப்படேவண்டாம்” என்றனர்.

10 அைனத்து ஜனங்களும் ேயாசுவாைவயும்
கேலைபயும் கல்ெலறிந்து ெகான்றுவிட ேவண்டும்
என்று ேபச ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் கர்த்தரின்
மகிைம, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் ேமேல அவர்கள்
அைனவரும் காணும்படி ேதான்றியது. 11 கர்த்தர்
ேமாேசயுடன் ேபசினார். அவர், “எவ்வளவு
காலத்திற்கு இந்த ஜனங்கள் எனக்ெகதிராக
இருப்பார்கள்? என் மீது நம்பிக்ைகயில்ைல
என்பைதக் காட்டுகிறார்கள், என் வல்லைமயின் மீது
நம்பிக்ைக இல்ைல என்பைதக் காட்டுகிறார்கள்.
நான் எத்தைனேயா அைடயாளங்கைள
அவர்களுக்கு காட்டியிருக்கிேறன். எனினும் என்ைன
அவர்கள் நம்ப மறுக்கிறார்கள். நான்
அவர்களுக்கிைடயில் பலப் ெபருங்காரியங்கைளச்
ெசய்திருக்கிேறன். 12 அவர்கள் அைனவைரயும்
ெபருேநாயால் ெகான்றுவிடுேவன். அவர்கைள
அழிப்ேபன். நான் இவர்கைள விட உங்கள் ஜனத்ைத
ெபரியதாகவும் பலமிக்கதாகவும் பண்ணுேவன்”
என்றார்.

13 பிறகு ேமாேச கர்த்தரிடம், “நீர் இதைனச்
ெசய்துவிட்டால், எகிப்தியர்கள் இதைனப் பற்றி
ேகள்விப்படுவார்கள். நீர் உமது வல்லைமையப்
பயன்படுத்தி உமது ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய மீட்டுவந்தீர், என்பைத அவர்கள்
அறிவார்கள். 14 எகிப்திய ஜனங்கள் கானான்
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ஜனங்களிடம் இைதப்பற்றி கூறினார்கள். நீேர
கர்த்தர் என்பைத ஏற்ெகனேவ அவர்கள்
அறிந்திருக்கின்றனர். நீர் உமது ஜனங்கேளாடு
இருப்பைதயும், ஜனங்கள் உம்ைமப் பார்த்தனர்
என்பைதயும் அறிந்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்குத்
தனிச்சிறப்புைடய ேமகத்ைதப் பற்றி ெதரியும். பகல்
ெபாழுதில் நீர் ேமகத்தின் மூலம் வழிநடத்திச்
ெசன்றைதயும், இரவில் அம்ேமகம் ெநருப்பாகி
ஜனங்களுக்கு ெவளிச்சம் தந்தைதயும் அவர்கள்
அறிவார்கள். 15 எனேவ இப்ேபாது நீர் இந்த
ஜனங்கைள அழிக்கக்கூடாது. நீர் இவர்கைள
அழித்தால், உமது வல்லைமையப்பற்றி அறிந்த
அைனத்து ஜனங்களும், 16 ‘கர்த்தர் தான்
வாக்களித்தபடி தன் ஜனங்களுக்கு நாட்ைட அளிக்க
முடியவில்ைல. எனேவ, அவர் அவர்கைள
பாைலவனத்தில் ெகான்றுவிட்டார் என்று
ேபசுவார்கள்’

17 “இப்ேபாதும், ஆண்டவேர, உமது பலத்ைதக்
காட்டும்! உம்ைமப்பற்றி நீேர ெசால்லியிருக்கிறபடி
ெசய்யும்! 18 ‘நீர் கர்த்தர் ேகாபப்படுகிறதற்கு தாமதம்
பண்ணுகிறார். கர்த்தர் ேபரன்பு ெகாண்டவர்.
சட்டங்கைள மீறி குற்றம் ெசய்கின்றவர்கைள
கர்த்தர் மன்னிப்பார். ஆனால்
அக்கிரமக்காரர்கைளயும், அவர்கள்
பிள்ைளகைளயும், ேபரப்பிள்ைளகைளயும்,
அவர்களின் பிள்ைளகைளயும் தண்டிப்பார்’ என்று
உம்ைமப்பற்றி ெசால்லியிருக்கிறபடியால், 19

இப்ேபாது உமது ேபரன்ைப இந்த ஜனங்களிடம்
காண்பித்து, இவர்களின் பாவத்ைத மன்னித்தருளும்,
எகிப்ைத விட்டுப் புறப்பட்ட நாள்முதல் நீர் மன்னித்து
வருவது ேபாலேவ, இப்ேபாதும் மன்னித்துவிடும்”
என்றான்.

20 இதற்கு கர்த்தர், “ஆம்! நீ
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிேய இந்த ஜனங்கைள
மன்னித்துவிடுகிேறன். 21 ஆனால் உனக்கு ஒரு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். நான் இந்த பூமியில்
இருப்பது எவ்வளவு உண்ைமேயா, அதுேபாலேவ
எனது மகிைமயும் பூமியில் நிைறந்திருக்கும் என்பதும்
உண்ைமயாகும். 22 எகிப்திலிருந்து என்னால்
அைழத்து வரப்பட்டவர்கள் எவரும் கானான்
நாட்ைடக் காணமாட்டார்கள். நான் எகிப்தில்
ெசய்த அற்புதங்கைளயும் நான் பாைலவனத்தில்
ெசய்த ெபருஞ்ெசயல்கைளயும், அவர்கள்
கண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும், அவர்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. என்ைனப் பத்துமுைற
ேசாதித்திருக்கிறார்கள். 23 நான் அவர்களின்
முற்பிதாக்களிடம் அவர்களுக்கு ஒரு நாட்ைடத்
தருவதாக வாக்களித்ேதன். ஆனால் எனக்கு எதிராக
உள்ள எவரும் அந்த நாட்டிற்குள் நுைழய முடியாது.
24 ஆனால் எனது ஊழியனான காேலப்
ேவறுபட்டவன். என்ைன அவன் முழுைமயாகப்
பின்பற்றினான். எனேவ அவைன ஏற்ெகனேவ அவன்
பார்ைவயிட்ட நாட்டிற்குள் அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
அவனது ஜனங்கள் அந்நாட்ைடப்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். 25 அமேலக்கியரும்,
கானானியரும் இந்தப் பள்ளத்தாக்கில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். எனேவ, நாைள
இந்த இடத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டு ெசங்கடலுக்குச்
ெசல்லும் சாைலயின் ேமலுள்ள பாைலவனத்துக்குச்
ெசல்லுங்கள்” என்றார்.

கர்த்தர் ஜனங்கைளத் தண்டித்தல்
26 கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 27

“இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு இந்தத் தீய
ஜனங்கள் எனக்கு எதிராக முைறயிடுவார்கள்? நான்
இவர்களின் முைறயீடுகைளயும், புலம்பல்கைளயும்
பலமுைற ேகட்டிருக்கிேறன். 28 நீங்கள்
முைறயிட்டபடிேய கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்குச்
ெசய்வார் என்று அவர்களிடம் ெசால். இதுதான்
உங்களுக்கு நைட ெபறப்ேபாகிறது: 29 நீங்கள்
பாைலவனத்தில் மரித்துப்ேபாவீர்கள். இருபதும்
அதற்கு ேமலும் வயதுள்ள, எண்ணி கணக்கிடப்பட்ட
ஜனங்கள் மரிப்பார்கள். கர்த்தராகிய எனக்கு
எதிராக முைறயிட்டீர்கள். 30 எனேவ, நான்
வாக்களித்திருந்த நாட்டிற்குள் எப்புன்ேனயின்
குமாரனான காேலபும், நூனின் குமாரனான
ேயாசுவாவும் தவிர ேவறு எவரும் நுைழய முடியாது.
31 அந்நாட்டிலுள்ள உங்களது பைகவர்கள், உங்கள்
பிள்ைளகைள அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள் என்று
அஞ்சி முைறயிட்டீர்கள். ஆனால், நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன், அந்தப் பிள்ைளகள்
அந்நாட்டிற்குள் ெசல்வார்கள். நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்த மகிழ்ச்சிைய அவர்கள்
அனுபவிப்பார்கள். 32 உங்கைளப்
ெபாறுத்தவைரயில், நீங்கள் இந்தப்
பாைலவனத்திேலேய மரித்துப் ேபாவீர்கள்.

33 “உங்கள் பிள்ைளகள் இந்தப் பாைலவனத்தில்
ேமய்ப்பர்களாக 40 ஆண்டுகள் அைலந்து
திரிவார்கள், நீங்கள் எனக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாததால், அவர்கள்
துன்பப்படுவார்கள். நீங்கள் அைனவரும்
இப்பாைலவனத்தில் மரித்து விழும்வைர அவர்கள்
துன்பப்படுவார்கள். 34 40 ஆண்டுகள் உங்கள்
பாவங்களுக்காக நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள். (நீங்கள்
கானான் நாட்ைடச் சுற்றி பார்த்தது 40 நாட்கள்.
ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஆண்டு வீதம் 40 ஆண்டுகள்.)
உங்களுக்கு எதிராக என்ைன நிறுத்தி ைவப்பது
எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்வீர்கள்.

35 “நாேன கர்த்தர். நான் ெசால்லியிருக்கிேறன்,
தீய ஜனங்கள் அைனவருக்கும் நான் ெசான்னபடிேய
ெசய்ேவன் என்று உறுதியாய்க் கூறுகிேறன். இந்த
ஜனங்கள் அைனவரும் எனக்கு எதிராக ஒன்று
ேசர்ந்தார்கள். எனேவ அைனவரும்
இப்பாைலவனத்திேலேய மரித்துப்ேபாவார்கள்”
என்றார்.

36 புதிய நாட்ைடப் பார்ைவயிட்டு வருமாறு
ேமாேச அனுப்பி ைவத்தவர்களில் சிலர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் வதந்திையப் பரப்பினார்கள்.
அந்நாட்டிற்குள் நுைழகிற அளவிற்குத் தமக்குப்
பலமில்ைல என்றனர். 37 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மத்தியில் அவநம்பிக்ைகையப் பரப்பியதற்கு
இவர்கேள ெபாறுப்பாகும். எனேவ கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கைள ெகால்லும்படி ேநாையக் ெகாண்டு
வந்தார். 38 ஆனால் நூனின் குமாரனான
ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயின் குமாரனான காேலபும்
கானான் நாட்ைட பார்ைவயிட்டவர்களில் இந்த
இருவைரயும் கர்த்தர் காப்பாற்றினார்.
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மற்றவர்கைளச் சாகடித்த அந்ேநாய் இவர்களுக்கு
வரவில்ைல.

கானான் நாட்டிற்குள் ஜனங்கள் நுைழய முயலுதல்
39 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச இைவ
அைனத்ைதயும் ெசான்னான். அவர்கள் மிகவும்
துக்கப்பட்டு மனங்கசந்து அழுதனர். 40 மறுநாள்
அதிகாைலயில் அவர்கள் உயரமான
மைலநாட்டிற்குள் பிரேவசிக்கப் புறப்பட்டனர்.
அவர்கள்: “நாங்கள் பாவம் ெசய்துவிட்ேடாம்.
நாங்கள் கர்த்தைர நம்பாமல் ேபானதற்காக
வருத்தப்படுகிேறாம். கர்த்தர் வாக்களித்த
நாட்டிற்குள் நாங்கள் ேபாேவாம்” என்றனர்.

41 ஆனால் ேமாேச, “கர்த்தரின் கட்டைளக்கு ஏன்
கீழ்ப்படிய மறுக்கிறீர்கள். நீங்கள் ெவற்றியைடயப்
ேபாவதில்ைல. 42 அந்த நாட்டிற்குள் ேபாகாதீர்கள்.
கர்த்தர் இப்ேபாது உங்கேளாடு இல்ைல. எனேவ,
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள எளிதில்
ெவன்றுவிடுவார்கள். 43 அமேலக்கியரும்,
கானானியரும் உங்களுக்கு முன்ேன அங்ேக
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடுவார்கள். நீங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து
விலகிவிட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள் அவர்கேளாடு
சண்ைடயிடும்ேபாது கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருக்கமாட்டார். எனேவ நீங்கள் அைனவரும்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவீர்கள்” என்றான்.

44 ஆனால் ேமாேசயின் வார்த்ைதகைள ஜனங்கள்
நம்பவில்ைல. அவர்கள் மைல நாட்ைட ேநாக்கிச்
ெசன்றனர். ஆனால் ேமாேசயும், கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் அவர்கேளாடு
ேபாகவில்ைல. 45 மைலநாட்டில் வாழ்ந்த
அமேலக்கியரும், கானானியரும் கீேழ இறங்கி வந்து
அவர்கைளத் தாக்கி, அவர்கைள எளிதில்
ேதாற்கடித்தனர். அவர்கைள ஓர்மா வைர துரத்தி
அடித்தனர்.

பலிகைளப் பற்றிய விதிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ேபசி இதைனக் கூறு.
உங்கள் வீடாக இருக்கும்படி நான்

உங்களுக்கு ஒரு நாட்ைடக் ெகாடுக்கிேறன். நீங்கள்
அதனுள்ேள நுைழந்ததும், 3 நீங்கள் கர்த்தருக்குச்
சில சிறப்புக்குரிய தகன பலிகைளச் ெசலுத்த
ேவண்டும். அவற்றின் வாசைன கர்த்தருக்கு
விருப்பமானது. நீங்கள் உங்கள் மாடுகைளயும்,
ஆடுகைளயும், ெவள்ளாடுகைளயும் தகனபலிக்குப்
பயன்படுத்தலாம். அவற்ைற சிறப்பு காணிக்ைககள்,
உற்சாக பலிகள், சமாதானப் பலிகள் அல்லது
சிறப்புப் பண்டிைகப் பலிகள், ஆகியவற்றுக்காகவும்
பயன்படுத்த ேவண்டும்.

4 “ஒருவன் கர்த்தருக்கு காணிக்ைகையக்
ெகாண்டு வரும்ேபாது, அவன் தானியக்
காணிக்ைகையயும் ெகாண்டுவர ேவண்டும். தானியக்
காணிக்ைக என்பது, ஒரு மரக்காலில் பத்தில் ஒரு
பங்கு ெமல்லிய மாவில் காற்படி எண்ெணய் பிைசந்து
ெகாண்டு வரேவண்டும். 5 ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையத்
தகனபலியாகக் ெகாண்டுவரும் ஒவ்ெவாரு முைறயும்,
நீங்கள் காற்படி திராட்ைச ரசத்ைதயும்,
பானங்களின் காணிக்ைகயாகப் பைடக்கேவண்டும்.

6 “நீங்கள் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவப்
பைடக்கும்ேபாது, தானியக் காணிக்ைகையயும்
ேசர்த்து பைடக்கேவண்டும். இந்தத் தானியக்
காணிக்ைக, ஒரு மரக்காலில் பத்தில் இரண்டு
பங்கான, ெமல்லிய மாவிேல ஒருபடியில் மூன்றில்
ஒரு பங்கு, ஒலிவ எண்ெணேயாடு பிைசந்து
ெகாடுக்க ேவண்டும். 7 ஒரு படியில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு திராட்ைசரசத்ைதப் பானங்களின்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதன் மணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் விருப்பமானது.

8 “ஓர் இளங்காைளையத் தகனபலியாகேவா,
சிறப்பான ெபாருத்தைனப் பலியாகேவா, சமாதான
பலியாகேவா, ெகாடுக்கலாம். 9 அப்ேபாது,
அதேனாடு தானியக் காணிக்ைகையயும், ஒரு
காைளையயும் பைடக்கேவண்டும். அதாவது, ஒரு
மரக்காலில் பத்தில் மூன்று பங்கான ெமல்லிய
மாவுடன், அைரப்படி ஒலிவ எண்ெணையப் பிைசந்து
ெகாடுக்க ேவண்டும். 10 அேதாடு பானங்களின்
காணிக்ைகயாக அைரப்படி திராட்ைசரசத்ைதயும்
ெகாடுக்கேவண்டும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் விருப்பமாக இருக்கும். 11 நீங்கள்
கர்த்தருக்கு தகனபலியாக ெகாடுக்கப் ேபாகும் பலி,
காைள அல்லது ஆட்டுக்கடா அல்லது ெசம்மறி
ஆட்டுக் குட்டி அல்லது ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய
இம்முைறயில்தான் அளிக்கேவண்டும். 12 நீங்கள்
பைடக்கும் ஒவ்ெவாரு மிருகத்திற்கும் இவ்வாறுதான்
ெசய்யேவண்டும்.

13 “இவ்வாேற ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும்
கர்த்தருக்குப் பிரியமான முைறயில் தகன பலிையச்
ெசலுத்த ேவண்டும். 14 உங்களிைடேய பிறநாட்டு
ஜனங்களும் வாழ்வார்கள். அவர்களும் தகனபலி
ெகாடுத்து கர்த்தைர வழிபட விரும்பினால் இந்த
முைறயில்தான் ெசலுத்தேவண்டும். 15 இேத
விதிகள்தான் உங்களுக்கும், உங்கேளாடு வாழும் பிற
நாட்டு ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும். இவ்விதிகள்
எக்காலத்திற்கும் உரியதாக விளங்கும். கர்த்தருக்கு
முன்பு, நீங்களும், உங்கேளாடு வாழும் மற்றவர்களும்,
சமமாகக் கருதப்படுவார்கள். 16 எனேவ, நீங்கள்
இந்த விதிகைளயும், சட்டங்கைளயும் கண்டிப்பாகக்
கைடபிடிக்க ேவண்டும் என்பதுதான் இதற்குப்
ெபாருள். அந்தச் சட்டங்களும், விதிகளும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகிய உங்களுக்கும்,
உங்கேளாடு வாழும் மற்ற ஜனங்களுக்கும்
ெபாருந்தும்” என்றார்.

17 கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசயிடம், 18 “இவற்ைற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. நான் உங்கைள
ேவறு நாட்டிற்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன். 19 அங்கு
நீங்கள் விைளந்த உணைவ உண்பதற்கு முன்னால்,
அதில் ஒரு பங்ைக, கர்த்தருக்கு காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். 20 நீங்கள் தானியத்ைதச்
ேசகரித்து, மாவாக அைரக்கேவண்டும். அது அப்பம்
ெசய்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கேவண்டும். முதலில்
ெசய்யப்படும் அப்பத்ைத, கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். ேபாரடிக்கிற
களத்தில் தானியத்ைதக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுப்பது ேபான்று இது இருக்கும். 21

இவ்விதிமுைற எக்காலத்திற்கும் ெதாடர்ந்திருக்கும்.
நீங்கள் பிைசந்த மாவின் முதற்பகுதிைய,
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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22 “இந்தக் கட்டைளைய மறதியினால் தவறி
நீங்கள் அநுசரியாமற்ேபானால், நீங்கள் அதற்காக
என்ன ெசய்யேவண்டும்? 23 இந்தக் கட்டைளகைள
கர்த்தர் உங்களுக்கு ேமாேச மூலமாகக்
ெகாடுத்தார். உங்களுக்கு ெகாடுத்த அந்நாளிேலேய
இக்கட்டைளகள் ெசயல்படத் துவங்கியது. அந்நாள்
முதல் எல்லாக் காலத்திற்கும் இக்கட்டைளகள்
உங்களுக்குத் ெதாடர்ந்து வரும். 24 எனேவ,
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் திட்டமிடாமல்
இந்தக் கட்டைளகைள காக்கத் தவறினால் அதற்கு
என்ன ெசய்வீர்கள்? இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் இந்தத் தவைறச் ெசய்தால், அவர்கள்
அைனவரும் ேசர்ந்து, ஓர் இளங்காைளையப் பலி
ெகாடுக்க ேவண்டும். அதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் விருப்பமானதாகும். அேதாடு தானியக்
காணிக்ைகையயும், பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ஒரு காைளேயாடு
காணிக்ைகயாக ெகாடுக்கேவண்டும். பாவநிவாரண
பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் பலி
ெகாடுக்கேவண்டும்.

25 “ஜனங்கைளத் சுத்தப்படுத்த ஆசாரியன்
அைனத்து சடங்குகைளயும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன்
இவற்ைற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்காகவும்
ெசய்யேவண்டும். தாங்கள் பாவிகள் என்பது
அவர்களுக்குத் ெதரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால்,
எப்ேபாது அவர்களுக்கு அது ெதரிய வருகிறேதா,
அப்ேபாேத அவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புச்
ெசலுத்த ேவண்டும். அவர்கள் தகனபலிையயும் பாவ
நிவாரண பலிையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதனால்
அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும். 26

இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும், அவர்கேளாடு
வாழும் மற்ற ஜனங்களும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்கு நாம் தவறு
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம் என்று
ெதரியாதிருந்தால் அவர்களும்
மன்னிக்கப்படுவார்கள்.

27 “ஒேர ஒரு மனிதன் மட்டும் தவறிப் பாவம்
ெசய்தால் அவன் ஓராண்டு வயதுள்ள ெபண்
ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அது
பாவப்பரிகார பலியாகும். 28 அவைனத்
சுத்தப்படுத்துவதற்குரிய நியமனத்ைத ஆசாரியன்
நிைறேவற்றேவண்டும். அந்த மனிதன் கர்த்தர்
முன்னால் தவறி குற்றம் ெசய்து பாவியானால்
ஆசாரியன் அவனுக்கு நிவாரணம் ெசய்தபின் அவன்
சுத்தமாக்கி மன்னிக்கப்படுகிறான். 29 குற்றம் ெசய்து
பாவியாகிற எவனுக்கும் இந்தச் சட்டம் உரியதாகும்.
இச்சட்டங்கள் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தில் பிறந்த
ஜனங்களுக்கும், அவர்களிைடேய வாழும் அயல்
நாட்டுக்காரர்களுக்கும் உரியதாகும்.

30 “ஆனால் ஒருவன் அறிந்ேத பாவம்
ெசய்துெகாண்ேடயிருக்கிறவனாயிருந்தால் அவன்
கர்த்தருக்கு எதிராகிறான். அவன் தம்
ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய பிரிக்கப்படேவண்டும்.
இந்தச் சட்டம் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தில் பிறந்த
ஜனங்களுக்கும், உங்கேளாடு வாழும் பிறநாட்டு
ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும். 31 கர்த்தரின்
வார்த்ைதகள் முக்கியமானைவ என்று அந்த மனிதன்
நிைனக்கவில்ைல. அவன் கர்த்தரின் கட்டைளைய
உைடத்துவிட்டான். அப்படிப்பட்டவன் உங்கள்
குழுவிலிருந்து நிச்சயம் விலக்கப்பட ேவண்டும்.

அவன் குற்றவாளியாகித் தண்டிக்கப்படுவான்!”
என்றார்.

ஓய்வு நாளில் ஒருவன் ேவைல ெசய்தால்
32 இந்த ேநரத்தில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பாைலவனத்திேலேய இருந்தனர். ஒருவன் ஓய்வு
நாள் ஒன்றில் எரிப்பதற்கான விறகுகைளக் கண்டு
அவற்ைறச் ேசகரித்தான். சிலர் இதைனப்
பார்த்தனர். 33 அவன் விறைகச்
ேசகரித்துக்ெகாண்டு வரும்ேபாது, அவர்கள் அவைன
ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும் அைழத்து வந்தனர்.
மற்றவர்களும் அவர்கேளாடு ேசர்ந்து வந்தனர். 34

அவனுக்கு என்ன தண்டைன ெகாடுப்பது என்பது
ெதரியாததால் அவைன காவலுக்குள்
ைவத்திருந்தனர்.

35 பிறகு ேமாேசயிடம் கர்த்தர், “இவன்
சாகேவண்டும். முகாமிற்கு ெவளிேய அவைனக்
ெகாண்டு ேபாய் அைனவரும் அவன் ேமல்
கல்ெலறியுங்கள்” என்றார். 36 எனேவ, ஜனங்கள்
அவைன முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய்
கல்லால் எறிந்தனர். அவர்கள் இதைன ேமாேசக்கு
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தனர்.

ஜனங்கள் விதிகைள நிைனவுப்படுத்திக்ெகாள்ள
ேதவன் உதவுதல்

37 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 38 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ேபசி கீழ்க்கண்டவற்ைற அவர்களிடம்
கூறு. எனது கட்டைளகைள
நிைனவுப்படுத்திக்ெகாள்ள நான் உங்களுக்கு
உதவுேவன். பல துண்டு நூல் கயிறுகைளச் ேசர்த்து,
உங்கள் ஆைடகளின் மூைலயில் ெதாங்கல்கைளக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். ஒவ்ெவாரு ெதாங்கலிலும் நீல
நிற நூைலக் கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். இதைன
இப்ேபாதும் எக்காலத்திற்கும் அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். 39 நீங்கள் இம்முடிச்சுகைளப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகைள
நிைனவுப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது நீங்கள்
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கள். இதனால் மறதி
காரணமாக பாவம் ெசய்யாமல் இருப்பீர்கள். உங்கள்
உடம்பும், கண்களும் விரும்புகிற காரியங்கைள
ெசய்யமாட்டீர்கள். 40 எனது அைனத்து
கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்
என்பைத நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது
நீங்கள் உங்கள் ேதவனுக்ெகன்று பரிசுத்தமாக
இருப்பீர்கள். 41 நான் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்.
நாேன உங்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டு வந்ேதன்.
நான் உங்கள் ேதவனாயிருக்க இவற்ைறச்
ெசய்ேதன். நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்”
என்று கூறினார்.

சில தைலவர்கள் ேமாேசக்கு எதிராகத் திரும்புதல்

ேகாராகு, தாத்தான், அபிராம், ஓன்
ஆகிேயார் ேமாேசக்கு எதிராகக்
கிளம்பினார்கள். (ேகாராகு இத்ேசயாரின்

குமாரன். இத்ேசயார் ேகாகாத்தின் குமாரன்.
ேகாகாத் ேலவியின் குமாரன். தாத்தானும்,
அபிராமும் சேகாதரர்கள். இவர்கள் எலியாபின்
பிள்ைளகள். ஓன் ேபேலத்தின் குமாரன். இவர்கள்
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அைனவரும் ரூபன் சந்ததிையச் ேசர்ந்தவர்கள்.) 2

இவர்கள் நான்கு ேபரும் 250 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளச் ேசர்த்து ேமாேசக்கு எதிராக
நின்றனர். இவர்கள் அைனவரும் ஜனங்களால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டத் தைலவர்கள். அவர்கைள
அைனவருக்கும் ெதரியும். 3 அவர்கள் அைனவரும்
ஒரு குழுவாகி ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
எதிராகப் ேபச வந்தனர். அவர்கள் ேமாேசயிடமும்,
ஆேரானிடமும் வந்து, “நீங்கள் அளைவ மிஞ்சிப்
ேபாய் விட்டீர்கள். நீங்கள் தவறானவர்கள்!
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
பரிசுத்தமானவர்கள். அவர்கள் மத்தியில் கர்த்தர்
வாழ்கிறார்! கர்த்தரின் மற்ற ஜனங்கைளவிட, நீங்கள்
உங்கைள மட்டும் மிக முக்கிமானவர்களாக்கிக்
ெகாண்டீர்கள்” என்றனர்.

4 இைதக் ேகள்விப்பட்டதும் ேமாேச தைரயில்
முகம்குப்புற விழுந்து வணங்கி, தான் ெபருைம
இல்லாதவன் என்பைத ெவளிப்படுத்தினான். 5 பிறகு
ேமாேச, ேகாராகிடமும் அவைனப் பின்பற்றி
வந்தவர்களிடமும்: “நாைள காைலயில் கர்த்தர்,
தனது உண்ைமயான ஊழியன் யாெரன்றும்
உண்ைமயில் யார் பரிசுத்தமானவன் என்பைதயும்
காட்டுவார். அந்த மனிதைன அவர் தன்னருகில்
அைழப்பார். அந்த மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
கர்த்தர் தன்னருேக ேசர்த்துக்ெகாள்வார். 6 எனேவ,
ேகாராேக! நீயும் உன்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களும் 7

நாைள தூபகலசங்களில் ெநருப்ைப உண்டாக்கி,
அதில் நறுமணப் ெபாருட்கைளயிட்டு, அவற்ைற
கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு வாருங்கள்.
உண்ைமயில் பரிசுத்தமானவன் யார் என்பைத
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுப்பார். ேலவியர்களாகிய
நீங்கள்தான் மிதமிஞ்சி ேபாகிறீர்கள். நீங்கள்
தவறானவர்கள்” என்றான்.

8 ேமலும் ேமாேச ேகாராகிடம், “ேலவியர்களாகிய
நீங்கள் நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். 9

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவன் உங்கைளச்
சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்திருப்பதால், நீங்கள் ேமலும்
மகிழ்ச்சி அைடயேவண்டும், இல்ைலயா? மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து நீங்கள்
ேவறுபட்டவர்கள். பரிசுத்தக் கூடாரத்தில்
பணிவிைட ெசய்வதற்காக கர்த்தர் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். அவர் தம்மருேக உங்கைள
வரச்ெசய்திருக்கிறார். இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ஆராதைனக்கு நீங்கள் உதவ ேவண்டும். இது
ேபாதாதா? 10 ஆசாரியர்களுக்கு உதவும்படி
ேலவியர்களாகிய உங்கைள கர்த்தர் தன்னருேக
அனுமதித்திருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் இப்ேபாது
ஆசாரியர்களாக மாறப் பார்க்கிறீர்கள். 11 நீயும்
உன்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களும் ேசர்ந்து
கர்த்தருக்கு எதிராக நிற்கிறீர்கள். ஆேரான் ஏதாவது
தவறு ெசய்தானா? இல்ைலேய! அவ்வாறு இருக்க
அவனுக்கு எதிராக ஏன் முைறயிடுகிறீர்கள்?”
என்றான்.

12 பிறகு ேமாேச எலியாப்பின் குமாரர்களான
தாத்தாைனயும், அபிராைமயும் அைழத்தான். ஆனால்
அவர்கேளா, “நாங்கள் வரமாட்ேடாம்! 13 நீர்
ஏராளமான நன்ைமகள் நிைறந்த நாட்டிலிருந்து
ெவளிேயற்றி எங்கைள ெகால்வதற்காக
இப்பாைலவனத்துக்கு ெகாண்டு வந்திருக்கிறீர்.
இப்ேபாது எங்கைள விட உம்ைம திறைம

மிக்கவராக காட்ட விரும்புகிறீர். 14 நாங்கள் ஏன்
உம்ைம பின்பற்ற ேவண்டும்? ேதவன் வாக்களித்த
பாலும் ேதனும் ஓடுகிற ேதசத்துக்குள் நீர் எங்கைளக்
ெகாண்டு வரவில்ைல. நீர் எங்களுக்கு வயல்கேளா,
திராட்ைச ேதாட்டங்கேளா ெகாடுக்கவில்ைல.
இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம் உங்கள்
அடிைமகளாக்குவதுதான் உங்கள் எண்ணமா?
முடியாது. நாங்கள் அங்ேக வரமாட்ேடாம்” என்றனர்.

15 எனேவ, ேமாேச மிகவும் ேகாபம் ெகாண்டான்.
அவன் மீண்டும் கர்த்தரிடம், “நான் இந்த
ஜனங்களுக்கு எதிராக எந்தத் தவறும்
ெசய்யவில்ைல. நான் அவர்களிடமிருந்து எைதயும்,
ஏன் ஒரு கழுைதையயும் கூட
எடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல! கர்த்தாேவ, இவர்களது
அன்பளிப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளாதிரும்” என்றான்.

16 பிறகு ேமாேச ேகாராகிடம், “நாைள
கர்த்தருக்கு முன்னால் நீயும், உன்ைனப்
பின்பற்றுகிறவர்களும் நிற்கேவண்டும். அங்ேக
உங்கேளாடு ஆேரானும் நிற்பான். 17 நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் நறுமணப் ெபாருட்கைள இடுகின்ற
தூபகலசத்ைதக் ெகாண்டு வந்து அவற்ைற
கர்த்தருக்கு முன்பு ைவக்க ேவண்டும்.
மூப்பர்களுக்குரிய 250 தூபகலசத்ேதாடு உனக்கும்,
ஆேரானுக்குமாக இரண்டு தூப கலசங்கள்
இருக்கும்” என்றான்.

18 எனேவ, ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தனக்ெகன்று
தூபகலசமும், அதில் இடுவதற்கு நறுமணப்
ெபாருட்களும் ெகாண்டு வந்தனர். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலில் அவர்கள் வந்து நின்றனர்.
ேமாேசயும் ஆேரானும் அங்ேக நின்றனர். 19

ேகாராகும் அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலில் கூடுமாறு ெசய்தான். பிறகு
அங்குள்ள ழுழு சைபயினருக்கும் கர்த்தரின் மகிைம
காணப்பட்டது.

20 கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 21

“இந்த ஜனங்களிடமிருந்து விலகி நில்லுங்கள்.
அவர்கைள இப்ேபாேத அழிக்கப் ேபாகிேறன்!”
என்றார்.

22 ஆனால் ேமாேசயும், ஆேரானும் தைரயில்
முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கிக் கதறினார்கள்,
“ேதவேன! நீர் மாம்சமான எல்லாருைடய
ஆவிகளுக்கும் ேதவன். ஒேர ஒருவன் மட்டும் பாவம்
ெசய்தால் நீர் முழு சைபயினர் மீதும்
ேகாபங்ெகாள்ளலாமா?” என்றனர்.

23 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 24 “ேகாராகு,
தாத்தான், அபிராம் ஆகிேயாரின் கூடாரத்ைத விட்டு
விலகிப்ேபாகும்படி ஜனங்களிடம் கூறு” என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டார்.

25 ேமாேச எழுந்து, தாத்தானிடமும்,
அபிராமிடமும் ெசன்றான். எல்லா மூப்பர்களும்
அவைனப் பின்பற்றினர். 26 ேமாேச, ஜனங்கைள
எச்சரித்து. “அந்தத் தீய மனிதர்களின் கூடாரங்கைள
விட்டு விலகிப் ேபாங்கள், அவர்களுக்குரிய எைதயும்
ெதாடாதீர்கள், நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்தால்
அவர்களது பாவத்தின் காரணமாக
அழிக்கப்படுவீர்கள்” என்றான்.

27 எனேவ ேகாராகு, தாத்தான், அபிராம்
ஆகிேயாரின் கூடாரத்ைத விட்டு விலகிப்
ேபானார்கள். தாத்தானும் அபிராமும் தங்கள்
கூடாரத்திற்கு ெவளிேய வந்து, தங்கள் கூடார
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வாசல்களில், தங்கள் மைனவி, குழந்ைதகேளாடு
நின்று ெகாண்டிருந்தனர்.

28 பிறகு ேமாேச, “இைவ எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்யுமாறு கர்த்தர் என்ைன அனுப்பினார் என்று
ஏற்ெகனேவ நான் கூறியுள்ேளன். இதுதான்
அதற்கான சாட்சி. இைவ எனது ெசாந்த
எண்ணங்கள் அல்ல என்பைத இைவ உங்களுக்குக்
காட்டும். 29 இங்குள்ள மனிதர்கள்
மரித்துப்ேபாவார்கள். அவர்கள் சாதாரண
ஜனங்கைளப் ேபான்று மரிப்பார்கேளயானால் பிறகு
கர்த்தர் உண்ைமயில் என்ைன அனுப்பவில்ைல
என்று ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். 30 ஆனால் கர்த்தர்
இவர்கைள அசாதாரணமான முைறயில் மரிக்க
ெசய்வாரானால், இவர்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தார்கள் என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். பூமி பிளந்து இந்த
மனிதர்கைள அப்படிேய விழுங்கிவிடும். இதுதான்
அதற்கு சான்று, இவர்கள் உயிேராடு தங்கள்
கல்லைறக்குள் புைதக்கப்படுவார்கள்.
இவர்களுக்குரிய அைனத்தும், இவர்கேளாேடேய
ேபாய்ச்ேசரும்” என்றான்.

31 ேமாேச இவற்ைறச் ெசால்லி முடித்ததும்,
அவர்கள் நின்ற இடத்தில் பூமி பிளந்தது. 32 பூமி தன்
வாையத் திறந்து, அவர்கைள விழுங்கியது ேபால்
இருந்தது. ேகாரகின் ஜனங்களும் அவர்களின்
குடும்பங்களும் அவர்களுக்குரிய அைனத்தும்
பூமிக்குள் ெசன்றுவிட்டன. 33 அவர்கள் தங்கள்
கல்லைறக்குள் உயிேராடு ெசன்றனர்.
அவர்களுக்குரிய ெபாருட்களும், அவர்கேளாடு
ெசன்றன. பிறகு பூமி மூடிக்ெகாண்டது. அவர்கள்
முகாமிலிருந்து மூடப்பட்டு மடிந்தனர்!

34 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அழிந்து ேபானவர்களின்
அழுகுரல்கைளக் ேகட்டனர், அவர்கள் பல
திைசகளிலும் ஓடிப்ேபாய், “இந்தப் பூமி எங்கைளயும்
விழுங்கிக் ெகான்றுவிடும்” என்று கதறினர்.

35 பிறகு கர்த்தரிடமிருந்து ெநருப்பு புறப்பட்டு
வந்து தூபதீபம் காட்டிய 250 தைலவர்கைளயும்
அழித்துப் ேபாட்டது.

36 கர்த்தர் ேமாேசயிடம் 37 “ஆசாரியனான
ஆேரானின் குமாரனான எெலயாசாரிடம்
ெநருப்புக்குள் அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள எடுத்து,
அவற்றிலுள்ள கரிையயும், சாம்பைலயும்
ெகாட்டிவிடச் ெசால். அவர்கள் எனக்ெகதிராகப்
பாவம் ெசய்தார்கள். அவர்களது பாவம் அவர்களின்
உயிைரப் ேபாக்கிவிட்டது. ஆனால், அக்கலசங்கள்
இப்ேபாதும் பரிசுத்தமானைவ. அவற்ைற
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவந்ததால்
பரிசுத்தமைடந்தன. அவற்ைறத் தகடுகளாக அடித்து,
பலிபீடத்ைதச் சுற்றிலும் மூடிைவக்கவும். இது எல்லா
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்” என்று கூறினார்.

39 எனேவ, ஆசாரியனாகிய எெலயாசார்
அைனத்து ெவண்கலத் தூபகலசங்கைளயும்
ேசகரித்தான். அவற்ைறக் ெகாண்டு வந்த மனிதர்கள்
மரித்துப்ேபானார்கள். ஆனால், கலசங்கள்
இருந்தன. அவன் அவற்ைற அடித்து, தகடாக்கும்படி
ெசய்து, பின் அத்தகடுகைளப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றி
மாட்டி ைவத்தான். 40 ேமாேச மூலமாக கர்த்தர்
எெலயாசாருக்குக் கட்டைளயிட்டபடிச் ெசய்து
முடித்தான். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு

அைடயாளம் ஆயிற்று. ஆேரான் ஜனங்கைளத் தவிர
ேவறு யாேரனும் நறுமணப் ெபாருள் ெகாண்டு வரக்
கூடாது என்பதற்கு இது நிைனவூட்டல் ஆயிற்று.
யாராவது கர்த்தருக்கு நறுமணப் ெபாருள்
ெகாண்டுவந்தால், ேகாராகும் அவைனப்
பின்பற்றியவர்களும் மரித்துப் ேபானதுேபால்
மரித்துப்ேபாவார்கள்.

ஆேரான் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுதல்
41 மறுநாள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், ேமாேசக்கும்,
ஆேரானுக்கும் எதிராக முைறயிட்டு, “நீங்கள்
கர்த்தருைடய ஜனங்கைளக் ெகான்று விட்டீர்கள்”
எனக் கூறினர்.

42 ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
வாசலில் நின்று ெகாண்டு இருந்தனர். ஜனங்கள்
அங்ேக கூடி அவர்களுக்கு எதிராக முைறயிட்டனர்.
ஆனால் அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத
ேநாக்கியேபாது அைத ேமகம் சூழ்ந்தது. அங்ேக
கர்த்தரின் மகிைம காணப்பட்டது. 43 பிறகு
ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
முன்பாக வந்தனர்.

44 ேமாேசயிடம் கர்த்தர், 45 “இந்த
ஜனங்களிடமிருந்து விலகி நில்லுங்கள். நான்
இவர்கைள உடேன அழிக்கப்ேபாகிேறன்” என்றார்.
எனேவ ேமாேசயும் ஆேரானும் தைரயில் முகம்குப்புற
விழுந்து வணங்கினார்கள்.

46 பிறகு ேமாேச ஆேரானிடம், “உனது
ெவண்கலத் தூபகலசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்,
பலிபீடத்திலுள்ள ெநருப்ைப அதில் இடு, பின்
நறுமணப் ெபாருைளப்ேபாடு, அவற்ைற ஜனங்களிடம்
ெகாண்டு ேபாய் காட்டு, அது அவர்கைளத்
சுத்தமாக்கும். அவர்கள் ேமல் கர்த்தர் ேகாபமாக
உள்ளார். அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்ெகனேவ
ெதாடங்கி விட்டது” என்றான்.

47 ஆேரான் ேமாேச ெசான்னபடி தூபகலசமும்,
ெநருப்பும், நறுமணப் ெபாருட்களும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ஜனங்கள் மத்தியில் ஓடினான்.
ஆனால், ஏற்ெகனேவ ேநாய் அவர்களிைடேய
துவங்கிவிட்டது. எனேவ ஆேரான் மரித்துப்
ேபானவர்களுக்கும், இன்னும் உயிேராடு
இருந்தவர்களுக்கும் இைடேய நின்று அவர்கைளத்
சுத்தப்படுத்தவதற்குரியவற்ைறச் ெசய்தான். ேநாயும்
நிறுத்தப்பட்டது. 49 ஆனால் 14,700 ேபர் ேநாயால்
மரித்துப்ேபானார்கள். ேகாரகினால் மரித்தவர்கள்
இதில் கணக்கிடப்படவில்ைல. 50 எனேவ ேநாய்
நிறுத்தப்பட்டது. பின் ஆேரான் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற ேமாேசயிடம் திரும்பி
வந்தான்.

ஆேரான்தான் தைலைம ஆசாரியன் என ேதவன்
உறுதிப்படுத்துதல்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 2 “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடமிருந்து 12
ைகத்தடிகைள வாங்கு. 12

ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களிடமிருந்தும்
ஒவ்ெவாரு ைகத்தடியாகப் ெபற ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயைரயும் அவரவர் ைகத்தடியிலும்
எழுது. 3 ேலவியின் ைகத்தடியில் ஆேரானின்
ெபயைர எழுது. ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்திற்கும் ஒரு
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ைகத்தடி வீதம் பன்னிரண்டு இருக்க ேவண்டும். 4

அக்ைகத்தடிகைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் முன்னால் ைவ. அந்த
இடத்தில்தான் நான் உன்ைனச் சந்திப்ேபன்.
அவர்களில் ஒருவைன நான் உண்ைமயான
ஆசாரியனாக ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். 5 நான் யாைரத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபேனா அவனது ைகத்தடியில்
இைலகள் துளிர்த்திருக்கும். இதன் மூலம் உனக்கும்
எனக்கும் எதிராக முைறயிடுபவர்கைள நான்
தடுப்ேபன்” என்று கூறினார்.

6 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசினான்.
ஒவ்ெவாரு 12 ேகாத்திரங்களின் தைலவரும் தங்கள்
ைகத்தடிைய அவனிடம் ெகாடுத்தார்கள். ெமாத்தம்
12 ைகத்தடிகைளப் ெபற்றான். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திற்கும் ஒரு ைகத்தடி என்பதாக
இருந்தது. ஒரு ைகத்தடியில் ஆேரானுைடய ெபயர்
இருந்தது. 7 ேமாேச அைனத்து ைகத்தடிகைளயும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் உடன்படிக்ைகக்
கூடாரத்திற்குள் ைவத்தான்.

8 மறுநாள் ேமாேச கூடாரத்திற்குள்
நுைழந்தேபாது ேலவியின் குடும்பத்திலிருந்து வந்த
ஆேரானின் ைகத்தடியில் புதிய இைலகள் துளிர்
விட்டிருந்தைத ேமாேச பார்த்தான். அதில்
கிைளகளும் ேதான்றி வாதுைம பழங்களும்
காணப்பட்டன. 9 ேமாேச கர்த்தரின்
சமூகத்திலிருந்து ைகத் தடிகைள எடுத்து வந்து,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் அவற்ைறக் காட்டினான்.
அவரவர் தங்கள் ைகத்தடிகைள பார்த்து
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

10 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “ஆேரானின்
ைகத்தடிைய மீண்டும் கூடாரத்திற்குள் எனது
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் முன்பாக ைவ.
எப்ேபாதும் எனக்கு எதிராகத் திருப்புேவாருக்கு இது
ஒரு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும். இது எனக்கு
எதிராக அவர்கள் முைறயிடுவைத தடுக்கும். எனேவ
அவர்கைள நான் அழிக்கமாட்ேடன்” என்று
கூறினார். 11 எனேவ ேமாேச கர்த்தர் தனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடி ெசய்து முடித்தான்.

12 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசயிடம், “நாங்கள்
மரித்துப்ேபாேவாம் என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும்.
நாங்கள் ெதாைலந்ேதாம். நாங்கள் அைனவரும்
அழிந்து ேபாேவாம். 13 எவராவது கர்த்தரின் பரிசுத்த
இடத்தின் அருகில் வந்தாலும் மரித்துப் ேபாவார்கள்.
நாங்கள் அைனவரும் மரித்துப் ேபாேவாம் என்பது
உண்ைமயா?” என்று ேகட்டனர்.

ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவியர்களின் ேவைல

கர்த்தர் ஆேரானிடம், “நீயும், உனது
குமாரர்களும், உன் தந்ைதயின்
குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுேம

பரிசுத்தமான இடத்தில் ஏற்படும் தவறுகளுக்குப்
ெபாறுப்பாவீர்கள். ஆசாரியர்களுக்கு எதிராக நைட
ெபறும் தவறுகளுக்கும் நீயும், உனது குமாரர்களும்
ெபாறுப்பாவீர்கள். 2 உனது ேகாத்திரத்தில் உள்ள
மற்ற ேவவியர்கைளயும் உங்கேளாடுச்
ேசர்த்துக்ெகாள். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் நீங்களும்
உங்கள் குமாரர்களும் ெசய்யும் ேவைலகளுக்கு
அவர்கள் உதவுவார்கள். 3 ேலவியரின் குடும்பத்தில்
உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் உங்கள்
கட்டுபாட்டிற்குள் இருப்பார்கள். கூடாரத்திற்குள்

ெசய்ய ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
அவர்கள் ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிசுத்தமான இடத்தின் அருகிேலா, பலிபீடத்தின்
அருகிேலா ேபாகக்கூடாது. அவ்வாறு ேபானால்
மரித்துப்ேபாவார்கள். நீங்களும் மரித்துப்ேபாவீர்கள்.
4 அவர்கள் உங்கேளாடு ேசர்ந்து ேவைல
ெசய்வார்கள். அவர்கேள ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக்
காக்கும் ெபாறுப்புள்ளவர்கள். கூடாரத்திற்குள் நைட
ெபற ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும் அவர்கள்
ெசய்வார்கள். நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் உங்கள்
அருகில் எவரும் வரக்கூடாது.

5 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது திரும்பவும்
ேகாபாக்கிைன விழாதபடி நீங்கள் பரிசுத்த
இடத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் காக்கிற
ெபாறுப்புைடயவர்கள். நான் மீண்டும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மீது ேகாபம்ெகாள்ள விரும்பவில்ைல. 6

அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்தும் நாேன
ேலவியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கள்
உங்களுக்கு ஒரு பரிைசப் ேபான்றவர்கள். நான்,
அவர்கைள உங்களுக்காக கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யவும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் சில
ேவைலகைளச் ெசய்யவும் தந்ேதன். 7 ஆனால்
ஆேராேன! நீயும் உன் குமாரர்களும் மட்டும்
ஆசாரியர்களாகப் பணிபுரிய ேவண்டும். பலிபீடத்தின்
அருகில் ெசல்லும் தகுதியுைடயவர்கள் நீங்கள்
மட்டுேம. மகாபரிசுத்த இடத்திற்குள் திைரக்குப்
பின்னால் ெசல்லும் தகுதி உைடயவர்களும் நீங்கள்
மட்டுேம. ஆசாரியர்களாகப் பணிபுரிவைத
உங்களுக்கு ஒரு பரிசாகக் ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
ேவறு எவராவது எனது பரிசுத்த இடத்திற்கு அருகில்
வந்தால் ெகால்லப்படுவார்கள்” என்று கூறினார்.

8 பிறகு கர்த்தர் ஆேரானிடம், “ஜனங்கள் எனக்குத்
தருகிற எல்லா அன்பளிப்புகளுக்கும் உங்கைளேய
ெபாறுப்பாளர்களாக ஆக்கிேனன். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெகாடுக்கும் அைனத்து பரிசுத்தமான
அன்பளிப்புகைளயும் நான் உங்களுக்குத் தருகிேறன்.
அவற்ைற நீயும் உனது குமாரர்களும்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அைவ எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்கு உரியது. 9 ஜனங்கள் பலிகைளயும்
தானியக் காணிக்ைககைளயும், பாவப்பரிகார
பலிகைளயும், குற்றபரிகாரப் பலிகைளயும் ெகாண்டு
வருவார்கள். அைவ மிகவும் பரிசுத்தமானைவ.
தகனம் ெசய்யப்படாத பலிகெளல்லாம் உங்கள்
பங்காகக் கிைடக்கும். அைவ உனக்கும் உன்
குமாரர்களுக்கும் உரியதாகும். 10 அவற்ைற மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்தில் ைவத்துதான் உண்ண
ேவண்டும். உங்கள் குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்ெவாரு
ஆணும் உண்ணலாம். ஆனால் அைவ
பரிசுத்தமானைவ என்பைத நீங்கள் மறக்கக் கூடாது.

11 “இஸ்ரேவலர்கள் தரும் அைசவாட்டும்
பலிகளும், உங்களுக்கு உரியதாகும். நான் அவற்ைற
உனக்கும், உன் குமாரர்களுக்கும், உனது
குமாரத்திகளுக்கும் தருேவன். இது உனது
பங்காகும். உன் குடும்பத்திலுள்ள தீட்டு இல்லாத
எல்லாரும் அதைன உண்ணலாம்.

12 “அேதாடு நான் உனக்கு சிறந்த ஒலிவ
எண்ெணையயும், புதிய திராட்ைசரசத்ைதயும்,
தானியத்ைதயும் தருேவன். இைவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் கர்த்தராகிய எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ அறுவைடயின் ேபாது,
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முதலில் கிைடக்கப் ெபற்றைவயாயிருக்கும். 13

ஜனங்கள் அறுவைட ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் முதலில்
கிைடத்தைத கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
அவற்ைறெயல்லாம் உனக்குத் தருேவன். உன்
குடும்பத்தில் உள்ள தீட்டு இல்லாத ஒவ்ெவாருவரும்
அவற்ைற உண்ணலாம்.

14 “இஸ்ரேவல் ஜனங்களால் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் அைனத்தும் உங்களுக்கு
உரியதாகும்.

15 “ஒரு ெபண்ணின் முதல் குழந்ைதயும் ஒரு
மிருகத்தின் முதல் குட்டியும் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். அந்த விலங்கின் முதலீற்று
தீட்டுள்ளதாக இருந்தால் ெகாடுப்பவேர அைதத்
திரும்ப விைலக்கு வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
முதலில் பிறந்த குழந்ைத காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்கப்படும்ேபாது அதுவும் திரும்ப வாங்கப்பட
ேவண்டும். அப்ெபாழுது அக்குழந்ைத மறுபடியும்
அேத குடும்பத்திற்கு உரியதாகிவிடும். 16

அக்குழந்ைத ஒரு மாத வயதுைடயதாக இருந்தால்,
அதற்குரிய ெதாைகையக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அத்ெதாைக 2 அவுன்ஸ் ெவள்ளியாகும். அது
அதிகாரப் பூர்வமான அளவு முைறயில் 5 ேசக்கல்
உைடயதாக எைடயிடப்பட ேவண்டும். ஒரு ேசக்கல்
அதிகாரப் பூர்வமான அளவில் 20 ேகராவாகும்.

17 “ஆனால் நீங்கள் முதலில் பிறந்த காைளக்கும்,
ஆட்டுக்கும், ெவள்ளாட்டுக்கும் பணம் ெகாடுக்கக்
கூடாது. அைவ பரிசுத்தமானைவ. அவற்றின்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளிக்கேவண்டும்.
அவற்றின் ெகாழுப்ைப எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பிலிடப்படும் தகனபலியாகும். இதின் மணம்
கர்த்தருக்குப் பிரியமானதாயிருக்கும். 18 அவற்றின்
இைறச்சியானது உங்களுக்கு உரியதாகும். அைச
வாட்டும் பலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
மார்புக்கண்டமும், உங்களுக்கு உரியது. மற்ற
பலிகளின் ெதாைடக்கறியும் உங்களுக்கு உரியது. 19

ஜனங்களால் ெகாடுக்கப்படும் பரிசுத்தமான
அன்பளிப்புகைளயும் கர்த்தராகிய நான்
உங்களுக்குத் தருேவன். இது உங்கள் பங்காகும்.
நான் இவற்ைற உனக்கும், உன் குமாரர்களுக்கும்,
உன் குமாரத்திகளுக்கும் தருேவன். இந்த சட்டம்
எல்லாக் காலத்திற்கும் உரியதாகும். இது
கர்த்தேராடு ெசய்யப்பட்ட உடன்படிக்ைகயாகும்.
இதைன உைடக்க முடியாது. நான் இந்த
வாக்குறுதிைய உனக்கும், உன் சந்ததிகளுக்கும்
தந்துள்ேளன், இது மாறாததாகும்” என்று கூறினார்.

20 கர்த்தர் ேமலும் ஆேரானிடம், “நீ எவ்வித
நிலத்ைதயும் ெபறமாட்டாய். மற்றவர்களுக்குச்
ெசாந்தமான எதுவும் உனக்குச் ெசந்தமாவதில்ைல.
கர்த்தராகிய நாேன உனக்கு உரியவர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் நான் வாக்களித்தபடி நிலத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் என்ைன நாேன
உனக்கு சுதந்திரமாகத் தந்துள்ேளன்.

21 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய
அைனத்திலும் பத்தில் ஒரு பங்ைக உங்களுக்குத்
தருவார்கள். எனேவ நான் அந்தப் பத்தில் ஒன்ைற
ேலவியின் சந்ததியினருக்குக் ெகாடுக்கிேறன்.
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தில் பணிபுரியும் அவர்களுக்கு
இதுேவ சம்பளமாகும். 22 ஆனால் இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்களில் மற்றவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின்
அருகில் ெசன்றால் அவர்கள் சாகடிக்கப்படுவர்! 23

ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் பணியாற்றும்
ேலவியர்கள் இதற்கு எதிரான பாவங்களுக்குப்
ெபாறுப்பாவார்கள். இந்த சட்டம் எல்லாக்
காலத்திற்குரியதாகும். நான் மற்ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு வாக்களித்த நிலமானது
ேலவியர்களுக்கும் கிைடக்காது. 24 ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய அைனத்திலும்
பத்தில் ஒரு பங்ைக எனக்கு தருவார்கள். நான்
அதைன ேலவியர்களுக்குத் தருேவன். எனேவ
ேலவியர்கள் மற்ற இஸ்ரேவலைரப் ேபால நிலம்
எைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்று
கூறினார்.

25 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 26 “ேலவியர்களிடம்
இவற்ைற கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய
அைனத்திலும் பத்தில் ஒரு பங்ைக கர்த்தருக்குத்
தருவார்கள். அைவ ேலவியர்களுக்கு உரியதாகும்.
ஆனால், நீங்கள் அதில் பத்தில் ஒரு பங்ைக
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 27 அறுவைடயானதும் தானியத்ைதயும்,
திராட்ைச ரசத்ைதயும் நீங்கள் ெபறுவீர்கள்.
அவற்ைறயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக
ெசலுத்த ேவண்டும். 28 இவ்வாறு மற்ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெசய்வது ேபாலேவ, நீங்களும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும்.
ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் பத்தில் ஒரு
பங்கு உங்களுக்குரியது. உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் பத்தில் ஒரு பங்கில், கர்த்தருக்கு
ஒரு பங்ைகத் தரேவண்டும். பிறகு ஆசாரியனாகிய
ஆேரானுக்கும் அதில் பத்தில் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 29 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்குரிய அைனத்திலும் பத்தில் ஒரு பங்ைகத்
தரும்ேபாது நீங்கள் அவற்றில் சிறந்த
பரிசுத்தமானவற்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும்.
அவற்ைறேய நீங்கள் உங்கள் பாகத்தில் பத்தில் ஒரு
பங்காக கர்த்தருக்குத் தரேவண்டும்.

30 “ேமாேச, ேலவியர்களிடம் கூறு: இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தங்கள் அறுவைடயின் ேபாது
தானியத்திலும் திராட்ைசரசத்திலும் பத்தில் ஒரு
பங்ைகத் தருவார்கள். நீங்கள் அவற்றில் சிறந்த
பங்ைக கர்த்தருக்குத் தரேவண்டும். 31

மீதமுள்ளவற்ைற நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும்
உண்ணலாம். நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
ெசய்யும் ேவைலகளுக்கு இதுேவ கூலியாகும். 32

நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்கள் பங்கிலுள்ள சிறந்த
பகுதிைய மட்டும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்து வந்தால்
பிறகு எப்ேபாதும் நீங்கள் குற்றவாளியாகமாட்டீர்கள்.
அந்த அன்பளிப்புகைள எல்லாம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் தரப்பட்டப் பரிசுத்த காணிக்ைககள்
என்பைத எப்ேபாதும் நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும், அப்ேபாது நீங்கள்
அழியமாட்டீர்கள்” என்று கூறினார்.

சிவப்பு பசுவின் சாம்பல்

கர்த்தர் ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும்
ேபசினார். அவர், 2 “இந்த
சட்டங்கெளல்லாம் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குத் தந்த ேபாதைனகளாகும். பழுதற்ற
ஒரு சிவப்புப் பசுைவக் ெகாண்டு வாருங்கள். அப்பசு
நுகத்தடியில் பூட்டப்படாததாகவும்
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ஊனமில்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும். 3 கன்று
ேபாடாத இளம் பசுைவ ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரிடம் ெகாடுங்கள். அவன் அைத ெவளிேய
ெகாண்டுப்ேபாய் ெகால்லேவண்டும். 4 பிறகு
எெலயாசார் அதன் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் தன்
விரல்களால் ெதாட்டு பரிசுத்த கூடாரத்திற்குள்
ெதளிக்கேவண்டும். இவ்வாறு அவன் ஏழு முைற
ெசய்யேவண்டும். 5 பின்பு அவன் கண்களுக்கு
முன்னால் அந்தப் பசுவின் ேதால், சைத, இரத்தம்,
குடல் அைனத்தும் எரிக்கப்பட ேவண்டும். 6 பிறகு,
ஆசாரியர் ேகதுருக் கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும்,
சிவப்பு நூைலயும் எடுத்து காைள எரிக்கப்படும்
இடத்தில் ேபாடேவண்டும். 7 பின்னர் ஆசாரியன்
தன்ைனயும், தனது உைடகைளயும் தண்ணீரால்
சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்குப்பின் அவன்
கூடாரத்திற்குள் வரேவண்டும். அவன் மாைலவைர
தீட்டாக இருப்பான். 8 காைளைய எரித்தவனும்
தன்ைனக் கழுவி உடைலச் சுத்தமாக்க ேவண்டும்.
ேமலும் தனது ஆைடையயும் தண்ணீரால் கழுவ
ேவண்டும். அவனும் அன்று மாைலவைர தீட்டாக
இருப்பான்.

9 “பிறகு தீட்டு இல்லாத ஒருவன் எரிந்துேபான
காைளயின் சாம்பைலச் ேசகரித்து அவற்ைறக்
கூடாரத்திற்கு ெவளிேய சுத்தமான இடத்தில்
ெகாட்ட ேவண்டும். ஜனங்கள் இதைன தம்ைம
சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளும் சடங்குகளில்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். இச்சாம்பல் ஒருவனின்
பாவத்ைதப் ேபாக்கவும் பயன்படும்.

10 “காைளயின் சாம்பைலச் ேசகரித்தவன் தனது
ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும். அவன் அன்று
மாைலவைர தீட்டாக இருப்பான்.

“இந்த விதிகள் எல்லாக் காலத்துக்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவருக்கும் உரியதாகும். இந்த விதி
உங்கேளாடு வாழ்கிற அயல் நாட்டவருக்கும்
உரியதாகும். 11 எவனாவது, மரித்துப்ேபானவனின்
சரீரத்ைத ெதாட்டால், அவன் ஏழு நாட்களுக்குத்
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 12 அவன் தன்ைனத்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரால் மூன்றாவது நாளும்,
ஏழாவது நாளும் கழுவேவண்டும். அவ்வாறு அவன்
ெசய்யாவிட்டால் ெதாடர்ந்து அவன் தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். 13 ஒருவன் ஒரு மரித்த சரீரத்ைதத்
ெதாட்டால், அவன் தீட்டுள்ளவன் ஆகிறான். அவன்
தீட்டுள்ளவனாக பரிசுத்த கூடாரத்திற்குள்
ெசன்றால், அதுவும் தீட்டாகிவிடும். எனேவ அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய பிரித்து
ைவக்கப்படுவான். தீட்டுள்ளவன் ேமல்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் ெதளிக்கப்படாவிட்டால்,
அவன் ெதாடர்ந்து தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.

14 “இைவ அைனத்தும் தங்கள் கூடாரத்திற்குள்
மரித்துப் ேபாகிறவர்கைளப் பற்றிய விதிகளாகும்.
ஒருவன் தனது கூடாரத்தில் மரித்தால்,
அக்கூடாரத்திலுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்களும்
தீட்டாகும். அைவ ஏழு நாட்களுக்குத்
தீட்டுள்ளைவயாக இருக்கும். 15 ஒவ்ெவாரு ஜாடியும்,
பாத்திரமும் மூடப்படாமல் இருந்தால் தீட்டாகும். 16

ெவளியிேல எவனாவது பிணத்ைதத் ெதாட்டால், ஏழு
நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவைனேயா, மரித்தவனின்
எலும்ைபேயா ெதாட்டாலும் அவன் தீட்டுள்ளவன்
ஆவான்.

17 “எனேவ அவைன மீண்டும் சுத்தப்படுத்த எரித்த
காைளயின் சம்பைல நீங்கள் பயன்படுத்தேவண்டும்.
ஒரு ஜாடிக்குள் சாம்பைலப்ேபாட்டு தண்ணீைர
அதில் விடேவண்டும். 18 தீட்டில்லாத ஒருவன்
ஈேசாப்புக் கிைளைய எடுத்து அைத தண்ணீரில்
நைனக்கேவண்டும். பிறகு அதைனக் கூடாரம், சகல
ெபாருட்கள், ஜனங்கள் ஆகியவற்றின் மீது
ெதளிக்கேவண்டும். மரித்த மனிதனின் சரீரத்ைதத்
ெதாட்டவன் மீதும் இவ்வாறு ெதளிக்க ேவண்டும்.
ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட ஒருவைனத் ெதாட்டவன்
மீதும், மரித்துப் ேபானவனின் எலும்புகைளத்
ெதாட்டவன் மீதும் இவ்வாறு ெதளிக்கேவண்டும்.

19 “தீட்டு இல்லாத ஒருவன், இத்தண்ணீைர
தீட்டுள்ளவன் மீது மூன்றாவது நாளும், ஏழாவது
நாளும் ெதளிக்கேவண்டும். ஏழாவது நாள்
தீட்டுள்ளவன் சுத்தமாவான். அவன் தனது ஆைடைய
தண்ணீரில் துைவக்கேவண்டும். மாைலயில அவன்
சுத்தமாகிவிடுவான்.

20 “ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாகி அதிலிருந்து
சுத்தமாகாமல் இருந்தால் அவைன இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கி ைவக்கேவண்டும். அவன்
மீது தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் ெதளிக்கப்படாததால்
அவன் சுத்தமாகவில்ைல: ஆைகயால், அவன்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும் தீட்டாக்கிவிடுவான். 21

இந்த விதி எல்லாக் காலத்திற்கும் உரியது, ஒருவன்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரால் ெதளிக்கப்பட்டாலும்
அவன் தன் ஆைடகைள தண்ணீரில் துைவக்க
ேவண்டும். தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீைரத் ெதாடுகிற
எவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். 22

தீட்டுள்ள ஒருவன் யாைரயாவது ெதாட்டால் அவனும்
தீட்டுள்ளவனாவான். அவன் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்” என்று கூறினார்.

மிரியாமின் மரணம்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முதல் மாதத்தில் சீன்
பாைலவனத்ைத அைடந்தனர். ஜனங்கள்
காேதசில் தங்கியிருந்தேபாது மிரியாம்

மரணமைடந்தாள். அவள் அங்ேகேய அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டாள்.

ேமாேசயின் தவறு
2 அந்த இடத்தில் ஜனங்களுக்குப் ேபாதுமான
தண்ணீர் இல்ைல. எனேவ ஜனங்கள் ஒன்று கூடி
வந்து இைதப்பற்றி ேமாேசயிடமும் ஆேரானிடமும்
முைறயிட்டனர். 3 அவர்கள், ேமாேசயிடம்
விவாதித்து, “எங்கள் சேகாதரர்கைளப் ேபாலேவ
நாங்களும் இந்த இடத்தில் கர்த்தர் முன்னால்
மரித்துப்ேபாயிருக்கேவண்டும்? 4 எதற்காக
கர்த்தருைடய ஜனங்கைள இந்தப்
பாைலவனத்துக்கு அைழத்து வந்தீர்கள்? நாங்களும்
எங்கள் மிருகங்களும் இங்ேகேய மரித்துப்
ேபாகேவண்டும் என்று விரும்புகின்றீரா? 5 எங்கைள
எகிப்திலிருந்து இந்த ேமாசமான இடத்திற்கு ஏன்
அைழத்து வந்தீர்கள்? இங்ேக தானியங்கள் இல்ைல.
அத்திமரமும், திராட்ைச ெசடிகளும், மாதளஞ்
ெசடியும், குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்ைலேய”
என்றனர்.

6 எனேவ, ேமாேசயும் ஆேரானும் கூட்டத்ைத
விட்டு விலகி ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலுக்குச்
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ெசன்று அங்ேக அவர்கள் தைரயில் விழுந்து
வணங்கினார்கள். கர்த்தருைடய மகிைம
அவர்களுக்குக் காணப்பட்டது.

7 கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசினார். 8 அவர்,
“சிறப்புக்குரிய உன் ைகத் தடிைய எடுத்துக்ெகாள்.
உனது சேகாதரன் ஆேராைனயும் ஜனங்கள்
கூட்டத்ைதயும் அைழத்துக்ெகாண்டு பாைறயின்மீது
ேபா. ஜனங்கள் முன்னால் பாைறேயாடு ேபசு. பிறகு
பாைறயிலிருந்து தண்ணீர் சுரந்து வரும். அந்த
தண்ணீைர நீ ஜனங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
தரலாம்” என்றார்.

9 பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குள் கர்த்தர்
முன்னிைலயில் ைகத்தடி இருந்தது. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய ேமாேச ைகத்தடிைய
எடுத்துக்ெகாண்டான். 10 ேமாேசயும், ஆேரானும்
ஜனங்களிடம் பாைறயின் முன்னால் கூடுமாறு
ெசான்னார்கள். பிறகு ேமாேச, “நீங்கள் எப்ேபாதும்
முைறயிடுகிறீர்கள். இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக்
கவனியுங்கள். நான் இந்த பாைறயிலிருந்து தண்ணீர்
வரும்படி ெசய்ேவன்” என்றான். 11 ேமாேச தன்
ைகைய உயர்த்தி பாைறயின் மீது தனது ேகாலால்
இருமுைற அடித்தான். தண்ணீர் பாைறயிலிருந்து
பீறிட்டு ெவளிேய வந்தது. ஜனங்களும் மிருகங்களும்
அந்த தண்ணீைரக் குடித்தனர்.

12 ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசயிடமும்
ஆேரானிடமும், “அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
இங்ேக கூடியுள்ளனர். ஆனால் நீங்கள் என்ைன
கனப்படுத்தவில்ைல. தண்ணீைர ெபறும் வல்லைம
என்னிடமிருந்து வந்தைத நீங்கள் ஜனங்களுக்கு
காண்பிக்கவில்ைல. நீங்கள் என்னில் நம்பிக்ைக
ைவத்திருக்கிறீர்கள் என்பைதயும் ஜனங்களிடம்
காட்டவில்ைல. ஆைகயால் நான் அவர்களுக்கு
ெகாடுக்கப்ேபாகும் ேதசத்திற்குள் நீங்கள்
ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லமாட்டீர்கள்!” என்றார்.

13 இந்த இடம் ேமரிபாவின் தண்ணீர் என்று
அைழக்கப்படுகிறது! இங்குதான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கர்த்தேராடு தர்க்கம் பண்ணினார்கள்.
அங்ேக கர்த்தர் தம்ைம பரிசுத்தர் என்று
அவர்களுக்குக் காட்டினார்.

ஏேதாம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தைடெசய்தல்
14 ேமாேச காேதசில் இருக்கும்ேபாது, சிலைர
ஏேதாமின் ராஜாவிடம் பின்வரும் ெசய்திேயாடு
அனுப்பினான்:
“உங்கள் சேகாதரர்களாகிய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லியது என்னெவன்றால்:
நாங்கள் அைடந்த துன்பங்கைளப்பற்றி நீங்கள்
அறிந்திருப்பீர்கள். 15 ெவகு காலத்திற்கு முன்னர்
நமது முற்பிதாக்கள் எகிப்துக்குள் ெசன்றனர்.
அங்ேக நாங்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்ேதாம். எகிப்து
ஜனங்கள் எங்களிடம் ெகாடூரமாக
நடந்துெகாண்டனர். 16 ஆனால் நாங்கள்
கர்த்தரிடம் உதவி ெசய்யுமாறு ேகட்ேடாம். கர்த்தர்
எங்கள் குைறையக் ேகட்டு ேதவதூதைன அனுப்பி
உதவினார். கர்த்தர் எங்கைள எகிப்ைதவிட்டு
ெவளிேய அைழத்து வந்தார்.
“இப்ேபாது நாங்கள் உங்கள் நாடு ெதாடங்குகிற
காேதசில் இருக்கிேறாம். 17 நாங்கள் உங்கள்
நாட்டின் வழியாகக் கடந்து ெசல்ல எங்களுக்கு

அனுமதி தரேவண்டும். நாங்கள் வயல் அல்லது
திராட்ைச ேதாட்டத்தின் வழியாக நடந்து
ெசல்லமாட்ேடாம். உங்கள் கிணறுகளிலிருந்து
தண்ணீர் ெமாண்டு குடிக்கமாட்ேடாம். நாங்கள்
ராஜபாைத வழியாக மட்டுேம ெசல்ேவாம். நாங்கள்
அந்தச் சாைலயிலிருந்து வலது புறமாகேவா
இடதுபுறமாகேவா நகரமாட்ேடாம். நாங்கள் உங்கள்
நாட்ைடக் கடந்து ெசல்லும்வைர சாைலயிேலேய
தங்குேவாம்” என்றனர்.

18 ஆனால் ஏேதாம் ராஜாேவா, “நீங்கள் எங்கள்
நாட்டின் வழியாக பயணம் ெசய்ய முயன்றால், பிறகு
நாங்கள் வந்து உங்கேளாடு வாளால்
சண்ைடயிடுேவாம்” என்று பதில் அளித்தான்.

19 இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “நாங்கள் ராஜபாைத
வழியாக மட்டுேம பயணம் ெசய்ேவாம். உங்களுக்கு
ெசாந்தமான தண்ணீைர நாங்கேளா எங்கள்
மிருகங்கேளா குடித்தால் அதற்குரிய ெதாைகையத்
தந்துவிடுேவாம். நாங்கள் உங்கள் நாட்டின் வழியாக
நடந்து ெசல்லேவ விரும்புகிேறாம். நாங்கள் உங்கள்
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ள விரும்பவில்ைல”
என்றனர்.

20 ஆனால் மீண்டும் ஏேதாம் ராஜா, “எங்கள்
நாட்டின் வழியாக நீங்கள் நடந்து ெசல்வைத
நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்ேடாம்” என்றான்.
பிறகு ஏேதாம் ராஜா மிகப் ெபரியதும்,
பலமுள்ளதுமான பைடையக் கூட்டினான். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபாரிட வந்தனர். 21

ஏேதாம் ராஜா இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தன்
நாட்டின் வழியாகச் ெசல்ல அனுமதிக்க
மறுத்துவிட்டான். அவர்கள் திரும்பி அந்த நாட்ைடச்
சுற்றிக்ெகாண்டு ெசன்றனர்.

ஆேரானின் மரணம்
22 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
காேதசிலிருந்து பயணம் ெசய்து ஓர் என்னும்
மைலக்குச் ெசன்றனர். 23 அது ஏேதாம் நாட்டின்
எல்ைலக்கருகில் இருந்தது. கர்த்தர்
ேமாேசயிடமும், ஆேரானிடமும், 24 “இது ஆேரான்
மரிப்பதற்குரிய ேநரம். அவன் தன் முற்பிதாக்கேளாடு
ேபாய்ச் ேசருவான். நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
வாக்களித்த நாட்டிற்குள் அவன் நுைழயமாட்டான்.
ஏெனன்றால் நீயும் ஆேரானும் எனது ஆைணகளுக்கு
முழுைமயாகக் கீழ்ப்படியவில்ைல. ேமரிபாவின்
தண்ணீர் பற்றிய நிகழ்ச்சியில் தவறு ெசய்து
விட்டீர்கள்.

25 “இப்ேபாது, ஆேராைனயும் அவனது குமாரன்
எெலயாசாைரயும் ஓர் என்னும் மைல மீது அைழத்து
வா. 26 ஆேரானின் சிறப்புக்குரிய ஆைடைய அவனது
குமாரன் எெலயாசாருக்கு அணிவித்து அைழத்து வா.
ஆேரான் மைலமீது மரித்துப்ேபாவான். அவன் தன்
முற்பிதாக்கேளாடு ேபாய்ச் ேசருவான்” என்றார்.

27 கர்த்தருைடய ஆைணக்கு ேமாேச
கீழ்ப்படிந்தான். ஓர் என்னும் மைலயின் மீது ேமாேச,
ஆேரான், எெலயாசார் ஆகிேயார் ஏறினார்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அவர்கள்
ெசல்வைதப் பார்த்தனர். 28 ேமாேச, ஆேரானின்
சிறப்புக்குரிய ஆைடைய அகற்றி அதைன
ஆேரானின் குமாரனான எெலயாசாருக்கு
அணிவித்தான். பிறகு மைல உச்சியிேலேய ஆேரான்
மரித்துப்ேபானான். ேமாேசயும் எெலயாசாரும்
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மைலயிலிருந்து இறங்கி வந்தனர் 29 ஆேரான்
மரித்துப்ேபானைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அறிந்துெகாண்டனர். எனேவ அவர்கள் 30
நாட்களுக்குத் துக்கம் ெகாண்டாடினார்கள்.

கானானியர்கேளாடு ேபார்

கானானிய ஜனங்களுக்கு ஆராத் என்ற
ராஜா இருந்தான். அவன் பாைலவனத்தின்
ெதன் பகுதியில் குடி இருந்தான்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அத்தாரீம் சாைலவழியாக
வருகிறார்கள் என்பைதக் ேகள்விப்பட்டான். உடேன
அவன் பைடவீரர்கைள அனுப்பி இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத் தாக்கினான். ஆராத் சிலைரக் ைகது
ெசய்து சிைறயில் அைடத்தான். 2 பிறகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் ஒரு விேசஷ ேவண்டுதல்
ெசய்தனர். அவர்கள், “கர்த்தாேவ! இந்த ஜனங்கைள
ெவல்ல எங்களுக்கு உதவும். நீர் இவ்வாறு ெசய்தால்
அவர்களின் நகரங்கைள உமக்கு அர்ப்பணிப்ேபாம்.
நாங்கள் அவர்கைள முழுைமயாக
அழித்துவிடுேவாம்” என்று கூறினார்கள்.

3 இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேவண்டுதைல கர்த்தர்
ேகட்டார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கானானியர்கைள
ெவல்வதற்கு கர்த்தர் உதவி ெசய்தார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கானானியர்கைள முழுைமயாக
அழித்தனர். அவர்களின் நகரங்களும்
அழிக்கப்பட்டன. எனேவ அந்த இடத்திற்கு ஓர்மா
என்று ெபயரிட்டனர்.

ெவண்கலப் பாம்பு
4 ஓர் என்ற மைலைய விட்டு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும் சாைல வழியாகப் பயணம்
ெசய்தனர். ஏேதாம் நாட்ைடச் சுற்றிக்ெகாண்டு
அவர்கள் ெசன்றனர். இதனால் ஜனங்கள் ெபாறுைம
இழந்தனர். 5 அவர்கள் ேதவனுக்கும் ேமாேசக்கும்
எதிராக முறுமுறுக்கத் துவங்கினார்கள். அவர்கள்,
“ஏன் எங்கைள எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்தீர்?
நாங்கள் இங்ேக பாைலவனத்தில்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்! உண்ண அப்பம்
இல்ைல! தண்ணீர் இல்ைல! இந்த அற்பமான
உணைவ நாங்கள் ெவறுக்கிேறாம்!” என்றனர்.

6 எனேவ, கர்த்தர் விஷமுள்ள பாம்புகைள
அனுப்பினார். அைவ அவர்கைளக் கடித்தன. அேநக
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மரணமைடந்தனர். 7

ஜனங்கள் ேமாேசயிடம் வந்து, “நாங்கள் உமக்கும்
கர்த்தருக்கும் எதிராகப் ேபசும்ேபாெதல்லாம் பாவம்
ெசய்வதாக அறிகிேறாம். கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யும். இப்பாம்புகள் அகலும்படி கர்த்தரிடம்
ேவண்டுதல் ெசய்யும்” என்றனர். ேமாேச
ஜனங்களுக்காக ேவண்டினான்.

8 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “ெவண்கலத்தால் ஒரு
பாம்பு ெசய்து அதைனக் கம்பத்தின் ேமல் ைவ.
பாம்பால் கடிக்கப்பட்ட எவனும் கம்பத்தில் உள்ள
பாம்ைபப் பார்த்தால் மரிக்கமாட்டான்” என்றார். 9

எனேவ ேமாேச கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஒரு
ெவண்கல சர்ப்பத்ைத உண்டுபண்ணி அதைனக்
கம்பத்தில் ைவத்தான். பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவர்கள்
கம்பத்தில் உள்ள பாம்ைபப் பார்த்து
உயிர்பிைழத்தனர்.

ேமாவாபுக்குப் பயணம்
10 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்விடத்ைத விட்டுப்
பயணம் ெசய்து ஓேபாத்தில் கூடாரம் ேபாட்டனர். 11

பிறகு அவர்கள் அதைன விட்டுப்ேபாய் ேமாவாபுக்குக்
கிழக்ேக பாைலவனத்தில் அய் அபாரீமினில்
தங்கினார்கள். 12 பிறகு அங்கிருந்து பயணம் ெசய்து
சாேராத் பள்ளத்தாக்கில் கூடாரம் ேபாட்டனர். 13

பின்னர் அங்கிருந்து ெசன்று, அர்ேனான் ஆற்ைறக்
கடந்து கூடாரம் ேபாட்டனர், இந்த ஆறு
அம்ேமானியர்களின் எல்ைலயிலிருந்து புறப்படுகிறது.
அந்தப் பள்ளத்தாக்கானது ேமாவாபியருக்கும்
எேமாரியருக்கும் எல்ைலயாக இருந்தது. 14

இதனால்தான் கர்த்தருைடய யுத்தங்கள் என்ற
நூலில் :
“சூப்பாவிலுள்ள வாேகபும், அர்ேனானின் ஆற்றின்
பள்ளத்தாக்குகளும் 15 ஓர் எனும் இடத்துக்குப்
ேபாகும் பள்ளத்தாக்குகளும், ேமாவாபின்
எல்ைலையச் சார்ந்திருக்கிறது” என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

16 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த இடத்ைதயும் விட்டு
ேபயீருக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக கிணறு இருந்தது.
இந்த இடத்தில்தான் கர்த்தர் ேமாேசயிடம்,
“ஜனங்கைள இங்ேக கூட்டிவா அவர்களுக்கு
தண்ணீர் வழங்குேவன்” என்றார்.

17 பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்தப் பாடைலப்
பாடினார்கள்:
“கிணறு, தண்ணீரால் நிரம்பி வழிகிறது!
இைதப் பற்றி பாடுங்கள்!

18 ெபரிய மனிதர்கள் இந்தக் கிணற்ைறத்
ேதாண்டினார்கள்.
முக்கிய தைலவர்களால் ேதாண்டப்பட்ட கிணறு

இது.
அவர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களாலும் தடிகளாலும்
அைதத் ேதாண்டினார்கள்.
பாைலவனத்தில் இது ஒரு அன்பளிப்பாகும்.”
எனேவ, அவர்கள் அந்தக் கிணற்ைற “மாத்தனா”
என்று அைழத்தனர். 19 ஜனங்கள்
மாத்தனாவிலிருந்து நகாலிேயலுக்கும், பிறகு
நகாலிேயலிலிருந்து பாேமாத்துக்குப் பயணம்
ெசய்தனர். 20 ஜனங்கள் பாேமாத்திலிருந்து ேமவாப்
பள்ளத்தாக்குக்குப் பயணம் ெசய்தனர். அங்ேக
பிஸ்கா மைல உச்சியானது பாைலவனத்துக்கு
ேமேல ெதரிந்தது.

சீேகானும் ஓகும்
21 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எேமாரியரின்
ராஜாவாகிய, சீேகானிடம் சில மனிதர்கைள
அனுப்பினர். அவர்கள் ராஜாவிடம்,
22 “உங்கள் நாட்டின் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய
அனுமதி தாருங்கள். நாங்கள் வயல் வழியாகேவா
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தின் வழியாகேவா
ெசல்லமாட்ேடாம். உங்கள் கிணறுகளிலுள்ள
தண்ணீைரக் குடிக்கமாட்ேடாம். நாங்கள்
ராஜபாைதயின் வழியாக மட்டுேம ெசல்ேவாம்.
உங்கள் நாட்ைடக் கடந்து ெசல்லும்வைர நாங்கள்
சாைலயிேலேய தங்குேவாம்” என்றனர்.

23 ஆனால் சீேகான் ராஜாேவா, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத் தன் நாட்டின் வழியாகப் பயணம்
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22

ெசய்ய அனுமதிக்கவில்ைல. அந்த ராஜா தன்
பைடகைளத் திரட்டி பாைல வனத்தில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிடப் புறப்பட்டான்.
யாகாஸ் எனும் இடத்தில் அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ேபாரிட்டான்.

24 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த ராஜாைவக்
ெகான்றனர். பிறகு அவர்கள் அவனுைடய நாட்ைட
அர்ேனான் நதி முதல் யாப்ேபாக் நதிவைர
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்ட
நாடானது அன்று வைர அம்ேமானியர்களின்
எல்ைலயாக இருந்தது. அம்ேமானிய ஜனங்களால்
பலமாக பாதுகாக்கப்பட்டதால் அவர்கள் எல்ைல
வைர நிறுத்திக்ெகாண்டார்கள். 25 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எேமாரியரின் அைனத்து நகரங்கைளயும்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டு அதில் வாழத் துவங்கினார்கள்.
அவர்கள் எஸ்ேபான் நகரத்ைதயும் இன்னும் பல
நகரங்கைளயும்கூட ெவன்றனர். 26 எஸ்ேபான்
நகரத்தில்தான் எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகான்
வசித்து வந்தான். கடந்த காலத்தில் சீேகான்,
ேமாவாப் ராஜாேவாடு சண்ைட ெசய்திருக்கிறான்.
சீேகான் அர்ேனான் ஆறுவைரயுள்ள நிலத்ைதக்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டான். 27 இதனால்தான்
பாடகர்கள் கீழ்க் கண்டவாறு பாடினார்கள்:
“எஸ்ேபாேன, நீ மீண்டும் கட்டப்பட ேவண்டும்!
சீேகானின் நகரமும் பலமுள்ளதாக ேவண்டும்.

28 எஸ்ேபானில் ெநருப்பு ேதான்றியது.
சீேகானின் நகரத்திலும் ெநருப்பு ேதான்றியது.
ேமாவாபிலுள்ள ஒரு நகரத்ைதயும் ெநருப்பு
அழித்தது.
அது அர்ேனான் ஆற்றுக்கு ேமேலயுள்ள

குன்றுகைளயும் எரித்தது.
29 ேமாவாேப உனக்கு ஐேயா!
ேகேமாஷ் ஜனங்கைள இழந்தாய்.
அவனது குமாரர்கள் ஓடிவிட்டனர்.
அவனது குமாரத்திகள் எேமாரிய ராஜாவாகிய

சீேகானால் சிைறப்பிடிக்கப்பட்டனர்.
30 ஆனால் நாங்கள் அத்தைகய எேமாரியர்கைளத்
ேதாற்கடித்ேதாம்.
அவர்களின் நகரங்கைள அழித்ேதாம். எஸ்ேபான்

முதல் திேபான்வைரயும் ேமேதபாவுக்கு அருகிலுள்ள
ேநாப்பாவைர அழித்ேதாம்”

31 பின்னர், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், எேமாரியரின்
நாட்டில் தங்கள் முகாம்கைள அைமத்தனர்.

32 ேமாேச யாேசர் பட்டணத்ைதப்
பார்ைவயிடும்படி சிலைர அனுப்பி ைவத்தான்.
ேமாேச இவ்வாறு ெசய்தபிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்த நகரத்ைதயும் அைதச் சுற்றியுள்ள சிறு
பட்டணங்கைளயும் ைகப்பற்றினார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எேமாரியர்கைள விரட்டியடித்தனர்.

33 பிறகு அவர்கள் பாசானுக்குப் ேபாகும்
சாைலயில் பயணம் ெசய்தனர். பாசானின்
ராஜாவாகிய ஓக் என்பவன் தனது பைடகேளாடு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எதிர்த்து வந்து, எத்ேர
என்னும் இடத்தில் அவன் இவர்கேளாடு
சண்ைடயிட்டான்.

34 ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “அந்த
ராஜாவுக்குப் பயப்பட ேவண்டாம். அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும்படி ெசய்ேவன். நீங்கள் அவனது
பைடகைளயும், நாட்ைடயும்
ைகப்பற்றிக்ெகாள்வீர்கள். எஸ்ேபானில் இருந்த

எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானுக்கு நீங்கள்
ெசய்தது ேபான்று இங்ேகயும் ெசய்வீர்கள்” என்றார்.

35 எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓக் ராஜாைவயும்
அவனது பைடகைளயும் ேதாற்கடித்து, அவைனயும்
அவனது பிள்ைளகைளயும் பைடகைளயும்
ெகான்றதுடன் அவனது நாட்ைடயும்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர்.

பிேலயாமும் ேமாவாபின் ராஜாவும்

பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேமாவாபிலுள்ள ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்குக்குப் பயணம் ெசய்தனர்.

எரிேகாவின் அருகிலுள்ள ேயார்தானுக்கு
இக்கைரயில் தங்கள் முகாம்கைள அைமத்தனர்.

2 சிப்ேபாரின் குமாரனான பாலாக்
எேமாரியர்களுக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருந்தான். அதினால்
ேமாவாபின் ராஜா மிகவும் பயந்தான். ஏெனன்றால்
இஸ்ரேவலரின் எண்ணிக்ைக மிகுதியானது.
ேமாவாப் உண்ைமயில் கலங்கிப்ேபானான்.

4 மீதியானின் தைலவர்களிடம் ேமாவாபின் ராஜா,
“பசுவானது ஒரு நிலத்தின் புல்ைல
ேமய்ந்துேபாடுவது ேபால, இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
கூட்டம் நம்ைமச் சுற்றிலும் உள்ளவற்ைற
அழித்துப்ேபாடும்” என்றான்.
அந்த ேநரத்தில் சிப்ேபாரின் குமாரனான பாலாக்
ேமாவாபின் ராஜாவாக இருந்தான். 5 அவன்
ேபேயாரின் குமாரனான பிேலயாைம அைழத்துவர
சிலைர அனுப்பினான். பிேலயாம் ஐபிராத்து ஆற்றின்
அருகிலுள்ள ெபத்தூரில் இருந்தான். அவனது
ஜனங்களும் அங்ேகேய வாழ்ந்தனர். பாலாக்,
“எகிப்திலிருந்து புதிய ஜனங்கள் கூட்டம்
வந்திருக்கிறது. முழு நாட்ைடயும்
ஆக்கிரமித்துக்ெகாள்வது ேபான்று அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயில் மிகுதியாக இருக்கின்றனர்.
எங்கைள அடுத்து அவர்கள் கூடாரங்கைள
அைமத்துக்ெகாண்டு முகாமிட்டிருக்கிறார்கள். 6 நீ
வந்து எனக்கு உதவிெசய். எங்கைளவிட அவர்கள்
பலமிக்கவர்களாக உள்ளனர். உனக்குப் ெபரும்
வல்லைம உண்டு என்பைத நான் அறிேவன். நீ
ஒருவைன ஆசீர்வதித்தால் அவனுக்கு நன்ைமகள்
ஏற்படும். நீ ஒருவனுக்கு எதிராகப் ேபசினால்
அவனுக்குத் தீைம ஏற்படும். எனேவ நீ வந்து
அவர்களுக்கு எதிராகப் ேபசு. ஒரு ேவைள அதனால்
நான் இவர்கைளத் ேதாற்கடித்துவிடலாம். பின்
அவர்கைள இந்நாட்ைடவிட்டுத் துரத்திவிடலாம்”
என்று ெசய்தி அனுப்பினான்.

7 ேமாவாப் மற்றும் மீதியானின் மூப்பர்கள்
பிேலயாமிடம் ேபசச் ெசன்றார்கள். அவனது
ேசைவக்குப் பரிசுக் ெகாடுக்கப் பணமும் ெகாண்டு
ெசன்றார்கள். அவர்கள் அங்கு பாலாக்
ெசான்னைதச் ெசான்னார்கள்.

8 பிேலயாம் அவர்களிடம், “இரவு இங்ேக
தங்கியிருங்கள். நான் கர்த்தேராடு ேபசி அவர்
எனக்குச் ெசால்லும் பதிைலக் கூறுேவன்” என்றான்.
எனேவ அன்று இரவு ேமாவாபின் தைலவர்கள்
பிேலயாேமாடு அங்ேக தங்கியிருந்தனர்.

9 ேதவன் வந்து பிேலயாமிடம், “உன்ேனாடு
இருக்கும் இவர்கள் யார்?” என்று ேகட்டார்.
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10 ேதவனிடம் பிேலயாம், “இவர்கள் ேமாவாபின்
ராஜாவும் சிப்ேபாரின் மகனுமான பாலாக் அனுப்பிய
தைலவர்கள். அவன் ஒரு ெசய்திைய
அனுப்பியிருக்கிறான். 11 எகிப்திலிருந்து ஒரு புது
ஜனங்கள் கூட்டம் இங்ேக வந்திருக்கிறது. அவர்கள்
ெபரும் எண்ணிக்ைகயில் நாடு முழுவதும்
நிைறந்துவிட்டனர். அவர்களுக்கு எதிராக நீ வந்து
ேபசேவண்டும். பிறகு என்னால் அவர்கேளாடுச்
சண்ைடயிட்டு அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து விரட்ட
முடியும் என்று கருதுகிறான்” என்றான்.

12 ஆனால் ேதவன் பிேலயாமிடம், “அவர்கேளாடு
ேபாக ேவண்டாம். அந்த ஜனங்களுக்கு எதிராகப்
ேபசேவண்டாம். அவர்கள் எனது ஜனங்கள்” என்று
கூறினார்.

13 மறுநாள் காைலயில் எழுந்து பிேலயாம்,
பாலக்கின் தைலவர்களிடம், “உங்கள் ெசாந்த
நாட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசல்லுங்கள். உங்கேளாடு வர
கர்த்தர் என்ைன அனுமதிக்கவில்ைல” என்றான்.

14 எனேவ ேமாவாபின் தைலவர்கள் பாலாக்கிடம்
திரும்பினார்கள், “எங்கேளாடு வர பிேலயாம்
மறுத்துவிட்டான்” என்றனர்.

15 எனேவ பாலாக் ேவறு சில தைலவர்கைள
பிேலயாமிடம் அனுப்பினான். இந்த முைற அவன்
ேபான முைறையவிட மிகுதியான ஆட்கைள
அனுப்பினான். இவர்கள் முன்பு ெசன்றவர்கைளவிட
முக்கியமானவர்கள். 16 இவர்கள் பிேலயாமிடம்
ேபாய், “சிப்ேபாரின் குமாரனான பாலாக் ெசான்னது
இதுதான்: நீர் எங்களிடம் வர தைடப்பட ேவண்டாம்.
17 நான் ேகட்டுக்ெகாண்டபடி நீ ெசய்தால் உனக்கு
மிகுதியாகப் பணம் ெகாடுப்ேபன். எனக்காக இங்கு
வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு எதிராகப் ேபசு” என்று
ெசால்லச் ெசான்னார் என்றனர்.

18 பிேலயாம் பாலாக்கின் அதிகாரிகளிடம், “என்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு நான் அடிபணிய ேவண்டும்.
அவரது ஆைணக்கு எதிராக நான் எைதயும் ெசய்ய
முடியாது. சிறியேதா ெபரியேதா கர்த்தருைடய
ஆைணயில்லாமல் நான் எைதயும் ெசய்யமாட்ேடன்.
பாலாக் ராஜா ஒரு அழகான மாளிைகயுடன்
தங்கமும் ெவள்ளியும் நிைறத்துக் ெகாடுப்பதாக
இருந்தாலும் கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு எதிராக
நான் ஒன்றும் ெசய்யமாட்ேடன். 19 ஆனாலும்
நீங்களும் இன்று இரவு இங்ேக தங்குங்கள்; இரவு
ேநரத்தில் கர்த்தர் என்ன ெசால்கிறார் என்பைதயும்
அறிந்துெகாள்ேவன்” என்றான்.

20 அன்று இரவு ேதவன் பிேலயாைம ேநாக்கி,
“மீண்டும் தங்கேளாடு வரும்படி உன்ைன அைழக்க
அந்த மனிதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நீ
அவர்கேளாடு ேபாகலாம். ஆனால் நான் ெசால்வைத
மட்டுேம நீ ெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

பிேலயாமும் அவனது கழுைதயும்
21 மறுநாள் காைல பிேலயாம் எழுந்து தன்
கழுைதையத் தயார் ெசய்துெகாண்டு ேமாவாபின்
தைலவர்கேளாடு ெசன்றான். 22 பிேலயாம் தனது
கழுைதேமல் சவாரி ெசய்தான். அவேனாடு இரு
ேவைலக்காரர்களும் இருந்தனர். பிேலயாம் பயணம்
ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் ேகாபங்ெகாண்டார். எனேவ
கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயில் பிேலயாமின்

முன்னால் நின்றான். ேதவதூதன் பிேலயாைமத்
தடுத்து நிறுத்தப் ேபானான்.

23 பிேலயாமின் கழுைத கர்த்தருைடய தூதன்
சாைலயில் நின்று ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தது.
அத்ேதவதூதன் தன் ைகயில் வாள் ஒன்ைற
ைவத்திருந்தான். எனேவ கழுைத சாைலயிலிருந்து
திரும்பி வயலில் இறங்கியது. பிேலயாமால்
ேதவதூதைனக் காணமுடியவில்ைல; எனேவ அவன்
கழுைத மீது மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டான். அவன்
கழுைதைய அடித்து சாைலக்குத் திரும்புமாறு
கட்டாயப்படுத்தினான்.

24 பிறகு கர்த்தருைடய தூதன் சாைல
குறுகலாகும் இடத்தில் நின்றான். இது இரண்டு
திராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு நடுேவ உள்ள இடம்.
சாைலயின் இரு பக்கங்களிலும் சுவர்கள் இருந்தன.
25 மீண்டும் அந்தக் கழுைத கர்த்தருைடய தூதைனப்
பார்த்தது. எனேவ ஒரு சுவைர ஒட்டி ெநருக்கமாகச்
ெசன்றது. இதனால் பிேலயாமின் கால் சுவேராடு
ேதய்த்து உரசியது. ஆைகயால் பிேலயாம் மீண்டும்
கழுைதைய அடித்தான்.

26 பிறகு கர்த்தருைடய தூதன் இன்ெனாரு
இடத்தில் நின்றான். இது சாைல குறுகலாகும்
இன்ெனாரு இடம். ேதவதூதைனச் சுற்றிக்ெகாண்டு
ெசல்ல சாைலயில் ேபாதுமான இடம் இல்ைல.
அந்தக் கழுைதயால் இடது பக்கேமா வலது
பக்கேமா திரும்ப முடியவில்ைல. 27 கழுைத
கர்த்தருைடய தூதைனப் பார்த்தது. எனேவ, கழுைத
பிேலயாம் தன்ேமல் இருக்கும்ேபாேத தைரயில்
படுத்துவிட்டது. இதனால் பிேலயாமுக்கு கழுைத
ேமல் மிகுந்த ேகாபம் வந்தது. எனேவ அதைனத்
தனது ைகத்தடியால் அடித்தான்.

28 பிறகு கர்த்தர் கழுைதையப் ேபசுமாறு
ெசய்தார். அது பிேலயாமிடம், “என் மீது ஏன் ேகாபம்
ெகாள்கிறீர்! நான் உமக்கு என்ன ெசய்துவிட்ேடன்?
என்ைன மூன்று முைற அடித்துவிட்டீேர!” என்றது.

29 பிேலயாம் கழுைதயிடம், “என்ைன நீ
முட்டாளாக்குகின்றாய். இப்ேபாது என் ைகயில் ஒரு
வாள் இருந்தால் இந்த ேவைளயிேலேய உன்ைனக்
ெகான்றுவிடுேவன்!” என்று பதில் ெசான்னான்.

30 ஆனால் கழுைதேயா பிேலயாமிடம், “பாரும்!
நான் உமக்குச் ெசாந்தமான கழுைத! பல
ஆண்டுகளாக என்மீது சவாரிெசய்து வருகிறீர். நான்
இதற்கு முன்னால் இதுேபால்
நடந்துெகாள்ளவில்ைல என்பது உமக்குத் ெதரியும்!”
என்றது.
இதற்குப் பிேலயாம், “இது உண்ைமதான்”
என்றான்.

31 பிறகு ேதவன் பிேலயாமின் கண்கைளத் திறந்து
தூதைனப் பார்க்கும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தருைடய
தூதன் சாைலயின் ேமல் நின்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவன் தனது ைகயில் வாைள ஏந்தியிருந்தான்.
பிேலயாம் தைரயில் பணிந்து வணங்கினான்.

32 பிறகு கர்த்தருைடய தூதன் பிேலயாமிடம், “ஏன்
மூன்று முைற கழுைதைய அடித்தாய்? நான்தான்
உன்ைனத் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக வந்ேதன்.
ஏெனனில் எனக்கு முன்பாக உனது ேபாக்கு
சீர்ெகட்டதாய் இருக்கிறது. 33 ஆனால் சரியான
ேநரத்தில் கழுைத என்ைனப் பார்த்து
என்னிடமிருந்து திரும்பிவிட்டது. இது மூன்றுமுைற
நைடெபற்றது. கழுைத அவ்வாறு திரும்பாமல்
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இருந்திருந்தால் நான் அப்ெபாழுேத உன்ைனக்
ெகான்றிருப்ேபன். நான் உன் கழுைதைய உயிர்
பிைழக்க ைவத்திருப்ேபன்” என்றார்.

34 பிறகு பிேலயாம் கர்த்தருைடய தூதனிடம்,
“நான் பாவம் ெசய்திருக்கிேறன். நீர் சாைலயில்
நின்றுக்ெகாண்டிருந்தைத நான்
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. நான் குற்றம்
ெசய்திருந்தால் நான் திரும்பி வீட்டிற்குப்
ேபாகிேறன்” என்றான்.

35 பிறகு கர்த்தருைடய தூதன் பிேலயாமிடம்,
“இல்ைல! நீ இந்த மனிதர்கேளாடு ெசல்லலாம்.
ஆனால் கவனமாக இரு. நான் எைதச் ெசால்லச்
ெசால்லுகிேறேனா அைதேய ெசால்லேவண்டும்”
என்றார். எனேவ பிேலயாம் பாலாக் அனுப்பிய
மனிதர்கேளாடு ெசன்றான்.

36 பிேலயாம் வருவைதப் பற்றி பாலாக்
ேகள்விப்பட்டான். எனேவ பாலாக் அவைனச்
சந்திப்பதற்குப் புறப்பட்டு ஆர்ேனான் ஆற்றின்
அருகிலுள்ள ேமாவாப்பின் நகரத்திற்குப் ேபானான்.
இது நாட்டின் வட எல்ைலயில் இருந்தது. 37

பாலாக் பிேலயாைம பார்த்தான். அவன் இவனிடம்,
“நான் வரச்ெசால்லி முன்ேப ேகட்ேடேன. அப்ேபாது
ஏன் வரவில்ைல? இது மிக, மிக முக்கியமானது
என்று ெசால்லி இருந்ேதன். நீர் ஏன் என்னிடம்
வரவில்ைல? நான் உமக்கு மரியாைதத் தராமல்
ேபாய்விடுேவனா?” என்றான்.

38 பிேலயாம் அவனிடம் “நான் இப்ேபாது இங்ேக
இருக்கிேறன். ஆனால் நீர் ேகட்டபடி என்னால்
உதவ முடியாமல் ேபாகலாம். ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்னிடம் எைதச் ெசால்லச் ெசால்கிறாேரா
அதைனேய நான் ெசால்ேவன்” என்றான்.

39 பிேலயாம் பாலாக்குடன் கீரியாத்
ஊேசாத்திற்குச் ெசன்றான். 40 பாலாக் சில
ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும் பலியாகக் ெகாடுத்தான்.
அவன் ெகாஞ்சம் இைறச்சிையப் பிேலயாமுக்கும்
தன்ேனாடு இருந்த சில தைலவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தான்.

41 மறுநாள் காைலயில் பாலாக் பிேலயாைம
பேமாத்பால் நகரத்தின் ேமடுகளுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றான். அங்கிருந்து இஸ்ரேவல் பாைளயங்களின்
ஒரு பகுதிைய அவர்களால் காண முடிந்தது.

பிேலயாமின் முதல் ெசய்தி

பிேலயாம் பாலாக்கிடம், “இங்ேக ஏழு
பலிபீடங்கைள கட்டி. ஏழு
காைளகைளயும், ஏழு

ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் தயார் ெசய்யும்” என்றான். 2

பாலாக் பிேலயாம் ெசான்னபடி ெசய்தான். பிறகு
பாலாக்கும் பிேலயாமும் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
ஒரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு பலிபீடத்திலும்
பலியிட்டனர்.

3 பிறகு பிேலயாம் பாலாக்கிடம், “இப்பலிபீடத்தின்
அருகில் இரும். நான் இன்ெனாரு இடத்திற்குப்
ேபாேவன். பிறகு கர்த்தர் என்னிடம் வருவார். நான்
என்ன ெசால்லேவண்டுேமா அதைன அவர்
ெசால்லுவார்” என்றான். பிறகு பிேலயாம் ஓர்
உயரமான இடத்திற்குச் ெசன்றான்.

4 அந்த இடத்தில் பிேலயாமிடம் ேதவன் வந்தார்.
பிேலயாம் அவரிடம், “நான் ஏழு பலிபீடங்கைளத்
தயார் ெசய்துள்ேளன். அவற்றில் இரண்டில் ஒரு

காைளயும் ஒரு ஆட்டுக் கடாைவயும் பலியிட்ேடன்”
என்றான்.

5 கர்த்தர் பிேலயாமிடம் அவன் என்ன ெசால்ல
ேவண்டுேமா அதைனச் ெசன்னார். பிறகு கர்த்தர்,
“பாலாக்கிடம் திரும்பிப்ேபா. நான் இவற்ைறச்
ெசால்லச் ெசான்ேனன் என்று அவனிடம் ெசால்”
என்றார்.

6 எனேவ பிேலயாம் பாலாக்கிடம் ேபானான்.
பாலாக்கும் அவேனாடு ேமாவாபின் தைலவர்களும்
பலிபீடத்தின் அருகிேலேய நின்று ெகாண்டிருந்தனர்.
7 பிறகு பிேலயாம் பின்வருமாறு ெசான்னான்:
ேமாவாபின் ராஜாவாகிய பாலாக் என்ைன இங்ேக
அைழத்து வந்தான்.
ஆராம் மைலயின் கிழக்குப் பகுதியிலிருந்து

வந்ேதன்.
பாலாக் என்னிடம்,
“வா, வந்து எனக்காக யாக்ேகாபிற்கு எதிராகப்

ேபச ேவண்டும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எதிராகப் ேபச

ேவண்டும்” என்று ேகட்டான்.
8 ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்களுக்கு எதிராக
இல்ைல.
எனேவ, என்னாலும் அவர்களுக்கு எதிராகப் ேபச

முடியாது!
கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு தீைம ஏற்படும்படி
ேபசவில்ைல.
எனேவ என்னால் அவ்வாறுச் ெசய்ய முடியாது.

9 நான் மைலயிலிருந்து அந்த ஜனங்கைளப்
பார்க்கிேறன்.
உயரமான மைலயிலிருந்து அவர்கைளப்

பார்க்கிேறன்.
அவர்கள் தனியாக வாழ்கிறார்கள்.
அவர்கள் ேவெறாரு ேதசத்தாைரயும்

ேசர்ந்தவர்கள் அல்ல.
10 யாக்ேகாபின் ஜனங்கைள எவரால் எண்ணிப்
பார்க்க முடியும்?
அவர்கள் புழுதிையப் ேபால அதிக

எண்ணிக்ைகயுள்ளவர்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் நாலில் ஒரு பங்ைகக்கூட
எவராலும் எண்ண இயலாது.
என்ைன ஒரு நல்ல மனிதைனப் ேபான்று
மரிக்கவிடு.
அவர்களுைடய வாழ்ைவப் ேபான்று மகிழ்ச்சிேயாடு

என் வாழ்ைவயும் முடியவிடு!
11 பாலாக் பிேலயாமிடம், “நீர் எனக்கு என்ன
ெசய்தீர்? எனது பைகவர்களுக்கு எதிராகப்
ேபசும்படி உம்ைம அைழத்து வந்ேதன். ஆனால் நீர்
அவர்கைள ஆசீர்வாதம் ெசய்கிறீேர!” என்றான்.

12 ஆனால் பிேலயாம், “கர்த்தர் என்னிடம்
ெசால்லுமாறு ெசான்னவற்ைறேய நான் ெசால்ேவன்”
என்றான்.

13 பிறகு பாலாக் அவனிடம், “இன்ெனாரு
இடத்திற்கு வா. அந்த இடத்திலிருந்து அவர்களில்
மிகுதியான ஜனங்கைள நீ பார்க்க முடியும். ஆனால்
அவர்களில் முழு பகுதியினைர உன்னால் பார்க்க
முடியாது. ஆனால் அவர்களில் ஒரு பகுதியினைர
உன்னால் பார்க்க முடியும். எனக்காக அங்கிருந்து
அவர்களுக்கு எதிராக நீ ேபச முடியும்” என்றான். 14

எனேவ பாலாக் பிேலயாைம காவற்காரன் மைலக்கு
அைழத்து ெசன்றான். இது பிஸ்கா மைலயின்
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உச்சியில் இருந்தது. அங்ேக பாலாக் ஏழு
பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். பின் ஒரு காைளையயும்
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் தனித்தனியாக ஒவ்ெவாரு
பலிபீடத்திலும் பலியாக ெசலுத்தினான்.

15 பிேலயாம் பாலாக்கிடம், “இந்தப் பலிபீடத்தின்
அருகிேல இரு. நான் அந்த இடத்திற்குப் ேபாய்
ேதவைனச் சந்தித்துவிட்டு வருகிேறன்” என்றான்.

16 எனேவ கர்த்தர் பிேலயாமிடம் வந்து ேபசி, தான்
ெசான்னவற்ைற பாலாக்கிடம் திரும்பிப்ேபாய்
ெசால்லுமாறு கூறினார். 17 பிேலயாம் பாலாக்கிடம்
திரும்பிப் ேபானான். அங்ேக பலிபீடத்தின்
அருகிேலேய பாலாக் நின்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவேனாடு, ேமாவாபின் தைலவர்களும்
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். பிேலயாம் வருவைதப்
பார்த்து பாலாக், “கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்?” எனக்
ேகட்டான்.

பிேலயாமின் இரண்டாவது ெசய்தி
18 பிேலயாம் அவனிடம்,

“பாலாக்! எழுந்து நில். நான் ெசால்வைதக் கவனி.
சிப்ேபாரின் குமாரனான பாலாக்ேக! நான்

ெசால்வைதக் ேகள்:
19 ேதவன் ஒரு மனிதனல்ல;
அவர் ெபாய்ச் ெசால்லமாட்டார்.
அவர் மானிடன் அல்ல.
அவரது முடிவு மாறாதது.
கர்த்தர் ஒன்ைறச் ெசய்வதாகக் கூறினால்
அவர் அதைன நிச்சயம் ெசய்வார்.
கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதி தந்தால்
அந்த வாக்குறுதிைய நிச்சயம் காப்பாற்றுவார்.

20 கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ஆசீர்வதிக்குமாறு
ெசான்னார்.
அவர் அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். அதைன

என்னால் மாற்ற முடியாது.
21 யாக்ேகாபின் ஜனங்களிடம் ேதவன் எவ்வித
தவைறயும் காணவில்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் எவ்வித பாவத்ைதயும்

ேதவன் பார்க்கவில்ைல.
கர்த்தேர அவர்களின் ேதவன்.
அவர் அவர்கேளாடு இருக்கிறார்.
அந்த மாெபரும் ராஜா அவர்கேளாடு இருக்கிறார்!
22 அவர்கைள அவர் எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தார்.
அவர்கள் காட்டுக் காைளையப் ேபான்று பலம்

ெபாருந்தியவர்கள்.
23 யாக்ேகாபின் ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்கிற
வல்லைம எதுவும் இல்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள தடுத்து நிறுத்துகிற

மந்திரம் எங்குமில்ைல.
‘ேதவன் ெசய்த மாெபரும் ெசயல்கைள பாருங்கள்’
என்று யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும்

பற்றி ஜனங்கள் ேபசுவார்கள்.
24 அந்த ஜனங்கள் சிங்கம் ேபான்று
பலமுள்ளவர்கள்.
அவர்கள் சிங்கத்ைத ேபான்ேற

சண்ைடயிடுவார்கள்.
அந்தச் சிங்கம் பைகவைர அடித்துத் தின்னும்வைர
ஓய்வு எடுக்காது.
தனக்கு எதிராக வந்த ஜனங்களின் இரத்தத்ைதக்

குடிக்கும்வைர அது ஓய்வு எடுக்காது” என்றான்.

25 பிறகு பாலாக் பிேலயாமிடம், “நீ அவர்களுக்கு
நன்ைம நடக்குமாறு ேகட்க ேவண்டாம். நீ
அவர்களுக்கு தீைம ஏற்படுமாறும் ேகட்கேவண்டாம்”
என்றான்.

26 பிேலயாம் அதற்கு, “கர்த்தர் ெசால்லச்
ெசால்லுகிறவற்ைறத்தான் நான் ெசால்ேவன் என்று
ஏற்ெகனேவ உனக்குச் ெசால்லியிருக்கிேறன்” என்று
பதிலுைரத்தான்.

27 பிறகு பாலாக் பிேலயாமிடம் “எனேவ என்ேனாடு
இன்ெனாரு இடத்திற்கு வா. அங்ேகயிருந்து நீ
அவர்கைளச் சபிப்பது ேதவனுக்குப் பிடிக்கலாம்”
என்று அைழத்தான். 28 பிேலயாைமப் பாலாக்
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபேயார் என்னும் மைலயின்
உச்சிக்குப் ேபானான். அது பாைலவனத்திற்கு ேமேல
ெதரிந்தது.

29 பிேலயாம், “ஏழு பலிபீடங்கைள இங்ேக கட்டு.
பிறகு ஏழு காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிக்ெகன்று
ஆயத்தப்படுத்து” என்றான். 30 பிேலயாம்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடி பாலாக் ெசய்தான்.
பலிபீடத்தில் காைளகைளயும் ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும் பலியிட்டான்.

பிேலயாமின் மூன்றாவது ெசய்தி

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர்
ஆசீர்வதிக்க ேவண்டும் என்று விரும்புவைத
பிேலயாம் கவனித்தான். எனேவ, பிேலயாம்

அதைன மாற்ற எவ்வைகயான மந்திரத்ைதயும்
பயன்படுத்த முயற்சி ெசய்யவில்ைல. ஆனால்
பிேலயாம் திரும்பி பாைலவனத்ைத ேநாக்கிப்
பார்த்தான். 2 பிேலயாம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் பார்த்தான். அவர்கள் ெவவ்ேவறு
பகுதிகளில் தங்கள் ேகாத்திரங்கேளாடு
கூடாரமிட்டுத் தங்கி இருந்தார்கள். ேதவனுைடய
ஆவி பிேலயாமின் மீது வந்தது. 3 அதனால் அவன்
கீழ்க்கண்டவற்ைறக் கூறினான்:
“ேபேயாரின் குமாரனான பிேலயாமிடமிருந்து வரும்
ெசய்தி.
நான் ெதளிவாக பார்த்தவற்ைறப் பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

4 நான் ேதவனிடமிருந்து இந்த ெசய்திையக்
ேகட்ேடன்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எனக்குக்

காட்டியைத நான் பார்த்ேதன்.
நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப் பணிவாகக்

கூறுகிேறன்.
5 “யாக்ேகாபின் ஜனங்கேள, உங்கள் கூடாரங்கள்
அழகாக இருக்கின்றன!
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள உங்கள் வீடுகள் அழகாக

இருக்கின்றன!
6 நீங்கள் நதிக்கைரயில் அைமக்கப்பட்ட ேதாட்டம்
ேபான்றும்,
ஆற்றங்கைரயில் வளர்ந்த ேதாட்டம் ேபான்றும்

இருக்கின்றீர்கள்.
கர்த்தரால் நடப்பட்ட வாசைன நிைறந்த
அடர்ந்த ெசடிகைளப் ேபான்று இருக்கின்றீர்கள்.
தண்ணீர்க் கைரயில் வளர்ந்திருக்கும்
அழகான மரங்கைளப் ேபான்று இருக்கின்றீர்கள்.
7 உங்கள் விைதகள் வளர்வதற்ேகற்ற
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ேபாதுமான தண்ணீைர நீங்கள் ெபறுவீர்கள்.
ஆகாக் ராஜாைவவிட உங்கள் ராஜா ெபரியவன்.
உங்கள் ராஜ்யம் மிகப் ெபரியதாகும்.

8 “ேதவன் அந்த ஜனங்கைள எகிப்ைத விட்டு
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார்.
அவர்கள் காட்டுக் காைளையப் ேபான்று

பலமுள்ளவர்கள்.
அவர்கள் பைகவர்கள் அைனவைரயும்
ேதாற்கடிப்பார்கள்.
அவர்களின் எலும்ைப ெநாறுக்கி, தங்கள்

அம்புகைள எய்வார்கள்.
9 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சிங்கம் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் சுருண்டு படுத்திருக்கிறார்கள்.
ஆமாம்! அவர்கள் இளம் சிங்கத்ைதப்
ேபான்றவர்கள்.
எவரும் அவர்கைள எழுப்ப விரும்பவில்ைல!
உங்கைள ஆசீர்வதிப்பவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.
உங்கைள சபிப்பவர்கள்
சபிக்கப்படுவார்கள்.”
10 பிேலயாம் மீது பாலாக்குக்கு ெபருங்ேகாபம்
ஏற்பட்டது. பாலாக் பிேலயாமிடம், “நீ வந்து என்
பைகவருக்கு எதிராகப் ேபசும்படி அைழத்ேதன்.
ஆனால் நீ அவர்கைள மூன்று முைற
ஆசீர்வதித்திருக்கிறாய். 11 இப்ேபாது இந்த
இடத்ைதவிட்டு வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபா. நான் உனக்கு
ஒரு நல்ல ெதாைகையக் ெகாடுப்பதாகச்
ெசால்லியிருந்ேதன். ஆனால் உனது பரிைச நீ
இழப்பதற்கு கர்த்தர் காரணமாக இருந்துவிட்டார்”
என்றான்.

12 ஆனால் பிேலயாம், “நீ என்னிடம் சிலைர
அனுப்பினாய், அவர்கள் என்ைன அைழத்தனர்.
ஆனால் நான் அவர்களிடம், 13 ‘பாலாக் தனது
அழகான வீடு நிைறய ெவள்ளியும் தங்கமும் எனக்குத்
தரலாம். ஆனால் கர்த்தர் எைதச் ெசால்லேவண்டும்
என்று ஆைனயிடுகிறாேரா அைத மட்டுேம
ெசால்ேவன். நானாக எைதயும் என்னால் ெசய்ய
முடியாது. அது நன்ைமேயா அல்லது தீைமயாகேவா
இருக்கலாம். கர்த்தர் ஆைணயிட்டபடிேய நான்
ெசால்ல ேவண்டும்’ என்ேறன். நான் உன் ஆட்களிடம்
கூறியைத நிைனத்துப்பார். 14 நான் இப்ேபாது என்
ெசாந்த ஜனங்களிடம் திரும்பிச் ெசல்கிேறன்.
ஆனால் நான் உனக்கு இந்த எச்சரிக்ைகைய
ெகாடுக்கிேறன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உனக்கும்
உன் ஜனங்களுக்கும் வரும் நாட்களில் என்ன
ெசய்வார்கள் என்பைதயும் உனக்குக்
கூறிவிடுகிேறன்” என்றான்.

பிேலயாமின் கைடசிச் ெசய்தி
15 பிறகு பிேலயாம் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
கூறினான்:
“ேபேயாரின் குமாரனாகிய பிேலயாம் ெசால்லும்
ெசய்தி இது.
நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப் பற்றி மட்டுேம
ெசால்கிேறன்.

16 நான் இந்தச் ெசய்திகைள ேதவனிடமிருந்து
ேகட்ேடன்.
உன்னதமான ேதவன் கற்பித்தவற்ைற நான்

அறிந்ேதன்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் காட்டியவற்ைற நான்
கண்ேடன்.
நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைற மட்டுேம

உங்களுக்குப் பணிவுடன் கூறுேவன்.
17 “கர்த்தர் வருவைத நான் காண்கிேறன்.
ஆனால் இப்ெபாழுது அல்ல.
நான் அவைரக் காண்ேபன், ஆனால் ெவகு சீக்கிரம்
அல்ல.
யாக்ேகாபின் குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம்

வரும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ஒரு ராஜா வருவார்.
அவர் ேமாவாப் ஜனங்களின் தைலகைள நசுக்கி,

ேசத்தின் பிள்ைளகளது தைலகைளெயல்லாம் அந்த
ராஜா அழிப்பார்.

18 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலத்ேதாடு வளர்வார்கள்!
அவர்கள் ஏேதாமின் நாட்ைடப் ெபறுவார்கள்.
அவர்களது பைகவர்களான ேசயர்களின்

நாட்ைடயும் அவர்கள் ைகப்பற்றுவார்கள்.
19 “யாக்ேகாபின் குடும்பத்திலிருந்து ஒரு புதிய
ராஜா வருவார்.
நகரத்தில் உயிேராடு மிஞ்சியிருக்கும் ஜனங்கைள

அவர் அழிப்பார்.”
20 பிறகு பிேலயாம் திரும்பி அமேலக் ஜனங்கைள
ேநாக்கி,
“அமேலக் நாடானது அைனத்து நாடுகைளயும்விடப்
பலம்ெபாருந்தியது.
ஆனால் இந்த அமேலக்கும் கூட அழிக்கப்படும்!”

என்று ெசான்னான்.
21 பிறகு ேகனிய ஜனங்கைளப் பார்த்து:

“மைல உச்சியில் இருக்கும் பறைவயின்
கூடு ேபால உங்கள் நாடு பாதுகாப்புடன்

இருப்பதாக நிைனக்கிறீர்கள்.
22 ஆனால் ேகனிய ஜனங்களும் கூடுகைளப்
ேபான்று கர்த்தரால் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அசீரியா உங்கைளச் சிைற பிடிக்கும்” என்றான்.
23 ேமலும் அவன்:

“ேதவன் இவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது ஒருவனும்
தப்பிக்க முடியாது.

24 ைசப்ரஸிலிருந்து கப்பல்கள் வரும்.
அவர்கள் அசீரியாைவயும், எேபாைரயும்
ேதாற்கடிப்பார்கள்.
ஆனால் அந்தக் கப்பல்களும் அழிக்கப்படும்”

என்றான்.
25 பிறகு பிேலயாம் எழுந்து தன் வீட்டிற்குத்
திரும்பிப் ேபானான். பாலாக் தன் பாைதயில்
ெசன்றான்.

ேபேயாரில் இஸ்ரேவலர்கள்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அகாசியாவின்
அருகில் முகாமிட்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது
அவர்கள் ேமாவாப் ெபண்கேளாடு

பாலுறவுப் பாவத்தில் ஈடுபட்டார்கள். 2 ேமாவாப்
ெபண்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைழத்துப் ேபாய்
தங்கள் ேபாலியான ேதவர்களுக்குப் பலி ெகாடுக்கச்
ெசய்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அப்ேபாலியான
ெதய்வங்கைள வணங்கவும் அவர்களிட்ட பலிகைள
உண்ணவும் ஆரம்பித்தனர். அந்த இடத்தில்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாகால் ேபேயார் ேபான்ற
ேபாலியான ேதவர்கைள வணங்கத் துவங்கினார்கள்.
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இதனால் அவர்கள் மீது கர்த்தர் ெபருங்ேகாபம்
ெகாண்டார்.

4 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இந்த ஜனங்களின்
தைலவர்கைளெயல்லாம் ஒன்று ேசர். பிறகு
மற்றவர்கள் பார்க்கும்படி அவர்கைளக் ெகான்றுவிடு.
அவர்களின் பிணங்கைள என் பார்ைவயில் தூக்கில்
ேபாடு. பிறகு மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது நான்
ேகாபம் ெகாள்ளாமல் இருப்ேபன்” என்றார்.

5 எனேவ ேமாேச இஸ்ரேவலின் நீதிபதிகளிடம்,
“நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் உங்கள் ேகாத்திரங்களில்,
பாகால் ேபேயார் ேபான்ற ேபாலியான
ெதய்வங்கைள வணங்க அைழத்துப் ேபானவர்கைள
கண்டு பிடித்து, அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டும்”
என்றார்.

6 அேத ேநரத்தில் ேமாேசயும் இஸ்ரேவலரின்
மூப்பர்களும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில்
கூடினார்கள். இஸ்ரேவலன் ஒருவன் மீதியானிய
ெபண் ஒருத்திையத் தன் சேகாதரனின்
குடியிருப்பிற்கு அைழத்துப் ேபானைத ேமாேசயும்
மற்ற தைலவர்களும் பார்த்து மிகவும்
வருத்தப்பட்டனர். 7 இைத ஆேரானின் ேபரனும்,
எெலயாசாரின் மகனுமான பிெனகாசும் பார்த்தான்.
ஒரு ெபண்ைணக் கூடாரத்திற்கு இஸ்ரேவலன்
அைழத்துச் ெசல்வைத அந்த ஆசாரியன் பார்த்ததும்
தன் ஈட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான். 8 அவனும்
அக்கூடாரத்திற்குள் பின் ெதாடர்ந்து ெசன்றான்.
அந்த ஈட்டியால் இஸ்ரேவலைனயும் மீதியானியப்
ெபண்ைணயும் கூடாரத்திேலேய ெகான்றான்.
இருவைரயும் ஒருேசர ஈட்டியால் குத்திக்
ெகான்றுவிட்டான். அேத ேநரத்தில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மத்தியில் ேநாய் பரவிவிட்டது. பிெனகாஸ்
அவர்கைளக் ெகான்றதும் ேநாய் நிறுத்தப்பட்டது. 9

அந்ேநாயால் 24,000 ஜனங்கள் மரித்துப்
ேபானார்கள்.

10 கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்கி, 11 “நான்
ஜனங்கள் மீது மிகுந்த ேகாபம் ெகாண்டிருந்ேதன்.
அவர்கள் எனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமானவர்களாக
இருக்க ேவண்டும் என்று விரும்பிேனன். ஆேரானின்
குமாரனான எெலயாசாரின் குமாரன் பிெனகாஸ்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள என் ேகாபத்திலிருந்து
காப்பாற்றினான். எனேவ, நான் அவர்கைளக்
ெகால்லவில்ைல. 12 நான் அவேனாடு சமாதான
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துெகாள்ேவன் என்று
பிெனகாசிடம் கூறுங்கள். 13 அவனும் அவனது
குடும்பத்திலுள்ளவர்களும், அவனுக்குப் பின் வாழும்
சந்ததியினரும் எப்ேபாதும் ஆசாரியர்களாக
இருப்பார்கள். ஏெனன்றால் அவனுக்கு ேதவன் மீது
பலமான பக்தியுள்ளது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
சுத்தப்படுத்தும் ெசயல்கைள அவன்
ெசய்துவிட்டான்” என்றார்.

14 மீதியானியப் ெபண்ேணாடு ெகால்லப்பட்ட
இஸ்ரேவலனின் ெபயர் சிம்ரி. இவன் சாலூவின்
குமாரன். இவன் சிமிேயான் ேகாத்திரத்திலுள்ள
தைலவன். 15 ெகால்லப்பட்ட மீதியானிய
ெபண்ணின் ெபயர் கஸ்பி. அவள் சூரின் குமாரத்தி.
சூர் மீதியானியக் ேகாத்திரத்தின் தைலவனாகவும்.
குடும்பத் தைலவனாகவும் விளங்கினான்.

16 கர்த்தர் ேமாேசயிடம் 17 “மீதியானிய ஜனங்கள்
உங்கள் பைகவர்கள். நீ அவர்கைள ெகால்ல
ேவண்டும். 18 அவர்கள் ஏற்ெகனேவ உங்கள்

அைனவைரயும் பைகக்கின்றனர். ேபேயாரில்
அவர்கள் தந்திரம் ெசய்தனர். அவர்கள் கஸ்பி என்ற
ெபண் மூலம் உங்களிடம் தந்திரம் ெசய்தனர். அவள்
மீதியானிய தைலவரின் குமாரத்தி. ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அழிக்கும் ேநாய் வந்தேபாது
அவள் ெகால்லப்பட்டாள். ஜனங்கள்
தந்திரத்திற்குட்பட்டு பாகால்ேபயார் ேபான்ற
ெபாய்யான ேதவர்கைள வணங்கியதால் இந்ேநாய்
ஏற்பட்டது” என்றார்.

ஜனங்கள் கணக்கிடப்படுதல்

ெபருேநாய் ஏற்பட்ட பிறகு கர்த்தர்
ேமாேசயிடமும் ஆேரானின் குமாரனும்,
ஆசாரியனுமாகிய எெலயாசரிடமும்

ேபசினார். 2 அவர், “இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எண்ணிக் கணக்கிடுங்கள். 20 வயதும் அதற்கு
ேமலுமுள்ள ஆண்கைளக் குடும்ப வாரியாகக்
கணக்கிட்டு பட்டியல் ெசய்யுங்கள். இவர்கேள
இஸ்ரேவல் பைடயில் ேசர்ந்து பணியாற்றும் தகுதி
உைடயவர்கள்” என்றார்.

3 இந்த ேநரத்தில் ஜனங்கள் ேமாவாபின்
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில்
முகாமிட்டிருந்தார்கள். இது, ேயார்தான் ஆறு
எரிேகாவிலிருந்து வந்து கடக்கும் இடமாகும்.
எனேவ ேமாேசயும் ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும்
ஜனங்களிடம் இங்ேக ேபசினர். அவர்கள், 4 “நீங்கள்
20 வயதும் அதற்கு ேமற்பட்டுமுள்ள ஆண்கைள
எண்ணிக் கணக்கிட ேவண்டும். கர்த்தர்
ேமாேசயிடம் இந்த ஆைணைய அளித்திருக்கிறார்”
என்றனர்.
எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறி வந்த ஜனங்களின்
பட்டியல் இதுதான்:
5 ரூபன் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இவர்கள் தான்:
(ரூபன் இஸ்ரேவலின் மூத்த குமாரன்.) அந்தக்
குடும்பங்களாவன:
ஆேனாக்கியர் குடும்பத்துக்குத் தந்ைதயான
ஆேனாக்,
பல்லூவியர் குடும்பத்துக்குத் தந்ைதயான பல்லூ,
6 எஸ்ேரானியர் குடும்பத்துக்குத் தந்ைதயான
எஸ்ேரான்,
கர்மீயர் குடும்பத்துக்குத் தந்ைதயான கர்மீ.

7 இவர்கள் ரூபனின் குழுவில் உள்ள குடும்பத்தினர்.
இவர்களில் ெமாத்தம் 43,730 ஆண்கள்
கணக்கிடப்பட்டனர்.

8 பல்லூவின் குமாரன் எலியாப். 9 எலியாப்புக்கு
மூன்று குமாரர்கள். அவர்கள் ேநமுேவல், தாத்தான்,
அபிராம் ஆகிேயார். இவர்களில் தாத்தான் அபிராம்
என்ற இரு தைலவர்களும், ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும் எதிராகத் திரும்பினவர்கள்
ஆவார்கள். இவர்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகச்
ெசயல்பட்ட ேகாராைகப் பின்பற்றினார்கள். 10

அப்ேபாது பூமி பிளந்து ேகாராைகயும் அவைனப்
பின்பற்றியவர்கைளயும் விழுங்கிவிட்டது. அதினால்
250 ேபர் மரித்துப் ேபானார்கள்! அது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைகயாய்
இருந்தது. 11 ஆனால் ேகாராகின் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்த பலர் மரிக்கவில்ைல.
12 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்திலும் பல குடும்பங்கள்
இருந்தன:
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ேநமுேவல் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ேநமுேவல்,
யாமினியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான யாமினி,
யாகீனியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான யாகீன்,
13 ேசராகியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ேசராகி,
சவுலியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான சவுல்.

14 இவர்கேள சிமிேயானின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
22,200 ேபர் இருந்தனர்.
15 காத் ேகாத்திரத்தில் கீழ்க்கண்டவர்கள்
இருந்தனர்.
சிப்ேபானியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான சிப்ேபான்,
ஆகியரின் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ஆகி,
சூனியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான சூனி,
16 ஒஸ்னியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ஒஸ்னி,
ஏரியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ஏரி,
17 ஆேராதியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான
ஆேராத்,
அேரலியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான அேரலி,

18 இவர்கேள காத்தின் குடும்பத்திலுள்ளவர்கள்.
இவர்களின் ஆண்கள் ெமாத்தம் 40,500 ேபர்
இருந்தனர்.
19 யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்களின்
ெபயர்கள்:
ேசலாவியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ேசலாவி,
பாேரசியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான பாேரசி,
ேசராவியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயான ேசரா
ஆகிேயார்.
(யூதாவின் ஏர், ஓனான் எனும் இரு குமாரர்களும்
கானான் நாட்டில் மரித்துப் ேபானார்கள்.)

21 பாேரசின் குமாரர்களின் குடும்பத்தில்,
எஸ்ேரானியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக
எஸ்ேரானியும்,
ஆமூலியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக ஆமூலும்
இருந்தனர்.

22 இவர்கள் அைனவரும் யூதாவின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
76,500 ேபர் இருந்தனர்.
23 இசக்காரின் ேகாத்திரத்தில்,
ேதாலாவியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக ேதாலாவும்
பூவாவியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக பூவாவும்.
24 யாசூபியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக யாசூபும்
சிம்ேரானியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக
சிம்ேரானும் இருந்தனர்.

25 இவர்கள் இசக்காரின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
64,300 ேபர் இருந்தனர்.
26 ெசபுேலானியர் ேகாத்திரத்தில்,
ேசேரத்தியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக
ேசேரத்தும்,
ஏேலானியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக ஏேலானும்,
யாேலேயலியர் குடும்பத்தின் தந்ைதயாக
யாேலேயலும் இருந்தனர்.

27 இவர்கள் ெசபுேலானின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களின் ஆண்கள் ெமாத்தம்
60,500 ேபர் இருந்தனர்.
28 ேயாேசப்பிற்கு மனாேச, எப்பிராயீம் எனும்
இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தனர், இருவரும் தம்
ெசாந்தக் குடும்பங்கேளாடு, ஒரு ேகாத்திரமாக
உருவானார்கள். 29 மனாேசயின் குடும்பங்கள்
பின்வருமாறு:

மாகீர்-மாகீரியர் குடும்பம் (மாகீர் கிெலயாத்தின்
தந்ைத)
கிெலயாத்-கிெலயாத்தின் குடும்பம்.

30 கிெலயாத்தின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
ஈேயேசர்-ஈேயேசரியரின் குடும்பம்.
ஏேலக்-ஏேலக்கியரின் குடும்பம். 31 அஸ்ரிேயல்-
அஸ்ரிேயலரின் குடும்பம்.
ேசேகம்-ேசேகமியரின் குடும்பம்.
32 ெசமீதா-ெசமீதாவியரின் குடும்பம்.
ஏப்ேபர்-ஏப்ேபரியரின் குடும்பம்.
33 ஏப்ேபரின் குமாரன் ெசேலாப்பியாத். ஆனால்
அவனுக்கு குமாரர்கள் இல்ைல. குமாரத்திகள்
மட்டுேம இருந்தனர். மக்லாள், ேநாவாள்,
ஓக்லாள், மில்காள், திர்சாள் என்பைவ அவர்களின்
ெபயர்களாகும்.

34 இவர்கள் மனாேசயின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
52,700 ேபர் இருந்தனர்.
35 எப்பிராயீமுைடய ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
சுத்ெதலாகி-சுத்ெதலாகியரின் குடும்பம்,
ெபேகர்-ெபேகரியரின் குடும்பம்,
தாகான்-தாகானியரின் குடும்பம்,
36 ஏரான் சுத்ெதலாகியர் குடும்பத்தவன்.
இவனது குடும்பம் ஏரானியர் குடும்பம் ஆயிற்று.

37 இவர்கள் எப்பிராயீமுைடய ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
32,500 ேபர் இருந்தனர்.
இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் ேயாேசப்பின்
குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள்:
38 ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள குடும்பங்கள்:
ேபலா-ேபலாவியரின் குடும்பம்,
அஸ்ேபல்-அஸ்ேபலியரின் குடும்பம்,
அகிராம்-அகிராமியரின் குடும்பம்,
39 சுப்பாம்-சுப்பாமியரின் குடும்பம்,
உப்பாம்-உப்பாமியரின் குடும்பம்,
40 ேபாலாவின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
ஆேரது-ஆேரதியரின் குடும்பம்,
நாகமான்-நாகமானியரின் குடும்பம்,

41 இவர்கள் அைனவரும் ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 45, 600 ேபர் இருந்தனர்.
42 தாணின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள குடும்பங்கள்:
சூகாம்-சூகாமியரின் குடும்பம்.

இது தாணின் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்த
ேகாத்திரங்களாகும். 43 சூகாமியரின்
ேகாத்திரத்தில் ஏராளமான குடும்பங்கள் இருந்தன.
இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம் 64,400 ேபர்
இருந்தனர்.
44 ஆேசருைடய ேகாத்திரத்தில் உள்ள குடும்பங்கள்:
இம்னா-இம்னாவியரின் குடும்பம்,
இஸ்வி-இஸ்வியரின் குடும்பம்,
ெபரீயா-ெபரீயாவியரின் குடும்பம்,

45 ெபரீயாவின் குடும்பங்களில் உள்ளவர்கள்:
ஏேபர்-ஏேபரியரின் குடும்பம்,
மல்கிேயல்-மல்கிேயலியரின் குடும்பம்.

46 சாராள் என்ற ேபரில் ஆேசருக்கு ஒரு குமாரத்தி
இருந்தாள். 47 இவர்கள் அைனவரும் ஆேசரின்
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ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 53,400 ேபர் இருந்தனர்.
48 நப்தலியினுைடய குடும்பத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
யாத்சிேயல்-யாத்சிேயலியரின் குடும்பம்,
கூனி-கூனியரின் குடும்பம்.
49 எத்ேசர்-எத்ேசரியரின் குடும்பம்.
சில்ேலமின்-சில்ேலமியரின் குடும்பம்.

50 இவர்கள் அைனவரும் நப்தலியின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
45,400 ேபர் இருந்தனர்.
51 எனேவ ெமாத்தம் 6,01,730 இஸ்ரேவல் ஆண்கள்
இருந்தனர்.

52 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 53 “இந்த நாடானது
பங்கிடப்பட்டு இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகிறது.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் ேபாதுமான நிலத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும். 54 ெபரிய ேகாத்திரம்
மிகுதியான நிலத்ைதப் ெபறும். சிறிய ேகாத்திரம்
குைறந்த அளவு நிலத்ைதப் ெபறும். அவர்கள்
ெபற்றுள்ள இந்த நாடானது சமமாகப் பங்கு
ைவக்கப்பட்டு அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 55

ஆனால் நீேயா சீட்டுக் குலுக்கல் முைற மூலேம
எந்தப் பகுதி எந்தக் ேகாத்திரத்திற்கு உரியது
என்பைத முடிவு ெசய்ய ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரமும் தனது பங்கிைனப் ெபற ேவண்டும்.
அப்பங்கானது ேகாத்திரத்தின் ெபயரிேலேய
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். 56 சிறியதும் ெபரியதுமான
அைனத்து ேகாத்திரத்திற்கும் நிலங்கள்
ெகாடுக்கப்படும். இதைன முடிவுெசய்ய சீட்டு
குலுக்கல் முைறையக் ைகயாளேவண்டும்” என்றார்.
57 அவர்கள் ேலவியின் ேகாத்திரத்ைதயும் எண்ணிக்
கணக்கிட்டனர். ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
ெகர்ேசான்-ெகர்ேசானியரின் குடும்பம்.
ேகாகாத்-ேகாகாத்தியரின் குடும்பம்.
ெமராரி-ெமராரியரின் குடும்பம்.

58 ஆகிய இைவ ேலவியரின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள
குடும்பங்கள்:
லிப்னீயரின் குடும்பம்,
எப்ேரானியரின் குடும்பம்,
மகலியரின் குடும்பம்,
மூசியரின் குடும்பம்,
ேகாராகியரின் குடும்பம்
அம்ராமும் ேகாகாத் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்

59 அம்ராமின் மைனவியின் ெபயர் ேயாெகேபத்.
இவளும் ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவள். அவள்
எகிப்திேல பிறந்தவள். ேயாெகேபத்தும் அம்ராமும்
ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் ெபற்றனர்.
அவர்களுக்கு மிரியம் என்ற குமாரத்தியும் உண்டு.

60 ஆேரான் நாதாப், அபியூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் ஆகிேயாரின் தந்ைத. 61 ஆனால்
நாதாபும் அபியூவும் மரித்துப்ேபானார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத
அக்கினியால் கர்த்தருக்கு பலிையச்
ெசலுத்தினார்கள்.

62 ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
23,000 ேபர் இருந்தனர். ஆனால் இவர்கள் மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து எண்ணி
கணக்கிடப்படவில்ைல. அவர்கள், மற்றவர்களுக்கு

கர்த்தர் ெகாடுத்த நாட்டின் பங்குகைளயும்
ெபறவில்ைல.

63 ேமாேசயும் எெலயாசாராகிய ஆசாரியனும்
ேசர்ந்து அைனத்து ஜனங்கைளயும் எண்ணிக்
கணக்கிட்டனர். ேமாவாபின் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கில் இருந்தேபாது அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்கிட்டனர். இந்த இடம்
ேயார்தானுக்கு அப்பால் எரிேகாவின் அருகில்
இருந்தது. 64 பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், சீனாய்
பாைலவனத்தில் ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்கிட்டனர். ஆனால்
அவர்கள் மரித்துவிட்டனர். அவர்களில் யாரும்
உயிேராடு இல்ைல. 65 ஏெனன்றால் அவர்கள்
அைனவரும் பாைலவனத்திேலேய மரித்துப்
ேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லியிருந்தபடியால்
அவர்கள் மரித்தார்கள். அவர்களில் இருவர் மட்டுேம
உயிேராடு இருந்தனர். ஒருவன், எப்புன்ேனயின்
குமாரனான காேலப். இன்ெனாருவன் நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவா.

ெசேலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள்

ெசேலாப்பியாத் ஏேபரின் குமாரன். ஏேபர்
கிெலயாத்தின் குமாரன். கிெலயாத்
மாகீரின் குமாரன். மாகீர் மனாேசயின்

குமாரன். மனாேச ேயாேசப்பின் குமாரன்.
ெசேலாப்பியாத்திற்கு ஐந்து குமாரத்திகள்
இருந்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள் மக்லாள்,
ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், திர்சாள் என்
பைவயாகும். 2 இந்த ஐந்து ேபரும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்திற்குச் ெசன்று அங்ேக ேமாேச,
ஆசாரியனாகிய எெலயாசார், தைலவர்கள் மற்றும்
ஜனங்கள் முன்னால் நின்றனர்.
அந்த ஐந்து ேபரும், 3 “நாங்கள் பாைல வனத்தின்
வழியாகப் பயணம் ெசய்தேபாது எங்கள் தந்ைத
மரித்துப்ேபானார். அவரது மரணம் ஒரு இயற்ைக
மரணம். அவர் ேகாராவின் குழுைவச் ேசர்ந்தவரல்ல.
(ேகாரா கர்த்தருக்கு எதிராக மாறியவன்.) ஆனால்
எங்கள் தந்ைதக்கு ஆண் பிள்ைளகள் இல்ைல. 4

எங்கள் தந்ைதயின் ெபயர் ெசால்ல ஆண் வாரிசுகள்
இல்ைல. எங்கள் தந்ைதயின் ெபயர் ெதாடர்ந்து
வழங்கப்படாதது சரியல்ல. அவருக்கு ஆண்
குழந்ைதகள் இல்லாததால் அவரது ெபயர் முடிந்து
ேபாகிறது. ஆைகயால் எங்கள் தந்ைதயின்
சேகாதரர்கள் ெபற்ற நிலங்களில் ஒரு பங்ைக
எங்களுக்கும் தருமாறு நாங்கள்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம்” என்று முைறயிட்டார்கள்.

5 இதனால் என்னச் ெசய்யலாம் என்று ேமாேச
கர்த்தரிடம் ேகட்டான். 6 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 7

“ெசேலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் கூறுவது
சரிதான். அவர்கள் தம் தந்ைதயின்
சேகாதரர்கேளாடு தங்கள் பங்ைகப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். எனேவ இவர்களின்
தந்ைதக்குரிய நிலத்ைத இவர்களுக்ேக
ெகாடுக்கவும்.

8 “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இந்தச்
சட்டத்ைதயும் ஏற்படுத்து: ‘ஒருேவைள ஒருவனுக்கு
ஆண்பிள்ைள இல்லாவிடில் அவன் மரித்தபின்
அவனுக்குரிய அைனத்தும் அவனது ெபண்
பிள்ைளகளுக்கு உரியதாகும். 9 ஒருவனுக்கு ெபண்
குழந்ைதகளும் இல்லாவிட்டால் அவனுக்குரிய
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அைனத்தும் அவனது சேகாதரர்களுக்கு
உரியதாகும். 10 ஒருவனுக்குச் சேகாதரர்களும்
இல்லாவிட்டால் அவனுக்குரிய அைனத்தும் அவனது
தந்ைதயின் சேகாதரர்களுக்கு உரியதாகும். 11

ஒருவனது தந்ைதக்கும் சேகாதரர்கள்
இல்லாவிட்டால் பிறகு அவன் குடும்பத்திலுள்ள
ெநருங்கிய உறவினருக்கு அவனுக்குரிய அைனத்தும்
உரியதாகும். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு
சட்டமாக ேவண்டும்’” என்றார்.

புதிய தைலவராக ேயாசுவா
12 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “ேயார்தான்
நதிக்குக் கிழக்ேகயுள்ள பாைலவனப் பகுதியில்
உள்ள மைலகள் ஒன்றின் மீது ஏறிச்ெசல். அங்ேக
நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு அளித்த பூமிைய நீ
பார்க்கலாம். 13 நீ அந்த நாட்ைடப் பார்த்த பிறகு,
நீயும் உனது சேகாதரன் ஆேராைனப்ேபான்று
மரித்துப் ேபாவாய். 14 சீன் என்னும் பாைலவனத்தில்
தண்ணீர் விஷயமாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கலகம்
ெசய்தைத நிைனத்துப்பார். நீயும் உனது சேகாதரன்
ஆேரானும் நான் கூறியபடி ெசய்யவில்ைல. நான்
பரிசுத்தமானவர் என்பைத ஜனங்களுக்குக் காட்டி
என்ைன கனப்படுத்தாமல் விட்டு விட்டீர்கள்.” (இது
சீன் என்னும் பாைலவனத்தில், காேதஸ் என்ற
இடத்தில் ேமரிபா தண்ணீருக்காக நிகழ்ந்தது.)

15 ேமாேச கர்த்தரிடம், 16 “ஜனங்கள் என்ன
நிைனக்கிறார்கள் என்பது கர்த்தராகிய உமக்கு
நன்கு ெதரியும். கர்த்தாேவ! இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு
புதிய தைலவைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து விட ேவண்டும்
என்று உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். 17 இந்த
ஜனங்கைள இந்த நாட்டிலிருந்து அைழத்துப் ேபாய்
புதிய நாட்டில் ேசர்க்கும் புதிய தைலவைன கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும் என்று
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். அதற்குப் பின்பு இந்த
ஜனங்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப் ேபான்று
ஆகமாட்டார்கள்” என்றான்.

18 எனேவ கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “நூனின்
குமாரனான ேயாசுவாேவ புதிய தைலவன். அவன்
மிகவும் ஞானம் உள்ளவன். அவைனப் புதிய
தைலவனாக்கு. 19 முதலில் அவைன ஆசாரியனாகிய
எெலயாசார் முன்பும் மற்ற ஜனங்கள் முன்பும் நிறுத்து.
பிறகு அவைனத் தைலவனாக ஏற்படுத்து.

20 “நீ அவைனத் தைலவனாக்குவைத ஜனங்கள்
காணும்படி ெசய். அப்ேபாது ஜனங்கள் அவனுக்கு
அடங்கி நடப்பார்கள். 21 ேயாசுவா
எைதப்பற்றியாவது முடிவு எடுக்க ேவண்டுமானால்,
அவன் ஆசாரியனாகிய எெலயாசார் முன்
நிற்கேவண்டும். எெலயாசார் ஊரிைமப் பயன்படுத்தி
கர்த்தருைடய பதிைல அறிந்துெகாள்வான். பின்
கர்த்தர் ெசால்வைத ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன், ‘ேபாருக்குப்
ேபாங்கள்’ என்று ெசான்னால் அவர்கள் ேபாருக்குப்
ேபாவார்கள். அவன் ‘வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்’ என்று
ெசான்னால், அவர்கள் வீட்டிற்குப் ேபாவார்கள்”
என்றார்.

22 கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்கு ேமாேச
கீழ்ப்படிந்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்கும் முன்பு
நிறக்குமாறு ேயாசுவாவிடம் ேமாேச கூறினான். 23

பின் தனது ைகைய அவன்ேமல் ைவத்து அவைனப்
புதிய தைலவனாக ஆக்கினான். அவன் இதைன
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ெசய்து முடித்தான்.

அனுதின பலிகள்

கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ேபசினார். அவர், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இந்தக்
கட்டைளையயும் ெகாடு. எனக்குரிய

தானியக் காணிக்ைகையயும், பலிகைளயும் உரிய
காலத்தில் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று ெசால்.
அவற்றில் தகனபலியும் ஒன்று. அதன் நறுமணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். 3 கர்த்தருக்கு
ஜனங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய பலிகளில் ெநருப்பில்
இடப்படும் தகன பலியும் ஒன்று. ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஒரு வயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலியிட ேவண்டும். 4 இவற்றில்
ஒன்ைறக் காைலயிலும், மற்ெறான்ைறச் சூரியன்
அஸ்தமிக்கும் ேவைளயிலும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ெகாடுக்க ேவண்டும். 5 பிறகு
தானியக் காணிக்ைகயும் தரேவண்டும். அதாவது ஒரு
மரக்காலில் பத்தில் ஒரு பங்கான ெமல்லிய மாைவ,
காற்படி ஒலிவ எண்ெணயிேல பிைசந்து ெசலுத்த
ேவண்டும். 6 (சீனாய் மைலயில் அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். அவர்கள் இதைன
ெநருப்பில் தனகபலியாகச் ெசய்தனர். அதன்
நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிடித்தமாயிருந்தது.)
7 அவர்கள் தகனபலிேயாடுச் ேசர்த்து பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ெகாடுத்தனர். ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் அவர்கள் காற்படி திராட்ைச
ரசத்ைதயும் அளிக்க ேவண்டும். பலிபீடத்தின்
பரிசுத்தமான இடத்தில் பானங்களின்
காணிக்ைகைய ஊற்ற ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குத்
தரும் அன்பளிப்பாகும். 8 மாைலயில் சூரியன்
அஸ்தமித்த பிறகு இன்ெனாரு ஆட்டுக்குட்டிையப்
பலியிட ேவண்டும். காைலயில் ெசய்தது ேபாலேவ
மாைலயிலும் ெசய்ய ேவண்டும். அேதாடு
பானங்களின் பலிையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இந்தப் பலியானது ெநருப்பின் மூலம் ெசலுத்தப்பட
ேவண்டும். இதன் நறுமணம் கர்த்தருக்குப் பிடிக்கும்.”

ஓய்வு நாள் பலிகள்
9 “ஓய்வு நாளுக்கு, நீங்கள் ஒரு வயதான 2
ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அைவ
பழுதற்றதாக இருக்க ேவண்டும். அேதாடு தானியக்
காணிக்ைகையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். ெமல்லிய
மாவிேல பத்தில் இரண்டு பங்கிைன ஒலிவ
எண்ெணயிேல பிைசந்து தரேவண்டும். பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் தரேவண்டும். 10 இது ஓய்வு
நாளுக்குரிய சிறப்பான பலியாகும். இது, வழக்கமான
தினப் பலிகேளாடு ேசர்த்து ெகாடுக்க ேவண்டிய
பலியாகும் பானங்களின் காணிக்ைகயும் இேதாடு
ேசரேவண்டும்.

மாதாந்தர கூட்டங்கள்
11 “ஒவ்ெவாரு மாதத்தின் முதல் நாளிலும்
கர்த்தருக்கு விேசஷமான ஒரு தகனபலி ெகாடுக்க
ேவண்டும். இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒரு வயதுைடய ஏழு பழுதற்ற
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ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் பலி தரேவண்டும். 12

ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் தானியக் காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது பத்தில் மூன்று பங்கான
ெமல்லிய மாைவ ஒலிவ எண்ெணயிேல பிைசந்து
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடு
ெகாடுக்கப்படும் உணவுப் பலியில் பத்தில் இரண்டு
பங்கான ெமன்ைமயான மாைவ ஒலிவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். 13

ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் தரப்படும்
தானியப்பலியில் பத்திேல ஒரு பங்கான
ெமன்ைமயான மாைவ ஒலிவ எண்ெணயுடன்
பிைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். இவற்ைற ெநருப்பில்
தகன பலிகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். இதன்
நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக
இருக்கும். 14 பானங்களின் காணிக்ைகயானது
ஒவ்ெவாரு காைளேயாடு அைரப்படி
திராட்ைசரசமாக இருக்க ேவண்டும். ெசம்மறி
ஆட்டுக்கடாேவாடு ஒரு படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு
திராட்ைச ரசத்ைதயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிேயாடும் அைரப்படி திராட்ைசரசமும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். இைவ தகன பலியாக
ஒவ்ெவாரு மாதத்தின் முதல் நாளில் அளிக்க
ேவண்டும். 15 வழக்கமாக நாள் ேதாறும் தரப்படும்
தகன பலிேயாடும், பானபலிேயாடும் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகாரப் பலியாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.

பஸ்கா

16 “முதல் மாதத்தின் 14வது நாள் கர்த்தருைடய
பஸ்கா பண்டிைகயாகும். 17 அம்மாதத்தின் 15வது
நாளில் புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிைக துவங்குகிறது.
இது ஏழு நாட்களுக்கு இருக்கும். இந்த நாட்களில்
புளிப்பில்லாத அப்பத்ைத மட்டும் சாப்பிட ேவண்டும்.
18 இதன் முதல் நாளில் ஒரு சிறப்புக் கூட்டம்
இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 19 கர்த்தருக்கு தகனபலி தர
ேவண்டும். அதில் 2 காைளகள், 1 ஆட்டுக்கடா, ஒரு
வயதுைடய 7 ஆட்டுக்குட்டிகள் இருக்க ேவண்டும்.
இவற்றில் எந்தக்குைறயும் இருக்கக் கூடாது. 20

தானியக் காணிக்ைகயாக ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும்
பத்தில் மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாவிைன
எண்ெணேயாடு பிைசந்து தரேவண்டும். ஆட்டுக்
கடாேவாடு பத்தில் இரண்டு பங்கான ெமல்லிய
மாவிைன எண்ெணேயாடு பிைசந்து தர ேவண்டும்;
ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் பத்தில் ஒரு
பங்கான ெமல்லிய மாவிைன எண்ெணேயாடு
பிைசந்து தர ேவண்டும். 22 அத்ேதாடு நீங்கள் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். அது
உங்கைள சுத்தப்படுத்தும் பாவப்பரிகாரப் பலியாகும்.
23 இதைன நீங்கள் வழக்கமாகக் காைலயில்
ெகாடுக்கும் பலிேயாடு ேசர்த்துக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

24 “இதுேபாலேவ, ஏழு நாட்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளிலும் இவற்ைற ெநருப்பில் தகன பலியாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அதேனாடு பானங்களின்
காணிக்ைகயும் ேசரும். கர்த்தருக்கு இம்மணம்
மிகவும் பிடிக்கும். இப்பலிகள் ஜனங்களுக்கு
உணவாகும். நீங்கள் இதைன வழக்கமாக ஒவ்ெவாரு

நாளும் ெகாடுக்கும் பலிேயாடு ேசர்த்து ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

25 “இதன் ஏழாவது நாள் இன்ெனாரு சிறப்புக்
கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எவ்வித
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.

வாரங்களின் விழா (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
26 “முதல் கனிகைளச் ெசலுத்தும் பண்டிைகயின்
ேபாதும் (ெபந்ெதேகாஸ்ேத என்னும் வாரங்களின்
பண்டிைக) புதிய அறுவைடயின்ேபாது கர்த்தருக்கு
தானியக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அப்ேபாது ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்திற்கும் நீங்கள்
ஏற்பாடு ெசய்யேவண்டும். அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. 27 நீங்கள் ஒரு தகன
பலிையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பின்
மூலம் அளிக்கப்பட ேவண்டும். இந்த வாசைன
கர்த்தருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அப்ேபாது நீங்கள் 2
காைளகைளயும், 1 ெசம்மறி ஆட்டுக்கடாைவயும், 7
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் பலி தர ேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஓராண்டு வயதுைடயதாய்
பழுதற்றதாய் இருக்க ேவண்டும். 28 ஒவ்ெவாரு
காைளேயாடும் 24 கிண்ணம் ெமல்லிய மாைவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு
ெசம்மறி ஆட்டுக் கடாேவாடும், 16 கிண்ணம்
ெமல்லியமாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து
தரேவண்டும். 29 ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிேயாடும், 8
கிண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து
தர ேவண்டும். 30 ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவ
உங்கைளச் சுத்தப்படுத்த பாவப்பரிகார பலியாகத்
தர ேவண்டும். 31 நீங்கள் இந்தப் பலிகைள
வழக்கமாகத்தரும் தினப் பலிகேளாடு ேசர்த்துத் தர
ேவண்டும். மிருகங்களில் எவ்வித குைறயும்
இல்லாதவாறு எச்சரிக்ைகயாகக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பானங்களின்
காணிக்ைககளிலும் குைறயில்லாதவாறு
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

எக்காளங்களின் பண்டிைக

“ஏழாவது மாதத்தின் முதல் நாளில் ஒரு
சிறப்பு கூட்டம் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்

ெசய்யக்கூடாது. அந்நாளில் எக்காளம்
ஊதேவண்டும். 2 அப்ேபாது நீங்கள் தகனபலி
தரேவண்டும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
பிரியமாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு காைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாவும், ஒரு வயதுள்ள எவ்வித குைறயும்
இல்லாத 7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் பலி தரேவண்டும்.
3 அேதாடு உணவுபலியும் தரேவண்டும். அதில்
காைளேயாடு 24 கிண்ணம் ெமல்லிய மாைவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்கடாேவாடு 16 கிண்ணம் ெமல்லிய மாைவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து தர ேவண்டும். 4 ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் 8 கிண்ணம் ெமன்ைமயான
மாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும். 5

அேதாடு பாவப்பிரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் உங்கைள சுத்தப்படுத்த ெகாடுக்க
ேவண்டும். 6 இப்பலிகள் வழக்கமான மாதப்பிறப்பின்
நாளின் சர்வாங்க தகன பலிேயாடு ேசரேவண்டும்.
அத்துடன் தானியக் காணிக்ைகயும் தர ேவண்டும்.
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இது தினந்ேதாறும் அளிக்கப்படும் தகனபலி,
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசர்ந்திருக்க ேவண்டும்.
இப்பலிகள் விதிகளின்படி அைமந்திருக்க ேவண்டும்.
இப்பலிகள் ெநருப்பில் தகனம் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
இந்த நறுமணம் கர்த்தருக்குப் பிரியமானது.

பாவப்பரிகார நாள்
7 “ஏழாவது மாதத்தின் பத்தாவது நாளில் ஒரு
சிறப்புக் கூட்டம் இருக்கும். அந்த நாளில் எந்த
உைணைவயும் உண்ணக் கூடாது. அன்று ேவறு
ேவைலகள் எைதயும் ெசய்யக் கூடாது. 8 நீங்கள்
அன்ைறக்குத் தகனபலி தர ேவண்டும். அவற்றின்
நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமாயிருக்கும்.
நீங்கள் 1 காைளையயும் 1 ஆட்டுக் கடாைவயும், ஒரு
வயதுைடய 7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தர ேவண்டும்.
இைவ பழுதற்றதாக இருக்கேவண்டும். 9 இத்துடன்
உணவுப்பலி தரேவண்டும். காைளேயாடு 24
கிண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ ஒலிவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும். ஆட்டுக்
கடேவாடு 16 கிண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ
எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும். 10

ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிேயாடும் 8 கிண்ணம்
ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து
தரேவண்டும். 11 அத்துடன் உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் பலி தரேவண்டும். இது
வழக்கமான தினப் பலி, தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு கூடுதலான ஒன்றாக
அைமயும்.

அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைக
12 “ஏழாவது மாதத்தின் பதிைனந்தாவது நாளில்
ஒரு சிறப்புக் கூட்டம் இருக்கும். இது அைடக்கல
கூடாரப் பண்டிைக எனப்படும். அந்த நாளில் நீங்கள்
எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. கர்த்தருக்காக
அந்ேநரத்தில் ஏழு நாட்கைள சிறப்பு விடுமுைற
நாட்களாகக் ெகாண்டாடேவண்டும். 13 நீங்கள்
தகன பலிையயும் தரேவண்டும். அைவ ெநருப்பில்
தகனிக்கப்படேவண்டும். அந்த மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் பிரியமாயிருக்கும். நீங்கள் 13
காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் 14
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும். ஆட்டுக்
குட்டிகள் ஒரு வயதுைடயதாக இருப்பதுடன்,
எவ்வித குைறபாடும் இல்லாததாகவும்
இருக்கேவண்டும். 14 இேதாடு உணவுப்பலியும்
தரேவண்டும். ஒவ்ெவாரு காைளக்கும் 24 கிண்ணம்
ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து
தரேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாவுக்கும் 16
கிண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பிைசந்து தரேவண்டும். 15 ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிக்கும் 8 கிண்ணம் ெமன்ைமயான
மாைவ எண்ெணயுடன் பிைசந்து தரேவண்டும். 16

ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் நீங்கள் இவற்ேறாடு
தனிேய தரேவண்டும். இைவ தினந்ேதாறும்
அளிக்கப்படும் தகனபலி, தானியக் காணிக்ைக
மற்றும் பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு ேசர்த்துத்
தரேவண்டும்.

17 “இந்த விடுமுைறயின் இரண்டாவது நாளில் 12
காைளகைளயும், 2 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், 14
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு வயதுைடயதாகவும், எவ்வித
குைறயும் இல்லாததாகவும், இருக்கேவண்டும். 18

நீங்கள் இந்த மிருகங்களுக்கு ஏற்ற சரியான
தானியக் காணிக்ைகையயும் தரேவண்டும். அேதாடு
பானங்களின் காணிக்ைகயும் காைளேயாடும்,
ஆட்டுக்கடாேவாடும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாடும்
தரேவண்டும். 19 பாவநிவாரணப் பலியாக ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் தரேவண்டும். இைவ
தினந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு ேசர்க்ைகயாக
இருக்கேவண்டும்.

20 “இந்த விடுமுைறயின் மூன்றாவது நாளில்
நீங்கள் 11 காைளகைளயும், 2
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு வயதும் எவ்வித
குைறயும் இல்லாததாகவும் இருக்கேவண்டும். 21

நீங்கள் இந்தக் காைள, கடா மற்றும்
ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு சரியான அளவில் தானியக்
காணிக்ைகயும் பானங்களின் காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்கேவண்டும். 22 நீங்கள் பாவப் பரிகாரப்
பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இைவ தினந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும்
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசரேவண்டும்.

23 “இந்த விடுமுைறயின் நான்காவது நாளில்
நீங்கள் 10 காைளகைளயும், 2 ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தர
ேவண்டும். குட்டிகள் ஒரு வயதும், எவ்விதக்குைறயும்
இல்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும். 24 இந்தக்
காைளகள், கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஆகியவற்ேறாடு சரியான அளவில் தானியக்
காணிக்ைகயும், பானங்களின் காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்கேவண்டும். 25 பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் தரேவண்டும். இைவ
தினந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும் தானியக் காணிக்ைக
மற்றும் பானங்களின் காணிக்ைகயுடன் கூடுதலான
ஒன்றாகச் ெசலுத்த ேவண்டும்.

26 “இந்த விமுைறயின் ஐந்தாவது நாளில் நீங்கள்
9 காைளகைளயும், 2 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், 14
ஆட்டுகுட்டிகைளயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்டுக்
குட்டிகள் ஒரு வயதும், எவ்விதக் குைறகளும்
இல்லாததாகவும் இருக்கேவண்டும். 27 நீங்கள்
இவற்றுக்குச் சரியான அளவில் தானியக்
காணிக்ைகயும், பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும், ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும் ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும். 28 நீங்கள்
இவற்ேறாடு ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகத் தரேவண்டும். இைவ
தினந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு கூடுதலான ஒன்றாக
அைமயும்.

29 “இந்த விடுமுைறயின் ஆறாவது நாளில் நீங்கள்
8 காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் 14
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு வயதுைடயதாகவும், எவ்விதக்
குைறயும் இல்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும். 30

நீங்கள் இவற்றுக்குச் சரியான அளவில் தானியக்
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30

காணிக்ைகயும் பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும், ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும், ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும். 31 நீங்கள்
இவற்றில் ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவப்
பாவப்பரிகாரப் பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். இைவ
தினந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு கூடுதலாகச்
ெசலுத்த ேவண்டும்.

32 “இந்த விடுமுைறயின் ஏழாவது நாளில் நீங்கள்
7 காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் 14
ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு வயதுைடயதாகவும், குைற
இல்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும். 33 நீங்கள்
இதற்கு ஏற்ற சரியான அளவுைடயதாக தானியக்
காணிக்ைகயும் பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும், ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும், ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் தர ேவண்டும். 34 நீங்கள் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவப் பாவப்பரிகாரப் பலியாகக்
ெகாடுக்கேவண்டும். இது வழக்கமாக தினந்ேதாறும்
தரப்படும் தானியக் காணிக்ைகயும் மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைகக்கும் ேசர்க்ைகயாகும்.

35 “இந்த விடுமுைறயின் எட்டாவது நாளில் ஒரு
மிகச் சிறப்பான கூட்டம் நைடெபறும். அந்நாளில்,
நீங்கள் எவ்வித ேவைலயும் ெசய்ய ேவண்டாம். 36

நீங்கள் ஒரு தகன பலி ெகாடுக்கேவண்டும். இைத
ெநருப்பில் தகனம் ெசய்யேவண்டும். அதன் மணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமாயிருக்கும். நீங்கள் 1
காைளையயும், 1 ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், 7
ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஓராண்டு வயதும் எவ்விதக்
குைறயும் இல்லாததாயும் இருக்க ேவண்டும் 37

இவற்றுக்கு ஏற்ற சரியான அளவில் தானியக்
காணிக்ைகையயும் பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும் ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும் ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும். 38 நீங்கள்
பாவப் பரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் தரேவண்டும். இைவ வழக்கமாகத்
தினந்ேதாறும் தரப்படும் தானியம் மற்றும்
பானங்களின் காணிக்ைககேளாடு கூடுதலான
ஒன்றாக அைமயும்.

39 “சிறப்பான விடுமுைறகளில் நீங்கள் தகனபலித்
தரேவண்டும். அேதாடு தானியக் காணிக்ைக,
பானங்களின் காணிக்ைக, மற்றும் சமாதான
பலிகைளயும் தரேவண்டும். நீங்கள் இவற்ைற
கர்த்தருக்கு தரேவண்டும். இப்பலிகள் நீங்கள்
ெகாடுக்க விரும்பும் சிறப்பான அன்பளிப்புகளுக்குச்
ேசர்க்ைகயாக இருக்கும். இவற்ைற விேசஷ
வாக்குறுதிகைளச் ெசய்யும்ேபாதும்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்.

40 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச கர்த்தர்
ஆைணயிட்ட அைனத்ைதயும்பற்றி கூறினான்.

விேசஷ ெபாருத்தைனகள்

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் உள்ள
தைலவர்கைளப் பார்த்து ேமாேச
ேபசினான். கர்த்தர் தனக்குச் ெசான்ன

இக்கட்டைளகைள எல்லாம் ேமாேச அவர்களிடம்
ெசான்னான். அவன்,

2 “ஒருவன் கர்த்தருக்கு ஏதாவது விேசஷ
ெபாருத்தைன ெசய்ய விரும்பினால், அல்லது
கர்த்தருக்கு விேசஷமானவற்ைறக் ெகாடுக்க
விரும்பினால், அவன் அவ்வாேற ெசய்யட்டும். ஆனால்
அவன் வாக்களித்தபடிக் ெகாடுக்க ேவண்டும்!

3 “ஓர் இளம் ெபண் தன் தகப்பன் வீட்டில்
இருக்கும்ேபாது சிலவற்ைற ெகாடுப்பதாக அவள்
கர்த்தரிடம் ஒரு விேசஷ ெபாருத்தைன
பண்ணியிருக்கலாம். 4 இைதப்பற்றி அவளது தந்ைத
ெதரிந்துெகாண்டு அந்த வாக்ைக நிைறேவற்ற
ஒப்புக்ெகாண்டால் பிறகு அவள் தன்
ெபாருத்தைனைய நிைறேவற்ற ேவண்டும். 5 ஆனால்
அவளது ேவண்டுதைல அவளது தந்ைத அறிந்து
அைதத் தடுத்தால், பிறகு அவள் தன் வாக்கில்
இருந்து விடுதைல ெபறுகிறாள். அவள் தனது
ெபாருத்தைனைய நிைறேவற்றத் ேதைவயில்ைல.
அவளது தந்ைத அவைளத் தடுத்துவிட்டால் அவைள
கர்த்தர் மன்னித்துவிடுவார்.

6 “ஒரு ெபண் தான் கர்த்தருக்கு சிலவற்ைறக்
ெகாடுப்பதாக விேசஷ வாக்ைக கர்த்தரிடம் ெசய்த
பிறகு திருமணம் ஆகியிருக்கலாம். 7 அவளது
கணவன் அந்த ேவண்டுதைல அறிந்து அதற்கு
ஒப்புக்ெகாண்டுவிட்டால் அவள் அைத நிைறேவற்ற
ேவண்டும். 8 ஆனால் அவளது கணவன் அவளது
ேவண்டுதைல அறிந்து மறுத்துவிட்டால் பிறகு அவள்
தன் வாக்ைக நிைறேவற்ற ேவண்டாம். அவளது
கணவன் அந்த வாக்ைக முறித்து அதைன
நிைறேவற்ற முடியாதபடி ெசய்துவிட்டதால் கர்த்தர்
அவைள மன்னித்துவிடுவார்.

9 “ஒரு விதைவ அல்லது விவாகரத்து
ெசய்துெகாண்ட ெபண் சிறப்பான ெபாருத்தைன
ெசய்திருக்கலாம். அப்ேபாது அவள் தனது
ெபாருத்தைனைய நிைறேவற்ற ேவண்டும்.

10 “ஒரு திருமணமானப் ெபண் கர்த்தருக்கு ஒரு
ெபாருத்தைன ெசய்திருக்கலாம். 11 இைதப்பற்றி
அவளது கணவன் அறிந்து அைத அவன்
அனுமதித்துவிட்டால் பிறகு அவள் தன்
ெபாருத்தைனைய நிைறேவற்ற ேவண்டும். அவள்
வாக்கின்படி அைனத்ைதயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். 12

ஆனால் அவளது கணவன் அதைன அறிந்து
மறுத்துவிட்டால், அவள் தன் வாக்ைக நிைறேவற்ற
ேதைவயில்ைல. அவளது வாக்ைக அவளது கணவன்
முறித்துவிட்டதால் அது ெபாருட்படுத்தக் கூடியதாக
இல்ைல. எனேவ கர்த்தர் மன்னித்துவிடுவார். 13 ஒரு
திருமணமான ெபண் கர்த்தருக்குச் சிலவற்ைறத்
தருவதாக வாக்களித்திருக்கலாம்; அல்லது அவள்
தன் ஆத்துமாைவத் தாழ்ைமப்படுத்தும்படி
ஆைணயிட்டிருக்கலாம் அல்லது ேவறு ஏதாவது
விேசஷ வாக்குறுதிகைளச் ெசய்திருக்கலாம்.
அவற்ைற அவளது கணவன் தடுக்கேவா அல்லது
காப்பாற்றேவா ெசய்யலாம். 14 எவ்வாறு ஒரு
கணவன் தன் மைனவியின் வாக்ைக நிைறேவற்ற
உதவ முடியும்? அவன் அைதப் பற்றி அறிந்தைத
ஏற்றுக்ெகாண்டால் ேபாதும். அவன் மறுக்காத
பட்சத்தில் அவள் அதைன முழுைமயாகச் ெசய்து
முடித்துவிட ேவண்டும். 15 ஆனால் அவளது கணவன்
அவளது வாக்ைக அறிந்தும் தடுத்துவிட்டால்,
வாக்குறுதிைய உைடத்த ெபாறுப்பு அவைனச்
சார்ந்ததாகும்” என்றான்.

எண்ணாகமம் 30:15
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16 இந்தக் கட்டைளகைளேய ேமாேசயிடம்
கர்த்தர் கூறினார். இைவ, ஒருவனுக்கும் அவன்
மைனவிக்கும் உரிய கட்டைளகளாகும். இைவ, ஒரு
தந்ைதக்கும் தந்ைத வீட்டில் வாழும் இளம்
ெபண்ணுக்கும் உரிய கட்டைளகளாகும்.

மீதியானியர்களுடன் இஸ்ரேவலர்களின் யுத்தம்

ேமாேசயிடம் கர்த்தர் ேபசினார். அவர், 2

“மீதியானியர்கைளயும்
ேமற்ெகாள்ளும்படியாக நான் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கு உதவுேவன். அதன் பிறகு நீ மரித்துப்
ேபாவாய்” என்றார்.

3 எனேவ ேமாேச ஜனங்கேளாடு ேபசினான். அவன்
“உங்கள் ஆண்களில் வீரர்கைளத் ேதர்வு
ெசய்துெகாள்ளுங்கள். கர்த்தர் அவர்கைள
மீதியானியர்கைளயும் ெவல்லும்படி ெசய்வார். 4

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தில்
இருந்தும் 1,000 ஆண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். 5

ஆகெமாத்தம் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் இருந்து
12,000 ேபர் வீரர்களாவார்கள்” என்றான்.

6 ேமாேச அவர்கைளப் ேபாருக்கு அனுப்பினான்.
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரின் குமாரனான
பிேனகாைசயும் அவர்கேளாடு அனுப்பினான்.
எெலயாசார் பரிசுத்தமான ெபாருட்கேளாடு,
ெகாம்புகைளயும், எக்காளத்ைதயும் எடுத்து
ெசன்றான். 7 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டபடிேய மீதியானியர்கேளாடு ேபாரிட்டு
அவர்கைளக் ெகான்றனர். 8 மீதியானிய
ராஜாக்களில் ஏவி, ேரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா
என்னும் ஐந்து ேபைரயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
அவர்கள் ேபேயாரின் குமாரனான பிேலயாைமயும்
வாளால் ெகான்றார்கள்.

9 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீதியானிய
ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் ைகதிகளாகப்
பிடித்தனர். அவர்களது மந்ைதகைளயும்
பசுக்கைளயும் மற்ற யாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். 10 பிறகு அவர்களது
நகரங்கைளயும், கிராமங்கைளயும் எரித்துவிட்டனர்.
11 அவர்கள் அைனத்து ஜனங்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும் ைகப்பற்றினர். 12 தாங்கள்
ைகப்பற்றிய அைனத்ைதயும் ேமாேசயிடம்,
ஆசாரியனாகிய எெலயாசார் மற்றும் மற்ற
ஜனங்களிடத்திலும் ெகாண்டு வந்தனர். அங்ேக
அவர்கள் கவர்ந்த அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்
முகாமுக்குள் ெகாண்டு வந்தனர். ேமாவாபிலுள்ள
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கில் அவர்கள் கூடாரம்
அைமத்திருந்தனர். அந்த இடம் ேயார்தாைனக்
கடந்து கிழக்குப் பகுதியில் எரிேகாவின் எதிரில்
இருந்தது. 13 பிறகு ேமாேசயும், ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரும், ஜனங்கள் தைலவர்களும்
கூடாரத்ைதவிட்டு ெவளிேய வந்து வீரர்கைளச்
சந்தித்தனர்.

14 பைடத்தைலவர்களுக்கு எதிராக ேமாேச
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் ேபாரிலிருந்து திரும்பி
வந்திருந்த 1,000 வீரர்களின் தைலவேராடும் 100
வீரர்களின் தைலவேராடும் ேகாபங்ெகாண்டான். 15

ேமாேச அவர்களிடம், “ஏன் ெபண்கைள உயிேராடு
விட்டீர்கள். 16 இப்ெபண்கேள பிேலயாமின்
நாட்களில் ேபேயாரில் நடந்ததுேபால் இஸ்ரேவல்

ஆண்கள் கர்த்தைர விட்டு விலகுவதற்கு
காரணமாயிருந்தவர்கள். கர்த்தருைடய
ஜனங்களுக்கு மீண்டும் அந்த ேநாய் ஏற்படும். 17

இப்ேபாது எல்லா மீதியானிய சிறுவர்கைளயும்,
வாழ்க்ைகப்பட்ட மீதியானிய ெபண்கைளயும்,
ஒருவேனாடு பாலின உறவுெகாண்ட ஒவ்ெவாரு
மீதியானிய ெபண்ைணயும் ெகான்றுவிடுங்கள். 18

எந்தெவாரு மனிதேனாடும் பாலின உறவுெகாள்ளாத
இளம் ெபண்ைண மட்டும் வாழவிடுங்கள். 19 பிறகு
மற்றவர்கைளக் ெகான்ற அைனவரும் கூடாரத்திற்கு
ெவளிேய ஏழு நாட்கள் தங்கி இருங்கள். உங்களில்
எவேரனும் பிணத்ைதத் ெதாட்டிருந்தாலும் அவன்
கூடாரத்திற்கு ெவளிேய இருக்கேவண்டும்.
மூன்றாவது நாள், நீங்களும் உங்கள் ைகதிகளும்
சுத்தப்படுத்தப்பட ேவண்டும். இவற்ைற மீண்டும்
நீங்கள் ஏழாவது நாள் ெசய்ய ேவண்டும். 20 நீங்கள்
உங்கள் ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். அேதாடு
ேதால், கம்பளி, மரம் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்டப்
ெபாருட்கைளயும் கழுவேவண்டும். நீங்கள் சுத்தமாக
ேவண்டும்” என்றார்.

21 பிறகு ஆசாரியனாகிய எெலயாசார்
வீரர்கேளாடு ேபசினான். அவன், “இவ்விதிகள்
எல்லாம் கர்த்தரால் ேமாேசக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இவ்விதிகள் ேபாரிலிருந்து
திரும்பிவரும் வீரர்களுக்கு உரியைவ. 22 ஆனால்
ெநருப்பில் இடப்படும் ெபாருள்களுக்கு உரிய
விதிகள் ேவறு விதமானைவ. நீங்கள் ெபான், ெவள்ளி,
ெவண்கலம், இரும்பு, தகரம் ேபான்றவற்ைற
ெநருப்பில் இடலாம். பிறகு அவற்ைற தண்ணீரில்
கழுவும்ேபாது அைவ சுத்தமாகும். ெநருப்பில் இட
முடியாத ெபாருட்கைள தண்ணீரால்தான்
சுத்தப்படுத்த முடியும். 24 ஏழாவது நாளில் உங்கள்
ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். பிறகு நீங்கள்
சுத்தம் அைடவீர்கள். அதன் பின்னேர நீங்கள்
கூடாரத்திற்குள் வரமுடியும்” என்றான்.

25 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசயிடம், 26 “நீயும்
ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும் தைலவர்
அைனவரும் ைகதிகைளயும், மிருகங்கைளயும்,
ைகப்பற்றி வந்த ெபாருட்கைளயும், எண்ணிக்
கணக்கிட ேவண்டும். 27 பிறகு அவற்ைறப்
ேபாருக்குச் ெசன்று வந்த வீரர்களுக்கும், மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் பங்கிட ேவண்டும். 28

ேபாருக்குச் ெசன்று வந்த வீரர்களிடமிருந்து ஒரு
பகுதிைய எடு. அது கர்த்தருக்கு உரியது. 500-ல்
ஒன்று கர்த்தருைடய பங்காகும். இது ஜனங்கள்,
பசுக்கள், கழுைதகள், ஆடுகள் என அைனத்திற்கும்
ெபாருந்தும். 29 அவர்களுைடய பாதிப்பங்கில்
எடுத்து ஆசாரியனாகிய எெலயாசாருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்கு உரிய
பங்காகும். 30 பிறகு பிற ஜனங்களுைடய பங்கில்
50-ல் ஒன்ைற எடு. இது ஜனங்கள், பசுக்கள்,
கழுைதகள், ஆடுகள் ஆகியவற்றுக்குப் ெபாருந்தும்.
இப்பங்ைக ேவவியர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் ேலவியர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தக்
கூடாரத்திற்குப் ெபாறுப்பாளிகள்” என்றார்.

31 ேமாேசக்கு கர்த்தர் ெகாடுத்த கட்டைளயின்படி
ேமாேசயும் எெலயாசாரும் ெசய்தனர். 32 வீரர்கள்
6,75,000 ஆடுகைளயும், 33 72,000 பசுக்கைளயும்
34 61,000 கழுைதகைளயும், 35 32,000
ெபண்கைளயும் ைகப்பற்றியிருந்தனர். (இப்ெபண்கள்
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32

எந்த ஆேணாடும் இதுவைர பாலின உறவு
ெகாள்ளாதவர்கள்.) 36 இவற்றில் ேபாருக்குச்
ெசன்ற வீரர்கள் 3,37,500 ஆடுகைளப் ெபற்றார்கள்.
37 அவர்கள் 675 ஆடுகைள கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர். 38 வீரர்கள் 36,000 பசுக்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அவற்றில் 72 பசுக்கைள
கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். 39 வீரர்கள் 30,500
கழுைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டு அவற்றில் 61
கழுைதகைள கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். 40

வீரர்கள் 16,000 ெபண்கைள அைடந்தனர்.
அவர்களில் 32 ெபண்கைள கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணித்தனர். 41 கர்த்தர் அவனுக்கு
ஆைணயிட்டபடி கர்த்தருக்கு உரிய இந்த
அன்பளிப்புகைளெயல்லாம் ஆசாரியனான
எெலயாசாரிடம் ேமாேச ெகாடுத்தான்.

42 பிறகு ேமாேச வீரர்கள் ைகப்பற்றியைவகளில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குரிய பங்காகிய
பாதிப்பகுதிைய எண்ணினான். ேபாருக்குச் ெசன்ற
வீரர்களிடமிருந்து ேமாேச ஜனங்களுக்காகப்
ெபற்றுக்ெகாண்டதாவது. 43 3,37,500 ஆடுகள், 44

36,000 பசுக்கள். 45 30,500 கழுைதகள், 46

16,000 ெபண்கைளயும் ெபற்றனர். 47 இவற்றில்
50-ல் ஒன்ைற கர்த்தருக்காக ேமாேச
எடுத்துக்ெகாண்டான். இவற்றில் ஜனங்களும்
மிருகங்களும் அடங்கும். பிறகு அவன் அவற்ைற
ேலவியர்களுக்குக் ெகாடுத்தான், ஏெனன்றால்
அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தமான கூடாரத்ைதக்
கவனிப்பவர்கள். ேமாேச இதைன கர்த்தருைடய
கட்டைளப்படி ெசய்து முடித்தான்.

48 பிறகு பைடத்தைலவர்கள் (இவர்கள் 1,000
ேபருக்கு தைலவராகவும் 100 ேபருக்கு
தைலவராகவும் இருந்தனர்.) ேமாேசயிடம் வந்தனர்.
49 அவர்கள் ேமாேசயிடம், “நாங்கள் உங்களது
ேவைலக்காரர்கள். எங்கள் வீரர்கைள எண்ணி
கணக்கிட்டிருக்கிேறாம். அவர்களில் யாைரயும்
தவறவிடவில்ைல. 50 நாங்கள் ஒவ்ெவாரு
வீரரிடமிருந்தும் கர்த்தருக்குரிய அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்துள்ேளாம். நாங்கள்
ெகாண்டுவந்தவற்றுள், தங்கத்தாலான வைளயங்கள்,
ைக வைளயல்கள், ேமாதிரங்கள், காதணிகள்,
கழுத்தணிகள் ஆகியைவ அடங்கும். கர்த்தருக்கான
இந்த அன்பளிப்புகள் எங்கைளச் சுத்தப்படுத்தும்”
என்றார்கள்.

51 எனேவ ேமாேச ெபான்னாலான அத்தைன
அணிகலன்கைளயும் எடுத்து ஆசாரியனான
எெலயாசாரிடம் ெகாடுத்தான். 52 1,000 ேபருக்கும்,
100 ேபருக்கும் தைலவரானவர்கள் ெகாடுத்த
ெபான்னணிகள் 420 பவுண்டு இருந்தது. 53 வீரர்கள்
தங்கள் பங்காகக் கிைடத்த ெபாருட்கைள
ைவத்துக்ெகாண்டனர். 54 ேமாேசயும்,
ஆசாரியனான எெலயாசாரும் 1,000 ஆண்களுக்கும்
100 ஆண்களுக்கும் உரிய தைலவர்களிடமிருந்து
ெபான்ைனப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். பிறகு அவர்கள்
அவற்ைற ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் ைவத்தனர். இது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நிைனவு அைடயாளமாக
ைவக்கப்பட்டது.

ேயார்தான் நதிக்குக் கீழ்ப்பகுதியிலுள்ள
ேகாத்திரங்கள்

ரூபன் மற்றும் காத்தின் ேகாத்திரத்தினர்
ஏராளமான பசுக்கைளப் ெபற்றிருந்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் யாேசர் மற்றும் கீேலயாத்

நாட்ைடப் பார்த்ததும் அைவ ஆடு மாடுகளுக்கு ஏற்ற
இடம் என்று எண்ணினார்கள். 2 எனேவ காத் மற்றும்
ரூபனின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள ஜனங்கள்
ேமாேசயிடம் வந்தனர். அவர்கள் ேமாேச,
ஆசாரியரான எெலயாசார் மற்றும் தைலவர்கேளாடு
ேபசினார்கள். 3 அவர்கள், “உங்கள்
ேவைலக்காரர்களாகிய எங்களிடம் ஏராளமான
ஆடுமாடுகைள ைவத்திருக்கிேறாம். கர்த்தரால்
ெகாடுக்கப்பட்ட இந்த பூமியானது கால்
நைடகளுக்கு ஏற்ற நல்ல இடமாக உள்ளது. இந்த
நாடானது அதேராத், தீேபான், யாேசர், நிம்ரா,
எஸ்ேபான், எேலயாெல, ேசபாம், ேநேபா, ெபேயான்
எனும் நகரங்கைளக் ெகாண்டது. 5 உங்கள்
கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு கிைடத்தால்
அவற்ைற நீங்கள் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறாம். எங்கைள ேயார்தான் நதியின்
அக்கைரக்கு அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டாம்”
என்றார்கள்.

6 ரூபன் மற்றும் காத்தின் ேகாத்திரங்களுடன்
ேமாேச ேபசி, “உங்கள் சேகாதரர்கள் ேபாருக்குப்
ேபாகும்ேபாது நீங்கள் மட்டும் இங்ேக
இருப்பீர்கேளா? 7 நீங்கள் எதற்காக இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள அைதரியப்படுத்துகிறீர்கள்? அவர்கள்
நதிையக் கடந்து ெசன்று கர்த்தர் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ஏன்
தைடயாக இருக்கிறீர்கள்? 8 உங்கள்
தந்ைதமார்களும் இைதேய முன்பு என்னிடம்
ெசய்தார்கள். அவர்கைள
காேதஸ்பர்ேனயாவிலிருந்து அனுப்பினேபாது இது
நடந்தது. 9 அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு வைர
ெசன்று அந்நாட்ைடப் பார்த்தார்கள். பின் அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைதரியப்படுத்தினார்கள்.
கர்த்தர் ெகாடுத்த நாட்டுக்குப் ேபாகாதபடிக்கு
அவர்கள் ெசய்துவிட்டனர். 10 கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கள் மீது மிகுந்த ேகாபம் ெகாண்டார். கர்த்தர்
இந்த ஆைணைய இட்டார்: 11 ‘எகிப்திலிருந்து
வந்தவர்களில் 20 வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ளவர்களில் எவரும் அந்த நாட்ைட காண்பதற்கு
அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல. நான் ஆபிரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் இந்த நாட்ைடக்
ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குறுதி ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைன உண்ைமயாக
பின்பற்றவில்ைல. எனேவ இந்த நாட்ைட அவர்கள்
ெபறுவதில்ைல. 12 ேகேனசியனான எப்புன்ேனயின்
குமாரனான காேலபும் நூனின் குமாரனான
ேயாசுவாவும் கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ
பின்பற்றியபடியால் அந்நாட்ைடப் ெபாறுவார்கள்!’

13 “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எதிராக கர்த்தர்
ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டிருந்தார். எனேவ கர்த்தர்
அவர்கைள 40 ஆண்டுகள் பாைலவனத்தில்
இருக்கும்படி ெசய்தார். கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தவர்கள் எல்ேலாரும் மரிக்கும்
வைரக்கும் அவர்கைள பாைலவனத்திேலேய

எண்ணாகமம் 32:13

181



இருக்கச் ெசய்தார். 14 இப்ேபாது நீங்களும் உங்கள்
தந்ைதமார்கள் ெசய்தது ேபாலேவ ெசய்கிறீர்கள்.
பாவிகளாகிய நீங்கள், ேமலும் கர்த்தர் தமது
ஜனங்களுக்கு விேராதமாக இன்னும்
ேகாபங்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நீங்கள்
விரும்புகிறீர்களா? 15 நீங்கள் கர்த்தைரப்
பின்பற்றாமல் விலகிப்ேபானால் அவர் உங்கைள
மீண்டும் பாைலவனத்தில் இருக்கச் ெசய்வார். பிறகு
நீங்கள் அைனத்து ஜனங்கைளயும் அழித்து
விடுவீர்கள்!” என்று கூறினான்.

16 ஆனால் ரூபன் மற்றும் காத்
ேகாத்திரங்களிலுள்ள ஜனங்கள் ேமாேசயிடம்,
“நாங்கள் எங்கள் பிள்ைளகளுக்காக
நகரங்கைளயும், எங்கள் மிருகங்களுக்குத்
ெதாழுவங்கைளயும் உருவாக்குேவாம். 17 பிறகு
இந்நாட்டிலுள்ள ஜனங்களிடமிருந்து எங்கள்
பிள்ைளகள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். ஆனால்,
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நாங்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு வந்து உதவி ெசய்ேவாம். அவர்களின்
நாட்டுக்கு அவர்கைளக் ெகாண்டு வருேவாம். 18

இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
இந்நாட்டில் தங்களின் பங்ைகப் ெபறும் வைர,
நாங்கள் வீட்டிற்குத் திரும்பிவரமாட்ேடாம்! 19

ேயார்தான் ஆற்றுக்கு ேமற்ேக உள்ள அந்த
நாட்ைடயும் நாங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள மாட்ேடாம்!
ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் கிழக்ேக உள்ள நாடுகள்
தான் எங்கள் பங்குக்கு உரியைவ” என்றனர்.

20 எனேவ ேமாேச அவர்களிடம், “நீங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தால், இந்த நாடு
உங்களுக்கு உரியதாகும். ஆனால் உங்கள் வீரர்கள்
கர்த்தருக்கு முன் ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும். 21

உங்கள் வீரர்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து ெசன்று
அங்ேகயுள்ள எதிரிகேளாடு ேபாரிட ேவண்டும். 22

எல்ேலாரும் தங்கள் நாட்ைடப்ெபற கர்த்தர் உதவிய
பிறகு நீங்கள் வீட்டிற்குத் திரும்பலாம். அப்ேபாது
கர்த்தரும் இஸ்ரேவலரும் உங்கைளக்
குற்றவாளிகளாகக் கருதாமல் நீங்களும் இந்த
நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ள உதவுவார். 23 ஆனால்,
நீங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யாவிட்டால்,
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவிகள் ஆவீர்கள். உங்கள்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்
என்பைதயும் உறுதியாகத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
24 உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்குத் ெதாழுவங்கைளயும் அைமயுங்கள்.
ஆனால் நீங்கள் வாக்களித்தபடி ெசய்து முடிக்க
ேவண்டும்” என்றான்.

25 பிறகு காத் மற்றும் ரூபனின் ேகாத்திரங்களில்
உள்ள ஜனங்கள் ேமாேசயிடம், “நாங்கள்
உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள், நீர் எங்கள்
எஜமானர். எனேவ நீர் ெசான்னபடிேய நாங்கள்
ெசய்ேவாம். 26 எங்கள் மைனவியரும்,
குழந்ைதகளும் அைனத்து மிருகங்களும்
கீேலயாத்தின் நகரங்களில் தங்கி இருப்பார்கள். 27

ஆனால் உம் அடியார்களாகிய நாங்கள் ேயார்தான்
ஆற்ைறக் கடப்ேபாம். எங்கள் எஜமானர் ெசன்னபடி
நாங்கள் ஆயுதபாணிகளாக கர்த்தருக்கு முன்னால்
ெசல்லுேவாம்” என்றனர்.

28 எனேவ ேமாேச, ஆசாரியனாகிய எெலயாசார்,
நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா மற்றும்
இஸ்ேரேவலின் அைனத்து ேகாத்திரங்களிலும்

உள்ள தைலவர்கள் அைனவரும் அவர்களின்
வாக்குறுதிையக் ேகட்டனர். 29 பிறகு ேமாேச
அவர்களிடம், “காத் மற்றும் ரூபனின்
ேகாத்திரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் ேயார்தான்
ஆற்ைறக் கடந்து ெசல்வார்கள். கர்த்தரின்
முன்னால் ேபாருக்கு ஆயுதபாணிகளாக
அணிவகுத்து நிற்பார்கள். உங்கள் நாட்ைட
ைகப்பற்றுவதற்கு அவர்கள் உதவுவார்கள். பின்பு
நீங்கள் கீேலயாத் பகுதிைய அவர்களது நாட்டின்
சுதந்திரமாகும்படி ெகாடுப்பீர்கள். 30 கானான்
ேதசத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு அவர்கள்
உதவி ெசய்வதாக வாக்குறுதி
ெகாடுத்திருக்கின்றனர்” என்றான்.

31 காத் மற்றும் ரூபனின் ஜனங்கள் பதிலாக,
“கர்த்தர் ஆைணயிட்டபடிேய நாங்கள் ெசய்வதாக
வாக்களித்துள்ேளாம். 32 நாங்கள் ேயார்தான்
நதிையக் கடந்து ெசல்ேவாம். நாங்கள் கர்த்தருக்கு
முன்பாக ஆயுதம் தரித்தவர்களாகக் கானான்
நாட்டிற்குச் ெசல்ேவாம். ேயார்தான் ஆற்றுக்குக்
கிழக்ேக உள்ள நாடுகேள எங்கள் பங்குக்கு உரிய
நாடுகளாகும்” என்றனர்.

33 எனேவ ேமாேச, காத்தின் ஜனங்களுக்கும்
ரூபனின் ஜனங்களுக்கும் மனாேசயின் ஜனங்களில்
பாதிப்ேபருக்கும் அந்த பகுதிையக் ெகாடுத்தான்.
(மனாேச ேயாேசப்பின் குமாரன்.) இந்த பூமியானது
எேமாரிருைடய ராஜாவாகிய சீேகானின்
பட்டணத்ைதயும் பாசானுைடய ராஜாவாகிய ஓகின்
பட்டணத்ைதயும் அவற்ைறச் ேசர்ந்த பூமிையயும்
ெகாண்டது. அந்த பூமியானது அவற்றின்
எல்ைலையச் சுற்றிலுமுள்ள நகரங்கைளயும்
ெகாண்டது.

34 பின்பு காத் ஜனங்கள் தீேபான், அதேராத்,
ஆேராேவர், 35 ஆத்ேராத், ேசாபான், யாேசர்,
ெயாகிேபயா, 36 ெபத்நிம்ரா, ெபத்தாரன் எனும்
நகரங்கைளயும் அவற்றின் பலமான சுவர்கைளயும்,
களஞ்சியங்கைளயும், ெதாழுவங்கைளயும்
கட்டினார்கள்.

37 ரூபன் ஜனங்கேளா, எஸ்ேபான், எெலயாெல,
கீரியத்தாயீம், 38 ேநேபா, பாகால் ெமேயான், சீப்மா
என்னும் நகரங்கைளக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
ேநேபா, பாகல் ெமேயான் எனும் ெபயர்கைள
மாற்றிக்ெகாண்டனர்.

39 மாகீரின் ஜனங்கள் கீேலயாத்திற்கு
ேபானார்கள். (மாகீர் மனாேசயின் குமாரன்.)
அவர்கள் அந்நகரத்ைதத் ேதாற்கடித்து அங்கு
வாழ்ந்த எேமாரியர்கைள விரட்டியடித்தனர். 40

எனேவ ேமாேச, மனாேசயின் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த மாகீர் ஜனங்களுக்கு கீேலயாத்ைதக்
ெகாடுத்தான். எனேவ அந்தக் குடும்பம் அங்ேக
தங்கிற்று. 41 மனேசயின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த
யாவீர் அங்குள்ள சிறு நகரங்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். பின் அந்நகரங்கைள யாவீர்
நகரங்கள் என்று அைழத்தான். 42 ேநாபாக்,
ேகனாத்ைதயும் அதன் அருகிலுள்ள நகரத்ைதயும்
ேதாற்கடித்தான். பிறகு அந்த இடத்ைதத் தன்
ெபயரால் அைழத்தான்.
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எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பயணம்

ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளக் குழுக் குழுவாக எகிப்ைத
விட்டு அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்

கீழ்க்கண்ட இடங்களின் வழியாகப் பயணம்
ெசய்தனர். 2 ேமாேச தாம் பயணம் ெசய்த
இடங்கைளப்பற்றி எழுதினான். கர்த்தருைடய
விருப்பப்படிேய ேமாேச எழுதினான். அவர்கள்
எகிப்ைத விட்டு பயணம் ெசய்த இடங்கள் பின்
வருவனவாகும்:
3 முதல் மாதத்தின் 15வது நாளில் அவர்கள்
ராமேசைச விட்டனர். அன்று காைல பஸ்காவுக்குப்
பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எகிப்ைத விட்டு ெவற்றி
முழக்கங்கேளாடு ெவளிேயறினார்கள். அவர்கைள
எகிப்து ஜனங்கள் அைனவரும் பார்த்தனர். 4 கர்த்தர்
ெகான்ற தங்கள் பிள்ைளகைளெயல்லாம் எகிப்தியர்
அடக்கம் ெசய்தார்கள். அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டவர்கெளல்லாம் முதலாவது பிறந்த
பிள்ைளகள். அவர்களது ேதவர்களின் மீதும் கர்த்தர்
தீர்ப்பளித்தார்.
5 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ராமேசைச விட்டு
சுக்ேகாத்திற்குப் பயணம் ெசய்தனர். 6

சுக்ேகாத்திலிருந்து அவர்கள் ஏத்தாமிற்குச்
ெசன்றனர். ஜனங்கள் பாைலவனத்தின் ஓரத்தில் தம்
முகாம்கைள ஏற்பாடு ெசய்துெகாண்டனர். 7

அவர்கள் ஏத்தாைம விட்டு ஈேராத்துக்குச்
ெசன்றனர். அது பாகால் ெசேபானுக்கு அருகில்
இருந்தது. அவர்கள் மிக்ேதாலுக்கு அருகில் தம்
முகாைம அைமத்தனர்.
8 ஜனங்கள் ஈேராத்ைதவிட்டு கடல் நடுேவ நடந்து
பாைலவனத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்றனர். பின் அவர்கள்
மூன்று நாள் பயணம் ெசய்து மாராவிேல தம்
முகாைம அைமத்தனர்.
9 ஜனங்கள் மாராைவ விட்டு ஏலிமிற்குச் ெசன்று
அங்ேக கூடாரமிட்டனர். அங்ேக 12 நீருற்றுகளும்,
70 ேபரீச்சம் மரங்களும் இருந்தன.
10 பின் ஏலிமிலிருந்து விலகி ெசங்கடலுக்கு அருேக
முகாமிட்டனர்.
11 பின் ெசங்கடைலவிட்டு சீன் பாைலவனத்தில்
முகாமிட்டனர்.
12 பின் சீன் பாைலவனத்ைத விட்டு ெதாப்காவில்
முகாமிட்டனர்.
13 பின் ெதாப்காைவ விட்டு ஆலூசிேல
முகாமிட்டனர்.
14 பின் ஆலூைசவிட்டு ெரவிதீமிேல முகாமிட்டனர்.
அந்த இடத்தில் ஜனங்கள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர்
இல்லாதிருந்தது.
15 பின் ெரவிதீைம விட்டு சீனாய் பாைலவனத்தில்
முகாமிட்டனர்.
16 பின் சீனாைய விட்டு கிப்ேராத் அத்தாவிேல
முகாமிட்டனர்.
17 பின் கிப்ேராத் அத்தாைவ விட்டு ஆஸ்ேராத்திேல
முகாமிட்டனர்.
18 பின் ஆஸ்ேராத்ைத விட்டு ரித்மாவிேல
முகாமிட்டனர்.
19 பின் ரித்மாைவ விட்டு ரிம்ேமான் ேபேரசிேல
முகாமிட்டனர்.

20 பின் ரிம்ேமான்ேபேரைச விட்டு லிப்னாவிேல
முகாமிட்டனர்.
21 பின் லிப்னாைவ விட்டு ரீசாவிேல முகாமிட்டனர்.
22 பின் ரீசாைவ விட்டு ேகலத்தாவிேல
முகாமிட்டனர்.
23 பின் ேகலத்தாைவ விட்டு சாப்ேபர் மைலயில்
முகாமிட்டனர்.
24 பின் சாப்ேபர் மைலைய விட்டு ஆரதாவிேல
முகாமிட்டனர்.
25 பின் ஆரதாைவ விட்டு மக்ெகேலாத்திேல
முகாமிட்டனர்.
26 பின் மக்ெகேலாத்தாைவ விட்டு தாகாத்திேல
முகாமிட்டனர்.
27 பின் தாகாத்ைத விட்டு தாராகிேல
முகாமிட்டனர்.
28 பின் தாராகிைய விட்டு மித்காவிேல
முகாமிட்டனர்.
29 பின் மித்காைவ விட்டு அஸ்ேமானாவில்
முகாமிட்டனர்.
30 பின் அஸ்ேமானாைவ விட்டு ேமாெசேராத்திேல
முகாமிட்டனர்.
31 பின் ேமாெசேராத்ைத விட்டு
ெபேனயாக்கானிேல முகாமிட்டனர்.
32 பின் ெபெனயாக்காைன விட்டு கித்காத்
மைலயிேல முகாமிட்டனர்.
33 பின் கித்காத் மைலைய விட்டு ேயாத்பாத்தாவிேல
முகாமிட்டனர்.
34 பின் ேயாத்பாத்தாைவ விட்டு எப்ேரானாவிேல
முகாமிட்டனர்.
35 பின் எப்ேரானாைவ விட்டு எசிேயான் ேகேபரிேல
முகாமிட்டனர்.
36 பின் எசிேயான் ேகேபரிைல விட்டு காேதசாகிய
சீன் என்னும் பாைலவனத்திேலேய முகாமிட்டனர்.
37 பின் காேதசாகிய சீன் பாைலவனத்ைத விட்டு ஓர்
என்னும் மைலயில் முகாமிட்டனர். இது ஏேதாம்
ேதசத்தின் எல்ைலயில் உள்ளது. 38 ஆசாரியனாகிய
ஆேரான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து, ஓர் என்னும்
மைல மீது ஏறினான். பின் அங்ேகேய
மரணமைடந்தான். அவன் ஐந்தாவது மாதத்தில்
முதல் நாளன்று மரித்துப்ேபானான். அது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எகிப்ைதவிட்டு வந்த 40வது ஆண்டு. 39

அப்ேபாது ஆேரானுக்கு 123 வயது.
40 கானான் நாட்டில் ெநேகவ் என்ற
பாைலவனத்தில் ஆராத் என்ற நகரம் ஒன்று
இருந்தது. கானானிய ராஜா இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வருவைதப் பற்றி அறிந்தான். 41 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ஓர் மைலைய விட்டு சல்ேமானாவில்
முகாமிட்டனர்.
42 பின் சல்ேமானாைவ விட்டு பூேனானில்
முகாமிட்டனர்.
43 பின் பூேனாைன விட்டு ஓேபாத்தில்
முகாமிட்டனர்.
44 பின் ஓேபாத்ைத விட்டு அபாரீமின் ேமடுகளில்
முகாமிட்டனர். இது ேமாவாபின் எல்ைலயில்
இருந்தது.
45 பின் அபாரீமிைன விட்டு தீேபான் காத்திேல
முகாமிட்டனர்.
46 பின் தீேபான்காத்ைத விட்டு அல்ேமான்
திப்லத்தாயிமிேல முகாமிட்டனர்.
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47 பின் அல்ேமான் திப்லாத்தாயிைம விட்டு
ேநேபாவுக்கு அருகிலுள்ள அபாரீம் மைலகளில்
முகாமிட்டனர்.
48 பின் அபாரீம் மைலகைள, விட்டு ேமாவாபிேல
உள்ள ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கில் முகாமிட்டனர்.
இது ேயார்தான் நதிையக்கடந்து எரிேகாவின்
அருகிேல உள்ளது. 49 பின் ேயார்தாைனச் சார்ந்த
ேமாவாபின் சமெவளிகளில் முகாமிட்டனர்.
அவர்களது பாைளயம் ெபத்ெயசிேமாத்ைதத்
ெதாடங்கி ஆேபல் சித்தீம்வைர இருந்தது.

50 அந்த இடத்தில் ேமாேசேயாடு கர்த்தர்
ேபசினார். அவர், 51 “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
இவற்ைற கூறு: நீங்கள் ேயார்தான் நதிைய கடந்து
கானான் நாட்டிற்குள் நுைழவீர்கள். 52 நீங்கள்
அங்ேக காணும் ஜனங்களிடமிருந்து அந்நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அவர்களின் ெசதுக்கப்பட்ட
சிைலகைளயும், விக்ரகங்கைளயும்
அழித்துவிடுவீர்கள். அவர்களின் ேமைடகைளயும்
நீங்கள் அழிக்க ேவண்டும். 53 நீங்கள் அந்நாட்ைடக்
ைகப்பற்றி அங்ேகேய குடியிருப்பீர்கள். ஏெனன்றால்
நான் இந்த நாட்ைட உங்களுக்கு
ெகாடுத்திருக்கிேறன். இது உங்கள்
குடும்பத்தாருக்கு உரியது. 54 உங்கள்
குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் இந்நாட்டின்
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். எந்தக் குடும்பத்தினர் எந்தப்
பகுதிையப் ெபறுவது என்பைதச் சீட்டுக் குலுக்கல்
மூலம் அறிந்துெகாள்வீர்கள். ெபரிய குடும்பத்தினர்
ெபரும் பகுதிையப் ெபறுவார்கள். சிறிய
குடும்பத்தினர் சிறியப் பகுதிையப் ெபறுவார்கள்.
எந்தக் குடும்பம் நாட்டின் எந்தப் பகுதிையப் ெபறும்
என்பைத சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் தீர்மானிக்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் இந்த ேதசத்தின்
பங்ைகச் சுதந்தரிக்கும்.

55 “நீங்கள் அந்த அந்நிய ஜனங்கைள இந்நாட்ைட
விட்டுத் துரத்த ேவண்டும். அவர்கைள இந்நாட்டிேல
தங்கவிட்டால் பிறகு அவர்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த
ெதாந்தரவுகைள ெகாண்டுவருவார்கள். அவர்கள்
உங்கள் கண்களில் முள்ளாகவும், விலாக்களில்
கூராகவும் இருப்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப் பல
பிரச்சைனகைளக் ெகாண்டுவருவார்கள். 56 நான்
அப்ேபாது அவர்களுக்குச் ெசய்ய திட்டமிட்டைத
உங்களுக்குச் ெசய்ேவன் என்று ெசால்” என்றார்.

கானான் நாட்டின் எல்ைலகள்

ேமாேசயிடம் கர்த்தர் ேபசினார். அவர், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் இந்த
கட்டைளகைளக் கூறு: நீங்கள் கானான்

நாட்டிற்கு ேபாய்க்ெகாண்டு இருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
கானான் நாடு முழுவைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்.
3 ெதற்குப் பக்கம் ஏேதாம் அருகிலுள்ள சீன்
பாைலவனத்தின் ஒரு பகுதிையப் ெபறுவீர்கள்.
உங்களது ெதற்கு எல்ைலயானது கிழக்ேக இருக்கிற
சவகடலின் கைடசியில் ெதாடங்கும். 4 இது
ஸ்கார்ப்பியன் கணவாயின் ெதற்காகக் கடந்து
ெசல்லும். சீன் பாைலவனத்தின் வழியாக,
காேதஸ்பர்ேனவுக்கும் பிறகு ஆத்சார் ஆதாருக்கும்,
பின் அங்கிருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும் ெசல்லும். 5

அஸ்ேமானிலிருந்து எல்ைலயானது எகிப்து நதியில்
ேபாய், பிறகு அது மத்தியத்தைரக் கடலில் ேபாய்

முடியும். 6 மத்தியத்தைரக் கடல் உங்களது ேமற்கு
எல்ைலயாக இருக்கும். 7 உங்கள் வடக்கு
எல்ைலயானது மத்தியத்தைரக் கடலில் ெதாடங்கி,
ெலபனானில் உள்ள ஓர் மைலக்குச் ெசல்லும். 8 ஓர்
என்னும் மைலயிலிருந்து, இது ெலேபா
ஆமாத்திற்குப் ேபாகும். பிறகு ேசதாத்திற்குப்
ேபாகும். 9 பின்னர் அவ்ெவல்ைலயானது,
சிப்ேரானுக்குப் ேபாய் ஆத்சார் ஏனானிேல முடியும்.
அதுதான் உங்கள் வடக்கு எல்ைலயாகும். 10

உங்கள் கிழக்கு எல்ைலயானது ஏனானிேல
ெதாடங்கி, அது ேசப்பாமுக்குப் ேபாகும், 11

ேசப்பாமிலிருந்து ஆயினுக்குக் கிழக்கிலுள்ள
ரிப்லாவிற்குப் ேபாகும். எல்ைலயானது ெதாடர்ந்து
கலிேலயா ஏரிக்குத் ெதாடரும். 12 பிறகு அந்த
எல்ைலயானது ேயார்தான் நதிவைரத் ெதாடரும்.
அது மரணக் கடலில் ேபாய் முடியும். இைவ தான்
உங்கள் நாட்ைடச் சுற்றியுள்ள எல்ைலகள் ஆகும்”
என்றார்.

13 எனேவ, ேமாேச இந்த கட்டைளகைள
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான். “அதுதான்
நீங்கள் ெபறப்ேபாகிற நாடு. இதைனச்
சீட்டுக்குலுக்கல் மூலமாக 9 ேகாத்திரங்களுக்கும்
மனாேசயின் பாதி குடும்பத்திற்கும்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 14 ரூபன் மற்றும்
காத்தின் ேகாத்திரத்தினரும் மனாேசயின் பாதிக்
குடும்பத்தினரும் ஏற்ெகனேவ தங்கள் நாட்ைடப்
ெபற்றுள்ளனர். 15 அந்த இரண்டைரக்
ேகாத்திரத்தினரும் எரிேகாவின் அருகில்
ேயார்தானுக்குக் கிழக்ேக உள்ள நாடுகைளப்
ெபற்றுள்ளனர்” என்றான்.

16 பிறகு கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசினார். 17

அவர், “நாட்ைடப் பங்கு ைவக்க ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரும், நூனின் குமாரனான ேயாசுவாவும்,
18 ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும் உங்களுக்கு
உதவுவார்கள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்திற்கும் ஒரு
தைலவர் இருப்பார். அவர்கள் நாட்ைடப் பங்கு
ேபாட்டுக் ெகாடுப்பார்கள். 19 பின் வருபைவ அந்த
தைலவர்களின் ெபயர்களாகும்:
யூதாவின் ேகாத்திரத்திலிருந்து எப்புன்ேனயின்
குமாரனான காேலபு;
20 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து
அம்மியூதின் குமாரனான சாமுேவல்;
21 ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்திலிருந்து
கிஸ்ேலானின் குமாரனான எலிதாது;
22 தாணின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ெயாக்லியின்
குமாரனான புக்கி;
23 ேயாேசப்பின் குமாரனான மனாேசயின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து எேபாதின் குமாரனாகிய
அன்னிேயல்:
24 எப்பிராயீமின் ேகாத்திரத்திலிருந்து சிப்தானின்
குமாரனாகிய ேகமுேவல்;
25 ெசபுேலானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து பர்னாகின்
குமாரனாகிய எலிசாப்பான்;
26 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ஆசானின்
குமாரனாகிய பல்த்திேயல்;
27 ஆேசரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து ெசேலாமியின்
குமாரனான அகியூத்;
28 நப்தலியின் ேகாத்திரத்திலிருந்து அம்மியூதின்
குமாரனான ெபதாக்ேகல்” என்றார்.
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29 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தியில் கானான்
ேதசத்ைதப் பங்கிடும்படி கர்த்தர் இவர்கைளத்
ெதரிந்ெதடுத்தார்.

ேலவியரின் நகரங்கள்

ேயார்தான் நதிக்கருகில் ேமாவாபிலுள்ள
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கில் கர்த்தர்,
ேமாேசயிடம் ேபசினார். கர்த்தர், 2

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பங்குகளில் உள்ள
நகரங்களின் சில இடங்கைள ேலவியர்களுக்குத்
தரேவண்டும் என்று கூறு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்நகரப் பகுதிகளிலும் அைதச் சுற்றிலும் உள்ள
ெவளி நிலங்கைளயும் ேலவியருக்குத் தந்துவிட
ேவண்டும். 3 ேலவியர்கள் இந்த நகரங்களில்
குடிேயறுவார்கள். அவர்களின் பசுக்களும், மற்ற
மிருகங்களும் ெவளி நிலங்களில் ேமய்ந்துெகாள்ளும்.
4 உங்கள் நிலங்களில் ேலவியர்களுக்கு நீங்கள்
ெகாடுக்க ேவண்டிய பாகமாவது: நகரச் சுவர்களில்
1,500 அடி தூரமும் அதற்கிைடயில் உள்ள
நிலங்களும் 5 நகரத்தின் ேமற்ேகயுள்ள 3,000 அடி
தூரமும், கிழக்ேகயுள்ள 3,000 அடி துரமும்,
வடக்ேகயுள்ள 3,000 அடி தூரமும், ெதற்ேகயுள்ள
3,000 அடி தூரமும், ேலவியர்களுக்கு உரியதாகும்.
(அைனத்து நிலங்களுக்கும் நடுவில் நகரம்
இருக்கும்.) 6 இத்தைகய ஆறு நகரங்களும்
பாதுகாப்பின் நகரங்களாகும். விபத்தாக எவராவது
ஒருவைரக் ெகான்றுவிட்டால், உடேன அவன் இந்த
நகரத்திற்குள் ஓடிப்ேபானால் இது அவர்களுக்குப்
பாதுகாப்ைபத் தரும். இந்த ஆறு நகரங்கேளாடும்
ேமலும் 42 நகரங்கைள ேலவியர்களுக்குத்
தரேவண்டும். 7 எனேவ ெமாத்தமாக நீங்கள்
ேலவியர்களுக்கு 48 நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றியுள்ள நிலங்கைளயும் தரேவண்டும். 8 ெபரிய
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெபரிய
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். சிறிய குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சிறிய பங்ைகப் ெபறுவார்கள்.
எனேவ ெபரிய ேகாத்திரத்தினர் தங்கள் பங்கில்
அதிக நகரங்கைள ேலவியர்களுக்குக் ெகாடுத்துவிட
ேவண்டும். சிறிய ேகாத்திரத்தினர் சில நகரங்கைள
ேலவியர்களுக்கு ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்” என்றார்.

9 ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசயிடம்: 10 “ஜனங்களிடம்
இவற்ைறயும் கூறு: நீங்கள் ேயார்தான் ஆற்ைறக்
கடந்து கானான் நாட்டிற்குள் ேபானபின்பு 11 நீங்கள்
அைடக்கல பட்டணங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும். எவனாவது ஒருவன் தற்ெசயலாய்
யாைரயாவது ெகான்றுவிட்டால், அைடக்கலப்
பட்டணங்களுக்குள் ஓடிப்ேபாக ேவண்டும். 12

சாகடிக்கப்பட்டவனின் உறவினர் யாராலும்
இைடயூறு வராமல், வழக்கு மன்றத்தில்
தீர்ப்பளிக்கப்படும்வைர அங்கு பாதுகாப்பாக
இருப்பான். 13 ஆறு நகரங்கள் பாதுகாப்பின்
நகரங்களாக விளங்கும். 14 இவற்றில் மூன்று
நகரங்கள் ேயார்தான் நதிக்கு கிழக்ேக இருக்கும்.
ேமலும் மூன்று நகரங்கள் கானான் நாட்டிற்குள்
ேயார்தான் நதிக்கு ேமற்ேக இருக்கும். 15 இந்த
நகரங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
அவர்களிைடேய வாழும் அயல்நாட்டு ஜனங்களுக்கும்
பயணிகளுக்கும் பாதுகாப்பிற்காக இருக்கும்.
விபத்தில் எவைனயாவது ெகான்றுவிட்டால்,

பாதுகாப்புக்காக இந்நகரங்களுக்குள் ஓடி
ஒளிந்துெகாள்ளலாம்.

16 “எவனாவது இரும்பு ஆயுதத்ைத பயன்படுத்தி
இன்ெனாருவைனக் ெகான்றால், அவன் ெகாைல
ெசய்யப்பட ேவண்டும். 17 எவனாவது கல்ைலப்
பயன்படுத்தி இன்ெனாருவைனக் ெகான்றால்,
அவனும் ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும். (ஆனால்
ெபாதுவாக ெகாைலெசய்யப்படத்தக்க அளவுள்ள
கல்ேல ெகாைல ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க
ேவண்டும்.) 18 ஒருவன் இன்ெனாருவைன
மரத்தடிையப் பயன்படுத்திக் ெகான்றால், அவனும்
ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டியவன். (ெபாதுவாக
மரத்தடிேய பிறைரக் ெகால்ல ஆயுதமாக
பயன்படுத்தப்படும்.) 19 ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின்
குடும்பத்திலுள்ள ஒருவன் ெகாைலகாரைன
விரட்டிப்ேபாய் ெகான்றுவிடலாம்.

20 “ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தன் ைகயால்
அடித்துக் ெகாைலெசய்து விடலாம் அல்லது ஒருவன்
இன்ெனாருவைனத் தள்ளி விட்டுக்
ெகான்றுவிடலாம். அல்லது ஒருவன் இன்ெனாருவன்
மீது எைதயாவது வீசியும் ெகான்றுவிடலாம். ஒருவன்
இவற்ைற ெவறுப்பின் காரணமாகச் ெசய்தால் அவன்
ெகாைலகாரனாகிறான். அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட
ேவண்டியவன் ஆவான். ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின்
குடும்பத்திலுள்ள ஒருவன் ெகாைலகாரைன
விரட்டிப்ேபாய் ெகான்றுவிடலாம்.

22 “ஆனால் ஒருவன் எதிர்பாராத விதத்தில்
ஒருவைனக் ெகான்றுவிடலாம். ெகான்றுவிட்ட
மனிதனின் ேமல் அவனுக்கு ெவறுப்பு எதுவும்
இல்ைல. எதிர்பாராத விதத்தில் நடந்தது இது
அல்லது ஒருவன் எைதேயா வீச அது
எதிர்பாராதவிதமாக இன்ெனாருவன் மீது பட்டு
அவன் மரிக்கலாம். அவன் திட்டமிட்டுக் ெகாைல
ெசய்யவில்ைல. 23 அல்லது ஒருவன் ஒரு கல்ைல
வீச அது இன்ெனாருவன் மீது பட்டு அவன் மரித்துப்
ேபாகலாம். அவன் யாைரயும் ெகால்லத்
திட்டமிடவில்ைல. அவன் யாைரயும்
ெவறுக்கவில்ைல. எதிர்பாராத விதத்தில் ெகாைல
ெசய்துவிட்டான். 24 இவ்வாறு நிகழ்ந்தால், பிறகு
சமுதாயம் தான் முடிெவடுக்க ேவண்டும்.
அவர்களுக்குரிய வழக்குமன்றேம நிைறேவற்ற
ேவண்டியைதத் தீர்மானிக்கும். சமூக நீதிமன்றேம
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தில் உள்ள
ஒருவன், ெகாைலகாரைன ெகாைல ெசய்யலாமா
என்பைதத் தீர்மானிக்கும். 25 சமுதாய
நீதிமன்றமானது ெகாைலகாரைனத் தண்டிக்க
ேவண்டாம் என்று எண்ணினால் அவைன
அைடக்கலப் பட்டணத்துக்கு அனுப்பிவிடலாம்.
அவன், அப்ேபாைதய தைலைம ஆசாரியன்
மரிக்கும்வைர அந்த பட்டணத்தில் இருக்க
ேவண்டும்.

26 “அவன் பாதுகாப்பான நகரத்தின் எல்ைலகைள
விட்டு ெவளிேய ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும்.
அவ்வாறு ேபானால், அப்ேபாது ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள்
அவைனப் பிடித்துக் ெகான்றால், அது ெகாைல
குற்றம் ஆகாது. 28 எதிர்பாராத விதமாக
இன்ெனாருவைனக் ெகான்ற ஒருவன் தைலைம
ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர பாதுகாப்பான
நகரத்திற்குள்ேளேய இருக்க ேவண்டும். தைலைம
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ஆசாரியனின் மைறவிற்குப் பின்னர் அவன் தன்
ெசாந்த இடத்திற்குத் திரும்பிப் ேபாகலாம். 29

உங்கள் ஜனங்கள் வாழும் நகரங்களில் எல்லாம்
இந்த விதிகள் என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்.

30 “சாட்சிகள் இருந்தால்தான், ஒருவைனக்
ெகாைலகாரன் என்று முடிவு ெசய்து ெகான்றுவிட
தீர்ப்பளிக்க முடியும். ஒரு சாட்சி மட்டும் இருந்தால்
ஒருவைனக் ெகாைலக் குற்றவாளியாக்க முடியாது.

31 “ஒருவன் ெகாைலகாரன் என்று முடிவானால்,
அவன் மரண தண்டைனக்குத் தகுதியாவான்.
அவனிடம் பணத்ைத ெபற்றுக்ெகாண்டு
தண்டைனைய மாற்ற ேவண்டாம். ெகாைலகாரன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

32 “ஒருவன் மற்ெறாருவைனக் ெகான்றுவிட்டு
பாதுகாப்பான நகரத்திற்கு ஓடிவிட்டால் அவனிடம்
பணத்ைத வாங்கிக்ெகாண்டு அவைன வீட்டிற்கு
அனுப்பிவிடாதீர்கள். அவன் தைலைம ஆசாரியன்
மரிக்கும்வைர அந்நகரத்திேலேய இருக்க ேவண்டும்.

33 “குற்றமில்லாத இரத்தம் சிந்தி உங்கள்
நாட்ைட அசுத்தப்படுத்திவிடாதீர்கள். இரத்தம்
சிந்திய பூமிைய ெகாைலகாரனின் இரத்தத்ைதக்
ெகாண்டு தவிர ேவறு எதினாேலயும் பரிகாரம் ெசய்ய
முடியாது. 34 நாேன கர்த்தர், நான் உங்கள் நாட்டில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன். நான் அங்ேக
வாழ்வதால் அந்த இடத்ைத அறியாதவர்களின்
இரத்தத்தால் தீட்டு உள்ளதாகச் ெசய்யேவண்டாம்”
என்றார்.

ெசேலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகளின் பகுதி

மனாேச ேயாேசப்பின் குமாரன். மாகீர்
மனாேசயின் குமாரன். கீேலயாத் மாகீரின்
குமாரன். கீேலயாத் ேகாத்திரத்தின்

தைலவர்கள் ேமாேசேயாடும் மற்ற இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கேளாடும் ேபசப்
ேபானார்கள். 2 அவர்கள், “ஐயா, எங்கள் நிலத்தின்
பங்குகைளச் சீட்டுக்குலுக்கல் மூலம் நாங்கள்
ெபறுமாறு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டு இருக்கிறார்.
அேதாடு ெசேலாப்பியாத்தின் நிலப்பங்கானது
அவனது குமாரத்திகளுக்குச் ேசர ேவண்டும் என்றும்
கர்த்தர் கூறியிருக்கிறார். ெசேலாப்பியாத் எங்களது
சேகாதரன். 3 ேவறு ஒரு ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கள் ெசேலாப்பியாத்தின் குமாரத்திைய
மணக்க ேநரிடலாம். அப்ேபாது அந்தப் பங்கு எங்கள்
குடும்பத்ைத விட்டுப் ேபாய்விடுேம. ேவறு ஒரு
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அந்தப் பூமிைய
ெபற்றுக்ெகாள்வார்களா? இவ்வாறு சீட்டுக் குலுக்கல்
மூலம் நாங்கள் ெபற்ற நிலப்பாகத்ைத நாங்கள்

இழந்துவிடுவதா? 4 ஜனங்கள் தங்கள் நிலத்ைத
விற்கலாம். ஆனால் யூபிலி ஆண்டில் எல்லா நிலமும்
உண்ைமயில் நில உரிைமயாளனுக்ேக திரும்பி
அளிக்கப்படும். அப்ேபாது ெசேலாப்பியாத்தின்
குமாரத்திகளுக்குரிய நிலம் யாருக்கு வந்து ேசரும்?
நித்தியத்துக்கும் எங்கள் குடும்பம் அந்த நிலத்ைத
இழந்து விட ேவண்டியதுதானா?” என்று ேகட்டனர்.

5 ேமாேச பின்வரும் கட்டைளைய இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு ெகாடுத்தான். இந்தக் கட்டைள
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. “ேயாேசப்பின்
ேகாத்திரத்தில் உள்ள மனிதர்கள் கூறுவது சரிேய. 6

ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் விஷயத்தில்
கர்த்தர் கூறும் கட்டைளகளாவன: அவர்கள்
தங்களுக்கு விருப்பமானவர்கைள
மணந்துெகாள்ளலாம். எனினும் அவர்கள் தங்கள்
தந்ைதயின் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கைள மட்டுேம
மணந்துெகாள்ள ேவண்டும். 7 இதனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்திரத்தில் உள்ள
ெசாத்தானது இன்ெனாரு ேகாத்திரத்திற்குச்
ெசல்லாமல் இருக்கும். எனேவ ஒவ்ெவாரு
இஸ்ரேவலனும் தன் முற்பிதாக்களுக்குரிய
நிலங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்வான். 8 ஒரு
ெபண் தன் தந்ைதக்குரிய நிலத்ைதப் ெபற்றால்,
பின்னர் அவள் தந்ைதயின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவர்கைள மட்டுேம மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
இந்த முைறயில் ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் குடிமகனும்
தங்கள் முற்பிதாக்களின் ெசாத்துக்கைளத் தம்
வசேம ைவத்திருப்பார்கள். 9 எனேவ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்திரத்தில் இருந்து
இன்ெனாரு ேகாத்திரத்திற்கு நிலம் ேபாகாமல்
இருக்கும். ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும் தன்
முற்பிதாக்களுக்குரிய நிலத்ைத
பாதுகாத்துக்ெகாள்வான்.”

10 ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள், ேமாேசக்கு
கர்த்தர் அளித்த கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
11 எனேவ மக்லாள், திர்சாள், ஓக்லாள், மில்காள்,
ேநாவாள் எனும் ெசெலாப்பியாத்தின் குமாரத்திகள்
தம் தந்ைதயின் சேகாதரரின் குமாரர்கைள
மணந்துெகாண்டனர். 12 அவர்கள் ேயாேசப்பின்
குமாரனாகிய மனாேசயின் ேகாத்திரத்தினைர
மணந்துெகாண்டபடியால் அவர்களின் ெசாத்தானது
அக்ேகாத்திரத்திற்குள்ேளேய இருந்தது.

13 எரிேகாவின் எதிேர, ேயார்தானுக்கு
இக்கைரயில் ேமாவாப் சமெவளியில் கர்த்தர்
ேமாேசக்கு ெகாடுத்த சட்டங்களும் கட்டைளகளும்
இைவகேளயாகும்.
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1

உபாகமம்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசுதல்

இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ேமாேச
அறிவித்தச் ெசய்தி. ேயார்தான் நதிக்குக்
கிழக்கில் உள்ள பாைலவனத்தின்

பள்ளத்தாக்கில் அவர்கள் இருந்தெபாழுது, ேமாேச
அவர்களிடம் ெசான்னான். அப்பகுதி சூப்புக்கு
எதிராகவும், பாரான் பாைலவனத்திற்கும் ேதாப்ேபல்,
லாபான், ஆஸேராத், திசாகாப் ஆகிய நகரங்களுக்கு
இைடயிலும் இருந்தது.

2 ஓேரப் மைலயிலிருந்து (சீனாய்) ேசயீர் குன்றுகள்
வழியாக காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கு பயணம்
ெசய்வதற்கு பதிேனாரு நாட்கள் ஆகும். 3 ஆனால்
எகிப்ைத விட்டுப் புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நாற்பதாண்டுகள் கழிந்தபின்னேர இவ்விடத்ைத
அைடந்தனர். நாற்பதாவது ஆண்டின் பதிேனாராவது
மாதத்தின் முதல் நாளன்று, ேமாேச அந்த
ஜனங்களிடம் ேபசினான். அவர்களிடம் கூறுமாறு
ேதவன் கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ைறயும் ேமாேச
எடுத்துச் ெசான்னான். 4 கர்த்தர் சீேகாைனயும்
ஓைகயும் ெவற்றிக்ெகாண்ட பின்னர் இது நடந்தது.
(எஸ்பானில் வசித்த சீேகான் எேமாரியரின் ராஜா.
பாசான் மன்னனாகிய ஓக், அஸ்தேராத்திலும்
எதிேரயிலும் வசித்தான்.) 5 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்ேக ேமாவாப்
நிலப்பகுதியில் இருந்தெபாழுது, ேதவன்
கட்டைளயிட்டவற்ைற ேமாேச அவர்களுக்கு
விளக்கமாக எடுத்துச் ெசான்னான். ேமாேச,

6 “நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் ஓேரப் மைலயில்
(சீனாய்) நம்மிடம் ேபசினார். ேதவன் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: ‘நீங்கள் நீண்டகாலம்
இம்மைலயில் தங்கியிருந்தது ேபாதும். 7 எேமாரிய
ஜனங்கள் வாழும் மைல நாட்டிற்கும், அைதச்
சுற்றியுள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் ெசல்லுங்கள்.
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு, மைலநாடு,
ேமற்குச்சரிவுகள், யூேதயாவின் ெதற்கிலுள்ள
ெநேகவ் (பாைலவனப் பகுதி) மற்றும் கடற்கைரப்
பகுதிக்கும் ெசல்லுங்கள். கானான் நிலப்பகுதி
மற்றும் லீபேனான் ஆகியவற்றின் வழியாக ெபரும்
நதியான ஐபிராத்து வைரக்கும் ெசல்லுங்கள். 8

அந்நிலத்ைத நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிேறன்.
ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அந்நிலத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக உங்கள்
முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும்
யாக்ேகாபு ஆகிேயாருக்கு நான் வாக்களித்ேதன்.
அந்நிலத்ைத அவர்களுக்கும் அவர்களது
சந்ததியினருக்கும் ெகாடுப்பதாக நான்
வாக்களித்ேதன்’” என்றார்.

ேமாேச தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
9 ேமாேச, “அந்த நாட்களில் நான் ஒருவனாக
உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள இயலாது. 10

இப்ெபாழுது, உங்களிடம் பலர் இருக்கிறீர்கள்!
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமலும் பலைர
ேசர்த்துள்ளார். ஆகேவ வானத்திலுள்ள
நட்சத்திரங்கைளப்ேபால் நீங்கள் எண்ணிக்ைகயில்
ெபருகியுள்ளீர்கள்! 11 உங்கள் முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர், உங்கைள
இப்ெபாழுதுள்ளைதப் ேபால 1,000 மடங்கு
எண்ணிக்ைகயில் அதிகரிக்கச் ெசய்யட்டும்! அவர்
வாக்களித்தபடி உங்கைள ஆசீர்வதிக்கட்டும்! 12

ஆனால் உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளவும், உங்கள்
வாதங்கைளத் தீர்த்து ைவக்கவும், என் ஒருவனால்
முடியவில்ைல. 13 ஆகேவ ‘ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திலிருந்தும் சிலைரத் ேதர்ந்ெதடுங்கள்.
அவர்கைள உங்களுக்குத் தைலவர்களாக்குேவன்.
புரிந்துெகாள்ளும் ஆற்றலும் அனுபவமும் வாய்ந்த
ஞானவான்கைளத் ேதர்ந்ெதடுங்கள்’ என்று நான்
ெசான்ேனன்.

14 “அதற்கு நீங்கள், ‘நீர் ெசய்யச்ெசான்ன ெசயல்
நல்ல ெசயல்’ என கூறினீர்கள்.

15 “ஆகேவ உங்கள் ேகாத்திரங்களிலிருந்து
நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த அறிவும் அனுபவமும்
நிைறந்தவர்கைள உங்கள் தைலவர்களாக்கிேனன்.
இப்படியாக, 1,000 ேபர்களுக்குத்
தைலவர்கைளயும், 100 ேபர்களுக்குத்
தைலவர்கைளயும், 50 ேபர்களுக்குத்
தைலவர்கைளயும், 10 ேபர்களுக்குத்
தைலவர்கைளயும், உங்களுக்கு ஏற்படுத்திேனன்.
ேமலும் உங்கள் ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரங்களுக்கும்
அதிகாரிகைளயும் ெகாடுத்ேதன்.

16 “அந்த சமயத்தில் அந்த நீதிபதிகளிடம்,
‘உங்கள் ஜனங்களுக்கு இைடயிலான வாதங்கைளக்
ேகளுங்கள். ஒவ்ெவாரு வழக்கிற்கும்
தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது நடுநிைலயாக இருங்கள்.
வழக்கு இரு இஸ்ரேவலர்களுக்கு இைடயிலா
அல்லது ஒரு இஸ்ரேவலனுக்கும் ஒரு
ெவளிநாட்டவனுக்கும் இைடயிலா என்பது
முக்கியமல்ல. ஒவ்ெவாரு வழக்குகைளயும்
நடுநிைலயுடன் தீர்க்கேவண்டும். 17 நீங்கள் நியாயம்
வழங்கும்ெபாழுது, ஒருவன் மற்றவைனவிட
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவன் என நிைனக்கக் கூடாது.
நீங்கள் அைனவைரயும் சமமாகக் கருதேவண்டும்.
நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட ேவண்டாம், ஏெனனில்
உங்கள் தீர்ப்பு ேதவனுைடயது. ஆனால் கடினமான
வழக்காயிருந்தால், என்னிடம் அவ்வழக்ைகக்
ெகாண்டு வாருங்கள். நான் நியாயம் வழங்குகிேறன்’
என்று கூறிேனன். 18 அேத சமயம், நீங்கள் ெசய்ய
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ேவண்டிய மற்ற எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குக்
கூறிேனன்.

ஒற்றர்கள் கானானுக்கு ெசல்லுதல்
19 “பின் நாம் நம்முைடய ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதாம். ஓேரப் மைலைய
விட்டு (சீனாய்), எேமாரிய ஜனங்களின்
மைலநாட்டிற்குப் பயணம் ெசய்ேதாம். நீங்கள் கண்ட
ெபரியதும் ெகாடூரமானதுமாகிய பாைலவனத்தின்
வழியாகப் பயணம் ெசய்து காேதஸ்பர்ேனயாைவ
அைடந்ேதாம். 20 பின் நான் உங்களிடம்: ‘நீங்கள்
இப்ெபாழுது எேமாரிய ஜனங்களின் மைலநாட்டிற்கு
வந்துள்ளீர்கள். நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
இந்நாட்ைட நமக்குக் ெகாடுப்பார். 21 அங்ேக
ெதரிகிறது, பாருங்கள்! நீங்கள் ேபாய் அப்பூமிைய
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்!
உங்கள் முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர்,
நீங்கள் இைதச் ெசயல்படுத்துமாறு கூறினார்.
எனேவ, பயப்படாதீர்கள், எைதப்பற்றியும்
கவைலப்படாதீர்கள்!’ என்று கூறிேனன்.

22 “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடம் வந்து:
‘அந்த நிலத்ைதப் பார்க்க முதலில் சிலைர
அனுப்புேவாம். அவர்கள் அங்குள்ள வலிைமயுள்ளதும்,
வலிைமயற்றதுமாகிய இடங்கைளப் பார்த்துவர
இயலும். பின் அவர்கள் திரும்பி வந்து நாம் எந்த
வழியாகச் ெசல்லேவண்டும் என்பைதத்
ெதரிவிப்பார்கள். ேமலும் நாம் ேபாக ேவண்டிய
நகரங்கைளயும் நமக்கு கூறுவார்கள்’ என்று
ெசான்னீர்கள்.

23 “அது நல்ல ேயாசைன என்று நான்
நிைனத்ேதன். ஆகேவ ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திலிருந்தும் ஒவ்ெவாருவராக ெமாத்தம்
பன்னிெரண்டு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 24 பின்
அந்த ஆட்கள் மைல நாட்டிற்கு ஏறிச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கிற்கு மட்டும்
ெசன்று அைதச் சுற்றிப் பார்த்தார்கள். 25

அங்கிருந்து சிலவைகப் பழங்கைள நம்மிடம்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்து அந்நிலப் பகுதிையப் பற்றி
நமக்குக் கூறினார்கள். அவர்கள், ‘நமது ேதவனாகிய
கர்த்தர், நமக்கு நல்லெதாரு நாட்டிைனக்
ெகாடுக்கிறார்!’ என்று ெசான்னார்கள்.

26 “ஆனால் நீங்கேளா அங்கு ெசல்ல மறுத்து,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தீர்கள். 27 நீங்கள் உங்களது
கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிச்ெசன்று குைறகூறத்
துவங்கினீர்கள். நீங்கள், ‘கர்த்தர் நம்ைம
ெவறுக்கிறார்! எேமாரிய ஜனங்கள் நம்ைம
அழிப்பதற்காகேவ அவர் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
நம்ைம ெவளிேயற்றினார்! 28 நாம் இப்ெபாழுது
எங்ேக ெசல்லமுடியும்? நம் சேகாதரர்கள்
(பன்னிரண்டு ஒற்றர்கள்) நம்ைம
பயமுறுத்திவிட்டார்கள். அவர்கள், “அங்குள்ளவர்கள்
நம்ைம விடவும் பலசாலிகளாகவும்,
உயரமானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்! நகரங்கள்
ெபரியனவாயும், வானுயர்ந்த சுவர்கைளக்
ெகாண்டதாயும் உள்ளன! ேமலும் நாங்கள்
இராட்சதர்கைள அங்ேக கண்ேடாம்!”’ என்று
ெசான்னீர்கள்.

29 “ஆகேவ நான் உங்களிடம்: ‘கலக்கம்
அைடயாதீர்கள்! அந்த ஜனங்கைளக் குறித்துப்
பயப்படாதீர்கள்! 30 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்கு முன்னால் ெசன்று உங்களுக்காகப்
ேபாரிடுவார். அவர் எகிப்தில் ெசய்தைதப் ேபாலேவ
இைதயும் ெசய்வார், 31 அவர் பாைலவனத்தில்
ெசய்தைதக் கண்டீர்கள். தன் குமாரைன ஒருவன்
சுமந்து ெசல்வைதப்ேபால, ேதவன் உங்கைள சுமந்து
ெசன்றைதக் கண்டீர்கள். கர்த்தர் உங்கைளப்
பத்திரமாக இங்ேக ெகாண்டு வந்து ேசர்த்தார்’
என்று கூறிேனன்.

32 “ஆனாலும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்
நீங்கள் நம்பவில்ைல! 33 உங்கள் பயணத்தின்ேபாது,
நீங்கள் முகாம் அைமக்கத் தகுந்த இடத்ைதத் ேதட
உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசன்றார். அவர் இரவில்
அக்கினியாலும், பகலில் ேமகத்திலும் உங்களுக்கு
வழிகாட்டிச் ெசன்றார்.

ஜனங்கள் கானானுக்குள் நுைழயாமல்
தடுக்கப்பட்டது

34 “நீங்கள் கூறியைதக் ேகட்ட கர்த்தர்
ேகாபமைடந்து, 35 ‘இப்ெபாழுது உயிருடனிருக்கும்
தீயவர்களாகிய உங்களில் ஒருவரும் நான் உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்கு வாக்களித்த பரிசுத்த பூமிக்குச்
ெசல்லமாட்டீர்கள். 36 எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய
காேலப் மட்டுேம அப்பூமிையக் காண்பான். காேலப்
நடந்து ெசன்ற பூமிைய அவனுக்கும், அவனது
சந்ததியினருக்கும் வழங்குேவன். ஏெனன்றால் நான்
கட்டைளயிட்டவற்ைற காேலப் மட்டுேம ெசய்தான்’
என்று கர்த்தர் கூறினார்.

37 “உங்கள் நிமித்தம் என்னிடமும் கர்த்தர்
ேகாபமாயிருந்தார். அவர் என்னிடம், ‘ேமாேச நீயும்
அந்நாட்டிற்குள் நுைழய முடியாது. 38 ஆனால் உன்
உதவியாளனும், நூனின் மகனுமாகிய ேயாசுவாவும்
அந்நாட்டிற்குச் ெசல்வார்கள். ேயாசுவாைவ
ஊக்கப்படுத்து, ஏெனனில் இஸ்ரேவலர்கள் அந்த
நாட்ைட ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள அவன் அவர்கைள
வழிநடத்துவான்’ என்று கூறினார். 39 ேமலும் கர்த்தர்
எங்களிடம், ‘உங்கள் குழந்ைதகள் எதிரிகளால்
தூக்கிச் ெசல்லப்படுவார்கள் என்று கூறினீர்கள்.
ஆனால், அக்குழந்ைதகள் அந்நாட்டிற்குள்
நுைழவார்கள். உங்கள் தவறுகளுக்காக உங்கள்
குழந்ைதகைள நான் குற்றஞ் ெசால்லமாட்ேடன்
ஏெனன்றால் நல்லது ெகட்டது அறியாத
இளம்பருவத்தினர் அவர்கள். ஆகேவ அந்த நாட்ைட
நான் அவர்களுக்கு வழங்குகிேறன். உங்கள்
குழந்ைதகள் அைதத் தமக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள். 40 ஆனால்
நீங்கேளா ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும் சாைல
வழியாகப் பாைலவனத்திற்குத் திரும்பிச்ெசல்ல
ேவண்டும்’ என்று கூறினார்.

41 “பின்னர் நீங்கள், ‘கர்த்தருக்கு எதிராக நாங்கள்
பாவம் ெசய்துவிட்ேடாம். ஆனால் இனி ேதவனாகிய
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடி நாங்கள் ெசன்று
ேபாராடுேவாம்’ என்று ெசான்னீர்கள்.

“பின் நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ஆயுதங்கைளத்
தரித்துக்ெகாண்டீர்கள். மைலேதசத்ைத ெவற்றி
ெகாள்வது எளிது என்று நிைனத்தீர்கள். 42 ஆனால்
கர்த்தர் என்னிடம், ‘மைல மீேதறி ேபாராட
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ேவண்டாெமன்று ஜனங்களிடம் ெசால். ஏெனன்றால்
நான் அவர்களுடன் இருக்கமாட்ேடன். அவர்கைள
எதிரிகள் ேதாற்கடிப்பார்கள்!’ என்று கூறினார்.

43 “நான் உங்களிடம் அைத ெசான்ேனன்,
ஆனாலும் நீங்கள் அைதத் ேகட்கவில்ைல.
கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தீர்கள். உங்கள் சுய வலிைமையப் பயன்படுத்த
எண்ணி, மைல நாட்டிற்கு ஏறிச் ெசன்றீர்கள். 44

ஆனால் அங்ேக வசித்துக்ெகாண்டிருந்த எேமாரிய
ஜனங்கள் உங்கைள எதிர்த்துப் ேபாரிட்டு, ேதனீக்
கூட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள் உங்கைள
ேசயீரிலிருந்து ஓர்மா வைரக்கும்
துரத்தியடித்தார்கள், 45 பின், நீங்கள் திரும்ப வந்து
கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்டு அழுதீர்கள். ஆனால்
உங்களுக்குச் ெசவிசாய்க்க ேதவன் மறுத்தார். 46

எனேவ நீங்கள் காேதசில் நீண்டகாலம்
தங்கியிருந்தீர்கள்.

பாைலவனத்தில் இஸ்ரேவலர் அைலகின்றனர்

“பின் கர்த்தர் என்னிடம் ெசால்லியபடி நாம்
ெசய்ேதாம். ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும்
சாைல வாழியாகப் பாைலவனத்திற்குத்

திரும்பிச் ெசன்ேறாம். ேசயீர் மைலகைளச் சுற்றி பல
நாட்கள் அைலந்ேதாம். 2 பின் கர்த்தர் என்னிடம், 3

‘இம்மைலகைளச் சுற்றி நீங்கள் அைலந்தது ேபாதும்.
வடக்ேக திரும்புங்கள், 4 ஜனங்களிடம் இைதச்
ெசால்வாயாக: நீங்கள் ேசயீர் நிலப்பகுதிையக்
கடந்து ெசல்வீர்கள். இது ஏசாவின் சந்ததியினரான
உங்கள் உறவினர்களுக்கு உரியது. உங்கைளக்
கண்டு அவர்கள் பயப்படுவார்கள். மிகுந்த
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். 5 அவர்களுடன்
சண்ைடயிடாதீர்கள். அவர்களுக்கு உரிைமயானதில்
ஒரு அடி நிலம் கூட உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன்.
ஏெனன்றால் ேசயீர் மைல நாட்ைட ஏசாவிற்குச்
ெசாந்தமாக வழங்கிேனன். 6 நீங்கள் அங்ேக
உண்ணும் உணவிற்கும் குடிக்கும் தண்ணீருக்கும்
ஏசாவின் ஜனங்களுக்கு கட்டணம் ெசலுத்த
ேவண்டும். 7 நீங்கள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்
என்பைத ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்.
இப்ெபரும் பாைலவனத்தில் நீங்கள் நடந்து
ெசல்வைத அவர் அறிவார். இந்த 40 ஆண்டு
காலமும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடன்
இருந்தார். உங்களுக்குத் ேதைவயான அைனத்தும்
கிைடத்தன’ என்று கூறினார்.

8 “ஆகேவ ேசயீரில் வசித்த ஏசாவின்
ஜனங்களாகிய நமது உறவினர்கைளக் கடந்ேதாம்.
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து ஏலாத் மற்றும்
எசிேயான்ேக ேபர் ஆகிய நகரங்களுக்குச் ெசல்லும்
வழிைய விட்டு விலகி ேமாவாப் பாைலவனத்துக்குச்
ெசல்லும் சாைல வழியாகத் திரும்பிேனாம்.

ஆர் நகரில் இஸ்ரேவலர்
9 “கர்த்தர் என்னிடம், ‘ேமாவாப் ஜனங்கைளத்
துன்புறுத்த ேவண்டாம், அவர்களுக்கு எதிராகப்
ேபார் துவங்காதீர்கள். அவர்களது நிலம் எைதயும்
உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன். ேலாத்தின்
சந்ததியாராகிய அவர்களுக்கு ஆர் நகைர
வழங்கிேனன்’ என்று கூறினார்.”

10 (கடந்த காலத்தில், ஏமிய ஜனங்கள் ஆர் நகரில்
வாழ்ந்தனர்! பலசாலிகளான அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயில் அதிகமாக இருந்தனர்.
ஏனாக்கியர்கைளப் ேபாலேவ ஏமியர்களும்
உயரமானவர்கள். 11 ஏனாக்கியர்கள்
ெரப்ெபய்தியர்களில் ஒரு பகுதியினர், ஏமியர்களும்
ெரப்ெபய்தியர்கள் என்ேற கருதப்பட்டனர், ஆனால்
ேமாவாப் ஜனங்கள் அவர்கைள ஏமியர்கள் என்ேற
அைழத்தார்கள், 12 ஓரியர்களும் முன்னர் ேசயீரில்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ஏசாவின் ஜனங்கள்
அவர்களிடமிருந்து நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். ஓரியர்கைள அழித்துவிட்டு
ஏசாவின் ஜனங்கள் அவர்களது நிலத்தில்
குடிேயறினார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக கர்த்தர் வழங்கிய நிலத்தில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெசய்தைதப்ேபாலேவ ஏசாவின்
ஜனங்களும் ெசய்தார்கள்.)

13 “கர்த்தர் என்னிடம், ‘இப்ெபாழுது ேசேரத்
பள்ளத்தாக்கின் மறுபுறம் ெசல்லுங்கள்’ என்று
கூறினார். ஆகேவ நாம் ேசேரத் பள்ளத்தாக்ைகக்
கடந்ேதாம். 14 நாம் காேதஸ்பர்ேனயாைவ விட்டு
விலகியதிலிருந்து ேசேரத் பள்ளத்தாக்ைகக் கடக்க
38 ஆண்டுகள் கடந்தன. நமது முகாமிலிருந்த
அத்தைலமுைறையச் ேசர்ந்த எல்லா ேபார்
வீரர்களும் மரித்துவிட்டனர். அப்படி நடக்குெமன்று
கர்த்தர் ஆைணயிட்டிருந்தார். 15 அவர்கள் மரித்து
நமது முகாைம விட்டுவிலகும் வைரயிலும் கர்த்தர்
அந்த ஆட்களுக்கு எதிராயிருந்தார்.

16 “ேபார்வீரர்கள் அைனவரும் மரித்துப்
ேபானார்கள். 17 பின் கர்த்தர் என்னிடம், 18 ‘இன்று
நீங்கள் ஆர் நகர எல்ைலையக் கடந்து
ேமாவாபிற்குள் நுைழயேவண்டும். 19 நீங்கள்
அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கு அருகில் ெசல்வீர்கள்,
அவர்கைளத் துன்புறுத்த ேவண்டாம். அவர்களுடன்
ேபாரிட ேவண்டாம், ஏெனன்றால் அவர்களது
நிலத்ைத உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன் என்று
கூறினார். ேலாத்தின் சந்ததியாராகிய அவர்களுக்கு
அந்த நிலத்ைதக் ெகாடுத்து விட்ேடன்’ என்றார்.”

20 (அந்நாடும் ெரப்பாயிம் எனப்பட்டது. கடந்த
காலத்தில் ெரப்ெபய்தியர்கள் அங்கு வாழ்ந்தார்கள்.
அம்ேமானிய ஜனங்கள் அவர்கைளச் சம்சூமியர்கள்
என்று அைழத்தார்கள். 21 பலசாலிகளான
சம்சூமியர்களில் பலர் அங்ேக இருந்தார்கள்.
ஏனாக்கிய ஜனங்கைளப் ேபாலேவ அவர்களும்
உயரமானவர்கள். சம்சூமியர்கைள அழிக்க
அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் உதவினார்.
நிலங்கைள வசப்படுத்திக்ெகாண்டு அம்ேமானிய
ஜனங்கள் அங்கு வசித்தார்கள். 22 ஏசாவின்
ஜனங்களுக்கும் ேதவன் இைதேய ெசய்தார். கடந்த
காலத்தில் ேசயீரில் ஓரிய ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள்.
ஏசாவின் ஜனங்கள் ஓரியர்கைள அழித்தார்கள்.
ஏசாவின் சந்ததியார் இன்று வைர அங்ேக
வசிக்கின்றனர். 23 ெகேரத்திலிருந்து வந்த
ஜனங்கள் சிலருக்கும் இவ்வாேற ேதவன் ெசய்தார்.
காசாைவச் சுற்றியுள்ள நகரங்களில் ஆவியர்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ெகேரத்திலிருந்து வந்த
ஜனங்கள் சிலர் ஆவியர்கைள அழித்தனர். அவர்கள்
அந்த நிலங்கைள வசப்படுத்திக்ெகாண்டு
இதுவைரயிலும் வசித்து வருகின்றனர்.)
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எேமாரியர்களுடன் ேபார்
24 “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெசல்லத் தயாராகுங்கள்.
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகான் என்னும்
எேமாரியர்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்து,
அவனது நாட்ைட உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்குேவன். ஆகேவ அவனுடன் ேபாரிட்டு
அவனது நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 25

உங்கைளக் கண்டு எங்குமுள்ள
ஜனங்களைனவைரயும் பயப்படச் ெசய்ேவன்.
அவர்கள் உங்கைளப் பற்றிய ெசய்திகைள ேகட்டு,
பயந்து நடுங்குவார்கள்’ என்று கூறினார்.

26 “நாம் ெகெதேமாத் பாைலெவளியில்
தங்கியிருந்தெபாழுது, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய
சீேகானிடம் நான் தூதர்கைள அனுப்பிேனன், அந்தத்
தூதுவர்கள் சமாதான வார்த்ைதகைள ேகட்டு
சீேகானிடம், 27 ‘உங்கள் நாட்டின் வழியாக
எங்கைளப் ேபாகவிடுங்கள். நாங்கள்
சாைலகளிேலேய இருப்ேபாம். சாைலயின்
வலதுபக்கேமா, இடது பக்கேமா திரும்பமாட்ேடாம்.
28 நாங்கள் உண்ணும் உணவுக்ேகா, அல்லது
குடிக்கும் தண்ணீருக்ேகா ெவள்ளிக் காசுகைளத்
தருகிேறாம். உங்கள் நாட்டின் வழியாகச்
ெசல்வதற்கு மட்டுேம நாங்கள் விரும்புகிேறாம். 29

ேயார்தான் நதிையக்கடந்து நமது ேதவனாகிய
கர்த்தர் எங்களுக்கு வழங்கும் நிலத்ைத
அைடயும்வைர உங்கள் நாட்டின் வழியாகப் பயணம்
ெசய்ய விரும்புகிேறாம். ேசயீரில் வசிக்கும் ஏசாவின்
ஜனங்களும் ஆர் நகரில் வசிக்கும் ேமாவாப்
ஜனங்களும் எங்கைள அவர்களது நாடுகளின்
வழியாகப் பயணம் ெசய்ய அனுமதித்தார்கள்’ என்று
கூறினார்கள்.

30 “ஆனால் எஸ்ேபானின் ராஜா சீேகான், நம்ைம
அவனது நாட்டின் வழியாக ெசல்ல
அனுமதிக்கவில்ைல. உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவைன மிகவும் பிடிவாதமாக இருக்கச் ெசய்தார்.
சீேகாைன நீங்கள் ேதாற்கடிக்கேவ கர்த்தர்
இவ்வாறு ெசய்தார். அது ெமய்யாகேவ நடந்தைத
இன்று நாம் அறிேவாம்!

31 “கர்த்தர் என்னிடம், ‘ராஜா சீேகாைனயும்
அவனது நாட்ைடயும் உங்களுக்குத் தருகிேறன்.
அவனது நாட்ைடச் ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!’
என்று கூறினார்.

32 “பின்னர் ராஜா சீேகானும் அவனது குடிமக்கள்
அைனவரும் யாகாசில் நம்முடன் ேபாரிட
வந்தார்கள். 33 ஆனால் நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவைன நம்மிடம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். ராஜா
சீேகான், அவனது குமாரர்கள், மற்றும் அவனது
குடிமக்கள் அைனவைரயும் நாம் ேதாற்கடித்ேதாம்.
34 அப்ெபாழுது சீேகானுக்குச் ெசாந்தமாயிருந்த
எல்ைல நகரங்கைளயும் நாம் அழித்ேதாம். எல்லா
நகரங்களிலுமிருந்த ஆண்கள், ெபண்கள் மற்றும்
குழந்ைதகள் ஆகிய அைனவைரயும் அழித்ேதாம்.
எவைரயும் உயிருடன் விட்டு ைவக்கவில்ைல! 35

அந்நகரங்களிலிருந்த கால்நைடகள் மற்றும்
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள மட்டும்
எடுத்துக்ெகாண்ேடாம், 36 அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கின் ஓரத்திலிருந்த ஆேராேவைரயும்

அப்பள்ளத்தாக்கின் ைமயத்திலிருந்த ேவெறாரு
நகைரயும் ெவன்ேறாம். அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கீேலயாத் வைரக்குமான
எல்லா நகரங்கைளயும் ெவல்லும் வல்லைமைய
கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்தார். எந்த நகரமும்
நம்ைமவிட வலிைமயில் மிஞ்சியிருக்கவில்ைல. 37

ஆனால் அம்ேமானிய ஜனங்களின் நாட்டிற்கு
அருகில் நீ ெசல்லவில்ைல. யாேபாக்
ஆற்றங்கைரக்கு அருகிேலா அல்லது மைல நாட்டின்
நகரங்களுக்கு அருகிேலா நீ ெசல்லவில்ைல. நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் நமக்குத் தராத எந்த
இடத்திற்கு அருகிலும் நீ ெசல்லவில்ைல.

பாசான் ஜனங்களுடன் ேபார்

“நாம் பாசானுக்குச் ெசல்லும் சாைலயில்
திரும்பிச் ெசன்ேறாம். பாசானின் ராஜா
ஓக்கும், அவனது ஆட்கள் அைனவரும்

எத்ேரயில் எங்களுடன் சண்ைடயிட வந்தார்கள். 2

கர்த்தர் என்னிடம், ‘ஓக்ைகக் கண்டுப்
பயப்படாதீர்கள். அவைன உங்களிடம்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். அவனது ஆட்கள், அவனது நிலம்
அைனத்ைதயும் உங்களிடம் தருேவன். எஸ்ேபாைன
ஆண்ட எேமாரிய மன்னன் சீேகாைனத்
ேதாற்கடித்தது ேபாலேவ ஓக்ைகயும் நீங்கள்
ேதாற்கடிப்பீர்கள்’ என்று கூறினார்.

3 “ஆகேவ நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் பாசானின்
ராஜாவாகிய ஓக்ைகத் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்தார்.
அவைனயும் அவனுைடய ஆட்கள் அைனவைரயும்
அழித்ேதாம். ஒருவைரயும் விட்டு ைவக்கவில்ைல. 4

அப்ெபாழுது ஓக்கிற்குச் ெசாந்தமாயிருந்த எல்லா
நகரங்கைளயும் ைகப்பற்றிேனாம். அைவ அர்ேகாப்
பிரேதசத்தில் ஓக்கின் பாசான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த 60
நகரங்கள். 5 அந்நகரங்கள் அைனத்தும் வலிைம
வாய்ந்தைவயாக இருந்தன. அைவ உயர்ந்த
மதில்கைளயும், உறுதியான கதவுகைளயும்,
வலிைமயான தாழ்ப்பாள்கைளயும் ெகாண்டிருந்தன.
6 சுவர்கள் இல்லாத பல நகரங்களும் இருந்தன.
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகானின் நகரங்கைள
அழித்ததுேபாலேவ அவற்ைறயும் அழித்ேதாம். எல்லா
நகரங்கைளயும் அவற்றிலிருந்த ெபண்கள்,
குழந்ைதகள் ஆகிய அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அழித்ேதாம். 7 ஆனால் அந்நகரங்களிலிருந்த
எல்லாப் பசுக்கைளயும், விைல உயர்ந்த
ெபாருட்கைளயும் நமக்காக ைவத்துெகாண்ேடாம்.

8 “அவ்வாறு, இரண்டு எேமாரிய ராஜாக்களின்
நிலத்ைதக் ைகப்பற்றிேனாம். அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எர்ேமான் மைலவைரக்கும்
ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்கில் அந்நிலத்ைதக்
ைகப்பற்றிேனாம். 9 (சீேதானிலிருந்து வந்த
ஜனங்கள் எர்ேமான் மைலைய சீரிேயான்
என்றைழத்தார்கள். ஆனால் எேமாரியர்கேளா அைத
ேசனீர் என்றைழத்தார்கள்.) 10 உயர்ந்த
சமெவளியிலிருந்த எல்லா நகரங்கைளயும்
கீேலயாத்ைதயும் நாம் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம்.
சல்க்காயி துவங்கி எத்ேரயி வைரக்கும் பாசானின்
எல்லாப் பகுதிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம்.
பாசானின் ராஜா ஓக்கின் ஆட்சியில் சல்க்காயிவும்
எத்ேரயும் நகரங்களாயிருந்தன.”
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11 (பாசானின் ராஜா ஓக் அதுவைரக்கும்
வாழ்ந்திருந்த மிகச்சில ெரெபய்தியர்களில் ஒருவன்.
ஓக்கின் படுக்ைக இரும்பாலானது. அது 13 அடிக்கும்
அதிக நீளமும் 6 அடி அகலமும் உைடயது. அந்தப்
படுக்ைக அம்ேமானிய ஜனங்கள் வசிக்கும் ரப்பா
நகரில் இன்னமும் உள்ளது.)

ேயார்தான் நதியின் கிழக்குப் பகுதி
12 “எனேவ அந்நிலத்ைத நமக்கு
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்ேடாம். ரூபன் மற்றும் காத்
ஆகிேயாரின் ேகாத்திரத்திற்கு அந்நிலத்தின்
பகுதிைய நான் தந்ேதன். நான் அவர்களுக்கு
அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கின் ஆேராேவர் முதல்
கீேலயாத் மைலநாடு வைரக்குமான நிலப்பகுதிைய
அதில் இருந்த நகரங்கள் உள்ளாகக் ெகாடுத்ேதன்.
கீேலயாத் மைலநாட்டின் பாதி அவர்களுக்குக்
கிைடத்தது. 13 கீேலயாத்தின் மற்ெறாரு
பாதிையயும் பாசான் முழுவைதயும், மனாேச
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த பாதிப்ேபர்களுக்கு
ெகாடுத்ேதன்.”

(பாசான் ஓக்கின் ஒரு இராஜ்யம். பாசானின் ஒரு
பகுதி அர்ேகாப் எனப்பட்டது. அது ெரப்பாயிம் நாடு
என்றும் அைழக்கப்பட்டது. 14 அர்ேகாப் நிலப் பகுதி
முழுவைதயும் (பாசான்) மனாேச ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த யாவீர் எடுத்துக்ெகாண்டான். ேகசூரிய
ஜனங்களும் மாகாத்திய ஜனங்களும் வசித்த எல்ைல
வைரக்கும் அந்நிலப் பகுதி பரவியிருந்தது. அதற்கு
யாவீரின் ெபயரிடப்பட்டது. ஆகேவ இன்ைறக்கும்,
ஜனங்கள் பாசாைன யாவீரின் நகரங்கள்
என்றைழக்கின்றனர்.)

15 “நான் கீேலயாத்ைத மாகீருக்குக்
ெகாடுத்ேதன். 16 ேமலும் கீேலயாத்திலிருந்து
துவங்கும் நிலப்பகுதிைய ரூபன் ேகாத்திரத்திற்கும்,
காத் ேகாத்திரத்திற்கும் ெகாடுத்ேதன். இந்த
நிலப்பகுதி அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து
யாப்ேபாக் நதிவைரக்கும் உள்ளது. பள்ளத்தாக்கின்
நடுப்பகுதி ஒரு எல்ைல. யாப்ேபாக் நதி அம்ேமானிய
ஜனங்களின் எல்ைல. 17 பாைலவனத்தின் அருகில்
உள்ள ேயார்தான் நதி அவர்களின் ேமற்கு எல்ைல.
இப்பகுதிக்கு வடக்ேக கலிேலயாவும் ெதற்ேக
சவக்கடலும் (உப்புக்கடல்) உள்ளன. இப்பகுதி
கிழக்கிலுள்ள பிஸ்கா சிகரங்களின் கீழுள்ளது.

18 “அச்சமயம், நான் அந்தக் ேகாத்திரங்களுக்கு
இக்கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதன். அதாவது,
‘உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் வசிப்பதற்காக
ேயார்தான் நதியின் இப்பகுதியில் உள்ள நிலத்ைதக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். ஆனால், உங்களில் உள்ள
ேபார் வீரர்கள் தம் ஆயுதங்கைள ஏந்தி மற்றுமுள்ள
பிற இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கள் ேயார்தான் நதிையக்
கடக்க உதவி ெசய்ய ேவண்டும். 19 நான்
உங்களுக்குத் தந்துள்ள இந்நகரங்களில் உங்கள்
மைனவிகளும், சிறு குழந்ைதகளும், ஆடுமாடுகளும்,
(உங்களிடம் ஏராளமான கால்நைடகள் இருப்பைத
நான் அறிேவன்.) தங்கியிருக்க ேவண்டும். 20 ஆனால்
உங்கள் உறவினரான மற்ற இஸ்ரேவலருக்கு கர்த்தர்
ேயார்தான் நதியின் மறுபுறம் வசிப்பதற்காக
நிலங்கைள வழங்கும் வைரயிலும் நீங்கள்
அவர்களுக்கு உதவி ெசய்ய ேவண்டும். உங்களுக்குத்
தந்தைதப் ேபாலேவ, கர்த்தர் அவர்களுக்கும் அங்கு

அைமதிையத் தருகிறவைரயிலும் அவர்களுக்கு
உதவுங்கள். பின் நான் உங்களுக்குத் தந்துள்ள
இந்நிலப் பகுதிக்கு நீங்கள் திரும்பி வரலாம்.’

21 “பிறகு நான் ேயாசுவாவிடம், ‘உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இவ்விரு ராஜாக்களுக்கும்
ெசய்த அைனத்ைதயும் நீ பார்த்திருக்கிறாய். நீ
நுைழயும் எல்லா நாடுகளிலும் கர்த்தர் அவ்வாேற
ெசய்வார். 22 அந்நாட்டு ராஜாக்கைளக் கண்டு நீ
பயப்படாேத, ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களுக்காகப் ேபாரிடுவார்’ என்று
கூறிேனன்.

ேமாேச கானானுக்குள் நுைழவதற்கு தைட
23 “பின் எனக்ெகன்று சிறப்பாக எைதேயனும்
ெசய்யுமாறு நான் கர்த்தைர ேவண்டிேனன். 24 நான்,
‘கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நான் உமது அடிைம.
நீர் ெசய்யப் ேபாகும் அற்புதமும் வல்லைமயுமான
ெசயல்களின் ஒரு சிறு பகுதிைய மட்டுேம எனக்குக்
காட்டியிருக்கிறீர் என்பைத நான் அறிேவன். நீர்
ெசய்துள்ள மாெபரும் வல்லைம மிக்க ெசயல்கைள
ெசய்யத்தக்க ேவெறாரு ேதவன் விண்ணுலகிேலா,
பூமியிேலா இல்ைல! 25 தயவுெசய்து என்ைன
ேயார்தான் நதிையக் கடந்துெசன்று, அதன் மறுபுறம்
உள்ள நற்பகுதிையக் காணவிடும். அழகான
மைலநாட்டிைனயும் லீபேனாைனயும் என்ைனப்
பார்க்கவிடும்’ என்று ேவண்டிேனன்.

26 “ஆனால் உங்கள் நிமித்தம் கர்த்தர் என்னிடம்
ேகாபமாயிருந்தார். அவர் எனக்கு
ெசவிசாய்க்கவில்ைல. கர்த்தர் என்னிடம், ‘ேபாதும்
நிறுத்து! இைதப்பற்றி ேமலும் ேபசாேத. 27 பிஸ்கா
மைலயின் மீது ஏறிச் ெசல். ேமற்கு, வடக்கு, ெதற்கு
மற்றும் கிழக்கு ஆகிய திைசகளில் பார், நீ இவற்ைற
உன் கண்களால் பார்க்கலாம். ஆனால் நீ
ஒருேபாதும் ேயார்தான் நதிையக்கடக்க முடியாது.
28 நீ ேயாசுவாவிற்கு கட்டைளக் ெகாடுத்து,
அவைன ஊக்கப்படுத்து, திடப்படுத்து! நீ
அந்நாட்ைடப் பார்க்கலாம், ஆனால் ேயாசுவாேவ
இஸ்ரேவலைர அங்கு வழிநடத்திச் ெசல்வான்.
அவர்கள் அந்நாட்ைடக் ைகப்பற்றவும், அங்கு
வாழவும் ேயாசுவா உதவுவான்’ என்று கூறினார்.

29 “பின்பு நாம் ெபத்ெபயைரத் தாண்டியுள்ள
பள்ளத்தாக்கில் தங்கிேனாம்.

ேதவனின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு ேமாேச
ஜனங்களுக்குக் கூறுகிறான்

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இனி நான்
ேபாதிக்கும் கட்டைளகைளயும்,
நியாயங்கைளயும் கவனியுங்கள். அவற்ைறக்

கைடபிடித்தால் நீங்கள் வாழலாம். பிறகு உங்கள்
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தரும் நிலத்ைத, ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நான் இடும் கட்டைளகளுடன் எைதயும் நீங்கள்
ேசர்க்கவும் கூடாது. ேமலும் எைதயும் (நீங்கள்)
நீக்கவும் கூடாது. 2 நான் உங்களுக்குத் தரும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.

3 “பாகால்ேபேயாரின் நிமித்தம், கர்த்தர் என்ன
ெசய்தார் என்று பார்த்தீர்கள். ெபாய்த்
ெதய்வங்களான அங்குள்ள பாகாைல வழிபட்ட
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உங்கள் ஜனங்கள் அைனவைரயும், உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அங்ேக அழித்தார். 4 ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தேராடு இருந்த நீங்கள்
அைனவரும் இன்று உயிருடன் இருக்கின்றீர்கள்.

5 “என் ேதவனாகிய கர்த்தர் எனக்கிட்ட
கட்டைளயின்படி உங்களுக்கு கட்டைளகைளயும்,
நியாயங்கைளயும் ேபாதித்ேதன். நீங்கள் நுைழயவும்
வசப்படுத்தவும் தயாராகவுள்ள எந்த நாட்டிலும்
அச்சட்டங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டுெமன்பதற்காகேவ நான் அவற்ைறப்
ேபாதித்ேதன், 6 எச்சரிக்ைகயுடன்
இச்சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள்
அறிவும், ஞானமும் உள்ளவர்கள் என்பைத இது மற்ற
நாட்டு ஜனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டும். அந்நாட்டு
ஜனங்களும் இச்சட்டங்கைளக் ேகள்விப்படும்ேபாது,
‘உண்ைமயிேலேய, இந்த ெபரிய ஜனத்தின்
(இஸ்ரேவலர்) ஜனங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாகவும்
அறிவுள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்’ என்று
அவர்கள் கூறுவார்கள்.

7 “நாம் உதவி ேகட்கும்ெபாழுது ேதவனாகிய
கர்த்தர் நமது அருகில் இருக்கிறார். ேவெறந்த
நாட்டிற்கும் அவைரப்ேபால ஒரு ேதவன் இல்ைல! 8

நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்கும் ேபாதைனகைளப்
ேபான்று நீதியான சட்டவிதிகள் ேவறு எந்த ெபரிய
ஜனத்துக்கும் இல்ைல. 9 ஆனால் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயுடன் இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
வாழ்நாள் முழுவதும் இைவகள் உங்கள்
இதயத்திலிருந்து நீங்காதபடிக்கு
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அவற்ைற உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும் ேபரக்குழந்ைதகளுக்கும்
எடுத்துக்கூற ேவண்டும். 10 ஓேரப் மைலயில் நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்னால்
நின்றைத நிைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தர் என்னிடம்,
‘நான் ெசால்வைதக் ேகட்க ஜனங்கைள ஒன்று
கூட்டு. பின்னர் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
எனக்குப் பயந்து மதிப்பளிக்க கற்பார்கள். ேமலும்
இவற்ைற அவர்கள் தமது குழந்ைதகளுக்குக்
கற்பிப்பார்கள்’ என்று கூறினார். 11 நீங்கள்
ெநருங்கிவந்து மைலயின் கீழ்ப்பகுதியில் நின்றீர்கள்.
தீப்பற்றி மைல வான உயரத்திற்கு எரிந்தது. கரிய
ேமகங்கள் சூழ்ந்து இருண்டது. 12 பின்
ெநருப்பிலிருந்து கர்த்தர் உங்களிடம் ேபசினார்.
யாேரா ேபசும் குரைல நீங்கள் ேகட்டீர்கள். ஆனால்
உருவம் எைதயும் நீங்கள் பார்க்கவில்ைல.
குரல்மட்டுேம ேகட்டது. 13 கர்த்தர் உங்களிடம்
தமது உடன்படிக்ைகையச் ெசான்னார். அவர் பத்துக்
கட்டைளகைளக் கூறி, அவற்றிற்குக் கீழ்ப்படியச்
ெசான்னார். அந்த உடன்படிக்ைகயின் சட்டங்கைள
கர்த்தர் இரு கற்பலைககளில் எழுதினார். 14 அேத
சமயம், நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு வாழப்ேபாகும்
நாடுகளில், நீங்கள் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய
சட்டவிதிகைள உங்களுக்குப் ேபாதிக்குமாறு
எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்.

15 “ஒேரப் மைல மீது ெநருப்பிலிருந்து கர்த்தர்
உங்களுடன் ேபசிய நாளில், நீங்கள் அவைரப்
பார்க்கவில்ைல. ஏெனன்றால் ேதவனுக்கு
உருவமில்ைல. 16 எனேவ எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்! எந்த உயிரினத்தின் வடிவத்திலும்
சிைலகைளேயா ெபாய்யான ெதய்வங்கைள

உருவாக்கும் பாவத்ைதச் ெசய்து உங்கைள நீங்கேள
அழித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆண் அல்லது ெபண்
ேபான்ற சிைலகைளச் ெசய்யாதீர்கள். 17 நிலத்தில்
வாழும் ஒரு மிருகத்ைதப்ேபாலேவா அல்லது வானில்
பறக்கும் ஒரு பறைவையப் ேபாலேவா
விக்கிரகத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். 18 நிலத்தில்
ஊர்பைவ அல்லது கடலில் உள்ள மீைனப்ேபாலேவா
விக்கிரகத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். 19 வானத்ைதப்
பார்க்கும் ெபாழுதும் சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வானில் உள்ள பல்ேவறு
ெபாருட்கைளப் பார்க்கும் ெபாழுதும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளவும், ேசைவ ெசய்யவும்
தூண்டப்படாதிருக்க எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உலகின் மற்ற
ஜனங்கைள அவ்வாறு ெசய்யும்படி விட்டிருக்கிறார்.
20 ஆனால் கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து உங்கைள
ெவளிேயற்றி தமது சிறப்பான ஜனமாக்கியுள்ளார்.
இது, இரும்ைப உருக்கும் ெவப்பமிக்க
உருக்காைலயிலிருந்துஉங்கைள ெவளிேய
இழுத்துப்ேபாட்டது ேபாலாகும். இப்ெபாழுேதா
நீங்கள் அவருைடய ஜனங்கள்!

21 “உங்களால் என்மீது ேகாபங்ெகாண்ட கர்த்தர்,
நான் ேயார்தான் நதிையக் கடக்க இயலாது என்று
ஆைணயிட்டார். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தரும் சிறப்பான நாட்டிற்குள் நான்
கடந்து ேபாவதில்ைல” என்றார். 22 ஆகேவ நான்
இங்ேகேய மரிக்க ேவண்டும். ஆனால் நீங்கேளா
விைரவில் ேயார்தான் நதிையக் கடந்து நல்ல
நிலப்பகுதிையக் ைகப்பற்றி அங்கு வாழ்வீர்கள். 23

அப்புதிய பூமியில், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுடன் ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். எந்த
உருவிலும் விக்கிரகங்கைளச் ெசய்யாதீர்கள். 24

ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தம்
ஜனங்கள் அந்நிய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வைத ெவறுக்கிறார். அழிக்கும்
அக்கினியாகவும் கர்த்தர் விளங்குவார்!

25 “அந்நாட்டில் நீங்கள் நீண்டகாலம் வசிப்பீர்கள்.
அங்ேக குழந்ைதகைளயும் ேபரக் குழந்ைதகைளயும்
ெபறுவீர்கள். அங்கு நீங்கள் முதுைமயைடவீர்கள்.
பின் எல்லா வைகயான விக்கிரகங்கைளயும் ெசய்து
உங்கள் வாழ்க்ைகைய பாழாக்குவீர்கள். நீங்கள்
அவ்வாறுச் ெசய்யும்ேபாது, ேதவனுக்கு மிகுந்த
ேகாபமூட்டுவீர்கள்! 26 ஆகேவ இப்ெபாழுேத நான்
உங்கைள எச்சரிக்கிேறன். பரேலாகமும் பூமியும்
எனக்குச் சாட்சி! அக்ெகாடியச் ெசயைல நீங்கள்
ெசய்தால் விைரவில் அழிக்கப்படுவீர்கள்.
அப்பூமிையக் ைகப்பற்ற நீங்கள் ேயார்தான் நதிைய
இப்ெபாழுது கடக்கின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
ஏேதனும் விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தால், அங்ேக
நீங்கள் நீண்ட காலம் வசிக்கமாட்டீர்கள். இல்ைல,
நீங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவீர்கள்! 27 கர்த்தர்
உங்கைளப் பல நாடுகளில் சிதறடிப்பார். கர்த்தர்
உங்கைள அனுப்பும் நாடுகளுக்குச் ெசல்ல உங்களில்
ெவகுசிலேர மீதியாயிருப்பீர்கள். 28 அங்ேக
மரத்தாலும் கல்லாலும் ெசய்யப்பட்டு பார்க்கேவா,
ேகட்கேவா, உண்ணேவா அல்லது நுகரேவா
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சக்தியற்ற, மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட
ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்வீர்கள். 29 ஆனால்
மற்ற நாடுகளில் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைரத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் முழு
மனதுடனும் முழு இருதயத்துடனும் ேதடினால்
அவைரக் கண்டைடவீர்கள். 30 நீங்கள்
துன்பமைடகிற ெபாழுது, இைவகெளல்லாம்
உங்களுக்கு ேநரும்ேபாது உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் திரும்புவீர்கள். அவருக்குக்
கீழ்ப்படிவீர்கள். 31 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
கருைணமிக்க ேதவன், உங்கைள அங்ேக
விட்டுவிடமாட்டார் அவர் உங்கைள முழுைமயாக
அழிக்கமாட்டார். உங்கள் முற்பிதாக்களுடன் அவர்
ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
மறக்கமாட்டார்.

ேதவன் ெசய்த ெபரும் ெசயல்கைள நிைனயுங்கள்
32 “இைதப்ேபான்ற ெபரிய ெசயல் ஏதும் இதற்கு
முன் நடந்ததுண்டா? இல்லேவ இல்ைல. கடந்த
காலத்ைதப் பாருங்கள். நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பு
நடந்த அைனத்ைதயும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
பூமியில் ேதவன் மனிதர்கைளப் பைடத்த காலம்
வைரக்கும் பின்ேனாக்கிப் பாருங்கள். இவ்வுலகில்
நடந்த எல்லாவற்ைறயும் பாருங்கள். இப்படிப்பட்ட
ெபரிய காரியம் எதைனயும் யாரும்
ேகள்விப்பட்டதுண்டா? இல்ைல! 33 ேதவன்
அக்கினியிலிருந்து உங்களுடன் ேபசியைதக்
ேகட்டும் உயிருடன் இருக்கிறீர்கள்!
ேவெறவருக்ேகனும் அவ்வாறு நடந்ததுண்டா?
இல்ைல! 34 ேமலும் ேவறு எந்த ேதவனும் ஒரு
நாட்டிற்குள் நுைழந்து தன் ஜனங்கைள தனக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்க முயன்றதுண்டா? இல்ைல! ஆனால்
இந்த அற்புதச் ெசயல்கைள உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெசய்தைத நீங்கேள கண்டீர்கள்! தன்
வல்லைமையயும் பலத்ைதயும் உங்களுக்குக்
காண்பித்தார். ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்ட
ேசாதைனகைளக் கண்டீர்கள். அற்புதங்கைளயும்
அதிசயங்கைளயும் கண்டீர்கள். ேபாைரயும், ெகாடுஞ்
ெசயல்கள் ஏற்பட்டைதயும் பார்த்தீர்கள். 35 கர்த்தர்
அவர் ேதவன் என்பைத நீங்கள் அறியேவ அவற்ைற
நிகழ்த்தினார். அவைரப் ேபால் ேவெறாரு ேதவன்
இல்ைல! 36 உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க
பரேலாகத்திலிருந்து நீங்கள் அவரது குரைலக்
ேகட்க ைவத்தார். பூமியின் மீது அவருைடய ெபரும்
ெநருப்ைப நீங்கள் காணும்படிச் ெசய்து, அதிலிருந்து
உங்களுடன் ேபசினார்.

37 “கர்த்தர் உங்கள் முற்பிதாக்கைள ேநசித்தார்.
அதனால்தான், அவர்களின் சந்ததியினரான
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதனாேலேய கர்த்தர்
உங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேயற்றினார். அவர்
உங்களுடன் இருந்து, தமது ெபரும்
வல்லைமயினால் உங்கைள ெவளிேயற்றினார். 38

நீங்கள் முன்ேனறியெபாழுது, உங்கைளவிடவும்
ெபரியதும் வலிைம மிக்கதுமான ஜனங்கைள கர்த்தர்
ெவளியில் துரத்தினார். அந்நாடுகளுக்குள் உங்கைள
வழிநடத்தினார். நீங்கள் வாழ்வதற்காக உங்களுக்கு
அவர்களுைடய நாடுகைளக் ெகாடுத்தார். இன்றும்
அவர் அைதச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்.

39 “ஆகேவ கர்த்தேர ேதவன் என்பைத நீங்கள்
இன்று உணர்ந்து ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேமேலயுள்ள பரேலாகத்திலும், கீேழயுள்ள பூமியிலும்
அவேர ேதவன். ேவறு ேதவன் இல்ைல! 40 நான்
உங்களுக்கு இன்று தரும் அவரது சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
உங்களுக்கும் உங்களுக்குப் பின் வசிக்கப்ேபாகும்
உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ஒவ்ெவான்றும்
நல்லபடியாக நடக்கும். உங்களுக்ேக எப்ெபாழுதும்
ெசாந்தமாக உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெகாடுக்கும் நாட்டில் நீங்கள் நீண்ட காலம்
வாழ்வீர்கள். இது என்றும்
உங்களுைடயதாயிருக்கும்!” என்றான்.

பாதுகாப்பு நகரங்கைள ேமாேச ேதர்ந்ெதடுத்தல்
41 பின் ேயார்தான் நதியின் கிழக்குத் திைசயில்
ேமாேச மூன்று நகரங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 42

ஒருவன் முற்பைகயின்றி மற்றவைனக் ைகத்தவறி
ெகாைல ெசய்தால், அவன் அம்மூன்று நகரங்களில்
ஒன்றுக்குள் ெகால்லப்படாமல் ஓடிவிடலாம். ஆனால்
அவன் மற்றவைன ெவறுக்காமலும், ேவண்டுெமன்ேற
ெகாைல ெசய்யாதிருந்தால் மட்டுேம பாதுகாப்பாக
இருக்கமுடியும். 43 ேமாேச ேதர்ந்ெதடுத்த மூன்று
நகரங்களாவன: ரூபனின் ேகாத்திரத்திற்குரிய
உயரமான சமெவளியில் உள்ள ேபேசர், காத்தின்
ேகாத்திரத்திற்குரிய கீேலயாத்தில் உள்ள ராேமாத்
மற்றும் மனாேசயின் ேகாத்திரத்திற்குரிய பாசானில்
உள்ள ேகாலான் ஆகியைவயாகும்.

ேமாேசயின் சட்டங்களுக்கான அறிமுகம்
44 ேதவனின் சட்டங்கைள ேமாேச இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 45 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறியபின், ேமாேச
இப்ேபாதைனகைளயும் பிரமாணங்கைளயும்
தந்தான். 46 அவர்கள் ெபத்ேபேயாைரத்
தாண்டியுள்ள பள்ளத்தாக்கில் ேயார்தான் நதிக்குக்
கிழக்கில் இருந்தெபாழுது, ேமாேச இச்சட்டங்கைள
அவர்களுக்கு வழங்கினான். எஸ்ேபானில் வசித்த
எேமாரிய ராஜாவாகிய சீேகானின் நாட்டில் அவர்கள்
இருந்தார்கள். (எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறிய
ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
சீேகாைனத் ேதாற்கடித்தனர். 47 அவர்கள்
சீேகானின் ேதசத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டார்கள்.
ேமலும் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக்கின்
ேதசத்ைதயும் அவர்கள் ைகப்பற்றினார்கள். இவ்விரு
எேமாரிய ராஜாக்களும் ேயார்தான் நதிக்குக்
கிழக்கில் வசித்தார்கள். 48 இந்த நிலப்பகுதி
அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கின் ஓரத்தில் ஆேராேவர்
முதல் சிரிேயான் மைல (எர்ேமான் மைல)
வைரயிலும் பரவியுள்ளது. 49 ேயார்தான் நதியின்
கிழக்கில் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு முழுவைதயும்
இந்நிலப்பகுதி உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ெதற்கில்
சவக்கடல் வைரயிலும் கிழக்கில் பிஸ்கா மைலயின்
அடிவாரம் வைரயிலும் பரவியுள்ளது.)

பத்துக் கட்டைளகள்

ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
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அைனவைரயும் அைழத்து அவர்களிடம்,
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான் இன்று உங்களிடம்
கூறும் சட்டங்கைளயும் நியாயங்கைளயும் நன்றாகக்
கவனித்துக் ேகளுங்கள். நீங்கள் அவற்ைற மனதில்
ெகாண்டு அவற்றிற்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். 2 நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் ஓேரப் மைலயில் நம்ேமாடு ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார். 3 கர்த்தர் இந்த
உடன்படிக்ைகைய நமது முற்பிதாக்களுடன் ெசய்து
ெகாள்ளாமல், இன்று உயிேராடு வாழ்கின்ற நம்
எல்ேலாருடனுேம ெசய்துெகாண்டார். 4 மைலயிேல
கர்த்தர் உங்களிடம் முகமுகமாய்ப் பார்த்துப்
ேபசினார். அவர் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து
உங்களிடம் ேபசினார். 5 ஆனால், அந்த
அக்கினிையக் கண்டு நீங்கள் பயந்தீர்கள். அதனால்
நீங்கள் மைலயில் ஏறாமல் இருந்தீர்கள். எனேவ,
கர்த்தர் ெசால்வைத உங்களுக்கு அறிவிக்க நான்
கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் நின்ேறன்.
அப்ெபாழுது கர்த்தர் ெசான்னார்:
6 ‘உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நான் எகிப்தில்
உங்கள் அடிைமத்தனத்திலிருந்து உங்கைள
ெவளிேயறச் ெசய்ேதன். எனேவ நான் கூறும் இந்தக்
கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
7 ‘என்ைனத் தவிர அந்நிய ெதய்வங்கைள நீங்கள்
ெதாழுதுெகாள்ளக்கூடாது.
8 ‘ேமேல ஆகாயத்திேலா, கீேழ பூமியிேலா அல்லது
பூமிக்குக் கீேழ தண்ணீரிேலா உள்ளைவகளின்
சிைலகைளேயா உருவங்கைளேயா
உண்டாக்கக்கூடாது. 9 நீங்கள் எத்தைகய
விக்கிரகங்கைளயும் ெதாழுதுெகாள்ளேவா,
ேசவிக்கேவா ேவண்டாம். ஏெனன்றால் நாேன
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்! என் ஜனங்கள் அந்நிய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வைத நான்
ெவறுக்கின்ேறன். எனக்கு எதிராக அவ்வாறு பாவம்
ெசய்யும் ஜனங்கள் என் எதிரிகள். நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். அவர்களது குழந்ைதகைளயும் ேபரக்
குழந்ைதகைளயும் அவர்களின்
குழந்ைதகைளயும்கூடத் தண்டிப்ேபன். 10 ஆனால்,
என்னிடத்தில் அன்பு காட்டி என் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிபவர்களிடம் மிகவும் இரக்கம் காட்டுேவன்.
அவர்களின் குடும்பங்களின் மீது ஆயிரம்
தைலமுைறகள் வைர இரங்கி அருள்ேவன்!
11 ‘உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ெபயைரத்
தவறான வழியில் பயன்படுத்தாேத. அவ்வாறு, ஒருவன்
கர்த்தருைடய ெபயைரத் தவறாகப் பயன்படுத்தினால்
அவன் தண்டிக்கப்படுவான். அவன் கர்த்தரால்
குற்றமற்றவனாகக் கருதப்படமாட்டான்.
12 ‘உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ஓய்வு நாட்கைளப்
பரிசுத்தமாகக் கழிப்பாயாக. 13 வாரத்திற்கு ஆறு
நாட்கள் உன் ேவைலக்குரிய கிரிையகைளச் ெசய்.
14 ஆனால், ஏழாவது நாேளா உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கான ஓய்வுநாள். எனேவ, அந்த நாளில்
யாரும் ேவைல ெசய்யக்கூடாது. நீ மட்டுமின்றி,
உனது குமாரர்களும், குமாரத்திகளும்,
ேவைலக்காரர்களும், உன் வீட்டிலுள்ள மாடு, கழுைத
மற்றும் பிற விலங்குகளும்கூட ேவைலச்
ெசய்யக்கூடாது. உன் வீட்டிலிருக்கின்ற
அந்நியர்களும் யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. நீ ஓய்வு எடுப்பது ேபால உன்
அடிைமகள் எல்ேலாருேம ஓய்வு எடுக்க ேவண்டும். 15

நீங்கள் எகிப்து நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்தைத
மறந்துவிடாதீர்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவரது ஆற்றல் மிகுந்த கரத்தினாலும், ஓங்கிய
புயத்தினாலும் உங்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டு
வந்தார். உங்கைள அடிைமத்தனத்திலிருந்து
சுதந்திரமாக்கினார். இதனாேலேய ஓய்வுநாைள
எப்ேபாதும் விேசஷித்த நாளாக ெசய்யும்படி உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் கட்டைளயிட்டார்.
16 ‘உன் தாய், தந்ைதக்கு மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீ இைதச்
ெசய்வதற்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளார். நீ இந்தக்
கட்டைளையப் பின்பற்றினால், உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்கு அளிக்கும் நாட்டிேல உன்ைன
நீண்ட நாள் வாழச் ெசய்வார்.
17 ‘யாைரயும் ெகாைல ெசய்யாதிருக்க ேவண்டும்.
18 ‘விபச்சாரம் என்னும் பாவத்ைதச் ெசய்யாேத.
19 ‘எந்த ஒரு ெபாருைளயும் திருடக்கூடாது.
20 ‘பிறருக்கு எதிராகப் ெபாய் சாட்சி
ெசால்லக்கூடாது.
21 ‘பிறருைடய மைனவி மீது ஆைசெகாள்ளாேத.
பிறரது வீட்ைடயும், அவரது நிலத்ைதயும், அவரது
ேவைலக்காரன் ேவைலக்காரிகைளயும், அவனது
மாடு அல்லது கழுைதகைளயும் விரும்பக்கூடாது.
மற்றவர்களிடம் உள்ள எந்த ஒரு ெபாருைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ள ஆைசப்படக்கூடாது’” என்றான்.

ேதவைனக் கண்டு ஜனங்கள் பயந்தனர்
22 ேமாேச, “இந்தக் கட்டைளகைள கர்த்தர்
மைலயிேல உங்கள் எல்ேலார் முன்னிைலயிலுேம
வழங்கினார். அக்கினியிலிருந்தும்,
ேமகத்திலிருந்தும், இருளிலிருந்தும் மகா
சத்தமாகேவ கர்த்தர் ேபசினார். அவர் வழங்கிய
இக்கட்டைளகைளத் தவிர ேவறு எதுவும்
கூறவில்ைல. அவர் இந்தக் கட்டைளகைள இரண்டு
கற்பலைககளில் எழுதி என்னிடம் தந்தார்.

23 “மைல அக்கினியால் எரிந்தேபாது
இருளிலிருந்து உண்டான சத்தத்ைத நீங்கள்
ேகட்டீர்கள். பின்பு மூப்பர்களும் உங்கள்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும் என்னிடம்
வந்தார்கள். 24 அவர்கள், ‘நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவரது மகிைமையயும், ெபருைமகைளயும்
காண்பித்தார். நாம் அவர் அக்கினியிலிருந்து
ேபசியைதக் ேகட்ேடாம். ேதவன் மனிதேனாடு
ேபசியும் அவர் உயிேராடு வாழ்வைத இந்நாளில்
கண்ேடாம். 25 ஆனால், இங்ேக மீண்டும் நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் ேபசுவைதக் ேகட்ேடாமானால்
நாம் மரிப்பது உறுதி. அந்த பயங்கரமான
அக்கினியானது நம்ைம அழித்துவிடும். நாம் மரிக்க
விரும்பவில்ைல. 26 நாம் ேகட்டதுேபால்
அக்கினியின் நடுேவ இருந்து ேபசுகிற ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய சத்தத்ைத ேவறு யாராவது ேகட்டு
உயிேராடிருந்ததுண்ேடா! 27 ேமாேச, நீ ெநருங்கிச்
ெசன்று, நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறும்
எல்லாவற்ைறயும் ேகட்க ேவண்டும். பின் கர்த்தர்
உம்மிடம் கூறிய எல்லாவற்ைறயும் எங்களிடம்
ெசால்ல ேவண்டும். நாங்கள் நீர் ெசால்வைதக்
ேகட்டு அதன்படிேய ெசய்ேவாம்’ என்றீர்கள்.
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6

கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ேபசுகிறார்
28 “கர்த்தர் நீங்கள் என்ேனாடு ேபசியைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவர் என்னிடம் ெசான்னது,
‘இந்த ஜனங்கள் உன்ேனாடு ேபசியைத எல்லாம்
நான் ேகட்ேடன். அவர்கள் ெசான்னது எல்லாேம
நன்றாகேவ இருந்தன. 29 நான் விரும்புவெதல்லாம்
அவர்களது சிந்தைன வழிமாறாமல் என்ைன மதித்து
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, எனது கட்டைளகைள
எல்லாம் பின்பற்றக்கூடிய மனஉறுதிையப்
ெபறேவண்டும். அப்ேபாது அவர்களுக்கு
எல்லாவற்றிலும் நன்ைம உண்டாயிருக்கும்.
அவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, அவர்களது
சந்ததிகளுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் அைனத்தும்
நன்றாய் அைமயும்.

30 “‘நீ ெசன்று அந்த ஜனங்களிடம், அவர்களது
கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப் ேபாகச் ெசால், 31

ஆனால் நீேயா இங்ேக எனது அருகிேலேய நில்.
நான் உன்னிடம் எல்லா கட்டைளகைளயும்,
சட்டங்கைளயும் நியாயங்கைளயும் ெசால்லுகிேறன்.
அவற்ைற நீ அவர்களுக்குப் ேபாதிக்க ேவண்டும்.
நான் அவர்கள் வாழும்படி ெகாடுத்த நிலத்தில் உன்
ேபாதைனப்படிேய அவர்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்ய ேவண்டும்.’”

32 ஆைகயால், நீங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்குக்
கூறிய கட்டைளகளின்படி நடந்துெகாள்ளக்
கவனமாக இருங்கள். ேதவன் கூறியவற்ைறப்
பின்பற்றுவைத நிறுத்திவிடாதீர்கள். 33 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு ெகாடுத்த
கட்டைளகளின்படிேய ெநறி தவறாது வாழேவண்டும்.
பின் நீங்கள் ெதாடர்ந்து எல்லாவற்றிலும் நலம்ெபற்று
வாழலாம். உங்களுக்குச் ெசாந்தமான நிலத்தில்
நீண்டநாள் நீங்கள் வாழ்வீர்கள்.

எப்ெபாழுதும் ேதவைன ேநசித்துக் கீழ்ப்படி!

“உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குப்
ேபாதிக்கும்படி என்னிடம் கூறியக்
கட்டைளகளும், சட்டங்களும்,

நியாயங்களும் இைவகேள. குடிேயறும்படி நீங்கள்
ேபாகிற ேதசத்திேல இந்த சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். 2 நீயும் உன் சந்ததியினரும் நீங்கள்
வாழ்கின்ற காலம்வைர உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைர மதிக்க ேவண்டும். நான் உங்களுக்குத்
தரும் சட்டங்களுக்கும் கற்பைனகளுக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இவ்வாறு நீங்கள் ெசய்தால்,
நீங்கள் நீண்ட ஆயுைளப் ெபறுவீர்கள். 3 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள, நான் கூறுவைதக் கவனமாகக்
ேகட்பதுடன் இந்தச் சட்டங்களுக்கு நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும், அப்ேபாது உங்களுக்கு எல்லாம்
நல்லைவயாக அைமயும், நீங்கள், அேநக
குழந்ைதகைளப் ெபறுவீர்கள். உங்கள்
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு
வாக்களித்தபடி பாலும் ேதனும் ஓடக்கூடிய வளமான
ேதசத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.

4 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, கவனியுங்கள், நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒருவேர ேதவன்! 5 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில், நீ முழு இருதயத்துடன்,
நிைறவான ஆத்மாவுடன், உன் முழு வலிைமயுடன்
அன்பு ெசலுத்தேவண்டும். 6 இன்று நான் கூறும்

இந்தக் கட்டைளகைள என்றும் உங்கள் மனதில்
ைவக்கேவண்டும். 7 நீங்கள் இவற்ைறக்
கட்டாயமாக உங்கள் குழந்ைதகளுக்குப் ேபாதிக்க
ேவண்டும். உங்கள் வீட்டினுள் இருக்கும்ேபாதும்
வீதிகளில் நடக்கும்ேபாதும் அவற்ைறப் பற்றிப்
ேபசேவண்டும். நீங்கள் தூங்கச் ெசல்லும்ேபாதும்
உறங்கி எழும்ேபாதும் அவற்ைறப் பற்றிேய
அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். 8 அவற்ைற
எழுதிக்ெகாண்டு அைடயாளமாக உங்கள் ைககளில்
அணிந்து ெகாள்ளுங்கள். என் ேபாதைனகைள
ஞாபகத்தில் ைவத்துக்ெகாள்ளப் பயன்படும்படி
எப்ேபாதும் அைவகைள உங்கள் ெநற்றியில்
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 9 அைவகைள உங்கள்
வீட்டுக்கதவு நிைலக்கால்களிலும் வாசல்களிலும்
எழுதி ைவயுங்கள்.

10 “ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகிய உங்கள்
முற்பிதாக்களிடம் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
இந்தப் பூமிைய உங்களுக்குத் தருவதாகக் கூறினார்.
கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த பூமிையக் ெகாடுப்பார்.
நீங்கள் இதுவைர உருவாக்காத வளமான ெபரிய
நகரங்கைளத் தருவார். 11 நீங்கள் ைவத்திராத
சிறந்த நல்ல ெபாருட்கள் பலவற்ைறக்ெகாண்ட
வீடுகைள கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள்
இதுவைரத் ேதாண்டியிருக்காத கிணறுகைளத்
தருவார். நீங்கள் இதுவைரப் பயிரிடாத திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள், ஒலிவ மரங்கள் ேபான்றவற்ைற
கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் திருப்தியாக
உண்ணலாம்.

12 “ஆனால் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்!
கர்த்தைர மறந்துவிடாதிருங்கள். நீங்கள் எகிப்தில்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள், ஆனால் கர்த்தர்
உங்கைள அந்த அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்டு
வந்தார். 13 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசய்து அவர் ஒருவைர மட்டும்
ேசவியுங்கள். அவரது ெபயைர மட்டுேம ைவத்து
மற்றவருக்கு வாக்களியுங்கள் (பிற ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ெபயைரப் பயன்படுத்தாதிருங்கள்!)
14 நீங்கள் கண்டிப்பாக பிற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பின்பற்றக் கூடாது. உங்கைளச் சுற்றியிருக்கின்ற
ஜனங்களின் பிற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள நீங்கள்
பின்பற்றக் கூடாது. 15 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
எப்ேபாதும் உங்களுடன் இருக்கிறார். அவர் தமது
ஜனங்கள் பிற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வைத ெவறுக்கின்றார். எனேவ,
நீங்கள் அத்தைகய ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றினால்
உங்கள் மீது கர்த்தர் மிகவும் ேகாபங்ெகாள்வார்.
அவர் உங்கைள இந்தப் பூமியில் இருந்ேத
அழித்துவிடுவார்.

16 “நீங்கள் மாசாவிேல ெசய்ததுேபால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர ேசாதைன ெசய்யாதீர்கள்.
17 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய,
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதில் நீங்கள் உறுதியாக
இருக்க ேவண்டும். அவர் உங்களுக்காக வழங்கிய
எல்லா ேபாதைனகைளயும், சட்டங்கைளயும் நீங்கள்
கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற ேவண்டும். 18 நீங்கள்
கர்த்தைரத் திருப்திப்படுத்தும்படி நல்லவற்ைறயும்,
சரியானவற்ைறயும் மட்டுேம ெசய்யேவண்டும்.
அப்ேபாது எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாகேவ
நடக்கும். கர்த்தர் உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு
உறுதியளித்த ேதசத்தில் ேபாய் நல்ல நிலங்கைள
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எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். 19 கர்த்தர் ெசான்னது
ேபால் உங்கள் எதிரிகள் அைனவைரயும் நீங்கள்
துரத்திவிடலாம்.

ேதவன் ெசய்தவற்ைற உங்கள் பிள்ைளகளுக்குப்
ேபாதியுங்கள்

20 “வருங்காலத்தில், ‘நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்கு வழங்கிய ேபாதைனகளுக்கும்,
சட்டங்களுக்கும், நியாயங்களுக்கும் அர்த்தம்
என்ன?’ என்று உன்னுைடய குமாரன் உன்னிடம்
ேகட்கலாம். 21 நீ உன் மகனிடம் ெசால், ‘நாங்கள்
எகிப்தில் பார்ேவானுக்கு அடிைமகளாக
இருந்ேதாம். அப்ேபாது கர்த்தர் தன் வல்லைமயான
கரத்தினாேல எகிப்திலிருந்து எங்கைள ெவளிேயறச்
ெசய்து மீட்டுக்ெகாண்டார். 22 கர்த்தர் அங்ேக
சிறந்த அற்புதங்கைளச் ெசய்தார். கர்த்தர் எங்கள்
கண்களுக்கு முன்ேப எகிப்தின் மீதும், பார்ேவான்
மீதும், அவன் குடும்பம் அைனத்தின் மீதும், ெகாடிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார்.
23 பின்பு கர்த்தர் நமது முற்பிதாக்களுக்கு கூறியபடி
இந்த ேதசத்ைத நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி நம்ைம
எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறச் ெசய்தார், 24 கர்த்தர்
ேபாதித்த அைனத்ைதயும் நாம் பின்பற்றும்படி
கர்த்தர் நமக்கு கட்டைளயிட்டார். நாம் நமது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு மிகுந்த மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும். அப்ேபாது கர்த்தர் நாம் இன்று இருக்கிற
வண்ணமாக எப்ேபாதும் வாழ்ந்து ெசழிப்பாக
இருக்கும்படிச் ெசய்வார். 25 நமது ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவரது சட்டங்கைள நாம்
கவனமாகப் பின்பற்றிேனாம் என்றால், அப்ேபாது
ேதவன் நாம் மிக நல்ல காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம்’”
என்று ெசால்வார்.

இஸ்ரேவலர், ேதவனின் விேசஷ ஜனங்கள்

“உங்கள் விருப்பத்திற்ேகற்ப சுதந்திரமாக
வாழப்ேபாகின்ற இந்த ேதசத்தில் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்திச்

ெசல்வார். உங்களுக்காக உங்கைளவிடப்
ெபரியவர்களும், பலசாலிகளுமான ஏத்தியர்,
கிர்காசியர், எேமாரியர், கானானியர், ெபரிசியர்,
ஏவியர், எபூசியர் ஆகிய ஏழு நாட்டினர்கைளயும்
உங்களுக்கு முன்பாகேவ துரத்துவார். 2 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்த ஏழு நாட்டினைரயும்
உங்களுக்குக் கீேழ கட்டுப்பட ைவப்பார். அவர்கைள
நீங்கள் ேதாற்கடிப்பீர்கள். அவர்கைள முழுவதுமாக
நீங்கள் அழித்துவிட ேவண்டும். அவர்களிடம் எவ்வித
ஒப்பந்தமும் ெசய்யாதீர்கள். அவர்களிடம் இரக்கம்
காட்டாதீர்கள். 3 அவர்களில் எவைரயும்
மணந்துெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள் மட்டுமின்றி
உங்கள் குமாரர்கைளேயா குமாரத்திகைளேயா
அந்த ஜனங்கைளச் சார்ந்தவர்களில் ஒருவருக்கும்
திருமணம் ெசய்து ைவக்கக் கூடாது. 4 ஏெனன்றால்
அந்த ஜனங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைள என்ைனப்
பின்பற்றுவதிலிருந்து திைசதிருப்பி விடுவார்கள்.
பின்பு உங்கள் பிள்ைளகள் மற்ற ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அதனால்,
கர்த்தர் உங்கள்மீது கடுைமயாக ேகாபங்ெகாள்ள
ேநரிடும். அவர் உங்கைள விைரவில் அழித்துவிடுவார்.

ெபாய்த் ெதய்வங்கைள அழித்துவிடுங்கள்
5 “நீங்கள் அந்தப் பைகவர்களுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டியது என்னெவன்றால், அவர்களின்
பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்களுைடய
ஞாபகார்த்தக் கற்கைள உைடத்துவிடுங்கள்.
அவர்களது அெஷரா ேகாவில் கம்பங்கைள ெவட்டி
வீழ்த்தி, அவர்களது சிைலகைளத் தீயிலிட்டு
அழித்துவிடுங்கள்! 6 ஏெனன்றால் நீங்கள்
எல்ேலாரும் கர்த்தருைடய ெசாந்த ஜனங்கள்.
இந்தப் பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலிருந்தும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து தமக்கு விேசஷமான ஜனங்களாக
ஆக்கினார். 7 ஏன் கர்த்தர் உங்கள் மீது அன்பு
ெசலுத்தி ேதர்ந்ெதடுத்தார்? மற்ற ஜனங்கைளவிட
நீங்கள் அதிகமானவர்கள் என்பதால் அல்ல, மற்ற
எல்லா ஜனங்கைளயும்விட நீங்கள் மிகக்
குைறவானவர்கேள! 8 ஆனால், கர்த்தர் தமது ெபரிய
வல்லைமயினால் எகிப்திலிருந்து உங்கைள மீட்டு
வந்தார். அவர் உங்கைள அடிைமத்தனத்திலிருந்து
விடுவித்தார். எகிப்து நாட்டு மன்னனாகிய
பார்ேவானின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து உங்கைள
கர்த்தர் விடுவித்தார். ஏெனன்றால் கர்த்தர்
உங்கள்மீது அன்பு ெசலுத்தி உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்ைகக் காப்பாற்ற
விரும்பினார்.

9 “ஆைகயால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஒருவேர ேதவன் என்பைத நிைனவில்
ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அவரிடம் முழு நம்பிக்ைக
ெகாள்ளலாம்! அவர் தமது உடன்படிக்ைகயிலிருந்து
விலகமாட்டார். யாெரல்லாம் அவரிடம் அன்பு
ைவத்து, அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிகிறார்கேளா அவர்களுக்ெகல்லாம் ேதவன்
தமது அன்ைபயும், அருைளயும் ெபாழிவார்.
உங்களிடம் மட்டுமின்றி, உங்களின் ஆயிரம்
தைலமுைறகளுக்கும் அவர் தமது அன்ைபயும்
அருைளயும் தருவார். 10 ஆனால், அவைர
ெவறுக்கின்றவர்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
அவர்கைள அழித்துவிடுவார். அவர்கைளத்
தண்டிப்பதில் சிறிதும் தயவு காட்டமாட்டார். 11

எனேவ நான் இன்று ெகாடுக்கும் நமது ேதவனுைடய
கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும்,
நியாயங்கைளயும் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயுடன்
பின்பற்றேவண்டும்.

12 “உன்ேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகயின்படி
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் மீது அன்பு
ெசலுத்த ேவண்டுெமன்றால் இந்த சட்டங்கைள நீ
கவனமாகப் பின்பற்றி அைவகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். இைதத் ேதவன் உங்கள்
முற்பிதாக்களுடன் உறுதி ெசய்துள்ளார். 13 ேதவன்
உங்கள்மீது அன்பு ெசலுத்தி உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் ேதசத்ைத ேதவன்
வளர்ச்சியைடயச் ெசய்வார். உங்கள் பிள்ைளகைள
ேதவன் ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் வயல்ெவளிகைள
வள மாக்குவார். உன் நிலத்தில் தானியங்கைளயும்,
புதிய திராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்
ேதவன் தந்தருளுவார். உங்கள் பசுக்கைளயும்,
கன்றுகைளயும், ஆடுகைளயும்,
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ேதவன் ஆசீர்வதிப்பார்.

உபாகமம் 6:19
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ெகாடுப்ேபன் என்று உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு அவர்
வாக்களித்த அந்த ேதசத்தில் அவர் உங்களுக்கு
எல்லா வைகயான ஆசீர்வாதங்கைளயும்
தந்தருளுவார்.

14 “மற்ற எல்லா ஜனங்கைள விடவும் நீங்கள்
ேதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ஒவ்ெவாரு
கணவனும் மைனவியும் குழந்ைதச் ெசல்வம்
ெபறுவீர்கள். உங்கள் மாடுகளும் கன்றுகைளப்
ெபறும். 15 உங்களிடம் உள்ள எல்லா
ேநாய்கைளயும் கர்த்தர் நீக்கிவிடுவார். உங்களுக்குத்
ெதரிந்துள்ள எகிப்தியர்களின் ெகாடிய ேநாய்களில்
ஒன்று கூட உங்கள் மீது வந்துவிடாமல் கர்த்தர்
காத்துக்ெகாள்வார். ஆனால் உங்கள் எதிரிகளுக்கு
அவ்வித ேநாய்கள் பிடிக்குமாறு ெசய்வார். 16

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய உதவிேயாடு
ேதாற்கடித்த எல்லா எதிரிகைளயும் அழித்துவிட
ேவண்டும். அவர்களுக்காக வருத்தப்படாதீர்கள்.
அவர்களது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனன்றால் அைவ
உங்கைளப் பிடிக்கும் கண்ணியாகிவிடும். அைவ
உங்கள் வாழ்ைவ நாசமாக்கிவிடும்.

கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவுவதாக
வாக்களிக்கிறார்

17 “‘நம்ைமவிட நம் எதிரிகள் ெபரியவர்கள். நாம்
எப்படி அவர்கைளத் துரத்திவிடுவது’ என்று உங்கள்
மனதிற்குள் நீங்கேள ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். 18

நீங்கள் அவர்கைளக் கண்டு சிறிதும் பயப்படத்
ேதைவயில்ைல. அன்று எகிப்தில் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் பார்ேவானுக்கும் எகிப்தின்
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ெசய்தைத நீங்கள்
நிைனத்துப் பார்க்க ேவண்டும். 19 அவர்களுக்கு
ேதவன் ெசய்த ெபரிய இைடயூறுகைள நீங்கள்
பார்த்தீர்கள். ேதவன் ெசய்த அற்புதச்
ெசயல்கைளயும் நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்.
எகிப்திலிருந்து உங்கைள மீட்க கர்த்தர் தமது
பலத்த ைககைளயும் ஓங்கிய புயத்ைதயும்
பயன்படுத்தியைத நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் மீண்டும் அேத ஆற்றைலப்
பயன்படுத்தி, நீங்கள் பயப்படுகின்ற அைனத்து
ஜனங்களுக்கு எதிராகவும் அப்படிேய ெசய்வார்.

20 “அவ்வாறு ெசய்தபின்பும், மீதியுள்ளவர்களான
உங்களுக்குத் தப்பி ஒளிந்து ெகாள்பவர்கைளயும்
கண்டுபிடித்து அழித்துவிடுவதற்கு உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் குளவிகைள அனுப்புவார்.
ேதவன் அவர்கள் அைனவைரயும் அழித்துவிடுவார்.
21 அவர்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுடன் இருக்கின்றார். அவர் வல்லைமயும்
பயங்கரமும் ெகாண்ட ேதவனாவார். 22 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களின் எதிரிகைள உங்கள்
ேதசத்ைத விட்டு ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத்
துரத்திவிடுவார். நீங்கள் அவர்கள் அைனவைரயும்
ஒேர சமயத்தில் அழித்துவிட ேவண்டாம். நீங்கள்
அப்படிச்ெசய்தால் காட்டு மிருகங்கள் உங்கைளச்
சுற்றி எண்ணிக்ைகயில் ெபருகிவிடும். 23 ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களின் எதிரிகைள
உங்களிடம் ேதாற்கச் ெசய்வார். அவர்கள் அழியும்
வைரயில் அவர்கைளத் திணறச் ெசய்வார். 24

அவர்களது ராஜாக்கள் உங்களிடம் ேதாற்றுப்ேபாக
கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவுவார். நீங்கள் அவர்கைள
அழித்துவிடுவீர்கள்! உலகம் அவர்கள் வாழ்ந்தைத
மறந்துவிடும். அவர்களில் ஒருவனும் உங்கைளத்
தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அவர்கள் அைனவைரயும்
நீங்கள் அழித்துவிடுவீர்கள்.

25 “நீங்கள் அவர்களது ெதய்வங்களின்
சிைலகைளத் தீயிலிட்டுக் ெகாளுத்திவிட ேவண்டும்.
நீங்கள் அந்தச் சிைலகளில் உள்ள ெவள்ளி அல்லது
தங்கத்தின் மீது சிறிதளவும் ஆைச ெகாள்ளாமலும்,
எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருக்க ேவண்டும்.
அவர்களின் ெவள்ளி அல்லது தங்கத்ைத நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டால் அது உங்கைள சிக்க ைவத்து,
உங்கள் வாழ்க்ைகைய நாசமாக்கிவிடும்.
ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவற்ைற
அருெவருத்து ெவறுப்பவர் ஆவார். 26 எனேவ, அங்கு
அருெவருக்கத்தக்க விக்கிரகங்கைள நீங்கள்
உங்கள் வீட்டுக்குள் ெகாண்டுவரக்கூடாது, நீங்களும்
அவற்ைறக் கண்டிப்பாக ெவறுத்து ஒதுக்கேவண்டும்.
அைவ அைனத்ைதயும் அழித்துவிட ேவண்டும்!”

கர்த்தைர நிைன

நான் இன்று ெகாடுக்கின்ற எல்லாக்
கட்டைளகைளயும் நீங்கள் கண்டிப்பாகப்
பின்பற்ற ேவண்டும். ஏெனன்றால்,

அப்ேபாதுதான் நீங்கள் வாழ்ந்து வளர்ந்து
உயர்ந்தெதாரு சமுதாயமாக வரமுடியும். கர்த்தர்
உங்கள் முற்பிதாக்களிடம் ெசான்னதுேபால் நீங்கள்
சுதந்திரமான ேதசத்ைதப் ெபறமுடியும். 2 இந்தப்
பாைலவனத்தில் கடந்துவந்த 40 ஆண்டு காலத்தில்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள நடத்தி வந்த
எல்லா வழிகைளயும் பற்றி நீங்கள் நிைனத்துப்
பார்க்கேவண்டும். கர்த்தர் உங்கைள
ேசாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார். உங்கைளத்
தாழ்ைமயானவர்களாக்க அவர் விரும்பினார்.
உங்கள் மனதில் உள்ள எண்ணங்கைள அறிய அவர்
ஆைசப்பட்டார். அவரது கட்டைளகைள நீங்கள்
ஒழுங்காகப் பின்பற்றுகிறீர்களா என்பைத அவர்
அறிய விரும்பினார். 3 கர்த்தர் உங்கைளத்
தாழ்ைமயாக்கி உங்கைளப் பசியால் வருத்தி, பின்
நீங்களும் உங்கள் முற்பிதாக்களும் இதுவைர
பார்க்காத, “மன்னா” என்னும் உணைவ உண்ணச்
ெசய்தார். ேதவன் ஏன் இப்படிச் ெசய்தார்?
ஏெனன்றால் மனிதன் ெவறும் அப்பத்ைதத் தின்பதால்
மட்டும் உயிர்வாழ்ந்திட முடியாது. அவர்கள் கர்த்தர்
கூறியைதக் ேகட்பதினாேலேய வாழலாம் என்பைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என ேதவன்
விரும்பினார். 4 கடந்த 40 ஆண்டுகளில் உங்களது
ஆைடகள் பைழைமயைடந்து ேபாகவிடவில்ைல.
உங்களது கால்கள் வீக்கமைடந்துவிடவில்ைல.
(ஏெனன்றால் கர்த்தர் உங்கைளப் பாதுகாத்தார்.) 5

உங்களுக்காக உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள் நிைனத்துப்
பார்க்கேவண்டும். ஒரு தந்ைத தன் குமாரனுக்கு
கற்றுக்ெகாடுத்து அவைனத் திருத்துவதுேபால்
ேதவன் உங்களுக்கு விளக்கினார்.

6 “அத்தைகய உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
அவற்ைறப் பின்பற்றி அவைர மதிக்கேவண்டும். 7

உபாகமம் 8:7
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உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள ஒரு நல்ல
ேதசத்திேல வசிக்க அைழத்துக்ெகாண்டு வருகிறார்.
அங்கு பள்ளத்தாக்குகளிலிருந்தும்
மைலகளிலிருந்தும் புறப்படுகின்ற ஆறுகளும்,
ஊற்றுகளும், ஏரிகளும் தண்ணீர்வளம் நிைறந்தது. 8

அந்த நிலம் ேகாதுைமையயும், பார்லிையயும்,
திராட்ைசக் ெகாடிகைளயும், அத்தி மரங்கைளயும்,
மாதுளஞ் ெசடிகைளயும் விைளவிக்கும் வளமான
நிலம். அது ஒலிவ மரங்கைளயும், எண்ெணய், ேதன்
ஆகியவற்ைறயும் ெகாடுக்கவல்ல நிலமாகும். 9

அங்ேக நீங்கள் தாராளமாக உண்டு வாழலாம்.
உங்களுக்குத் ேதைவயான எல்லாப் ெபாருட்களும்
கிைடக்கும். அது, பாைறகள் இரும்பாக இருக்கும்
ேதசமாக உள்ளது. அங்குள்ள மைலகளிலிருந்து
ெசம்பு உேலாகத்ைத நீங்கள் ெவட்டி எடுக்கலாம், 10

அங்கு நீங்கள் உண்ண விரும்புகின்ற எல்லாம்
உங்களுக்குக் கிைடக்கும். இத்தைகய வளம்
நிைறந்த, நீங்கள் திருப்தியுடன் மகிழ்வாய் வாழக்
கூடிய இந்த நிலத்ைத உங்களுக்குத் தந்த உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நீங்கள் பாராட்டிப்
ேபாற்றுவீர்கள்.

கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற மறந்துவிடாேத
11 “எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நீங்கள் மறந்துவிடாதீர்கள்!
கவனமாக இருங்கள். நான் இன்று உங்களுக்குத்
தந்த ேதவனது கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும்,
நியாயங்களுக்கும், கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். 12

பின், நீங்கள் தாராளமான திருப்தியான உணைவ
உண்ணலாம். வசதியான வீடுகைள நீங்கள் கட்டி
அைவகைள அனுபவித்து வாழலாம். 13 உங்களது
ஆடு, மாடு, ெவள்ளாடுகள் ெபருகி
வளார்ச்சியைடயும். ெபான்னும், ெவள்ளியும்
மிகுதியாகப் ெபறலாம். நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
தாராளமாக அைடயலாம்! 14 இவற்ைறெயல்லாம்
அனுபவிக்கும்ேபாது நீங்கள் கர்வம் ெகாள்ளாமல்
எச்சரிக்ைகயாக இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நீங்கள் ஒருேபாதும்
மறந்துவிடக்கூடாது, நீங்கள் எகிப்தில்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். ஆனால் கர்த்தர்
உங்கைள விடுவித்து அங்கிருந்து ெவளிேயற்றி இங்கு
அைழத்து வந்தார். 15 மிகப்ெபரிய பயங்கரமான
பாைலவனத்தின் வழியாகக் ெகாள்ளிவாய்
பாம்புகளும், ெகாடிய ேதள்களும் நிைறந்த அந்தப்
பாைலவனத்தில் வறண்ட நிலமாகத் தண்ணீேர
இல்லாத ெகாடிய பாைலவனமாக இருந்தது.
ஆனால், கர்த்தர் அங்ேக பாைறகளுக்கு அப்பால்
இருந்து உங்களுக்குத் தண்ணீைரத் தந்தார். 16

அந்தப் பாைலவனத்தில் உங்கள் முற்பிதாக்களும்
பார்த்திராத ‘மன்னா’ என்னும் உணைவ உங்களுக்கு
உண்ணக் ெகாடுத்தார். கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசாதித்தார். ஏன்? ஏெனன்றால், முடிவில் எல்லாம்
உங்களுக்கு நன்றாய் நடக்கும்படிக்கு ேதவன்
உங்கைளப் பணியச் ெசய்தார். 17 ‘எனது ெசாந்த
ஆற்றலினாலும், திறைமயினாலுேம எல்லா
வைகயான இந்த வசதிகைளப் ெபற்ேறன்’ என்று
ஒருநாளும் உனக்குள் ெசால்லிவிடாேத.
எச்சரிக்ைகயாய் இரு! 18 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைரேய நிைனப்பீர்களாக! அவேர உங்கள்

முற்பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டுக் ெகாடுத்த தமது
உடன்படிக்ைகைய நிைறேவற்றும் ெபாருட்டு,
இந்நாளில் உங்களுக்கு இருக்கின்றச்
ெசல்வங்கைள, நீங்கள் ஏற்படுத்திக்ெகாள்வதற்கான
ஆற்றைலத் தந்தார்.

19 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர என்ைறக்கும்
மறந்துவிடாதீர்கள். மற்ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ஒருேபாதும் பின்பற்றிவிடாதீர்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, ேசவிக்கேவா ேவண்டாம்.
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் நான் இன்று உங்கைள
எச்சரிக்கின்ேறன், நீங்கள் கண்டிப்பாக
அழிந்துவிடுவீர்கள்! 20 கர்த்தர் உங்களுக்காக
உங்கள் எதிரிகைள அழித்தார். ஆனால் நீங்கேளா
அவர்களின் பிற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பின்பற்றினால், உங்கைளயும் அவர்கைளப் ேபான்ேற
அழித்துவிடுவார். ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ெசவிெகாடுப்பைத நிறுத்திவிட்டீர்கள்!

கர்த்தர் இஸ்ரேவலருடன் இருப்பார்

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள கவனியுங்கள்!
நீங்கள் இன்று ேயார்தான் நதிையக் கடந்து
ெசல்லப் ேபாகிறீர்கள். அந்த நிலத்தில்

உங்கைளவிடப் ெபரிய பலம் வாய்ந்த உங்களின்
எதிரிகைள ெவளிேய துரத்துவீர்கள். அவர்களது
நகரங்கள் வானத்ைதத் ெதாடும் உயர்ந்த
மதில்கைளக் ெகாண்ட ெபரிய நகரங்களாகும்! 2

அங்குள்ள ஜனங்கள் உயரமாகவும் பருமனாகவும்
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஏனாக்கின் வம்சத்தினர்.
நீங்கள் அவர்கைளப்பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்கள்.
‘ஏனாக்கியர்கைள எவராலும் எதிர்த்து
ெவல்லமுடியாது’ என்று நம் ஒற்றர்கள் கூறியைத
நீங்கள் ேகட்டிருப்பீர்கள். 3 ஆனால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக இந்த
ஆற்றிைனக் கடந்து ெசல்பவராயிருக்கிறார்
என்பைத அறிந்துெகாள்ளுங்கள். எனேவ உங்களால்
ஏனாக்கியர்கைள எதிர்க்க முடியும். ேதவன்
அக்கினிையப் ேபால் அவர்கைள அழித்துவிடுவார்!
கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள அழித்துவிடுவார்.
அவர்கைள உங்கள் முன்னால் வீழச்சியைடயச்
ெசய்வார். அவர்கைள நீங்கள் ெவளிேய
துரத்திவிடுவீர்கள். நீங்கள் அவர்கைள விைரவில்
அழித்துவிடுவீர்கள். ேதவன் உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய இது விைரவில் நிகழும்.

4 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து
அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாகேவ துரத்திடுவார்.
ஆனால், ‘நாம் நல்லவர்கள் என்பதால் கர்த்தர்
நம்ைம இந்த ேதசத்திற்கு சுதந்திரமாக வாழும்படி
அைழத்து வந்தார்’ என்று உங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். அந்த ஜனங்கைள
கர்த்தர் ெவளிேய துரத்தியதற்கு நீங்கள்
நல்லவர்களாக இருந்தீர்கள் என்பதால் அல்ல,
அவர்கள் தீயவர்களாக இருந்தனர் என்பேத
காரணமாகும், 5 நீங்கள் நல்லவர்களாயும்
ேநர்ைமயாயும் வாழ்ந்ததால் அவர்களது ேதசத்தில்
சுதந்திரமாக வாழப் ேபாகிறீர்கள் என்பதல்ல.
தீயவழிகளில் அவர்கள் வாழ்வதினால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள ெவளிேய
துரத்தினார். அதனாேலேய நீங்கள் அங்ேக
ேபாகின்றீர்கள். அதுமட்டுமின்றி, ேதவன் உங்கள்
முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
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ஆகியவர்களுடன் ெசய்த வாக்கிைன நிைறேவற்ற
விரும்பினார். 6 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
சுதந்திரமாக வசிக்க உங்களுக்கு இந்த நல்ல
ேதசத்ைத தருகின்றார். ஆனால் நீங்கள் நல்லவர்கள்
அல்ல, மிகவும் பிடிவாதமுள்ள ஜனங்கள் என்பைத
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.

கர்த்தரின் ேகாபத்ைத நிைனத்துப்பார்
7 “பாைலவனத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்திய ேகாபத்திைன
நிைனத்துப் பாருங்கள், மறந்துவிடாதீர்கள்! நீங்கள்
எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்விடத்தில்
வந்து ேசரும்வைர கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தீர்கள். 8 ஒேரப் மைலயிலும் நீங்கள்
கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபத்ைத உண்டாக்கினீக்கள்!
கர்த்தர் உங்கைள அழித்துவிட நிைனக்கும்
அளவிற்கு ேகாபத்ைத உண்டாக்கினீர்கள். 9

கர்த்தர் உங்களுக்காக உடன்படிக்ைகைய எழுதிய
கற்பலைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு நான்
மைலமீது ஏறிச்ெசன்ேறன். மைல மீேத 40 நாட்கள்
இரவும், பகலும் தங்கிேனன். நான் உணவு
உண்ணாமலும், தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருந்ேதன்.
10 அப்ேபாது கர்த்தர் என்னிடம் அந்தக்
கற்பலைககைளத் தந்தார். ேதவன் அவரது
கட்டைளகைள அந்த இரண்டு கற்பலைககளில்
தமது விரல்களால் எழுதியிருந்தார். ேதவன் எழுதிய
ஒவ்ெவான்றும் நீங்கள் மைலயருகில் கூடியேபாது
அக்கினியின் நடுவிலிருந்து ேபசிய
வார்த்ைதகளின்படிேய இருந்தன.

11 “இரவும் பகலுமாய் 40 நாட்கள் முடிந்த பின்பு,
கர்த்தர் அந்த உடன்படிக்ைகயின்படி எழுதிய
இரண்டு கற்பலைககைளயும் என்னிடம் ெகாடுத்தார்.
12 பின் கர்த்தர் என்னிடம், ‘நீ எழுந்து இங்கிருந்து
விைரவாக இறங்கிப்ேபா. நீ எகிப்திலிருந்து
அைழத்துவந்த ஜனங்கள் தங்கைளத் தாங்கேள
ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள், என்னுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத இவ்வளவு
விைரவாக நிறுத்திவிட்டார்கள். அவர்கள் ெபான்ைன
வார்த்து தங்களுக்ெகன்று ஒரு விக்கிரகத்ைத
உருவாக்கினார்கள்’ என்று கூறினார்.

13 “ேமலும் கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான் இந்த
ஜனங்கைளக் கவனித்ேதன். இவர்கள் மிகவும்
பிடிவாதமுள்ளவர்கள்! 14 என்ைனவிட்டு விடு!
இவர்கள் எல்ேலாைரயும் அழித்து விடுகிேறன்.
இவர்களில் ஒருவரது ெபயைரக்கூட
தங்கவிடமாட்ேடன்! உன்னிடமிருந்து
இவர்கைளவிட மிகப் ெபரிய பலம் வாய்ந்த ஜனங்கள்
இனத்ைத உருவாக்குேவன்’ என்று கூறினார்.

தங்கக் கன்றுக்குட்டி
15 “பின் மைலயிலிருந்து திரும்பி கீேழ இறங்கி
வந்ேதன். மைலயானது அக்கினியால் எரிந்தது.
உடன்படிக்ைகைய எழுதிய இரண்டு
கற்பலைககளும் என் ைககளில் இருந்தன. 16 நான்
உங்கைளக் கவனித்தேபாது உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு எதிராக நீங்கள் பாவம் ெசய்தைதப்
பார்த்ேதன். தங்கத்தில் வார்க்கப்பட்ட
கன்றுக்குட்டிைய உருவாக்கியைத நான் பார்த்ேதன்!
கர்த்தர் உங்களுக்கு இட்ட வழிைய விட்டு நீங்கள்

ேவகமாக விலகிச் ெசன்றைதக் கண்ேடன்! 17

எனேவ நான் எடுத்துவந்த இரண்டு
கற்பலைககைளயும் ஓங்கி கீேழ எறிந்ேதன்.
உங்களின் கண்கள் முன்னாேலேய கற்பலைககைள
துண்டுத் துண்டுகளாகப் ேபாட்டு உைடத்ேதன். 18

பின் உங்களுைடய பாவங்களுக்காக கர்த்தருக்கு
முன்பாக முன்ேபால் மீண்டும் 40 நாட்கள் இரவு
பகலாக விழுந்து கிடந்ேதன். எவ்வைக உணவும்
உண்ணவில்ைல. தண்ணீரும் குடிக்கவில்ைல.
எதற்காக இதைனச் ெசய்ேதன் என்றால் நீங்கள்
ெசய்த பாவங்கள் மிகக் ெகாடுைமயானைவ. நீங்கள்
ெசய்த இந்த ெசயல்கள் கர்த்தருக்குச் ெசய்த
தீைமகள் ஆகும். கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபம்
உண்டாக்கினீர்கள். 19 கர்த்தருக்கு இருந்த
கடுைமயான ேகாபத்ைதக் கண்டு நான் பயந்ேதன்.
உங்கைள அழிக்கின்ற அளவுக்கு அவர் ேகாபம்
ெகாண்டிருந்தார். ஆனால், மீண்டும் நான்
மன்றாடியைதக் ேகட்டார். 20 ஆேரான் மீதும்
கர்த்தர் கடுங்ேகாபம் ெகாண்டு அவைன அழிக்க
ேவண்டும் என்றிருந்தார்! ஆனால் ஆேரானுக்காகவும்
நான் மன்றாடிேனன். 21 நீங்கள் உருவாக்கிய
எரிச்சலூட்டும் அந்தக் கன்றுக்குட்டிைய எடுத்து
தீயிலிட்டுக் ெகாளுத்தி தூள் தூளாக்கும்படி
ெசய்ேதன். அவற்ைறப் புழுதியாகும்படிச் ெசய்ேதன்.
பின் அந்தச் சாம்பைல மைலயிலிருந்து வரும்
ஆற்றில் ேபாட்டுவிட்ேடன்.

இஸ்ரேவலைர மன்னிக்கும்படி ேமாேச ேதவனிடம்
மன்றாடியது

22 “தேபராவிலும், மாசாவிலும், கிப்ேராத்
அத்தாவாவிலும் கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபத்ைத
உண்டாக்கினீர்கள். 23 காேதஸ்பர்ேனயாவிலிருந்து
விலகி வரச் ெசய்யும்ேபாது கர்த்தர் உங்களிடம்
ெசான்னைதக் ேகட்காமல் அவருக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருந்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களிடம்,
‘நீங்கள் ேபாய், நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்ைத சுதந்திரமாக வாழ
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்று கூறினார். ஆனால்,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய நீங்கள்
மறுத்தீர்கள். நீங்கள் கர்த்தைர விசுவாசிக்கவில்ைல.
கர்த்தருைடய கட்டைளகைளயும் கவனிக்கவில்ைல.
24 நான் உங்கைளப்பற்றி அறிந்த நாள்
முதற்ெகாண்டு நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்து வருகிறீர்கள்.

25 “ஆகேவ கர்த்தருக்கு முன், இரவு பகலாக 40
நாட்கள் விழுந்து கிடந்ேதன். ஏெனன்றால், கர்த்தர்
உங்கைள அழித்துவிடுவதாகச் ெசான்னார். 26 நான்
கர்த்தரிடம் இவ்வாறு ேவண்டிேனன்: கர்த்தாேவ!
எங்கள் ஆண்டவேர! உமது ஜனங்கைள
அழித்துவிடாதிரும். அவர்கள் உமக்கு உரியவர்கள்.
எகிப்திலிருந்து உமது ேபராற்றலினாலும்,
பலத்தினாலும் அவர்கைள விடுவித்து அைழத்து
வந்தீர். 27 உமது ேசவகர்களான ஆபிரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகியவர்களிடம் நீர் ெசான்ன
வாக்கிைன நிைனத்துப் பாரும். உமக்கு
இணங்காமல் ேபான இவர்கைள மன்னியும்.
இவர்கள் ெசன்ற தீய வழிகைளயும், ெசய்த
பாவங்கைளயும் பாராது இருப்பீராக. 28 அப்படியும்
உமது ஜனங்களாகிய இவர்கைளத் தண்டிக்க
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விரும்பினால், அைதக் காணும் எகிப்தியர்கள்,
‘கர்த்தர் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்கின்படி,
இந்த ஜனங்கைள அந்த ேதசத்திற்கு
அைழத்துச்ெசன்று சுதங்திரமாக்க முடியவில்ைல.
கர்த்தர் இவர்கைள ெவறுத்தார். எனேவ, அவர்
இவர்கைள பாைலவனத்திற்குக் ெகால்வதற்ெகன்று
அைழத்துச் ெசன்றார்’ என்றும் கூறுவார்கள். 29

ஆனால், அவர்கள் உமது ஜனங்கேள! கர்த்தாேவ!
இவர்கள் எகிப்திலிருந்து உமது ேபராற்றலினாலும்
பலத்தினாலும் உம்மால் அைழத்து வரப்பட்ட உமது
ஜனங்களாவார்கள்.

புதிய கற்பலைககள்

“அந்த ேநரத்தில், கர்த்தர் என்னிடம், ‘நீ
முதலில் ைவத்திருந்தைதப்ேபான்று
இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி

எடுத்துக்ெகாண்டு, மைலயின்ேமல் ஏறி என்னிடம்
வா. ஒரு மரப்ெபட்டிையயும் ெசய்து எடுத்துக்ெகாள்.
2 நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தின கற்பலைககளில்
உள்ள அேத வார்த்ைதகைள நான் இந்தப் புதிய
கற்பலைககளின் மீது எழுதுேவன். பின் நீ அவ்விரு
கற்பலைககைளயும் அந்த மரப் ெபட்டிக்குள்
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.’

3 “அதன்படி நான் சீத்திம் மரத்தினால் ஒரு
ெபட்டிையச் ெசய்ேதன். முதலில் ைவத்திருந்தைதப்
ேபால் இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி எடுத்ேதன்.
பின் நான் மைலயின் மீது ஏறிச் ெசன்ேறன். இரண்டு
கற்பலைககைளயும் ைகயில் ைவத்திருந்ேதன். 4

முன்னர் நீங்கள் அைனவரும் கூட்டமாக கூடிவந்த
நாளில், மைலயில் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து
கர்த்தர் உங்கேளாடுப் ேபசிய அந்த பத்துக்
கட்டைளகைளயும் அவர் அப்ேபாது எழுதித்
தந்ததின்படிேய இந்தப் பலைககளிலும் எழுதினார்.
பின் கர்த்தர் அந்த இரண்டு கற்பலைககைளயும்
என்னிடம் தந்தார். 5 மைலயில் இருந்து திரும்பிக்
கீேழ இறங்கி வந்ேதன். நான் ெசய்திருந்த மரப்
ெபட்டிக்குள் அந்தக் கற்பலைககைள ைவத்ேதன்.
கர்த்தர் எனக்கிட்ட கட்டைளயின்படிேய
அப்ெபட்டியில் அைவகைள ைவத்ேதன்.
இன்றுவைரயிலும் அந்தக் கற்பலைககள் அந்தப்
ெபட்டிக்குள்ேளேய உள்ளன.”

6 (இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெபெனயாக்கானுக்கு
அடுத்த ேபேராத்திலிருந்து ேமாசாராவிற்குப் பயணம்
ெசய்தார்கள். அங்ேக ஆேரான் மரித்துவிட்டான்.
அவைன அடக்கம் ெசய்தார்கள். ஆேரானின்
குமாரன் எெலயாசார் ஆேரானின் இடத்தில்
ஆசாரியனாக ஊழியம் ெசய்தான். 7 பின் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அங்கிருந்து குத்ேகாதாவுக்கு ெசன்றனர்.
அங்கிருந்து ஆறுகள் ஓடும் ேதசமான
ேயாத்பாத்துக்கும் ெசன்றனர். 8 அந்த ேநரத்தில்
கர்த்தர் மற்ற ேகாத்திரத்திலிருந்து ேலவி
குடும்பத்ைதத் தனியாகப் பிரித்ெதடுத்தார். ேலவி
குடும்பத்ைத தமது சிறப்புப் பணிகளுக்காக
பிரித்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். அவர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய சுமக்கும் பணிைய
ேமற்ெகாண்டனர். ேமலும் அவர்கள் கர்த்தருக்கு
முன் பணியாற்றும் ஆசாரியர்களாக இருந்தனர்.
கர்த்தருைடய நாமத்தால் ஜனங்களுக்கு
ஆசீர்வாதங்கைள வழங்கியும், ஆராதைன ெசய்தும்
வந்தனர். அவர்கள் இன்று வைரயிலும் இந்தச்

சிறப்புப் பணிகைளச் ெசய்து வருகின்றார்கள். 9

இதனாேலேய மற்ற ேகாத்திரத்தினர் ெபற்ற
நிலப்பங்கிைனப் ேபால் ேலவியின் ேகாத்திரம்
ெபறவில்ைல. உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவர்களுக்கு வாக்களித்தபடி கர்த்தர் தாேம
ேலவியருக்கு ெசாத்தும் சுதந்திரமுமாக இருப்பார்.)

10 “நான் முன்பு தங்கியைதப்ேபால மைலயின்
ேமேல 40 நாட்கள் இரவும், பகலுமாய்
தங்கியிருந்ேதன். கர்த்தர் இந்த முைறயும் நான்
ேவண்டியைத ேகட்டு அருளினார். நான்
ேவண்டியபடிேய கர்த்தர் உங்கைள
அழிக்காமல்விட்டார். 11 கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான்
ெகாடுப்ேபன் என்று அவர்களுைடய
முற்பிதாக்களுக்கு ஆைணயிட்டபடி, அந்தத்
ேதசத்தில் அவர்கள் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு,
அவர்களுக்கு முன் தைலைமேயற்றுப் பயணப்பட்டுப்
ேபா’ என்றார்.

கர்த்தரின் உண்ைமயான விருப்பம்
12 “இப்ேபாதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
கவனியுங்கள்! உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களிடமிருந்து உண்ைமயிேலேய விரும்புவது
என்ன? கர்த்தர் உங்களிடம் விரும்புவது, நீங்கள்
அவருக்கும் அவர் ெசான்னவற்றுக்கும் மதிப்பளித்து
அதன்படி ெசய்ய ேவண்டும். ேதவன் விரும்புவது,
நீங்கள் அவர் மீது அன்பு ெசலுத்துவைதயும், உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உங்கள் முழுமனேதாடும்,
உங்களின் முழு ஆத்மதிருப்தியுடனும் ேசைவச்
ெசய்வேத. 13 ஆைகயால், நான் இன்று உங்களுக்கு
வழங்குகின்ற கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கும்,
சட்டங்களுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
உங்களின் நன்ைமக்ெகன்ேற இந்தக்
கட்டைளகளும், சட்டங்களும் உள்ளன.

14 “எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு உரியைவ! வானங்களும்,
வானாதிவானங்களும் கர்த்தருக்குச்
ெசாந்தமானைவ. இந்தப் பூமியும் பூமியின் ேமல்
உள்ள எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானைவ. 15 கர்த்தர் உங்கள்
முற்பிதாக்களின் மீது அன்பு ைவத்திருந்தார்.
அவர்கள்மீது அதிகமாக அன்பு ைவத்ததினாேலேய
உங்கைளயும், உங்கள் சந்ததியினைரயும் கர்த்தர்
தன்னுைடய ஜனங்களாக இன்றும் கருதி அன்பு
காட்டுகிறார். மற்ற எல்லா ஜனங்களும் இருந்தாலும்
உங்கைள ேதவன் பிரித்ெதடுத்தார். இன்றளவும்
நீங்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாய்
இருக்கிறீர்கள்.

16 “உங்களின் பிடிவாத குணத்ைத விட்டுவிடுங்கள்.
உங்களின் உள்ளங்கைள கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள்.
17 ஏெனன்றால், உங்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும், ேதவாதி ேதவனும்
ஆவார். நமது கர்த்தேர மகத்துவமும், வல்லைமயும்,
பயங்கரமும் உைடய ேதவனாவார். கர்த்தர்
பாரபட்சம் காட்டுபவர் அல்ல. கர்த்தர் தன் மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ள பணத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். 18 அநாைதக்
குழந்ைதகளுக்கும், விதைவகளுக்கும் ஆதரவாகவும்
அன்பு ெசலுத்துபவராகவும் ேதவன் அருள்
ெசய்கிறார். அந்நியர்கள் மீதும் ேதவன் அன்பு
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காட்டுகிறார். அவர்களுக்கும் உண்ண உணவும்,
உடுக்க உைடயும் அளிக்கின்றார். 19 எனேவ
நீங்களும் அந்நியர்களிடம் அன்பு காட்ட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நீங்களும் எகிப்து ேதசத்தில்
அந்நியராக இருந்துள்ளீர்கள்.

20 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது மரியாைத
ெசலுத்தி அவர் ஒருவைரேய நீங்கள் ஆராதிக்க
ேவண்டும். அவைரவிட்டு ஒரு ேபாதும் விலகாதீர்கள்.
நீங்கள் எப்ேபாது வாக்களித்தாலும் நமது
ேதவனுடைய நாமத்ைத பயன்படுத்த ேவண்டும். 21

நீங்கள் நமது ேதவைனேய ேபாற்றிப் புகழேவண்டும்.
கர்த்தேர உங்கள் ேதவன். அவேர உங்கள் ேதவன்
முன்பு இந்த அற்புதங்கைளயும் மகத்துவங்கைளயும்
உங்களுக்காச் ெசய்தார். நீங்கள் அைனவரும்
உங்கள் கண்களால் அவர் ெசய்த அைனத்ைதயும்
பார்த்தீர்கள். 22 உங்கள் முற்பிதாக்களில் எழுபது
ேபேர எகிப்திற்குள் ெசன்றார்கள். ஆனால் இன்ேறா
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் வானில் உள்ள
எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கைளப்ேபால் உங்கைள
மிகப்ெபரிய ஜனங்கள் சமுதாயமாக
உருவாக்கியுள்ளார்.

கர்த்தைர நிைன

“உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது நீங்கள்
அன்பு ெகாள்ளேவண்டும். நீங்கள்
பின்பற்றுவதற்காக ேதவன் உங்களுக்குக்

கூறியவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் கைடப்பிடிக்க
ேவண்டும். எப்ேபாதும் நீங்கள் அவரது
சட்டங்களுக்கும், நியாயங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். 2

உங்களுக்குப் ேபாதிக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெசய்த ெபருஞ் ெசயல்கைள நிைனத்துப்
பாருங்கள். அந்த மகா காரியங்கைளக் கண்டு,
அவற்ைறக் கடந்து வந்தவர்கள் நீங்கேள, உங்கள்
குழந்ைதகளல்ல. உங்களுக்குத்தான் ெதரியும்,
கர்த்தருைடய மகத்துவத்ைதப் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள், கர்த்தருைடய வலிைமையக் கண்ணாரப்
பார்த்துள்ளீர்கள். கர்த்தருைடய ஆற்றல் நிைறந்த
ெசயல்கைளப் பார்த்தவர்கள் நீங்கள். 3

கர்த்தருைடய அற்புதங்கைளப் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள் தான், உங்கள் பிள்ைளகள் அல்ல. எகிப்தின்
ராஜாவாகிய பார்ேவானுக்கும் அவனது நாடு
முழுவதிற்கும் கர்த்தர் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும்,
ெசயல்கைளயும் நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள். 4

எகிப்தின் பைடயும், அவர்களது குதிைரகளும்,
இரதங்களும் ேபாரில் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து
வரும்ேபாது, கர்த்தர் அவர்கைளச் ெசங்கடலின்
தண்ணீரில் மூடியைத உங்கள் பிள்ைளகள் அல்ல,
நீங்கள்தான் பார்த்தீர்கள். அவர்கைள முழுவதுமாக
அழித்தைத நீங்கள் பார்த்தீர்கள். 5 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் இன்று இவ்விடத்திற்கு
வரும் வைரக்கும், அன்றும் பாைலவனத்தில்
உங்களுக்காகச் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தவர்கள் நீங்கள்தான். உங்கள் பிள்ைளகள்
அல்ல. 6 ரூபன் குடும்பத்ைதச் சார்ந்த எலியாப்
என்பவனின் குமாரர்களான தாத்தான், அபிராம்
இருவருக்கும் கர்த்தர் என்ன ெசய்தார் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். பூமி தன் வாையத் திறந்து
அவர்கைள விழுங்கியைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவரும் பார்த்தார்கள், அவ்விருவரின்
குடும்பங்கைளயும், கூடாரங்கைளயும் அவர்களது
விலங்குகள், ேவைலயாட்கள் எல்லாவற்ைறயும் பூமி
விழுங்கியது. 7 கர்த்தர் ெசய்த இந்தப் ெபரிய
ெசயல்கைள எல்லாம் உங்களுைடய
பிள்ைளகளல்ல, நீங்கேள கண்டீர்கள்.

8 “ஆகேவ நான் இன்று உங்களுக்குச் ெசால்லும்
ஒவ்ெவாரு கட்டைளக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து
நடக்கேவண்டும். பின் நீங்கள் பலம்
வாய்ந்தவர்களாக ஆவீர்கள். அதனால், ேயார்தான்
ஆற்றிைனக் கடந்து, நீங்கள் நுைழயத்
தயாராகவுள்ள இந்த ேதசத்ைத
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வீர்கள். 9 பின் நீங்கள் அந்தத்
ேதசத்தில் நீண்ட வாழ்க்ைக வாழலாம். இந்த
ேதசத்ைத உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கும் அவர்களது
சந்ததியினருக்கும் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர்
வாக்களித்துள்ளார். இந்த ேதசம் பாலும் ேதனும்
ஓடக் கூடிய ெசழிப்பும், எல்லா வளங்களும் நிைறந்த
நாடாகவும் இருக்கும். 10 நீங்கள் சுதந்திரமாக
வசிக்கப்ேபாகும் இந்த ேதசம் நீங்கள் விட்டு வந்த
எகிப்து நாட்ைடப் ேபால் இருக்காது. எகிப்தில்
நீங்கள் விைத விைதத்தீர்கள். தண்ணீர்ப்
பாய்ச்சும்படி உங்கள் கால்களால் மிதித்து,
வாய்க்காலில் இருந்து உங்கள் ேதாட்டங்களுக்கு
நீங்கள் தண்ணீர்ப் பாய்ச்சினதுேபால உங்கள்
வயல்களுக்கும் தண்ணீர் இைறத்து வந்தீர்கள். 11

ஆனால், இப்ேபாது வசிக்கப்ேபாகின்ற இந்த நிலம்
அப்படிப்பட்டது அல்ல. இஸ்ரேவலில் மைலகளும்,
பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ளன. அந்த நிலம்
வானத்தின் மைழத் தண்ணீைரக் குடிக்கும் ேதசம்.
12 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
வசிக்கப்ேபாகும் நிலத்ைதக் காத்து வருகிறார்.
வருடத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு வைர ஆண்டு
முழுவதும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் கவனித்து
வருகிறார்.

13 “கர்த்தர், ‘நான் இன்று உங்களுக்குத் தரும்
கட்டைளகைளக் கவனமாகக் ேகளுங்கள். நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது அன்பு ெசலுத்தி,
அவருக்கு அடி பணிந்து, முழு மனேதாடு ஆத்ம
திருப்தியுடன் ேசைவ ெசய்யேவண்டும். நீங்கள்
அப்படிச் ெசய்தீர்கெளன்றால், 14 உங்கள்
நிலத்திற்குத் ேதைவயான மைழைய ஏற்ற பருவத்தில்
ெபய்யச் ெசய்ேவன். நீங்கள் உங்கள்
தானியங்கைளச் ேசர்க்கவும், எண்ெணய்
வித்துக்கைளப் ெபருக்கவும், புதிய
திராட்ைசரசத்ைதப் ெபறவும், அதற்கான காலத்தில்
உங்கள் ேதசத்தில் இைலயுதிர் காலத்தில்
முன்மாரிையயும் வசந்த காலத்தில் பின்மாரிையயும்
நான் அனுப்புேவன். 15 உங்கள் கால் நைடகளுக்குத்
ேதைவயான புல்ெவளிகைள ெசழிப்பைடயச்
ெசய்ேவன். உங்களுக்கு உண்ணும்படி எராளமான
ஆகாரம் இருக்கும்’ என்று கூறுகிறார்.

16 “ஆனால் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்!
உங்கள் இருதயம் சந்ேதகப்பட்டு விலகாதபடி
இருங்கள். உங்களின் வழியிலிருந்து விலகி அந்நிய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ
ெசய்யாதீர்கள். 17 அப்படிச் ெசய்தீர்களானால், பின்
கர்த்தர் உங்கள் மீது கடுங்ேகாபம் ெகாள்வார். மைழ
ெபய்யாது, உங்கள் நிலம் எவ்வித விைளச்சைலயும்
தராதபடி வானத்ைத அைடத்துவிடுவார். அதனால்
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கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற இந்த நல்ல
ேதசத்திேலேய நீங்கள் விைரவில் மரித்து
ேபாவீர்கள்.

18 “நான் இன்று உங்களுக்குத் தருகிற இந்தக்
கட்டைளகைள எப்ேபாதும் உங்கள் உள்ளங்களில்
ைவயுங்கள். அவற்ைற எழுதுங்கள், கட்டுங்கள்,
அணிந்துெகாண்டு, அல்லது உங்கள் கண்களில்
படும்படி எப்ேபாதும் உங்களின் ஞாபகத்தில்
இருக்கும்படி ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 19

இந்தச் சட்டங்கைள உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும்
ெசால்லிக் ெகாடுங்கள். உங்கள் வீடுகளில்
இருக்கும்ேபாதும், வீதிகளில் நடக்கும்ேபாது,
தூங்குவதற்கு முன்பும், எழுந்தப் பின்பும், எப்ேபாதும்
இவற்ைறப் பற்றிேயப் ேபச ேவண்டும். 20 உங்கள்
வீட்டுக் கதவுகள் மீதும், வாசல்களிலும் இந்தக்
கட்டைளகைள எழுதி ைவயுங்கள். 21 அப்ேபாது
உங்கள் முற்பிதாக்களிடம் கர்த்தர் ெகாடுத்த
வாக்கின்படி உங்களுக்குச் சுதந்திரமாக வாழக்
ெகாடுத்த நிலத்தில் நீங்களும் உங்கள் பிள்ைளகளும்
நீண்ட காலம் வாழலாம். இந்த பூமியின்ேமல் வானம்
உள்ளளவும் நீங்கள் நீண்டகாலம் வாழலாம்.

22 “நான் உங்களிடம் கூறியவற்ைறப்
பின்பற்றுவதிலும், ஒவ்ெவாரு கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிவதிலும் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்!
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது அன்பு
ெசலுத்துங்கள். அவரது எல்லா வழிகைளயும்
பின்பற்றுங்கள். அவருக்கு உண்ைமயானவர்களாய்
இருங்கள். 23 பின் உங்கள் ேதசத்திற்குள்
ெசல்லும்ேபாது கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிரான மற்ற
இனத்தவர்கைள ெவளிேய துரத்திவிடுவார்.
உங்கைளவிடப் ெபரிய பலம்
வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து அந்த நிலத்ைத நீங்கள்
ைகப்பற்றிவிடலாம். 24 உங்கள் பாதங்கள் படும்
இடெமல்லாம் உங்களுைடயதாகும். உங்களின்
நிலமானது ெதற்ேக பாைலவனம் முதல் வடக்ேக
லீபேனான் வைர விரிந்து ெசல்லும். கிழக்ேக
ஐபிராத்து நதிெதாடங்கி மத்தியதைரக் கடல்
வைரயிலும் உங்கள் ேதசத்தின் எல்ைலயாக
இருக்கும். 25 உங்கைள எதிர்த்து நிற்பவர்
எவருமில்ைல. உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்த
நிலத்தில் நீங்கள் எங்ெகல்லாம் ெசல்கிறீர்கேளா
அங்ெகல்லாம் அந்த ஜனங்கைளப் பயமைடயச்
ெசய்வார். அைதத்தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ வாக்களித்திருக்கிறார்.

இஸ்ரேவலர் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டிய
ஆசீர்வாதங்கள் அல்லது சாபங்கள்

26 “நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள நான் இன்று
உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்ைபத் தருகிேறன். இேதா!
ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபங்கைளயும் உங்களுக்கு
முன்பாக ைவக்கிேறன். இவற்றில் நீங்கள்
எைதயாவது ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். 27 நான் இன்று
உங்களுக்குக் கூறியிருக்கிறபடி உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் தந்த கட்டைளகளுக்கு ெசவிெகாடுத்து
கீழ்ப்படிந்து, அவற்ைறக் கைடப்பிடித்தால் நீங்கள்
ஆசீர்வாதம் ெபறுவீர்கள். 28 ஆனால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு
கீழ்ப்படிவைதயும், பின்பற்றுவைதயும் மறுத்தால்

சாபத்ைதப் ெபறுவீர்கள். ஆகேவ, நான் இன்று
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி வாழ்வைத
நிறுத்திவிடாதீர்கள். அதுமட்டுமின்றி அந்நிய ெபாய்த்
ெதய்வங்ைளப் பின்பற்றாதிருங்கள். கர்த்தைரப் பற்றி
உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளப்பற்றி உங்களுக்குத் ெதரியாது.

29 “உங்களின் சுதந்திர ேதசத்தில் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்திச்
ெசல்வார். நீங்கள் விைரவில் அந்த ேதசத்தில்
வாழ்ப்ேபாகிறீர்கள். அந்த ேநரத்தில் ெகரிசீம்
மைலயின் உச்சிக்கு நீங்கள் ெசல்ல ேவண்டும்.
அங்கிருந்து ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கைளக்
கூறுங்கள். பின்பு ஏபால் மைலயின் உச்சிக்குச்
ெசல்லேவண்டும். அங்கிருந்து ஜனங்களுக்கு
சாபங்கைளக் கூற ேவண்டும். 30 இந்த மைலகள்
ேயார்தான் நதியின் மறுபக்கத்தில் கானானியர்
குடியிருக்கின்ற நாட்டில் உள்ளன. இந்த மைலகள்
ேமற்கு ேநாக்கி ஓக் மரங்களுக்கு அதிக
ெதாைலவில் இல்லாமல் கில்காலுக்கு எதிரான
ேமாேர என்னும் சமெவளிக்கு அருேக இருக்கின்றன.
31 நீங்கள் ேயார்தான் நதிையக் கடந்து ெசல்ல
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற நிலத்ைதச்
ெசன்றைடவீர்கள். அங்கு சுதந்திரமாகக்
குடியிருப்பீர்கள். இந்த நிலத்தில் நீங்கள்
வாழும்ேபாது, 32 நான் இன்று உங்களுக்குத்
தருகின்ற சட்டங்களுக்கும், நியாயங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து எச்சரிக்ைகயுடன் அவற்ைற
கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்.

ேதவைன ஆராதிப்பதற்கான இடம்

“இைவகேள ேதவனுைடய
கட்டைளகளும், நியாயங்களும் ஆகும்.
அவற்ைற நீங்கள் சுதந்திரமாக வாழப்

ேபாகின்ற ேதசத்தில் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும். இந்த
பூமியில் நீங்கள் வாழ்கின்ற நாள்வைரக்கும் இந்த
கட்டைளகளுக்கும், நியாயங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
கவனமாக அவற்ைறக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்.
கர்த்தேர! உங்கள் முற்பிதாக்களுைடய ேதவன்
ஆவார்! அதனாேலேய அவர்களுக்கு அளித்த
வாக்கின்படி இந்த சுதந்திர ேதசத்ைத உங்களுக்குத்
தருகிறார். 2 இப்ேபாது வசிக்கின்ற உங்கள் எதிர்
இன ஜனங்களிடமிருந்து அந்த ேதசத்ைத நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அந்த ஜனங்கள்
எங்ெகல்லாம் அவர்களது ெதய்வங்கைள ெதாழுது
ெகாண்டார்கேளா, அந்த இடங்கைளெயல்லாம்,
முழுவதுமாக நீங்கள் அழித்துவிட ேவண்டும். அந்த
இடங்கெளல்லாம் மைலகள் மீதும், ேமடுகள் மீதும்,
பசுைமயான மரங்களுக்குக் கீழும் உள்ளன. 3

நீங்கள் அவர்களது பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்கள்
ஞாபகார்த்த கற்கைளயும் தூள் தூளாக தகர்த்திட
ேவண்டும். அவர்களது அேஷரா என்ற
ஸ்தம்பத்ைதயும், ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
சிைலகைளயும் ெவட்டி. இவ்வாறு அந்த
இடத்திலிருந்து அைவகளின் ெபயைர நிர்மூலமாக்க
ேவண்டும்.

4 “அந்த ஜனங்கள் அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்கிற அேத முைறைய
நீங்களும், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச்
ெசய்யக் கூடாது. 5 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
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உங்கள் சகல ேகாத்திரங்களின் நடுவில் ஒரு சிறந்த
இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுத்துத் தருவார். கர்த்தர் அவரது
நாமத்ைத அவ்விடத்திற்கு ைவப்பார். அந்த விேசஷ
இருப்பிடம் ேதவனுைடயதாகும். நீங்கள் எல்ேலாரும்
அந்த இடத்திற்குச் ெசன்ேற கர்த்தைர ஆராதிக்க
ேவண்டும். 6 அங்ேக நீங்கள் வரும்ேபாது
ெநருப்பினால் ேவகைவத்த தகனபலிையயும்,
உங்கள் காணிக்ைககைளயும். உங்கள்
விைளச்சலில் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், ஆடு,
மாடுைளயும், உங்களின் காணிக்ைககைளயும்,
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைககளாக வாக்கு ெகாடுத்த
ெபாருட்கைளயும், கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க
விரும்பும் ெபாருட்கைளயும் உங்கள் மந்ைதகளில்
உள்ள ஆடு, மாடுகளில் தைலஈற்றுகைளயும்
ெகாண்டு வரேவண்டும். 7 நீங்களும், உங்கள்
குடும்பத்தினரும், அந்த இடத்திற்கு வந்து உண்டு
மகிழேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்கேளாடு இருந்து மகிழ்ச்சிையத் தருவார். அந்த
இடத்தில் நீங்கள் எல்ேலாரும் உங்களது
மகிழ்ச்சிையயும், உங்கள் ைககளால் ெசய்த
ெபாருட்கைளயும், ஒருவருக்ெகாருவர்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதங்கைளயும், நீங்கள்
ெபற்றுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், அவர்
உங்களுக்குத் தந்தைதயும் நிைனத்துப்
பார்பீர்களாக.

8 “ஆனால் நாம் அைனவரும் ெதாழுது வந்தது
ேபால் நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்வைதத் ெதாடரக்
கூடாது. இதுவைரயிலும் ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன
தாங்கள் விரும்பின வழியில் ெதாழுது ெகாண்டு
வந்தீர்கள். 9 ஏெனன்றால் நாம் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் தருகின்ற, அைமதியான, அந்த
ேதசத்திற்குள் இன்னும் அடி எடுத்து ைவக்கவில்ைல.
10 ஆனால் நீங்கள் ேயார்தான் நதிையக்
கடந்துெசன்று அந்த ேதசத்தில் வாழலாம். அந்த
சுதந்திர ேதசத்ைத கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார்.
அங்ேக உங்கள் எதிரிகள் அைனவைரயும் விலக்கி
கர்த்தர் உங்கைள இைளப்பாறச் ெசய்வார். அங்ேக
நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். 11 பின் கர்த்தர்
அவருக்கான சிறந்த வீட்டிைன அைமப்பதற்கான
இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுப்பார். அவ்விடத்திற்கு கர்த்தர்
அவரது ெபயைர ைவப்பார். அங்ேக நீங்கள் நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும், ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
ெநருப்பினால் ேவகைவத்த தகனபலிகைளயும்,
உங்கள் காணிக்ைககைளயும், உங்கள்
விைளச்சலில் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், ஆடு,
மாடுகைளயும், உங்கள் காணிக்ைககைளயும்,
கர்த்தருக்கு வாக்குப் பண்ணின ெபாருட்கைளயும்,
உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளின்
தைலஈற்றுகைளயும், ெகாண்டுவர ேவண்டும். 12

கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு நீங்களும், உங்கள்
பிள்ைளகளும், ேவைலக்காரர் அைனவரும் வந்து,
உங்கள் நகரங்களில் வசிக்கும் எந்தெவாரு
ெசாத்தும் சுதந்திரமும் இல்லாத ேலவியருடன்கூடி,
வந்திருந்து ஒருெவாருக்ெகாருவர் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தேராடு மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
13 நீங்கள் கண்ட இடங்களில் எல்லாம் உங்கள்
விருப்பப்படி தகனபலிகைள ெசலுத்தாமல் இருக்க
கவனமாக இருங்கள். 14 உங்கள் ேகாத்திரங்கள்

நடுவில் அவரது விேசஷ இடத்திைன கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாடுப்பார். அந்த இடத்தில்
மட்டுேம நீங்கள் உங்கள் பலிகைளச் ெசலுத்தி, நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள்
அங்ேகேய ெசய்யேவண்டும்.

15 “நீங்கள் எங்ெகல்லாம் வசிக்கின்றீர்கேளா,
அங்ெகல்லாம் நீங்கள் விரும்பிய ெவளிமான்,
கைலமான் ேபான்ற விலங்குகைள அடித்து
சாப்பிடலாம். நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி எவ்வளவு
இைறச்சி ேவண்டுமானாலும் உண்ணலாம். அந்த
அளவிற்கு உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு
ெகாடுப்பார். யார் ேவண்டுமானாலும் அவர்கள்
சுத்தமானவர்களாக ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
தகுதி உைடயவர்களானாலும் சரி, சுத்தமின்றி
ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள தகுதி
இல்லாதவராயினும் சரி, இைறச்சி உணைவ
சாப்பிடலாம். 16 ஆனால் நீங்கள் இரத்தத்ைத
மாத்திரம் உண்ணேவ கூடாது. அைதத் தண்ணீைரப்
ேபால் தைரயிேலேய ஊற்றிவிடேவண்டும்.

17 “நீங்கள் வசித்து வரும் வீடுகளில் இவற்ைற
நீங்கள் உண்ணேவண்டாம். அந்தப் ெபாருட்கள்
பின்வருமாறு: ேதவனுக்காக ெகாடுக்க இருக்கும்
உங்களது தானியத்ைதயும், திராட்ைசரசத்ைதயும்,
எண்ெணையயும், உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடு
மாடுகளின் தைலஈற்றுகைளயும், ேதவனுக்குத்
தருவதாக ேவண்டிக் ெகாண்டவற்ைறயும்,
ேதவனுக்காக நீங்கள் ெகாடுக்க விரும்பும் ேவறு
எந்தப் ெபாருட்கைளயும், அல்லது உங்களின்
அன்பளிப்புகைளயும், உங்கள் வீடுகளில்
உண்ணக்கூடாது. 18 நீங்கள் இவற்ைறெயல்லாம்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாடு
ேசர்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்திேலேய உண்ண
ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் குமாரர்கள்,
குமாரத்திகள், உங்களது எல்லா ேவைலக்காரர்கள்,
மற்றும் உங்கள் நகரங்களில் வசிக்கும்
ேலவியர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்று
அந்த இடத்தில் உண்டு மகிழேவண்டும். அந்த
இடத்தில் உங்களுக்குள் எல்ேலாருடனும்
ஒன்றுபட்ட மகிழ்ச்சியாலும் அங்கு உங்கள்
ைககளால் ெசய்கின்ற எல்லாக் காரியங்களிலும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 19 எப்ேபாதும் உங்களது
இந்த உணவுகளில் ேலவியர்களுக்கு பங்கு
அளிப்பதில் தவறாதீர்கள். உங்கள் ேதசத்தில் நீங்கள்
வாழும்வைர இைத நீங்கள் ெசய்யேவண்டும்.

20 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு
வாக்களித்ததுேபால் உங்கள் நாட்டின் எல்ைலகைள
விரிவாக்குவார். அவர் அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது
கர்த்தர் அவருக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்த ஆலயங்கள்
நீங்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து ெதாைலவில்
இருக்கலாம். அவ்வாறு ெதாைல தூரம் இருந்தால்
நீங்கள் வரும் வழியில் பசி ஏற்பட்டு இைறச்சி
உண்ண ஆைசப்பட்டால் அங்கு உங்களுக்கு
கிைடக்கும் எந்த இைறச்சிையயும் நீங்கள்
உண்ணலாம். கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளில் எைத
ேவண்டுமானாலும் நான் உங்களுக்கு இட்ட
கட்டைளயின்படி அதைன அடித்து உண்ணலாம்.
இவ்வாறு நீங்கள் விரும்பிய இடங்களில்
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உண்ணலாம். 22 ெவளிமாைனயும், கைலமாைனயும்,
உண்பது ேபான்ேற நீங்கள் அைதயும் உண்ணலாம்.
யாவரும் அதாவது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
தகுதியான சுத்தமானவர்களும்,
ெதாழுதுெகாள்ளத்தகாத அசுத்தமானவர்களும்
அைத உண்ணலாம். 23 ஆனால் அவற்றின்
இரத்தத்ைத உண்ணக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக
இருங்கள், ஏெனன்றால் உயிரானது
இரத்தத்தில்தான் இருக்கிறது. நீங்கள் அந்த உயிர்
இருக்கும்வைர இைறச்சிைய உண்ணக்கூடாது. 24

எனேவ நீங்கள் இரத்தத்ைத உண்ணாமல்,
தண்ணீைர ேபால் தைரயிேல ஊற்றிவிட ேவண்டும்.
25 ஆகேவ இரத்தத்ைத உண்ணக் கூடாது. கர்த்தர்
உங்களுக்குச் ெசான்ன சரியானவற்ைறேய நீங்கள்
ெசய்யேவண்டும். பின் உங்களுக்கும், உங்கள்
சந்ததியினருக்கும் நல்லைவகேள நடக்கும்.

26 “ேதவனுக்காக ஏேதனும் சிறப்பான
வாக்குறுதிகைளக் ெகாடுக்க நீங்கள் முடிவு
ெசய்தால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுக்கும் அந்த ஆலயத்திற்ேக
ெசல்லேவண்டும். அதுமட்டுமின்றி, ேதவனுக்காக
நீங்கள் ெசய்த சிறப்பு வாக்குறுதிைய ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்ேக ெசன்று ெசலுத்த ேவண்டும். 27

அங்ேகேய நீங்கள் உங்களின் தகன பலிகைளயும்
ெசலுத்த ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய பலிபீடத்திேலேய இைறச்சிேயாடும்,
இரத்தத்ேதாடும் பலியிட ேவண்டும். நீங்கள் ெசய்ய
விரும்புகின்ற மற்ற பலிகளின் இரத்தமும், உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பலிபீடத்தின் ேமேல
ஊற்றப்பட ேவண்டும். பின், நீங்கள் அந்த மாமிசத்ைத
உண்ணலாம். 28 நான் கூறும் எல்லாக்
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து பின்பற்றுவதில்
நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாய் இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் முன்பாக நல்லவற்ைறயும்,
ேநர்ைமயானவற்ைறயும் நீங்கள் ெசய்வதனால்
நீங்களும், உங்களுக்குப் பின்வரும் சந்ததியினரும்
என்ெறன்ைறக்கும் எல்லாவற்றிலும் நல்லைதேய
ெபறுவீர்கள்.

29 “உங்கள் எதிர் இன ஜனங்களிடமிருந்து,
நீங்கள் சுதந்திரமாக வசிக்கப் ேபாகிற ேதசத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாகிறீர்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக அந்த எதிரின
ஜனங்கைள அழித்துவிடுவார். நீங்கள் அவர்கைள
ெவளிேய துரத்திவிட்டு அங்ேக வாழப் ேபாகிறீர்கள்.
30 அவ்வாறு நடந்ததற்கு பின்பு நீங்களும்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். அந்த ஜனங்கைள
அழித்துவிடுவீர்கள். அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளும் வைலயில் சிக்கி
விடாதீர்கள்! அந்த ெபாய்த்ெதய்வங்களிடம்
உதவிக்காக ெசல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். ‘அவர்கள் அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டார்கள். ஆகேவ நானும், அைதப்
பின்பற்றி ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்!’ என்று
ெசால்லிவிடாதீர்கள். 31 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு அைதப்ேபான்று ெசய்துவிடாதீர்கள்.
அந்த விதத்தில் நமது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் கர்த்தர் அருவருக்கின்ற
எல்லா தீய ெசயல்கைளயும், அவர்கள்
ெசய்துள்ளார்கள். அவர்களது பிள்ைளகைளக்கூட

அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்காக தீயிலிட்டு
பலியிட்டனர்!

32 “நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட்ட
ஒவ்ெவான்ைறயும் கைடப்பிடிப்பதில் கவனமாய்
இருங்கள். அவற்றில் எைதயும் கூட்டேவா, அல்லது
குைறக்கேவா கூடாது.

ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகள்

“ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது கனவுகைள
விளக்கிக் கூறுபவன் ஒருவன் உங்களிடம்
வந்து, ஒரு அைடயாளத்ைதேயா அல்லது

ஒரு அற்புதத்ைதேயா காட்டுவதாகச் ெசால்லுவான்.
2 அவன் ெசான்னபடி அந்த அைடயாளேமா,
அற்புதேமா, உண்ைமயிேலேய நடந்திடலாம். நீங்கள்
அறிந்திராத அந்நிய ெதய்வங்கைளச் ேசவிப்ேபாம்
என்று அவன் உங்களிடம் ெசால்வான். 3 அந்த
தீர்க்கதரிசி அல்லது கனைவ விளக்கிக் கூறுபவன்
ெசால்லுவைதக் ேகட்காதீர்கள் ஏெனன்றால்,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசாதிக்கிறார். நீங்கள் மனப்பூர்வமாகவும், ஆத்ம
திருப்தியாகவும், கர்த்தர் மீது அன்பு
ெசலுத்துகின்றீர்களா என்பைத அறிய விரும்புகிறார்.
4 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர மதித்து அவைரேய
பின்பற்ற ேவண்டும்! கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர் உங்களுக்குச்
ெசான்னவற்ைறேயச் ெசய்யுங்கள். கர்த்தருக்குச்
ேசைவ ெசய்வதிலிருந்து ஒருேபாதும்
விலகிவிடாதீர்கள்! 5 அதுமட்டுமின்றி, நீங்கள்
அந்தத் தீர்க்கதரிசிைய அல்லது கனவுகைள
விளக்கிக் கூறுபவைனக் ெகால்ல ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் அவன் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு எதிராக உங்கைளத் திைச திருப்பப்
ேபசினான். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் எகிப்து
ேதசத்தின் அடிைமத்தனத்திலிருந்து உங்கைள
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் நீங்கள் வாழும்படி கட்டைளயிட்டிருந்த
வழியிலிருந்து உங்கைள ெவளிேய இழுக்க அந்த
ஆள் முயற்சித்தான். எனேவ நீங்கள் அவைனக்
ெகான்று அந்தத் தீைமைய உங்களிடமிருந்து
ெவளிேயற்றுங்கள்.

6 “யாராவது ஒருவன், அது உங்கள் உடன் பிறந்த
சேகாதரன், உங்கள் குமாரன், உங்கள் குமாரத்தி,
நீங்கள் ேநசிக்கின்ற உங்கள் மைனவி அல்லது
உங்கள் உயிர் நண்பன், இவர்களில் யாராக
ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இவர்களுள் ஒருவர்
உங்களிடம் வந்து, ‘நாம் ேபாய் அந்நிய
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யலாம்’ என்று அந்நிய
ெதய்வங்கைள நீங்கள் வழிபட இரகசியமாக
கூறலாம். (இந்தத் ெதய்வங்கள் உங்களுக்கும்,
உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கும் ெதரியேவ ெதரியாது. 7

அந்தத் ெதய்வங்கள் உங்கைளச் சுற்றியுள்ள
ேதசங்களில் வசிக்கின்ற ஜனங்களின்
ெதய்வங்களாகும். அைவகள் உங்கள் சமீபத்திலும்
தூரத்திலும் உள்ளன.) 8 நீங்கள் உங்கைளத்
திைசத்திருப்பக் கூறியவனின் ேபச்ைச
ஒத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவன் ேபச்ைசக்
ேகட்காதீர்கள். அவனுக்கு இரக்கம் காட்டாதீர்கள்.
அவைன ஒளித்து ைவக்காதீர்கள். அவன் தப்பும்படி
விட்டுவிடக் கூடாது. 9 அதற்குப் பதில் அவைன

உபாகமம் 12:22
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நீங்கள் ெகான்றுவிட ேவண்டும்! கற்களால் அவைன
அடித்துக் ெகால்லுங்கள், அவ்வாறு ெசய்வதில்
நீங்கள் முதன்ைமயாக இருங்கள். பின் அவன்
மரிக்கும்வைர மற்ற எல்லா ஜனங்களும் அவன்மீது
கற்கைள எறிய ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடமிருந்து உங்கைள
விலக்கி இழுக்க முயன்றான். எகிப்தில்
அடிைமகளாக இருந்த உங்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவந்த உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடமிருந்து உங்கைள ெவளிேய இழுக்க
முயற்சி ெசய்தவன் அவன் 11 பின் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும், அைதக் ேகட்டுப் பயந்து
உங்களின் நடுேவ இப்படிப்பட்ட தீய காரியத்ைதச்
ெசய்யாதிருப்பார்கள்.

12 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
வாழ்வதற்கான நகரங்கைளத் தந்துள்ளார். சில
ேநரங்களில் நீங்கள் அந்த நகரங்களில் ஏதாவது ஒரு
நகரத்ைதப் பற்றித் தீய ெசய்திகைளக் ேகட்கலாம்.
நீங்கள் ேகட்கும் அந்தச் ெசய்தியானது, 13 உங்கள்
ேதசத்ைதச் சார்ந்த சில தீயவர்கள் அவர்களது நகர
ஜனங்கைள தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு
தூண்டினார்கள் என்பதாகும். அவர்கள் அவர்களது
நகர ஜனங்களிடம் ‘அந்நிய ெதய்வங்கைள ெதாழுது
ெகாண்டு ேசைவ ெசய்ேவாம் வாருங்கள்!’ என்று
அைழத்த ெசயேல அதுவாகும். (அந்தத் ெதய்வங்கள்
நீங்கள் இதற்கு முன் அறிந்திராத அந்நிய
ெதய்வங்கள்.) 14 இப்படிப்பட்டச் ெசய்திகைள
நீங்கள் ேகட்டீர்கள் என்றால், அைனவரும் அைத
நன்றாகக் ேகட்டு ஆராய ேவண்டும். நீங்கள்
விசாரித்தது உண்ைம என்றால், அப்படிப்பட்ட
எரிச்சலூட்டும் காரியம் உங்கள் நடுேவ நடந்தது
உண்ைமெயன்று கண்டீர்கள் என்றால், 15 பின் அந்த
நகர ஜனங்கைள நீங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும்.
நீங்கள் அவர்கள் அைனவைரயும் ெகால்ல ேவண்டும்.
அவர்களது விலங்குகைளயும் கூட
ெகான்றுவிடேவண்டும். அந்த நகரத்ைத
முழுவதுமாக நாசமாக்கி அழித்து விட ேவண்டும். 16

பின் நீங்கள் அங்கு ைகப்பற்றிய அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும், விைலயுயர்ந்தப் ெபருட்கைளயும்,
நகரத்தின் நடுப்பகுதிக்குக் ெகாண்டுவந்து
நகரத்ைதயும் அதிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும், தீயிட்டுக்
ெகாளுத்த ேவண்டும். அது உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குச் ெசய்யும் தகனபலியாகும், அந்த
நகரமானது ெவறும் ெவற்றிடமாக மண்ேமடாகேவ
என்ெறன்றும் இருக்கும். அந்த நகரம் மீண்டும்
கட்டப்படேவ கூடாது. 17 அந்த நகரில் உள்ள
எல்லாப் ெபாருளும் அழிக்கப்படுவதற்காக
ேதவனிடம் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ஆைகயால்
நீங்கள் அவற்றில் எந்த ஒரு ெபாருைளயும்
உங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இப்படி
நீங்கள் ெசய்வீர்கள் என்றால் கர்த்தர் உங்கள்
மீதுள்ள கடுங்ேகாபத்ைத நிறுத்திவிடுவார். கர்த்தர்
உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார். உங்களுக்காக
வருந்துவார். அவர் உங்கள் ேதசத்ைத உங்களது
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்கின்படி
வளார்ச்சி அைடயச் ெசய்வார். 18 இைவகள் நடக்க
ேவண்டுெமன்றால் நான் இன்று உங்களுக்குத் தரும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறியைதக் ேகட்டு
அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்

உங்களுக்குச் ெசால்லும் சரியானவற்ைறெயல்லாம்
நீங்கள் கண்டிப்பாகச் ெசய்யேவண்டும்.

இஸ்ரேவலர் ேதவனின் விேசஷ ஜனங்கள்

“நீங்கள் எல்ேலாரும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய பிள்ைளகள். உங்களில்
ஒருவன் மரித்ததற்காக நீங்கள் உங்கைள

கீறிக்ெகாள்ளாமலும், ெமாட்ைடயடித்து சவரம்
ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக. 2 ஏெனன்றால்
நீங்கள் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து ேவறுபட்டவர்கள்.
இந்த உலகில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும்
உங்கைளேய தமது ெசாந்தமான விேசஷ
ஜனங்களாக இருக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உண்ண அனுமதிக்கப்பட்ட
உணவுகள்

3 “கர்த்தர் ெவறுக்கின்ற எந்தப் ெபாருைளயும்
நீங்கள் உண்ணக்கூடாது. 4 நீங்கள்
உண்ணத்தகுந்த மிருகங்களாவன: மாடுகள்,
ெசம்மறி ஆடு, ெவள்ளாடு, 5 மான், ெவளிமான்,
கைலமான், வைரயாடு, புள்ளிமான், சருகுமான்,
புல்வாய், ஆகியனவாகும். 6 நீங்கள் கால்களில்
விரிகுளம்புகளுைடய மிருகங்கைளயும், குளம்புகள்
இரண்டாகப் பிரிந்திருக்கின்ற மிருகங்கைளயும்,
அைசேபாடுகின்ற சகல மிருகங்கைளயும
உண்ணலாம். 7 ஆனால் ஒட்டகங்கைளயும்,
முயல்கைளயும் குழிமுயல்கைளயும் உண்ணக்
கூடாது. இைவகள் அைசேபாடும் மிருகங்களாக
இருந்தாலும் அைவகளுக்கு விரிகுளம்புகள் இல்ைல.
ஆகேவ அந்த மிருகங்கள் உங்களுக்கு அசுத்தமான
உணவாகும். 8 நீங்கள் பன்றிகைள
உண்ணக்கூடாது. அைவ விரிகுளம்பு உள்ளதாய்
இருந்தாலும் அைச ேபாடாது. ஆகேவ இைவ
உங்களுக்கு சுத்தமான உணவு இல்ைல.
இைவகளின் இைறச்சிைய உண்ணக்கூடாது.
இவற்றின் மரித்த உடைலக்கூட ெதாடக்கூடாது.

9 “நீங்கள் துடுப்பும், ெசதில்களும் உள்ள எந்த
வைகயான மீைனயும் உண்ணலாம். 10 ஆனால்
துடுப்புகளும். ெசதில்களும் இல்லாத தண்ணீருக்குள்
வசிக்கும் எைதயும் உண்ணக்கூடாது. இைவ
உங்களுக்கான சுத்தமான உணவு அல்ல.

11 “சுத்தமான எந்தப் பறைவையயும் நீங்கள்
உண்ணலாம். 12 ஆனால் கழுகுகள், கருடன்கள்,
கடலுராஞ்சிகள் ஆகியவற்ைறயும், 13 ைபரி,
வல்லூற்று எவ்வைக பருந்தும், 14 எந்த வைகயான
காகங்களும், 15 தீக்குருவி, கூைக, ெசம்புகம்,
சகலவிதமான ேடைகயும், 16 ஆந்ைத, ேகாட்டான்,
நாைரகள், 17 கூழக் கடா, குருகு, தண்ணீர்க்
காகம், 18 ெகாக்கு, சகலவித ராஜாளியும்,
புழுக்ெகாத்தி, ெவௗவால், ஆகியவற்ைற
உண்ணக்கூடாது.

19 “பறப்பனவற்றில் எல்லா வைகயான ஊர்வன
யாவும் சுத்தமற்றைவ. ஆகேவ அவற்ைற உண்ணக்
கூடாது. 20 ஆனால், சுத்தமான பறைவகள்
எவற்ைறயும் நீங்கள் உண்ணலாம்.

21 “தானாக மரித்துப்ேபான எந்த விலங்ைகயும்
உண்ண ேவண்டாம். நீங்கள் அவற்ைற உங்கள்
ஊரிலுள்ள வழிப்ேபாக்கருக்குக் ெகாடுத்துவிடலாம்,
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அவர்கள் அதைன உண்ணலாம். அல்லது
அந்நியருக்கு விற்றுவிடலாம். ஆனால் நீங்கள்
உங்களுக்குள் அவற்ைற உண்ணக்கூடாது.
ஏெனன்றால் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமான ஜனங்கள்.

“ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய, அதின் தாயின் பாலிேல
சைமக்க ேவண்டாம்.

பத்தில் ஒரு பாகத்ைதக் ெகாடுப்பது
22 “உங்கள் வயல்களின் எல்லா
விைளச்சலிலுமிருந்து பத்தில் ஒரு பங்ைக
வருடந்ேதாறும் தனியாக எடுத்து ைவயுங்கள். 23

அைத நீங்கள் கர்த்தர் தமக்ெகன்று ெதரிந்து
ெகாண்ட சிறப்பான இடத்திற்கு எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தேராடு இருக்க
நீங்கள் அங்ேக ெசல்ல ேவண்டும். அந்த இடத்தில்
உங்களது தானியத்திலும், உங்களது
திராட்ைசரசத்திலும், உங்கள் எண்ெணயிலும்
எடுத்துைவத்த பத்தில் ஒரு பங்ைகயும், உங்கள்
மந்ைதகளிலுள்ள ஆடு மாடுகளின் தைலயீற்ைறயும்
ெகாண்டுவந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு நியமிக்கும்
ேதவாலயத்தில் உண்டு மகிழுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு மரியாைதயளிக்கும்படி
எப்ெபாழுதும் நிைனவாயிரு. 24 ஆனால் கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வதிக்கின்றேபாது தமது நாமம்
விளங்கும்படி ெதரிந்து ெகாண்ட இடமானது நீங்கள்
குடியிருக்கிற இடத்திலிருந்து, மிகத் ெதாைலவில்
இருக்கலாம். இந்த சூழ்நிைலயில் பத்தில் ஒரு பங்கு
காணிக்ைகப் ெபாருட்கைள தூக்கி எடுத்துச் ெசல்ல
இயலாமல் ேபாகலாம். அப்படி நடக்குெமன்றால் 25

நீங்கள் ஒதுக்கிைவத்த பங்குப் ெபாருட்கைள விற்று,
அதன் மூலம் கிைடத்த பணத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு வரேவண்டும். 26

ேதவாலயத்திற்கு வந்த பின்பு, நீங்கள் உங்கள்
ேதைவக்ேகற்ற மாடுகள், ஆடுகள், திராட்ைசரசம்
ேபான்ற உணவுப் ெபாருட்கைள அந்த பணத்தினால்
வாங்கிக்ெகாள்ளலாம், பின்பு நீங்களும் உங்கள்
குடும்பத்தினரும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் உண்டு மகிழலாம். 27 உங்கள் நகரில்
வசிக்கின்ற ேலவியைர ஒருேபாதும்
மறந்துவிடாதீர்கள். (அவர்களுக்கும் உங்கள்
உணைவ பகிர்ந்தளியுங்கள்) ஏெனனில்,
அவர்களுக்கு உங்கைளப் ேபான்று எந்த ெசாத்தும்
சுதந்திரமும் கிைடயாது.

28 “மூன்று ஆண்டுகள் முடிகின்ற ஒவ்ெவாரு
முைறயும் அந்த ஆண்டு உங்களுக்குக் கிைடத்த
பலன் எல்லாவற்றிலும் பத்தில் ஒரு பங்ைக ஒதுக்கி
ைவக்கேவண்டும். மற்ற ஜனங்கள் பயன்படுத்தக்
கூடிய உங்கள் பட்டணங்களில் அந்த உணவுப்
ெபாருட்கைள ேசர்த்து ைவத்திருங்கள். 29 இந்த
உணவுப் ெபாருட்கள் ேலவியர்களுக்கு ெசாந்தம்
ஆகும். ஏெனன்றால், அவர்களுக்ெகன்று
ெசாந்தமான எந்த நிலமும் அவர்களுக்கு இல்ைல.
ேமலும் இந்த உணவுப் ெபாருட்கள் உங்கள் ஊரில்
ேதைவ உள்ள ஜனங்களுக்கும் ஆகும். அது
அயல்நாட்டு குடிகளுக்கும், விதைவகளுக்கும்,
அநாைதகளுக்கும், உரியது, அவர்கள் வந்து உண்டு
திருப்தி அைடயட்டும். இவ்வாெறல்லாம் நீங்கள்
ெசய்தீர்கள் என்றால் பின் உங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்ைறயும்
ஆசீர்வதிப்பார்.

கடன்கைள ரத்து ெசய்யும் விேசஷ ஆண்டு

“ஏழு ஆண்டுகள் முடிகின்ற ஒவ்ெவாரு
முைறயும் நீங்கள் கடன்கைள ரத்து ெசய்ய
ேவண்டும். 2 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய

முைறயாவது: ஒவ்ெவாருவரும் தான் மற்ற
இஸ்ரேவலருக்குக் கடனாகக் ெகாடுத்த பணத்ைத
ரத்து ெசய்துவிட ேவண்டும். அவன் மற்ற இஸ்ரேவல்
சேகாதரனிடம் அந்தப் பணத்ைத திரும்ப தன்னிடம்
ெசலுத்துமாறு ேகட்கக்கூடாது. ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் உங்களுக்குக் கூறியதின்படி அந்தக் கடைன
அவ்வாண்டிேலேய ரத்து ெசய்திட ேவண்டும். 3

நீங்கள் அந்நியர்களுக்குக் ெகாடுத்த கடைன
திரும்பச் ெசலுத்துமாறு ேகட்கலாம். ஆனால், உன்
இஸ்ரேவல் சேகாதரனிடம் அவ்வாறு
ேகட்கக்கூடாது. 4 உங்கள் நாட்டில் ஏைழ
ஜனங்கள் யாரும் இருக்கக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் இந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுத்திருக்கின்றார். கர்த்தர் உங்கைள ெவகுவாய்
ஆசீர்வதிப்பார். 5 ஆனால், நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் மாத்திரம்
இது நடக்கும். நான் இன்று உங்களுக்குச் ெசான்ன
ேதவனுைடய ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் நீங்கள்
கவனமாகப் பின்பற்ற ேவண்டும். 6 பின்பு உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்களித்தபடி
உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். அதனால், நீங்கள் பல
ஜாதிகளுக்கு கடன் ெகாடுப்பீர்கள். ஆனால், நீங்கள்
யாரிடமிருந்தும் கடன் வாங்கும் அவசியம்
உங்களுக்கு இருக்காது. நீங்கள் அவர்கைள
ஆளலாம். அவர்கள் யாரும் உங்கைள ஆள
இயலாது.

7 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும், இந்த ேதசத்தில் உங்களில் யாராவது
ஒருவன் ஏைழ எளியவனாக இருந்தால், அவர்கள்
மத்தியில் நீங்கள் யாரும் சுயநலமுள்ளவர்களாக
இருந்துவிடக்கூடாது. நீங்கள் அந்த ஏைழ
எளியவனுக்குக் ைகெகாடுத்து உதவ மறுத்துவிடக்
கூடாது. 8 நீங்கள் அவனுக்கு உதவுவதில் ஆர்வம்
காட்டேவண்டும். அவர்களுக்குத்
ேதைவயானவற்ைறக் கடன் ெகாடுத்து
உதவேவண்டும்.

9 “கடன்கைள ரத்து ெசய்யும் ஏழாவது ஆண்டு
சமீபமாக வந்துவிட்டது என்பதால், ஏைழக்கு
உதவிச்ெசய்ய மறுத்துவிடாேத. இப்படிப்பட்ட ஒரு
ெகட்ட சிந்ைத உன் மனதில் நுைழய இடம்
ெகாடாேத. ேதைவ உள்ள ஏைழையக் குறித்து
ஒருேபாதும் ெகட்ட எண்ணம் ெகாள்ளாேத.
அவனுக்கு உதவிச்ெசய்ய மறுத்துவிடாேத. அப்படி
நீங்கள் உதவவில்ைலெயன்றால், அவன் உங்களுக்கு
எதிராக கர்த்தரிடத்தில் முைறயிடுவான். அப்ேபாது
கர்த்தர் அைத உங்கள் ேமல் குற்றமாகச்
சுமத்துவார்.

10 “அந்த ஏைழ நபருக்குத் தாராளமாகக்
ெகாடுங்கள். அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைத
இழிவாகக் கருதாதீர்கள், ஏெனன்றால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர், நீங்கள் இந்த நற்ெசயைலச்
ெசய்வதால் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள்
ெசய்யும் எல்லாப் பணிகைளயும், நீங்கள் ெசய்யும்
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ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார். 11

ேதசத்திேல ஏைழ எளியவர்கள் எப்ேபாதும்
இருப்பார்கள். அதனால் தான் உன் ேதசத்தில் உள்ள
ஏைழ எளிய சேகாதரனுக்கு நீங்கள் உதவத்
தயாராக இருக்கேவண்டுெமன நான்
கட்டைளயிடுகிேறன். அவர்களுக்குத்
ேதைவப்படும்ேபாது ெகாடுங்கள்.

அடிைமகள் விடுதைல ெபற அனுமதித்தல்
12 “எபிெரய ஆைணேயா, ெபண்ைணேயா நீங்கள்
அடிைமகளாக விைல ெகாடுத்து வாங்கியிருந்தால்,
நீங்கள் அவர்கைள ஆறு ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்ய ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்
ஏழாவது ஆண்டு அவர்கைள உங்களிடமிருந்து
விடுதைல ெபற்றுச் ெசல்ல அனுமதிக்க ேவண்டும். 13

அவ்வாறு அவர்கள் உங்களிடமிருந்து
விடுதைலயாகிச் ெசல்லும்ேபாது, அவர்கைள
ஒன்றுமில்லாதவர்களாய் அனுப்பிவிடாதீர்கள். 14

நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்களது ஆடு மாடுகளில்
சிலவற்ைறயும், ெகாஞ்சம் தானியத்ைதயும்,
ெகாஞ்சம் திராட்ைச ரசத்ைதயும் ெகாடுத்து அனுப்ப
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
தாராளமாகக் ெகாடுக்குமளவு ஏராளமான
நன்ைமகளால் உங்கைள ஆசீர்வதித்தார். அேத
ேபால் நீங்களும் உங்களது அடிைமகளுக்குத்
தாராளமாகக் ெகாடுங்கள். 15 நீங்கள் எகிப்தில்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கைள அங்கிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு
வந்தார். அைத நிைனத்துப் பார்க்கக்
கடைமப்பட்டுள்ளீர்கள். அதனால்தான் நான் இன்று
உங்களுக்கு இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுக்கின்ேறன்.

16 “ஆனால், உங்களது அடிைமகளுள் ஒருவன்,
‘நான் உங்கைள விட்டுப் பிரியமாட்ேடன்’ என்று
உங்கைளயும் உங்கள் குடும்பத்தினைரயும் ேநசித்து
உங்களுடன் நல்லெதாரு வாழ்ைவப்ெபற்றதனால்,
கூறிடலாம். 17 நீங்கள் அந்த அடிைமைய உங்கள்
வீட்டுக் கதவுக்கு எதிராக நிறுத்தி, ஒரு கூர்ைமயான
சிறிய கம்பியினால் அந்த அடிைமயின் காதில் ஒரு
துைள ேபாடேவண்டும். அவன் உங்களுக்கு
என்ைறக்கும் அடிைமயாயிருப்பான் என்பைத இது
காட்டும், உங்கேளாடு இருக்க விரும்பும் உங்களின்
ெபண் அடிைமக்கும் இவ்வாேற ெசய்ய ேவண்டும்.

18 “உங்கள் அடிைமகைள விடுதைலயாக்கி
அனுப்பிவிடுவைத தவறாக எண்ண ேவண்டாம். ஆறு
ஆண்டுகளாக ஒரு ேவைலயாளுக்குரிய சம்பளத்தில்
பாதிக் கூலிக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்தைத எண்ணிப்பாருங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்றிலும் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பார்.

மந்ைதகளின் தைலயீற்றுகைளப் பற்றிய விதிகள்
19 “உங்கள் மந்ைதகளில் உள்ள ஆடு மாடுகளின்
தைலயீற்று ஆண்கைளெயல்லாம்
கர்த்தருக்குரியதாக்குங்கள். அவற்ைற உங்கள்
பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்தாதீர்கள். அவற்றில்
உள்ள தைலயீற்று ஆட்டிைன மயிர் கத்தரியாமல்
இருக்க ேவண்டும். 20 ஆண்டுேதாறும் அவற்ைற
நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த

இடத்திற்கு எடுத்துச்ெசன்று, நீங்களும் உங்கள்
குடும்பத்தினரும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதியில் உண்ணுங்கள்.

21 “ஆனால், அந்தக் கால்நைடகளுக்கு முடம்,
குருடு முதலான எந்த ஒரு பழுது இருந்தாலும்
அவற்ைற உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப்
பலியிடேவண்டாம். 22 நீங்கள் உங்கள்
வீடுகளிேலேய அவற்றின் இைறச்சிைய உண்ணலாம்.
யார் ேவண்டுமானாலும், அசுத்தமானவனும்
சுத்தமானவனும் அைத உண்ணலாம்.
ெவளிமான்கைளயும், கைலமான்கைளயும்
புசிக்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயின்படிேய
இந்த இைறச்சிையயும் புசிக்கேவண்டும். 23

ஆனால், அவற்றின் இரத்தத்ைத மட்டும்
உண்ணாமல், அைதத் தண்ணீைரப்ேபான்று
தைரயிேல ஊற்றிவிட ேவண்டும்.

பஸ்கா

“ஆபிப் மாதம் வருவைதக் கவனித்து, அந்த
மாதத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு பஸ்காைவ நீங்கள்

ெகாண்டாட ேவண்டும். ஏெனன்றால், ஆபிப்
மாதத்திேலேய இரவு ேநரத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு
வந்தார். 2 நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தர் தமக்குச்
சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்திற்கு, அந்தக்
ெகாண்டாட்ட தினத்தில் ெசல்லேவண்டும். அங்ேக,
உங்கள் கர்த்தருக்குப் பஸ்காவின் பலியாகிய ஆடு,
மாடுகைளப் பலியிடுவாயாக. 3 அந்த நாளில்
புளிப்புள்ள அப்பத்ைத நீங்கள் உண்ணக்கூடாது.
புளிப்பில்லாத அப்பங்கைளேய ஏழு நாட்களுக்கு
உண்ண ேவண்டும், இந்த அப்பங்கள் ‘துன்பத்தின்
அப்பங்கள்’ என்று அைழக்கப்படும்! இைவ எகிப்தில்
நீங்கள் அைடந்த துன்பங்கைள நிைனவூட்டுவதாக
இருக்கும். எவ்வளவு விைரவாக நீங்கள் அந்த
ேதசத்திலிருந்து ெவளிேயறினீர்கள் என்பைத
பஸ்காேதாறும் நீங்கள் உயிேராடு இருக்கின்ற
நாெளல்லாம் நிைனத்துப் பார்க்க ேவண்டும். 4 ஏழு
நாட்களுக்கு உங்களுைடய ேதசத்தில் யார்
வீட்டிலும் பளிப்புள்ள அப்பங்கள் இருக்ககூடாது.
நீங்கள் முதல்நாள் மாைலயில் பலியிட்ட
இைறச்சியில் எைதயும் மறுநாள் காைலவைர மீதி
ைவக்காமல் உண்டுவிட ேவண்டும்.

5 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு
வழங்கிய எந்த நகரத்திலும் நீங்கள் பஸ்காைவப்
பலியிடக்கூடாது. 6 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
தமக்ெகன்று சிறப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்திேலேய
பஸ்காைவப் பலியிடேவண்டும். அங்ேக நீங்கள்
எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட ேநரமாகிய சூரியன்
மைறயும் மாைலப் ெபாழுதில் பஸ்காைவப்
பலியிடேவண்டும். அந்த நாள் உங்களுக்கு விடுமுைற
நாள். 7 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்திேலேய பஸ்கா இைறச்சிைய சைமத்து அன்று
இரேவ உண்ணேவண்டும். பின் மறுநாள் விடியற்
காைலயில் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்குத்
திரும்பிவிடுங்கள். 8 ஆறு நாட்கள் புளிப்பில்லாத
அப்பத்ைதேய நீங்கள் உண்ண ேவண்டும். ஏழாவது
நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
அந்த நாளில் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு

உபாகமம் 16:8
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மரியாைத ெசலுத்தும் ெபாருட்டு நீங்கள் அைனவரும்
ஒன்று கூட ேவண்டும்.

வாரங்களின் பண்டிைக (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
9 “உங்களது அறுவைடக்காலம்
துவங்குவதிலிருந்து ஏழு வாரங்கைள
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். 10 பின் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கான வாரங்களின்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள். நீங்கள்
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க விரும்புகின்ற சிறப்பான
அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு வருவதின் மூலம் இைதச்
ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள
எந்த அளவிற்கு ஆசீர்வதித்தாேரா அதற்ேகற்ப
உங்கள் காணிக்ைகையச் ெசலுத்துங்கள். 11

கர்த்தர் சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்துக்குச்
ெசல்லுங்கள். நீஙகளும் உங்கள் பிள்ைளகளும்
ேசர்ந்து உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
சந்நிதானத்தில் மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள்.
அைனவைரயும் அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். உங்கள்
குமாரர்கள், குமாரத்திகள், உங்களது
ேவைலயாட்கள், ேலவியர்கள், உங்களிடத்தில்
இருக்கின்ற அந்நியர்கள், அநாைதகள், உங்கள்
நகரங்களில் வாழும் விதைவகள், ஆகிய
எல்ேலாைரயும் உங்களுடன் அைழத்துச்
ெசல்லுங்கள். 12 எகிப்தில் நீங்கள் அடிைமகளாக
இருந்தைத எண்ணிப் பாருங்கள். ஆைகயால்
இந்தக் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்

அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைக
13 “நீங்கள், உங்கள் தானியக் களத்தின்
பலைனயும், உங்கள் திராட்ைசரச ஆைலகளின்
பலைனயும் ேசர்த்தபின்பு, ஏழு நாட்கள் உங்கள்
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடேவண்டும். 14 இந்தப் பண்டிைகைய
உங்களுக்குள் மகிழ்வாகக் ெகாண்டாடுங்கள்.
நீங்கள், உங்கள் குமாரர்கள், உங்கள் குமாரத்திகள்,
உங்கள் ேவைலயாட்கள், உங்கைள சார்ந்த
பகுதியில் வசிக்கும் ேலவியர்கள், அந்நியர்கள்,
அநாைதகள், உங்கள் நகரங்களில் வாழும்
விதைவகள், எல்ேலாருமாகச் ேசர்ந்து
ெகாண்டாடுங்கள், 15 இந்தப் பண்டிைகைய உங்கள்
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தில் ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடி மகிழுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்தும்படி இைதச்
ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களது
விைளச்சல்கைளயும், நீங்கள் ெசய்யும் எல்லா
ேவைலகைளயும் ஆசீர்வதித்துள்ளார். ஆகேவ
நீங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அைடவீர்களாக!

16 “வருடத்திற்கு மூன்றுமுைற உங்களது ஆண்
ஜனங்கள் அைனவரும் தவறாது உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் கூடேவண்டும். அவர்கள்
அைனவரும், புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிைகக்கும்,
வாரங்களின் பண்டிைகக்கும், அைடக்கல
கூடாரங்களின் பண்டிைகக்கும் கண்டிப்பாக
வரேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் வரும் ெபாழுது,
கர்த்தருக்குரிய அன்பளிப்புகைள எடுத்துவர
ேவண்டும். 17 ஒவ்ெவாருவரும் தன் தகுதிக்கு
ஏற்றவாறு காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும்.

கர்த்தர் உங்கைள எந்த அளவிற்கு ஆசீர்வதித்தாேரா
அதற்ேகற்றவாறு உங்கள் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்துங்கள்.

ஜனங்களுக்கான நீதிபதிகளும், தைலவர்களும்
18 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் அைனத்துப் பட்டணங்களிலும் நீங்கள்
நீதிபதிகைளயும், தைலவர்கைளயும்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் இவ்வாறு
ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வாறு
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் நீதியுடன் ஜனங்களுக்கு
நியாயமான தீர்ப்புகைள வழங்க ேவண்டும். 19

நீங்கள் அைனவரும் ேநர்ைமயாக இருக்க ேவண்டும்.
நீங்கள் மற்ற ஜனங்கைள மீறி சிலைர மாத்திரம்
ஆதரித்துப் ேபசாதீர்கள். நியாயத்தில் உங்கள் மனது
புரளாதபடி நீங்கள் லஞ்சம் வாங்காமல் இருங்கள்.
பணமானது ஞானிகளின் கண்கைளக் குருடாக்கி,
நல்லவன் ெசால்லக் கூடிய சரியான தீர்ப்ைப
மாற்றிவிடும். 20 நல்லவற்ைறயும்,
ேநர்ைமயானவற்ைறயுேம நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்!
நீங்கள் எப்ேபாதும் நல்லவராக, ேநர்ைமயானவராக
இருப்பதற்குப் பாடுபட ேவண்டும்! பின் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்தில் வாழ்ைவயும், சுதந்திரத்ைதயும்
ெபறுவீர்கள்.

ேதவன் விக்கிரகங்கைள ெவறுக்கிறார்
21 “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
உண்டாக்கும் பலிபீடத்தின் அருகில் அெஷரா
ேதவைதக்ெகன்று எந்த ஸ்தம்பத்ைதயும் ைவக்கக்
கூடாது. 22 அதுமட்டுமின்றி ெபாய்யான
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கான சிற்ப
கற்கைளயும் அங்ேக ைவக்ககூடாது. உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இவற்ைறெயல்லாம்
ெவறுக்கின்றார்.

குைறயற்ற மிருகங்கைளேய பலிெகாடுக்க
பயன்படுத்துதல்

“குைறயுள்ள அல்லது ஏேதனும் ஊனமுற்ற
மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா, உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பலி ெகாடுக்கக்

கூடாது. ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அவற்ைற ெவறுக்கிறார்!

விக்கிரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதினால் அைடயும்
தண்டைனகள்

2 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தருகின்ற நகரங்கள் ஏேதனும் ஒன்றில் அக்கிரமமான
ெசயல் கர்த்தருக்கு எதிராக நடந்தைதக்குறித்து
நீங்கள் ேகள்விப்படலாம். கர்த்தருக்கு எதிராக அந்த
அக்கிரமச் ெசயைல உங்கைளச் சார்ந்த ஆேணா,
அல்லது ெபண்ேணா ெசய்திருக்கலாம்.
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய மீறி அவர்கள்
நடந்திருப்பார்கள். 3 அதாவது, அவர்கள் அந்நிய
ெதய்வங்கைளேயா அல்லது சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரம் ேபான்ற வான ேசைனகைளேயா
ெதாழுதுெகாள்வைத நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால்,
அைவகெளல்லாம் நான் உங்களுக்கு வழங்கிய

உபாகமம் 16:9
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கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு விேராதமான
ெசயல்களாகும். 4 இது ேபான்ற தீயெசய்திகைள
நீங்கள் ேகள்விப்பட்டால், நீங்கள் அைதக் குறித்து
விசாரிக்க ேவண்டும். நீங்கள் அைத நன்றாகத் தீர
ஆராய்ந்து அது உண்ைமெயன்று கண்டறிந்தால்,
இஸ்ரேவலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருவருக்கத்தக்க
நிகழ்ச்சி நடந்தது உண்ைமயாகும்ேபாது, 5 நீங்கள்
அந்தத் தீயெசயைலச் ெசய்தவைனத் தண்டிக்க
ேவண்டும். நீங்கள் அத்தைகய தீயச் ெசயைலச்
ெசய்த அந்த ஆைணேயா, அல்லது ெபண்ைணேயா,
ெவளிேய இழுத்துவந்து நகர எல்ைலயின் ெபாது
இடத்தில் கற்களால் அடித்து அவர்கைளக்
ெகான்றுவிடுங்கள். 6 ஆனால் ஒேர ஒரு சாட்சியின்
கூற்ைறக் ேகட்டு நீங்கள் அவனுக்குக் ெகாைலத்
தண்டைனைய ெகாடுத்து விடாதீர்கள். இரண்டு
அல்லது மூன்று சாட்சிகள் அவன் இந்த தீயச்
ெசயல்கைள ெசய்தது உண்ைமதான் என்று
கூறினால், பின் நீங்கள் அந்தத் துேராகிைய
ெகான்றுவிடலாம். 7 தீைம ெசய்தவன்
ெகால்லப்படும்படி சாட்சிகேள முதலில் அவன்மீது
கற்கைள எறியேவண்டும். பின்னேர மற்ற ஜனங்கள்
அைனவரும் அவன் மரிக்கும்வைர கற்களால் அடிக்க
ேவண்டும். இதன் மூலேம நீங்கள் உங்களிடமிருந்து
அந்தத் தீைமைய விலக்கிட முடியும்.

சிக்கலான நீதிமன்ற முடிவுகள்
8 “உங்கள் நீதிமன்றங்களால் தீர்ப்புக்கூற
முடியாமல் ேபாகும் அளவிற்கு சில பிரச்சிைனகள்
உங்களிடம் இருக்கலாம், அைவ ெகாைலக்
குற்றமாகேவா, அல்லது இரண்டு நபர்களின் வாக்கு
வாதங்கேளா, அல்லது சண்ைடயில் ஒருவருக்கு
ஏற்பட்ட காயம் குறித்த ேசதங்கைளேயா குறித்த
வழக்குகளாக இருக்கலாம். உங்கள் ஊர்களிலுள்ள
உங்களது நீதிபதிகளால் இத்தைகய
வழக்குகளுக்குச் சரியான தீர்ப்ைபக் கூற இயலாமல்
இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
சிறப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்திற்குச் ெசல்ல
ேவண்டும். 9 ேலவிக் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்த
ஆசாரியர்கள் அங்ேக இருப்பார்கள். நீங்கள்
அவர்களிடம் ெசன்று அன்ைறய ெபாறுப்பில்
இருக்கின்ற நியாயாதிபதியினிடத்தில் அந்தப்
பிரச்சிைனக்கான முடிவுகைளப் ெபறலாம். 10

கர்த்தர் சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தில்
இருக்கின்ற அவர்கள், உங்களுக்கு அளிக்கின்ற
தீப்புகளுக்கு இணங்கி, அவர்கள் உங்களுக்கு
விதிக்கின்றபடி ெசய்யக் கவனமாய் இருப்பீர்களாக.
11 நீங்கள் அவர்கள் கூறும் முடிவுகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவர்கள் விதிக்கின்றபடிேய
அவர்களது நியாயத்தீர்ப்புகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும்.
அவர்கள் ெசான்ன எைதயும் மாற்றாமல் அப்படிேய
ெசய்யேவண்டும்!

12 “அச்சமயத்தில் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும் ஆசாரியனின்
வார்த்ைதகைளேயா, அல்லது நீதிபதியின்
தீர்ப்ைபேயா ஏற்காமலும், கீழ்ப்படியாமலும்
இருக்கிறவர்கைள நீங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும்.
அவன் கண்டிப்பாக மரிக்க ேவண்டும். இஸ்ரேவலில்
இருந்து அந்தத் தீயவைன நீங்கள்
அகற்றிவிடேவண்டும். 13 இந்தத் தண்டைனையக்

ேகட்கும் அைனத்து ஜனங்களும் அைதத் கண்டு
பயந்து இதுேபான்ற தவறிைனச்
ெசய்யாதிருப்பார்கள்.

ராஜாைவ எவ்வாறு ேதர்ந்ெதடுப்பது
14 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தருகின்ற ேதசத்தில் நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்து
அைதச் சுதந்திரமாக்கிக் ெகாண்டு அதில்
குடிேயறியபின், ‘எங்கைளச் சுற்றிலும் இருக்கின்ற
மற்ற இனத்தவர்கைளப்ேபால நாங்களும்
எங்களுக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்திக்ெகாள்ேவாம்’
என்று கூறுவீர்கள் என்றால், 15 அவ்வாறு நடக்க
ேவண்டுெமன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுக்கும் ராஜாைவேய நீங்கள்
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்களுள் ஒருவரான
உங்கள் சேகாதரைனேய உங்கைள ஆளும்
ராஜாவாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
ஜனங்கள் அல்லாத அந்நியைன நீங்கள் ராஜாவாக்க
கூடாது. 16 அந்த ராஜா தனக்காக அதிகமான
குதிைரகைள ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.
அதுமட்டுமின்றி அதிகமான குதிைரகளுக்காக
ஜனங்கைள எகிப்திற்கு அனுப்பக் கூடாது.
ஏெனன்றால், ‘நீங்கள் திரும்பவும் அந்த வழியாக
ேபாகேவ ேவண்டாம்’ என்று கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசால்லி உள்ளார். 17 ேமலும், ராஜா அதிகமான
மைனவிகைள ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.
ஏெனன்றால், அது அவைன கர்த்தரிடமிருந்து ேவறு
திைசக்கு அைழத்துச் ெசன்றுவிடும். ேமலும். அந்த
ராஜா அவனுக்காகப் ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்,
மிகுதியாக ேசர்த்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.

18 “ராஜா தன் அரியாசனத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி
ெசய்யும்முன் தனக்கான சட்டங்கைளப் புத்தகமாக
எழுதி ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் அந்த நீதி
புத்தகத்ைத, ேலவியரும் ஆசாரியர்களும்
ைவத்துள்ள புத்தகத்திலிருந்து உருவாக்கி
தன்னிடத்தில் ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 19

ராஜா அந்த புத்தகத்ைத தன்னிடம் பத்திரமாக
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் வாழ்நாள்
முழுவதும் அந்தப் புத்தகத்ைதப் படித்தறிய ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், அவனது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
மதிப்பளிக்க ேவண்டும். அதிலுள்ள எல்லா
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் ராஜா
கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். 20 ராஜா தன்
சேகாதரர்களாகிய ஜனங்கைளவிட தான்
ேமன்ைமயானவன் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது.
ேமலும் அவன் ஒரு ேபாதும் இந்த சட்டங்களிலிருந்து
விலகிவிடக்கூடாது. ஆனால் அவன் இவற்ைறச்
சரியானபடி முழுைமயாகப் பின்பற்றினால், பின் அந்த
ராஜாவும் அவன் சந்ததியினரும் நீண்ட காலம்
இஸ்ரேவல் நாட்ைட ஆளலாம்.

ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவியர்களுக்கும் ஆதரவு
அளித்தல்

“ேலவியின் ேகாத்திரம் இஸ்ரேவலில்
எவ்வித ெசாத்தும், நிலமும் ெபறுவதில்ைல.
அவர்கள் ஆசாரியர்களாக ேசைவ

ெசய்வார்கள். தகன பலியாக கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தும் உணவுப் ெபாருட்கேள இவர்களுக்கு
பிைழப்பூட்டும் சுதந்திர வீதமாக இருக்கிறது. அதுேவ
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ேலவியர்களின் பங்கு ஆகும். 2 இந்த ேலவியர்கள்,
மற்ற ேகாத்திரங்கள் ைவத்திருப்பைதப்ேபான்று
எவ்வித பங்கும், சுதந்திரமும் ெபற்றிருப்பவர்கள்
அல்ல. கர்த்தர் அவர்களுக்குக் கூறியதுேபால்
கர்த்தேர அவர்களது ெசாத்து.

3 “நீங்கள் மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா,
பலியிட்டால் அவற்றின் சில பகுதியிைன
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். அப்படிக்
ெகாடுக்கும் பகுதிகள் எதுெவன்றால் அந்த ஆடு
மாடுகளின் முன் ெதாைடையயும், தாைடகைளயும்,
இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 4 நீங்கள் அறுவைட ெசய்த முதல்
பலன்களின் ஒரு பகுதிையயும் ஆசாரியர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். உங்கள் தானியங்கள்,
திராட்ைசரசம், எண்ெணய் ஆகியவற்றின் முதல்
பலன்கைள அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
உங்கள் ஆடுகளில் கத்தரிக்கும் முதல் பங்கான
ஆட்டு ேராமங்கைள ேலவியருக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். 5 ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கள் எல்லாக் ேகாத்திரங்கைளயும்
பார்த்து அவர்களிலிருந்து, ேலவியைரயும் அவர்களது
சந்ததியினைரயும் என்ெறன்றும் ஆசாரிய ேசைவ
ெசய்ய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.

6 “உங்களில் வசிக்கின்ற ஒவ்வாரு ேலவியனும் ஒரு
குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்தில் பணி ெசய்வான். ஆனால், அவன் ேமலும்
அதிக ேநரம் அங்குப் பணியாற்ற விரும்பினால் அவன்
எப்ெபாழுது ேவண்டுமானாலும் பணி ெசய்யலாம்.
இஸ்ரேவலில் எந்த ஊர்களிலும், எந்தப்
பகுதிகளிலும் வசித்து வருகின்ற யாெதாரு
ேலவியனும் அவன் வசிக்கிக்கின்ற வீட்டிலிருந்து
ேதவாலயத்திற்கு வரலாம். எந்த ேநரத்திலும் அங்கு
வந்து ேசைவ ெசய்யலாம். 7 அங்ேக ேதவாலயத்தில்
பணியாற்றுகின்ற மற்ற ேலவியரான
சேகாதரைனப்ேபால் இந்த ேலவியனும், அவனது
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்தில் அங்ேக
ேசைவ ெசய்யலாம். 8 இந்த ேலவியன் தனது
குடும்பம் வழக்கமாகப் ெபறுகின்ற பங்குடன் மற்ற
ேலவியரின் சமபங்ைகயும் ெபற்றுக்ெகாள்வான்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மற்ற இனத்தவர்கள் ேபான்று
வாழக்கூடாது

9 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தருகின்ற ேதசத்திற்குள் நீங்கள் ேபாய்ச்
ேசரும்ேபாது, மற்ற இனத்தவர்கள் ெசய்கின்ற
அருவருக்கத்தக்கச் ெசயல்கைள நீங்களும் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள். 10 உங்கள்
குமாரர்கைளேயா, குமாரத்திகைளேயா
பலிபீடங்களின் தீயிலிட்டு பலியிடக்கூடாது. குறி
ெசால்கிறவன், நாள் பார்ப்பவன், ைம ேபாட்டு
பார்ப்பவன், மந்திரவாதி, அல்லது சூன்யக்காரன்
ஆகியவர்களுடன் ெசன்று அவர்களது
வித்ைதகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள முயற்சிக்காதீர்கள்.
11 மற்றவர்கள் மீது மாயவித்ைத வித்ைதகைளச்
ெசய்ய யாைரயும் அனுமதிக்காதீர்கள். உங்களில்
யாைரயும் மரித்தவர்களுடன் அல்லது தீய
ஆவிகளுடன் குறி ேகட்க அனுமதிக்காதீர்கள்.
அதுமட்டுமின்றி உங்களில் யாரும் மரித்த எவரிடமும்
ேபச முயற்சிக்கக் கூடாது. 12 உங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்கின்ற
ஜனங்கைள ெவறுக்கின்றார். அதனால்தான்
உங்களுக்காக அந்த இன ஜனங்கைள இந்த
ேதசத்ைத விட்ேட துரத்துகின்றார். 13 நீங்கள்
அைனவரும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
உண்ைமயானவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.

கர்த்தருைடய விேசஷ தீர்க்கதரிசி
14 “நீங்கள் அந்த மற்ற இன ஜனங்கைள உங்கள்
ேதசத்ைத விட்டுத் துரத்திவிட ேவண்டும். அந்த இன
ஜனங்கள் மாயவித்ைத ெசய்கிறவர்கைளயும் குறி
ெசால்லுபவர்கைளயும் நம்புகிறார்கள். ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் அவற்ைறச்
ெசய்வைத அனுமதிக்கமாட்டார். 15 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசிைய
உங்களிடம் அனுப்புவார். அந்தத் தீர்க்கதரிசிைய
உங்கள் ெசாந்த ஜனங்களிடமிருந்ேத வரச்
ெசய்வார். அவர் என்ைனப்ேபான்ற ஒருவராய்
இருப்பார். நீங்கள் அவர் ெசால்வைதக் ேகட்க
ேவண்டும். 16 ேதவன் இந்தத் தீர்க்கதரிசிைய
உங்களிடம் அனுப்புவது எதற்ெகன்றால், நீங்கள்
இைதத்தான் ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள்.
ஒேரப் மைலயிேல நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாகக்
கூடிய நாளில் நீங்கள் ேதவனுைடய
சத்தத்ைதக்ேகட்டும், மைலயின்மீது நீங்கள் பார்த்த
ெநருப்பிைனக் கண்டும், பயந்தீர்கள். ஆதலால்
நீங்கள்: ‘நமது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய சத்தத்ைத
நாங்கள் ேகட்க அனுமதிக்க ேவண்டாம்! நாங்கள்
மரிக்கின்ற அளவிற்கு ஏற்படக் கூடிய மிகப்ெபரிய
அந்த அக்கினிைய நாங்கள் பார்த்திட அனுமதிக்க
ேவண்டாம்!’ என்றீர்கள். அதற்காகேவ, இந்தத்
தீர்க்கதரிசிைய அனுப்புகிறார்.

17 “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அவர்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டது சரிேய. 18 நான்
உன்ைனப்ேபால் ஒரு தீர்க்கதரிசிைய அவர்களிடம்
அனுப்புேவன். அந்தத் தீர்க்கதரிசி அவர்களின்
ெசாந்த ஜனங்களில் ஒருவனாக இருப்பான். நான்
அவன் ேபசேவண்டியைத எல்லாம் அவனுக்குச்
ெசால்லுேவன். அைத அவன் அந்த ஜனங்களிடம்
ெசால்லுவான். நான் அவனுக்கு
கட்டைளயிட்டைதெயல்லாம் அவன் அந்த
ஜனங்களுக்குக் கூறுவான். 19 அந்தத் தீர்க்கதரிசி
எனக்காகப் ேபசுவான். அவன் அப்படி எனக்காகப்
ேபசும்ேபாதும், என்னுைடயக் கட்டைளகைளக்
கூறும்ேபாதும், யாராவது அைதக் ேகட்க மறுத்தால்,
நான் அந்த நபைரத் தண்டிப்ேபன்’ என்று கூறினார்.

ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகைள அறிவது எப்படி
20 “ஆனால் நான் உங்களிடம் ெசால்லும்படி
ெசால்லாத சிலவற்ைற ஒரு தீர்க்கதரிசி கூறலாம்.
அதுமட்டுமின்றி, அந்தத் தீர்க்கதரிசி நான்
ேதவனுக்காகப் ேபசுகிேறன் என்று ெசால்லலாம்.
அப்படி ஏதும் நடந்தால் பின் அந்தத் தீர்க்கதரிசி
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ஒரு தீர்க்கதரிசி ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்காகப் ேபச வந்திருக்கலாம்.
அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசி கண்டிப்பாகக்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். 21 ‘கர்த்தர் ெசால்லாத
சிலவற்ைற இந்தத் தீர்க்கதரிசிக் கூறுகிறான்
என்பைத நாம் எப்படி அறிந்து ெகாள்வது?’ என்று
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நீங்கள் சிந்திப்பீர்களானால், 22 கர்த்தருக்காக
நான் ேபசுகிேறன், என்று கூறும் தீர்க்கதரிசியின்
வார்த்ைதகள் நடக்காமல் ேபானால், பின் நீங்கள்
கர்த்தர் இவற்ைற கூறவில்ைலெயன்று
அறிந்துெகாள்ளலாம். அந்தத் தீர்க்கதரிசி ேபசியது,
அவனது ெசாந்தக் கருத்துக்கேள என்று நீங்கள்
அறிந்து ெகாண்டால், நீங்கள் அவைனப் பார்த்துப்
பயப்படத் ேதைவயில்ைல.

அைடக்கலப் பட்டணங்கள்

“மற்ற இன ஜனங்கைள அழித்துவிட்டு
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்களது
ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருகின்றார்.

அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களிேலேய நீங்கள்
வாழப்ேபாகிறீர்கள். நீங்கள் அவர்களது
நகரங்கைளயும், வீடுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
அனுபவிக்கப் ேபாகிறீர்கள். அப்படி நடக்கும்ேபாது,
2 நீங்கள் அந்த ேதசத்ைத மூன்று பிரிவுகளாக
பிரித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பின் ஒவ்ெவாரு
பிரிவிலும் எல்லாருக்கும் ைமயமான ஒரு நகரத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்து, அந்த நகரங்களுக்குச்
சாைலகைளயும், வீதிகைளயும்
அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது தற்ெசயலாக
மற்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்திடும் நபர்
பாதுகாப்பாய் அந்நகருக்குள் ஓடிப்ேபாகலாம்.

4 “ெகாைல ெசய்தவன் எவனும் அம்மூன்று
நகரங்களில் ஒன்றில் ஓடிப்ேபாய் இருக்க
ேவண்டுவதற்கான நியாயம் என்னெவன்றால்: அந்த
நபர் மற்றவைனக் ெகான்றது எதிர்ப்பாராத விதமாக
நடந்திருக்க ேவண்டும். தான் மனதறியாது எவ்வித
முன் ெவறுப்பும் இல்லாது ெகான்றிருக்க ேவண்டும்.
5 இங்கு உதாரணமாகச் ெசான்னால், ஒருவன்
மற்றவேனாடு விறகு ெவட்ட காட்டிற்குச் ெசன்று
மரத்ைத ெவட்டும்படி தன் ைகயிலிருக்கும்
ேகாடரிைய ஓங்கும்ேபாது, அதிலிருந்த
இரும்பானது ைகப்பிடிைய விட்டு கழன்று
மற்றவன்ேமல் விழுந்ததினால் அவன்
மரித்துப்ேபானால், அந்தக் ேகாடரிைய ஓங்கியவன்,
அம்மூன்று பட்டணங்கள் ஒன்றில் ஓடிப்ேபாய்
பாதுகாப்பைடந்து ெகாள்ளலாம். 6 ஆனால், இந்தப்
பட்டணம் ெவகு தூரத்தில் இருப்பதினால்
ேபாதுமான ேவகத்திற்கு அவனால் ஓடமுடியாமல்
ேபாகலாம். அப்ேபாது ெகாைலயுண்டவனின்
ெநருங்கிய உறவினன் பழிவாங்கும் ேநாக்கத்ேதாடு
அவைன விரட்டக்கூடும். அவன் ேகாபாேவசம்
நிைறந்தவனாய் ெகாைல ெசய்தவைன
ெநருங்கியவுடன் அவைனக் ெகான்று ேபாடக்கூடும்.
இப்படி அவன் மரிக்க ேவண்டியவனல்ல. ஏெனனில்,
அவன் முன் விேராதமின்றி ெகாைல
ெசய்தவனாவான். 7 இந்த மூன்று நகரங்களும்
அைவகைளச் சுற்றியுள்ள ஜனங்களுக்கு
அருகாைமயில் இருக்க ேவண்டும். அதனால்தான்,
நீங்கள் விேசஷமான அந்த மூன்று நகரங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கக் கட்டைளயிட்ேடன்.

8 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கள்
பிதாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி உங்கள் ேதசத்ைத
விரிவுபடுத்தி, உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கின்படி உங்களுக்கு இந்த ேதசம் முழுவைதயும்
தருவார். 9 ேதவன் இைத உங்களுக்குச் ெசய்ய

ேவண்டுெமன்றால், நான் இன்று உங்களுக்குத்
தருகின்ற கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள்
கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது
நீங்கள் அன்பு ெசலுத்தும்ெபாருட்டு அவர்
விரும்பியபடி நீங்கள் வாழேவண்டும். பின் கர்த்தர்,
உங்கள் ேதசத்ைத விரிவாக்கித் தருவேதாடு, உங்கள்
அைடக்கலத்திற்காக மூன்று பட்டணங்கைள நீங்கள்
அைமத்துக்ெகாள்ளச் ெசய்வார். 10 பின் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்குகின்ற
ேதசத்தில் கள்ளம் கபடில்லாத அப்பாவி ஜனங்கள்
ெகால்லப்படமாட்டார்கள். அது மட்டுமின்றி, உங்கள்
மீது எவ்வித ெகாைலக் குற்றமும் சுமத்தப்படாது.

11 “ஒருவன் ேவெறாருவன் மீது ெவறுப்பைடந்து
அவைனப் பழிவாங்கும் விேராதத்ேதாடு காத்திருந்து
அவன் மரிக்கும்படி அடித்துவிட்டு, இந்த
நகரங்களுக்குள் ஒன்றில் ஓடிப்ேபாய், தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வான் என்றால், 12 அந்த நகரத்தின்
மூப்பர்கள் ஆள் அனுப்பி, அவன் தன்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்கும் வீட்டிற்குச் ெசன்று
அவைனக் ெகாண்டுவந்து, அவைனப் பழிவாங்கத்
துடிக்கும் மரித்தவனின் உறவினர்களிடம்
ஒப்பைடத்துவிட ேவண்டும். ெகாைல ெசய்தவன்
கண்டிப்பாக மரிக்க ேவண்டும். 13 நீங்கள்
அவர்களுக்காக வருத்தப்படாதீர்கள். அவன்
ஏதுமறியாத ஒரு அப்பாவிைய ெகான்ற குற்றவாளி.
நீங்கள் அந்தக் குற்றத்ைத இஸ்ரேவலில் இருந்து
அப்புறப்படுத்த ேவண்டும், அப்ேபாது, எல்லாம்
உங்களுக்கு நல்லதாக அைமயும்.

ெசாத்திற்கான எல்ைல
14 “உங்களது அயலாரின் ெசாத்திற்கான
எல்ைலக் கல்ைல நீங்கள் நகர்த்த கூடாது.
உங்களது ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தந்த
நிலத்தில் உங்களது முன்ேனார் இட்ட எல்ைலக்
ேகாடுகைளேய நீங்களும், அவரவரது ெசாத்திற்கான
எல்ைலக் கற்களாக அைடயாளமிட்டு ைவயுங்கள்.

சாட்சிகள்

15 “சட்டத்திற்கு எதிராக ஏதாவது குற்றத்ைதச்
ெசய்த நபைர, ஒேர ஒரு சாட்சிைய ைவத்து ‘அவன்
குற்றவாளி’ என்று நிரூபிக்காதீர்கள். அவன்
அக்குற்றத்ைதச் ெசய்தானா இல்ைலயா என்பைத,
இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகைள ைவத்து
நிரூபிக்க ேவண்டும்.

16 “ஒருவன் குற்றத்ைதச் ெசய்தான் என்று
மற்ெறாருவன் அவன் ேமல் ெபாய் ெசால்லக்கூடும்.
17 பின், அவ்விருவரும் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச்
ெசன்று நீதிையப் ெபற, அங்கு பணியில் இருக்கும்
ஆசாரியர் மற்றும் நீதிபதிகளிடம் நிற்கேவண்டும். 18

நீதிபதிகள், நன்றாக விசாரிப்பதன் மூலம் அந்த
நபருக்கு எதிராக ெபாய்சாட்சி கூறியதாகக்
கண்டறிந்தால், அவன் ெபாய்சாட்சி என்று
நிரூபிக்கப்பட்டால், 19 நீங்கள் அவைனத்
தண்டிக்கேவண்டும். அவன் மற்றவர்களுக்குச் ெசய்ய
விரும்பியைதேய நீங்கள் அவனுக்கு ெசய்யேவண்டும்.
இந்த வித மாக, இந்தத் தீைமைய உங்கள்
சமுதாயத்திலிருந்து அகற்றிவிட ேவண்டும். 20 மற்ற
ஜனங்கள் அைனவரும் இைதக் ேகட்டும் கண்டும்
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பயப்படுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி, மீண்டும்
இத்தைகய தீயச் ெசயைலச் ெசய்யாதிருப்பார்கள்.

21 “குற்றங்களுக்குத் தகுந்தாற்ேபால்
தண்டைனகளும் கடுைமயாக இருக்கேவண்டும்.
ஒருவன் ெசய்த குற்றத்திற்காக அவைனத்
தண்டிக்கின்றேபாது, அதற்காக நீங்கள் வருத்தம்
ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருவன் ஒரு உயிைர எடுத்தான்
என்றால் அவன் கண்டிப்பாக அவனது உயிைர
இழப்பான். கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல்,
ைகக்குக் ைக, காலுக்குக் கால், என்பேத
சட்டமாகும்.

ேபாருக்கான விதிகள்

“நீங்கள் உங்கள் எதிரிகைள எதிர்த்து,
ேபாருக்காகக் ெசல்லும்ேபாது
குதிைரகைளயும், இரதங்ைளயும்,

உங்களிடமிருப்பவர்கைளவிட மிகுதியான
ஜனங்கைளயும் அவர்களிடம் கண்டால், அவற்ைறக்
கண்டு பயப்படாதிருங்கள். ஏெனன்றால் எகிப்து
ேதசத்திலிருந்து ெவளிேய அைழத்து வந்த உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாடு கூடேவ
இருக்கின்றார்.

2 “நீங்கள் ேபாருக்குச் ெசல்கின்றேபாது,
ஆசாரியன் ேபார் வீரர்களுடன் ேசர்ந்து வந்து
அவர்களுடன் ேபசேவண்டும். 3 ஆசாரியன்
உங்களிடம், ‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள நான் கூறுவைத
ேகளுங்கள், நீங்கள் இன்று ேபாரில் உங்கள்
எதிரிகைள எதிர்த்துப் ேபாரிடப் ேபாகின்றீர்கள்.
நீங்கள் மனந்தளர்ந்துவிடாதீர்கள்! நீங்கள்
அவர்கைளக் கண்டு கலக்கேமா, விரக்திேயா
அைடந்து விடாதீர்கள்! உங்கள் எதிரிகைளக் கண்டு
பயந்துவிடாதீர்கள்! 4 ஏெனன்றால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாடு வருகின்றார். அவர்
உங்கள் எதிரிகைள எதிர்த்து நீங்கள் ேபாரிட
துைணெசய்வார். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
நீங்கள் ெவற்றிப் ெபற துைணபுரிவார்!’ என்று
கூறேவண்டும்.

5 “அந்த ேலவிய அதிகாரிகள் வீரர்களிடம்:
‘இங்ேக யாராவது புது வீட்ைடக்கட்டி இன்னும்
அவ்வீட்ைடப் பிரதிஷ்ைட ெசய்யாமல் இங்கு
ேபாருக்காக வந்திருப்பீர்கள் என்றால், அவன்
அவ்வீட்டிற்கு திரும்பிச் ெசல்ல ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் ேபாரில் அவன் ெகால்லப்பட்டால்
அவனது வீட்டிைன மற்ெறாருவன் பிரதிஷ்ைட
பண்ண ேநரிடும். 6 தன் ேதாட்டத்தில்
திராட்ைசையப் பயிரிட்டு, அதன் பலைன
அனுபவிக்காதவர் யாரும் இங்ேக இருந்தால்,
அவர்கள் தம் வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசல்லலாம்.
ஏெனனில் யுத்தத்தில் அவன் மரித்துவிட்டால், பின்
ேவெறாருவன் அவன் ேதாட்டத்துத் திராட்ைசைய
அனுபவிக்க ேநரிடும். 7 திருமணம்
நிச்சயிக்கப்பட்டவன் யாேரனும் இங்கு இருந்தால்
அவன் தன் வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசல்லலாம்.
ேபாரில் அவன் மரித்துவிட்டால், பின் ேவெறாருவன்
இவனுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ெபண்ைண
மணந்துெகாள்ள ேநரிடும்’ என்று ெசால்வார்கள்.

8 “ேமலும் அவ்வதிகாரிகள் ஜனங்களிடம்
கண்டிப்பாகக் கூறேவண்டியது, ‘இங்ேக
தன்னம்பிக்ைக இழந்து, பயந்துெகாண்டு

இருக்கின்ற ைதரியமற்றவர்கள் யாராவது இருந்தால்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசன்றுவிட ேவண்டும்.
அப்ேபாதுதான் மற்ற வீரர்கள் மனந்தளர்ந்திட இவன்
காரணமாக இருக்கமாட்டான்.’ 9 பின்பு, அந்த
அதிகாரிகள் பைட வீரர்களுடன் ேபசி முடித்த பின்பு,
வீரர்கைளத் தைலைம ஏற்றுச்ெசல்ல தளபதிகைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.

10 “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைதத் தாக்கச்
ெசல்லும்ேபாது, முதலில் அந்த நகர ஜனங்களுக்கு
சமாதானம் கூறேவண்டும். 11 அவர்கள் உங்களது
சமாதானத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டால், அவர்களது
வாசல்கைளத் திறந்திடுவார்கள். பின், அந்நகரத்தின்
எல்லா ஜனங்களும் உங்களது
அடிைமகளாகிவிடுவதுடன், உங்களுக்காக ஊழியம்
ெசய்ய முன் வருவார்கள். 12 ஆனால், அந்த நகர
ஜனங்கள் உங்கேளாடு சமாதானம் ெசய்ய மறுத்து
உங்கைள எதிர்த்து சண்ைடயிட்டால், நீங்கள் அந்த
நகரத்ைத முற்றுைகயிடுங்கள். 13 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்நகைரக் ைகப்பற்ற
உங்கைள அனுமதிக்கும்ேபாது, நீங்கள் அங்குள்ள
ஆண்கள் அைனவைரயும் ெகால்லேவண்டும். 14

ஆனால் நீங்கள் அங்குள்ள ெபண்கள், குழந்ைதகள்,
மாடுகள் ஆகியவற்ைறக் ெகால்லாமல்
உங்களுக்காக அந்நகரிலுள்ள எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்து அனுபவிப்பீர்களாக. இந்த
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், நீங்கள்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களுக்காகேவ இவற்ைறெயல்லாம்
ெகாடுத்துள்ளார். 15 நீங்கள் வசிக்கின்ற
நகரங்கைளயுைடய இந்த ேதசத்ைத விட்டு
ெவகுதூரத்திலுள்ள எல்லா நகரங்களிலும் இவ்வாேற
ெசய்வீர்களாக.

16 “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர், உங்களுக்குத்
தருகின்ற ேதசத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப்
ேபாகிற நகரங்களில் இருக்கின்ற
ஒவ்ெவாருவைரயும் ெகான்றுவிட ேவண்டும். 17

அங்குள்ள ஜனங்கள் இனங்களான ஏத்தியர்,
எேமாரியர், கானானியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர்
ஆகியவற்ைற முழுைமயாக அழித்துவிட ேவண்டும்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் இைதச்
ெசய்யக் கட்டைளயிட்டுள்ளார். 18 ஏெனன்றால்
அவர்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராக
உங்கைள எந்தெவாரு பாவத்ைதயும் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாடுக்க முடியாது. அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்ட அந்த
அருவருப்பான ெசயல்களில் எந்த ஒன்ைறயும்
உங்கைள ெசய்யுமாறு கற்றுக்ெகாடுக்க இயலாத
வண்ணம் அவர்கைள அழிக்கேவண்டும்.

19 “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைத எதிர்த்துப் ேபார்
ெசய்யும்ேபாது, அந்நகரத்ைத நீண்ட காலம்
முற்றுைகயிடுகின்ற நிைலயில் அந்நகைரச் சுற்றிலும்
உள்ள எந்தெவாரு பழங்கள் தரக்கூடிய மரத்ைதயும்
நீங்கள் ெவட்டக் கூடாது, நீங்கள் அவற்ைற
ெவட்டாமல் இருந்தால்தான், அந்த மரங்களிலிருந்து
நீங்கள் உண்ணுவதற்காகப் பழங்கைளப் ெபறலாம்.
அந்த மரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எதிரி அல்ல.
ஆைகயால், அைவகளுக்கு எதிராக நீங்கள் ேபாரிட
ேவண்டாம். 20 ஆனால் உண்ணுவதற்ேகற்ற
பழங்கைளத் தராத மரங்கள் என்று நீங்கள்
அறிந்தபின் மரங்கைள ெவட்டிக்ெகாள்ளலாம்.
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நீங்கள், அந்த மரங்கைள எடுத்து அந்த நகரத்ைத
முற்றுைகயிடவும், அந்நகருக்கு எதிராக நடத்தும்
ேபாரில் ேதைவயான பைடக்கருவிகள் ெசய்வதற்கும்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். அவ்வாறு அந்நகரம்
வீழ்ச்சி அைடயும்வைர, நீங்கள் அவற்ைற
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம்.

ெகாைல ெசய்யப்பட்டவைனக் குறித்த காரியம்

“உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற ேதசத்தில்
உள்ள வயலில் ஒரு மனிதன் ெகாைல

ெசய்யப்பட்டுக் கிடப்பைதக் கண்டறிந்தால்,
அவைனக் ெகான்றது யார் என்று யாருக்கும் ெதரிய
வில்ைல என்றால், 2 உங்களது தைலவர்களும்,
நீதிபதிகளும் அந்த இடத்திற்கு வந்து ெகால்லப்பட்ட
நபைரச் சுற்றிலும் உள்ள ஊர்களின் ெதாைலைவ
அளந்து பார்க்க ேவண்டும். 3 மரித்துக்கிடப்பவனுக்கு
அருகிலுள்ள ஊர் எது என்பைத நீங்கள்
அறிந்தவுடன், அந்த ஊரின் தைலவர்கள், அவர்களது
மந்ைதயிலிருந்து ஒரு மாட்டிைனக் ெகாண்டுவரச்
ெசய்ய ேவண்டும். அந்த மாடானது கன்று இல்லாத
கிடாரியாக இருக்க ேவண்டும். அதுமட்டுமின்றி,
எவ்விதப் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படாத மாடாக
அது இருக்க ேவண்டும். 4 அந்த ஊரின் தைலவர்கள்
அந்த மாட்ைட அந்த ஊரின் பள்ளத்தாக்கிற்குக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும். அந்தப் பள்ளத்தாக்கானது
உழுதிட முடியாமலும், எவ்விதப் பயிைரயும் பயிர்
ெசய்ய முடியாத நிலமாகவும் இருக்க ேவண்டும். பின்
அந்த தைலவர்கள் அந்த மாட்டின் தைலையப்
பள்ளத்தாக்கில் விழுமாறு ெவட்டிப் ேபாடேவண்டும்.
5 ேலவியின் சந்ததியினரான ஆசாரியர்கள்
அத்தருணத்தில் அங்குச் ெசல்லேவண்டும். (உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்கும்,
அவருைடய நாமத்தால் ஜனங்கைள ஆசீர்வதிக்கவும்
இந்த ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
அவர்களும் அத்தருணத்தில் வந்திருக்க ேவண்டும்.
ஏெனனில், அவர்கேள யாருைடய மனதும்
புண்படாதவாறு சரியாக விசாரித்து அதற்ேகற்ற
முடிைவ சகல வழக்கிற்கும் ஏற்ற தீர்ப்பாக
அளிப்பார்கள்.) 6 ெகாைல ெசய்யப்பட்ட
மனிதனுக்கு அருகிலுள்ள ஊரின் தைலவர்கள்
எல்ேலாரும், பள்ளத்தாக்கில் கழுத்து ெவட்டப்பட்டு
தைல துண்டிக்கப்பட்டக் கிடாரின்ேமல் தங்கள்
ைககைள கழுவிட ேவண்டும். 7 பின்பு, அந்தத்
தைலவர்கள் ெசால்ல ேவண்டியது: ‘நாங்கள் இந்த
மனிதைனக் ெகால்லவில்ைல. இது நடந்தைதயும்
நாங்கள் பார்க்கவில்ைல. 8 கர்த்தாேவ,
இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றும், நாங்கள் உமது
ஜனங்கள். இப்ேபாதும் எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்லாத
இரத்தப் பழிையச் சுமத்தாமல் காப்பீராக.
ஏதுமறியாத மனிதைனக் ெகால்லுகின்ற குற்றத்ைத
சுமத்தாது காப்பீராக,’ இவ்வாறு அவர்கள் குற்றமற்ற
ஒருவைனக் ெகால்லும் குற்றத்ைதச்
ெசய்தவர்களாகமாட்டார்கள். 9 இவ்வாறாக,
நீங்கள் சரியானவற்ைற ெசய்வதன் மூலம்
உங்களுக்குள்ளிருந்து அந்த குற்றத்ைத
விலக்குவீர்கள்.

ேபாரில் ைகதான ெபண்கள்
10 “நீங்கள் உங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடும்ேபாது, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களிடம் அவர்கைளத் ேதால்வியைடயச்
ெசய்யும்ேபாது, நீங்கள் அந்தப் பைகவர்கைளச்
சிைறப்பிடித்து வந்திருக்கலாம். 11 அந்த
ைகதிகளில் உள்ள ஒரு அழகியப் ெபண்ைணக்
கண்டு, அவைள உங்களில் ஒருவன்
மைனவியாக்கிக்ெகாள்ள விரும்பினால், 12 அவைள
அவன் வீட்டிற்கு அைழத்து வரேவண்டும். அவள் தன்
தைலைய ெமாட்ைடயடித்து தன் நகங்கைள
ெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். 13 அவள்
அணிந்திருந்த ேபார்க் ைகதிக்குரிய ஆைடகைள
நீக்கிவிடேவண்டும். அவள் தான் இழந்த தந்ைத,
தாைய எண்ணி உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாதம்
முழுவதும் துக்கம் ெகாண்டாட ேவண்டும். அதற்குப்
பின்பு அவன் அவளிடம் ெசன்று அவளுக்குக்
கணவனாக வாழலாம். அவள் அவனுக்கு
மைனவியாக இருப்பாள். 14 அவேளாடு வாழ்வது
அவனுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்ைல என்றால், அவன்
அவைள விவாகரத்து ெசய்து, அவள் இஷ்டம்ேபால்
அவைள வாழ அனுமதித்து விடேவண்டும். நீங்கள்
அவைள விற்க முடியாது. நீங்கள் அவைள
அடிைமயாக நடத்தவும் கூடாது. ஏெனன்றால்
உங்களில் ஒருவன் அவேளாடு ஏற்ெகனேவ
தாம்பத்திய உறவு ெகாண்டாயிற்று.

மூத்த குமாரன்
15 “ஒருவன் இரண்டு மைனவிகைளப் ெபற்றிருந்து,
அவன் ஒருத்தி ேமல் மட்டும் மற்றவைளவிட அன்பு
ெசலுத்திட, இரண்டு மைனவிகளும் அவனது
குழந்ைதகைளப் ெபற்றிருக்க, அதில் முதல்
குழந்ைத, இவன் அதிகம் ேநசிக்காத மைனவியின்
குழந்ைதயாக இருக்கலாம். 16 தந்ைதயானவன்
தனது ெசாத்திைன தன் பிள்ைளகளுக்குப் பங்கிடும்
நாளில் தான் ேநசிக்காமல் ெவறுக்கிற
மைனவியிடத்தில் பிறந்த முதல் பிள்ைளக்கு ேசஷ்ட
புத்திர சுதந்திரத்ைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுேம தவிர
தான் விரும்பும் மைனவியிடத்தில் பிறந்த
குழந்ைதக்குக் ெகாடுக்ககூடாது. 17 அவன் தான்
ேநசிக்காத மைனவியிடம் பிறந்த முதல் குமாரைன
தனது குடும்பத்தின் மூத்த பிள்ைளயாக
ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் தனது மூத்த
குமாரனுக்கு தன்னுைடய எல்லாவற்றிலும் இரண்டு
பங்கிைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால், அந்த
குழந்ைதேய மூத்த பிள்ைளக்கான உரிைமையப்
ெபறுகிறது.

கீழ்ப்படிய மறுக்கும் பிள்ைளகள்
18 “தன் தந்ைதயின் ெசால்ைலயும், தாயின்
ெசால்ைலயும் ேகட்காமலும், அவர்களுக்கு
அடங்காமலும் கீழ்ப்படிய மறுக்கின்ற
தண்டைனக்குரிய குமாரன் ஒருவனுக்கு இருந்தால்
அவைன தண்டித்தும் இன்னும் அவர்கள்
ெசான்னபடிக் ேகட்க மறுப்பவனாய் இருந்தால், 19

அவனது தந்ைதயும், தாயும் அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு, அந்த ஊர் தைலவர்களிடம்
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வந்து, ஊர் கூடுமிடத்தில் வந்து நிற்கேவண்டும். 20

அவர்கள் நகரத் தைலவர்களிடம்: ‘எங்களது குமாரன்
எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து, எங்களுக்கு
அடங்காதவனாக இருக்கிறான். நாங்கள் அவனிடம்
ெசய்யச் ெசால்வது எைதயும் அவன் ெசய்வதில்ைல.
அவன் அளவுக்கு அதிகமாகக் குடிக்கவும், சாப்பிடவும்
ெசய்கிறான்’ என்று ெசால்ல ேவண்டும். 21 பின்
ஊரிலுள்ளவர்கள் அந்த குமாரைன மரிக்கும்வைர
கற்களால் அடிப்பார்கள். இவ்வாறு ெசய்வதன் மூலம்
உங்கள் மத்தியில் உள்ள இந்த தீைமைய
விலக்கிவிடுங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
அைதக் ேகட்டுப் பயப்படுவார்கள்.

ெகாைலக் குற்றவாளிகள் ெகால்லப்படுவதும்,
தூக்கில் இடப்படுவதும்

22 “ஒருவன் மரணதண்டைன ெபறத்தக்க பாவம்
ெசய்த குற்றவாளியாக இருக்கலாம், ஜனங்கள்
அவைனக் ெகான்ற பிறகு அவனது உடைல
மரத்திேல ெதாங்கவிட ேவண்டும். 23 இரவு
முழுவதும் அவனது உடைல மரத்திேலேய
ெதாங்கவிடக் கூடாது. அந்த நாளிேலேய அவைன
நீங்கள் அடக்கம் ெசய்திட ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
மரத்தின்ேமல் தூக்கிலிடப்பட்ட அவன் ேதவனால்
சபிக்கப்பட்டவன். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருகின்ற ேதசத்ைத நாசபடுத்தக்
கூடாது.

பிற சட்டங்கள்

“உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின்
ஆடாவது மாடாவது வழிதப்பிச்
ெசல்வைதக் கண்டால், நீங்கள் அைதக்

காணாதவர்ேபால் இருந்துவிடாதீர்கள். அைத
உரியவர்களிடம் திருப்பிக்ெகாண்டு ேபாய்
ஒப்பைடக்க ேவண்டும். 2 ஒருேவைள, அதன்
ெசாந்தக்காரர் உங்களுக்கு அருகில்
குடியில்லாதவராகேவா, அல்லது உங்களுக்கு
அறிமுகமில்லாதவராகேவா இருந்தால் நீங்கள்
அைத உங்கள் வீட்டுக்குக் ெகாண்டுெசன்று,
உரியவர் ேதடிவரும்வைர உங்களிடேம ைவத்திருந்து
அவரிடம் திரும்பக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 3 அது
ேபான்ேற அவர்களது கழுைதனயக் கண்டாலும்,
அவர்களது ஆைடகைளேயா மற்றும் எந்தப்
ெபாருளானாலும் சரி, நீங்கள் அவற்ைறக்
கண்டுபிடித்தால், அவற்ைறக் காணாததுேபால்
இராமல் உரியவர்களுக்கு உதவேவண்டும்.

4 “உங்களின் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின்
கழுைதயாவது, மாடாவது சாைலயில் விழுந்து
கிடப்பைத நீங்கள் பார்த்தால், அைதப் பார்க்காதது
ேபால் ெசன்றுவிடாமல், நீங்கள் அவருடன் ேசர்ந்து
தூக்கிவிட உதவிெசய்ய ேவண்டும்.

5 “ஒரு ெபண், ஆணின் உைடகைள அணியக்
கூடாது. அதுேபால் ஒரு ஆண் ெபண்ணின்
ஆைடகைள அணியக்கூடாது. உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் இைத மிகவும் ெவறுக்கின்றார்.

6 “பாைதவழிேய நீங்கள் நடந்து ெசல்லும்ேபாது
மரத்தில் அல்லது தைரயில் ஏேதனும் ஒரு பறைவக்
கூட்ைடக் கண்டால், அதில் தாய்ப்பறைவயானது
தன் குஞ்சுகைளயாவது, முட்ைடகைளயாவது
அைடகாப்பைதக் கண்டால், நீங்கள் அந்தத் தாய்ப்

பறைவைய அதன் குஞ்சுகைளவிட்டு பிரிக்கக்
கூடாது. 7 நீங்கள் உங்களுக்காக குஞ்சுகைள
ேவண்டுமானால் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்
தாய்ப் பறைவையப் ேபாக விட்டுவிட ேவண்டும். இந்த
நியாயங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் நீங்கள்
நன்றாயிருப்பதுடன் நீண்ட காலமும் வாழலாம்.

8 “நீங்கள் புது வீடு கட்டும்ேபாது உங்களின்
மாடித்தளத்ைதச் சுற்றிலும் சிறிய சுவர் எழுப்ப
ேவண்டும். அப்படிச் ெசய்தால் அந்த மாடியிலிருந்து
விழுந்து மரித்தவனின் ெகாைலப்பழிைய நீங்கள்
சுமக்க ேவண்டியதில்ைல.

நீங்கள் ஒன்று ேசர்க்கக் கூடாதைவ
9 “நீங்கள் உங்கள் திராட்ைசத் ேதாட்டத்திேலேய
பிற தானியங்கைளயும் விைதக்கக் கூடாது.
ஏெனன்றால், நீங்கள் விைதத்த பயிர்கைளயும்,
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தின் பலைனயும்
பரிசுத்தமற்றதாக ஆக்கிவிடுவீர்கள். அதனால் அைவ
பயனற்றைவயாகிவிடும். அவற்றில் எதைனயும் நீங்கள்
பயன்படுத்த முடியாது.

10 “நீங்கள் மாட்ைடயும் கழுைதையயும் பிைணந்து
உழக்கூடாது.

11 “நீங்கள், ஆட்டு ேராமத்தாலும் பஞ்சு நூலாலும்
கலந்து ெநய்த ஆைடைய அணியக்கூடாது.

12 “நீங்கள் அணிந்து ெகாள்கின்ற உங்களது ேமல்
சட்ைடயின் நான்கு ஓரங்களிலும்,
நூல்குஞ்சங்களாலான ெதாங்கல்கைளச்
ெசய்திடேவண்டும்.

திருமணச் சட்டங்கள்
13 “ஒருவன் ஒருத்திையத் திருமணம் ெசய்து
அவளுடன் பாலின உறவு ெகாண்ட பின்பு, அவைள
விரும்பவில்ைல என்று முடிவுெசய்து, 14 அவன் அவள்
மீது ெபாய்யாக, ‘நான் இந்தப் ெபண்ைணத்
திருமணம் ெசய்து, அவேளாடு பாலின உறவுகள்
ைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது அவள் கற்பில்லாதவள்
என்பைதக் கண்ேடன்’ என்று கூறி அதன் மூலம்,
ஜனங்கள் மத்தியில் அவள் மீது ெகட்ட
எண்ணங்கைள உருவாக்கினால், 15 அந்தப்
ெபண்ணின் தாயும் தந்ைதயும் தன் குமாரத்தி
கற்புைடயவள் என்பதற்கான ஆதாரத்துடன் ஊர்
கூடும் இடத்திற்கு வந்து, அவ்வூரின் தைலவர்கள்
முன்பு நிற்கேவண்டும். 16 ெபண்ணின் தந்ைத ஊரின்
தைலவர்களிடம், ‘என் குமாரத்திைய இந்த
மனிதனுக்கு மைனவியாகத் திருமணம் ெசய்து
ெகாடுத்ேதன், ஆனால் இப்ேபாது இவன் அவைள
ெவறுத்து, 17 “நான் உன் குமாரத்தியிடம் கற்புத்
தன்ைம இருப்பைதக் காணவில்ைல” என்று என்
குமாரத்திக்கு எதிரான ெபாய்கைளக் கூறிவிட்டான்.
ஆனால், இேதா என் குமாரத்தி கற்புைடயவள்
என்பதற்கான ஆதாரம்’ என்று கூறி தன்
குமாரத்தியின் முதலிரவுப் படுக்ைகயின் ேமல் விரித்த
விரிப்புத் துணிையக் காட்டுவார். 18 பின் அவ்வூர்த்
தைலவர்கள் அவைனப் பிடித்துத் தண்டிப்பார்கள். 19

அவனிடமிருந்து அபராதமாக 100 ெவள்ளிக்
காசுகைள வாங்கி ெபண்ணின் தந்ைதயிடம்
ெகாடுக்கேவண்டும். (ஏெனனில், அவள் கணவன்
இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தான்.) பின் அந்தப் ெபண் அவனுக்கு
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ெதாடர்ந்து மைனவியாக இருக்க ேவண்டும். அவன்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவைள விவாகரத்து
ெசய்யக் கூடாது.

20 “ஆனால், அவன் கூறியபடி அவனது மைனவி
கற்புத்தன்ைம இல்லாதவள் என்பது உண்ைமயாக
இருந்தால், அந்தப் ெபண்ணின் ெபற்ேறார்கள் அவள்
கற்புைடயவள் என்பதற்கான ஆதாரத்ைத
நிரூபிக்கவில்ைலெயன்றால், 21 ஊர்த் தைலவர்கள்
அந்தப் ெபண்ைண அவளது தந்ைத வீட்டு வாசலுக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டு வந்து, ஊர் ஜனங்கள் அவைளக்
கல்லால் அடித்துக் ெகால்லேவண்டும். ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவலில் அந்தப் ெபண் அவமானமான ெசயல்
ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளாள். தன் தந்ைத வீட்டில் ஒரு
ேவசிையப் ேபான்ற ெசயைலச் ெசய்த பாவியாக
இருந்துள்ளாள். உங்கள் மத்தியில் இந்தத் தீைமைய
இப்படிேய விலக்கிட ேவண்டும்.

பாலுறவுப் பாவங்கள்
22 “ஒருவன் மற்றவனது மைனவியுடன் தகாத
பாலுறவுெகாள்வது கண்டு பிடிக்கப்பட்டால்,
சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் தகாத உறவு ெகாண்ட
அந்தப் ெபண்ணும் ஆணும் ஆகிய இருவரும்
மரிக்கேவண்டும். நீங்கள் இந்தத் தீயச் ெசயைல
இஸ்ரேவலிலிருந்து இவ்வாேற விலக்கிவிட
ேவண்டும்.

23 “ஒருவனுக்குத் திருமணம் ெசய்ய
நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ள கற்புள்ள ெபண் ஒருத்திைய
ேவெறாருவன் சந்தித்து அவளுடன் பாலுறவு
ெதாடர்பு ைவத்துக்ெகாள்வது நகரில்
நடந்தெதன்றால், 24 பின் நீங்கள் அவ்விருவைரயும்
நகர எல்ைலயின் ெபாது இடத்திற்குக்
ெகாண்டுவந்து அவர்கைளக் கற்களால் எறிந்து
ெகால்ல ேவண்டும். நீங்கள் அவைனக் ெகால்வது
எதற்ெகன்றால், அவன் அடுத்தவனது மைனவிையக்
கற்பழித்தப் பாவத்திற்காக. அவைளக் ெகால்வது
எதற்ெகன்றால், அவள் இந்நகரத்தில் அவ்வாறு
நடக்கும்ேபாது, அதிலிருந்து தப்பிக்க யாைரயும்
கூக்குரலிட்டு அைழக்காமல் இருந்ததால். உங்கள்
மத்தியிலிருந்து இப்படிப்பட்ட தீைமைய இவ்வாறு
விலக்கிட ேவண்டும்.

25 “ஆனால், ஒருவனுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட
ெபண்ைண ெவளி இடங்களில் கண்ட ஒருவன்
அவைளப் பலவந்தமாகப் பிடித்துக் கற்பழித்ததாக
அறிந்தால், அவைன மட்டும் ெகான்றுவிட ேவண்டும்.
26 அந்தப் ெபண்ைண ஒன்றும் ெசய்துவிடாதீர்கள்.
அவள், மரிக்கும் தண்டைனையப் ெபறும் அளவிற்கு
ஏதும் ெசய்துவிடவில்ைல. இது ஒரு நபர் தன்
பக்கத்து வீட்டுக்காரைன தீடீெரனத் தாக்கி
அவைனக் ெகால்வதற்குச் சமமானது. 27 ெவளி
இடத்திேல அவன் அவைளக் கண்டதும் அவைளத்
தன் பலத்தினால் பிடிக்க, அவள் தனக்கு உதவிட
கூக்குரலிட்டேபாதும் அவைளக் காப்பாற்ற அங்கு
யாரும் இல்லாததால் அவைளத் தண்டிக்க
ேவண்டாம்.

28 “ஒருவன், இன்னும் திருமணம்
நிச்சயிக்கப்படாத ஒரு கன்னிப் ெபண்ைண
பலவந்தமாகப் பிடித்து கற்பழிப்புச் ெசய்தைத மற்ற
ஜனங்கள் பார்த்துவிட்டால், 29 அவன் அவளது
தந்ைதக்கு 50 ெவள்ளிக் காசுகைள

ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் அவைளக் கற்பழித்த
பாவத்தினால், அவேள அவனது மைனவியாவாள்.
அவன் வாழ்நாள் முழுவதிலும் அவைள விவாகரத்து
ெசய்திட முடியாது.

30 “எவனும் தன் தந்ைதயின் மைனவியுடன் பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்வதால், அவரது மானத்ைத
ெவளிப்படுத்தக்கூடாது.”

ஆராதைனயில் கலந்து ெகாள்ளக்கூடிய ஜனங்கள்

“ஆண்ைமயில்லாதவனாக விைத
நசுங்கப்பட்டவனும், உடலுறவு உறுப்பு
துண்டிக்கப்பட்டவனும், இஸ்ரேவல்

ஜனங்களது கர்த்தருைடய ஆராதைனயில்
ேசரக்கூடாதவர்கள் ஆவார்கள். 2 ஒருவனது
ெபற்ேறார் முைறப்படி திருமணம் ெசய்யாமல் அவன்
பிறந்திருந்தால், அப்படிபட்டவன் இஸ்ரேவலருடன்
ேசர்ந்து கர்த்தைர ஆராதிக்க கூடிவரக் கூடாது.
அவர்கள் சந்ததியாரில் பத்தாவது தைலமுைறமட்டும்
எவரும் இஸ்ரேவலர்களின் ஆராதைனயில் ேசரத்
தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள்.

3 “அம்ேமானியனும், ேமாவாபியனும், இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் ஆராதிக்கும் கர்த்தருைடய சைபக்கு
ஆகாதவர்கள். அவர்களது சந்ததியாரில் பத்தாம்
தைலமுைறயினர் கூட என்ைறக்கும் கர்த்தைர
ஆராதிக்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாேட ேசர்ந்து
வர ேவண்டாம். 4 ஏெனன்றால் எகிப்திலிருந்து
நீங்கள் வருகின்ற வழியில் இந்த அம்ேமானியரும்,
ேமாவாபியரும். உங்களுக்கு அப்பமும், தண்ணீரும்
தர மறுத்தார்கள், அது மட்டுமின்றி
ெமெசாெபாத்தாமியா நகரமாகிய ேபத்ேதாரில்
ேபேயாரின் குமாரனான பிேலயாமுக்கு கூலிேபசி
உங்கைள சபிக்கும்படி ெசய்ததற்காகவும்,
அவர்கைள ேதவனுைடய சைபக்கு உரியவராகாது
ெசய்ய ேவண்டும். 5 ஆனால் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் பிேலயாம் கூறியைதக் ேகட்க மறுத்தார்.
கர்த்தர் அந்த சாபத்ைதெயல்லாம் உங்களுக்காக
ஆசீர்வாதங்களாக்கினார். ஏெனன்றால் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர், உங்கைள ேநசிக்கின்றார். 6

நீங்கள் அந்த ஜனங்களுடன் ஒருேபாதும் எவ்வித
சமாதானத்திற்கும் முயற்சி ெசய்யக் கூடாது. நீங்கள்
வாழ் நாள் முழுவதும் அவர்களுடன் நட்புறவு
ெகாள்ளக் கூடாது.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டிய
ஜனங்கள்

7 “நீங்கள் ஏேதாமியர்கைள ெவறுக்கக் கூடாது.
ஏெனனில், அவர்கள் உங்கள் உறவினர்கள். நீங்கள்
எகிப்தியர்கைள ெவறுக்காதீர்கள். ஏெனன்றால்,
நீங்கள் அந்த ேதசத்தில் அந்நியர்களாக
இருந்தீர்கள். 8 ஏேதாமியருக்கும், எகிப்தியருக்கும்
பிறந்த மூன்றாவது தைலமுைறயின் குழந்ைதகள்
இஸ்ரேவலருடன் இைணந்து கர்த்தருைடய
சைபயில் ஆராதிக்கலாம்.

பைட முகாமிைன சுத்தமாக பாதுகாப்பது
9 “நீங்கள் உங்கள் எதிரிகைள எதிர்த்துப்
ேபாரிடச் ெசல்லும்ேபாது தீட்டான காரியங்கள்
எல்லாவற்றிலும் இருந்து விலகி இருங்கள். 10

உங்களது ேபார் முகாமில் ஒருவன் இரவின்
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கனவுகளினால் சரீரத்தில் அசுத்தமானால் அவன்
அந்த முகாைம விட்டு ெவளிேய ேபாகேவண்டும்.
அவன் ேபார் முகாமிற்குள் ெசல்லாமல் ெவளிேய
தங்கி இருந்து, 11 பின் அன்று மாைலயில்,
தண்ணீரில் குளித்து சூரியன் மைறந்த பின்ேப
முகாமிற்குத் திரும்பலாம்.

12 “உங்கள் ேபார் முகாமிற்கு ெவளிப் புறத்தில்
மலம் கழிக்கும் இடத்ைத ஏற்படுத்தியிருக்க
ேவண்டும். 13 உங்களது பைடக் கருவிகளுடன்
நீங்கள் தைரையத் ேதாண்டுவதற்காக
சிறியேகாைலயும் ைவத்திருக்கேவண்டும். பின்
நீங்கள் மலம், சிறுநீர் கழிக்கின்றேபாது அச்சிறிய
ேகாைலக் ெகாண்டு மண்ைணத் ேதாண்டி அதில்
கழிைவச் ெசய்த பின்பு மூடிவிட ேவண்டும். 14

ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களது ேபார் முகாமில் உங்கேளாேட இருந்து,
உங்கைளக் காத்து, உங்கள் எதிரிகள் உங்களிடம்
ேதால்வியைடய உதவுகிறார் ஆைகயால் அந்தப்
ேபார் முகாம் பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும்.
அப்ேபாது கர்த்தர் உங்களுைடய சுத்தமற்ற
காரியங்கைளக் காணாமலும் உங்கைள விட்டுப்
ேபாகாமலும் இருப்பார்.

பிற சட்டங்கள்
15 “ஒரு அடிைம தன் எஜமானனிடம் இருந்து
உங்களிடம் ஓடி வந்தால் நீங்கள் அவைன அவன்
முதலாளியிடேம ஒப்பைடத்து விடாதீர்கள். 16

அந்தச் ேசவகன் உங்களிடத்தில் எங்கும் அவன்
விரும்புகிறபடி பணிெசய்யலாம். அவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கிற ஏதாவது நகரில் வாழலாம். நீங்கள்
அவைன ஒன்றும் ெசய்யாதீர்கள்.

17 “எந்த ஒரு இஸ்ரேவல் ஆேணா, ெபண்ேணா,
ஆலய விபச்சாரக்காரனாகேவா ேவசியாகேவா
இருக்கக்கூடாது. 18 ஒரு ஆேணா, ெபண்ேணா,
விபச்சார பாவத்தினால் சம்பாதித்தப் பணத்ைத
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
ெகாண்டுவரக் கூடாது. எந்தெவாரு நபரும் அந்த
பணத்ைத ேதவனுக்கு வாக்களித்திருந்த ெபாருைள
வாங்குவதற்ெகன்று பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தங்கள்
உடல்கைள விற்று விபச்சாரப் பாவம் ெசய்யும் அந்த
ஜனங்கைள அருெவறுக்கின்றார்.

19 “நீங்கள் ேவறு ஒரு இஸ்ரேவல் சேகாதரருக்கு
கடன் ெகாடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் அதற்கான
வட்டிைய வசூலிக்கக் கூடாது. அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த பணத்தின் மீேதா, உணவின் மீேதா
அல்லது ேவறு எந்த ெபாருள் மீேதா நீங்கள் வட்டி
வாங்கக் கூடாது. 20 நீங்கள் அந்நியர்களிடமிருந்து
வட்டி வசூலித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் உங்கள்
இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடம் வட்டி வசூலிக்கக்
கூடாது. இந்த விதிகைள நீங்கள் பின்பற்றினால்,
பின் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் எல்லாச்
ெசயல்களிலும் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள்
வாழப்ேபாகின்ற இந்த ேதசத்தில் நீங்கள் ெசய்யும்
எல்லாவற்றிைனயும் ஆசீர்வதிப்பார்.

21 “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்
ஏதாவது ெபாருத்தைன ெசய்திருந்தால், அவற்ைறச்
ெசலுத்துவதில் தாமதம் ெசய்யாதீர்கள், ஏெனன்றால்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர், நீங்கள் அவற்ைற
ெசலுத்துமாறு உரிைமேயாடு ேகட்பார். நீங்கள்

வாக்களித்தபடி அவற்ைற ெசலுத்தவில்ைல என்றால்
அது உங்களுக்குப் பாவமாகும். 22 நீங்கள் அப்படி
ஏதும் வாக்களிக்கவில்ைலெயன்றால் உங்கள் மீது
பாவமில்ைல. 23 ஆனால் நீங்கள் ெசய்வதாக
உங்கள் வாயினால் ெசான்னைத நிைறேவற்ற
ேவண்டும். நீங்கள் ேதவனுக்குத் தருவதாக
விேசஷமான வாக்களித்திருந்தால், நீங்கள் அைத
நிைறேவற்றேவண்டும். ேதவன் கட்டாயப்படுத்தி
உங்கைள வாக்களிக்கும்படிச் ெசய்யவில்ைல.
நீங்கேள தருவதாக வாக்களித்திருந்தால் நீங்கள்
ெசான்னபடி அவற்ைறச் ெசலுத்தேவண்டும்!

24 “நீங்கள் பிறருைடய திராட்ைசத்
ேதாட்டத்திற்குள் புகுந்துெசல்ல ேவண்டியிருந்தால்,
நீங்கள் விரும்புகின்ற அளவிற்கு அங்குள்ள
திராட்ைசப் பழங்கைள உண்ணலாம். ஆனால்
அவற்றில் ஒன்ைறக்கூட உங்கள் கூைடயில்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளக் கூடாது. (அப்பழங்கைள
உங்கேளாடு எடுத்துவராதீர்கள்.) 25 நீங்கள்
மற்றவரின் தானியவயல் வழியாக ெசல்ல
ேவண்டியிருந்தால் உங்கள் ைககளால் அங்குள்ள
கதிர்கைளப் பறித்து உண்ணலாம். ஆனால்
பிறருைடய அந்த விைளச்சைல நீங்கள் அறுவைட
ெசய்து தூக்கிக்ெகாண்டு ெசல்ல எண்ணி
அரிவாைளப் ேபாடக் கூடாது.

“ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணத் திருமணம்
ெசய்து ெகாண்ட பின்பு அவளிடத்தில்
ஏேதா இரகசியமான காரியத்ைதக் கண்டு,

அதனால் அவள் மீது விருப்பமில்லாதவன்
ஆகக்கூடும். அவன் அவேளாடு மகிழ்ச்சியாய்
இருக்கவில்ைலெயன்றால், விவாகரத்து
எழுதிக்ெகாடுத்து அவைளத் தன் வீட்ைடவிட்டு
அனுப்பிவிட ேவண்டும். 2 அவள் அவனது
வீட்ைடவிட்டுப் ேபானபின்பு ேவறு ஒருவனுக்கு
மைனவியாகலாம். 3 ஆனால் அவளின் அந்த புதிய
கணவனும் அவைள விரும்பாது, மீண்டும்
அனுப்பிவிட்டால், அவனும் அவளுக்கு விவாகரத்து
எழுதிக்ெகாடுக்கேவண்டும். அல்லது அவன் மரித்துப்
ேபாக ேநரிட்டால், அதன் பின்பு அவளின் முதல்
கணவன் அவைள மீண்டும்
மைனவியாக்கிக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள்
அவனுக்கு அசுத்தமானவளாகிவிட்டவள். அப்படி
அவன் அவைள மீண்டும் மணந்துெகாள்வான்
என்றால், அவன் கர்த்தர் ெவறுக்கின்ற
காரியங்கைளச் ெசய்கின்றான் என்பதாகும். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற
இந்த ேதசத்தில் அப்படிப்பட்ட பாவத்ைதச்
ெசய்யக்கூடாது.

5 “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணப் புதிதாய் திருமணம்
ெசய்திருந்தால், அவன் தைரப் பைடயில் ேசைவ
ெசய்யப் புறப்பட்டு ெசல்லேவண்டாம்.
அதுமட்டுமின்றி ேவறு எந்த சிறப்புப் பணியிலும் அவன்
ஈடுப்படக் கூடாது. அவன் ஓராண்டிற்குத் தன் வீட்டில்
தான் விரும்பியபடி இருந்து, தான் திருமணம் ெசய்து
ெகாண்ட மைனவிைய சந்ேதாஷப்படுத்த ேவண்டும்.

6 “நீங்கள் எந்த காரணத்ைதக் ெகாண்டும்
மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும் கடனுக்கு
அடமானமாக அவர்களது மாவு அைரக்கும்
திரிைகயின் அடிக்கல்ைலயாவது ேமற்கல்ைலயாவது
வாங்கக்கூடாது. ஏெனன்றால் அது அவர்களின்
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உணைவேய அவர்களிடமிருந்து எடுத்துப்
ேபாடுவதற்கு சமமாகும்.

7 “ஒருவன் தன் ெசாந்த ஜனங்களாகிய
இஸ்ரேவல் சேகாதரன் ஒருவைன கடத்திச் ெசன்று
அவைன அடிைமயாக விற்று ஆதாயம் ேதடினால்,
அந்த ஆட்கைளக் கடத்தும் திருடைனக்
ெகான்றுவிட ேவண்டும். அவ்வாறாக இந்தத்
தீைமைய உங்களிடமிருந்து விலக்கிவிட ேவண்டும்.

8 “நீங்கள் ெதாழுேநாய் ேபான்ற ெகாடிய
ேநாய்களுக்கு ஆளானால் ேலவியராகிய
ஆசாரியர்கள் உங்களுக்கு ெசால்வைதப்
பின்பற்றுவதில் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்.
இதற்காக நான் ஆசாரியரிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளயின்படிேய நீங்கள் ெசய்ய
எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள். 9 நீங்கள்
எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறி புறப்பட்டு வருகின்ற
வழியிேல உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
மிரியாமுக்குச் ெசய்தைத
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

10 “நீங்கள் பிறருக்குக் ெகாடுக்கின்ற எந்த
வைகயான கடனுக்கும் அடமானத்ைதப் ெபற
அவனது வீட்டிற்குள் ெசல்லேவண்டாம். 11 ெவளிேய
நின்றுவிடுங்கள். பின் அவன் நீங்கள் ெகாடுத்த
கடனுக்கான அடமானத்ைத ெவளியில் வந்து
தருவான். 12 ஒருேவைள அவன் ஏைழயாக
இருந்தால், (அவன் ேபார்த்திக்ெகாள்ள
ைவத்திருந்த ஆைடகைள ெகாடுக்க முன் வந்தால்),
நீங்கள் அவற்ைற இரவு முழுவதும்
ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். 13 நீங்கள் அவற்ைற
ஒவ்ெவாரு நாள் மாைலயிலும் அவனிடம்
ெகாடுத்துவிட ேவண்டும். அது அவன் தூக்கத்திற்கு
அவசியமானதாகும். அவன் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பான். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் முன்பு
இத்தைகய நல்ல ெசயல் உன் வாழ்வின் நியாயத்ைத
ஏற்கச் ெசய்திடும்.

14 “நீங்கள் உங்களிடம் காண்கின்ற ஏைழ எளிய
கூலிக்காரைன வஞ்சைன ெசய்யக் கூடாது. உங்கள்
நகரங்களில் வசிக்கின்ற அந்நியர்களிடமும் அல்லது
உங்களது இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடமும்
இத்தைகய வஞ்சைன ெசயல்கைளச் ெசய்யாதீர்கள்.
15 அவர்களது ஊதியத்ைத ஒவ்ெவாரு நாள்
சாயங்காலத்திலும் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் அவன் அந்த சம்பளத்ைதேய
எதிர்ப்பார்த்து வாழ்கின்ற ஏைழயாக இருக்கின்றான்.
நீங்கள் அப்படி அவனுக்கு
ெகாடுக்கவில்ைலெயன்றால் அவன் கர்த்தரிடம்
உங்களுக்கு எதிராக முைறயிடுவான். நீங்கள் பாவம்
ெசய்தவராகிவிடுவீர்கள்.

16 “பிள்ைளகள் ெசய்தக் காரியத்திற்காகப்
ெபற்ேறார்கள் ெகாைலெசய்யப்படக் கூடாது.
அதுேபான்று ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
காரியங்களுக்காகப் பிள்ைளகள் ெகாைல
ெசய்யப்படக் கூடாது. அவனவன் ெசய்த பாவச்
ெசயல்களுக்கு ஏற்ப அவனவன் ெகாைலெசய்யப்பட
ேவண்டும்.

17 “உங்கைளச் சார்ந்துள்ள அந்நியர்கைளயும்,
அநாைதகைளயும், நியாயமாகேவ நடத்துவதில்
உறுதிெகாண்டு இருக்க ேவண்டும். விதைவகளின்
ஆைடகள் துணிமணிகைள அடமானமாக
ஒருேபாதும் வாங்கிெகாள்ளக்கூடாது. 18 எகிப்தில்

நீங்கள் ஏைழ அடிைமகளாக இருந்தைத
மறந்துவிடாதீர்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அங்கிருந்து உங்கைள மீட்டுவந்து நீங்கள்
சுதந்திரமாக வாழ அைமத்துக் ெகாடுத்தைத
மறந்துவிடாதீர்கள். அதனால்தான் ஏைழ
ஜனங்களிடம் நீங்கள் இவ்வாறாக நடந்து
ெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசால்லுகிேறன்.

19 “நீங்கள் உங்கள் விைளநிலங்களில் அறுவைட
ெசய்து எடுத்து வரும்ேபாது ெகாஞ்சம் தானியத்ைத
மறந்து அங்ேகேய விட்டுவிட்டு வந்தீர்கள் என்றால்
அவற்ைற எடுக்க நீங்கள் திரும்பிச் ெசல்லக்கூடாது.
அைவ அந்நியர்களுக்கும் ஆதரவற்ற
அநாைதகளுக்கும், விதைவகளுக்கும் இருக்கட்டும்.
ெகாஞ்சம் தானியத்ைத அவர்களுக்காக
அங்ேகேயவிட்டு வந்தால், உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்கின்ற எல்லாக்
காரியங்கைளயும் ஆசீர்வதிப்பார். 20 நீங்கள் உங்கள்
ஒலிவ மரத்ைத உதிர்த்துவிட்டுத் திரும்பிய பின்பு
மீண்டும் அதன் கிைளகளிேல தப்பியவற்ைறப்
பறிப்பதற்குத் திரும்பிப்ேபாக ேவண்டாம். அவற்ைற
உங்கைளச் சார்ந்த அந்நியர்களுக்கும், ஆதரவற்ற
அநாைதகளுக்கும், விதைவகளுக்கும் விட்டு
ைவப்பீர்களாக. 21 நீங்கள் உங்கள் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் திராட்ைசப் பழங்கைளப் பறித்து
ேசர்த்த பின்பு தப்பிக்கிடக்கும் பழங்கைளப்
பறிப்பதற்கு மீண்டும் அங்ேக ெசல்ல ேவண்டாம்.
அந்தத் திராட்ைசப் பழங்கள் உங்கைளச் சார்ந்த
அந்நியர்களுக்கும், ஆதரவற்ற அநாைதகளுக்கும்,
விதைவகளுக்கும் விட்டு ைவப்பீர்களாக. 22 நீங்கள்
எகிப்தில் ஏைழ அடிைமகளாக இருந்தைத
நிைனத்துப்பாருங்கள். அதனால்தான் இந்த ஏைழ
ஜனங்களுக்காக இைவகைளச் ெசய்யுங்கள் என்று
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

“இருவருக்குள் வாக்குவாதம் முற்றி
அதனால், அவர்கள் தங்கள் வழக்ைகத்
தீர்க்க நீதிமன்றம் வந்தால் நீதிபதிகள்

அவ்விருவரில் யார் நிரபராதி? யார் குற்றவாளி? என்று
முடிவு ெசய்வர். 2 குற்றவாளி சாட்ைடயால்
அடிக்கப்பட ேவண்டியவன் என நீதிபதி முடிவு
ெசய்தால், நீதிபதி அக்குற்றவாளிைய கீேழ முகம்
குப்புறப் படுக்கச்ெசய்து ேவறு ஒருவைர ைவத்து
தம்முன்னால் அவைன அடிக்கச்ெசய்வார். அந்த
அடிகளின் எண்ணிக்ைக அவனது குற்றத்திற்ேகற்ப
அைமயும். 3 நாற்பது அடிகளுக்குேமல் அவைன
அடிக்க கூடாது. அவ்வாறு நாற்பது அடிகளுக்குேமல்
அடித்தால், அவனுைடய உயிர் உங்களுக்கு
முக்கியமல்ல என்பது ெவளிப்படும். எனேவ, நாற்பது
அடிகளுக்கு ேமல் ஒருவைன அடிக்காதீர்கள்.

4 “தானியக்களத்தில் ேபாரடிக்கிற ஒரு மாட்ைட,
அது தின்னாதபடி அதன் வாையக் கட்டாதீர்கள்.

5 “இரு சேகாதரர்கள் ஒேர வீட்டில் வசித்துவர,
அதில் ஒருவன் பிள்ைளப்ேபறு இல்லாது
மரித்துவிடுவான் என்றால், மரித்தவனின் மைனவிைய
அந்தக் குடும்பத்ைதவிட்டு ெவளிேய இருக்கிற ேவறு
ஒருவனுக்கு திருமணம் ெசய்துைவக்கக் கூடாது.
அவளது கணவனின் சேகாதரன் அவைள
மைனவியாக ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவளுடன் பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒரு புருஷனின்
சேகாதரர் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகைள, அவளது
கணவனின் சேகாதரர் அவளுக்குச் ெசய்ய ேவண்டும்.
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6 பின் அவர்களது முதல் குழந்ைதக்கு மரித்த
சேகாதரனின் ெபயைர ைவத்து, மரித்தவனின் ெபயர்
இஸ்ரேவைல விட்டு அழியாதபடி காத்திடேவண்டும்.
7 ஆனால் அவன் அவனது சேகாதரனின்
மைனவிையத் தன் மைனவியாக எடுக்க
விரும்பவில்ைல என்றால், பின் அவள் ஊர் கூடும்
பஞ்சாயத்திற்குச் ெசன்று ஊர்த் தைலவர்களிடம்,
‘என் கணவனின் சேகாதரர் அவரது சேகாதரரின்
ெபயர் இஸ்ரேவலில் நிைலத்து நிற்கச் ெசய்ய
மறுக்கிறார். ஒரு புருஷனின் சேகாதரர் ெசய்ய
ேவண்டிய கடைமகைள எனக்கு இவர்
ெசய்யவில்ைல’ என்று முைறயிடேவண்டும். 8 பின்
ஊர்த் தைலவர்கள் அவைன அைழத்துப்
ேபசுவார்கள். அதற்கு அவன், ‘நான் அவைள
மைனவியாக ைவத்துக்ெகாள்ள விரும்பவில்ைல’
என்று பிடிவாதமாக் கூறினால், 9 பின் அவனது
சேகாதரன் மைனவி ஊர்த் தைலவர்கள் எதிரில்
அவனருகில் வந்து, அவனது பாதரட்ைசகைள அவன்
கால்களிலிருந்து கழற்றி, பின் அவன் முகத்தில்
துப்புவாள். அவள், ‘தன் சேகாதரன் மைனவிைய
ஏற்று அவன் குடும்பத்ைதக் கட்டிக்காக்கத்
தவறியவனுக்கு இப்படிேய ெசய்யேவண்டும்’ என்று
கூறேவண்டும். 10 பின் இஸ்ரேவலில்
இப்படிப்பட்டவனின் வீடு, ‘ெசருப்பு கழற்றிப்
ேபாடப்பட்டவன் வீடு’ என்று அைழக்கப்படும்.

11 “இருவர் சண்ைடயிட்டுக் ெகாண்டிருக்ைகயில்,
ஒருவனது மைனவி தன் கணவைன
அடிக்கின்றவனிடமிருந்து அவைனக் காப்பாற்ற
நிைனத்து அங்கு வந்து தன் ைகைய நீட்டி
அடிக்கிறவனின் அந்தரங்க உறுப்ைப நசுக்கி
இழுக்கக்கூடாது. 12 அவள் இப்படிச் ெசய்தால்,
அவள் ைகையத் துண்டித்துவிட ேவண்டும். அவளிடம்
இரக்கம் காட்டாதீர்கள்.

13 “ஏமாற்றும் ேநாக்கத்துடன் ஜனங்கைள ஏமாற்ற
கூடுதலான அல்லது குைறவான எைடக் கற்கைளப்
பயன்படுத்தாதீர்கள். 14 உங்கள் வீடுகளில்
அதிகமான அல்லது குைறவான அளவுக் கருவிகைள
ைவத்திருக்காதீர்கள். 15 சரியானதாகவும்
பிைழயற்றதாகவும் உள்ள எைடக்கற்கைளயும், அளவு
கருவிகைளயுேம நீங்கள் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
அப்ேபாது நீங்கள், உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருகின்ற ேதசத்தில் நீண்ட காலம்
வாழலாம். 16 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்,
ஏமாற்றும் எண்ணத்துடன் தவறான
எைடக்கற்கைளயும், அளவுக் கருவிகைளயும்
பயன்படுத்துபவர்கைள ெவறுக்கின்றார். ஆம், ேதவன்
தவறு ெசய்கின்ற அைனவைரயும் ெவறுக்கின்றார்.

அமேலக்கியர்கள் அழிக்கப்பட ேவண்டும்
17 “எகிப்திலிருந்து நீங்கள் வருகின்ற வழியில்
அமேலக்கிய ஜனங்கள் உங்களுக்கு ெசய்தைத
நிைனத்துப் பாருங்கள். 18 அந்த அமேலக்கிய
ஜனங்கள் நமது ேதவைன மதிக்காமல், நீங்கள்
பலவீனமாகவும் ேசார்வாகவும் இருந்தெபாழுது
உங்கைளத் தாக்கினார்கள். அவர்கள் உங்கள்
ஜனங்களில் ெமதுவாக எல்ேலாருக்கும் பின்னால்
நடந்து வந்தவர்கைளத் தாக்கி ெவட்டிக்
ெகான்றார்கள். 19 அதனால் நீங்கள் இந்த
அமேலக்கியர்களின் நிைனேவ இந்த உலகத்தில்

இருக்காமல் அழித்துவிட ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகின்ற இந்த
ேதசத்தில், உங்கைளச் சுற்றியிருக்கும் உங்கள்
எதிரிகைள எல்லாம் அழித்து உங்கைள
இைளப்பாறச் ெசய்ைகயில், அமேலக்கியர்கைள
அழித்துவிட ேவண்டும் என்பைத நீங்கள் மறந்து
விடாதீர்கள்!

முதல் அறுவைட

“உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருகின்ற ேதசத்தில் நீங்கள்
விைரவில் நுைழயப் ேபாகிறீர்கள். நீங்கள்

அந்த நிலத்தில் குடிெகாண்டு சுதந்திரமாய் வாழப்
ேபாகிறீர்கள். 2 கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்கிய
நிலத்தில் விைளந்தவற்ைற நீங்கள் அறுவைட
ெசய்யும்ேபாது, உங்களின் விைளச்சலின் முதல்
பலைன கூைடகளில் எடுத்து ைவத்துவிட ேவண்டும்.
பின் நீங்கள் அறுவைட ெசய்ததின் முதல் பங்ைக
எடுத்துக்ெகாண்டு உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
சிறப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த அவரது ஆலயத்திற்கு
ெகாண்டுெசன்று, 3 அங்ேக ஆலய ேசைவயில்
இருக்கின்ற ஆசாரியரிடம்: ‘கர்த்தர் நமது
முற்பிதாக்களுக்கு ஒரு ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்
என்று ஆைணயிட்டார். இன்று ேதவனாகிய
கர்த்தரிடத்தில், நான் அந்தத் ேதசத்திற்கு வந்து
விட்ேடன் என்று அறிக்ைகயிடுகிேறன்’ என்று கூறு.

4 “பின் அந்த ஆசாரியன் உன்னிடமிருந்து அந்தக்
கூைடைய எடுத்து கர்த்தருைடய பலிபீடத்திற்கு
முன்பு ைவப்பான். 5 பின் அவ்விடத்தில் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் முன்பு நீங்கள்: ‘அைலந்து
திரிந்த அேரமியரான எனது முற்பிதாக்கள்
எகிப்துக்குச் ெசன்று அங்கு தங்கினார்கள்.
ெசல்லும்ேபாது ெகாஞ்சம் ஜனங்கேள அவன்
குடும்பத்தினராய் இருந்தனர். ஆனால் எகிப்தில்
அவர்கள் ெபரிய ஜனமாக ெபருகினார்கள். வலிைம
வாய்ந்த ஜனமாக அதிக ஜனங்கைள
ெகாண்டவர்களாக இருந்தனர். 6 எகிப்தியர்கள்
எங்கைளச் சிறுைமப்படுத்தி, எங்கைள
அடிைமகளாக்கினார்கள். எங்கைள
ேவதைனப்படுத்தி மிகவும் கடினமான ேவைலகைளச்
ெசய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 7 பின்
நாங்கள் எங்கள் முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபித்ேதாம். அவர்கைளப்பற்றி
முைறயீடு ெசய்ேதாம். கர்த்தர் நாங்கள்
கூறியவற்ைறக் ேகட்டார். எங்களது
இன்னல்கைளயும், கடின உைழப்ைபயும், நாங்கள்
அைடந்த வருத்தங்கைளயும் கர்த்தர் பார்த்தார். 8

பின் கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து எங்கைளத் தனது
மிகுந்த ஆற்றலாலும், பலத்தினாலும் மீட்டுக்ெகாண்டு
வந்தார். அவர் மிகுந்த அற்புதங்கைளயும்,
அதிசயங்கைளயும் பயன்படுத்தினார். வியக்கத்தக்க
நிகழ்ச்சிகைளச் ெசய்தார். 9 அதனால் எங்கைள
இந்த ேதசத்திற்கு மீட்டுக் ெகாண்டு வந்தார். பாலும்,
ேதனும் ஓடக் கூடிய இந்த வளமான ேதசத்ைத
எங்களுக்குத் தந்தார். 10 இப்ேபாதும் இேதா
கர்த்தாேவ நீர் எங்களுக்குத் தந்த ேதசத்திலிருந்து
நாங்கள் ெபற்ற முதல் அறுவைடயின் பலைனக்
ெகாண்டு வந்துள்ேளாம்’ என்று ெசால்ல ேவண்டும்.

உபாகமம் 25:6
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“பின் நீங்கள் அந்த அறுவைடயின் பலைன உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் முன்பு ைவத்து தாழ்ந்து
பணிந்து அவைர ஆராதிக்க ேவண்டும். 11 பின்
நீங்கள் ேசர்ந்து உண்டு மகிழ்ந்து உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கும், உங்கள்
குடும்பத்திற்கும் ெகாடுத்த எல்லா
நன்ைமகளினிமித்தமும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கேவண்டும். நீங்கள் அந்த நன்ைமகளில்
எல்லாம் ேலவியர்களுக்கும் மற்றும் உங்கைளச்
சார்ந்து வாழ்கின்ற அந்நியர்களுக்கும் பங்களிக்க
ேவண்டும்.

12 “ஒவ்ெவாரு மூன்றாவது ஆண்டும் பத்தில் ஒரு
பங்ைகச் ெசலுத்தும் ஆண்டாக இருக்கேவண்டும்.
இந்த வருடத்தில் நீங்கள் உங்கள் அறுவைடப்
பலனில் பத்திெலாரு பங்ைக ேலவியருக்கும், உங்கள்
நாட்டில் வாழும் அயல்நாட்டு குடிகளுக்கும்,
விதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். பின் ஒவ்ெவாரு நகரத்திலும் அந்த
ஜனங்கள் தாராளமாக, திருப்தியாக உண்டு
மகிழ்வார்கள். 13 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம், ‘கர்த்தாேவ, நான் எனது வீட்டிலிருந்து
எனது அறுவைடப் பலனின் பரிசுத்த பங்கு ஒன்ைற
ெவளிேய எடுத்துவந்து ேலவியருக்கும், அயல் நாட்டு
குடிகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும், விதைவகளுக்கும்
ெகாடுத்துள்ேளன். நீர் எனக்குத் தந்த எல்லா
கட்டைளகைளயும் நான் பின்பற்றியுள்ேளன். நான்
உமது எந்த கட்டைளக்கும் கீழ்ப்படிய
மறுத்ததில்ைல. அவற்ைற மறந்ததுமில்ைல. 14 நான்
துக்கமாயிருந்தேபாது அதில் எைதயும்
உண்ணவில்ைல. நான் சுத்தமில்லாதவனாக
இருந்தேபாது அவற்ைற ேசகரிக்கவில்ைல. நான்
மரித்தவர்களுக்காக அதிலிருந்து எந்த உணைவயும்
ெசலுத்தவில்ைல. நான் உமக்குக் கீழ்ப்படிந்து
இருந்ேதன். என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ நீர்
எனக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய நான் எல்லா
ெசயல்கைளயும் ெசய்துள்ேளன். 15 ேதவேன
பரேலாகத்தில் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலிருந்து
என்ைனப் பாரும். உமது இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதியும். நீர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத
ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்கள் முற்பிதாக்களிடம்
ஆைணயிட்டபடி எல்லா வளங்களும் ெகாண்ட
பாலும், ேதனும் ஓடக் கூடிய நீர் தந்த இந்த
ேதசத்ைத ஆசீர்வதியும்’ என்று கூறுவீர்களாக.

ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்
16 “இந்த எல்லாச் சட்டங்களுக்கும்,
விதிகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய, உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இன்று உங்களுக்குக்
கட்டைளயிடுகின்றார். நீங்கள் உங்கள் ஆத்ம
திருப்தியுடனும், முழு மனேதாடும், அவற்ைறப்
பின்பற்றுவதில் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்! 17

இன்று நீங்கள் கர்த்தேர உங்கள் ேதவன் என்று
ெசால்லியிருக்கிறீர்கள்! ேதவன் விரும்பிய
ெநறிப்படிேய நீங்கள் வாழ்வதாக
வாக்களித்துள்ளீர்கள்! அவரது ேபாதைனகளுக்கும்,
நியாயங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும், நீங்கள்
கீழ்ப்படிவதாக உறுதி ெசய்துள்ளீர்கள். நீங்கள்
ெசய்யும்படி கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லிய
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்வதாகச் ெசான்னீர்கள். 18

இன்று உங்கெளல்ேலாைரயும் கர்த்தருைடய
சிறப்புக்குரிய ெசாந்த ஜனங்களாக கர்த்தர்
ஏற்றுக்ெகாண்டார்! அவர் இப்படிச் ெசய்ய
உங்களிடம் வாக்களித்துள்ளார். அவரது
கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்
என்றும் கர்த்தர் ெசான்னார். 19 கர்த்தர் தாம்
பைடத்த மற்ெறல்லா ஜனங்கைளயும்விட, புகழும்,
ெபருைமயும், மதிப்பும் ெகாண்ட சிறந்தவர்களாக
உங்கைள ஆக்கியுள்ளார். கர்த்தர் உங்களுக்கு
வாக்களித்தபடிேய, நீங்களும் அவருக்குச்
ெசாந்தமான விேசஷ ஜனங்களாக இருக்க
ேவண்டும்.”

ஜனங்களுக்கான கல் நிைனவுச் சின்னங்கள்

ேமாேசயும் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும்
(தைலவர்கள்) இஸ்ரேவல் ஜனங்களுடன்
ேபசினார்கள். ேமாேச, “இன்று நான்

ெகாடுக்கிற அைனத்து கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள். 2 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்காக ெகாடுத்திருக்கிற நாட்டிற்குள்
ேபாகும்படி நீங்கள் விைரவில் ேயார்தான் ஆற்ைறக்
கடப்பீர்கள். அந்த நாளில் நீங்கள் ெபரிய கற்கைள
நாட்டேவண்டும். அக்கற்கைளச் சாந்து பூசி மூடி 3

பிறகு அக்கற்களின் ேமல் இந்த கட்டைளகைளயும்,
ேபாதைனகைளயும் எழுத ேவண்டும். நீங்கள்
ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்தவுடன் இதைனச்
ெசய்யேவண்டும். பிறகு நீங்கள் அந்த நாட்டிற்குள்
ேபாகலாம். அைத உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்காகக் ெகாடுத்திருக்கிறார். அந்நாடு பல
நன்ைமகளால் நிைறந்தது. உங்கள் முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்த நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தார்.

4 “ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து நீங்கள்
ேபானதும், நான் இன்று கட்டைளயிடுகின்றவற்ைற
நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். அக்கற்கைள நீங்கள் ஏபால்
மைலயின் ேமல் நாட்ட ேவண்டும். நீங்கள்
இக்கற்கைளச் சாந்து பூசி மூடேவண்டும். 5 அேதாடு
சில கற்கைளப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்ட ேவண்டும்.
கற்கைள ெவட்டுவதற்கு இரும்புக் கருவிகைளப்
பயன்படுத்த ேவண்டாம். 6 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பலிபீடம் கட்டும்ேபாது ெசதுக்கின
கற்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டாம். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு இப்பலிபீடத்தின்ேமல்
சர்வாங்க தகன பலிகைளச் ெசலுத்துங்கள். 7

நீங்கள் சமாதான பலிகைளயும் அங்ேக ெசலுத்தி
அதைன உண்ணேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் அவற்ைறச் ேசர்ந்து
உண்டு உங்களுக்குள் மகிழுங்கள். 8 நீங்கள்
நாட்டிய கற்களில் இந்தப் ேபாதைனகைளெயல்லாம்
ெதளிவாக எழுதேவண்டும். அதனால் அவற்ைற
வாசிக்க சுலபமாக இருக்கும்” என்றான்.

சட்டத்தின் சாபங்கைள ஜனங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்கிறார்கள்

9 ேமாேசயும், ஆசாரியர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரிடமும் ேபசினார்கள். ேமாேச,
“அைமதியாக இருந்து கவனியுங்கள். இன்று உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
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ஜனங்களாயிருக்கிறீர்கள். 10 எனேவ நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ேவண்டும். நீங்கள் அவரது
கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். இன்று அவற்ைற நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கிேறன்” என்றான்.

11 அேத நாளில் ேமாேச ஜனங்களிடம் இைதயும்
ெசான்னான், 12 “ேயார்தான் ஆற்ைற நீங்கள்
கடந்து ேபானபிறகு, ஜனங்களுக்குரிய
ஆசீர்வாதங்கைள வாசிக்க சிமிேயான், ேலவி, யூதா,
இசக்கார், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் ஆகிேயாரின்
ேகாத்திரங்கள் ெகரிசீம் மைலயின் மீது நிற்பார்கள்.
13 ரூபன், காத், ஆேசர், ெசபுேலான், தாண், நப்தலி
ஆகிேயாரின் ேகாத்திரங்கள் ஏபால் மைலமீது நின்று
சாபத்ைத வாசிப்பார்கள்.

14 “ேலவியர் உரத்தக் குரலில்:
15 “‘ெபாய்த் ெதய்வங்கைளச் ெசய்து இரகசியமான
இடத்தில் அதைன ஒளித்து ைவப்பவன்
சபிக்கப்பட்டவன். அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
எல்லாம் சித்திரேவைலக்காரர்களால் மரத்தாலும்
கல்லாலும் அல்லது உேலாகத்தாலும் ெசய்யப்பட்ட
சிைலகள். கர்த்தர் அவற்ைற ெவறுக்கின்றார்!’ என்று
அவர்கள் ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
16 “ேலவியர்கள், ‘தன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும்
மரியாைத ெசய்யாமலிருக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்’
என்று ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று பதில்
ெசால்லேவண்டும்.
17 “ேலவியர், ‘தனது அயலானின் எல்ைலக் கல்ைல
மாற்றிப் ேபாடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று பதில்
ெசால்லேவண்டும்.
18 “ேலவியர், ‘குருடைன வழிதப்பச் ெசய்பவன்
சபிக்கப்பட்டவன்!’ என்று ெசால்லும்ேபாது,
“பிறகு எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
19 “ேலவியர், ‘அயல் நாட்டவர், அநாைதகள்,
விதைவகளின் நியாயத்ைதப் புரட்டுகிறவன்
சபிக்கப்பட்டவன்!’ என்று ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
20 “ேலவியர், ‘தனது மாற்றாந்தாேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்பவன் சபிக்கப்பட்டவன்.
ஏெனன்றால், அவன் தன் தந்ைதக்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டு வருகிறான்!’ என்று ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
21 “ேலவியர், ‘யாெதாரு மிருகத்ேதாடும் புணர்ச்சி
ெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்!’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
22 “ேலவியர், ‘தன் சேகாதரிேயாடும், சேகாதரி
உறவுள்ளவர்கேளாடும் பாலின உறவு ெகாள்பவன்
சபிக்கப்பட்டவன்!’ என்று ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.

23 “ேலவியர், ‘தன் மாமியாேராடு பாலின உறவு
ெகாள்பவன் சபிக்கப்பட்டவன்!’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,
“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
24 “ேலவியர், ‘மற்ெறாருவைனக் ெகால்லுகிறவன்,
பிடிபடாமல் இருந்தால் கூட, சபிக்கப்பட்டவனாக
இருப்பான்’ என்று ெசால்லும்ேபாது,
“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
25 “ேலவியர், ‘ஒரு அப்பாவிையக் ெகான்று அவனது
ெபாருட்கைள அபகரிப்பவன் சபிக்கப்பட்டவன்.’
என்று ெசால்லும்ேபாது,
“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று பதில்
ெசால்லேவண்டும்.
26 “ேலவியர், ‘இந்த சட்டத்தின்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ஆதரிக்காமலும் அதற்குக்
கீழ்ப்படியும்படி அதற்கு ஒப்புக்ெகாள்ளாமலும்
இருப்பவன் சபிக்கப்பட்டவன்’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,
“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.

சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிபவர்களுக்கான
ஆசீர்வாதங்கள்

“இப்ேபாதும், நான் இன்று உங்களுக்குச்
ெசான்ன உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய கட்டைளகைளெயல்லாம்

நீங்கள் கவனமாகக் கைடப்பிடிப்பீர்கேளயானால்,
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள எல்லா
ஜனங்கைளயும் விட உங்கைள உயர்த்தி ைவப்பார்.
2 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவீர்கேளயானால், இந்த எல்லா
ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு வரும்:

3 “நகரத்திலும் வயலிலும்
கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.

4 கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வதித்து
உங்களுக்குப் பல குழந்ைதகைளக் ெகாடுப்பார்.
அவர் உங்கள் நிலத்ைத ஆசீர்வதிப்பார்.
அவர் உங்களுக்கு நல்ல விைளச்சைலக்

ெகாடுப்பார்.
அவர் உங்கள் மிருகங்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.
அவற்றுக்கு நிைறய குட்டிகைளப்
ெபருகச்ெசய்வார்.
அவர் உங்களது அைனத்து கன்றுகைளயும் மற்றும்

ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் ஆசீர்வதிப்பார்.
5 கர்த்தர் உங்களது கூைடகைளயும்,
பாத்திரங்கைளயும் ஆசீர்வதித்து அவற்றில்

உணைவ நிரப்புவார்.
6 கர்த்தர் உங்கைள எல்லா ேநரங்களிலும் நீங்கள்
ெசய்கிற அைனத்திலும் ஆசீர்வதிப்பார்.

7 “உங்களுக்கு எதிராகச் சண்ைடச் ெசய்ய
வருகிற உங்கள் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க
கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி ெசய்வார். உங்கள்
பைகவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு வழியாக
வருவார்கள், ஆனால் அவர்கள் ேவறுபட்ட ஏழு
வழிகளில் ஓடுவார்கள்.

8 “கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள்
களஞ்சியங்கைள நிரப்புவார். நீங்கள் ெசய்கிற
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அைனத்ைதயும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைட ஆசீர்வதிப்பார். 9 கர்த்தர் உங்கைளத்
தமக்ெகன்று சிறந்த பரிசுத்த ஜனங்களாக, தாம்
வாக்குறுதி அளித்தபடி ஆக்குவார். நீங்கள் உங்களது
ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பின்பற்றி அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தர்
இதைனச் ெசய்வார். 10 பிறகு எல்லா நாட்டினரும்
கர்த்தருைடய ெபயரால் நீங்கள்
அைழக்கப்படுவைதக் ேகட்பார்கள். அவர்கள்
உங்களுக்குப் பயப்படுவார்கள்.

11 “கர்த்தர் உங்களுக்கு அேநக நன்ைமகைளச்
ெசய்வார். அவர் உங்களுக்குப் பல பிள்ைளகைளத்
தருவார். உங்களது பசுக்களுக்குப் பல கன்றுகைள
அவர் தருவார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த நிலத்தில் அவர்
உங்களுக்கு நல்ல விைளச்சைலத் தருவார். 12

கர்த்தர், தமது வளமான ஆசீர்வாதங்கைள
ைவத்துள்ள ேசமிப்பு அைறயிைனத் திறப்பார்.
உங்கள் நிலத்திற்குத் ேதைவயான மைழையச்
சரியான காலத்தில் அனுப்புவார். நீங்கள் ெசய்கிற
எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள்
பல நாடுகளுக்குக் கடன்ெகாடுக்கிற அளவிற்குப்
பணம் ெபறுவீர்கள். அவர்களிடமிருந்து எைதயும்
கடனாகப் ெபறுகிற ேதைவ உங்களுக்கு ேநரிடாது.
13 கர்த்தர் உங்கைள வாலாக இல்லாமல்
தைலயாக ஆக்குவார். நீங்கள் கீழாக இல்லாமல்
ேமலாவீர்கள். இன்று நான் ெசால்கிறபடி உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கட்டைளகைளக்
ேகட்டால், இது நிகழும். நீங்கள் கவனமாக
இக்கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். 14

நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
கட்டைளகளிலிருந்து நீங்கள் விலகிப் ேபாகாமல்
இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் வலது புறமாகேவா,
இடது புறமாகேவா திரும்பேவண்டாம். நீங்கள் மற்ற
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றி அவற்றுக்கு
ேசைவ ெசய்யக்கூடாது.

சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியாவிட்டால் எற்படும்
சாபங்கள்

15 “ஆனால் நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்கின்றவற்ைறக் கவனிக்காமல் இருந்தால்,
நான் இன்று உனக்கு ெசால்கின்றபடி அவரது
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியாமல்
இருந்தால், பிறகு இத்தீைமகள் எல்லாம் உனக்கு
ஏற்படும்:

16 “நகரிலும், வயலிலும்
கர்த்தர் உன்ைனச் சபிப்பார்.

17 கர்த்தர் உனது கூைடகைளயும்,
பாத்திரங்கைளயும் சபிப்பார்.
அவற்றில் உணவு இல்லாமல் ேபாகும்.

18 கர்த்தர் உன்ைனச் சபிப்பார்.
உனக்கு அதிகக் குழந்ைதகள் இல்லாமல்

ேபாகும்.
அவர் உனது நிலத்ைதச் சபிப்பார்.
உனக்கு நல்ல விைளச்சல் கிைடக்காமல் ேபாகும்.
அவர் உனது மிருகங்கைளச் சபிப்பார்.
அைவ குட்டிகள் அதிகம் இல்லாமல் ேபாகும்.

அவர் உனது எல்லா கன்றுக்குட்டிகைளயும்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் சபிப்பார்.

19 கர்த்தர் எல்லா ேநரங்களிலும் நீ ெசய்கின்ற
எல்லாவற்ைறயும் சபிப்பார்.

20 “நீ தீைமெசய்து கர்த்தைர விட்டுவிலகிப்
ேபானால், பிறகு அவர் உனக்கு தீைமகள்
ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். நீ ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும்
உனக்கு விரக்தியும், கஷ்டமும் ஏற்படும்படிச்
ெசய்வார். நீ விைரவாகவும் முழுவதுமாகவும்
அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத் ெதாடர்ந்து
ெசய்வார். அவர் இதைனச் ெசய்வார். ஏெனன்றால்,
நீ அவைர விட்டு விலகிப்ேபானாய். 21 நீ
ெபறப்ேபாகும் நாட்டிலிருந்து நீ அழிந்து முடிந்து
ேபாகும்வைர, உனக்கு கர்த்தர் பயங்கரமான
ேநாய்கள் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். 22 கர்த்தர்
உன்ைன ேநாய்களாலும், காய்ச்சல் மற்றும்
வீக்கங்களாலும் தண்டிப்பார். கர்த்தர் உனக்குப்
பயங்கரமான ெவப்பத்ைத அனுப்புவார். உனக்கு
மைழ இல்லாமல் ேபாகும். உனது பயிர்கள்
ெவப்பத்தாலும், ேநாயாலும் பட்டுப் ேபாகும். நீ
அழிக்கப்படும்வைர இத்தீைமகள் எல்லாம் நிகழும்.
23 வானத்தில் ேமகங்கள் இராது. வானம்
பளபளப்பாக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப் ேபால்
இருக்கும். உனக்குக் கீழுள்ள பூமியானது
ெகட்டியான இரும்ைபப்ேபான்று இருக்கும். 24

கர்த்தர் மைழைய அனுப்பமாட்டார்.
வானத்திலிருந்து மணலும், புழுதியுேம விழும். நீ
அழிகிறவைர இது கீேழ வந்து ெகாண்டிருக்கும்.

25 “உனது பைகவர்கள் உன்ைனத்
ேதாற்கடிக்கும்படி கர்த்தர் ெசய்வார். உனது
பைகவேராடு சண்ைடயிட நீ ஒரு வழியில் ேபாவாய்.
ஆனால் நீ ேவறுபட்ட ஏழு வழிகளில் தப்பி ஓடுவாய்.
உனக்கு ஏற்படும் இந்த தீைமகள் எல்லாம்
பூமியிலுள்ள எல்லா ஜனங்கைளயும் பயப்படுத்தும். 26

உங்களது மரித்த உடல்கள் காட்டு
மிருகங்களுக்கும், பறைவகளுக்கும் உணவாகும்.
உங்கள் மரித்த உடல்களிலிருந்து அவற்ைற
எவராலும் பயமுறுத்தி விரட்ட முடியாது.

27 “கர்த்தர் எகிப்தியர்களுக்கு அனுப்பியது
ேபான்று பருக்களால் உன்ைனத் தண்டிப்பார். அவர்
உன்ைனக் குணமாக்க முடியாதபடியுள்ள மூல
வியாதியினாலும், ெசாறியினாலும், சிரங்கினாலும்
தண்டிப்பார். 28 கர்த்தர் உன்ைனப் புத்தி மயங்க
ைவத்தும் தண்டிப்பார். அவர் உன்ைனக்
குருடாக்கியும் குழப்புவார். 29 பகல் ெவளிச்சத்தில்,
குருடைனப்ேபால் உனது வழிைய தடவிப்பார்த்துச்
ெசல்வாய். நீ ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் ேதாற்றுப்
ேபாவாய். ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும் உன்ைனத்
தாக்கி உன்னிடமுள்ளவற்ைறத்
திருடிக்ெகாள்வார்கள். அங்கு எவராலும் உன்ைனக்
காப்பாற்ற முடியாது.

30 “நீ ஒரு ெபண்ைண நியமித்துக்ெகாள்வாய்,
ஆனால் இன்ெனாருவன் அவேளாடு பாலின
உறவுெகாள்வான். நீ ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவாய்.
ஆனால் அதில் நீ இருக்கமாட்டாய். நீ திராட்ைசச்
ெசடிகைளப் பயிர் ெசய்வாய். ஆனால்
அவற்றிலிருந்து எைதயும் நீ ேசகரிக்கமாட்டாய். 31

ஜனங்கள் உனக்கு முன்னாேலேய உனது
பசுக்கைளக் ெகால்வார்கள். ஆனால் அவற்றின்
இைறச்சிைய நீ தின்னமாட்டாய். ஜனங்கள் உனது
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கழுைதகைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள் அவர்கள்
அவற்ைற உனக்குத் திரும்பக்
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். உனது பைகவர்கள் உனது
ஆட்டு மந்ைதைய எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அங்ேக
எவரும் உன்ைனக் காப்பாற்ற இருக்கமாட்டார்கள்.

32 “மற்ற ஜனங்கள் உனது குமாரர்கைளயும்,
குமாரத்திகைளயும் எடுத்துெகாள்ள
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். நாள்ேதாறும் உனது
பிள்ைளகைள எதிர்ப்பார்த்திருப்பாய். உனது
கண்கள் பலவீனமாகிக் குருடாகும்வைர நீ
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பாய். ஆனால் உன்னால்
அவர்கைளக் காணமுடியாது. ேதவன் உனக்கு
உதவிெசய்யமாட்டார்.

33 “நீ அறிந்திராத நாடு உனது விைளச்சல்
எல்லாவற்ைறயும், மற்றும் நீ உைழத்துப் ெபற்ற
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்ளும். ஜனங்கள்
உன்ைன ேமாசமாக நடத்துவார்கள். ஜனங்கள்
உன்ைனப் பழிப்பார்கள். 34 நீ பார்க்கின்றைவ
அைனத்தும் உனக்குப் ைபத்தியத்ைத ஏற்படுத்தும்.
35 கர்த்தர் உன்ைனக் குணப்படுத்தமுடியாத ெகாடிய
எரிபந்தப் பருக்களினால் தண்டிப்பார். அப்பருக்கள்
உனது முழங்கால்களிலும், கால்களிலும் இருக்கும்.
அப்பருக்கள் உனது உள்ளங்கால்கள் முதல்
உச்சந்தைலவைர உடம்பின் எல்லாப் பாகங்களிலும்
இருக்கும்.

36 “நீ அறிந்திராத நாட்டிற்கு உன்ைனயும், உனது
ராஜாைவயும் கர்த்தர் அனுப்புவார். நீயும் உனது
முற்பிதாக்களும் இதற்கு முன்னால் இந்நாட்ைடப்
பார்த்திருக்கவில்ைல. அங்ேக நீ ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்வாய். அைவ
மரத்தாலும், கல்லாலும் ெசய்யப்பட்டிருக்கும். 37

கர்த்தர் உங்கைள அனுப்பிய நாடுகளில் உங்களுக்கு
ஏற்படுகின்ற தீயவற்ைறப் பார்த்து அங்குள்ள
ஜனங்கள் அதிர்ச்சி அைடவார்கள். அவர்கள்
உங்கைளப் பார்த்துச் சிரிப்பார்கள். அவர்கள்
உங்கைளப்பற்றி ேமாசமாகப் ேபசுவார்கள்.

ேதால்வியின் சாபம்
38 “உங்கள் வயல்கள் ஏராளமாக தானியங்ைள
விைளவித்தாலும், உங்களது அறுவைட சிறியதாக
இருக்கும். ஏெனன்றால், ெவட்டுக்கிளிகள் உங்கள்
அறுவைடையத் தின்றுவிடும். 39 நீ திராட்ைசச்
ெசடிகைளப் பயிர்ெசய்வாய். அவற்றுக்காகக்
கடினமாக ேவைல ெசய்வாய். ஆனால், நீ
திராட்ைசப் பழங்கைளப் பறிக்கமாட்டாய்.
திராட்ைசரசத்ைதயும் குடிக்கமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், புழுக்கள் அவற்ைறத் தின்றுவிடும். 40

உனது நிலத்தில் ஒலிவ மரங்கள் எங்ெகங்கும்
வளர்ந்திருக்கும். ஆனால், நீ பயன்படுத்திட ஒலிவ
எண்ெணையப் ெபறமாட்டாய். ஏெனன்றால், ஒலிவ
மரங்களில் பிஞ்சுகள் கீேழ விழுந்து அழுகிப்ேபாகும்.
41 உனக்கு குமாரர்களும், குமாரத்திகளும்
இருப்பார்கள், ஆனால் நீ அவர்கைளப் பாதுகாக்க
முடியாது. ஏெனன்றால், அவர்கள்
சிைறபிடிக்கப்பட்டுக் ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள்.
42 ெவட்டுக் கிளிகள் உனது வயலில் உள்ள
விைளச்சைலயும், மரங்கைளயும் அழித்துவிடும். 43

உங்களிைடேய வாழ்கிற பிற நாட்டு ஜனங்கள்
ேமலும், ேமலும் அதிகாரத்ைதப் ெபறுவார்கள். நீேயா

உனக்கிருந்த அதிகராத்ைதயும் இழப்பாய். 44 பிற
நாட்டுக்காரர்கள் உனக்குக் கடன்தர பணம்
ைவத்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குக் கடன்
ெகாடுக்க உன்னிடம் பணம் இருக்காது. (தைல
உடைலக் கட்டுப்படுத்துவது ேபான்று) அவர்கள்
உன்ைனக் கட்டுப்படுத்துவார்கள். நீ வாைலப்
ேபான்று இருப்பாய்.

45 “இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உனக்கு வரும். நீ
அழியும்வைர இைவ உன்ைனத் துரத்திப் பிடிக்கும்.
ஏெனன்றால், நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறக் கவனிக்கவில்ைல. அவர் ெகாடுத்த
சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் நீ
அடிபணியவில்ைல. 46 உன்ைனயும் உனது
சந்ததிகைளயும் ேதவன் நியாயந்தீர்த்திருக்கிறார்
என்று ஜனங்களுக்கு இந்த சாபங்கள் காட்டும்.
உங்களுக்கு ஏற்படுகிற பயங்கரத்ைதப்பற்றி
ஜனங்கள் வியப்பைடவார்கள்.

47 “உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குப் பல
ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாடுத்தார். ஆனால் நீ
அவருக்குச் சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும் ெகாண்ட
மனேதாடு ேசைவ ெசய்யவில்ைல. 48 ஆகேவ
கர்த்தர் அனுப்பிைவத்த உனது பைகவர்களுக்கு நீ
ேசைவ ெசய்வாய். நீ பசியும், தாகமும், நிர்வாணமும்,
ஏழ்ைமயும் அைடவாய். கர்த்தர் உன்மீது நீக்க
முடியாத சுைமைய ைவப்பார். அவர் உன்ைன
அழிக்கும்வைர அந்தச் சுைமைய நீ சுமப்பாய்.

பைக நாட்டிற்குரிய சாபம்
49 “கர்த்தர் ெதாைலதூரத்திலிருந்து உன்ேனாடு
சண்ைடயிட ஒரு நாட்ைட வரவைழப்பார்.
அவர்களது ெமாழிைய உன்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது. அவர்கள் விைரந்து வருவார்கள்.
வானிலிருந்து ஒரு கழுகு வருவதுேபான்று
வருவார்கள். 50 அந்த ஜனங்கள்
ெகாடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
முதியவர்கைளப்பற்றிக் கவைலப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இளங்குழந்ைதகளிடம் இரக்கம்
காட்டமாட்டார்கள். 51 அவர்கள் உங்களது
மிருகங்கைளயும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். உன்ைன
அழிக்கும்வைர அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன்னிடம்
தானியம், திராட்ைச ரசம், எண்ெணய், பசுக்கள்,
ஆடுகள் அல்லது மாடுகள் எைதயும் விட்டு
ைவக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்ைன
அழிக்கும்வைர எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

52 “அந்த நாடு உனது நகரங்கைளச் சுற்றி
முற்றுைகயிட்டுத் தாக்கும். உனது நகரங்கைளச்
சுற்றியுள்ள உயரமும் உறுதியும் ெகாண்ட சுவர்கள்
உங்கைளக் காப்பாற்றும் என்று நீ நிைனத்தால்,
அந்தச் சுவர்கள் கீேழ விழும், உனது ேதவனாகிய
கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பைகவர்கள் முற்றுைகயிடுவார்கள்.
53 நீ மிகவும் துன்பப்படுவாய். பைகவர்கள் உனது
நகரங்கைள முற்றுைகயிடுவார்கள், உனக்கு உணவு
கிைடக்க அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். நீ
மிகுந்த பசிைய அைடவாய். உங்கள் ெசாந்த
குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும் தின்னும்படியும்

உபாகமம் 28:32

222



29

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெகாடுத்த
பிள்ைளகைளத் தின்னும்படியும் உங்களுக்கு அதிக
பசி இருக்கும்.

54 “உங்களில் மிக சாந்தமும் இரக்கமும்
ெகாண்டவன் ெகாடூரமானவனாக ஆவான். அவன்
பிறருக்கும், தான் மிகவும் ேநசித்த தன் மைனவிக்கும்
ெகாடியவன் ஆவான். அவன் உயிேராடுள்ள தன்
பிள்ைளகளுக்கும் ெகாடியவன் ஆவான். 55

அவனுக்கு எந்த உணவும் இல்லாதபடியால் தன்
ெசாந்தப் பிள்ைளகைளேய புசிப்பான். அவன் அந்த
உணைவ ேவறு யாேராடும் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தினேராடும்கூட பகிர்ந்துக்ெகாள்ள
மாட்டான். உனது பைகவர்கள் உன் நகரங்கைள
முற்றுைகயிட்டு உன்ைனத் துன்புறுத்தும்ேபாது இந்த
ெகாடூரங்கெளல்லாம் ஏற்படும்.

56 “உங்கள் மத்தியில் மிகுந்த சாந்தமும்
இரக்கமுமுள்ள ெபண்ணும்கூடக் ெகாடியவள்
ஆவாள். அவள் மிகவும் சாந்தமும், அவளது கால்கள்
தைரயில்படாத அளவிற்கு நளினமுள்ளவளாகவும்
இருக்கலாம். ஆனால் அவள் தன் மிகுந்த
அன்புக்குரிய கணவனுக்குக் ெகாடியவள் ஆவாள்.
அவள் தனது ெசாந்த குமாரனுக்கும்,
குமாரத்திக்கும்கூடக் ெகாடியவள் ஆவாள். 57 அவள்
மைறவாக ஒரு குழந்ைதையப் ெபறுவாள்.
அக்குழந்ைதேயாடு அவளது உடலிலிருந்து
ெவளிவரும் அைனத்ைதயும் அவள் புசிப்பாள். உன்
பைகவன் உனது நகரங்கைள முற்றுைகயிட்டு
உன்ைனத் துன்புறுத்தும்ேபாது இத்தீயைவ எல்லாம்
நிகழும்.

58 “நீ இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள அைனத்து
கட்டைளகளுக்கும் ேபாதைனகளுக்கும் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
அற்புதமும் பயங்கரமுமான ெபயருக்கு மதிப்பளிக்க
ேவண்டும். நீ கீழ்ப்படியாவிட்டால் பிறகு 59 கர்த்தர்
உனக்கும் உனது சந்ததிகளுக்கும் மிகுந்த
துன்பங்கைளக் ெகாடுப்பார். உன் துன்பங்களும்
ேநாய்களும் பயங்கரமானதாக இருக்கும். 60

எகிப்தில் நீ பல துன்பங்கைளயும் ேநாய்கைளயும்
பார்த்தாய். அைவ உன்ைன அஞ்சும்படி ெசய்தன.
உனக்கு அத்துன்பங்கைளெயல்லாம் கர்த்தர்
ெகாண்டு வருவார். 61 இந்தப் ேபாதைனகளின்
புத்தகத்தில் எழுதப்படாத துன்பங்கைளயும்,
ேநாய்கைளயும் கர்த்தர் உனக்குக் ெகாண்டுவருவார்.
நீ அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத் ெதாடர்ந்து
ெசய்வார். 62 நீங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்கைளப்
ேபான்று அதிக எண்ணிக்ைகயுைடயவர்களாக
இருக்கலாம். ஆனால் உங்களிடம் சிலேர
மீதியாகவிடப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால், நீ உனது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் ெசவிசாய்க்கவில்ைல.

63 “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக இருப்பதிலும்
உனது நாட்ைட வளர்ச்சி அைடய ெசய்வதிலும்
மகிழ்ந்தார். அேத வழியில் உன்ைன அழிப்பதிலும்
அதம்பண்ணுவதிலும் மகிழ்ச்சியைடவார். நீ அந்த
நாட்ைட உனக்குச் ெசாந்தமானதாக
ஆக்கப்ேபாகிறாய், ஆனால் ஜனங்கள் அந்த
நாட்ைடவிட்டு உன்ைன அப்புறப்படுத்துவார்கள். 64

கர்த்தர் உங்கைள உலக நாட்டு குடிகளினிைடயில்
சிதறடிப்பார். அங்ேக நீ கல்லாலும், மரத்தாலும் ஆன
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்வாய்.

அவர்கள் உன்னாலும் உனது முற்பிதாக்களாலும்
ஆராதிக்கப்படாத ெபாய்த் ெதய்வங்கள்.

65 “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ேள நீ
சமாதானத்ைதப் ெபறமாட்டாய், உனக்கு ஓய்வு
ெகாள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர் உனது மனம்
முழுவைதயும் கவைலகளால் நிரப்புவார். உனது
கண்கள் ேசார்ைவ உணரும். நீ மிகுந்த மனசஞ்சலம்
அைடவாய். 66 நீ எப்ெபாழுதும்
ஆபத்துக்களுக்கிைடயில் பயத்ேதாடு இருப்பாய். நீ
இரவும், பகலும் பயப்படுவாய். நீ உனது
வாழ்க்ைகையப் பற்றிய உறுதி இல்லாமல் இருப்பாய்.
67 காைலயில் நீ, ‘எப்ெபாழுது சாயங்காலம்
வருேமா’ என்றும், மாைலயில் ‘இது காைலயாக
இருக்க விரும்புகிேறன்’ என்றும் ெசால்லுவாய்.
ஏெனன்றால், உன் மனதில் பயம் இருக்கும். நீ
தீயவற்ைறப் பார்ப்பாய். 68 கப்பல்களில் கர்த்தர்
உன்ைன மீண்டும் எகிப்திற்கு அனுப்புவார். உங்கைள
மீண்டும் அனுப்பமாட்ேடன் என்று நான் ெசான்ேனன்.
ஆனால், கர்த்தர் உங்கைள அனுப்புவார். எகிப்தில்
உங்கள் பைகவர்களுக்கு நீங்கேள உங்கைள
அடிைமகளாக விற்பீர்கள். ஆனால் உங்கைள யாரும்
வாங்கமாட்டார்கள்.”

ேமாவாபில் உடன்படிக்ைக

கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ஓேரப்
மைலயின் (சீனாய்) ேமல் உடன்படிக்ைக
ெசய்தார். அவர்கள் ேமாவாபில்

இருக்கும்ேபாது உடன்படிக்ைகேயாடு கர்த்தர்,
இன்ெனாரு உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்துெகாள்ளும்படி ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டார். இதுதான் அந்த உடன்படிக்ைக:

2 ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
கூட்டி அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம், “நீங்கள்
கர்த்தர் எகிப்தில் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்தீர்கள். அவர் பார்ேவானுக்கும், பார்ேவானின்
அதிகாரிகளுக்கும், நாடு முழுவதற்கும் ெசய்தவற்ைற
நீங்கள் பார்த்தீர்கள். 3 அவர் ெகாடுத்த ெபருந்
துன்பங்கைளயும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். அவர் ெசய்த
அற்புதங்கைளயும், வியக்கத்தக்கவற்ைறயும்
பார்த்தீர்கள். 4 ஆனால், இன்றுவைர என்ன
நடந்தது என்று நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.
நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும் பற்றி
உண்ைமயிேலேய புரிந்துெகாள்ள கர்த்தர்
அனுமதிக்கவில்ைல. 5 கர்த்தர் 40 ஆண்டுகளாக
உங்கைள வனாந்தரத்தில் வழி நடத்தினார்.
அக்காலம் முழுவதும் உங்கள் ஆைடகளும்
பாதரட்ைசகளும் கிழிந்து ேபாகவில்ைல. 6

உங்கேளாடு எவ்வித உணவும் இருக்கவில்ைல.
உங்களிடம் குடிப்பதற்குத் திராட்ைசரசேமா ேவறு
பானேமா இருக்கவில்ைல. ஆனால், கர்த்தர்
உங்கைளக் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டார். அவேர உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளும்படி அவர்
இதைனச் ெசய்தார்.

7 “நீங்கள் இந்த இடத்திற்கு வந்தீர்கள். நமக்கு
எதிராகச் சண்ைடயிட எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய
சீேகானும், பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகும்
வந்தார்கள். ஆனால் நாம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்ேதாம். 8 பிறகு நாம் அவர்களுைடய
நாடுகைள எடுத்து ரூபனியருக்கும், காத்தியருக்கும்,
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மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற்கும்
ெகாடுத்ேதாம். 9 இந்த உடன்படிக்ைகயில் உள்ள
அைனத்துக் கட்டைளகளுக்கும் நீ கீழ்ப்படிந்தால்
பிறகு நீ ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் ெதாடர்ந்து
ெவற்றிெபறுவாய்.

10 “இன்று அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன் நின்று
ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் தைலவர்கள்,
அதிகாரிகள், மூப்பர்கள் மற்றும் எல்லா
மனிதர்களும், 11 உங்கள் மைனவிகளும்
பிள்ைளகளும் இங்ேக இருக்கிறார்கள்.
உங்களிைடேய அயல் நாட்டுக் குடிகள்
வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்ெகன்று மரத்ைத
ெவட்டி, தண்ணீைரக்ெகாண்டு வருகிறார்கள். 12

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் உடன்படிக்ைக
ெசய்ய நீங்கள் அைனவரும் இங்ேக இருக்கிறீர்கள்.
கர்த்தர் இன்று உங்கேளாடு இந்த
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்கிறார். 13 இந்த
உடன்படிக்ைகேயாடு, கர்த்தர் உங்கைளத் தமது
ெசாந்த விேசஷமான
ஜனங்களாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார். அவர்தாேம
உங்கள் ேதவன் ஆவார். அவர் இைத உனக்குக்
கூறுகிறார். அவர் உனது முற்பிதாக்களான
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு
ஆகிேயார்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார். 14

கர்த்தர் இந்த உடன்படிக்ைகைய தமது
வாக்குறுதிகேளாடு உங்களுக்கு மட்டும்
ெகாடுக்கவில்ைல. 15 நமது ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு முன்பு நிற்கிற நம் அைனவேராடும் அவர்
உடன்படிக்ைக ெசய்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த
உடன்படிக்ைக இன்று நம்ேமாடு இங்ேக இல்லாத
நமது சந்ததிகளுக்கும் உரியதாகிறது. 16 நாம்
எகிப்து நாட்டில் எப்படி வாழ்ந்ேதாம் என்றும், நாம்
கடந்து வந்த வழியிலுள்ள இந்நாடுகளில் எப்படிப்
பயணம் ெசய்ேதாம் என்றும்
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 17 அவர்களது
ெவறுக்கத்தக்க ெபாருட்களான மரத்தாலும்,
கல்லாலும், ெவள்ளியாலும், தங்கத்தாலும்
ெசய்யப்பட்ட விக்கிரகங்கைள பார்த்தீர்கள். 18

இங்ேக ஒரு ஆேணா, ெபண்ேணா, ேகாத்திரேமா
இன்று, நமது ேதவனாகிய கர்த்தைரவிட்டு
விலகாதபடி உறுதியாயிருங்கள். அந்நிய
நாடுகளிலுள்ள ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய
எவரும் ேபாகேவண்டாம். அவ்வாறு ெசய்கிற
ஜனங்கள் கசப்பும், விஷத் தன்ைமயும் உள்ள
கனியுள்ள ெசடி ேபால இருப்பார்கள்.

19 “ஒருவன் இந்தச் சாபங்கைளக் ேகட்கலாம்.
ஆனால் அவன் தன்ைன ஆறுதல்படுத்திக்ெகாண்டு
தனக்குள், ‘நான் என் விருப்பம் ேபால்தான்
ெசய்ேவன். எனக்கு எந்தத் தீைமயும் ஏற்படாது’
என்று ெசால்லலாம். அவன் தனக்கு மட்டும் தீைமைய
வரவைழப்பதில்ைல. ஆனால் எல்ேலாருக்கும்,
நல்லவர்களுக்கும் கூடத் தீைமைய
வரவைழக்கிறான். 20 கர்த்தர் அவைன
மன்னிப்பதில்ைல. அவன்ேமல் கர்த்தர் ேகாபமும்
எரிச்சலும் அைடவார். அவைன கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
கர்த்தர் அவனது ெபயைர வானத்தின் கீழிருந்து
அழித்துப் ேபாடுவார். கர்த்தர் அவைன முழுைமயாக
அழிப்பார். இப்புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லாத்
தீைமகளும் அவனுக்கு ஏற்படும். இந்தப்

ேபாதைனகளின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள
உடன்படிக்ைகயின் ஒரு பகுதியாக அைவ இருக்கும்.

22 “எதிர்காலத்தில் உங்கள் சந்ததிகளும்,
ெதாைல தூரத்து அயல்நாட்டுக் குடிகளும் இந்நாடு
எவ்வாறு பாழானது என்று காண்பார்கள். கர்த்தர்
இந்த நாட்டிற்குக் ெகாண்டு வந்திருக்கிற
ேநாய்கைளயும் பார்ப்பார்கள். 23 அைனத்து
நாடுகளும் பயனற்றுப்ேபாகும். எரிகின்ற
கந்தகத்தால் அழிக்கப்பட்டு உப்பால் மூடப்படும்.
எதுவும் நடுவதற்கு ஏற்றதாக பூமி இருக்காது.
கைளகள் கூட வளராத அளவிற்குப் பாழாய் ேபாகும்.
கர்த்தர் மிகக் ேகாபத்ேதாடு இருந்தேபாது,
நகரங்களான ேசாேதாைமயும், ெகாேமாராைவயும்,
அத்மாைவயும், ெசேபாயீைமயும் அழித்தது ேபான்று
இந்த நாடும் அழிக்கப்படும்.

24 “‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு
ெசய்தார்? அவர் ஏன் இவ்வளவு ேகாபமாக
இருக்கிறார்?’ மற்ற அைனத்து நாடுகளும் ேகட்கும்.
25 அதன் பதில் இவ்வாறு இருக்கும்: ‘கர்த்தர்
ேகாபமாக இருக்கிறார். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய விட்டுவிலகிப்
ேபானார்கள். அவர்கைள கர்த்தர் எகிப்ைத விட்டு
ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது அவர்கேளாடு அவர்
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய பின்பற்றுவைத
நிறுத்தினர். 26 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நிய
ெதய்வங்களுக்கும், இதற்குமுன்பு
ெதாழுதுெகாள்ளாத ெதய்வங்களுக்கும் பணிவிைட
ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். அத்ெதய்வங்கைள
ஆராதிக்க ேவண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த
ஜனங்களிடம் கூறினார். 27 அதனால்தான், கர்த்தர்
அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எதிராக மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டார். எனேவ, புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்ட எல்லா சாபங்கைளயும் அவர்களுக்கு
அவர் ெகாண்டு வந்தார். 28 கர்த்தர் அவர்கள்ேமல்
மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு எரிச்சல் அைடந்தார்.
எனேவ, அவர்கைள அவர் அந்நாட்ைடவிட்டு
ெவளிேய எடுத்தார். அவர் அவர்கைள இன்று
இருக்கிற நாட்டில் விட்டார்.’

29 “நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் சில காரியங்கைள
இரகசியமாக ைவத்துள்ளார். அவற்ைற அவர்
மட்டுேம ெதரிந்திருக்கிறார். ஆனால் கர்த்தர் தமது
ேபாதைனகைள நமக்கும் நமது சந்ததிகளுக்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ெகாடுத்திருக்கிறார். அந்தச்
சட்டத்திலுள்ள எல்லா கட்டைளகளுக்கும் நாம்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.

இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்புவார்கள்

“நான் ெசால்லியிருக்கிற அைனத்தும்
உங்களுக்கு நிகழும். நீங்கள்
ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நன்ைமையப்

ெபறுவீர்கள். நீங்கள் சாபங்களிலிருந்து தீைமகைளப்
ெபறுவீர்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைள
ேவறு நாடுகளுக்கு அனுப்புவார். பிறகு நீங்கள்
இவற்ைறப் பற்றி நிைனப்பீர்கள். 2 அந்த ேநரத்தில்
நீங்களும் உங்கள் சந்ததிகளும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் திரும்பி வருவீர்கள். நீங்கள்
முழுமனேதாடு அவைரப் பின்பற்றுவீர்கள். நான்
இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிற அவரது
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அைனத்து கட்டைளகளுக்கும் முழுைமயாக
அடிபணிவீர்கள். 3 பிறகு உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்களிடம் இரக்கம்ெகாள்வார். கர்த்தர்
உங்கைள மீண்டும் விடுதைல ெசய்து உங்கைள
அனுப்பிய ேதசங்களிலிருந்து திரும்பக் கூட்டிச்
ேசர்ப்பார். 4 அவர் உங்கைள பூமியின் ஒரு பகுதிக்கு
அனுப்பியிருந்தாலும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்கைளச் ேசகரித்துக் திரும்ப அங்கிருந்து
உங்கைளக் ெகாண்டு வருவார். 5 உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்குரிய நாட்டிற்கு கர்த்தர் உங்கைளக்
ெகாண்டுவருவார். அந்நாடு உங்களுக்கு
உரியதாகும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்ைமையச்
ெசய்வார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரியைதவிட
நீங்கள் அதிகம் ெபறுவீர்கள். அவர்களிடம் இருந்த
ஜனங்கைளவிட உங்கள் நாட்டில் மிகுதியான
ஜனங்கள் இருப்பார்கள். 6 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கைளயும் உங்கள் சந்ததிகைளயும்
கீழ்ப்படிய விரும்பும்படிச் ெசய்வார். பிறகு நீ உன் முழு
இருதயத்ேதாடு கர்த்தைர ேநசிப்பாய். நீ வாழ்வாய்!

7 “பிறகு உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கள்
பைகவர்களுக்கு அத்தீைமகைள எல்லாம்
ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். ஏெனன்றால், அந்த
ஜனங்கள் உன்ைன ெவறுத்து உனக்குத் தீைமையச்
ெசய்தார்கள். 8 நீ மீண்டும் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவாய். நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிற
அவரது அைனத்துக் கட்டைளகளுக்கும் நீ
கீழ்ப்படிவாய். 9 உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் நீ
ெசய்கிற அைனத்திலும் ெவற்றி அைடயும்படிச்
ெசய்வார். அவர் உன்ைன அதிகக் குழுந்ைதகள்
ெபறும்படி ஆசீர்வதிப்பார். அவர் உனது பசுக்கைள
ஆசீர்வதிப்பார். அைவ மிகுதியான கன்றுகைளப்
ெபறும். அவர் உனது வயல்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.
அைவ நல்ல விைளச்சல் அைடயும். கர்த்தர் உனக்கு
நல்லவராக இருப்பார். கர்த்தர் உனக்கு நன்ைம
ெசய்வதில் உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யும் ேபாது மகிழ்ந்தைதப்ேபான்று மீண்டும்
மகிழ்வார். 10 ஆனால் நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசான்னபடி ெசய்ய ேவண்டும். நீ அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இந்தப்
ேபாதைனகளின் புத்தகத்தில் ெசால்லப்பட்டுள்ள
விதிகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும். உனது ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடும், முழு
ஆத்துமாேவாடும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அப்ேபாது
உனக்கு இந்த நன்ைமகள் ஏற்படும்.

ஜீவன் அல்லது மரணம்
11 “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்கிற இந்த
கட்டைளகள் கடினமானைவ அல்ல, உங்களுக்குத்
தூரமானதும் அல்ல. 12 ‘பரேலாகத்துக்குச் ெசன்று,
எங்களுக்காக அதைனக் ெகாண்டுவருவது யார்?
அப்ெபாழுதுதான் எங்களால் அைதக் ேகட்கவும்
அதன்படி நடக்கவும் முடியும்’ என்று நீ
ெசால்லாதபடிக்கு அது பரேலாகத்தில் உள்ளதும்
அல்ல. 13 ‘கடல் கடந்துேபாய் நாங்கள் ேகட்கவும்,
ெசய்யவும் யார் ெகாண்டு வருவார்கள்?’ என்று நீ
ெசால்லாதபடிக்கு அது கடலுக்கு அக்கைரயிலும்
இல்ைல. 14 இந்த வார்த்ைத உனக்கு மிகவும்
அருகில் இருக்கிறது. அது உன் வாயிலும், உன்

இருதயத்திலும் இருக்கிறது. எனேவ நீ அதற்குக்
கீழ்ப்படிய முடியும்.

15 “இன்று நான் வாழ்ைவயும், மரணத்ைதயும்,
நன்ைமையயும், தீைமையயும் உனக்கு முன்பாகத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படியாகக் ெகாடுக்கிேறன். 16

உனது ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநசிக்கும்படி இன்று
நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன். அவைரப்
பின்பற்றும்படியும் அவரது சட்டங்களுக்கும்,
விதிகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறு
நான் உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன். பிறகு நீ
வாழ்வாய், உனது ஜனம் ெபரிதாக வளரும். உனக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள நீ நுைழகின்ற இந்த
நாட்டில் உன்ைன, உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஆசீர்வதிப்பார். 17 ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து விலகி
நீ அவருக்குச் ெசவிசாய்க்க மறுத்து நீ அவைர
ெதாழுதுெகாள்வதிலிருந்து விலகி பிற ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்தால். 18 நீ
அழிக்கப்படுவாய். நான் உன்ைன எச்சரிக்கிேறன். நீ
கர்த்தரிடமிருந்து விலகினால், உனக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள நீ நுைழந்து
ெகாண்டிருக்கிற ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாகிற
நாட்டில் நீண்டகாலம் வாழமாட்டாய்.

19 “இன்று நான் உனக்கு முன்பாக இரண்டு
வழிகைள ைவத்ேதன். உனது ேதர்வுக்கு
பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்சியாக
ைவத்ேதன். நீ வாழ்வு அல்லது மரணத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். நீ வாழ்ைவத்
ெதரிந்ெதடுத்தால் அது ஆசீர்வாதத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். நீ மரணத்ைதத் ெதரிந்ெதடுத்தால்
அது உனக்கு சாபத்ைதக் ெகாண்டுவரும். எனேவ
வாழ்ைவத் ேதர்ந்ெதடு. பிறகு நீயும் உனது
பிள்ைளகளும் வாழலாம். 20 நீ உனது ேதவனாகிய
கர்த்தைர ேநசித்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
அவைரவிட்டு விலகக்கூடாது. ஏெனன்றால்,
கர்த்தேர உனது வாழ்வு. உனது முற் பிதாக்களான
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு
ஆகிேயாருக்கு கர்த்தர் வாக்களித்த நாட்டில் நீண்ட
காலம் வாழும்படி அவர் உன்ைன ஆசீர்வதிப்பார்.”

ேயாசுவா புதிய தைலவனாக இருப்பான்

பிறகு ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களிடம் இவற்ைறப்
ேபசினான். 2 ேமாேச அவர்களிடம், “நான்

இன்று 120 வயதுள்ளவன். இனிேமல் என்னால்
உங்கைள வழிநடத்த முடியாது. கர்த்தர் என்னிடம்:
‘நீ ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாகமாட்டாய்’ என்று
ெசான்னார். 3 ஆனால், உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உங்கைள அந்த நாட்டிற்குள் வழிநடத்திச்
ெசல்வார். உனக்காக கர்த்தர் இந்த ஜாதிகைள
அழிப்பார். நீ அவர்களது நாட்ைட அவர்களிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்வாய், ஆனால், ேயாசுவா உங்கைள
வழி நடத்த ேவண்டும் என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.

4 “கர்த்தர் சீேகாைனயும், ஓைகயும் அழித்தார்.
கர்த்தர் அந்த எேமாரிய ராஜாக்கைளயும் அழித்தார்.
கர்த்தர் உனக்காக மீண்டும் அதைனச் ெசய்வார். 5

அந்த ஜாதிகைளத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் உதவி
ெசய்வார். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள் அவர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டும். 6 பலமுள்ளவர்களாகவும் ைதரியம்
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உள்ளவர்களாகவும் இருங்கள். அந்த ஜனங்களுக்குப்
பயப்பட ேவண்டாம். ஏெனன்றால், உன் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கிறார். அவர் உன்ைன
விட்டு விலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக்
ைகவிடுவதுமில்ைல” என்றான்.

7 பின்பு ேமாேச ேயாசுவாைவ அைழத்தான்.
ேமாேச ேயாசுவாவிடம் ெசால்வைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் பார்த்தனர். அவன்
“பலமாகவும் ைதரியமாகவும் இரு. அவர்களது
முற்பிதாக்களுக்கு தருவதாக கர்த்தர் வாக்களித்த
நாட்டிற்கு நீதான் இவர்கைள வழி நடத்தேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நாட்ைடத் தமக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள நீ உதவ ேவண்டும். 8

கர்த்தர் உன்ைன வழிநடத்துவார். அவர் தாேம
உன்னுடன் இருக்கிறார். அவர் உன்ைனக்
ைகவிடமாட்டார். உன்ைன விட்டு விலகமாட்டார்.
கவைலப்படாேத. பயப்படாேத” என்றான்.

ேமாேச ேபாதைனகைள எழுதுகிறான்
9 பிறகு ேமாேச ேபாதைனகைள எழுதி
ஆசாரியர்களிடம் ெகாடுத்தான். அந்த ஆசாரியர்கள்
அைனவரும் ேலவியர் ேகாத்திரத்தினர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கிச்
ெசல்லும் ேவைலைய உைடயவர்கள். ேமாேச
ேபாதைனகைள இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
(தைலவர்கள்) அைனவருக்கும் ெகாடுத்தான். 10

பிறகு, ேமாேச தைலவர்களிடம் ேபசினான். அவன்,
“ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டின் முடிவிலும்
விடுதைலக்கான ஆண்டில் அைடக்கல கூடாரப்
பண்டிைகயில், இந்தப் ேபாதைனகைள
ஜனங்களுக்கு வாசியுங்கள். 11 அப்ெபாழுது,
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் கூடி
வருவார்கள். அவர்கள் உன் ேதவனாகிய கர்த்தர்
குறிப்பிடும் சிறப்பான இடத்தில் அவைரச் சந்திக்க
வருவார்கள். பிறகு நீ ஜனங்களுக்கு ேபாதைனகைள
வாசிக்க ேவண்டும். அப்ெபாழுது அவற்ைற அவர்கள்
ேகட்க முடியும். 12 அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஒன்று
கூட்டு. ஆண்கள், ெபண்கள், சிறுகுழந்ைதகள்,
உங்கள் நகரங்களில் வாழும் அயல்நாட்டுக்குடிகள்
என அைனவைரயும் கூட்டு. ேபாதைனகைள
அவர்கள் ேகட்பார்கள். அவர்கள் உனது ேதவனாகிய
கர்த்தைர மதிக்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
ேபாதைனகளில் உள்ளவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள்.
13 அவர்களது சந்ததிகள் ேபாதைனகைள
அறிந்திராவிட்டால், பிறகு அவர்கள் அவற்ைறக்
ேகட்பார்கள். அவர்கள் உனது ேதவனாகிய
கர்த்தைர மதிக்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நீ உனது
நாட்டில் வாழும் காலம்வைர அவர்கள் அவைர
மதிப்பார்கள். நீ விைரவில் ேயார்தாைன
கடந்துேபாய் அந்த நாட்ைட உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வாய்” என்றான்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ேயாசுவாைவயும்
அைழக்கிறார்

14 கர்த்தர் ேமாேசயிடம், “இப்ெபாழுது நீ
மரணமைடவதற்குரிய ேநரம் ெநருங்கியுள்ளது.
பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குள் வரும்படி ேயாசுவாவிடம்
ெசால். அவன் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற நான்
ேயாசுவாவிடம் கூறுேவன்” என்றார். எனேவ

ேமாேசயும் ேயாசுவாவும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள்
ெசன்றார்கள்.

15 கர்த்தர் கூடாரத்திேல உயரமான ேமகத்
தூணில் ேதான்றினார். உயரமான அந்த ேமகத்தூண்
கூடாரத்தின் வாசலுக்கு ேமல் நின்றது! 16 கர்த்தர்
ேமாேசயிடம், “நீ விைரவில் மரணமைடவாய். நீ
உனது முற்பிதாக்கேளாடு ேபாய்ச் ேசர்ந்தபிறகு
இந்த ஜனங்கள் என் மீதுள்ள நம்பிக்ைகயில்
ெதாடரமாட்டார்கள். நான் அவர்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய அவர்கள் முறிப்பார்கள். அவர்கள்
என்ைனவிட்டு விலகி ேவறு ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள் ேபாகிற நாட்டில்
உள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். 17 அந்த ேநரத்தில் நான்
அவர்கள் ேமல் மிகவும் ேகாபங்ெகாள்ேவன். நான்
அவர்கைள விட்டு விலகுேவன். அவர்களுக்கு உதவ
நான் மறுப்ேபன். அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்குப் பயங்கரமானைவ ஏற்படும்.
அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகள் ஏற்படும். பிறகு
அவர்கள், ‘இத்தீைமகள் எல்லாம் எங்களுக்கு
ஏற்படுகின்றன. ஏெனன்றால், ேதவன் எங்கேளாடு
இல்ைல’ என்பார்கள். 18 நான் அவர்களுக்கு உதவ
மறுப்ேபன். ஏெனன்றால், அவர்கள் தீைம
ெசய்திருக்கின்றனர். மற்ற ெதய்வங்கைள
வணங்கினார்கள்.

19 “எனேவ, இப்பாடைல எழுது, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு இதைனக் கற்றுக்ெகாடு.
இப்பாடைலப் பாட அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடு.
பிறகு இப்பாடல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எதிராக
எனக்குச் சாட்சியாக இருக்கும். 20 நான்
அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கு ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்த பல நன்ைமகள் நிைறந்த நாட்டிற்கு
அவர்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன். அவர்கள்
உண்ண விரும்புகின்றவற்ைற எல்லாம் ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் வளமான வாழ்ைவப் ெபறுவார்கள். ஆனால்,
பின்னர் அவர்கள் அந்நிய ெதய்வங்களிடம் திரும்பி
அவர்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்வார்கள். அவர்கள்
என்னிடமிருந்து விலகி எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடப்பார்கள். 21 பிறகு பல பயங்கரமானைவ
அவர்களுக்கு நிகழும். அவர்களுக்குப் பல
ெதால்ைலகள் ஏற்படும். அப்ேபாது, அவர்களின்
ஜனங்கள் இப்பாடைல நிைனவு ைவத்திருப்பார்கள்.
அவர்கள் எந்த அளவு தவறியுள்ளனர் என்பைத
இப்பாடல் காட்டும். நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த நாட்டிற்கு அவர்கைள
அதுவைர அைழத்துப் ேபாயிருக்கமாட்ேடன்.
ஆனால் ஏற்ெகனேவ அவர்கள் அங்ேக என்ன ெசய்ய
திட்டமிட்டுள்ளார்கள் என்பைத நான் அறிேவன்”
என்று கூறினார்.

22 எனேவ அேத நாளில் ேமாேச அப்பாடைல
எழுதினான். அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு அந்தப்
பாட்ைடக் கற்றுத்தந்தான்.

23 பின்னர், கர்த்தர் நூனின் குமாரனான
ேயாசுவாவிடம் ேபசி, “பலமுள்ளவனாகவும்,
ைதரியமுள்ளவனாகவும் இரு. நான் வாக்களித்த
நாட்டிற்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்திச்
ெசல்வாய். நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்” என்று
கூறினார்.
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32

ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எச்சரிக்கிறான்
24 ேமாேச கவனமாக இப்ேபாதைனகள்
எல்லாவற்ைறயும் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி
முடித்தேபாது, 25 அவன் ேலவியர்களுக்கு ஒரு
ஆைண ெகாடுத்தான். (இவர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கிச்
ெசல்லுகிறவர்கள்.) ேமாேச, 26 “இந்த
ேபாதைனகளின் புத்தகத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு,
இதைன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் பக்கத்தில்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு எதிரான
சாட்சியாக அங்ேக இருக்கும். 27 நீங்கள்
கடினமானவர்கள் என்பைத நான் அறிேவன். நீங்கள்
உங்கள் ெசாந்த வழியில் வாழ விரும்புகிறீர்கள்
என்பைத நான் அறிேவன். பாருங்கள், நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாேத நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்கிறீர்கள். நான் மரித்தபிறகும் நீங்கள்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பீர்கள். 28 எல்லா
அதிகாரிகைளயும், ேகாத்திரங்களின்
தைலவர்கைளயும் ஒன்று கூட்டுங்கள். நான்
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்ேவன். நான்
பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும் அவர்களுக்கு எதிராக
சாட்சியாக அைழப்ேபன். 29 எனது மரணத்திற்குப்
பிறகு நீங்கள் ெகட்டவர்களாவீர்கள் என்பைத நான்
அறிேவன். நீங்கள் பின்பற்றுவதற்காக நான்
கட்டைளயிட்ட வழிகைள விட்டு விலகுவீர்கள்.
ஆைகயால், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும். ஏெனன்றால், கர்த்தர் தீங்கு என்று
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் ெசய்ய
விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் ெசய்த தீைமகளினால்
அவைரக் ேகாபமைடயச் ெசய்கிறீர்கள்” என்று
ெசான்னான்.

ேமாேசயின் பாடல்
30 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்று
கூட்டப்பட்டனர். ேமாேச அவர்களுக்காக இந்தப்
பாடைலப் பாடினான். ேமாேச முழுப்பாடைலயும்
பாடினான்:

“வானங்கேள, கவனியுங்கள், நான்
ேபசுேவன்.
பூமிேய, என் வாயின் வார்த்ைதையக்

ேகள்.
2 எனது ேபாதைனகள் மைழையப் ேபான்று வரும்,
பூமியின்ேமல் விழும் பனிையப் ேபான்றும்,
ெமல்லிய புல்லின்ேமல் தூறும் மைழத்துளிகள்

ேபான்றும்,
பசும் புதர்களின்ேமல் விழும் மைழையப் ேபான்றும்

வரும்.
3 நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் ேபசுேவன்.
ேதவைனப் ேபாற்றுங்கள்!

4 “அவர் பாைற (கர்த்தர்), அவரது ெசயல்கள்
பரிபூரணமானைவ!
ஏெனன்றால் அவரது வழிகள் எல்லாம்

சரியானைவ!
ேதவன் உண்ைமயும் சத்தியமும் உள்ளவர்.
அவர் நீதியும் ெசம்ைமயுமானவர்.

5 நீங்கள் அவருைடய பிள்ைளகள் அல்ல.
உங்களது பாவங்கள் அவைர அசுத்தமாக்கியது.

நீங்கள் ேகாணலான ெபாய்யர்கள்.
6 உங்களுக்காக இவ்வளவு ெசய்த கர்த்தருக்கு
இந்த வழியிலா நீங்கள் திரும்ப ெகாடுப்பீர்கள்?
இல்ைல!
நீங்கள் அறிவில்லாத அஞ்ஞான ஜனங்கள்.
கர்த்தர் உங்களது தந்ைதயாக இருக்கிறார்.
அவர் உங்கைள உண்டாக்கினார். அவர்

உங்கைளத் தாங்குகிறார்.
7 “நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு நடந்தைத
நிைனத்துப்பாருங்கள்.
பற்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தவற்ைற

எண்ணிப் பாருங்கள்.
உனது தந்ைதையக் ேகள். அவன் உனக்குச்
ெசால்வான்.
உங்கள் தைலவர்கைளக் ேகள். அவர்கள்

உனக்குச் ெசால்வார்கள்.
8 உன்னதமான ேதவன் பூமியில் ஜனங்கைளப்
பிரித்து
ஒவ்ெவாரு ஜனத்தாருக்கும் ெசாந்தமான ஒரு

நாட்ைடக் ெகாடுத்தார்.
அந்த ஜனங்களுக்கு ேதவன் எல்ைலகைள
ஏற்படுத்தினார்.
இஸ்ரேவலில் எவ்வளவு ஜனங்கள்

இருக்கிறார்கேளா அவ்வளவு ஜாதிகைளயும் அவர்
உண்டாக்கினார்.

9 கர்த்தருைடய ஜனங்கேள அவரது பங்கு,
யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) கர்த்தருக்குச் ெசாந்தம்.

10 “கர்த்தர் யாக்ேகாைப (இஸ்ரேவல்) ஒரு
வனாந்திரத்தில் கண்டுபிடித்தார்.
அது ஒரு காலியான காற்று மிகுந்த நிலம்.
கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றுவதற்கு
யாக்ேகாபுைவச் சுற்றி வைளத்துக்ெகாண்டார்.
அவர் அவைன தன் ெசாந்த கண்மணிையப் ேபால்

காத்தார்.
11 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு கழுைகப்ேபான்று
இருந்தார்.
ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகைளப் பறக்கக்

கற்பிக்கும்ேபாது, அவற்ைறக் கூட்டிலிருந்து
கீேழதள்ளும்.
பின் அது தன் குஞ்சுகைளக் காப்பதற்கு அவற்ேறாடு
பறக்கும்.
அைவ விழும்ேபாது தன் இறக்ைககைள விரித்து

அவற்ைறப் பிடித்துக்ெகாள்ளும்,
அது பாதுகாப்பான இடத்திற்குக் குஞ்சுகைளச்
சிறகுகளில் தாங்கி எடுத்துச் ெசல்லும்.
கர்த்தர் இதைனப் ேபான்றவர்.

12 கர்த்தர் ஒருவேர யாக்ேகாைப வழி நடத்தினார்.
அயல்நாட்டு ெதய்வங்கள் எவரும் அவனுக்கு

உதவவில்ைல.
13 கர்த்தர் மைலநாட்ைட அடக்கி ஆளும்படி
யாக்ேகாைப வழிநடத்தினார்.
யாக்ேகாபு வயல்களிலுள்ள அறுவைடகைள

எடுத்துக் ெகாண்டான்.
கர்த்தர் யாக்ேகாபிற்குப் பாைறயிலிருந்து ேதைனக்
ெகாடுத்தார்.
கடினமான பாைறகளிலிருந்து ஒலிவ எண்ெணய்

பாயும்படிச் ெசய்தார்.
14 கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குப் பசுவிலிருந்து
ெவண்ெணையயும், ஆடுகளிலிருந்து பாைலயும்
ெகாடுத்தார்.
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அவர் இஸ்ரேவலுக்குப் பாசானிலுள்ள
ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக் கடாக்கள், ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கள் ஆகியவற்றின் ெகாழுப்ைபயும்,
சிறந்த ேகாதுைமையயும் ெகாடுத்தார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகிய நீங்கள், சிவந்த

வண்ணமுைடய திராட்ைசரசத்ைதயும் குடித்தீர்கள்.
15 “ஆனால் ெயஷுரன் ெகாழுத்துப்ேபாய்
ெகாழுத்த காைளையப்ேபான்று உைதத்தான்

(ஆமாம், நீங்கள் நன்றாகப் ேபாஷிக்கப்பட்டீர்கள்!
நீங்கள் திருப்தியாகி ெகாழுத்தீர்கள்.)
அவன் தன்ைன உண்டாக்கின ேதவைன விட்டு
விலகினான்.
தன்ைன இரட்சித்த பாைறைய (ேதவன்) விட்டு

ஓடினான்.
16 கர்த்தருைடய ஜனங்கள் மற்ற ெதய்வங்கைள
வழிபட்டனர், கர்த்தைர எரிச்சல் அைடயும்படி
ெசய்தனர்.
கர்த்தர் விக்கிரகங்கைள ெவறுக்கிறார். ஆனால்

அவரது ஜனங்கள் ெவறுக்கத்தக்க விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு ேதவனுக்குக்
ேகாபமூட்டினார்கள்.

17 அவர்கள் உண்ைமயில் ெதய்வங்கள் அல்லாத
பிசாசுகளுக்குப் பலியிட்டனர்.
அைவகள் இதுவைர அவர்கள் அறிந்திராத புதிய

ெபாய்த் ெதய்வங்கள் ஆகும்.
அைவகள் உங்களது முற்பிதாக்கள் அறிந்திராத

ெதய்வங்கள் ஆகும்.
18 நீ உன்ைன உண்டாக்கிய பாைறைய (ேதவன்)
விட்டு விலகினாய்.
உனக்கு வாழ்வு தந்த உன் ேதவைன நீ மறந்தாய்.

19 “கர்த்தர் இதைனப் பார்த்து கலக்கமைடந்தார்,
அவரது ஜனங்கைள நிராகரித்தார்.
ஏெனன்றால், அவரது குமாரரும், குமாரத்திகளும்

அவருக்குக் ேகாபமூட்டினர்!
20 அதனால் கர்த்தர் கூறினார்,
‘நான் அவர்களிடமிருந்து திரும்புேவன்.
அப்ேபாது அவர்களுக்கு என்ன ஏற்படும் என்பைத

அவர்கள் பார்க்கட்டும்!
அவர்கள் மிகவும் கலகக்கார ஜனங்களாய்
இருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தம் பாடங்கைளப் படிக்காத
பிள்ைளகைளப் ேபான்று இருக்கின்றார்கள்.

21 அவர்கள் பிசாசுகைள ெதாழுதுெகாண்டு
என்ைனப் ெபாறாைமபடும்படிச் ெசய்தனர்.
இவ்விக்கிரகங்கள் உண்ைமயான ேதவன் அல்ல.
அவர்கள் பயனற்ற விக்கிரகங்கள் மூலம், என்ைனக்
ேகாபமைடயச் ெசய்தனர்.
எனேவ, நான் இஸ்ரேவலுக்குப் ெபாறாைமைய

உண்டாக்குேவன். ஒரு ேதசமாக மதிக்கப்படாத மூட
ஜனங்களின் மூலம் நானும் அவர்களுக்குக்
ேகாபத்ைத உண்டாக்குேவன்.

22 எனது ேகாபம் எரியும் ெநருப்ைபப் ேபான்றது.
அது நரகத்தின் ஆழம்வைர ெசல்கிறது.
அது பூமிையயும், பூமி உற்பத்தி ெசய்யும்

ெபாருட்கைளயும் எரிக்கிறது.
அது மைலகளின் அஸ்திவாரங்கைளயும்

எரிக்கிறது!
23 “‘நான் இஸ்ரேவலர்களுக்குத் துன்பங்கைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.
நான் அவர்கள் மீது எனது அம்புகைள எய்ேவன்.

24 அவர்கள் பசியால் ெமலிந்து பலவீனம்
அைடவார்கள்.
பயங்கரமான ேநாய்கள் அவர்கைள அழிக்கும்.
நான் அவர்களுக்கு எதிராகக் காட்டு மிருகங்கைள
அனுப்புேவன்.
விஷப் பாம்புகளும் பல்லிகளும் அவர்கைளக்

கடிக்கும்.
25 வீரர்கள் அவர்கைள வீதிகளில்
ெகால்லுவார்கள்.
அவர்கள் தங்களது வீட்டிற்குள்ேளேய
பயப்படுவார்கள்.
பைடவீரர்கள் இைளஞர்கைளயும்,
இளம் ெபண்கைளயும் ெகால்வார்கள்.
அவர்கள் குழந்ைதகைளயும், முதியவர்கைளயும்

ெகால்வார்கள்.
26 “‘நான் இஸ்ரேவலர்கைள அழிக்க
விரும்பிேனன்.
எனேவ ஜனங்கள் அவர்கைள முழுைமயாக

மறப்பார்கள்!
27 அவர்களது பைகவர்கள் என்ன ெசால்வார்கள்
என்பைத நான் அறிேவன்.
பைகவருக்கு அது புரியாது,
அவர்கள் ெபருைம ெகாண்டு ெசால்வார்கள்:
“கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அழிக்கவில்ைல. நாங்கள்

எங்கள் ெசாந்த பலத்தால் ெவன்ேறாம்!”’
28 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அறிவில்லாதிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்கிறதில்ைல.

29 அவர்கள் அறிவுள்ளவர்களாக இருந்தால்,
அவர்கள் புரிந்திருக்கக்கூடும்.
என்ன நடந்திருக்கக் கூடும் என்று அவர்கள்

அறிந்திருப்பார்கள்!
30 ஒருவனால் 1,000 ேபைரத் துரத்த முடியுமா?
இரண்டு ேபரால் 10,000 ேபைர ஓடைவக்க

முடியுமா?
கர்த்தர் அவர்கைள எதிரிகளுக்குக்
ெகாடுத்திருந்தால் மட்டுேம அது நிகழும்!
அவர்களின் பாைறயானவர் (ேதவன்)

அடிைமகைளப்ேபான்று விற்றிருந்தால் மட்டுேம அது
நிகழும்!

31 எதிரிகளின் ‘பாைறயானவன்’ நமது
பாைறயானவைரப் (கர்த்தர்) ேபான்று பலமுள்ளவன்
அல்ல.
நமது பைகவர்கள் கூட இதைனத்
ெதரிந்திருக்கின்றார்கள்!

32 பைகவர்களின் திராட்ைசத் ேதாட்டங்களும்,
வயல்களும் ேசாேதாம் மற்றும் ெகாேமாராைவப்
ேபான்று அழிக்கப்படும்.
அவர்களது திராட்ைசப் பழங்கள் விஷமுள்ளதாகும்.

33 அவர்களது திராட்ைசரசம் பாம்பு விஷம்
ேபான்றிருக்கும்.

34 “கர்த்தர் கூறுகிறார்,
‘நான் அந்தத் தண்டைனையப் பத்திரப்படுத்தி
ைவத்திருக்கிேறன்.
நான் அதைன எனது ேசமிப்பு அைறயில்

பூட்டியுள்ேளன்!
35 அவர்கள் தீைமயான கிரிையகைளச்
ெசய்யும்ேபாது
நான் அதற்குத் தண்டைனைய ைவத்திருப்ேபன்.
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33

அவர்கள் தவறானவற்ைறச் ெசய்ததால் நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களின் துன்ப காலம் அருகில் உள்ளது.
அவர்களது தண்டைன விைரவில் வரும்.’

36 “கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள நியாயந்தீர்ப்பார்.
அவர்கள் அவரது ேவைலக்காரர்கள், அவர்களுக்கு

அவர் இரக்கம் காண்பிப்பார்.
அவர்களது வல்லைம ேபாய்விட்டைத அவர்
பார்ப்பார்.
அவர்களில் அடிைமகளும், சுதந்திரமானவர்களும்

ஏகமாய் உதவியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்
என்பைத அவர் பார்ப்பார்.

37 பின்னர் கர்த்தர் கூறுவார்,
‘ெபாய்த் ெதய்வங்கள் எங்ேக இருக்கிறார்கள்?
பாதுகாப்பிற்காக நீங்கள் ஓடிய “பாைற” எங்ேக?

38 அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் உங்கள் பலிகளில்
உள்ள ெகாழுப்ைபத் தின்றன.
அைவ உங்கள் காணிக்ைகயில் உள்ள திராட்ைச

ரசத்ைதக் குடித்தன.
எனேவ அந்தத் ெதய்வங்கள் எழுந்து உங்களுக்கு
உதவட்டும்.
அைவ உங்கைளக் காக்கட்டும்!

39 “‘இப்ெபாழுது நாேன, நான் ஒருவேர ேதவனாக
இருக்கிறைதப் பார்!
ேவறு ேதவன் இல்ைல. நான் ஜனங்கைள மரிக்கச்

ெசய்ேவன்.
நாேன ஜனங்கைள உயிருடன் ைவப்ேபன்.
நான் ஜனங்கைளக் காயப்படுத்த முடியும்.
நான் அவர்கைளக் குணப்படுத்தவும் முடியும்.
எனது அதிகாரத்திலிருந்து ஒருவனும்

இன்ெனாருவைனக் காப்பாற்ற முடியாது.
40 நான் எனது ைகையப் பரேலாகத்ைத ேநாக்கி
உயர்த்தி, இந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்கிேறன்.
நான் என்ெறன்றும் ஜீவித்திருக்கிறவர்

என்பதினால் அைவ நிகழும் என்பதும்
உண்ைமயாகும்!

41 நான் எனது பளபளக்கும் வாைளக்
கூர்ைமப்படுத்துேவன்.
எனது எதிரிகைளத் தண்டிக்க அதைனப்

பயன்படுத்துேவன்.
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நான்

ெகாடுப்ேபன்.
42 எனது பைகவர்கள் ெகால்லப்படுவார்கள்.
ைகதிகளாக சிைறபிடிக்கப்படுவார்கள்.
எனது அம்புகள் அவர்களது இரத்தத்தால்
மூடப்படும்.
அவர்களது வீரர்களின் தைலகைள எனது வாள்
ெவட்டும்.’

43 “இந்த உலகம் முழுவதும் ேதவஜனங்களுக்காக
மகிழேவண்டும், ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு அவர்
உதவுகிறார்.
அவர்களது ேவைலகாரர்கைளக் ெகான்ற

ஜனங்கைள அவர் தண்டிக்கிறார்.
அவர் அவரது பைகவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனகைளக் ெகாடுக்கிறார்.
அவர் அவரது நாட்ைடயும், ஜனங்கைளயும் சுத்தம்
ெசய்கிறார்.”

ேமாேச அவனது பாடைல ஜனங்களுக்குக்
கற்றுத்தருகிறான்

44 ேமாேச வந்து அவனது பாடலில் உள்ள எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேகட்கும்படி பாடினான். நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவும் ேமாேசேயாடு இருந்தான். 45 ேமாேச
இவற்ைற ஜனங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்து
முடித்தேபாது 46 அவன் அவர்களிடம், “இன்று நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன அைனத்துக்
கட்டைளகளிலும் நீங்கள் கவனம் ெசலுத்த
ேவண்டும். இந்த சட்டத்தில் உள்ள கட்டைளகளுக்கு
முழுைமயாகக் கீழ்ப்படியும்படி உங்கள்
பிள்ைளகளுக்கு நீங்கள் ெசால்லேவண்டும். 47

இந்தப் ேபாதைனகைள முக்கியமற்றைவ என்று
நீங்கள் எண்ணேவண்டாம். அைவ உங்கள் ஜீவன்
ஆகும். இந்தப் ேபாதைனகள் மூலம், ேயார்தான்
ஆற்ைறக் கடந்துேபாய் நீங்கள் சுதந்தரிக்கத்
தயாராக இருக்கும் ேதசத்தில் நீண்ட வாழ்ைவ
வாழப்ேபாகிறீர்கள்” என்றான்.

ேநேபா மைலயின்ேமல் ேமாேச
48 கர்த்தர் ேமாேசயிடம் அேத நாளில் ேபசினார்.
கர்த்தர், 49 “அபாரீம் எனும் மைலகளுக்குப் ேபா,
எரிேகாவிற்கு எதிர்ப்புறமாக இருக்கிற ேமாவாப்
நாட்டிலுள்ள ேநேபா மைலயின்ேமல் ஏறு. பிறகு நீ,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் வாழ்வதற்காக நான்
ெகாடுக்கிற, கானான் நாட்டிைனப் பார்க்க முடியும்.
50 நீ அந்த மைலமீது மரணமைடவாய். உன்
சேகாதரன் ஆேரான் ஓர் மைலமீது மரித்து
முற்பிதாக்களிடம் ேசர்ந்ததுேபால் நீயும் உன்
முற்பிதாக்களிடம் ேசருவாய். 51 ஏெனன்றால்,
நீங்கள் இருவரும் எனக்கு எதிராக பாவம்
ெசய்தீர்கள். நீங்கள் காேதசிேல ேமரிபாவின்
தண்ணீர் அருகில் இருந்தீர்கள். அது சீன்
வனாந்தரத்திேல இருந்தது. அங்ேக, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் முன்பாக, நான் பரிசுத்தமானவர் என்று நீ
கனப்படுத்தவில்ைல. 52 எனேவ, இப்ேபாது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான் ெகாடுக்கிற
ேதசத்ைத நீ பார்க்கலாம். ஆனால், நீ அந்த
ேதசத்திற்குள் ெசல்லமுடியாது” என்று கூறினார்.

ேமாேச ஜனங்கைள ஆசீர்வதிக்கிறான்

ேமாேச மரிப்பதற்கு முன்பு, ேதவனுைடய
மனுஷனான அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்த ஆசீர்வாதம்

இதுதான்.
2 ேமாேச ெசான்னான்:

“சீனாயிலிருந்து கர்த்தர் வந்தார்.
கர்த்தர் ேசயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமாகும்

ஒளிேபான்று ேதான்றினார்.
அவர் பாரான் மைலயிலிருந்து ஒளி வீசும்

ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்று இருந்தார்.
கர்த்தர் 10,000 பரிசுத்தேராடு வந்தார்.
ேதவனின் பலமிக்க பைட வீரர்கள் அவரது

பக்கத்திேலேய இருந்தார்கள்.
3 ஆம்! கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள ேநசிக்கிறார்.
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அவரது பரிசுத்தமான ஜனங்கள் அைனவரும்
அவரது ைகக்குள் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அவரது காலடியில் இருந்து, அவரது
ேபாதைனையக் கற்கிறார்கள்!

4 ேமாேச சட்டத்ைத ெகாடுத்தான்.
அந்தப் ேபாதைனகள் எல்லாம் யாக்ேகாபின்

ஜனங்களுக்குரியது.
5 அந்த ேநரத்தில், இஸ்ரேவலின் ஜனங்களும்
அவர்களது தைலவர்களும், ஒன்று கூடினார்கள்.
கர்த்தர் ெயஷுரனுக்கு ராஜாவானார்!

ரூபனுக்கான ஆசீர்வாதம்
6 “ரூபன் வாழட்டும். அவன் சாகேவண்டாம்!
ஆனால், அவனது குடும்பத்தில் ெகாஞ்சம்

ஜனங்கள் மட்டும் இருக்கட்டும்!”

யூதாவுக்கான ஆசீர்வாதம்
7 ேமாேச யூதாைவப் பற்றி இவற்ைறச்
ெசான்னான்:
“கர்த்தாேவ, யூதாவிலிருந்து தைலவன்
உதவிக்காக அைழக்கும்ேபாது ேகளும்.
அவைன அவனது ஜனங்களிடம் ெகாண்டு வாரும்.
அவைனப் பலப்படுத்தும், அவனது பைகவர்கைள
ேதாற்கடிக்கும்படி உதவும்.”

ேலவிக்கான ஆசீர்வாதம்
8 ேமாேச ேலவிையப் பற்றி இவற்ைறச்
ெசான்னான்:
“ேலவி உமது உண்ைமயான சீடன்.
அவன் ஊரீம் மற்றும் தும்மீைம ைவத்திருக்கிறான்.
நீர் மாசாவிேல ேலவியின் ஜனங்கைளச்
ேசாதித்தீர்.
ேமரிபாவின் தண்ணீரிடத்திேல அவர்கள் உமது
ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள் என்பைத நிரூபித்தீர்.

9 கர்த்தாேவ, அவர்கள் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத
காட்டிலும் உமக்ெகன்று மிகவும் கவனம்
ெசலுத்தினார்கள்.
அவர்களது தந்ைத மற்றும் தாையப் பற்றியும்
கவைலப்படவில்ைல.
அவர்கள் தமது சேகாதரர்கைளயும் அைடயாளம்
காணவில்ைல.
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்தப் பிள்ைளகள் ேமலும்
அக்கைற ெசலுத்தவில்ைல.
ஆனால், அவர்கள் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
அவர்கள் உமது உடன்படிக்ைகையக்

காத்தார்கள்.
10 அவர்கள் உமது விதிகைள யாக்ேகாபிற்குப்
ேபாதிப்பார்கள்.
அவர்கள் உமது சட்டத்ைத இஸ்ரேவலுக்குப்
ேபாதிப்பார்கள்.
அவர்கள் உமக்கு முன்னால் நறுமண ெபாருட்கைள
எரிப்பார்கள்.
அவர்கள் உமது பலிபீடத்தில் தகன பலிகைளச்

ெசலுத்துவார்கள்.
11 “கர்த்தாேவ, ேலவியின் உடைமகைள
ஆசீர்வதியும்.
அவன் ெசய்கின்றவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
அவைனத் தாக்குகிறவர்கைள அழித்துப்ேபாடும்!

அவனது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும் அப்ேபாது
அவர்கள் மீண்டும் அவைன தாக்கமாட்டார்கள்.”

ெபன்யமீனுக்கான ஆசீர்வாதம்
12 ேமாேச ெபன்யமீைனப் பற்றி இதைனச்
ெசான்னான்:
“கர்த்தர் ெபன்யமீைன ேநசிக்கிறார்.
ெபன்யமீன் அவர் அருகில் பாதுகாப்பாக

வாழ்வான்.
கர்த்தர் எல்லா ேநரத்திலும் அவைனக்
காப்பாற்றுகிறார்.
கர்த்தர் அவனது நாட்டில் வாழ்வார்.”

ேயாேசப்புக்கான ஆசீர்வாதம்
13 ேமாேச ேயாேசப்ைபப் பற்றி இதைனச்
ெசான்னான்:
“கர்த்தர் ேயாேசப்பின் நாட்ைட ஆசீர்வதிக்கட்டும்.
கர்த்தாேவ, வானத்தின் ேமலிருந்து மைழையயும்

பூமிக்குக் கீழிருந்து நீரூற்றுகைளயும் அனுப்பும்.
14 அவர்களுக்குச் சூரியன் நல்ல கனிையக்
ெகாடுக்கட்டும்.
ஒவ்ெவாரு மாதமும் அதன் நல்ல கனிையக்

ெகாடுக்கட்டும்.
15 குன்றுகளும், பைழைமயான மைலகளும்
அவற்றின் சிறந்த கனிையத் தயார் ெசய்யட்டும்.

16 பூமி தனது சிறந்த ெபாருட்கைள
ேயாேசப்பிற்குத் தரட்டும்.
ேயாேசப்பு தனது சேகாதரர்களிடம் இருந்து
பிரிக்கப்பட்டான்.
எனேவ, எரியும் முட்ெசடிகளில் இருந்து கர்த்தர்

தன்னிடமுள்ள சிறந்தவற்ைற ேயாேசப்பிற்குக்
ெகாடுக்கட்டும்.

17 ேயாேசப்பு பலமுள்ள காைளையப்
ேபான்றிருக்கிறான்.
அவனது இரு குமாரர்களும் காைளயின்

ெகாம்புகைளப் ேபான்றுள்ளனர்.
அவர்கள் மற்ற ஜனங்கைளத் தாக்கிப்
பூமியின் கைடசிவைர தள்ளுவர்!
ஆமாம், மனாேச ஆயிரக்கணக்கான
ஜனங்கைளயும்,
எப்பிராயீம் பத்தாயிரக்கணக்கான ஜனங்கைளயும்

தள்ளியிருக்கிறார்கள்.”

ெசபுேலான் மற்றும் இசக்காருக்கான ஆசீர்வாதம்
18 ேமாேச இதைன ெசபுேலானுக்குச்
ெசான்னான்:
“ெசபுேலான், நீ ெவளிேய ேபாகும்ேபாது
மகிழ்ச்சியாய் இரு.
இசக்கார், நீ உன் கூடாரங்களாகிய தாபரத்தில்

மகிழ்ச்சியாய் இரு.
19 அவர்கள் ஜனங்கைள தங்கள் மைலக்கு
அைழப்பார்கள்.
அவர்கள் அங்ேக நல்ல பலிகைள

ெசலுத்துவார்கள்.
அவர்கள் கடலிலிருந்து ெசல்வங்கைளயும்
கடற்கைரயிலிருந்து ெபாக்கிஷங்கைளயும்

எடுப்பார்கள்.”
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காத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம்
20 ேமாேச இதைனச் ெசான்னார்.

“ேதவைனப் ேபாற்றுங்கள். அவர் காத்திற்கு
மிகுதியான நாட்ைடக் ெகாடுத்தவர்!
காத் ஒரு சிங்கத்ைதப் ேபான்றவன். அவன்

படுத்துக் காத்திருக்கிறான். பிறகு, அவன் தாக்கி
மிருகத்ைதத் துண்டுகளாகக் கிழிப்பான்.

21 அவன் அவனுக்குரிய சிறந்த பகுதிையத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிறான்.
அவன் ராஜாவின் பாகத்ைத எடுக்கிறான்.
ஜனங்களின் தைலவர்கள் அவனிடம் வருகிறார்கள்.
கர்த்தர் ெசான்ன நல்லவற்ைற அவன் ெசய்கிறான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் சரியானைத அவன்

ெசய்கிறான்.”

தாணுக்குரிய ஆசீர்வாதம்
22 ேமாேச தாைணப்பற்றி இதைனச் ெசான்னான்:

“தாண் சிங்கத்தின் குட்டியாக இருக்கிறான்.
அது பாசானிலிருந்து ெவளிேய குதித்தது.”

நப்தலிக்கான ஆசீர்வாதம்
23 ேமாேச நப்தலிையப் பற்றி இதைனச்
ெசான்னான்:
“நப்தலி, ஏராளமான நல்லவற்ைறப் ெபறுவாய்.
கர்த்தர் உன்ைன உண்ைமயாக ஆசீர்வதிப்பார்.
நீ கலிேலயா ஏரி உள்ள நாட்ைடப் ெபறுவாய்.”

ஆேசருக்கான ஆசீர்வாதம்
24 ேமாேச ஆேசைரப் பற்றி இதைனச்
ெசான்னான்:
“குமாரர்கள் அைனவரிலும்,
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக ஆேசர் இருக்கிறான்.
அவன் தனது சேகாதரர்களுக்கு பிரியமானவனாக

இருக்கட்டும். அவன் தனது கால்கைள எண்ெணயில்
கழுவட்டும்.

25 உனது வாசல்கள் இரும்பாலும்
ெவண்கலத்தாலும் ெசய்யப்பட்ட பூட்டுகைளப்
ெபறட்டும்.
உனது வாழ்நாள் முழுவதும் நீ பலத்ேதாடு

இருப்பாய்.”

ேமாேச ேதவைனப் புகழுகிறான்
26 “ெயஷுரனுைடய, ேதவைனப் ேபான்றவர்
எவருமில்ைல!
ேதவன் உனக்கு உதவுவதற்காகத் தமது

மகிைமேயாடு ேமகங்களின் ேமல் சவாரி ெசய்து
வானங்களின் ேமல் வருகிறார்.

27 ேதவன் என்ெறன்றும் வாழ்கிறார்.
அவர் உனது பாதுகாப்பான இடம்.
ேதவனின் வல்லைம என்ெறன்றும் ெதாடரும்!
அவர் உன்ைனப் பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
உனது பைகவர்கள் உன் நாட்ைட விட்டு விலகும்படி
ேதவன் துரத்துவார்.
அவர், ‘பைகவைர அழித்துப்ேபாடு’ என்று
ெசால்லுவார்.

28 எனேவ இஸ்ரேவல் பாதுகாப்பில் வாழும்.

யாக்ேகாபின் ஊற்று அவர்களுக்கு உரியதாக
இருக்கும்.
அவர்கள் தானியமும், திராட்ைச ரசமும் நிைறந்த
நாட்ைடப் ெபறுவார்கள்.
அந்த நாடு மிகுதியான மைழையப் ெபறும்.

29 இஸ்ரேவேல, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
ேவறு எந்த நாடும் உன்ைனப் ேபான்றில்ைல.
கர்த்தர் உன்ைனக் காப்பாற்றினார்.
கர்த்தர் உனக்குப் பாதுகாப்பான ேகடயத்ைதப்

ேபான்றிருக்கிறார்!
கர்த்தர் பலமுள்ள வாைளப் ேபான்றும்

இருக்கிறார்.
உனது பைகவர்கள் உனக்குப் பயப்படுவார்கள்.
நீ அவர்களது பரிசுத்த இடங்கைள மிதிப்பாய்!”

ேமாேச மரணமைடதல்

ேமாேச ேநேபா மைலமீது ஏறினான்.
ேமாேச ேமாவாபிலுள்ள ேயார்தான்
சமெவளியிலிருந்து பிஸ்காவின் உச்சிக்குச்

ெசன்றான். இது எரிேகாவிலிருந்து ேயார்தான்
ஆற்றுக்கு எதிர்புறத்தில் உள்ளது. கர்த்தர்
ேமாேசக்கு கீேலயாத் முதல் தாண்வைரயுள்ள
அைனத்து நாடுகைளயும் காட்டினார். 2 கர்த்தர்
அவனுக்கு நப்தலி, எப்பிராயீம், மற்றும் மனாேசயின்
நாடுகள் எல்லாவற்ைறயும் காட்டினார். அவர்
அவனுக்கு மத்தியதைரக் கடல் வைரயுள்ள யூதா நாடு
முழுவைதயும் காட்டினார். 3 கர்த்தர் ேமாேசக்கு
பாைலவனத்ைதயும், ேபரீச்ச மரங்களின் நகரம்
என்னும் ேசாவார் முதல் எரிேகாவைரயுள்ள
பள்ளத்தாக்ைகயும் காட்டினார். 4 கர்த்தர்
ேமாேசயிடம், “நான் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
ஆகிேயாருக்கு வாக்களித்த நாடு இதுதான். நான்
அவர்களிடம் ெசான்ேனன் ‘நான் இந்த நாட்ைட
உங்கள் சந்ததிகளுக்குத் தருேவன். அந்த நாட்ைட
நீ பார்க்கும்படி ெசய்ேவன். ஆனால் அங்ேக
உன்னால் ேபாகமுடியாது’” என்று கூறினார்.

5 பின்னர் கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச
ேமாவாப் நாட்டில் மரித்தான். கர்த்தர் ேமாேசயிடம்
இைவ நிகழும் என்று ெசால்லியிருந்தார். 6 கர்த்தர்
ேமாேசைய ேமாவாபில் அடக்கம் ெசய்தார். இது
ெபத்ேபேயாருக்கு எதிர்புறத்தில் உள்ள
பள்ளத்தாக்கிேல உள்ளது. ஆனால் இன்றுவைர
ேமாேசயின் கல்லைற எங்ேக இருக்கிறது என்று
எவருக்கும் ெதரியாது. 7 ேமாேச
மரணமைடயும்ேபாது 120 வயதுைடயவனாக
இருந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும்ேபால்
பலமுள்ளவனாக இருந்தான். அவனது கண்கள்
அப்ெபாழுதும் நன்றாக இருந்தது. 8 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேமாேசக்காக 30 நாட்கள் அழுதனர்.
அவர்கள் துக்ககாலம் முடியும்வைர ேமாவாபிலுள்ள
ேயார்தான் சமெவளியில் தங்கினார்கள்.

ேயாசுவா புதிய தைலவனாகுதல்
9 ேயாசுவாவின்ேமல் ேமாேச தனது ைககைள
ைவத்து அவைனப் புதிய தைலவனாக
நியமித்திருந்தான். பிறகு நூனின் குமாரனான
ேயாசுவா ஞானத்தின் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டான்.
எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவிற்குக்
கீழ்ப்படியத் ெதாடங்கினார்கள். கர்த்தர்
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ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்தவற்ைற எல்லாம்
அவர்கள் ெசய்தனர்.

10 இஸ்ரேவல் ேமாேசையப் ேபான்று இன்ெனாரு
தீர்க்கதரிசிையப் ெபறவில்ைல. கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநருக்கு ேநர் ெதரிந்து ைவத்திருந்தார். 11 எகிப்து
நாட்டில் அற்புதங்கைளச் ெசய்வதற்கு கர்த்தர்
ேமாேசைய அனுப்பினார். பார்ேவான், அவனது

அதிகாரிகள் மற்றும் எகிப்திலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் அந்த அற்புதங்கைளப் பார்த்தனர். 12

ேமாேச ெசய்ததுேபான்று ேவறு எந்த தீர்க்கதரிசியும்
சகல வல்லைமயும், பயங்கரமும் ெகாண்ட
ெசயல்கைளச் ெசய்யவில்ைல. அவன் ெசய்தைத
இஸ்ரேவலில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் பார்த்தனர்.
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ேயாசுவா

இஸ்ரேவலைர வழிநடத்துவதற்கு கர்த்தர்
ேயாசுவாைவத் ெதரிந்ெதடுத்தல்

ேமாேச கர்த்தருைடய ஊழியனாக
இருந்தான். நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா
ேமாேசயின் உதவியாளனாக இருந்தான்.

ேமாேச மரித்த பிறகு, கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம்
ேபசினார். கர்த்தர், 2 எனது ஊழியனாகிய ேமாேச
மரித்துவிட்டான். இப்ேபாது நீயும் இந்த ஜனங்களும்
ேயார்தான் நதிையத் தாண்டி, நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகிய உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற
ேதசத்திற்குள் நீங்கள் ெசல்லேவண்டும். 3 நான்
இந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
ேமாேசக்கு வாக்களித்திருந்ேதன். எனேவ நீங்கள்
காலடி எடுத்து ைவக்கும் இடத்ைதெயல்லாம்
உங்களுக்ேக ெகாடுப்ேபன். 4

பாைலவனத்திலிருந்தும், லீபேனானிலிருந்தும்
ெபரிய நதியாகிய ஐபிராத்து வைரக்குமான ஏத்திய
ஜனங்களுக்குரிய, ேதசம் உங்களுக்குரியதாகும்.
மற்றும் உங்கள் எல்ைலக்குள் இங்கிருந்து (சூரியன்
மைறகிற இடமாகிய) ேமற்கில் மத்தியதைரக் கடல்
வைரக்குமுள்ள ேதசம் இருக்கும். 5 நான்
ேமாேசேயாடு இருந்தது ேபால் உன்ேனாடும்
இருப்ேபன். உன் ஆயுள் உள்ளமட்டும் உன்ைன
யாரும் எதிர்க்கேவா தடுக்கேவா முடியாது. நான்,
உன்ைனக் ைகவிடமாட்ேடன். ஒருேபாதும்
உன்ைனவிட்டு விலகமாட்ேடன்.

6 “ேயாசுவா, நீ வல்லைமயும், ைதரியமும்
உள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்! இந்த ஜனங்கள்
தமக்குரிய ேதசத்ைதப் ெபறும்படி நீ அவர்கைள
வழிநடத்த ேவண்டும். இந்நாட்ைட அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக நான் அவர்கள் முன்ேனார்களுக்கு
வாக்களித்ேதன். 7 ஆனால் நீயும் மற்ெறாரு
காரியத்தில் உறுதிேயாடும், ைதரியத்ேதாடும் இருக்க
ேவண்டும். எனது ஊழியனாகிய ேமாேச உனக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்குக் கண்டிப்பாக நீ
கீழ்ப்படியேவண்டும். நீ அவற்ைறச் சரியாகப்
பின்பற்றினால், நீ ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் ெவற்றி
அைடவாய். 8 சட்ட புத்தகத்தில்
எழுதியிருப்பவற்ைற எப்ேபாதும் நிைனவுகூர்ந்து,
இரவும் பகலும் அைதப்படி. அப்ேபாது
அப்புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பைவகளுக்கு நீ
கீழ்ப்படிய முடியும். இைதச் ெசய்தால், நீ ெசய்கின்ற
எல்லாக் காரியங்களிலும் ஞானமுள்ளவனாய் ெவற்றி
காண்பாய். 9 நீ உறுதியும், ைதரியமும்
உைடயவனாய் இருக்க ேவண்டுெமனக்
கட்டைளயிட்டைத நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள்.
எனேவ பயப்படாேத, நீ ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடிருப்பார்” என்றார்.

ேயாசுவா பதவி ஏற்குதல்
10 ேயாசுவா, ஜனங்களின் தைலவர்களுக்கு
ஆைணகைளக் ெகாடுத்தான். 11 அவன்,
“முகாம்களுக்குச் ெசன்று ஜனங்களிடம்
தயாராகும்படி கூறுங்கள், ேமலும் ஜனங்களிடம்
‘ெகாஞ்சம் உணைவத் தயாரியுங்கள். இன்றிலிருந்து
மூன்று நாட்களுக்குள் நாம் ேயார்தான் நதிையக்
கடக்கப் ேபாகிேறாம். ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கின்ற ேதசத்திற்குப் ேபாய்
அைதச் சுதந்தரிப்ேபாம்’ எனச் ெசால்லுங்கள்”
என்றும் ெசான்னான்.

12 பின் ரூபன், காத், ஆகிய ேகாத்திரத்தாரிடமும்,
மனாேச ேகாத்திரத்தின் பாதிப்ேபர்களிடமும்
ேயாசுவா ேபசினான். 13 அவன், “கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரனாகிய ேமாேச உங்களுக்குக் கூறியைத
நிைனவுகூருங்கள். ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
தங்குவதற்காக ஓரிடத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார் என்று அவன் கூறினான். கர்த்தர்
அத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருவார்! 14

உண்ைமயில், ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்கிலுள்ள
ேதசத்ைத கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ ெகாடுத்துவிட்டார்.
உங்கள் மைனவிகளும், பிள்ைளகளும், உங்கள்
மிருகங்கேளாடு உங்களுக்குச் ெசாந்தமான
இத்ேதசத்தில் தங்கியிருக்கலாம். ஆனால் ேபார்
வீரர்கள் உங்கள் சேகாதரேராடு ேயார்தான்
நதிையக் கடக்க ேவண்டும். நீங்கள் ேபாருக்குத்
தயாராகி உங்கள் சேகாதரர் அத்ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்ற உதவேவண்டும். 15 கர்த்தர் நீங்கள்
தங்கியிருப்பதற்கு ஓர் இடத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
அைதேய உங்கள் சேகாதரருக்கும் ெசய்வார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தருகின்ற
ேதசத்ைதக் ைகப்பற்றுவதற்கு நீங்கள்
உதவேவண்டும். பிறகு நீங்கள் ேயார்தான் நதிக்குக்
கிழக்கிலுள்ள உங்கள் ெசாந்த ேதசத்திற்குத் திரும்பி
வரலாம். கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய ேமாேச
உங்களுக்கு அத்ேதசத்ைதப் பிரித்துக் ெகாடுத்தான்”
என்றான்.

16 அப்ேபாது ஜனங்கள் ேயாசுவாவிடம், “நீர்
எங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகின்ற எல்லாக்
காரியங்கைளயும் ெசய்ேவாம்! நீர் ெசால்கின்ற
இடங்களுக்ெகல்லாம் ேபாேவாம்! 17 நாங்கள்
ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்தபடிேய, நீர்
கூறுகின்றவற்றிற்கும் கீழ்ப்படிேவாம். நாங்கள்
கர்த்தரிடம் ஒன்ைற மட்டும் ேகட்கிேறாம்.
ேமாேசேயாடு இருந்தபடிேய, உங்கேளாடும் இருக்க
ேவண்டுெமன ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் ேகட்கிேறாம்.
18 ேமலும், உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய யாராவது மறுத்தால், அல்லது உமக்கு
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எதிராக யாராவது எழும்பினால், அப்ேபாது அவன்
ெகால்லப்படுவான். உறுதிேயாடும் ைதரியத்ேதாடும்
இரும்!” என்றனர்.

எரிேகாவில் ஒற்றர்கள்

அகாசியாவில் நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவும், ஜனங்கள் அைனவரும்
முகாமிட்டிருந்தனர். ேயாசுவா இரண்டு

ஒற்றர்கைள அனுப்பினான். அம்மனிதர்கைள
ேயாசுவா அனுப்பிய விவரம் யாருக்கும் ெதரியாது.
ேயாசுவா அவர்களிடம், “ேபாய் ேதசத்ைதச் சுற்றிப்
பார்த்துவிட்டு வாருங்கள், முக்கியமாக எரிேகா
நகரத்ைதப் பார்த்து வாருங்கள்” என்றான்.
எனேவ அவர்கள் எரிேகா நகரத்திற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் ஒரு ேவசியின் வீட்டிற்குச் ெசன்று, அங்ேக
இரவில் தங்கினர். அப்ெபண்ணின் ெபயர் ராகாப்.

2 சிலர் எரிேகாவின் ராஜாவிடம் ெசன்று,
“ேநற்றிரவு இஸ்ரேவலிலிருந்து சில மனிதர்கள் நம்
நாட்டின் ெபலவீனங்கைளக் கண்டறிய
வந்திருக்கிறார்கள்” என்றனர்.

3 எனேவ எரிேகாவின் ராஜா ராகாபுக்கு, “உனது
வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருக்கிற மனிதர்கைள ஒளித்து
ைவக்காேத. அவர்கைள ெவளிேய அைழத்து வா.
அவர்கள் நம் நாட்ைட உளவு பார்க்க வந்துள்ளனர்”
என்ற ெசய்திையச் ெசால்லியனுப்பினான்.

4 அப்ெபண் அவ்விருவைரயும் மைறத்து
ைவத்திருந்தாள். ஆனால் அவள், “அவ்விருவரும்
இங்கு வந்திருந்தனர், அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தனர்
என்கிற விவரம் எனக்குத் ெதரியாது. 5 மாைலயில்,
நகர வாயிைல அைடக்கும் சமயத்தில், அவ்விருவரும்
ெசன்றுவிட்டனர். அவர்கள் எங்ேக ெசன்றனர்
என்பது எனக்குத் ெதரியாது. நீங்கள் விைரந்து
ெசன்றால், அவர்கைளப் பிடிக்கக் கூடும்” என்றாள்.
6 (ராகாப், அவள் இப்படி கூறினாலும், உண்ைமயில்
அவ்விருவைரயும், கூைரயின் ேமல்பகுதிக்கு
அைழத்துச் ெசன்று அங்ேக அவள் குவித்து
ைவத்திருந்த சணல் தட்ைடகளுக்குள் மைறத்து
ைவத்திருந்தாள்.)

7 எனேவ ராஜாவால் அனுப்பப்பட்ட ஆட்கள்
நகரத்திற்கு ெவளிேய ெசன்ற பின்பு, நகர வாயிைல
அைடத்தனர். இஸ்ரேவலிலிருந்து வந்த
இருவைரயும் ேதடி ராஜாவின் மனிதர்கள் ெசன்றனர்.
அவர்கள் ேயார்தான் நதிக்குச் ெசன்று, ஜனங்கள்
நதிையக் கடக்கும் எல்லா இடங்களிலும்
அவர்கைளத் ேதடினார்கள்.

8 ஒற்றர்களாக வந்த இருவரும் இரவில்
தூங்குவதற்கு ஆயத்தமாயினர். ஆனால் ராகாப்
கூைரயின் ேமல்பகுதிக்கு ஏறிச் ெசன்று
அவர்களிடம், 9 “உங்கள் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர்
இத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார் என்பைத நான்
அறிேவன். நீங்கள் எங்களுக்கு அச்சமூட்டுகிறீர்கள்.
இத்ேதசத்தில் வாழும் ஜனங்கள் உங்கைளக் கண்டு
பயப்படுகிறார்கள். 10 கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவிய
வழிகைள நாங்கள் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறபடியால்
நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம். நீங்கள் எகிப்திலிருந்து
வந்தேபாது, அவர் ெசங்கடலின் தண்ணீைர
வற்றிப்ேபாகச் ெசய்தார் என்று நாங்கள்
ேகள்விப்பட்ேடாம். சீேகான், ஓகு என்னும் இரண்டு
எேமாரிய ராஜாக்களுக்கும் நீங்கள் ெசய்தைத
நாங்கள் ேகள்விப்பட்ேடாம். ேயார்தான் நதியின்

கிழக்கில் வாழ்ந்த ராஜாக்கைள நீங்கள்
அழித்தைதயும் அறிந்ேதாம். 11 அந்தக்
காரியங்கைள நாங்கள் அறிந்து மிகவும்
அஞ்சிேனாம். இப்ேபாது, எங்களில் எந்த
மனிதனுக்கும் உங்கைள எதிர்க்கும் துணிவு இல்ைல.
ஏெனனில் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமேல
வானத்ைதயும், கீேழ பூமிையயும் ஆளுகிறார்! 12

எனேவ நீங்கள், இப்ேபாது எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி
அளிக்கேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன். நான்
உங்களிடம் இரக்கம் காட்டி, உங்களுக்கு
உதவிேனன். எனேவ என் குடும்பத்திற்கு இரக்கம்
காட்டுவதாக கர்த்தருக்கு முன்னால்
வாக்களியுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்வீர்கெளன்று
எனக்கு உறுதி கூறுங்கள். 13 நீங்கள் எனது தந்ைத,
தாய், சேகாதரர்கள், சேகாதரிகள், அவர்கள்
குடும்பத்தினர் ஆகிேயார் உட்பட, எனது
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உயிேராடு வாழ
அனுமதிப்பதாக எனக்குக் கூறுங்கள். எங்கைள
மரணத்தினின்று விடுவிப்பதாக எனக்கு வாக்குறுதி
அளியுங்கள்” என்றாள்.

14 அவ்விருவரும் அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள், “உங்கள் உயிருக்கு எங்கள் உயிைரப்
பணயம் ைவக்கிேறாம். நாங்கள் ெசய்வைத
யாருக்கும் ெசால்லாேத. கர்த்தர், எங்களுக்குரிய
நாட்ைட எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது, உனக்கு
இரக்கம் காட்டுேவாம். நீ எங்கைள நம்பலாம்”
என்றனர்.

15 நகரத்தின் மதிலில் அப்ெபண்ணின்
வீடுகட்டப்பட்டிருந்தது. அது சுவரின் ஒரு பாகமாக
அைமந்திருந்தது. எனேவ அப்ெபண் ஜன்னல் வழிேய
ஒரு கயிற்றின் மூலமாக அவ்விருவைரயும் கீேழ
இறக்கினாள். 16 அப்ேபாது அப்ெபண் அம்மனிதைர
ேநாக்கி: “ராஜாவின் ஆட்கள் உங்கைளக்
காணாதபடிக்கு ேமற்குத் திைசயில் மைலகளின்
உள்ேள ெசன்றுவிடுங்கள். அங்கு மூன்று நாட்கள்
ஒளிந்திருங்கள். ராஜாவின் ஆட்கள் திரும்பி
வந்தபின் நீங்கள் திரும்பிப் ேபாகலாம்” என்றாள்.

17 அம்மனிதர்கள் அவைளப் பார்த்து, “நாங்கள்
உனக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்ேதாம். ஆனால் நீ ஒரு
காரியம் ெசய்யேவண்டும். இல்ைலெயன்றால் அந்த
வாக்குறுதிக்கு நாங்கள் ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம். 18

நாங்கள் தப்பிச்ெசல்ல உதவுவதற்கு நீ இந்தச்
சிவப்புக் கயிற்ைறப் பயன்படுத்துகிறாய். நாங்கள்
இத்ேதசத்திற்குத் திரும்பவும் வருேவாம். அப்ேபாது
உன் வீட்டு ஜன்னலில் இந்தக் கயிற்ைற நீ கட்ட
ேவண்டும். உன் தந்ைத, தாய், குடும்பத்தினர்
எல்ேலாைரயும் உன்ேனாடு வீட்டிற்குள் அைழத்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். 19 இவ்வீட்டில் இருக்கிற
எல்ேலாைரயும் நாங்கள் காப்ேபாம். உன் வீட்லுள்ள
யாேரனும் காயமுற்றால், நாங்கள் அதற்குப்
ெபாறுப்பாளிகளாேவாம். ஆனால் உன் வீட்டிலிருந்து
ஒருவன் ெவளிேய ேபானால் அவன்
ெகால்லப்படக்கூடும். அவனுக்கு நாங்கள்
ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம். அது அவனுைடய
குற்றமாகும். 20 நாங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்ைத
உன்ேனாடு ெசய்கிேறாம். ஆனால் நாங்கள்
ெசய்கிறைத நீ யாருக்காவது கூறினால், இந்த
ஒப்பந்தத்திலிருந்து நாங்கள் நீங்கலாயிருப்ேபாம்”
என்றனர்.
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21 அதற்கு அப்ெபண், “நீங்கள் கூறியபடிேய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேவன்” என்று கூறி அவர்கைள
வழியனுப்பினாள். அம்மனிதர்கள் அவள்
வீட்ைடவிட்டுச் ெசன்றனர். அப்ெபண் ஜன்னலில்
அச்சிவப்பு கயிற்ைறக் கட்டினாள்.

22 அவ்விருவரும் அவள் வீட்டிலிருந்து
மைலகளுக்குச் ெசன்று அங்கு மூன்று நாட்கள்
தங்கினார்கள். ராஜாவின் ஆட்கள் பாைதகளில்
எல்லாம் ேதடினார்கள். மூன்று நாட்களுக்குப்
பின்னர், அவர்கைளக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல்
நகருக்குத் திரும்பினார்கள். 23 ஒற்றர்கள் இருவரும்
மைலகைளவிட்டு நீங்கி, நதிையக் கடந்து நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவாவிடம் ெசன்றார்கள். தாங்கள்
அறிந்து வந்த எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள்
ேயாசுவாவுக்குக் கூறினார்கள். 24 அவர்கள்
ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “கர்த்தர் நமக்கு
உண்ைமயாகேவ அத்ேதசம் முழுவைதயும்
ெகாடுத்திருக்கிறார். அந்நாட்டின் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் நமக்கு அஞ்சுகிறார்கள்” என்றார்கள்.

ேயார்தான் நதியில் நடந்த அற்புதம்

மறுநாள் காைலயில் ேயாசுவாவும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் எழுந்து,
அகாசியாைவ (சித்தீைம) விட்டு புறப்பட்டு

ேயார்தான் நதிக்கைரக்கு வந்தார்கள். அவர்கள்
நதிையக் கடக்கும் முன்னர், அங்ேக நதிக்கைரயில்
முகாமிட்டார்கள். 2 மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு,
தைலவர்கள் முகாமிற்குள் சுற்றிப் பார்த்தார்கள். 3

அவர்கள் ஜனங்களிடம், “உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ஆசாரியரும், ேலவியரும் சுமந்து ெசல்வைதக்
காண்பீர்கள். அப்ேபாது, நீங்கள் அவர்கைளப்
பின்ெதாடர ேவண்டும். 4 ஆனால் மிகவும் ெநருங்கிச்
ெசல்லாதீர்கள். 2,000 முழ தூரத்தில் அவர்கைளப்
பின்ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள். நீங்கள் இதற்கு முன்
ஒருேபாதும் இவ்வழியாக வந்ததில்ைல. ஆனால்
அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தால், எங்கு
ெசல்வெதன்பைத அறிவீர்கள்” என்று ஆைணகள்
ெகாடுத்தார்கள்.

5 அப்ேபாது ேயாசுவா ஜனங்களிடம், “நீங்கள்
உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். நாைள
கர்த்தர் அதிசயமான காரியங்கைளச் ெசய்வார்”
என்றான்.

6 பின் ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள ேநாக்கி,
“உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துக் ெகாண்டு
ஜனங்களுக்கு முன்பாக நதிையக் கடந்து
ெசல்லுங்கள்” என்றான். அவ்வாேற ஆசாரியர்களும்
ெபட்டிையச் சுமந்தவாறு ஜனங்களுக்கு முன்பாகச்
ெசன்றார்கள்.

7 அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “இன்று
இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களும் பார்க்கும்படியாக
உன்ைன உயர்ந்த மனிதனாக்கிேனன். அப்ேபாது,
நான் ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபாலேவ உன்ேனாடும்
இருக்கிேறன் என்பைத ஜனங்கள் அறிவார்கள். 8

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசல்கிற
ஆசாரியர்களிடம், ‘ேயார்தான் நதியின்
கைரவைரக்கும் நடந்து தண்ணீரினுள் இறங்கும்
முன்பாக அங்கு சற்று நில்லுங்கள் என்று ெசால்’”
என்றார்.

9 அப்ேபாது ேயாசுவா இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ேநாக்கி, “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைள வந்து ேகளுங்கள். 10 உயிருள்ள
ேதவன் உங்கேளாடிருக்கிறார் என்பதற்கும், அவர்
பைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார் என்பதற்கும் சான்றாக
கானானியைரயும், ஏத்தியைரயும், ஏவியைரயும்,
ெபரிசியைரயும், கிர்காசியைரயும், எேமாரியைரயும்,
எபூசியைரயும் அவர் ேதாற்கடித்து இத்ேதசத்ைத
விட்டுப் ேபாகுமாறு ெசய்வார். 11 இதுேவ அதற்கு
சான்று. முழு உலகத்துக்கும்
ஆண்டவராயிருப்பவரின் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி,
நீங்கள் ேயார்தான் நதிையத் தாண்டும்ேபாது,
உங்களுக்கு முன்ேன ெசல்லும். 12 இப்ேபாது,
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களில்
இருந்தும், குழுவுக்கு ஒருவர் வீதம் பன்னிரண்டு
மனிதைரத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 13

கர்த்தருைடய ெபட்டிைய ஆசாரியர் சுமந்து
ெசல்வார்கள். உலகத்தின் ஆண்டவர் கர்த்தேர.
அவர்கள் அப்ெபட்டிைய உங்களுக்கு முன்பாக
ேயார்தான் நதியில் சுமந்து ெசல்வார்கள். அவர்கள்
தண்ணீருக்குள் கால் ைவத்ததும், ேயார்தான்
நதியில் தண்ணீர் ஓடாமல் நின்று, அைணேபால்
ேதங்கியிருக்கும்” என்றான்.

14 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆசாரியர் சுமந்து
ெசன்றனர். முகாமிட்டிருந்த இடத்திலிருந்து
ஜனங்கள் புறப்பட்டு, ேயார்தான் நதிையக் கடக்க
ஆரம்பித்தனர். 15 (அறுவைடக் காலத்தில்
ேயார்தான் நதியில் ெவள்ளம் கைரபுரண்டு ஓடும்.
எனேவ நதியில் தண்ணீர் ெபருகியிருந்தது.)
ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ஆசாரியர்கள்
நதிக்கைரைய அைடந்தனர். அவர்கள்
கைரேயாரத்தில் தண்ணீரில் கால் ைவத்தனர். 16

உடேன, தண்ணீர் ஓடாமல் நின்று ஒரு
அைணப்ேபால் ேதங்கிக்ெகாண்டது. (ேயார்தான்
அருகிலுள்ள ஊராகிய) ஆதாம் வைரக்கும் நதியின்
தண்ணீர் குவிந்து நின்றது. எரிேகா அருேக
ஜனங்கள் நதிையக் கடந்தனர். 17 அவ்விடத்தில்
நிலம் வறண்டது, ஆசாரியர் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்தவாேற நதியின்
நடுப்பகுதிவைரக்கும் ெசன்று அங்ேக நின்றனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ேயார்தான்
நதிைய உலர்ந்த நிலத்தின் வழியாக கடக்கும் மட்டும்
ஆசாரியர்கள் அங்ேகேய நின்றனர்.

ஜனங்கள் நிைனவுகூருவதற்கான கற்கள்

எல்லா ஜனங்களும் ேயார்தான் நதிையக்
கடந்ததும் கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி,

2 “பன்னிரண்டு ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தில்
இருந்தும் ஒருவைரத் ேதர்ந்ெதடு. 3 ஆசாரியர்கள்
நின்ற இடத்தில் நதியினுள்ேள ேதடி அங்கிருந்து
பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து வருமாறு கூறு.
இன்றிரவு தங்குமிடத்தில் அந்தப் பன்னிரண்டு
கற்கைளயும் ைவ” என்றார்.

4 எனேவ ேயாசுவா ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திலிருந்தும் ஒருவைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டான். பின் அவன் பன்னிரண்டு ேபைரயும்
ஒன்றுகூட்டி, 5 அம்மனிதைர ேநாக்கி, “நதியில்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய பரிசுத்த
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ெபட்டியிருக்கும் இடத்திற்குச் ெசல்லுங்கள்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்திற்கும் ஒவ்ெவாரு கல்
இருக்க ேவண்டும். அக்கல்ைல உங்கள் ேதாள்களில்
சுமந்து வாருங்கள். 6 இக்கற்கள் உங்களுக்கு ஒரு
அைடயாளமாக இருக்கும். எதிர்காலத்தில், உங்கள்
பிள்ைளகள், ‘இந்தக் கற்கள் எதற்காக?’ என்று
உங்களிடம் ேகட்கும்ேபாது, 7 ேயார்தான் நதியின்
தண்ணீைர கர்த்தர் ஓடாமல் நிறுத்தியைத
அவர்களுக்குக் கூறுவீர்கள். கர்த்தருைடய பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி நதிையக் கடந்தேபாது,
தண்ணீர் அைசயாமல் நின்றது. இந்நிகழ்ச்சிைய
என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நிைனவுகூருவதற்கு இக்கற்கள் உதவும்” என்றார்.

8 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ேயார்தான் நதியின் மத்தியிலிருந்து
அவர்கள் பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து வந்தனர்.
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரத்தினருக்கும்
ஒவ்ெவாரு கல் இருந்தது. கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய அவர்கள் இைதச் ெசய்தனர்.
அம்மனிதர்கள் கற்கைளச் சுமந்து வந்து, அவர்கள்
முகாமிட்டிருந்த இடத்தில் அக்கற்கைள நாட்டினர்.
9 (ேயாசுவா நதியின் மத்தியில் பன்னிரண்டு
கற்கைள ைவத்தான். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஆசாரியர் சுமந்து வந்து நின்ற இடத்தில்
அவன் அவற்ைற ைவத்தான். அக்கற்கள்
இன்ைறக்கும் அவ்விடத்திேலேய உள்ளன.)

10 ஜனங்கள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற
அவர்களுக்குக் கூறும்படி கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். ேயாசுவா ெசய்ய
ேவண்டியைவயாக ேமாேச ேயாசுவாவுக்குக் கூறிய
காரியங்கேள அைவயாகும். பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சுமந்து வந்த ஆசாரியர்கள் இக்காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து முடிக்கும்வைரக்கும்
நதியின் மத்தியிேலேய நின்றுெகாண்டிருந்தனர்.
ஜனங்கள் நதிைய ேவகமாகத் தாண்டினார்கள்.

11 ஜனங்கள் நதிையக் கடந்த பின்னர்,
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய ெபட்டிைய
அவர்களுக்கு முன்பாகச் சுமந்து ெசன்றனர்.

12 ரூபன், காத் ேகாத்திரத்திலுள்ள ஆண்களும்,
மனாேச ேகாத்திரத்தில் பாதி ஆண்களும் ேமாேச
ெசால்லியிருந்தபடிேய கீழ்ப்படிந்தனர். பிறருக்கு
முன்பாக அவர்கள் நதிையக் கடந்தனர். அவர்கள்
ேபாருக்கு ஆயத்தமாயினர். ேதவன் இஸ்ரேவலருக்கு
வாக்களித்த ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு மீதி
ஜனங்களுக்கு உதவுவதற்காகச் ெசன்றனர்.

13 ஏறத்தாழ 40,000 ேபர், ேபாருக்குத் தயாராகி,
எரிேகாவின் சமெவளிக்கு ேநராக கர்த்தருக்கு
முன்பாக அணியணியாய் ெசன்றார்கள்.

14 இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களுக்கும்
உயர்ந்தவனாக ேயாசுவாைவ கர்த்தர் அந்த நாளில்
ேமன்ைமப்படுத்தினார். அப்ேபாதிலிருந்து ஜனங்கள்
ேயாசுவாைவ மதித்தனர். ேமாேசைய அவர்கள்
மதித்தபடிேய, ேயாசுவாைவயும் அவன் வாழ்க்ைக
முழுவதும் ஜனங்கள் மதித்தனர்.

15 ெபட்டிையச் சுமந்த ஆசாரியர்கள் நதியில்
நின்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, கர்த்தர்
ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, 16 “ஆசாரியர்கைள
நதியினின்று ெவளிேய வரும்படிக் கட்டைளயிடு”
என்றார்.

17 எனேவ ேயாசுவா ஆசாரியர்களிடம்,
“ேயார்தான் நதியிலிருந்து ெவளிேயறுங்கள்” என்று
கட்டைளயிட்டான்.

18 ஆசாரியர்கள் ேயாசுவாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
ெபட்டிையச் சுமந்தபடி நதியிலிருந்து கைரக்கு
வந்தனர். ஆசாரியர்களின் கால்கள் தைரயில்
பட்டதும், நதியின் தண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்தது.
ஜனங்கள் கடக்கும் முன்னர் இருந்ததுேபாலேவ
தண்ணீர் கைரபுரண்ேடாடத் ெதாடங்கிற்று.

19 முதலாம் மாதத்தின் பத்தாவது நாள், ஜனங்கள்
ேயார்தான் நதிையத் தாண்டினார்கள். எரிேகாவின்
கிழக்கிலுள்ள கில்காலில், ஜனங்கள் முகாமிட்டனர்.
20 ேயார்தான் நதியில் எடுத்த பன்னிரண்டு
கற்கைளயும் ஜனங்கள் சுமந்து வந்தனர். கில்காலில்
ேயாசுவா அக்கற்கைள நாட்டினான். 21 ேயாசுவா
ஜனங்கைள ேநாக்கி, “வருங்காலத்தில் பிள்ைளகள்
ெபற்ேறாைர ேநாக்கி, ‘இக்கற்கள் எைதக்
குறிக்கின்றன?’ எனக் ேகட்பார்கள். 22 நீங்கள்
பிள்ைளகளுக்கு, ‘உலர்ந்த நிலத்தில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேயார்தான் நதிையக் கடந்தைத
இக்கற்கள் நிைனவூட்ட உதவுகின்றன. 23 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசங்கடைலப் ேபாலேவ
ேயார்தான் நதியின் தண்ணீைர ஓடாதவாறு
நிறுத்தினார். ஜனங்கள் உலர்ந்த தைரயில் கடந்து
ெசல்லும் வைரக்கும் ெசங்கடலின் தண்ணீைரத்
தடுத்து நிறுத்தியைத நிைனவுகூருங்கள்.’ 24 கர்த்தர்
மிகுந்த வல்லைம வாய்ந்தவர் என்பைத இந்நாட்டின்
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அறிந்துெகாள்வதற்காக
கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு அவர்கள் எப்ேபாதும் அஞ்சுவார்கள்
என்று கூறுங்கள்” என்றான்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கடந்துேபாகும் மட்டும்
கர்த்தர் ேயார்தான் நதிைய உலர்ந்து
ேபாகச் ெசய்தார். ேயார்தான் நதிக்குக்

கிழக்கிலிருந்து மத்தியதைரக் கடலுக்குச் ெசல்லும்
வழி முழுவதும் வாழ்ந்த எேமாரியரின் ராஜாக்களும்,
மத்தியதைரக் கடலின் கைரயில் வாழ்ந்த கானானிய
ராஜாக்களும் இைதக் ேகள்விப்பட்டு மிகவும்
பயந்தார்கள். அதற்குப்பின் அவர்கள் இஸ்ரேவலைர
எதிர்த்து நின்று ேபார் ெசய்வதற்குத் துணியவில்ைல.

இஸ்ரேவலர் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படுதல்
2 அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “ெநருப்ைப
உண்டாக்கும் கற்களால் கத்திகைளச் ெசய்து
இஸ்ரேவலின் ஆண்களுக்கு விருத்தேசதனம் ெசய்”
என்றார்.

3 எனேவ ேயாசுவா ெநருப்பு உண்டாக்கும்
கற்களால் கத்திகைளச் ெசய்தான். பின் அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கிபியாத் ஆர்ேலாத்
என்னுமிடத்தில் விருத்தேசதனம் ெசய்தான்.

4 அவர்களுக்கு ேயாசுவா விருத்தேசதனம் ெசய்த
காரணம் இதுதான்: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு, பைடயில்
பங்குவகிக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாருக்கும்
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது.
பாைலவனத்திலிருந்தேபாது, ேபார் ெசய்யும்
ஆண்களில் பலர் கர்த்தருக்குச்
ெசவிசாய்க்கவில்ைல. எனேவ கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கள், “நன்றாக விைளகிற ேதசத்ைதக்
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காணமாட்டார்கள்” என்று உறுதியாகக் கூறினார்.
கர்த்தர் நமது முற்பிதாக்களுக்கு அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்பதாக உறுதி கூறியும்,
அம்மனிதர்களினிமித்தம், ேதவன் ஜனங்கைள 40
ஆண்டுகள் பாைலவனத்தில் அவர்கள் மரிக்கும்வைர
அைலயச் ெசய்தார். ேபார் ெசய்யும் அந்த ஆண்கள்
மரித்தனர், அவர்கள் குமாரர்கள் ேபாரிடும்
ஸ்தானத்ைத ஏற்றார்கள். ஆனால் பாைலவனத்தில்
பிறந்த சிறுவர் எவரும் விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டிருக்கவில்ைல. எனேவ ேயாசுவா
அவர்களுக்கு விருத்தேசதனம் ெசய்தான்.

8 ேயாசுவா எல்லா மனிதருக்கும் விருத்தேசதனம்
ெசய்து முடித்தான். அவர்கள்
குணமைடயும்வைரக்கும் அங்ேகேய
முகாமிட்டிருந்தார்கள்.

கானானில் முதல் பஸ்கா
9 அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “நீங்கள்
அைனவரும் எகிப்தில் அடிைமகளாயிருந்தீர்கள்.
அது உங்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்தது. ஆனால்
இன்று நான் அவ்ெவட்கத்ைதப் ேபாக்கிவிட்ேடன்”
என்றார். எனேவ ேயாசுவா அவ்விடத்திற்குக்
“கில்கால்” எனப் ெபயரிட்டான். இன்றளவும் அந்த
இடம் “கில்கால்” என்ேற அைழக்கப்படுகிறது.

10 எரிேகாவின் சமெவளியிலுள்ள கில்காலில்
முகாமிட்டிருந்தேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினர். அப்ேபாது மாதத்தின்
பதினான்காவது நாள் மாைலயாக இருந்தது. 11

பஸ்காவிற்கு மறு நாள், ஜனங்கள் அந்நிலத்தில்
விைளந்த உணைவ உண்டனர். புளிப்பின்றி ெசய்த
அப்பத்ைதயும், சுட்ட தானியத்ைதயும் அவர்கள்
சாப்பிட்டனர். 12 மறுநாள், காைலயில்
வானத்திலிருந்து கிைடத்த விேசஷ உணவு
காணப்படவில்ைல. கானானில் விைளந்த உணைவச்
சாப்பிட்ட நாளில் அது நிகழ்ந்தது. அப்ேபாதிலிருந்து
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் வானத்திலிருந்து விேசஷ
உணைவப் ெபறவில்ைல.

13 ேயாசுவா எரிேகாைவ ெநருங்கியேபாது
அண்ணாந்து பார்த்து, அவனுக்கு முன்பாக ஒருவர்
நிற்பைதக் கண்டான். அவர் ைகயில் ஒரு வாள்
இருந்தது. ேயாசுவா அவரிடம் ெசன்று, “நீர் எங்கள்
ஜனங்களின் நண்பரா, அல்லது எங்கள் பைகவரில்
ஒருவரா?” என்று ேகட்டான்.

14 அவர் அதற்கு பதிலாக, “நான் உன் பைகவன்
அல்ல. கர்த்தருைடய பைடயின் ேசனாதிபதி நான்.
நான் உன்னிடம் இப்ேபாதுதான் வந்திருக்கிேறன்”
என்றார்.
உடேன ேயாசுவா தன் மரியாைதைய
ெவளிப்படுத்துவதற்கு தைரயில் விழுந்து
வணங்கினான். அவன், “நான் உமது ஊழியன். எனது
எஜமானராகிய நீர் ஏேதனும் எனக்குக் கட்டைள
ைவத்திருக்கிறீரா?” என்று ேகட்டான்.

15 கர்த்தருைடய பைடயின் ேசனாதிபதி, “உனது
பாதரட்ைசையக் கழற்று. நீ நிற்குமிடம்
பரிசுத்தமானது” என்று கூறினார். ேயாசுவா
அவ்வாேற கீழ்ப்படிந்தான்.

எரிேகா பிடிக்கப்படுதல்

எரிேகா நகரம் மூடப்பட்டது. இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அருேக இருந்ததால், நகர
ஜனங்கள் அஞ்சினார்கள். நகரத்திற்குள்

எவரும் ேபாகவுமில்ைல. நகரத்திலிருந்து யாரும்
ெவளிேய வரவுமில்ைல.

2 அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “பார், நீ
எரிேகா நகரத்ைத வீழ்த்தும்படி ெசய்ேவன். நீ
அந்நகரத்தின் ராஜாைவயும், ேபார் ெசய்யும்
ஜனங்கைளயும் ேதாற்கடிப்பாய். 3 உனது
ேசைனேயாடு ஒவ்ெவாரு நாளும் நகைர ஒரு முைற
சுற்றிச் ெசல். ஆறு நாட்கள் இவ்வாறு ெசய். 4

ெவள்ளாட்டுக் கடாவின் ெகாம்பால் ெசய்த
எக்காளங்கைள ஏழு ஆசாரியர்கள் சுமக்கும்படி
ெசால். பரிசுத்தப் ெபட்டிையயும் சுமந்து
ெசல்லுங்கள். ஆசாரியர்கைள பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு
முன் அணிவகுத்துச் ெசல்லும்படி கூறு. ஏழாம் நாள்,
ஏழுமுைற அணிவகுத்துச் ெசல்லும் ேபாது
ஆசாரியர்களிடம் எக்காளம் ஊதும்படி கூறு. 5

ஆசாரியர்கள் எக்காளத்ைத உரத்த குரலில் ஊதும்
சத்தத்ைத நீ ேகட்டதும், எல்லா ஜனங்கைளயும்
உரத்த சத்தம் எழுப்பச் ெசால். அவ்வாறு நீங்கள்
ெசய்யும் ேபாது, நகரத்தின் சுவர்கள் இடிந்து விழும்.
உனது ஜனங்கள் நகரத்திற்குள் நுைழவார்கள்”
என்றார்.

6 நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள
அைழத்து அவர்களிடம், “கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து ெசல்லுங்கள். ஏழு
ஆசாரியர்களிடம் எக்காளத்ைதச் சுமந்துக்ெகாண்டு
ெபட்டிக்கு முன் அணிவகுத்துப்
ேபாகச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

7 பின் ேயாசுவா ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது
புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்! நகைரச் சுற்றிலும்
அணிவகுத்துச் ெசல்லுங்கள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஆயுதேமந்திய
வீரர்கள் அணிவகுத்துச் ெசல்வார்கள்” என்றான்.

8 ேயாசுவா ஜனங்களிடம் ேபசி முடித்த பிறகு,
கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்த ஏழு ஆசாரியர்களும்
அணிவகுத்துச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ஏழு
எக்காளங்கைள ஏந்திக் ெகாண்டு, அணிவகுத்துச்
ெசன்றேபாது ஊதினார்கள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்தவர்கள் அவர்கைளப்
பின் ெதாடர்ந்தனர். 9 ஆயுதேமந்திய வீரர்கள்
ஆசாரியர்களுக்கு முன்பு ெசன்றனர். பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்குப் பின்பு ெசன்ேறார் அணிவகுத்துச்
ெசல்லும்ேபாது, எக்காளம் ஊதினார்கள். 10 ேபார்
முழக்கம் ெசய்யாதபடிக்கு ேயாசுவா ஜனங்களுக்குக்
கூறியிருந்தான். அவன், “சத்தம் ேபாடாதீர்கள். நான்
ெசால்லும் நாள் வைரக்கும் எந்த வார்த்ைதயும்
ேபசாதீர்கள். அதன் பிறகு சத்தமிடலாம்!” என்றான்.

11 நகரத்ைதச் சுற்றிலும் ஒருமுைற கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள் சுமந்து வருமாறு
ேயாசுவா ெசய்தான். பின்பு அவர்கள்
முகாமிட்டிருக்கும் இடத்திற்குச் ெசன்று இரைவக்
கழித்தனர்.

12 மறுநாள் அதிகாைலயில், ேயாசுவா எழுந்தான்.
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள்
மீண்டும் சுமந்தனர். 13 ஏழு ஆசாரியர்களும், ஏழு
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எக்காளங்கைள ஏந்திச் ெசன்றனர். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக, அவர்கள்
அணிவகுத்து எக்காளங்கைள ஊதியபடிேய
நடந்தார்கள். ஆயுதங்கைள ஏந்தியிருந்த வீரர்கள்
அவர்களுக்கு முன்னால் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குப்
பின்னால் நடந்து ெசன்ற மீதி ஜனங்கள்
அணிவகுத்தும், தங்களது எக்காளங்கைள ஊதியும்
ெசன்றார்கள். 14 எனேவ இரண்டாம் நாளும்,
அவர்கள் எல்ேலாரும் நகைரச் சுற்றிலும் ஒருமுைற
ெசன்றனர். பின் அவர்கள் முகாமிற்குத்
திரும்பினார்கள். இவ்வாேற ஆறு நாட்கள்
ெதாடர்ந்து ெசய்தனர்.

15 ஏழாவது நாள், அதிகாைலயிேலேய எழுந்து
நகரத்ைதச் சுற்றிலும் ஏழு முைற நடந்தனர். முந்தின
நாட்களில் நடந்து ெசன்றதுேபாலேவ ெசன்றார்கள்.
ஆனால், அன்ைறய தினம் ஏழுமுைற நகைரச் சுற்றி
வந்தனர். 16 ஏழாவது முைற நகைரச் சுற்றி
வந்தேபாது, ஆசாரியர்கள் எக்காளம் ஊதினார்கள்.
அப்ெபாழுது, ேயாசுவா: “இப்ேபாது, சத்தமிடுங்கள்!
கர்த்தர் இந்நகரத்ைத உங்களுக்குத் தருகிறார்! 17

நகரமும் அதிலுள்ளைவ அைனத்தும்
கர்த்தருக்குரியைவ. ராகாப் என்னும் ேவசியும் அவள்
வீட்டினரும் மட்டுேம உயிேராடிருப்பார்கள். அவர்கள்
ெகால்லப்படக்கூடாது. ஏெனன்றால் ராகாப்
இரண்டு ஒற்றர்களுக்கும் உதவினாள். 18

எல்லாவற்ைறயும் நாம் அழிக்க ேவண்டும் என்பைத
நிைனவில் ைவயுங்கள். எந்தப் ெபாருட்கைளயும்
எடுக்காதீர்கள். அவற்ைற எடுத்து நமது
முகாமிற்குக்ெகாண்டு வந்தால் நீங்கள்
அழிக்கப்படுவதுடன், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்லேலாருக்கும் ெதால்ைலைய வரவைழப்பீர்கள்.
19 எல்லா ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலம்,
இரும்பு ஆகியவற்றால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களும்
கர்த்தருக்குரியைவ. அப்ெபாருட்கள் கர்த்தருைடய
ஆலய ெபாக்கிஷத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்”
என்று கட்டைளயிட்டான்.

20 ஆசாரியர்கள் எக்காளம் ஊதின சத்தத்ைதக்
ேகட்டு ஜனங்கள் ஆரவாரம் ெசய்தேபாது சுவர்கள்
இடிந்து விழுந்தன. ஜனங்கள் ேநேர நகரத்திற்குள்
நுைழந்தனர். அவ்வாறு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்நகைர ெவன்றனர். 21 அங்குள்ள
அைனத்ைதயும், அங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்கைளயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அழித்தனர். அவர்கள்
இைளஞரும் முதிேயாருமாகிய ஆண்கைளயும்,
இைளஞரும் முதிேயாருமாகிய ெபண்கைளயும்,
ஆடுமாடுகைளயும், கழுைதகைளயும் ெகான்றனர்.

22 ேயாசுவா இரண்டு ஒற்றேராடும் ேபசினான்.
ேயாசுவா, “அந்த ேவசியின் வீட்டிற்குள் ேபாங்கள்.
அவைளயும், அவேளாடு இருப்ேபார் அைனவைரயும்
ெவளிேய அைழத்து வாருங்கள். நீங்கள் அவளுக்கு
அளித்த வாக்குறுதியின்படி இைதச் ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.

23 அவ்விதேம அவ்விருவரும் அவளுைடய
வீட்டிற்குள் ெசன்று ராகாைப அைழத்து வந்தனர்.
அவளது தந்ைத, தாய், சேகாதரர், அவள்
குடும்பத்தினர், அவேளாடிருந்த ஜனங்கள்
எல்ேலாைரயும் ெவளிேய அைழத்து வந்து,
இஸ்ரேவலரின் முகாமிற்கு ெவளிேய ஒரு
பாதுகாப்பான இடத்தில் அவர்கைள ைவத்தனர்.

24 பின் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நகரத்ைத
எரித்தனர். ெவள்ளி, ெபான், ெவண்கலம், இரும்பு
ஆகியவற்றாலான ெபாருட்கைளத் தவிர பிறவற்ைற
ெநருப்புக்கு இைரயாக்கினர். அப்ெபாருட்கைள
மட்டும் கர்த்தருைடய ஆலய ெபாக்கிஷத்தில்
ேசர்ந்தனர். 25 ராகாப் என்னும் ேவசிையயும்,
அவளது குடும்பத்தாைரயும்,
அவேளாடிருந்தவர்கைளயும் ேயாசுவா
காப்பாற்றினான். ேயாசுவா எரிேகாவிற்கு
ஒற்றர்கைள அனுப்பியேபாது ராகாப் அவர்களுக்கு
உதவியதால் ேயாசுவா அவர்கைள வாழவிட்டான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தியில் இன்னும் ராகாப்
வாழ்கிறாள்.

26 அப்ேபாது:
“எரிேகாைவ மீண்டும் கட்டிெயழுப்புகிற எவனும்
கர்த்தரால் அழிைவக் காண்பான்.
இந்த நகரின் அஸ்திபாரத்ைத இடுபவன்,
தன்னுைடய முதலாவதாகப் பிறந்த குமாரைன

இழப்பான்.
நகரவாயிைல அைமப்பவன்
தனது கைடசி குமாரைன இழப்பான்”
என்ற சாப அறிவிப்ைப ேயாசுவா ெவளியிட்டான்.
27 கர்த்தர் ேயாசுவாேவாடிருந்தார். நாடு
முழுவதும் ேயாசுவாவின் புகழ் பரவியது.

ஆகானின் பாவம்

இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் ேதவனுக்கு
கீழ்ப்படியாமலிருந்தனர். சிம்ரி என்பவனின்
ேபரனும், கர்மீ என்பவனின் மகனுமாகிய

யூதா ேகாத்திரத்ைதச் சார்ந்த ஆகான் என்ற
ெபயருைடய ஒருவன் இருந்தான். அவன்
அழிக்கப்பட ேவண்டிய சில ெபாருட்கைள எடுத்து
ைவத்திருந்தான். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
கர்த்தர் மிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.

2 அவர்கள் எரிேகாைவ ேதாற்கடித்த பிறகு,
ேயாசுவா சில மனிதைர ஆயீக்கு அனுப்பினான். ஆயீ,
ெபத்தாேவனுக்கு அருகில், ெபத்ேதலுக்குக்
கிழக்காக உள்ளது. ேயாசுவா அவர்களிடம்,
“ஆயீக்குச் ெசன்று அவ்விடத்தின் ெபலவீனங்கைளத்
ெதரிந்து வாருங்கள்” என்றான். அம்மனிதர்களும்
அந்த இடத்ைத உளவறிந்து வருவதற்கு ெசன்றனர்.

3 பின்னர் அவர்கள் ேயாசுவாவிடம் திரும்பி வந்து,
“ஆயீ ஒரு பலவீனமான பகுதி. அவ்விடத்ைத
ேதாற்கடிக்க நம் ஜனங்கள் அைனவரும்
ேதைவயில்ைல. 2,000 அல்லது 3,000 ஆட்கைள
அங்கு ேபார்ெசய்ய அனுப்புங்கள். பைட
முழுவைதயும் பயன்படுத்த ேவண்டியிராது. நம்ைம
எதிர்த்துப் ேபார் ெசய்வதற்குச் சில மனிதர்கேள
உள்ளனர்” என்றார்கள்.

4 எனேவ சுமார் 3,000 மனிதர் ஆயீக்குப்
ேபானார்கள். ஆனால் ஆயீயின் ஜனங்கள்,
இஸ்ரேவலரில் சுமார் 36 ேபைரக் ெகான்றனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓடிவிட்டனர்.
நகரவாசலிலிருந்து இஸ்ரேவலைர மைலச் சரிவு
வைரக்கும் துரத்தினார்கள். ஆயீயின் ஜனங்கள்
அவர்கைளப் பயங்கரமாகத் ேதாற்கடித்தனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இைதக் கண்டு அஞ்சி,
துணிவிழந்தனர். 6 ேயாசுவா இைதக் ேகட்டேபாது,
துயரமுற்றுத் தன் ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு,
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக விழுந்து
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வணங்கினான். மாைலவைரக்கும் அங்ேகேய
இருந்தான். இஸ்ரேவலரின் தைலவர்களும்
அவ்வாேற ெசய்தனர். அவர்கள் தங்கள் துயரத்ைத
ெவளிப்படுத்துவதற்கு சாம்பைலத் தைலயில்
தூவிக்ெகாண்டனர்.

7 ேயாசுவா, “எனது ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ!
எங்கள் ஜனங்கைள நீர் ேயார்தான் நதிையக் கடக்க
ைவத்தீர். ஏன் எங்கைள இத்தைன தூரம் அைழத்து
வந்து எேமாரியரால் அழிவுற ைவக்கிறீர்? நாங்கள்
திருப்திேயாடு ேயார்தானின் அக்கைரயில்
வாழ்ந்திருக்கலாம்! 8 கர்த்தாேவ! எனது உயிரின்
மீது ஆைணயிடுகிேறன், நான் ெசால்லக்கூடியது
எதுவுமில்ைல. இஸ்ரேவலைரப் பைகவர்கள்
சூழ்ந்துள்ளனர். 9 கானானியரும் இந்நாட்டின்
எல்லா ஜனங்களும் நடந்தைத அறிவார்கள்.
அவர்கள் எங்கைளத் தாக்கி அழிப்பார்கள்!
அப்ேபாது உமது ேமலான ெபயைரக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள என்ன ெசய்வீர்” என்றான்.

10 கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “உன்
முகத்ைதத் தைரயில் கவிழ்த்து ஏன்
விழுந்துகிடக்கிறாய்? எழுந்து நில்! 11 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எனக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் கீழ்ப்படியுமாறு கட்டைளயிட்ட
உடன்படிக்ைகைய மீறினார்கள். அழித்துவிடும்படி
நான் கட்டைளயிட்ட ெபாருட்கைள எடுத்து
ைவத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அைத
திருடிவிட்டனர். அவர்கள் ெபாய் கூறிவிட்டனர்.
அப்ெபாருட்கைள அவர்களுக்காக எடுத்துள்ளனர்.
12 அதனால்தான் இஸ்ரேவல் பைட ேபாரிலிருந்து
புறமுதுகு காட்டித் திரும்பிவிட்டது. அவர்கள் தவறு
ெசய்ததாேலேய அவ்விதம் நடந்தது. நான்
உங்களுக்கு உதவமாட்ேடன். நீங்கள்
அழிக்கேவண்டுெமன நான் கட்டைளயிட்டவற்ைற
அழிக்காவிட்டால் நான் உங்கேளாடு
இருக்கமாட்ேடன்.

13 “இப்ேபாதும் ேபாய், ஜனங்கைள
பரிசுத்தப்படுத்து. ஜனங்களிடம், ‘உங்கைள
பரிசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள், நாைளக்குத்
தயாராகுங்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
இங்கு சிலர், கர்த்தர் அழிக்குமாறு கட்டைளயிட்ட
ெபாருட்கைள ைவத்துக்ெகாண்டிருப்பதாகக்
கூறுகிறார். நீங்கள் அவற்ைற
அப்புறப்படுத்தாவிட்டால் உங்கள் பைகவர்கைள
ஒருேபாதும் ெவல்ல முடியாமல் ேபாகலாம்.

14 “‘நாைன காைலயில் கர்த்தரின் முன்பாக
எல்ேலாரும் வரேவண்டும். எல்லாக்
ேகாத்திரத்தினரும் கர்த்தருக்கு முன்பு
நிற்கும்ேபாது, கர்த்தர் ஒரு ேகாத்திரத்தாைரத்
ேதர்ந்ெதடுப்பார். அப்ேபாது அந்தக் ேகாத்திரத்தினர்
கர்த்தரின் முன் நிற்கேவண்டும். கர்த்தர் அந்தக்
ேகாத்திரத்திலிருந்து ஒரு வம்சத்ைத
ேதர்ந்ெதடுப்பார். பின் அவ்வம்சத்திலிருந்து கர்த்தர்
ஒரு குடும்பத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பார். பின் கர்த்தர்
அக்குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள்
ஒவ்ெவாருவைரயும் பார்ப்பார். 15 அழிக்க ேவண்டிய
ெபாருைள ைவத்திருக்கிறவன் அப்ேபாது
அகப்படுவான். அம்மனிதனும், அவனுக்குச்
ெசாந்தமானைவெயல்லாம் அவேனாடு
ெநருப்பினால் அழிக்கப்படேவண்டும். அம்மனிதன்
கர்த்தேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மீறினான்.

அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தீைமயான
காரியத்ைதச் ெசய்தான்!’ என்று ெசால்” என்றார்.

16 மறுநாள் அதிகாைலயில், ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள கர்த்தரின் முன்னால் நிற்கும்படி
ெசய்தான். எல்லாக் ேகாத்திரத்தினரும் கர்த்தருக்கு
முன் நின்றனர். கர்த்தர் யூதா ேகாத்திரத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார் 17 எனேவ அந்தக்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த எல்லாக் குழுக்களும்
கர்த்தருக்கு முன்ேன நின்றனர். கர்த்தர் ேசரா
குழுவினைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். பின் ேசரா
குழுவினரின் எல்லாக் குடும்பத்தாரும் கர்த்தருக்கு
முன்ேன நின்றார்கள். சிம்ரியின் குடும்பம்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.

18 ேயாசுவா அக்குடும்பத்தின்
ஆண்கைளெயல்லாம் கர்த்தருக்கு முன் வருமாறு
கூறினான். கர்த்தர் கர்மீயின் குமாரன் ஆகாைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். (கர்மீ சிம்ரியின் குமாரன், சிம்ரி
ேசராவின் குமாரன்.)

19 ேயாசுவா ஆகாைன ேநாக்கி, “மகேன, உனது
விண்ணப்பங்கைளச் ெசால். நீ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர மகிைமப்படுத்தி, உனது
பாவங்கைள அவரிடம் கூறு. நீ ெசய்தைத எனக்குக்
கூறு. என்னிடமிருந்து எைதயும் மைறக்காேத!”
என்றான்.

20 ஆகான், “நான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தது உண்ைம.
நான் ெசய்தது இதுேவ: 21 நாம் எரிேகாைவயும்
அந்நகரத்தின் ெபாருட்கைளயும்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டேபாது பாபிேலானிலிருந்து
ெகாண்டுவந்த அழகிய ேமலாைடையயும், சுமார்
ஐந்து பவுண்டு ெவள்ளிையயும், ஒரு பவுண்டு
ெபான்ைனயும் கண்ேடன். அவற்ைற எடுத்துக்
ெகாண்ேடன். அப்ெபாருள்கள் எனது
கூடாரத்திற்கடியிலுள்ள நிலத்தில்
புைதக்கப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் காணலாம்.
ேமலாைடயின் கீேழ ெவள்ளி இருக்கிறது” என்றான்.

22 எனேவ ேயாசுவா சிலைரக் கூடாரத்திற்கு
அனுப்பினான். அவர்கள் கூடாரத்திற்கு ஓடிச் ெசன்று,
அப்ெபாருட்கள் கூடாரத்தில் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். ேமலாைடயின்
கீேழ ெவள்ளி இருந்தது. 23 அவர்கள்
அப்ெபாருட்கைளக் கூடாரத்திற்கு ெவளிேய எடுத்து
வந்து, அவற்ைற ேயாசுவாவிடமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும் ெகாண்டு ெசன்று, கர்த்தருக்கு முன்
அவற்ைறத் தைரயில் ேபாட்டனர்.

24 ேசராவின் குமாரனாகிய ஆகாைன
ேயாசுவாவும், ஜனங்களும் ஆேகார் பள்ளத்தாக்கிற்கு
அைழத்துச் ெசன்றனர். அந்த ெவள்ளி, ேமலாைட,
ெபான், ஆகானின் குமாரர்கள், குமாரத்திகள்,
அவனது ஆடு மாடுகள், கழுைதகள் கூடாரம், பிற
ெபாருட்கைளயும் ஆேகார் பள்ளத்தாக்கில்
ேசர்ப்பித்தனர். 25 அப்ேபாது ேயாசுவா, “எங்களுக்கு
ேநர்ந்த ெதாந்தரவுகளுக்கு நீ காரணமாக
இருந்தாய்! இப்ேபாது கர்த்தர் உனக்குத்
ெதால்ைலயளிப்பார்!” என்றான். அப்ேபாது ஜனங்கள்
ஆகானின் மீதும் அவன் குடும்பத்தினர் மீதும் அவர்கள்
மரிக்கும்படி கற்கைள வீசினார்கள். பிறகு ஜனங்கள்
அவர்களின் உடல்கைளயும் அவர்களின்
ெபாருட்கைளயும் எரித்தனர். 26 ஆகாைன எரித்த
பின், அவன் உடம்பின் மீது கற்கைளக் குவித்தனர்.

ேயாசுவா 7:26
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அைவ இன்னும் அங்கு உள்ளன. ேதவன் ஆகானின்
குடும்பத்திற்குத் ெதால்ைல ெகாடுத்தார். அதனால்
அவ்விடம் ஆேகார் (ெதால்ைல) பள்ளத்தாக்கு
எனப்படுகிறது. அதன் பின் கர்த்தர் ஜனங்களிடம்
ேகாபமாயிருக்கவில்ைல.

ஆயீ அழிக்கப்படுதல்

கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “அஞ்சாேத,
முயற்சிையக் ைகவிடாேத. ேபார் ெசய்யும்
ஆண்கைள ஆயீக்கு வழிநடத்து. ஆயீயின்

ராஜாைவ அழிக்க நான் உதவுேவன். அவன்
ஜனங்கள், நகரம், ேதசம் ஆகியவற்ைற உனக்குத்
தருகிேறன். 2 எரிேகாவுக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும்
ெசய்தவற்ைற நீ ஆயீக்கும், அதன் ராஜாவுக்கும்
ெசய்வாய். இம்முைற எல்லா ெசல்வத்ைதயும், கால்
நைடகைளயும் உங்களுக்காக ைவத்துக் ெகாண்டு
உனது ஜனங்கேளாடு ெசல்வத்ைதப்
பங்கிட்டுக்ெகாள்வாய். இப்ேபாது, நகரத்தின்
பின்ேன உன் வீரர்களில் சிலைர மைறந்துெகாள்ளச்
ெசால்” என்றார்.

3 ேயாசுவா தனது ேசைனைய ஆயீக்கு ேநராக
வழி நடத்தினான். பின் 30,000 சிறந்த ேபார்வீரைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்து அவர்கைள இரவில் அனுப்பினான். 4

ேயாசுவா அவர்களுக்குப் பின் வருமாறு
கட்டைளயிட்டு: “நான் உங்களுக்கு ெசால்வைதக்
கவனமாகக் ேகளுங்கள். நகரத்திற்குப் பின்னாலுள்ள
பகுதியில் நீங்கள் ஒளிந்திருக்க ேவண்டும்.
தாக்குவதற்ேகற்ற ேநரத்துக்காக காத்திருங்கள்.
நகரத்திலிருந்து ெவகு தூரம் ெசல்லாதீர்கள்.
ெதாடர்ந்து கவனித்தபடி தயாராக இருங்கள். 5

நகரத்திற்கு ேநராக அணிவகுத்துச் ெசல்வதற்கு
நான் என்னுடன் உள்ளவர்கைள வழி நடத்துேவன்.
நகரத்தின் ஜனங்கள் எங்கைள எதிர்த்து
சண்ைடயிட ெவளியில் வருவார்கள். நாம் முன்னர்
ெசய்தபடிேய, திரும்பி ஓடுேவாம். 6 அம்மனிதர்கள்
எங்கைள நகரத்திற்கு ெவளிேய துரத்துவார்கள்.
முன்ைபப் ேபால் நாம் நகரத்திற்கு ெவளிேய
ஓடுகிேறாம் என்று அவர்கள் நிைனப்பார்கள்.
இவ்வாறு நாங்கள் ஓடிவிடுேவார்கைளப் ேபாலக்
காண்பிப்ேபாம். 7 அப்ேபாது நீங்கள்
மைறவிடங்களிலிருந்து ெவளிேய வந்து நகரத்ைதக்
ைகப்பற்ற ேவண்டும். ெவற்றி ெபறும் வல்லைமையத்
ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார்.

8 “கர்த்தர் கூறுகிறபடிேய நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டும். என்ைனக் கவனியுங்கள். நகரத்ைதத்
தாக்குவதற்கான கட்டைளைய நான் இட்டதும்
நகரத்ைதக் ைகப்பற்றி, அதற்குத் தீ மூட்டுங்கள்”
என்றான்.

9 ேயாசுவா அம்மனிதர்கைள மைறவிடங்களுக்கு
அனுப்பியபின் காத்திருந்தான். அவர்கள்
ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் மத்தியிலுள்ள
ஓரிடத்திற்குச் ெசன்றனர். அது ஆயீக்கு
ேமற்கிலிருந்தது. அன்றிரவு ேயாசுவா தனது
ஜனங்கேளாடு தங்கியிருந்தான்.

10 மறுநாள் அதிகாைலயில் ேயாசுவா
ஆண்கைளக் கூடிவரும்படி அைழத்தான். பின்
ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும் அவர்கைள
ஆயீக்கு வழிநடத்தினர். 11 ேயாசுவாேவாடிருந்த
எல்லா வீரர்களும் ஆயீக்கு ேநராக அணிவகுத்துச்

ெசன்று நகரத்திற்கு முன்ேன ெசன்று நின்றனர்.
நகரத்திற்கு வடக்ேக பைட முகாமிட்டது.
பாைளயத்திற்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ ஒரு
பள்ளத்தாக்கு இருந்தது.

12 அப்ேபாது ேயாசுவா சுமார் 5,000 ஆண்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு, ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும்
நடுவில், நகரத்திற்கு ேமற்ேகயுள்ள பகுதியில்
மைறந்திருக்குமாறு கூறி, அவர்கைள அனுப்பினான்.
13 ேயாசுவா அவனது ஆட்கைளப் ேபாருக்குத்
தயாராக்கினான். நகரத்திற்கு வடக்ேக ெபரிய
முகாம் இருந்தது. மற்ற ஆட்கள் ேமற்ேக
மைறந்திருந்தனர். இரவில் ேயாசுவா
பள்ளத்தாக்கினுள் இறங்கிச் ெசன்றான்.

14 இஸ்ரேவலரின் பைடையக் கண்டதும் ஆயீயின்
ராஜாவும் அவனது ஆட்களும் எழுந்து இஸ்ரேவலரின்
பைடேயாடு ேபார் ெசய்வதற்கு விைரந்து வந்தனர்.
ஆயீயின் ராஜா நகரின் கிழக்குப் பகுதிக்குச்
ெசன்றான். அதனால் நகருக்குப் பின்ேன
மைறந்திருந்த வீரர்கைள அவன் பார்க்கவில்ைல.

15 ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின் மனிதர்களும்
ஆயீயின் பைடயினர் தம்ைமத் துரத்திவர இடம்
ெகாடுத்தனர். ேயாசுவாவும் அவனது ஆட்களும்
பாைலவனத்திற்கு ேநராக கிழக்ேக ஓட
ஆரம்பித்தனர். 16 நகரத்து ஜனங்கள் சத்தமிட்டுக்
ெகாண்ேட, ேயாசுவாைவயும் அவனது
மனிதர்கைளயும் துரத்த ஆரம்பித்தனர். எல்லா
ஜனங்களும் நகரத்திற்கு ெவளிேய வந்தனர். 17 ஆயீ,
ெபத்ேதல் ஆகியவற்றின் எல்லா ஜனங்களும்
இஸ்ரேவல் பைடையத் துரத்தினார்கள். நகரம்
திறந்திருந்தது. யாரும் நகரத்ைதப்
பாதுகாப்பதற்காகப் பின் தங்கவில்ைல.

18 அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “உன்
ஈட்டிைய ஆயீ நகரத்திற்கு ேநராக நீட்டு, நான்
உனக்கு அந்நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்” என்றார்.
எனேவ ேயாசுவா ஆயீ நகரத்திற்ெகதிராக அவனது
ஈட்டிைய நீட்டினான். 19 மைறந்திருந்த இஸ்ரேவலர்
இைதக் கண்டனர். அவர்கள் மைறவிடங்களிலிருந்து
ெவளிவந்து நகரத்திற்குள் நுைழந்து அைதத் தங்கள்
ஆதிக்கத்திற்குள் ெகாண்டு வந்தனர். பிறகு வீரர்கள்
நகரத்திற்கு ெநருப்பூட்டினர்.

20 ஆயீ நகர ஜனங்கள் திரும்பிப் பார்த்து, தங்கள்
நகரம் எரிவைதயும், வானத்திற்கு ேநராகப் புைக
எழும்புவைதயும் கண்டனர். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
வலிைமையயும் துணிைவயும் இழந்து,
இஸ்ரேவலைரத் துரத்துவைதக் ைகவிட்டனர்.
இஸ்ரேவலர் ஓடுவைத நிறுத்திவிட்டு திரும்பி ஆயீ
நகர மக்கேளாடு ேபாரிட்டனர். ஆயீ நகர ஜனங்கள்
ஓடி ஒளிவதற்கு எந்த இடமும் அகப்படவில்ைல. 21

ேயாசுவாவும் அவனது ஆட்களும், நகரம் தங்கள்
வசமானைதயும், நகரத்திலிருந்து
புைகெயழுவைதயும் கண்டதும் ஓடுவைத நிறுத்தி,
திரும்பிவந்து, ஆயீ நகர ஜனங்ககைள எதிர்த்தனர்.
22 அப்ேபாது ஒளிந்திருந்த மனிதர்களும்
நகரத்திலிருந்து வந்து ேபாரில் உதவினார்கள். ஆயீ
நகர ஜனங்கைள இஸ்ரேவலர் இருபுறமும் சூழ்ந்து
வைளந்துெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். ஆயீ நகர மனிதர்கள் தப்பி,
உயிேராடிராதபடி இஸ்ரேவலர் அவர்கேளாடு
ேபாரிட்டு அழித்தனர். 23 ஆனால், ஆயீ நகர
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ராஜாைவ உயிேராடு பிடித்து ேயாசுவாவிற்கு
முன்னால் வீரர்கள் ெகாண்டு வந்தனர்.

ேபாைரப்பற்றிய விமர்சனம்
24 ேபாரின்ேபாது, இஸ்ரேவலின் பைட வீரர்கள்
ஆயீ நகர ஜனங்கைள வயல்களுக்கும்,
பாைலவனத்திற்கும் துரத்தினார்கள். ஆயீயின்
மனிதர்கைள இஸ்ரேவல் ேசைனயினர்
வயல்களிலும், பாைலவனத்திலும் ெகான்று
குவித்தனர். பின் இஸ்ரேவல் வீரர்கள் ஆயிக்குச்
ெசன்று அங்கு உயிேராடிருந்த ஜனங்கைளயும்
ெகான்றனர். 25 ஆயீயின் எல்லா ஜனங்களும் அன்று
மரித்தனர். அவர்கள் ஆண்களும் ெபண்களுமாக
12,000 ேபர் இருந்தனர். 26 தனது ஆட்கள் நகைர
அழிப்பதற்கு அைடயாளமாக ேயாசுவா அவனது
ஈட்டிைய ஆயீக்கு ேநராக நீட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
நகரத்தின் ஜனங்கள் அைனவரும் அழியும்வைரக்கும்
அவ்வாேற நின்றிருந்தான். 27 இஸ்ரேவலர்
மிருகங்கைளயும், பிற ெபாருட்கைளயும்
தங்களுக்காக நகரத்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்யும்படி கர்த்தர்
ஏற்ெகனேவ ேயாசுவாவிடம் கூறியிருந்தார்.

28 ேயாசுவா ஆயீ நகைர எரித்தான். அந்நகரம்
ெவறும் கற்களின் குவியலாக்கப்பட்டது. இன்று
வைரக்கும் அது அப்படிேய உள்ளது. 29 ஆயீயின்
ராஜாைவ ேயாசுவா ஒரு மரத்தில் தூக்கிலிட்டான்.
மாைலயில், ராஜாவின் உடைல அப்புறப்படுத்துமாறு
தனது ஆட்களுக்குக் கூறினான். அவர்கள் நகர
வாசலுக்கு ெவளிேய அவனது உடைல வீசி, பின்
அவ்வுடைலக் கற்களால் மூடினார்கள். கற்களின்
குவியலும் இன்றளவும் அங்ேகேய உள்ளது.

ஆசீர்வாதமும் சாபமும் பற்றி வாசித்தல்
30 அப்ேபாது ேயாசுவா, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைத ஏபால்
மைலமீது கட்டினான். 31 இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்குப் பலிபீடத்ைத எப்படிக் கட்டுவெதன்று
கர்த்தருைடய தாசனான ேமாேச கூறியிருந்தான்.
ேமாேசயின் சட்ட புத்தகத்தில்
விளக்கப்பட்டிருந்தபடி ேயாசுவா பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். ெவட்டப்படாத கற்களால் பலிபீடம்
கட்டப்பட்டது. அக்கற்களின் மீது எந்த கருவியும்
பட்டிருக்கவில்ைல. கர்த்தருக்குத் தகன பலிகைள
அப்பலிபீடத்தில் ெசலுத்தினர். சமாதான
பலிகைளயும் ெசலுத்தினர்.

32 அவ்விடத்தில் ேயாசுவா ேமாேசயின்
சட்டங்கைளக் கற்களில் எழுதினான். இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் பார்க்கும்படியாக அவன்
இைதச் ெசய்தான். 33 பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சூழ்ந்து தைலவர்களும், அதிகாரிகளும்,
நியாயாதிபதிகளும், இஸ்ரேவலரும் நின்றனர்.
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகயுள்ள பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ேலவி ேகாத்திரத்தின்
ஆசாரியர்களுக்கு முன்ேன அவர்கள் நின்று
ெகாண்டிருந்தனர். இஸ்ரேவலின் ஜனங்களும்,
பிறரும் அங்ேக நின்றிருந்தனர். பாதி ஜனங்கள்
கூட்டத்தினர் ஏபால் மைலக்கு முன்பும், மற்ெறாரு
பாதியினர் ெகரிசீம் மைலக்கு முன்ேனயும்
நின்றார்கள். கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச

ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபறுவதற்காக இப்படி ெசய்யும்படி
ஜனங்களிடம் கூறியிருந்தான்.

34 சட்டங்களில் கூறப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும்
அப்ேபாது ேயாசுவா வாசித்தான்.
ஆசீர்வாதங்கைளயும், சாபங்கைளயும் குறித்து
வாசித்தான். சட்ட புத்தகத்தில் எழுதியிருந்த
முைறப்படிேய எல்லாவற்ைறயும் வாசித்தான். 35

இஸ்ரேவலேராடு வாழ்ந்த அந்நியரும், எல்லாப்
ெபண்களும், குழந்ைதகளும் அங்கிருந்தனர். ேமாேச
ெகாடுத்த ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் ேயாசுவா
வாசித்தான்.

ேயாசுவாவிடம் கிபிேயானியரின் தந்திரம்

ேயார்தான் நதியின் ேமற்கிலுள்ள எல்லா
ராஜாக்களும் இந்த நிகழ்ச்சிகைளக்
ேகள்விப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஏத்தியர்,

எேமாரியர், கானானியர், ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர்
ஆகிேயாரின் ராஜாக்கள் ஆவார்கள். அவர்கள்
மைலகளிலும், சமெவளிகளிலும் வாழ்ந்தனர்.
லீபேனான் வைரக்குமுள்ள மத்தியதைரக்
கடேலாரமாக அவர்கள் வாழ்ந்தனர். 2 இந்த
ராஜாக்கள் ஒருமித்துக் கூடி, ேயாசுவாேவாடும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடும் ேபாரிடுவதற்குத்
திட்டமிட்டனர்.

3 எரிேகாைவயும் ஆயீையயும் ேயாசுவா
ேதாற்கடித்த வைகைய கிபிேயானின் ஜனங்கள்
ேகள்விப்பட்டிருந்தனர். 4 அவர்கள் இஸ்ரேவலைர
ஏமாற்ற முடிெவடுத்தனர். இதுேவ அவர்கள் திட்டம்:
அவர்கள் ைநந்துேபான பைழய திராட்ைசரசத்
ேதால் ைபகைளச் ேசகரித்தனர். அவர்கள்
கழுைதகளின் முதுகில் அவற்ைற ஏற்றினார்கள்.
பைழய சாக்குகைள அந்தக் கழுைதகளின் ேமல்
ஏற்றி, ெவகுதுரத்திலிருந்து பயணம் ெசய்து
வருேவாைரப் ேபால் ேதாற்றம் அளித்தனர். 5

அவர்கள் பைழய ெசருப்புகைள அணிந்து, பைழய
ஆைடகைள உடுத்திக்ெகாண்டு, உலர்ந்து, பூசணம்
பூத்திருந்த பைழய அப்பங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ெதாைலவான
இடத்திலிருந்து பயணம் ெசய்து வந்தவர்கைளப்
ேபான்ேற அவர்கள் ேதான்றினர். 6 பின்னர்
அம்மனிதர்கள் கில்காலுக்கு அருேக இருந்த
இஸ்ரேவலரின் முகாமிற்குச் ெசன்றனர்.
அம்மனிதர்கள் ேயாசுவா மற்றும் இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களிடமும் ெசன்று, “நாங்கள் மிகவும்
தூரத்திலுள்ள ஒரு ேதசத்தில் இருந்து கிளம்பி
வந்துள்ேளாம். உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்து ெகாள்ள விரும்புகிேறாம்” என்றனர்.

7 இஸ்ரேவலர் அந்த ஏவியரிடம், “நீங்கள்
எங்கைள ஏமாற்றப் பார்க்கிறீர்கள், அருேக
எங்ேகேயனும் நீங்கள் வசித்துக் ெகாண்டிருக்கலாம்.
நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும் வைரக்கும் உங்கேளாடு
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்யமாட்ேடாம்” என்றனர்.

8 ஏவியர்கள் ேயாசுவாவிடம், “நாங்கள் உமது
பணியாட்கள்” என்றனர்.
ஆனால் ேயாசுவா, “நீங்கள் யார்? எங்கிருந்து
வருகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

9 அந்த ஆட்கள் அதற்குப் பதிலாக, “நாங்கள்
உங்கள் பணியாட்கள். நாங்கள் தூரத்திலுள்ள
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நாட்டிலிருந்து வந்துள்ேளாம். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய மிகுந்த வல்லைமைய அறிந்ததால்
இங்கு வந்ேதாம். அவர் ெசய்த காரியங்கைள
அறிந்துள்ேளாம். அவர் எகிப்தில் ெசய்தவற்ைறயும்
அறிந்ேதாம். 10 ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்கிலுள்ள
எேமாரியரின் ராஜாக்களான அஸ்தேராத்
ேதசத்திலுள்ள எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய
சீேகாைனயும், பாசானின் ராஜாவாகிய ஓைகயும்
அவர் ேதாற்கடித்தைதக் ேகள்விப்பட்ேடாம். 11

எனேவ எங்கள் மூப்பர்களும், ஜனங்களும் எங்கைள
ேநாக்கி, ‘உங்கள் பயணத்திற்குத் ேதைவயான
உணைவ எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்கைளப் ேபாய்ச் சந்தியுங்கள்.’ அவர்களிடம்,
‘நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். எங்கேளாடு
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்கள்.

12 “எங்கள் அப்பத்ைதப் பாருங்கள்! நாங்கள்
எங்கள் வீடுகைளவிட்டு உங்களிடம் வரும்படி பயணம்
ெசய்யத் துவங்கியேபாது அது சூடாகவும்,
புதியதாகவும் இருந்தது. ஆனால் இப்ேபாது
உலர்ந்து பைழயதாகப் ேபாய்விட்டது. 13 எங்கள்
திராட்ைசரசப் ைபகைளப் பாருங்கள்! நாங்கள்
வீட்டிலிருந்து வந்தேபாது அைவ புதிதாகவும்
திராட்ைசரசம் நிரப்பப்பட்டைவயாகவும் இருந்தன.
இப்ேபாது அைவ கிழிந்து, பைழயனவாகிவிட்டன.
எங்கள் உைடகைளயும், பாதரட்ைசகைளயும்
பாருங்கள்! நாங்கள் அணிந்து ெகாண்டிருப்பைவ
பயணத்தால் கிழிந்துேபாயிருப்பைதக் காண்பீர்கள்”
என்றனர்.

14 அந்த ஆட்கள் உண்ைம ேபசுகிறார்களா
என்பைத அறிய இஸ்ரேவலர் விரும்பினர். எனேவ
அவர்கள் அப்பத்ைத ருசி பார்த்தனர். ஆனால்
அவர்கள் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று
கர்த்தைரக் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளவில்ைல. 15

ேயாசுவா அவர்கேளாடு சமாதானம் ெசய்துெகாள்ள
உடன்பட்டான். அவர்கைள வாழவிடுவதாக ஒப்பந்தம்
ெசய்தான். ேயாசுவாவின் இந்த வாக்குறுதிக்கு
இஸ்ரேவலின் தைலவர்களும் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.

16 மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்த ஆட்கள் தங்கள் முகாமிற்கு ெவகு
அருகாைமயில் வாழ்பவர்கள் என்பைத
அறிந்துெகாண்டனர். 17 எனேவ இஸ்ரேவலர்
அம்மனிதர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் மூன்றாம் நாள் கிபிேயான், ெகபிரா,
ெபெயேராத், கீரியாத் ெயயாரீம் என்ற நகரங்கைள
வந்தைடந்தனர். 18 ஆனால் இஸ்ரேவல் பைடயினர்
அந்நகரங்கைள எதிர்த்துப் ேபார் ெசய்யவில்ைல.
அந்த ஜனங்கேளாடு அவர்கள் ஒரு சமாதான
ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்து ெகாண்டனர். ஏெனனில்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு, முன்பு
அவர்கள் ஒரு வாக்குறுதிையச் ெசய்திருந்தனர்.
ஒப்பந்தம் ெசய்த தைலவர்கைள எதிர்த்து
ஜனங்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள். 19 ஆனால்
தைலவர்கள், “நாங்கள் வாக்களித்துவிட்ேடாம்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்னால்
வாக்களித்ேதாம், அவர்கைள எதிர்த்து இப்ேபாது
ேபாரிட முடியாது. 20 இப்படித்தான் நாம் நடந்து
ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கைள உயிேராடு
விடேவண்டும். அவர்கைளக் காயப்படுத்தினால் நாம்
அவர்கேளாடு ெசய்த வாக்குறுதிைய மீறியதற்காக

ேதவன் நம்மிடம் ேகாபமைடவார். 21 எனேவ
அவர்கள் வாழட்டும். ஆனால் அவர்கள் நமது
பணியாட்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் நமக்காக
விறகு ெவட்டுவார்கள். நம் ஜனங்களுக்காக தண்ணீர்
ெமாண்டு வருவார்கள்” என்று பதிலளித்தார்கள்.
இவ்வாறு அந்த ஜனங்களுக்கு அளித்த
சமாதானத்திற்கான வாக்குறுதிைய தைலவர்கள்
மீறவில்ைல.

22 ேயாசுவா கிபிேயானிய ஜனங்கைள அைழத்து,
“ஏன் எங்களிடம் ெபாய் ெசான்னீர்கள்? உங்கள்
ேதசம் எங்கள் முகாமிற்கு அருகில் இருந்தது.
ஆனால் நீங்கேளா தூர ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
என்றீர்கள். 23 இப்ேபாது, நீங்கள் ஒரு சாபத்தினால்
பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள்
அைனவரும் அடிைமகள் ஆவர். அவர்கள் ேதவனின்
ஆலயத்திற்கு விறகு ெவட்டவும், தண்ணீர் ெமாண்டு
வரவும் ேவண்டும்” என்றான்.

24 கிபிேயானிய ஜனங்கள், “நீங்கள் எங்கைளக்
ெகான்றுவிடுவீர்கள் என்ற பயத்தால் நாங்கள் ெபாய்
ெசான்ேனாம். ேதவன் தம் ஊழியராகிய ேமாேசக்கு
இந்த ேதசத்ைதெயல்லாம் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்ததாக நாங்கள் ேகள்விப்பட்ேடாம்.
இத்ேதசத்தில் வசிப்ேபாைரக் ெகால்லும்படியாக
ேதவன் உங்களுக்குக் கூறினார். எனேவ நாங்கள்
உங்களிடம் ெபாய் கூறிேனாம். 25 இப்ேபாதும்
நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். நீங்கள் சரிெயன
நிைனப்பைத எங்களுக்குச் ெசய்யலாம்” என்றனர்.

26 எனேவ கிபிேயானிய ஜனங்கள்
அடிைமகளாயினர். ஆனால் ேயாசுவா அவர்கைள
உயிேராடுவிட்டான். இஸ்ரேவலர் அவர்கைளக்
ெகால்வதற்கு அனுமதிக்கவில்ைல. 27 கிபிேயானிய
ஜனங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
அடிைமகளாக ேயாசுவா ஆக்கினான். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் கர்த்தருைடய
பலிபீடத்திற்கும் ேதைவயான விறகு ெவட்டி,
தண்ணீர் ெமாண்டு வந்தனர். ேதவன் ெதரிந்ெதடுத்த
இடத்தில் எல்லாம் அவர்கள் அவ்ேவைலகைளச்
ெசய்தனர். அந்த ஜனங்கள் இன்ைறக்கும்
அடிைமகளாக உள்ளனர்.

சூரியன் அைசயாது நின்ற நாள்

அக்காலத்தில் அேதானிேசேதக்
எருசேலமின் ராஜாவாக இருந்தான்.
ேயாசுவா ஆயீ நகைரத் ேதாற்கடித்து

முற்றிலும் அழித்துவிட்டான் என்ற ெசய்திைய அந்த
ராஜா அறிந்தான். எரிேகாவிற்கும் அதன்
ராஜாவுக்கும் ேயாசுவா அவ்வாேற ெசய்தான்
என்பைதயும் அவன் ெதரிந்து ெகாண்டான்.
கிபிேயானியர் இஸ்ரேவலேராடு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்து ெகாண்டைதயும் அவன் அறிந்திருந்தான்.
அந்த ஜனங்கள் எருசேலமுக்கு ெவகு அருகாைமயில்
வாழ்ந்தனர். 2 எனேவ அேதானிேசேதக்கும் அவன்
ஜனங்களும் மிகவும் பயந்தனர். கிபிேயான் ஆயீையப்
ேபான்ற சிறிய நகரமன்று. கிபிேயான் ஒரு ெபரிய
பலமான நாடு. அங்கிருந்த ஆண்கள் அைனவரும்
சிறந்த ேபார் வீரர்களாக இருந்தார்கள். 3

எருசேலமின் ராஜாவாகிய, அேதானிேசேதக்,
எபிேரானின் ராஜாவாகிய, ஓகாமுடனும் யர்மூத்தின்
ராஜாவாகிய பீராமுடனும், லாகீசின் ராஜாவாகிய
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யப்பியாவுடனும், எக்ேலானின் ராஜாவாகிய
ெதபீருடனும் ேபச்சு வார்த்ைத நடத்தினான்.
எருசேலமின் ராஜா இவர்களிடம், 4 “என்ேனாடு
வந்து கிபிேயாைனத் தாக்குவதற்கு உதவுங்கள்.
ேயாசுவாேவாடும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடும்
கிபிேயானியர் ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துள்ளனர்!” என்று ெகஞ்சிக் ேகட்டுக்
ெகாண்டான்.

5 இந்த ஐந்து எேமாரிய ராஜாக்களும் பைட
திரட்டினர். (அவர்கள் எருசேலம், எப்ேரான், யர்மூத்,
லாகீசு, எக்ேலான் ஆகிய நாட்டு மன்னர்கள்
ஆவார்கள்.) அப்பைடகள் கிபிேயாைன ேநாக்கிச்
ெசன்று நகைரச் சூழ்ந்து ெகாண்டு, ேபார் ெசய்ய
ஆரம்பித்தன.

6 கிபிேயான் நகர ஜனங்கள் கில்காலில்
முகாமிட்டுத் தங்கி இருந்த ேயாசுவாவிற்குச்
ெசய்தியனுப்பினார்கள்: அதில், “நாங்கள் உமது
பணியாட்கள்! எங்கைளக் ைகவிட்டு விடாதீர்கள்.
வந்து எங்களுக்கு உதவுங்கள்! விைரந்து வாருங்கள்,
எங்கைளக் காப்பாற்றுங்கள்! மைல நாட்டின்
எேமாரிய ராஜாக்கள் எல்ேலாரும் எங்கைள
எதிர்த்துப் ேபாரிடுவதற்கு அவர்கள் பைடகைளக்
ெகாண்டுவந்துள்ளனர்” என்று இருந்தது.

7 எனேவ ேயாசுவா தனது பைடேயாடு
கில்காலிலிருந்து புறப்பட்டான். ேயாசுவாவின்
சிறந்த பைட வீரர்கள் அவேனாடிருந்தனர். 8

கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “அப்பைடகைளக் கண்டு
அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கச்
ெசய்ேவன். அப்பைடகளில் ஒன்றும் உங்கைளத்
ேதாற்கடிக்க இயலாது” என்றார்.

9 ேயாசுவாவும், அவனது பைடயும் கிபிேயானுக்கு
இரவு முழுவதும் அணிவகுத்துச் ெசன்றனர். ேயாசுவா
வருவைதப் பைகவர்கள் அறியவில்ைல. எனேவ
அவன் திடீெரன்று தாக்கியேபாது அவர்களுக்கு
அதிர்ச்சியாக இருந்தது.

10 இஸ்ரேவலர் தாக்கியேபாது அவர்கள் மிகுந்த
குழப்பமைடயும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ
இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்துப் ெபரும்
ெவற்றி ெபற்றனர். ெபத்ெதாேரானுக்கு ேபாகிற
வழிவைரக்கும் இஸ்ரேவலர் பைகவர்கைளக்
கிபிேயானிலிருந்து துரத்தினர். அெசக்கா, மக்ெகதா
வைரக்கும் இஸ்ரேவலர் அவர்கைளக் ெகான்றனர்.
11 அப்ேபாது இஸ்ரேவல் பைடயினர் பைகவர்கைள
ெபத்ெதாேரானிலிருந்து அெசக்கா வைரக்குமுள்ள
வழியில் துரத்தினார்கள். அப்ேபாது, கர்த்தர்
வானத்திலிருந்து ெபருங்கற்கள் விழும்படியாகச்
ெசய்தார். அப்ெபருங்கற்களால் பைகவர்கள் பலர்
மரித்தனர். இஸ்ரேவல் வீரர்களின் வாளால்
அழிக்கப்பட்டவர்கைளக் காட்டிலும் கற்களால்
ெகால்லப்பட்ேடாேர அதிகம்.

12 கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலர் எேமாரியைர
ெவற்றிக்ெகாள்ளச் ெசய்தார். அந்த நாளில்
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக நின்று,
கர்த்தைர ேநாக்கி:
“சூரியன், கிபிேயானின் ேமல் நிற்கட்டும்.
ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கின் ேமல், சந்திரன்

அைசயாது நிற்கட்டும்” என்றான்.
13 எனேவ சூரியனும், சந்திரனும் இஸ்ரேவலர்
தங்கள் பைகவர்கைள முறியடிக்கும் வைரக்கும்
அைசயாமல் நின்றன. இது யாேசரின் புஸ்தகத்தில்

எழுதப்பட்டுள்ளது. வானத்தின் நடுவில் சூரியன்
அைசயாமல் நின்றது. ஒரு நாள் முழுவதும் அது
அைசயேவயில்ைல. 14 அவ்வாறு முன்னர்
நிகழ்ந்தேதயில்ைல! அதன் பின் நிகழவுமில்ைல.
அந்நாளில் கர்த்தர் ஒரு மனிதனின் ெசால்லுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார். உண்ைமயில் கர்த்தேர
இஸ்ரேவலருக்காகப் ேபார் ெசய்தார்!

15 அதன்பிறகு, ேயாசுவாவும் அவனது
பைடயினரும் கில்காலில் முகாமிட்டிருந்த
இடத்துக்கு திரும்பிப் ேபானார்கள். 16 ஆனால்
ேபாரின்ேபாது, ஐந்து ராஜாக்களும் ஓடிப் ேபாய்
மக்ெகதாவிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு குைகயில்
ஒளித்திருந்தனர். 17 அவர்கள் குைககளில்
ஒளிந்திருந்தைதச் சிலர் பார்த்து ேயாசுவாவிற்கு
ெதரிவித்தார்கள். 18 ேயாசுவா, “குைகயின் நுைழ
வாசைலப் ெபரிய கற்கைளப் புரட்டி மூடிவிடுங்கள்.
அக்குைகையக் காவல் ெசய்வதற்குச் சிலைர
நியமியுங்கள். 19 ஆனால் நீங்கள் அங்கு
நின்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டாம். பின் ெதாடர்ந்து
உங்கள் பைகவர்கைளத் தாக்குங்கள். அவர்கள்
தங்கள் நகரத்திற்குச் ெசல்லவிடாதீர்கள். அவர்கள்
மீது ெவற்றிைய உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தந்துள்ளார்” என்றான்.

20 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
பைகவர்கைள ெவன்றனர். ஆனால் சில பைகவர்கள்
அவர்கள் நகரங்களுக்குப் ேபாய்
ஒளிந்துெகாண்டனர். அவர்கள்
ெகால்லப்படவில்ைல. 21 ேபார் முடிந்தபின்,
மக்ெகதாவிற்கு ேயாசுவாவின் ஆட்கள் திரும்பி
வந்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்ெகதிராக எைதயும்
கூறும் துணிவு அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு
இருக்கவில்ைல.

22 ேயாசுவா, “குைகயின் வாசைல மூடியுள்ள
கற்கைள அகற்றி, ஐந்து ராஜாக்கைளயும் என்முன்
ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான். 23 ேயாசுவாவின்
ஆட்கள் அப்படிேய ெசய்தனர். அவர்கள் எருசேலம்,
எப்ேரான், யர்மூத், லாகீசு, எக்ேலான் ஆகியவற்றின்
ராஜாக்களாவார்கள். 24 அவர்கள் அந்த ஐந்து
ராஜாக்கைளயும் ேயாசுவாவிடம் அைழத்து வந்தனர்.
அவ்விடத்திற்கு வருமாறு ேயாசுவா தன் எல்லா
ஆட்கைளயும் அைழத்தான். ேயாசுவா
பைடயதிகாரிகைள ேநாக்கி, “இங்ேக வாருங்கள்!
உங்கள் பாதங்கைள இந்த ராஜாக்களின் கழுத்தின்
மீது ைவயுங்கள்” என்றான். அவ்வாேற ேயாசுவாவின்
பைட அதிகாரிகள் ெநருங்கி வந்து அந்த
ராஜாக்களின் கழுத்துக்களின் மீது தங்கள்
பாதங்கைள ைவத்தனர்.

25 அப்ேபாது ேயாசுவா தன் ஆட்கைள ேநாக்கி,
“வலிைமயும் துணிவும் உைடயவர்களாயிருங்கள்,
அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் எதிர்காலத்தில்
எதிர்ெகாள்ளப் ேபாகிற பைகவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
கர்த்தர் ெசய்யவிருப்பைத உங்களுக்குக்
காட்டுேவன்” என்றான்.

26 ேயாசுவா அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும்
ெகான்று, அவர்களின் உடல்கைள ஐந்து மரங்களில்
ெதாங்கவிட்டான். மாைலவைர ேயாசுவா
அவர்கைள மரத்திேலேய ெதாங்கவிட்டான். 27

சூரியன் மைறயும் ேவைளயில் ேயாசுவா அவனது
ஆட்களிடம் அந்த உடல்கைள மரங்களிலிருந்து
கீேழ இறக்குமாறு கூறினான். அவர்கள் அந்த
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உடல்கைள இறக்கி முன்பு அந்த ராஜாக்கள்
ஒளித்திருந்த குைகளில் ேபாட்டு மூடி, அவற்றின்
வாசல்கைளப் ெபரிய பாைறகளால் மூடினார்கள்.
அந்தப் பாைறகள் இன்ைறக்கும் உள்ளன.

28 அன்று ேயாசுவா மக்ெகதா என்னும் நகரத்ைத
ெவன்றான். அந்நகரின் ராஜாைவயும் ஜனங்கைளயும்
ெகான்றான். யாரும் உயிேராடு விடப்படவில்ைல.
எரிேகாவின் ராஜாவுக்குச் ெசய்தபடிேய
மக்ெகதாவின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான்.

ெதற்குப் பகுதியின் நகரங்கைளக் ைகப்பற்றுதல்
29 பின் ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் மக்ெகதாவிலிருந்து பயணம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் லிப்னா என்னும் நகருக்குச் ெசன்று,
அந்நகரத்ைதத் தாக்கினார்கள். 30

அந்நகரத்ைதயும் அதன் ராஜாைவயும்
ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர
அனுமதித்தார். அந்நகரில் இருந்த
ஒவ்ெவாருவைரயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெகான்றனர். யாரும் உயிேராடு விடப்படவில்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எரிேகாவின் ராஜாவுக்குச்
ெசய்தபடிேய லிப்னாவின் ராஜாவுக்கும் ெசய்தனர்.

31 பிறகு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
லிப்னா நகரிலிருந்து லாகீைச ேநாக்கிச் ெசன்றனர்.
ேயாசுவாவும் அவனது பைடயும் லாகீைசச் சுற்றிலும்
முகாமிட்டு அந்நகரத்ைதத் தாக்கினார்கள். 32

லாகீசு நகரத்ைதத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
அவர்கைள அனுமதித்தார். இரண்டாம் நாளில்
அந்நகைரத் ேதாற்கடித்தார்கள். லிப்னாவில்
ெசய்தபடிேய, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நகரிலிருந்த
அைனவைரயும் ெகான்றார்கள். 33 அப்ேபாது
ேகேசரின் ராஜாவாகிய ஓராம், லாகீசுக்கு உதவியாக
வந்தான். ேயாசுவா அவைனயும் அவனது
பைடையயும் கூட ெவன்றான். யாரும் உயிேராடு
விடப்படவில்ைல.

34 பிறகு, ேயாசுவாவும் எல்லா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் லாகீஸ் நகரிலிருந்து எக்ேலான் நகைர
ேநாக்கிப் பயணம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் எக்ேலான்
நகைரச் சூழ்ந்து அைதத் தாக்கினார்கள். 35

அவர்கள் அன்ைறக்கு அந்நகைரக் ைகப்பற்றியேதாடு
அங்கு வசித்து வந்த ஜனங்கைளயும் ெகான்றனர்.
லாகீஸ் நகரில் ெசய்தபடிேய இந்த நகரிலும்
ெசய்தனர்.

36 பின்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலரும் எக்ேலான்
நகரத்திலிருந்து எபிேரான் என்னும் நகருக்குச்
ெசன்று அைதத் தாக்கினார்கள். 37 அவர்கள் அந்த
நகரத்ைதயும் அைதச் சுற்றியிருந்த ஊர்கைளயும்
ைகப்பற்றினர். நகரத்தில் வாழ்ந்தவர்கைள எல்லாம்
இஸ்ரேவலர் ெகான்றனர். யாரும் உயிேராடு
விடப்படவில்ைல. அவர்கள் எக்ேலானிலும் அவ்வாேற
ெசய்திருந்தனர். அவர்கள் நகரத்ைத அழித்து,
எல்லா ஜனங்கைளயும் ெகான்றனர்.

38 பின்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
ெதபீருக்குத் திரும்பிச்ெசன்று, அந்நகைரத்
தாக்கினார்கள். 39 அவர்கள் நகரத்ைதயும், அதன்
ராஜாைவயும், நகைரச் சுற்றிலுமிருந்த சிறிய
ஊர்கைளயும், ைகப்பற்றினார்கள். அந்நகரில்
வாழ்ந்த அைனவைரயும் ெகான்றனர். யாரும்
உயிேராடுவிடப்படவில்ைல. எபிேரானுக்கும் அதன்

ராஜாவுக்கும் ெசய்தைதேய இஸ்ரேவலர்
ெதபீருக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்தனர்.
அவ்வாேற லிப்னாவிற்கும் அதன் ராஜாவுக்கும்
ெசய்திருந்தனர்.

40 மைல நாடுகளிலும், பாைலவனங்களிலும்,
ேமற்கு மற்றும் கிழக்கு மைலயடிவாரங்களிலும்,
இருக்கிற நகரங்கைளெயல்லாம் ஆட்சி ெசய்த
எல்லா ராஜாக்கைளயும் ேயாசுவா ேதாற்கடித்தான்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் எல்லா
ஜனங்கைளயும் ெகால்லும்படியாக ேயாசுவாவிற்குக்
கூறினார். எனேவ ேயாசுவா அந்த இடங்களில்
யாைரயும் உயிேராடு விட்டுைவக்கவில்ைல.

41 காேதஸ் பர்ேனயாவிலிருந்து காத்சா
வைரக்கும் இருந்த எல்லா நகரங்கைளயும் ேயாசுவா
ைகப்பற்றினான். எகிப்திலிருந்த ேகாேசன் நிலப்
பகுதியிலிருந்து கிபிேயான் வைரயிலிருந்த எல்லா
நகரங்கைளயும் ைகப்பற்றினான். 42 ேயாசுவா அந்த
நகரங்கள் அைனத்ைதயும் அவற்றின்
ராஜாக்கைளயும் ஒேர ராணுவ நடவடிக்ைகயில்
ைகப்பற்றினான். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்காகப் ேபாராடியதால் ேயாசுவா இைத
சாதித்தான். 43 பின்பு ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கில்கால் என்னும்
நகரிலிருந்த தங்கள் முகாமிற்குத் திரும்பினார்கள்.

வடக்குப் பகுதியின் பட்டணங்கைளத் ேதாற்கடித்தல்

ஆத்ேசாரின் ராஜாவாகிய யாபீன், நடந்த
எல்லா காரியங்கைளயும் குறித்துக்
ேகள்விப்பட்டான். எனேவ பல

ராஜாக்களின் ேசைனகைளயும் திரட்ட முடிவு
ெசய்தான். மாேதானின் ராஜாவாகிய
ேயாபாபிடத்திற்கும், சிம்ேரானின்
ராஜாவிடத்திற்கும், அக்சாபாவின்
ராஜாவிடத்திற்கும், 2 வடக்கிலும்,
மைலநாடுகளிலும், பாைலவனங்களிலும் உள்ள மற்ற
ராஜாக்களுக்கும் ெசய்தியனுப்பினான். கின்னேராத்,
ெநேகவ், ேமற்கிலுள்ள மைலயடிவாரங்களிலுள்ள
ராஜாக்களுக்கும் யாபீன் ெசய்தியனுப்பினான்.
ேமற்கிலுள்ள நாேபாத், ேதாரின் ராஜாவுக்கும் யாபீன்
ெசய்தி அனுப்பினான். 3 கிழக்கிலும் ேமற்கிலும்
உள்ள கானானியரின் ராஜாக்களுக்கும் யாபீன்
ெசய்திையத் ெதரிவித்தான். எேமாரியர், ஏத்தியர்,
ெபரிசியர், எபூசியர், எர்ேமான் மைலக்குக் கீேழ
மிஸ்பாவிற்கு அருகிலுள்ள ஏவியர் ஆகிேயாருக்கும்
ெசய்தி கூறினான். 4 எனேவ இந்த ராஜாக்களின்
பைடகள் அைனத்தும் ஒன்று கூடி ேபார் வீரர்களும்,
குதிைரகளும், இரதங்களும் எண்ணிக்ைகயில்
மிகுதியாக இருந்தபடியால், அது மிகவும் ெபரிய
பைடயாக இருந்தது. கடற்கைரயின் மணைலப்
ேபான்று ஆட்கள் ஏராளமாக இருந்தனர்.

5 ேமாேராம் என்கிற சிறு நதிக்கருேக எல்லா
ராஜாக்களும் சந்தித்தனர். அவர்கள் தங்கள்
பைடகைள எல்லாம் ஒன்றிைணத்து இஸ்ரேவலுக்கு
எதிராகப் ேபார் ெசய்யத் திட்டமிட்டனர்.

6 அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி,
“அப்பைடையக் கண்டு அஞ்சாேத. நீ அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். நாைள இேத ேவைளயில்,
நீ அவர்கைளெயல்லாம் ெகான்றிருப்பாய். நீங்கள்
குதிைரயின் கால்கைள ெவட்டி, அவர்களின்
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இரதங்கைள எரித்துப் ேபாடுவீர்கள்” என்று
ெசான்னார்.

7 ேயாசுவாவும் அவனது பைடயினரும் பைகவைர
வியப்பைடயச் ெசய்தனர். ேமேராம் நதிக்கைரயில்
அவர்கள் பைகவர்கைளத் தாக்கினார்கள். 8 பிறகு
இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
அனுமதித்தார். இஸ்ரேவல் பைடயினர் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து ெபரிய சீேதான், மிஸ்ர ேபாத்மாயீம்,
கிழக்ேகயுள்ள மிஸ்பா பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும்
துரத்தினார்கள். பைகவரில் ஒருவரும்
உயிேராடிராதபடிக்கு இஸ்ரேவல் பைடயினர் ேபார்
ெசய்தார்கள். 9 கர்த்தர் ெசய்யும்படியாகக்
கூறியவற்ைறெயல்லாம் அவன் ெசய்தான். ேயாசுவா
அவர்களது குதிைரகளின் கால்கைள ெவட்டி,
அவர்களது ேதர்கைள எரித்தான்.

10 பின் ேயாசுவா திரும்பிச் ெசன்று ஆத்ேசாைரக்
ைகப்பற்றினான். ஆத்ேசாரின் ராஜாைவக்
ெகான்றான். (இஸ்ேரவலுக்கு எதிராகப் ேபார் ெசய்த
எல்லா அரசுகளுக்கும் ஆத்ேசார் தைலைம தாங்கி
இருந்தான்.) 11 இஸ்ரேவல் பைட நகரிலிருந்த
ஒவ்ெவாருவைரயும் ெகான்றழித்தது. எல்லா
ஜனங்கைளயும் அவர்கள் அழித்துப்ேபாட்டனர்.
எதுவும் உயிேராடு விடப்பட்டிருக்கவில்ைல. பிறகு
அவர்கள் அந்த நகைர எரித்தனர்.

12 ேயாசுவா எல்லா நகரங்கைளயும்
ைகப்பற்றினான். அவற்றின் ராஜாக்கைளயும்,
நகரங்களில் இருந்த எல்லாவற்ைறயும் அழித்தான்.
கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய ேமாேச,
கட்டைளயிட்டபடிேய ேயாசுவா ெசய்தான். 13

ஆனால் இஸ்ரேவல் பைட மைலகளின் ேமல்
கட்டப்பட்டிருந்த நகரங்கைள எரிக்கவில்ைல.
மைலயின் ேமல் கட்டப்பட்டிருந்த நகரங்களில்
அவர்கள் எரித்தழித்த ஒேர நகரம் ஆத்ேசார் ஆகும்.
ேயாசுவா இந்நகரத்ைத எரித்தான். 14 நகரங்களில்
கிைடத்த எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
நகரத்திலிருந்த மிருகங்கைளயும் அவர்களுக்காக
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் மனிதர்கள்
எல்ேலாைரயும் ெகான்றுவிட்டனர். அவர்கள்
ஒருவைரயும் உயிேராடிருக்க அனுமதிக்கவில்ைல.
15 ெவகு நாட்களுக்கு முன்னேர கர்த்தர் அவரது
ஊழியனாகிய ேமாேசக்கு இவ்வாறு ெசய்யும்படி
கட்டைளயிட்டார். பின் ேமாேச ேயாசுவாவிற்கு
இவ்வாறு ெசய்யக் கட்டைள தந்தான். ஆைகயால்
ேயாசுவா ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ேமாேசக்கு
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டவற்ைறெயல்லாம் ேயாசுவா
ெசய்தான்.

16 அந்நாடு முழுவதிலுமுள்ள ஜனங்கள்
எல்லாைரயும் ேயாசுவா ேதாற்கடித்தான். மைல
நாடுகள், பாைலவனங்கள், ேகாேசனின் பகுதிகள்,
ேமற்கு மைலயடிவாரத்தின் பகுதிகள், ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு, இஸ்ரேவலின் பர்வதங்கள்,
அருேகயுள்ள மைலகள் அைனத்ைதயும் தன்
கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படுத்தினான். 17 ேசயீருக்கு
அருகிலுள்ள ஆலாக் மைலயிலிருந்து லீபேனானின்
பள்ளத்தாக்கில் எர்ேமான் மைலயடிவாரத்தில்
இருக்கிற பாகால் காத்வைரக்குமுள்ள
இடங்களிலும் ேயாசுவாவுக்கு அதிகாரம் ெசலுத்த
முடிந்தது. அங்குள்ள எல்லா ராஜாக்கைளயும்
பிடித்து அவர்கைளக் ெகான்றான். 18 நீண்டகாலம்

அந்த ராஜாக்கேளாடு ேயாசுவா ேபார் ெசய்தான். 19

அப்பகுதியில் இருந்த ஒேர ஒரு நகரம் மட்டுேம
இஸ்ரேவலேராடு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து
ெகாண்டது. கிபிேயானிலுள்ள ஏவியரின் நகரேம
அது. மற்ற நகரங்கெளல்லாம் ேபாரில் ேதால்வி
கண்டன. 20 அந்த ஜனங்கள் தங்கைள
வலியவர்களாக கருதும்படி கர்த்தர் ெசய்தார்.
அப்ேபாதுதான் அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு ேபார்
ெசய்யக் கருதக்கூடும், இரக்கமின்றி அந்த
ஜனங்கைள அழிப்பதற்கு ேயாசுவாவிற்கு
வழியுண்டாகும். கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய அவன் அவர்கைள
அழிக்கமுடியும்.

21 எபிேரான், ெதபீர், ஆனாப், யூதா ஆகிய மைல
நாடுகளில் ஏனாக்கியர் வாழ்ந்து வந்தனர். ேயாசுவா
அவர்கேளாடு ேபார் ெதாடுத்து அவர்கைளயும்,
அவர்களது ஊர்கைளயும் முற்றிலும் அழித்தான். 22

இஸ்ரேவல் நாட்டில் ஏனாக்கியர் ஒருவரும்
வாழவில்ைல. காசா, காத், ஆஸ்ேதாத் நாடுகளில்
மட்டுேம ஏனாக்கியர் உயிேராடு விடப்பட்டனர். 23

முன்ேப கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கூறியிருந்தபடி,
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் நாட்டின் மீது ஆதிக்கம்
உைடயவனானான். வாக்களித்தபடிேய கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கள் அைனத்திற்கும்
அத்ேதசத்ைத ேயாசுவா பிரித்துக் ெகாடுத்தான்.
இறுதியில் ேபார் முடிந்து, அத்ேதசத்தில் அைமதி
நிலவிற்று.

இஸ்ரேவலரால் ேதாற்கடிக்கப்பட்ட ராஜாக்கள்

ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்கிலுள்ள
ேதசத்தில் இஸ்ரேவலரின் ஆதிக்கம்
இருந்தது. அர்ேனான் நதியிலிருந்து

எர்ேமான் மைலவைரக்குமுள்ள எல்லா ேதசங்களும்
ேயார்தான் நதியின் கிழக்குக் கைரேயாரமுள்ள
எல்லா ேதசங்களும் அவர்களுக்கு உரியதாக
இருந்தது. இப்பகுதிகைளக் ைகப்பற்றும்ெபாருட்டு
அவர்கள் ேதாற்கடித்த எல்லா ராஜாக்களின்
ெபயர்களும் இங்குத் தரப்படுகின்றன:

2 அவர்கள் எஸ்ேபான் நகரில் வாழ்ந்த
எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகாைனத்
ேதாற்கடித்தனர். அவன் அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ஆேராேவரிலிருந்து யாேபாக்
நதி வைரக்குமுள்ள ேதசத்ைத ஆண்டு வந்தான்.
பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் அவன் ேதசத்தின் எல்ைல
(ேதசம்) ஆரம்பித்தது. இது அம்ேமானியேராடு
அவர்களின் எல்ைலயாக இருந்தது. கீேலயாத்தின்
பாதிப் பகுதியும் சீேகானின்
ஆளுைகக்குட்பட்டிருந்தது. 3 கலிேலயா
ஏரியிலிருந்து சவக்கடல் வைரக்கும் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதிகைள அவன்
ஆண்டுவந்தான். ெபத்ெயசிேமாத்திலிருந்து பிஸ்கா
மைலகளின் ெதற்குப்பகுதி வைரக்கும் அவன்
ஆண்டுவந்தான்.

4 அவர்கள் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓைகயும்,
ெவன்றார்கள். அவன் ெரெபயத் ஜனங்கைளச்
சார்ந்தவன். அவன் அஸ்தேராத்திலும்
எத்ேரயிலுமிருந்த நிலப் பகுதிகைள ஆண்டான். 5

எர்ேமான் மைல, சல்கா, பாசானின் நிலப்பகுதிகள்
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ஆகியவற்ைறெயல்லாம் ஓக் அரசாண்டான். ெகசூர்,
மாகா ஆகிய ஜனங்கள் வாழ்ந்த ேதசம் வைரக்கும்
அவன் ேதசம் இருந்தது. கீேலயாத்தின் பாதிப்
பகுதிையயும் ஓக் ஆண்டு வந்தான். எஸ்ேபானின்
ராஜாவாகிய, சீேகானின் ேதசம் மட்டும் அப்பகுதி
பரவியிருந்தது.

6 கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய ேமாேசயும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் இந்த ராஜாக்கைள
எல்லாம் ெவன்றார்கள். ரூபன், காத், ஆகிய
ேகாத்திரத்தாருக்கும், மனாேச ேகாத்திரத்தாரில்
பாதி ஜனங்களுக்கும் ெசாந்தமாக ேமாேச
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தான்.

7 ேயார்தான் நதிக்கு ேமற்கிலுள்ள ேதசங்களின்
ராஜாக்கைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெவன்றார்கள். இந்நாட்டிற்குள் ஜனங்கைள
ேயாசுவா வழி நடத்தினான். இத்ேதசத்ைத
இஸ்ரேவலரின் பன்னிரண்டு ேகாத்திரங்களுக்கு
இைடேய ேயாசுவா பிரித்துக் ெகாடுத்தான். ேதவன்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த ேதசம்
இதுேவயாகும். லீபேனான் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள
பால்காத்திலிருந்து ேசயீரிலுள்ள ஆலாக்
மைலவைரக்குமுள்ள ேதசம் இதுவாகும். 8

மைலநாடு, ேமற்கு மைலயடிவாரம், ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு, கிழக்கு மைலகள், பாைலவனம்,
ெநேகவ் யூதாவின் கிழக்கிலுள்ள பாைலப்பிரேதசம்,
ஆகியைவ இப்பகுதியில் அடங்கியிருந்தன.
ஏத்தீயரும், எேமாரியரும், கானானியரும்,
ெபரிசியரும், ஏவியரும், ஏபூசியரும் வாழ்ந்த ேதசம்
இதுவாகும். இஸ்ரேவலர் ேதாற்கடித்த ராஜாக்களின்
ெபயர்ப் பட்டியல் பின்வருவதாகும்:

9 எரிேகாவின் ராஜா,
ெபத்ேதலுக்கு அருகிலுள்ள ஆயீயின் ராஜா,
10 எருசேலமின் ராஜா,
எப்ேரானின் ராஜா,
11 யர்மூத்தின் ராஜா,
லாகீசின் ராஜா,
12 எக்ேலானின் ராஜா,
ேகேசரின் ராஜா,
13 ெதபீரின் ராஜா,
ெகேதரின் ராஜா,
14 ஒர்மாவின் ராஜா,
ஆராதின் ராஜா,
15 லிப்னாவின் ராஜா,
அதுல்லாமின் ராஜா,
16 மக்ேகதாவின் ராஜா,
ெபத்ேதலின் ராஜா,
17 தப்புவாவின் ராஜா,
எப்ேபரின் ராஜா,
18 ஆப்ெபக்கின் ராஜா,
லசேரானின் ராஜா,
19 மாேதானின் ராஜா,
ஆத்ேசாரின் ராஜா,
20 சிம்ேரான் ேமேரானின் ராஜா,
அக்சாபின் ராஜா,
21 தானாகின் ராஜா,
ெமகிேதாவின் ராஜா,
22 ேகேதசின் ராஜா,
கர்ேமலிலுள்ள ெயாக்னியாமின் ராஜா,
23 ேதார் மைலயிலுள்ள ேதாரின் ராஜா,
கில்காலின் ேகாயிம் ராஜா,

24 திர்சாவின் ராஜா.
ெமாத்தம் ராஜாக்களின் எண்ணிக்ைக 31.

ைகப்பற்றப்படாத நாடுகள்

ேயாசுவா வயது முதிர்ந்தவனாக
இருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் அவைன
ேநாக்கி, “ேயாசுவா உனக்கு வயது

முதிர்ந்துவிட்டது, ஆனால் நீ ைகப்பற்றேவண்டிய
நாடுகள் இன்னும் பல உள்ளன. 2 ெகசூரிம்
ேதசத்ைதேயா, ெபலிஸ்தியரின் ேதசத்ைதேயா நீ
இன்னும் எடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. 3 எகிப்திலுள்ள
சீேகபர் நதியின் ேதசங்கைளயும், வடக்கில்
எக்ேரானின் கைரயிலுள்ள நாடுகைளயும் நீ
ைகப்பற்றவில்ைல. அது இன்னமும்
கானானியருக்குரியதாக உள்ளது. காசா,
அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான், காத், எக்ேரான் ஆகிய
இடங்களின் ஐந்து ெபலிஸ்திய தைலவர்கைளயும் நீ
ேதாற்கடிக்க ேவண்டியுள்ளது. 4 கானானியரின்
நாட்டிற்குக் கிழக்ேகயுள்ள ஏவியைரயும் நீ
ெவல்லேவண்டும். 5 கிப்லியரின் ேதசத்ைதயும் நீ
இன்னும் ெவற்றி ெகாள்ளவில்ைல. எர்ேமான்
மைலயின் கீேழயுள்ள பாகால்காத்திற்குக் கிழக்கில்
லீபேனானின் பகுதியிலிருந்து ெலேபா ஆமாத்
வைரக்கும் நீ ைகப்பற்ற ேவண்டும்.

6 “சீேதானின் ஜனங்கள் லீபேனானிலிருந்து
மிஸ்ெரேபாத்மாயீம் வைரயுள்ள மைலநாட்டில்
வசித்து வருகின்றனர். இஸ்ரேவலருக்காக இவர்கள்
அைனவைரயும் நான் துரத்துேவன். இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்காக ேதசத்ைதப் பிரிக்கும்ேபாது
இத்ேதசத்ைதயும் ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள். நான்
உனக்குச் ெசான்னபடிேய இைதச் ெசய். 7

இப்ேபாது, ேதசத்ைத ஒன்பது
ேகாத்திரத்தினருக்கும், மனாேச என்னும்
ேகாத்திரத்தின் சரிபாதியினருக்கும் பிரித்துக்ெகாடு”
என்றார்.

ேதசத்ைதப் பங்கிடுதல்
8 ரூபன், காத், ஆகிய ேகாத்திரத்தினருக்கும்,
மனாேச என்னும் ேகாத்திரத்தின் பாதிப்
பகுதியினரும் அவர்களுக்குரிய ேதசத்ைத
ஏற்ெகனேவ ெபற்றிருந்தார்கள். கர்த்தருைடய
ஊழியனாகிய ேமாேச, ேயார்தான் நதிக்குக்
கிழக்கிலுள்ள ேதசத்ைத அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்திருந்தான். 9 ஆேராேவர் நதிக்கருகிலுள்ள
அர்ேனான் நதியில் அத்ேதசம் ஆரம்பித்து நதியின்
நடுப்பகுதியிலுள்ள ஊர்வைரக்கும் அவர்களது ேதசம்
இருந்தது. அது ெமதபாவிலிருந்து
தீேபான்வைரக்குமுள்ள சமெவளிையயும்
ெகாண்டிருந்தது. 10 அத்ேதசத்தில் எேமாரியரின்
ராஜாவாகிய சீேகான் ஆண்டிருந்த எல்லா ஊர்களும்
அடங்கியிருந்தன. அந்த ராஜா எஸ்ேபான் நகரில்
ஆண்டு வந்தான். எேமாரியர் வாழ்ந்த பகுதி
வைரக்கும் அத்ேதசம் ெதாடர்ந்தது. 11 கீேலயாத்
என்னும் ஊரும் அத்ேதசத்தில் இருந்தது. ெகசூர்,
மாகா ஆகியவற்றின் ஜனங்கள் வாழ்ந்த பகுதியும்
அத்ேதசத்தில் இருந்தது. எர்ேமான் மைலப்பகுதி
முழுவதும் சேலகாவைரக்குமான பாசானின்
பகுதியும் அந்த நிலப் பகுதியில் அடங்கி இருந்தன.
12 ஓகின் அரசுக்குட்பட்ட நாடு முழுவதும் அதில்
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அடங்கியிருந்தது. பாசானில் ஓக் என்ற ராஜா ஆண்டு
வந்தான். முன்பு அஸ்தேராத்திலும், எத்ேரயியிலும்
அவன் ஆட்சிபுரிந்து ெகாண்டிருந்தான். ஓக் ெரபயத்
ஜனங்கள் இனத்தவன், முன்ேப ேமாேச இவர்கைள
ெவன்று, அவர்கள் நாட்ைடக் ைகப்பற்றியிருந்தான்.
13 ெகசூர், மாகா ஆகியவற்றின் ஜனங்கைள,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் துரத்தவில்ைல, இன்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடுகூட அவர்களும்
வாழ்கின்றனர்.

14 ேலவி ேகாத்திரத்திற்கு எந்த நிலப் பகுதியும்
ெகாடுக்கப்படவில்ைல. இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு, தகன பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட
மிருகங்கள் அைனத்தும் ேலவி ேகாத்திரத்தினைரச்
சார்ந்தவர்களுக்கு உரியனவாயின. கர்த்தர்
அவர்களுக்கு வாக்களித்தது அதுேவ.

15 ரூபனின் ேகாத்திரத்திலுள்ள ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திற்கும் ேமாேச வழங்கியிருந்த சிறிய
நிலப்பகுதிைய மட்டுேம அவர்கள் ெபற்றிருந்தனர்:
16 அது அர்ேனான் நதியருேகயுள்ள
ஆேராேவரிலிருந்து ெமெதபா என்ற ஊர் வைரக்கும்
உள்ள பகுதியாகும். அந்நதியின் மத்தியிலுள்ள
ஊைரயும், சமெவளிப் பகுதிையயும் அது
உள்ளடக்கியிருந்தது. 17 எஸ்ேபான் வைரக்கும்
அத்ேதசம் இருந்தது. சமெவளியின் எல்லா
ஊர்கைளயும் அது ெகாண்டிருந்தது. தீேபான்,
பாேமாத்பாகால், ெபத்பாகால், ெமேயான் ஆகியப்
பகுதிகளும், 18 யாகாசா, ெகாெதேமாத்,
ேமபாகாத், 19 கீரியாத்தாயீம், சிப்மா, ஆகியைவயும்,
பள்ளத்தாக்ைகச் சார்ந்த மைலப் பகுதிகளில் உள்ள
ெசேரத்சகார், 20 ெபத்ேபேயார், பிஸ்காவின்
மைலகள், ெபத்ெயசிேமாத் ஆகிய பகுதிகளும் அந்த
ஊர்களில் அடங்கியிருந்தன. 21 அத்ேதசம்
சமெவளியிலுள்ள எல்லா ஊர்கைளயும்,
எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகான் அரசாண்ட
எல்லாப் பகுதிகைளயும் உள்ளடக்கியிருந்தது.
எஸ்ேபான் என்னும் ஊரில் அந்த ராஜா அரசாட்சி
ெசய்தான். ஆனால் ேமாேச அவைனயும்,
மீதியானியரின் தைலவர்கைளயும் ேதாற்கடித்தான்.
ஏவி, ெரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா ஆகிேயார்
அத்தைலவர்கள் ஆவார்கள். (இத்தைலவர்கள்
எல்ேலாரும் சீேகானுடன் ஒன்றுேசர்ந்து ேமாேசைய
எதிர்த்துப் ேபாரிட்டனர்.) இத்தைலவர்கள்
எல்ேலாரும் அந்நாட்டில் வசித்தனர். 22 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேபேயாரின் குமாரனாகிய பாலாைமத்
ேதாற்கடித்தனர். (எதிர்காலம் பற்றி தனது மந்திர
சக்தியால் ெசால்வதற்குப் பாலாம் முயன்று
ெகாண்டிருந்தான்.) ேபாரின்ேபாது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பலைரக் ெகான்றனர். 23 ேயார்தான்
நதிக்கைர ரூபனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நிலத்தின்
எல்ைலயாக அைமந்தது. ேமேல கூறப்பட்ட
ஊர்களும் அவற்றின் வயல்களும் ரூபனுக்குச்
ெசாந்தமான ேதசத்தில் இருந்தன,

24 காத்தின் ேகாத்திரத்துக்கு அவரவர்
வம்சங்களின்படி ேமாேச இத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்திருந்தான்:

25 யாேசரின் ேதசமும் கீேலயாத்தின் எல்லா
ஊர்களும், ராபாவின் அருேகயுள்ள ஆேராேவர்
வைரக்குமான அம்ேமானியரின் ேதசத்தில்
பாதிையயும் ெகாடுத்தான். 26 அத்ேதசம்
எஸ்ேபானிலிருந்து ராமாத் மிஸ்பா ெபத்ேதானீம்

வைரக்கும் உள்ள பகுதிையக் ெகாண்டிருந்தது.
அத்ேதசம் மக்னாயீமிலிருந்து ெதபீர் வைரக்குமுள்ள
இடத்ைதக் ெகாண்டது. 27 ெபத்ஹராம்
பள்ளத்தாக்கு, ெபத்நிம்ரா, சுக்ேகாத், சாப்ேபான்
ஆகியைவயும் அத்ேதசத்தில் இருந்தன.
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகான் ஆண்ட மீதி
நாடும் இந்த நிலத்தில் அடங்கியிருந்தது. ேயார்தான்
நதியானது அந்த நிலத்தில் கிழக்குப் பகுதியாக
அைமந்தது. அந்த நிலம் கலிேலயா ஏரியின் கைடசி
வைரக்கும் ெதாடர்ந்தது. 28 ேமாேச காத்
ேகாத்திரத்தாருக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்தில்
இைவெயல்லாம் இருந்தன. ேமேல தரப்பட்ட எல்லா
ஊர்களும் அத்ேதசத்ைதச் சார்ந்தன. இவற்ைற காத்
ேகாத்திரத்தின் வம்சத்தினருக்கு ேமாேச பிரித்துக்
ெகாடுத்தான்.

29 மனாேசயின் ேகாத்திரத்துக்கு ேமாேச
ெகாடுத்த நிலம் பின்வருவதாகும்: மனாேச
ேகாத்திரத்தின் பாதிப் பகுதியினர் இதைனப்
ெபற்றனர்.

30 மக்னாயீமில் ேதசம் ஆரம்பித்தது. பாசான்
முழுவதும் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகினால்
ஆளப்பட்ட நாடும், பாசானில் யாவீரின் எல்லா
ஊர்களும் அத்ேதசத்தில் இருந்தன. (ெமாத்தம் 60
நகரங்கள் இருந்தன.) 31 கீேலயாத்தின் பாதிபாகம்,
அஸ்தேராத், எத்ேரயி ஆகிய நகரங்களும்
அத்ேதசத்தில் இருந்தன. (ஓக் ராஜா வசித்த
நகரங்கள் கீேலயாத், அஸ்தேராத், எத்ேரயி
ஆகியைவ.) மனாேசயின் குமாரனாகிய மாகீரின்
குடும்பத்திற்கு இத்ேதசங்கள் எல்லாம்
ெகாடுக்கப்பட்டன. மனாேசயின் குமாரர்களில்
பாதிக்குடும்பத்தினர் அவற்ைறப் ெபற்றனர்.

32 ேமாேச இத்ேதசத்ைத இந்தக்
ேகாத்திரத்தினருக்கு ெகாடுத்தான். ேமாவாப் சம
ெவளியில் ஜனங்கள் பாைளயமிட்டிருந்தேபாது
ேமாேச இைதச் ெசய்தான். எரிேகாவிற்குக்
கிழக்கில் ேயார்தான் நதிக்குக் குறுக்காக இது
இருந்தது.

33 ேலவியின் ேகாத்திரத்தினருக்கு ேமாேச எந்த
நிலத்ைதயும் ெகாடுக்கவில்ைல. ேலவி
ேகாத்திரத்தினருக்கு, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தேர பங்காக அைமவதாக வாக்களித்திருந்தார்.

ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரும், நூனின்
குமாரனாகிய ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின்
எல்லாக் ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும்

ஜனங்களுக்கு எந்ெதந்த ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்பெதன்று முடிவு ெசய்தனர். 2 ஜனங்கள்
அவர்களுக்குரிய ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கு
விரும்பிய வைகைய அவர் முன்னேர ேமாேசக்குக்
கட்டைளயிட்டிருந்தார். அவரவருக்கு எந்ெதந்த
நிலப்பகுதி ேவண்டுெமன்பைத ஒன்பதைர
ேகாத்திரத்தாரும் சீட்டு ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
3 இரண்டைர ேகாத்திரத்தாருக்கு ேமாேச
ஏற்ெகனேவ ேயார்தானுக்குக் கீழக்ேகயுள்ள
நிலத்ைதப் பிரித்துக் ெகாடுத்திருந்தான். ஆனால்
ேலவியின் ேகாத்திரத்தார் எந்த நிலத்ைதயும்
ெபறவில்ைல. 4 பன்னிரண்டு ேகாத்திரத்தினருக்கும்
அவர்களுக்குரிய நிலம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
ேயாேசப்பின் ஜனங்கள் மனாேச, எப்பிராயீம் என்று
இரண்டு ேகாத்திரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் நிலத்ைதப் ெபற்றனர்.

ேயாசுவா 14:4
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ேலவி ேகாத்திரத்துக்கு எந்த நிலமும்
ெகாடுக்கப்படவில்ைல. அவர்கள் வசிப்பதற்கு சில
ஊர்கள் மட்டுேம ெகாடுக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்தின் நடுவிலும் இந்த ஊர்கள் இருந்தன.
அவர்களுைடய மிருகங்களுக்காக வயல்ெவளி
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. 5 இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்திற்கும் நிலத்ைத எவ்வாறு பிரித்துக்
ெகாடுப்பெதன்று கர்த்தர் ேமாேசக்குச்
ெசால்லியிருந்தார். கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நிலத்ைதப் பங்கிட்டனர்.

காேலப் அவனுக்குரிய நிலத்ைதப் ெபறுதல்
6 ஒருநாள் கில்காலில் ேயாசுவாவிடம் யூதா
ேகாத்திரத்திலிருந்து சிலர் வந்தனர்.
ேகனாசியனான எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய
காேலபும், அவர்களில் ஒருவன். காேலப்
ேயாசுவாவிடம், “காேதஸ் பர்ேனயாவில் கர்த்தர்
அவரது ஊழியனாகிய, ேமாேசயிடம், உம்ைமயும்
என்ைனயும் குறித்துச் ெசான்னவற்ைற
நிைனவுகூர்ந்து பாரும். 7 நாம் ேபாகப்ேபாகிற
ேதசத்ைதப் பார்த்து வரும்படியாக கர்த்தருைடய
ஊழியனாகிய ேமாேச என்ைன அனுப்பினான்.
எனக்கு அப்ேபாது நாற்பது வயது. அத்ேதசத்ைதப்
பற்றிய எனது எண்ணங்கைள நான் திரும்பி
வந்தேபாது ேமாேசக்குக் கூறிேனன். 8 என்ேனாடு
வந்த மற்றவர்கள் தாம் பார்த்து அஞ்சியவற்ைறக்
குறித்துச் ெசான்னார்கள். ஆனால் நாம்
அத்ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு கர்த்தர் நிச்சயம் உதவி
ெசய்வார் என நான் உண்ைமயாகேவ நம்பிேனன். 9

எனேவ அந்நாளில், ‘நீ ெசல்லும் ேதசம்
உனக்குரியதாகும். உனது பிள்ைளகளுக்கு
எப்ேபாதும் அத்ேதசம் ெசாந்தமாகும். எனது
ேதவனாகிய கர்த்தைர, நீ உண்ைமயாகேவ
நம்பியதால் உனக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்’
என்று ேமாேச எனக்கு வாக்குறுதி அளித்தான்.

10 “கடந்த, 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கர்த்தர்
எனக்குச் கூறியபடிேய இன்றும் என்ைன உயிேராடு
ைவத்திருக்கிறார். நாம் பாைலவனங்களில்
இதுவைரக்கும் அைலந்ேதாம். இப்ேபாது எனக்கு,
85 வயது. 11 ேமாேச என்ைன அனுப்பியேபாது
இருந்ததுேபாலேவ இன்றும் ெபலமுள்ளவனாக
இருக்கிேறன். அன்று ேபாலேவ இன்றும் என்னால்
ேபாரிட முடியும். 12 முன்பு, கர்த்தர் எனக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த மைலப்பிரேதசத்ைத
இப்ேபாது எனக்குக் ெகாடும். வலிைம ெபாருந்திய
ஏனாக்கியர் அந்நாளில் அங்கு வாழ்ந்தனர்
என்பைதயும், அவர்களுைடய நகரங்கள்
ெபரியதாகவும் பாதுகாப்புைடயதாகவும்
இருக்கின்றன என்பைதயும் நீர்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர். இப்ேபாதும், கர்த்தர்
என்ேனாடிருக்கிறபடியால், அவர்கைள ெவளிேயற்றி
விட்டு கர்த்தர் கூறியபடி அந்த நிலப்பகுதிைய நான்
உரிைமயாக்கிக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.

13 எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய காேலைப
ேயாசுவா ஆசீர்வதித்தான். அவனுக்குச் ெசாந்தமாக
எபிேரான் நகைர ேயாசுவா ெகாடுத்தான். 14

ேகனாசியனான, எப்புன்ேனயின் குமாரனாகிய
காேலபின் குடும்பத்தாருக்கு இன்றும் அந்நகரம்
உரியதாக இருக்கிறது. ஏெனன்றால் அவன்

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் நம்பிக்ைக
ெகாண்டு அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தான். 15 முன்பு
அந்நகரம் கீரியாத்அர்பா எனப்பட்டது. அர்பா
என்னும் ஏனாக்கியரின் புகழ்ெபற்ற மனிதனின்
ெபயைர அந்நகரம் முன்பு ெபற்றிருந்தது. இதற்குப்
பின், அந்த நிலப்பகுதியில் அைமதி நிலவியது.

யூதாவிற்குரிய நிலம்

யூதாவுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நிலம் அந்தக்
ேகாத்திரத்திலிருந்த
குடும்பங்களுக்கிைடயில் பங்கிடப்பட்டது.

அந்த நிலம் ஏேதாம் எல்ைலயிலிருந்து ெதற்காக
ேதமான் விளிம்பில் சீன் பாைலவனம் வைரக்கும்
ெசன்றது. 2 யூதாவின் ெதற்கு எல்ைல சவக்கடலின்
ெதற்குக்ேகாடியில் துவங்கியது. 3 அந்த எல்ைல
ேதள்கணவாயின் ெதற்காக சீன் மைலப்பகுதி வைர
ெதாடர்ந்தது. காேதஸ் பர்ேனயாவிற்குத் ெதற்காகத்
ெதாடர்ந்தது. எஸ்ேரானிலிருந்து ஆதாைரயும் அந்த
எல்ைல கடந்து ெசன்றது. ஆதாரிலிருந்து அந்த
எல்ைல கர்க்காவிற்கு ெதாடர்ந்தது. 4 அந்த
எல்ைலயானது அஸ்ேமான், எகிப்தின் ஆறு, பின்
மத்தியதைரக் கடல் எனத் ெதாடர்ந்தது. இதுேவ
அவர்களின் ெதற்கு எல்ைலயாயிருந்தது.

5 அத்ேதசத்தின் கிழக்கு எல்ைல சவக்கடலின்
ெதன்கைரயிலிருந்து ேயார்தான் நதி கடேலாடு
ேசரும் பகுதிவைரக்கும் இருந்தது.
வடக்கு எல்ைலயானது ேயார்தான் நதி
சவக்கடேலாடு கலந்த பகுதியில் அைமந்தது. 6 பின்
அது ெபத்எக்லா வைரக்கும் ெசன்று, ெபத்
அரபாவின் வடக்ேக ெதாடர்ந்தது. ேபாகனின்
கல்வைரக்கும் அந்த எல்ைல நீண்டது. (ரூபனின்
குமாரன் ேபாகன்) 7 வடக்கு எல்ைல ஆேகார்
பள்ளத்தாக்கிலிருந்து ெதபீருக்குத் ெதாடர்ந்தது.
பின் வடக்ேக திரும்பி கில்காலுக்குச் ெசன்றது.
அதும்மீமின் மைலவழியாகச் ெசல்லும் பாைதயின்
குறுக்ேக அந்த எல்ைல இருந்தது. அது நதியின்
ெதற்குப் பகுதியாகும். என்ேசேமசின் தண்ணீரின்
வழியாகத் ெதாடர்ந்தது. இந்த எல்ைல
என்ெராேகலில் முடிந்தது. 8 எபூசியர் நகரின்
ெதற்குப் பகுதிக்குப் பக்கத்திலுள்ள இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கு வழியாக அவ்ெவல்ைல ெசன்றது.
(அந்த எபூசிய நகரேம எருசேலம் எனப்பட்டது.)
அவ்விடத்தில் எல்ைல இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கின்
ேமற்ேகயுள்ள மைலயுச்சிவைரக்கும் ெசன்றது.
ெரப்பாயீம் பள்ளத் தாக்கின் வடக்கு மூைல
வைரக்கும் அது இருந்தது. 9 அந்த இடத்திலிருந்த
ெநப்ேதாவாவின் நீரூற்று வைரக்கும் எல்ைல
ெதாடர்ந்து எப்ெபேரான் மைலக்கருேகயுள்ள
நகரங்களுக்குச் ெசன்றது. அங்கு எல்ைல திரும்பி,
பாலாவைரக்கும் ேபானது. (பாலா, கீரியாத் ெயயாரீம்
என்றும் அைழக்கப்படுகிறது.) 10 பாலாவில் எல்ைல
ேமற்ேக திரும்பி ேசயீரின் மைல நாட்டிற்குச்
ெசன்றது. ெயயாரீம் மைலயின் (ெகசேலானின்)
வடக்குப் பகுதிக்கு அது ெதாடர்ந்து
ெபத்ஷிேமசுக்குத் ெதாடர்ந்தது. அங்கிருந்து எல்ைல
திம்னாைவக் கடந்தது. 11 பிறகு எக்ேரானுக்கு
வடக்ேகயுள்ள மைலைய எல்ைல எட்டியது.
அங்கிருந்து சிக்ேரானுக்குத் திரும்பி, பாலா
மைலையத் தாண்டியது. பிறகு யாப்னிேயலுக்குச்
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ெசன்று, மத்திய தைரக்கடலில் முடிவைடந்தது. 12

யூதாவுக்குரிய ேதசத்தின் ேமற்ெகல்ைலயாக
மத்தியதைரக் கடல் இருந்தது. இந்த நான்கு
எல்ைலகளுக்கும் மத்தியில் யூதாவின் ேதசம்
இருந்தது. யூதாவின் குடும்பங்கள் அப்பகுதியில்
வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

13 யூதாவின் ேதசத்தின் ஒரு பகுதிைய
எப்புன்ேனயின் குமாரன் காேலபுக்குக்
ெகாடுக்கும்படியாக, கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளயிட்டார். எனேவ ேதவன்
கட்டைளயிட்டபடி அத்ேதசத்ைதக் காேலபுக்கு
ேயாசுவா ெகாடுத்தான். கீரியாத் அர்பா (எபிேரான்)
என்னும் நகரத்ைத ேயாசுவா அவனுக்குக்
ெகாடுத்தான். (அர்பா ஏனாக்கின் தந்ைத.) 14

எபிேரானில் வாழ்ந்த ேசசாய், அகீமான், தல்மாய்
என்ற மூன்று ஏனாக்கிய குடும்பங்கைளயும் காேலப்
ெவளிேயறும்படி ெசய்தான். அைவ ஏனாக்கின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தைவ. 15 ெதபீரில் வாழ்கின்ற
ஜனங்கேளாடு காேலப் ேபார் ெசய்தான். (முன்பு,
ெதபீைரக் கீரியாத் ெசப்ேபர் என்றும்
அைழத்தார்கள்.) 16 காேலப், “நான் கீரியாத்
ெசப்ேபைரத் தாக்க ேவண்டும். நகரத்ைதத் தாக்கி
முறியடிக்கிறவனுக்ேக என் குமாரத்தியாகிய
அக்சாைள மணம் ெசய்து ைவப்ேபன்” என்றான்.

17 காேலபின் சேகாதரனும், ேகனாசின்
மகனுமான ஒத்னிேயல் நகைர ெவன்றான். எனேவ,
ஒத்னிேயலுக்கு மைனவியாக தனது குமாரத்தி
அக்சாைளக் காேலப் ெகாடுத்தான். 18

ஒத்னிேயேலாடு வாழ்வதற்காக அக்சாள் ெசன்றாள்.
இன்னும் ெகாஞ்சம் நிலத்ைதத் தந்ைதயிடம்
ேகட்டுப்ெபறும்படி ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம்
ெசான்னான். அக்சாள் தந்ைதயிடம் ேபசுவதற்காகக்
கழுைதயிலிருந்து இறங்கியதும், காேலப் அவைள
ேநாக்கி, “உனக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்று
ேகட்டான்.

19 அக்சாள், “என்ைன ஆசீர்வதியுங்கள்.
ெநேகவில் காய்ந்த பாைலவன நிலத்ைத எனக்குக்
ெகாடுத்தீர்கள். தண்ணீருள்ள நிலத்தில் ெகாஞ்சம்
எனக்குச் ேசர்த்துக் ெகாடுங்கள்” என்று கூறினாள்.
எனேவ அவள் ேகட்டைதக் காேலப் ெகாடுத்தான்.
அந்நிலத்தில் ேமற்ப்பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும்
இருந்த தண்ணீர் வளமுள்ள நிலங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 20 ேதவன் அவர்களுக்கு வாக்களித்த
ேதசத்ைத யூதா ேகாத்திரத்தினர் ெபற்றனர்.
ஒவ்ெவாரு யூதா ேகாத்திரத்தினரும் தங்களுக்குரிய
பங்கு நிலத்ைதப் ெபற்றனர்.
21 ெநேகவின் ெதற்கிலுள்ள ஊர்கைளெயல்லாம்
யூதா ேகாத்திரத்தினர் ெபற்றனர். ஏேதாமின்
எல்ைலயருேக இந்த ஊர்கள் இருந்தன.
அவ்வூர்களின் பட்டியல் இங்ேக தரப்படுகிறது:
கப்ெசேயல், ஏேதர், யாகூர், 22 கீனா, தீேமானா,
அதாதா, 23 ேகேதஸ், ஆத்ேசார், இத்னான், 24

சீப், ேதெலம், ெபயாேலாத், 25 ஆத்ேசார்,
அதாத்தா, கீரிேயாத், எஸ்ேரான், (ஆத்ேசார்) 26

ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா, 27 ஆத்சார்காதா,
எஸ்ேமான், ெபத்பாேலத், 28 ஆத்சார்சுவால்,
ெபெயர் ெசபா, பிஸ்ேயாத்யா, 29 பாலா, ஈயிம்,
ஆத்ேசம், 30 எல்ேதா லாத், ெகசீல், ஒர்மா, 31

சிக்லாக், தமன்னா, சன்சன்னா, 32 ெலபாேயாத்,

சில்லீம், ஆயின், ரிம்ேமான் ஆகிய ெமர்த்தம் 29
ஊர்களும் அவற்றின் வயல்களும் இருந்தன.

33 ேமற்கு மைலயடிவாரத்தில் யூதா ேகாத்திரத்தினர்
தங்கள் ஊர்கைளப் ெபற்றனர். அந்த ஊர்களின்
பட்டியல் வருமாறு:
எஸ்தாேவால், ேசாரியா, அஷ்னா, 34 சேனாகா,
என்கன்னீம், தப்புவா, ஏனாம், 35 யர்மூத்,
அதுல்லாம், ேசாக்ேகா, அேசக்கா, 36 சாராயீம்,
அதித்தாயீம், ெகேதரா, (ேகெதெராத்தாயீம்)
ஆகியைவ ஆகும். ெமாத்தத்தில் 14 ஊர்களும்
அவற்றின் வயல்களும் அங்கு இருந்தன.

37 மைலயடிவாரத்தில் யூதா ேகாத்திரத்தினருக்கும்
இந்த ஊர்கள் வழங்கப்பட்டது:
ேசனான், அதாஷா, மிக்கதால்காத், 38 திலியான்,
மிஸ்ேப ேயாக்ெதேயல், 39 லாகீஸ், ேபாஸ்காத்,
எக்ேலான், 40 காேபான், லகமாம், கித்லீஷ். 41

ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாகமா, மக்ேகதா,
ஆகியைவ உட்பட ெமாத்தம் 16 ஊர்களும்
அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களும் ெகாடுக்கப்பட்டன.

42 யூதாவின் ஜனங்கள் இந்த ஊர்கைளயும்
ெபற்றார்கள்.
லிப்னா, ஏத்ேதார், ஆஷான், 43 இப்தா, அஸ்னா,
ெநத்சீப், 44 ேககிலா, அக்சீப், மேரஷா ஆகியைவ
ஆகும். ெமாத்தத்தில் ஒன்பது ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றிலுமுள்ள ஊர்களும் இருந்தன.

45 எக்ேரானும் அைதச் சார்ந்த ஊர்களும்
வயல்களும் யூதாவின் ஜனங்களுக்குக் கிைடத்தன.
46 அவர்கள் எக்ேரானுக்கு ேமற்கிலுள்ள
பகுதிையயும் அஸ்ேதாத்திற்கு அருேகயுள்ள
ஊர்கைளயும் வயல்கைளயும் ெபற்றார்கள். 47

அஸ்ேதாத்ைதச் சுற்றிலுமுள்ள பகுதியும் அங்குள்ள
ஊர்களும் யூதாவின் நிலத்தின் பகுதிகளாயின.
காசாைவச் சுற்றிலுமுள்ள பகுதிகைளயும்
வயல்கைளயும் ஊர்கைளயும் கூட யூதாவின்
ஜனங்கள் ெபற்றனர். அவர்களது நிலம் எகிப்தின் நதி
மற்றும் மத்தியதைரக் கடலின் கடற்கைர வைரக்கும்
ெதாடர்ந்தது.
48 யூதாவின் ஜனங்களுக்கு மைலநாட்டின்
ஊர்களும் ெகாடுக்கப்பட்டன. இங்கு அவ்வூர்களின்
பட்டியல் தரப்படுகிறது:
சாமீர், யாத்தீர், ேசாக்ேகா, 49 தன்னா, கீரியாத்,
சன்னா (ெதபீர்), 50 ஆனாப், எஸ்ெதெமா, ஆனீம்,
51 ேகாேசன், ஓேலான், கிெலா. இைவ
பதிெனாரு ஊர்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களும் உள்ளடங்கிய பகுதி ஆகும்.

52 இந்த ஊர்களும் கூட யூதாவின் ஜனங்களுக்குத்
தரப்பட்டன:
அராப், தூமா, எஷியான், 53 யானூம், ெபத்தப்புவா,
ஆப்ெபக்கா, 54 உம்தா, கீரீயாத்அர்பா,
(எபிேரான்), சீேயார். ெமாத்தம் ஒன்பது ஊர்களும்,
அவற்ைறச் சுற்றிலுமிருந்த வயல்களும்
உள்ளடங்கிய பகுதி ஆகும்.

55 இன்னும் சில ஊர்களும் யூதா ஜனங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்டன:
மாேகான், கர்ேமல், சீப், யுத்தா, 56 ெயஸ்ரேயல்,
ெயாக்ெதயாம், சேனாகா, 57 காயின், கிபியா,
திம்னா, ஆகிய பத்து ஊர்களும் அவற்றின்
வயல்களும் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும்.

58 யூதாவின் ஜனங்களுக்குக் கீழ்வரும் ஊர்களும்
வழங்கப்பட்டன:
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அல்கூல், ெபத்சூர், ெகேதார், 59 மகாராத்,
ெபதாேனாத், எல்ெதேகான், ஆகிய ஆறு
ஊர்களும், அவற்ைறச் சுற்றிலும் காணப்பட்ட
வயல்களும் உள்ளடங்கிய பகுதி ஆகும்.

60 ரபா, கீரியாத்பாகால் (கீரியாத்ெயயாரீம்) ஆகிய
இரண்டு ஊர்களும் யூதாவின் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டன.
61 பாைலவனத்தின் பின்வரும் ஊர்களும் யூதாவின்
ஜனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன: அவ்வூர்களின்
பட்டியல் இங்குத் தரப்படுகிறது:
ெபத்அரபா, மித்தீன், ெசக்காக்கா, 62 நிப்சான்,
உப்பு நகரம், என்ேகதி ஆகிய ஆறு ஊர்களும்,
அவற்ைறச் சுற்றியிருந்த வயல்களும் உள்ளடங்கிய
பகுதி ஆகும்.
63 எருசேலமில் வாழ்ந்த எபூசியைர யூதாவின்
பைடயால் துரத்த முடியவில்ைல. எனேவ இன்றும்
எருசேலமில் யூதர்கேளாேட எபூசியர் வாழ்கின்றனர்.

எப்பிராயீம், மனாேச ஆகிேயாருக்கான நிலம்

ேயாேசப்பின் குடும்பம் ெபற்ற ேதசம்
இதுேவ. எரிேகாவின் அருேக ேயார்தான்
நதியில் ஆரம்பித்து, இத்ேதசம்

எரிேகாவின் ஆறுகள் வைரக்கும் உள்ள பகுதி ஆகும்.
(அது எரிேகாவின் கிழக்குப் பாகமாகும்.)
எரிேகாவிலிருந்து ெபத்ேதலின் மைல நாடு
வைரக்கும் அதின் எல்ைல விரிந்திருந்தது. 2

ெபத்ேதலிலிருந்து (லூஸ்) அதேராத்திலுள்ள
அர்கீயினுைடய எல்ைலவைரக்கும் நீண்டது. 3

ெதாடர்ந்து எல்ைல ேமற்ேக யப்ெலத்தியரின்
எல்ைல வைரக்கும் ெதாடர்ந்து, தாழ்வான
ெபத்ெதாேரான் வைரக்கும் அது விரிந்தது. ேமலும்
ேகேசருக்குச் ெசன்று, மத்தியதைரக்
கடல்வைரக்கும் ெதாடர்ந்தது.

4 மனாேச, எப்பிராயீம் ேகாத்திர ஜனங்கள்
அவர்களுக்குரிய நாட்ைடப் ெபற்றனர். (மனாேசயும்
எப்பிராயீமும் ேயாேசப்பின் ஜனங்கள்.)

5 எப்பிராயீம் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நிலம் இதுேவ: ேமல் ெபத்ெதாேரானுக்கு
அருேகயுள்ள அதேராத் அதார் என்னும் இடத்தில்
கிழக்ெகல்ைல ஆரம்பித்தது. 6 மிக்ேமத்தாத்தில்
அதன் ேமற்ெகல்ைல ெதாடங்கியது. எல்ைல
கிழக்காகத் திரும்பி தானாத் சீேலாவிற்குச் ெசன்று,
யேநாகாவிற்குக் கிழக்காகத் ெதாடர்ந்தது. 7 இந்த
எல்ைல யேநாகாவிலிருந்து அதேராத் மற்றும்
நகராத்வைரக்கும் ெசன்றது. எரிேகாைவத் ெதாடும்
அந்த எல்ைல ெதாடர்ந்து ேயார்தான் நதியில் ேபாய்
முடிந்தது. 8 ேமற்கு எல்ைல தப்புவாவிலிருந்து
கானா நதிக்குப்ேபாய், கடலில் முடிந்தது. எப்பிராயீம்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நிலம் இதுேவ.
அந்தக் ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
அத்ேதசத்தின் பாகத்ைதப் ெபற்றது. 9 எப்பிராயீமின்
எல்ைலயிலுள்ள ஊர்களில் பலவும் மனாேசயின்
எல்ைலகளில் இருந்தன. ஆனால் எப்பிராயீம்
ஜனங்கள் அவ்வூர்கைளயும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்கைளயும் ெபற்றனர். 10 காேசர் என்னும்
ஊைரவிட்டுக் கானானியைர ெவளிேயற்ற எப்பிராயீம்
ஜனங்களால் முடியவில்ைல. இன்றும்கூட
கானானியர் எப்பிராயீம் ஜனங்கேளாடு வசித்து

வருகின்றனர். ஆனால் கானானியர் எப்பிராயீமருக்கு
அடிைமகளாயினர்.

பிறகு மனாேசயின் ேகாத்திரத்தினருக்கு
நிலம் வழங்கப்பட்டது. மனாேச
ேயாேசப்பின் முதல் குமாரன்,

கிேலயாத்தின் தந்ைதயாகிய மாகீர் மனாேசயின்
முதல் குமாரன். மாகீர் சிறந்த வீரன், எனேவ
கீேலயாத், பாசான் ஆகிய பகுதிகள் அவனுக்குத்
தரப்பட்டன. 2 மனாேச ேகாத்திரத்தின் பிற
குடும்பங்களுக்கும் ேதசம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அைவ
அபிேயசர், ஏேலக், அஸ்ரிேயல், ெசேகம், எப்ேபர்,
ெசமீதா ஆகிேயாரின் குடும்பங்கள் ஆகும். இவர்கள்
மனாேசயின் பிற குமாரர்கள். இவர்களின்
குடும்பங்கள் ேதசத்தில் பங்ைகப் ெபற்றன.

3 எப்ேபரின் குமாரன் ெசெலாப்பியாத்.
கிேலயாத்தின் குமாரன் எப்ேபர். மாகீரின் குமாரன்
கிேலயாத், மனாேசயின் குமாரன் மாகீர்,
ெசேலாப்பியாத்திற்கு குமாரர்கள் இருக்கவில்ைல,
அவனுக்கு ஐந்து ெபண்கள் இருந்தனர். அவர்களின்
ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள்,
திர்சாள் ஆகியைவ ஆகும். 4 ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாரிடமும் நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாவிடமும், எல்லாத் தைலவர்களிடமும்
அப்ெபண்கள் ெசன்று, “ஆண்கைளப் ேபாலேவ
எங்களுக்கும் நிலத்ைதத் தரும்படியாக கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டார்” என்றனர்.
எெலயாசார் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
அப்ெபண்களுக்கும் ெகாஞ்சம் நிலம் ெகாடுத்தான்.
எனேவ ஆண்கைளப் ேபான்ேற இந்த
குமாரத்திகளும் நிலத்ைதப் ெபற்றார்கள்.

5 ேயார்தான் நதிக்கு ேமற்ேக பத்துப்
பகுதிகைளயும், ேயார்தான் நதிக்கு மறுகைரயில்
கீேலயாத், பாசான் ஆகிய பகுதிகைளயும் மனாேச
ேகாத்திரத்தினர் ெபற்றனர். 6 மனாேசயின்
குமாரத்திகளும், குமாரர்கைளப் ேபான்ேற நிலத்தில்
பங்ைகப் ெபற்றனர். கீேலயாத் ேதசம் மனாேசயின்
பிற குடும்பங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.

7 ஆேசருக்கும் மிக்ேமத்தாத்திற்கும் இைடப்பட்ட
பகுதியில் மனாேசயின் நிலங்கள் இருந்தன. அது
சீேகமுக்கு அருகில் இருந்தது. என்தப்புவாவின்
ெதற்ேக எல்ைல ெசன்றது. 8 தப்புவாைவச் சூழ்ந்த
பகுதி மனாேசக்கு உரியதாயிற்று. ஆனால் அவ்வூர்
அவனுக்கு உரியதாகவில்ைல. மனேசயின் ேதசத்து
எல்ைலயில் தப்புவா என்ற ஊர் இருந்தது. அது
எப்பிராயீம் ஜனங்களுக்கு உரியதாக இருந்தது. 9

மனாேசயின் எல்ைல ெதற்ேக கானா நதிவைரக்கும்
ெதாடர்ந்தது. இப்பகுதி மனேச
ேகாத்திரத்தினருக்கு உரியதாக இருந்தும்,
நகரங்கள் எப்பிராயீமுக்குச் ெசாந்தமாயின. நதிக்கு
வடக்ேக மனாேசயின் எல்ைல அைமந்தது. அது
மத்தியத்தைரக் கடல்வைர எட்டியது. 10

ெதற்ேகயுள்ள ேதசம் எப்பிராயீமுக்குச்
ெசாந்தமானது. வடக்ேகயுள்ள ேதசம் மனாேசக்குச்
ெசாந்தமானது. மத்தியத்தைரக் கடல் ேமற்கு
எல்ைலயாக இருந்தது. அதன் எல்ைல வடக்கில்
ஆேசரின் ேதசத்ைதயும், கிழக்கில் இசக்காரின்
ேதசத்ைதயும் ெதாட்டது.

11 இசக்கார், ஆேசர் ஆகிேயாரின் பகுதிகளிலும்
மனாேச ஜனங்களின் ஊர்கள் இருந்தன.
ெபத்ெசயான், இப்ெலயாம், அவற்ைறச் சுற்றிலும்
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காணப்பட்ட சிற்றூர்கள் எல்லாம் மனாேச
ஜனங்களுக்குச் ேசர்ந்தன. ேதார், எந்ேதார்,
தானாக், ெமகிேதா மற்றும் அைவகைளச்
சுற்றியிருந்த சிறிய நகரங்களிலும் வாழ்ந்தார்கள்.
நாேபாத்தின் மூன்று ஊர்களிலும் அவர்கள்
வாழ்ந்தனர். 12 மனாேச ேகாத்திரத்து ஜனங்கள்
அந்நகரங்கைள முறியடிக்க முடியவில்ைல.
கானானியர்கள் அங்கு ெதாடர்ந்து
வாழ்ந்தேபாதிலும் 13 இஸ்ரேவலர் வலிேயாராயினர்.
அப்ேபாது கானானியைரத் தங்களுக்காக
உைழக்கும்படி இஸ்ரேவலர் ெசய்தனர். ஆனால்
அவர்கள் ேதசத்ைத விட்டுப் ேபாகும்படியாக
கானானியைர வற்புறுத்தவில்ைல.

14 ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்தினர் ேயாசுவாவிடம்,
“எங்களுக்கு ஒரு பகுதி நிலம் மாத்திரேம நீங்கள்
ெகாடுத்தீர்கள். ஆனால் நாங்கேளா
எண்ணிக்ைகயில் மிகுதியான அளவில் உள்ேளாம்.
தம் ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் ெகாடுத்த ேதசத்தில்
ஒரு பகுதிைய மட்டும் நீங்கள் ஏன் எங்களுக்குக்
ெகாடுத்தீர்கள்?” என்றனர்.

15 ேயாசுவா, “நீங்கள் எண்ணிக்ைகயில் அதிக
அளவு இருந்தீர்கேளயானால் மைல நாட்டுக்குச்
ெசன்று, அந்நிலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அந்நிலம் இப்ேபாது ெபரிசியருக்கும்,
ெரப்பாயீமீயருக்கும் உரியதாக உள்ளது.
எப்பிராயீமின் மைல நாடு உங்களுக்கு அளவில்
மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் மட்டுேம அந்நிலத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.

16 ேயாேசப்பின் ஜனங்கள், “எங்களுக்கு
எப்பிராயீமின் மைலநாடு ேபாதுமான அளவு ெபரியது
அல்ல. ஆனால் அங்கு வாழும் கானானியரிடம்
ஆற்றல் வாய்ந்த ேபார்க்கருவிகள் உள்ளன.
அவர்களிடம் இரும்பாலாகிய ேதர்கள்
இருக்கின்றன! அந்த ஜனங்கேள பள்ளத்தாக்கிலும்
அதிகாரம் ெசலுத்துகின்றனர்! ெயஸ்ேரேயல்
பள்ளத்தாக்கு, ெபத்ெசயான், அங்குள்ள சிறிய
ஊர்கள் ஆகியவற்றின் அதிகாரமும் அவர்களிடேம
உள்ளது” என்றார்கள்.

17 எப்பிராயீம், மனாேச, ேயாேசப்பின்
ஜனங்களிடம் ேயாசுவா, “நீங்கள் எண்ணிக்ைகயில்
பலராயிருக்கிறீர்கள். வல்லைம மிக்கவர்கள்.
நிலத்தில் ஒரு பகுதிையக் காட்டிலும் அதிகம்
உங்களுக்குத் தரப்பட ேவண்டும். 18 நீங்கள் மைல
நாட்ைடப் ெபறுவீர்கள். அது காடு, ஆனால்
மரங்கைள ெவட்டி, வாழ்வதற்ேகற்ற இடமாக
மாற்றலாம். உங்களுக்கு அது ெசாந்தமாகும்.
அங்கிருந்து கானானியைர ெவளிேயறச் ெசய்வீர்கள்.
அவர்கள் ஆற்றல் வாய்ந்ேதாராய், சிறந்த ேபார்க்
கருவிகைள ைவத்திருந்தாலும் அவர்கைள நீங்கள்
ேதாற்கடிப்பீர்கள்” என்றான்.

ேதசத்தின் பிறபகுதிகைளப் பங்கிடுதல்

சீேலாவில் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
ஒன்றாகக் கூடினார்கள், அங்கு ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைத நிறுவினர். இஸ்ரேவலர்

ேதசத்தில் ஆட்சி ெசலுத்தினர். அத்ேதசத்தின்
பைகவர்கைள எல்லாம் அவர்கள் ெவன்றனர். 2

அப்ேபாது இஸ்ரேவலின் ஏழு ேகாத்திரங்கள்

இன்னும் ேதவன் வாக்களித்த தங்களுக்குரிய
நிலத்தின் பாகத்ைதப் ெபறாமலிருந்தனர்.

3 எனேவ ேயாசுவா இஸ்ரேவலைர ேநாக்கி,
“நீங்கள் உங்கள் நிலங்கைளப் ெபற ஏன் இவ்வளவு
காலம் காத்திருந்தீர்கள்? உங்கள் பிதாக்களின்,
ேதவனாகிய கர்த்தர், இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத்
தந்தார். 4 எனேவ உங்களில் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்தினரும் மும்மூன்று ஆட்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் ேதசத்ைதப் பற்றித் ெதரிந்து
வருவதற்கு நான் அவர்கைள அனுப்புேவன் அவர்கள்
திரும்பி வந்து என்னிடம் அந்த ேதசத்ைத பற்றி
விவரிப்பார்கள். 5 அவர்கள் ேதசத்ைத ஏழு
பாகங்களாகப் பிரிப்பார்கள். யூதாவின்
ஜனங்களுக்குத் ெதற்கிலுள்ள ேதசம் உரியதாகும்.
ேயாேசப்பின் ஜனங்கள் வடக்கிலுள்ள ேதசத்ைத
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். 6 ஆனால் நீங்கள்
ேதசப்படத்ைத வைரந்து அைத ஏழாகப் பிரிக்க
ேவண்டும். அப்படத்ைத என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள். எந்ெதந்த ேகாத்திரத்தாருக்கு,
எந்ெதந்த பகுதி என்பைத நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
தீர்மானிப்பதற்கு விட்டுவிடுேவாம். 7 ேலவியர்
ேதசத்தில் எந்தப் பாகத்ைதயும் ெபறவில்ைல.
கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக ேசைவ ெசய்வேத
அவர்களுக்குரிய பங்காகும். வாக்களிக்கப்பட்ட
ேதசத்தில் தங்களுக்குரிய பாகத்ைத காத், ரூபன்
ஆகிய ேகாத்திரங்களும், மனாேச ேகாத்திரத்தின்
பாதிக் குடும்பங்களும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
ேயார்தான் நதியின் கிழக்குப் பகுதியில் அவர்கள்
வசித்தனர். கர்த்தருைடய, ஊழியனாகிய ேமாேச,
அவர்களுக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்திருந்தான்”
என்றான்.

8 ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஆட்கள் ேதசத்ைதப்
பார்க்கவும், பின்னர் அைதப் படமாக வைரந்து
ேயாசுவாவிடம் ெகாண்டுவரவும் திட்டமிட்டனர்.
ேயாசுவா அவர்கைள ேநாக்கி, “ேபாய் ேதசத்ைத
ஆராய்ந்து, அதன் படங்கைள வைரயுங்கள். பிறகு
சீேலாவில் என்னிடம் வாருங்கள். பின் சீட்டுப்
ேபாட்டு, கர்த்தர் உங்களுக்கான பாகத்ைதத் ேதர்ந்
ெதடுக்கும்படியாகச் ெசய்ேவன்” என்றான்.

9 எனேவ அந்த ஆட்கள் ேதசத்திற்குள்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுற்றி
ஆராய்ந்து, படங்கள் தயாரித்தனர். அவர்கள் அந்தத்
ேதசத்ைத ஏழு பகுதிகளாகப் பிரித்தனர். அவர்கள்
படங்கைள வைரந்த பின்னர் சீேலாவிற்கு
ேயாசுவாவிடம் திரும்பிச் ெசன்றனர். 10 சீேலாவில்
கர்த்தருைடய முன்னிைலயில் ேயாசுவா
சீட்டுகைளக் குலுக்கிப் ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவ்வாறு, ேயாசுவா ேதசத்ைதப் பிரித்து ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்தினருக்கும் அவரவருக்குரிய பாகத்ைதக்
ெகாடுத்தான்.

ெபன்யமீனுக்குரிய நிலம்
11 யூதா, ேயாேசப்பு ேகாத்திரங்களுக்கு
மத்தியிலுள்ள நிலம், ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தினருக்குக் கிைடத்தது. ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தில் உள்ள ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தாரும்
தங்களுக்குரிய பங்ைகப் ெபற்றனர்.
ெபன்யமீனுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நிலம்
இதுேவ: 12 ேயார்தான் நதியருேக அதன்

ேயாசுவா 18:12
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வடக்ெகல்ைல ஆரம்பித்தது. எரிேகாவின் வடக்குக்
கைரேயாரமாக எல்ைல ெதாடர்ந்தது.
ெபத்தாேவனின் கிழக்குப் பகுதிவைரக்கும்
அவ்ெவல்ைல ெசன்றது. 13 லூசின் (ெபத்ேதலின்)
ெதற்ேக எல்ைல ெசன்றது. அதேராத் அதார்
வைரக்கும் எல்ைல ெதாடர்ந்தது.
கீழ்ெபத்ெதாேரானின் ெதற்கிலுள்ள மைலயின் ேமல்
அதேராத் அதார் இருந்தது. 14 ெபத்ெதாேரானின்
ெதற்கிலுள்ள மைலயிலிருந்து எல்ைல ெதற்ேக
திரும்பி, மைலக்கு ேமற்குப்புறமாக ெசன்றது.
கீரியாத் பாகாலுக்கு (“கீரியாத் ெயயாரீம்” என்றும்
அைழக்கப்பட்டது.) எல்ைல ெசன்றது. இவ்வூர் யூதா
ஜனங்களுக்குச் ெசாந்தமானது. இது ேமற்ெகல்ைல
ஆகும்.

15 ெதற்ெகல்ைல கீரியாத்ெயயாரீமுக்கருேக
ெதாடங்கி ெநப்ேதாவா நதிக்குச் ெசன்றது. 16

ெரபாயீம் பள்ளத்தாக்கின் வடக்கிலிருந்த
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கிற்கு, அருேகயுள்ள
மைலக்குக் கீேழ எல்ைல நீண்டது. எபூசியின்
நகரத்திற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு
வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது. எபூசியின்
நகரத்திற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு
வைரக்கும் எல்ைல ெதாடர்ந்தது. பின் என்ெராேகல்
வைர ெசன்றது. 17 அங்கு, எல்ைல வடக்ேக திரும்பி
என்ேசேமசுவைர ேபானது. ெகலிேலாத் வைரக்கும்
எல்ைல ெதாடர்ந்தது. (மைலத் ெதாடர்களிலிருந்து
அதும்மீம் வழி அருேக ெகலிேலாத் இருந்தது.)
ரூபனின் குமாரனான ேபாகனுக்காக குறிக்கப்பட்ட
“ெபருங்கல்” வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது. 18

ெபத்அரபாவின் வடக்குப் பாகம் வைரக்கும் எல்ைல
ெசன்றது. பின் எல்ைல அராபா வைரக்கும்
ேபாயிற்று. 19 பின்பு எல்ைல ெபத் ஓக்லாவின்
வடக்குப் பகுதிவைரக்கும் ெசன்று சவக் கடலின்
வடக்ெகல்ைலயில் முடிவுற்றது. இங்ேகதான்
ேயார்தான் நதி கடலில் ெசன்று ேசர்ந்தது. அதுேவ
ெதற்ெகல்ைல.

20 ேயார்தான் நதி கிழக்ெகல்ைலயாக இருந்தது.
இதுேவ ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தினருக்காக
ெகாடுக்கப்பட்ட நிலமாக இருந்தது. எல்லாப்
பக்கத்து எல்ைலகளும் அைவேய. 21 எல்லாக்
குடும்பங்களும் அவற்றிற்குரிய நிலத்ைதப் ெபற்றன.
இைவேய அவர்களின் பட்டணங்கள்: எரிேகா,
ெபத்ஒக்லா, ஏேமக்ேகசீஸ், 22 ெபத்அரபா,
ெசமாராயிம், ெபத்ேதல், 23 ஆவீம், பாரா, ஓப்ரா, 24

ேகப்பார் அேமானாய், ஓப்னி, காபா ஆகியைவ
ஆகும். ெமாத்தம் 12 நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களும் அவர்களுக்கு உரியைவயாயின.

25 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
கிபிேயான், ராமா, ேபேராத், 26 மிஸ்ேப, ெகப்பிரா,
ேமாத்சா, 27 ெரக்ேகம், இர்ெபேயல், தாராலா, 28

ேசலா, ஏேலப், எபூசி நகரம் (எருசேலம்), கீெபயாத்,
கீேரயாத் ஆகியவற்ைறயும் ெபற்றனர். 14
நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த ஊர்களும்
இருந்தன. இவற்ைற எல்லாம் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தினர் ெபற்றனர்.

சிமிேயானின் நிலம்

பின்பு ேயாசுவா, சிமிேயான் ேகாத்திரத்ைத
சார்ந்த எல்லா குடும்பங்களுக்கும்

அவர்களுக்குரிய பாகத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
யூதாவிற்குரிய இடத்திற்குள் சிமிேயானின் நிலம்
இருந்தது. 2 இதுேவ அவர்கள் ெபற்ற பகுதியாகும்:
ெபயர் ெசபா (ேசபா எனவும் அைழக்கப்பட்டது.)
ெமாலாதா, 3 ஆசார் சூகால், பாலா, ஆத்ேசம். 4

எல்ேதாலாத், ெபத்தூல், ஒர்மா, 5 சிக்லாக்,
ெபத்மார் காேபாத், ஆத்சார்சூசா, 6

ெபத்ெலபாேவாத், சருேகன் ஆகியைவ ஆகும்.
ெமாத்தம் 13 ஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றிலுமுள்ள
வயல்களும் அைமந்தன.

7 அவர்கள் ஆயின், ரிம்ேமான், எத்ேதர், ஆசான்
ஆகிய ஊர்கைளயும் ெபற்றனர். நான்கு ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றிலுமுள்ள வயல்களும் கிைடத்தன. 8

பாலாத் ெபேயர் (ெநேகவின் ராமா) வைரக்குமுள்ள
நகரங்கைளச் சுற்றிலுமிருந்த வயல்கள் கிைடத்தன.
அதுேவ சிமிேயான் ேகாத்திரத்தினருக்குக் கிைடத்த
நிலமாகும். ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திற்கும் ேதசத்தில்
பாகம் கிைடத்தது. 9 யூதாவிற்குக் கிைடத்த
இடத்திற்குள் சிமிேயானின் நிலம் இருந்தது. யூதா
ஜனங்களுக்கு அவர்களின் ேதைவக்கதிகமான நிலம்
இருந்தது. எனேவ அவர்கள் நிலத்தில் ஒரு பகுதி
சிமிேயான் ஜனங்களுக்குக் கிைடத்தது.

ெசபுேலானின் நிலம்
10 தங்கள் நிலத்ைதப் ெபற்ற அடுத்த ேகாத்திரம்,
ெசபுேலான் ஆகும். அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட
நிலங்கைளச் ெசபுேலானின் குடும்பங்கள் ெபற்றன.
ெசபுேலானின் எல்ைல சாரீத்வைர நீண்டது. 11 அது
மாராலாவின் ேமற்ேக ெசன்று தாபேசத்ைதத்
ெதாட்டது. ெயக்கிேனயாமின் கைரேயாரமாக
எல்ைல நீண்டது. 12 பின் எல்ைல கிழக்ேக
திரும்பியது. சாரீதிலிருந்து கிஸ்ேலாத்தாேபார் வைர
ெசன்றது. பிறகு எல்ைல தாபாராத்திற்கும்
யப்பியாவிற்கும் ெசன்றது. 13 கித்தாஏேபர், இத்தா
காத்சீன் ஆகியவற்றின் கிழக்கு வைரக்கும் எல்ைல
நீண்டு பின் ரிம்ேமானில் முடிவுற்றது. பிறகு எல்ைல
திரும்பி நியாவிற்குச் ெசன்றது. 14 நியாவில் எல்ைல
திரும்பி அன்னத்ேதானின் வடக்ேக ெசன்று இப்தா
ஏல் பள்ளத்தாக்கு வைர ெதாடர்ந்தது. 15

இவ்ெவல்ைலயின் உள்ேள கத்தாத், நகலால்,
சிம்ேரான், இதாலா, ெபத்லேகம் நகரங்கள்
இவ்ெவல்ைலக்குள் இருந்தன. ெமாத்தம் 12
ஊர்களும், அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களுமிருந்தன.

16 ெசபுேலானுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ஊர்களும்
வயல்களும் இைவேய. ெசபுேலானின் குடும்பங்கள்
நிலத்தில் பங்ைகப் ெபற்றன.

இசக்காரின் நிலம்
17 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திற்கு நிலத்தின்
நான்காவது பாகம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்தக்
ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் பங்ைகப்
ெபற்றன. 18 அந்தக் ேகாத்திரத்தினருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட நிலம் இதுேவ: ெயஸ்ரேயல்,
ெகசுல்ேலாத், சூேனம், 19 அப்பிராயீம், சீேகான்,
அனாகராத், 20 ராப்பித், கிஷிேயான், அெபத்ஸ், 21

ெரேமத், என்கன்னீம், என்காதா, ெபத்பாத்ெசஸ்
ஆகியைவ அடங்கிய பகுதி ஆகும்.

22 அவர்கள் நிலத்தின் எல்ைல தாேபார், சகசீமா,
ெபத்ஷிேமசு ஆகியவற்ைறத் ெதாட்டது. ேயார்தான்
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நதியில் எல்ைல நின்றது. ெமாத்தம் 16 ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றியிருந்த வயல்களும் இருந்தன. 23

இந்த நகரங்களும் ஊர்களும் இசக்கார் ேகாத்திரம்
ெபற்ற நிலத்தில் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்திற்கும் பங்கு கிைடத்தது.

ஆேசரின் நிலம்
24 ஆேசர் ேகாத்திரத்தினருக்கு நிலத்தின்
ஐந்தாவது பாகம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்தக்
ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் நிலத்தின் ஒரு
பங்ைகப் ெபற்றது. 25 அந்தக் ேகாத்திரத்தினருக்கு
ெகாடுக்கப்பட்ட நிலம் இதுேவ: எல்காத், ஆலி,
ேபேதன், அக்சாப், 26 அலம்ேமெலக், ஆமாத்,
மீஷயால் ஆகியைவ.
கர்ேமல் மைல, சிேகார்லிப்னாத் வைரக்கும்
ேமற்ெகல்ைல ெதாடர்ந்தது. 27 பிறகு எல்ைல
கிழக்ேக திரும்பியது. ெபத்தாேகானுக்கு எல்ைல
ெசன்றது. ெசபுேலாைனயும், இப்தாேவல்
பள்ளத்தாக்ைகயும் அவ்ெவல்ைல ெதாட்டது. பின்னர்
ேமற்ேக ெபத்ேதேமாக்கிற்கும், ேநகிேயலுக்கும்
அவ்ெவல்ைல ெசன்றது. கபூலின் வடக்குப் பகுதிைய
எல்ைல தாண்டியது. 28 பின் எல்ைல எபிேரான்
என்ற அப்ேதான் ேரேகாப், அம்ேமான், கானா
வைரக்கும் ெசன்றது ெபரிய சீேதான் பகுதி
வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது. 29 அந்த எல்ைல
ராமாவிற்குத் ெதற்ேக ேபாய், தீரு என்னும் வலிய
நகருக்கு ேநராக ெசன்றது. பின் அது திரும்பி
ஓசாைவ அைடந்து, 30 உம்மா, ஆஃெபக், ேரேகாப்,
அத்சீப் அருகில் கடலில் முடிவுற்றது.
ெமாத்தத்தில் 22 நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்நிலங்களும் இருந்தன. 31 இந்நகரங்களும்
வயல்களும் ஆேசரின் ேகாத்திரத்தாருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. அந்த ேகாத்திரத்தின்
குடும்பங்களில் உள்ள எல்லாருக்கும் அந்த நிலத்தில்
பங்கு கிைடத்தது.

நப்தலியின் நிலம்
32 ஆறாவது பகுதியின் நிலம் நப்தலி
ேகாத்திரத்திற்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்த
ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திற்கும் அதில்
பங்கு கிைடத்தது. 33 சானானீமிற்கு அருகிலுள்ள
ெபரிய மரத்தினருேக அவர்கள் நிலத்தின் எல்ைல
ஆரம்பித்தது. இது ஏேலபிற்கு அருேக இருந்தது.
ஆதமி ெநேகபிற்கும், யாப்னீேயலுக்கும் ஊடாக
எல்ைல ெதாடர்ந்து லக்கூம் வழியாக ேயார்தான்
நதியில் முடிவுற்றது. 34 அஸ்ேனாத் தாேபார்
வழியாக எல்ைல ேமற்ேக ெசன்றது. உக்ேகாக்கில்
எல்ைல நின்றது. ெதற்ெகல்ைல ெசபுேலாைனயும்,
ேமற்ெகல்ைல ஆேசைரயும் ெதாட்டது. எல்ைல
ேயார்தான், நதிக்கு கிழக்ேக யூதாவிற்குச் ெசன்றது.
35 இவ்ெவல்ைலகளின் உள்ேள பலமுள்ள நகரங்கள்
சில இருந்தன. அந்நகரங்கள் சீத்திம், ேசர், அம்மாத்,
ரக்காத், கின்னேரத், 36 ஆதமா, ராமா, ஆத்ேசார்,
37 ேகேதஸ், எத்ேரயி, என்ஆத்ேசார், 38 ஈேரான்,
மிக்தாேலல், ஓேரம், ெபதானாத், ெபத்ஷிேமஸ்
ஆகியைவ ஆகும். ெமாத்தம் 19 ஊர்களும்,
அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களும் இருந்தன.

39 இந்த நகரங்களும் வயல்களும் நப்தலி
ேகாத்திரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டன. அந்தக்

ேகாத்திரத்தில் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் நிலத்தில்
பங்ைகப் ெபற்றன.

தாணின் நிலம்
40 பின்பு ேதசத்தின் ஏழாவது பகுதி தாண்
ேகாத்திரத்திற்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்த
ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திற்கும் பங்கு
கிைடத்தது. 41 கீழ்க்கண்ட பகுதிகேள அவர்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ட நிலமாகும் ேசாரா, எஸ்தாேவால்,
இர்ேசேமஸ், 42 சாலாபீன், ஆயேலான், ெயத்லா, 43

ஏேலான், திம்னாதா, எக்ேரான், 44 எல்ெதக்ேக,
கிெபத்ேதான், பாலாத், 45 ேயகூத், ெபனெபராக்,
காத்ரிம்ேமான், 46 ேமயார்ேகான், ராக்ேகான்,
யாப்ேபாவிற்கு அருகிலுள்ள பகுதிகள் ஆகியைவ
ஆகும்.

47 தாணின் ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய
ேதசத்ைதப் ெபறுவதில் ெதால்ைல ேநர்ந்தது.
பலமான பைகவர்கள் அங்ேக இருந்தனர். தாண்
ஜனங்களால் அவர்கைள எளிதில் ெவல்ல
முடியவில்ைல. ேலேசமின் ஜனங்களுக்கு எதிராக
தாண் ஜனங்கள் ேபார் ெசய்தனர். ேலேசைமத்
ேதாற்கடித்து அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்கைளக்
ெகான்றனர். ேலேசம் என்னும் ஊரில் தாண்
ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் ேகாத்திரத்தின்
தந்ைதயாகிய தாண் என்ற ெபயைர அதற்குக்
ெகாடுத்தனர். 48 அந்த எல்லா நகரங்களும்
அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களும் தாண்
ேகாத்திரத்தினருக்கு உரியனவாயின. ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்திற்கும் அதற்குரிய பங்கு கிைடத்தது.

ேயாசுவாவின் நிலம்
49 தைலவர்கள் ேதசத்ைதப் பங்கிட்டு ெவவ்ேவறு
ேகாத்திரங்களுக்கு ெகாடுத்து முடித்தனர். அதன்
பிறகு, நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவிற்கும்
ெகாஞ்சம் நிலத்ைத பங்காகக் ெகாடுப்பெதன
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முடிெவடுத்தனர். அது
அவனுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நிலம் ஆகும்.

50 கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடி எப்பிராயீம் மைல
நாட்டிலுள்ள திம்னாத் ேசரா நகரத்ைத அவர்கள்
ேயாசுவாவிற்குக் ெகாடுத்தனர். அவ்வூைரேய தனக்கு
ேவண்டுெமன ேயாசுவா ேகட்டான். ேயாசுவா
அவ்வூைரப் பலமாகக் கட்டி அங்கு வாழ்ந்தான்.

51 இஸ்ரேவலின் ெவவ்ேவறு ேகாத்திரங்களுக்கும்
இந்த ேதசப் பகுதிகள் முழுவதும் பிரித்து
ெகாடுக்கப்பட்டன. நிலத்ைதப் பங்கிட
ஆசாரியனாகிய எெலயாசார், நூனின் குமாரனாகிய
ேயாசுவா, ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தின் தைலவர்கள்
ஆகிேயார் சீேலாவில் ஒருமித்துக் கூடினார்கள்.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் நுைழவாயிலில் கர்த்தருக்கு
முன்னர் அவர்கள் சந்தித்து, ேதசத்ைதப் பங்கிட்டு
முடித்தனர்.

அைடக்கல நகரங்கள்

கர்த்தர் ேயாசுவாவிடம், “நீ
இஸ்ரேவலருக்குக் கூறேவண்டியதாவது,
உங்களுக்கு ஒரு கட்டைளையக்

ெகாடுக்கும்படி ேமாேசக்குச் ெசான்ேனன். 2

பாதுகாப்பிற்ெகன்று சில குறிப்பிட்ட நகரங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்குமாறு அவன் உன்னிடம் கூறினான். 3
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யாேரனும் ஒருவன் மற்ெறாருவைனக் ெகான்றால்,
அக்ெகாைலயானது ேவண்டுெமன்ேற ெசய்த
காரியமாக இல்லாமல் தற்ெசயலாக நிகழ்ந்ததாக
இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் அைடக்கல நகருக்குள்
ெசன்று ஒளிந்துக்ெகாள்ளலாம்.

4 “அவன் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள் என்ன
ெவனில்: அவன் ஓடி அந்நகரங்கள் ஒன்றில்
ஒளிந்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவன் நகரத்தின்
நுைழவாயிலருேக நின்று தைலவர்கைள ேநாக்கி
நிகழ்ந்தைதச் ெசால்ல ேவண்டும். பின் தைலவர்கள்
நகரத்தினுள்ேள நுைழய அவனுக்கு அனுமதியும்,
அவர்கேளாடு ேசர்ந்து வாழ அவனுக்ேகார் இடமும்
தரலாம். 5 அவைனத் துரத்திய மனிதன் அந்நகைர
வந்தைடயும் பட்சத்தில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைன
அவர்கள் ஒப்பைடக்கக் கூடாது. அந்நகரத்தின்
தைலவர்கள் அக்ெகாைல ேவண்டுெமன்ேற நிகழ்ந்த
ஒன்றல்ல என்பதால் அவைனக் காப்பாற்ற ேவண்டும்.
அது ஒரு விபத்து. அவன் ேகாபம் ெகாண்டு
திட்டமிட்டு அக்ெகாைலையச் ெசய்யவில்ைல. அது
தற்ெசயலாக நிகழ்ந்தது. 6 அந்நகரத்து
நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும்வைர அவன்
அந்நகரில் தங்க ேவண்டும். தைலைம ஆசாரியன்
இறக்கும்மட்டும் அவன் அந்நகரில் இருக்க
ேவண்டும். பின்னர் அவன் தனது வீட்டிற்குத் திரும்பிச்
ெசல்லலாம்” என்றார்.

7 எனேவ இஸ்ரேவலர், “அைடக்கல நகரங்கள்”
என அைழக்கும்ெபாருட்டு சில நகரங்கைள
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர். அந்நகரங்கள்:
நப்தலியின் மைலநாட்டிலுள்ள கலிேலயாவின்
ேகேதஸ், எப்பிராயீம் மைலநாட்டில் சீேகம்,
யூதாவின் மைலநாட்டில் கீரியாத்அர்பா (எபிேரான்).
8 ரூபனின் ேதசத்தில், வனாந்திரத்தில் எரிேகாவிற்கு
அருேக ேயார்தான் நதியின் கிழக்கிலுள்ள ேபேசர்,
காத்தின் ேதசத்தில் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்,
மனாேச ேதசத்தில் பாசானிலுள்ள ேகாலான்
ஆகியனவாகும்.

9 யூதேனா, அல்லது அவர்கேளாடு வாழ்ந்த
அந்நியேனா யாைரயாவது அசம்பாவிதமாக ெகால்ல
ேநர்ந்தால் இந்நகரங்களில் ஒன்றிற்கு
பாதுகாப்பிற்காக ஓடிவிட
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தான். அவைனத் துரத்தும்
எவரும் அவைனக் ெகால்லக் கூடாது. அந்நகரின்
நீதிமன்றம் அவனுக்கு நீதி வழங்கும்.

ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவியர்களுக்கும் உரிய
பட்டணங்கள்

ேலவி ேகாத்திரத்தின் குடும்பத்
தைலவர்கள் ஆசாரியனாகிய
எெலயாசாைரயும், நூனின் குமாரனாகிய

ேயாசுவாைவயும், இஸ்ரேவலின் பிற
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கைளயும் கண்டு
ேபசுவதற்குச் ெசன்றார்கள். 2 கானான்
ேதசத்திலுள்ள சீேலா என்னும் நகரில் இது
நிகழ்ந்தது. ேலவியின் தைலவர்கள் அவர்கைள
ேநாக்கி, “கர்த்தர் ேமாேசக்கு ஓர் கட்டைளயிட்டார்.
நாங்கள் வாழ்வதற்கு நகரங்கைளயும், எங்கள்
மிருகங்கள் ேமய்வதற்குத் ேதைவயான
வயல்நிலங்கைளயும் தருமாறு கட்டைளயிட்டார்”
என்றார்கள். 3 எனேவ இஸ்ரேவலர் கர்த்தருைடய

இக்கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். ேலவிய
ஜனங்களுக்கு இந்த நகரங்கைளயும், அவர்களின்
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சார்ந்த
நிலங்கைளயும் வழங்கினார்கள்.

4 ேகாகாத்தியரின் குடும்பத்தினர் ேவவியின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்த ஆசாரியனான
ஆேரானின் சந்ததியார். யூதா, சிமிேயான் மற்றும்
ெபன்யமீன் ஆகிேயாருக்குரிய பகுதிகளிலிருந்து 13
ஊர்கள் ேகாகாத் குடும்பத்தின் ஒரு
பகுதியினருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டன.

5 எப்பிராயீம், தாண், ஆகிய
ேகாத்திரத்தினருக்கும் மனாேச ேகாத்திரத்தின்
பாதி ேபர்க்கும் ெசாந்தமான ஊர்களிலிருந்து பத்து
நகரங்கள் ேகாகாத்தியரின் பிற குடும்பங்களுக்குத்
தரப்பட்டன.

6 ெகர்ேசானின் குடும்பத்தினருக்கு 13 நகரங்கள்
அளிக்கப்பட்டன. இசக்கார், ஆேசர், நப்தலி, மற்றும்
பாசானிலிருந்த மனாேசயின் பாதிக்குடும்பத்தினர்
ஆகிேயாருக்குச் ெசாந்தமான பகுதிகளில் இந்த
நகரங்கள் இருந்தன.

7 ெமராரி குடும்பத்தாருக்குப் பன்னிரண்டு ஊர்கள்
வழங்கப்பட்டன. ரூபன், காத், ெசபுேலான்
ஆகிேயாருக்குச் ெசாந்தமான ேதசத்தில் இைவ
இருந்தன.

8 இவ்வாறு இஸ்ரேவலர் ேலவியருக்கு இந்த
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றியிருந்த வயல்
நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டதற்குக் கீழ்ப்படும்படியாக அவர்கள்
இைதச் ெசய்தனர்.

9 யூதாவிற்கும் சிமிேயானுக்கும் ெசாந்தமான
பகுதிகளிலிருந்த நகரங்களின் ெபயர்கள் இைவ: 10

ேலவியரில் ேகாகாத் குடும்பத்தாருக்கு முதலில்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நகரங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டன.
11 கீரியாத்அர்பாைவ அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்
(இது எபிேரான். அர்பா என்னும் மனிதனின்
ெபயரால் அைழக்கப்பட்டது. அர்பா ஆனாக்கின்
தந்ைத.) அவர்களின் மிருகங்களுக்காக நகரங்களின்
அருேக சில நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 12

ஆனால் கீரியாத்அர்பா நகைரச் சுற்றிலுமிருந்த
நகரங்களும் நிலங்களும் எப்புன்ேனயின் குமாரன்
காேலபுக்குச் ெசாந்தமாயிருந்தது. 13 எனேவ
எபிேரான் நகைர ஆேரானின் சந்ததிக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். (எபிேரான் பாதுகாப்பான
நகரமாயிருந்தது.) லிப்னா, 14 யத்தீர்,
எஸ்ெதெமாவா, 15 ஓேலான், ெதபீர், 16 ஆயின்,
யுத்தா, ெபத்ஷிேமஸ் ஆகிய நகரங்கைளயும்
ஆேரானின் சந்ததிக்கு அளித்தனர். இந்த
நகரங்களின் அருேகயிருந்த நிலத்ைதயும்
அவர்களின் கால்நைடகளுக்காக அளித்தனர். இந்த
இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் ஒன்பது நகரங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள்.

17 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திற்கு ெசாந்தமான
நகரங்கைளயும் ஆேரானின் சந்ததிக்கு அவர்கள்
ெகாடுத்தார்கள். அந்நகரங்கள் கிபிேயான், ேகபா,
18 ஆனாேதாத், அல்ேமான் ஆகியனவாகும்.
அவர்களுக்கு இந்த நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்ெகன அவற்றினருேகயுள்ள
நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். 19 ெமாத்தத்தில்,
ஆசாரியர்களுக்கு 13 ஊர்கைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
(எல்லா ஆசாரியர்களும் ஆேரானின் சந்ததியார்.)
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ஒவ்ெவாரு நகருக்கருேகயும் நிலங்கைள
மிருகங்களுக்காக ஒதுக்கினர்.

20 ேகாகாத்திய குடும்பங்களில்
மீதியானவர்களுக்கு எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த பகுதியிலுள்ள நகரங்கள் தரப்பட்டன.
அவர்கள் இந்த நகரங்கைளப் ெபற்றனர்: 21

எப்பிராயீம் மைல நாட்டின் சீேகம் நகரம். (சீேகம்
அைடக்கல நகரம்.) ேகேசர், 22 கிப்சாயீம்,
ெபத்ெதாேரான் ஆகியவற்ைறயும் ெபற்றார்கள்.
ெமாத்தத்தில், எப்பிராயீம் ஜனங்கள் நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவ்வூர்கைளச்
சுற்றியிருந்த நிலங்கைளயும் வழங்கினர்.

23 தாண் ேகாத்திரத்தினர்களுக்கு எல்ெதக்ேக,
கிெபத்ேதான், 24 ஆயேலான், காத் ரிம்ேமான்
ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெமாத்தம், நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அந்த
நகரங்கைளச் சுற்றியிருந்த நிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.

25 மனாேச ேகாத்திரத்தின் பாதி ஜனங்கள்
தானாைகயும், காத் ரிம்ேமாைனயும் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் இரண்டு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்நகரங்கைள சுற்றியிருந்த
நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.

26 ேகாகாத்திய குடும்பத்தின் மீதியான ஜனங்கள்
பத்து நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சூழ்ந்திருந்த நிலங்கைளயும் ெபற்றார்கள்.

27 ெகர்ேசான் குடும்பமும் ேலவியின்
ேகாத்திரத்ைதச் சார்ந்தது. அவர்கள் இந்த
நகரங்கைளப் ெபற்றனர்:
மனாேச ேகாத்திரத்தின் பாதி ஜனங்கள்
பாசானிலுள்ள ேகாலாைனக் ெகாடுத்தனர்.
(ேகாலான் அைடக்கல நகரம்.) மனாேச ஜனங்கள்
ெபேயஸ்திராைவயும் ெகாடுத்தார்கள். ெமாத்தத்தில்,
மனாேச ேகாத்திரத்தின் பாதி ஜனங்கள் இரண்டு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சூழ்ந்த நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.

28 இசக்கார் ேகாத்திரத்தினர் கீேசான், தாபராத்,
29 யர்மூத், என்கன்னீம் ஆகியவற்ைறக்
ெகாடுத்தனர். ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சார்ந்த
நிலங்கைளயும் இசக்கார் ஜனங்கள்
ெகாடுத்தார்கள்.

30 ஆேசர் ேகாத்திரத்தினர் மிஷயால், அப்ேதான்,
31 எல்காத், ேரேகாப் ஆகியவற்ைறக்
ெகாடுத்தார்கள். ஆேசர் ஜனங்கள் ெமாத்தம் நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சூழ்ந்த நகரங்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.

32 நப்தலி ேகாத்திரத்தினர் கலிேலயாவிலுள்ள
ேகேதைசக் ெகாடுத்தார்கள். (ேகேதஸ் அைடக்கல
நகரம்.) நப்தலி ஜனங்கள் அம்ேமாத்ேதாைரயும்
கர்தாைனயும் ெகாடுத்தனர். நப்தலி ஜனங்கள்
மூன்று நகரங்கைளயும், மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சுற்றிலுமிருந்த நிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.

33 ெமாத்தத்தில், ெகர்ேசான் குடும்பத்தார் 13
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சுற்றிலுமிருந்த நிலங்கைளயும் ெபற்றனர்.

34 மற்ெறாரு ேலவியர் குழு ெமராரி குடும்பம்
ஆகும். ெமராரி குடும்பம் இந்த நகரங்கைளப்
ெபற்றது: ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தினர்

ேயாக்னியாம், கர்தா, 35 திம்னா, நகலால்
ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெசபுேலான் ஜனங்கள்
ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்திருந்த
நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். 36 ரூபன்
ேகாத்திரத்தினர் அவர்களுக்குப் ேபேசர், யாகசா, 37

ேகெதேமாத், ெமபகாத் ஆகியவற்ைறக்
ெகாடுத்தனர். ெமாத்தத்தில், ரூபன் ஜனங்கள்
நான்கு நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சூழ்ந்திருந்த நிலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். 38 காத் ேகாத்திரத்தினர்
அவர்களுக்குக் கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். (ராேமாத் அைடக்கல நகரம்.)
மக்னாயீம், எஸ்ேபான், யாேசர் ஆகியவற்ைறயும்
ெகாடுத்தனர். 39 ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்நகரங்கைளச் சார்ந்த
நிலங்கைளயும் காத் ஜனங்கள் ெகாடுத்தனர்.

40 ெமாத்தத்தில், ேலவியரின் கைடசி
குடும்பத்தினர் ஆகிய, ெமராரி குடும்பத்தினர்,
பன்னிரண்டு நகரங்கைளப் ெபற்றனர்.

41 எனேவ ேலவியர்கள் ெமாத்தம் 48
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சுற்றிலுமுள்ள நிலங்கைளயும் ெபற்றனர். இந்த
நகரங்கள் அைனத்தும் பிற ேகாத்திரத்தினருக்குச்
ெசாந்தமான பகுதிகளில் இருந்தன. 42 ஒவ்ெவாரு
பகுதியிலும் மிருகங்களுக்கான நிலமும் இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு ஊரிலும் அவ்வாேற இருந்தது.

43 அவ்வாறு கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு அளித்த
வாக்குறுதிைய நிைற ேவற்றினார். அவர் வாக்களித்த
எல்லா நிலத்ைதயும் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
ஜனங்கள் நிலத்ைதப் ெபற்று அங்கு வாழ்ந்தனர். 44

கர்த்தர் அந்த ஜனங்களின் முற்பிதாக்களுக்கு
வாக்களித்தபடிேய அவர்களின் ேதசத்ைதச்
சுற்றிலுமுள்ள பகுதிகளில் அைமதி நிலவும்படி
ெசய்தார். அவர்கள் பைகவர்கள் யாரும் அவர்கைள
ெவல்லவில்ைல. இஸ்ரேவலர் தமது பைகவர்கைள
எல்லாம் முறியடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமதித்தார். 45

கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்குக் ெகாடுத்த எல்லா
அருைமயான வாக்குறுதிகைளயும் நிைறேவற்றினார்.
அவர் ெகாடுத்த வாக்குறுதி எைதயும்
நிைறேவற்றாமல் இருக்கவில்ைல. ஒவ்ெவாரு
வாக்குறுதிையயும் நிைறேவற்றினார்.

மூன்று ேகாத்திரங்கள் ெசாந்த இடத்திற்குச்
ெசல்லுதல்

ரூபன், காத், மனாேச
ேகாத்திரங்களிலிருந்த ஜனங்கள்
அைனவைரயும் ேயாசுவா ஒரு

கூட்டத்திற்கு அைழத்தான். 2 ேயாசுவா அவர்கைள
ேநாக்கி, “ேமாேச கர்த்தருைடய ஊழியன். ேமாேச
ெசய்யும்படி கூறியவற்றிற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தீர்கள்.
எனது எல்லா கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தீர்கள். 3 இஸ்ரேவலரின் எல்லா
ஜனங்களுக்கும் நீங்கள் உதவியாக இருந்தீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் இட்ட
கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். 4

இஸ்ரேவலருக்கு அைமதி வழங்குவதாக உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர் வாக்களித்தார். இப்ேபாது,
கர்த்தர் தமது வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றினார்.
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இப்ேபாது உங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பிப் ேபாகலாம்.
ேயார்தான் நதியின் கிழக்குப் புறத்திலுள்ள நிலத்ைத
கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய ேமாேச உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். அந்நிலத்ைத உங்கள் இருப்பிடமாகக்
ெகாண்டு நீங்கள் ேபாகலாம். 5 ஆனால் ேமாேச
ெகாடுத்த சட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்து பின்பற்ற
ேவண்டுெமன்பைத நிைனவில் ைவயுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர ேநசித்து அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அவைரப்
பின்பற்றி முழு இதயத்துடனும் முழு ஆத்துமாவுடனும்
சிறப்பாக அவருக்கு ேசைவ ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து
ெசய்து வாருங்கள்” என்றான்.

6 பின் ேயாசுவா அவர்கைள ஆசீர்வதித்தான்.
அவர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பிப்
ேபானார்கள். 7 பாசான் ேதசத்ைத, ேமாேச
மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற்குக்
ெகாடுத்திருந்தான். ேயார்தான் நதியின் ேமற்குப்
பகுதியிலுள்ள ேதசத்ைத ேயாசுவா மனாேச
ேகாத்திரத்தின் மற்ற பாதிக் குடும்பங்களுக்கு
ெகாடுத்தான். ேயாசுவா அவர்கைள ஆசீர்வதித்து
அவர்கைள வீட்டிற்கு அனுப்பினான். 8 அவன்,
“நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள் ஆனீர்கள். உங்களுக்கு
மிருக ஜீவன்கள் பல உள்ளன. உங்களிடம்
ெபான்னும், ெவள்ளியும், விைலயுயர்ந்த நைககளும்
உள்ளன. உங்களிடம் அழகிய ஆைடகள்
இருக்கின்றன. உங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து பல
ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைளயடித்திருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் இருப்பிடத்திற்குச் ெசன்று அவற்ைற
உங்கள் சேகாதரேராேட பங்கிட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்”
என்றான்.

9 எனேவ ரூபன், காத், மனாேச
ேகாத்திரத்தினரும் பிற இஸ்ரேவலைரப் பிரிந்து
ெசன்றனர். அவர்கள் கானானிலுள்ள சீேலாவில்
இருந்தனர். அவர்கள் அவ்விடத்ைத விட்டு
கீேலயாத்திற்குத் திரும்பிச் ெசன்றார்கள். ேமாேச
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த அவர்கள் ெசாந்த
இடத்திற்குப் ேபானார்கள். இந்நிலத்ைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாக கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்தார்.

10 ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்திரத்தினரும்
கீேலயாத் என்னும் இடத்திற்குச் ெசன்றார்கள்.
இந்த இடம் கானான் ேதசத்தில் ேயார்தான் நதிக்கு
அருேக இருந்தது. அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் ஓர்
அழகிய பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். 11 இந்த
மூன்று ேகாத்திரங்களும் கட்டிய பலிபீடத்ைதக்
குறித்து சீேலாவிலுள்ள பிற இஸ்ரேவலர்
ேகள்விப்பட்டனர். கானானின் எல்ைலயில் கீேலயாத்
என்னுமிடத்தில் அப்பலிபீடம் இருந்தது என்பைத
அறிந்தனர். அப்பலிபீடம் இஸ்ரேவலரின் நாட்டில்
ேயார்தான் நதிக்கருேக இருந்தது. 12 இம்மூன்று
ேகாத்திரத்தினரிடமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மிகுந்த
ேகாபம் ெகாண்டனர். அவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்து,
அவர்களுக்குெகதிராகப் ேபார் ெசய்ய
முடிெவடுத்தனர்.

13 ரூபன், காத் மனாேச ேகாத்திரத்தினரிடமும்
ேபசுவதற்கு இஸ்ரேவலர் சில ஆட்கைள
அனுப்பினார்கள். ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரின்
குமாரன் பிெனகாஸ் அவர்களுக்குத் தைலவனாகச்
ெசன்றான். 14 அவர்கள் ேகாத்திரத்தின்
தைலவர்கள் பத்து ேபைர அவேனாேட கூட

அனுப்பினார்கள். சீேலாவிலிருந்த இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிலிருந்து ஒவ்ெவான்றிற்கும் ஒரு
மனிதன் வீதம் ெசன்றான்.

15 எனேவ பதிெனாருவர் கீேலயாத்திற்கு ரூபன்,
காத், மனாேச ேகாத்திரத்தினரிடம் ேபசுவதற்காகச்
ெசன்றனர். பதிெனாருவரும் அவர்கைள ேநாக்கி: 16

“இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்ெகதிராக இக்காரியத்ைத
ஏன் ெசய்தீர்கள்? கர்த்தருக்கு எதிராக ஏன்
திரும்பினீர்கள்? உங்களுக்காக ஏன் ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினீர்கள்? இது ேதவனின்
ேபாதைனக்கு எதிரானது என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள்! 17 ேபேயாரில் என்ன ேநர்ந்தது
என்பைத நிைனத்துப்பாருங்கள். அப்பாவத்தால் நாம்
இன்றும் துன்புறுகிேறாம். அப்ெபரும் பாவத்தால்
இஸ்ரேவலரில் பலர் ேநாயுறுமாறு ேதவன் ெசய்தார்.
அந்ேநாயால் இன்றும் நாம் துன்புறுகிேறாம், 18

இப்ேபாது நீங்களும் அைதேய ெசய்கிறீர்கள்!
கர்த்தருக்கு எதிராகத் திரும்புகிறீர்கள்! கர்த்தைர
பின்பற்ற மறுப்பீர்களா? நீங்கள் ெசய்வைத
நிறுத்தாவிட்டால், கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனம்
முழுவதின் ேமலும் ேகாபம்ெகாள்வார்.

19 “உங்கள் நிலம் ஆராதைனக்குச் சிறந்ததல்ல
ெவன்றால், எங்கள் நிலத்திற்குள் வாருங்கள்.
கர்த்தருைடய கூடாரம் எங்கள் நிலத்தில் உள்ளது.
எங்கள் நிலத்தில் சில பகுதிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு
இங்கு வாழலாம். ஆனால் கர்த்தருக்கு எதிராகத்
திரும்பாதீர்கள். இன்ெனாரு பலிபீடம் கட்டாதீர்கள்.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தினருேக கர்த்தருைடய
பலிபீடம் ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்டுள்ளது.

20 “ேசராவின் குமாரனாகிய ஆகான் என்ற
மனிதைன ஞாபகப்படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்.
அழிக்கப் படேவண்டிய ெபாருட்கைளப் பற்றிய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய அவன் மறுத்தான். அந்த
ஒரு மனிதன் ேதவனின் கட்டைளைய மீறினான்,
ஆனால் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
தண்டிக்கப்பட்டனர். ஆகான் தன் பாவத்திற்காக
மரித்தான். ஆனால் மற்றும் பலரும் மரிக்க
ேநரிட்டது” என்று எல்லா இஸ்ரேவலரும்
உங்களிடம் ேகட்கிறார்கள் என்றனர்.

21 ரூபன், காத் மனாேச ேகாத்திரத்தினர், அந்தப்
பதிெனாரு ஆட்களுக்கும் பதிலளித்தனர். அவர்கள்,
22 “கர்த்தர் எங்கள் ேதவன்! கர்த்தேர எங்கள்
ேதவன் என்று மீண்டும் ெசால்கிேறாம்! நாங்கள்
இைதச் ெசய்த காரணத்ைதயும் ேதவன் அறிவார்.
நீங்களும் அைத அறிய ேவண்டுெமன்று நாங்கள்
விரும்புகிேறாம். நாங்கள் ெசய்தைத நீங்கள்
நியாயந்தீர்க்கலாம். நாங்கள் தவேறனும் ெசய்ததாக
நீங்கள் நம்பினால், நீங்கள் எங்கைளக்
ெகால்லலாம். 23 நாங்கள் ேதவனின் சட்டங்கைள
மீறினால், கர்த்தேர எங்கைளத் தண்டிக்கட்டும். 24

தகன பலி, தானிய காணிக்ைக, சமாதான பலி
ஆகியவற்ைறக் ெகாடுப்பதற்காக நாங்கள் இந்தப்
பலிபீடத்ைதக் கட்டியதாக நீங்கள்
நிைனக்கிறீர்களா? இல்ைல! அதற்காக நாங்கள்
இைதக் கட்டவில்ைல. நாங்கள் ஏன் இந்தப்
பலிபீடத்ைதக் கட்டிேனாம்? உங்கள் ேதசத்தின்
ஜனங்கள் எதிர்காலத்தில் எங்கைள இஸ்ரேவலின்
ஒேர பகுதியாக ஏற்றுக் ெகாள்ளமாட்டார்கேளா
என்று எண்ணி பயந்ேதாம். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர நாங்கள் ஆராதிக்கக் கூடாது
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என்று உங்கள் ஜனங்கள் கூறுவார்கள் என நிைனத்து
பயந்ேதாம். 25 ேயார்தான் நதிக்கு மறு பக்கத்தில்
ேதவன் எங்களுக்கு நிலத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
ேயார்தான் நதி நம்ைமப் பிரிக்கிறது. உங்கள்
பிள்ைளகள் வளர்ந்து ேதசத்ைத ஆளும்ேபாது,
நாங்களும் உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள என்று
அவர்கள் எண்ணமாட்டார்கள். அவர்கள் எங்கைள
ேநாக்கி, ‘ரூபன், காத் ஜனங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அல்ல!’ என்று ெசால்லக்கூடும். அப்ேபாது
எங்கள் பிள்ைளகள் கர்த்தைர ஆராதிக்க உங்கள்
பிள்ைளகள் தைட ெசய்யக்கூடும்.

26 “எனேவ இப்பலிபீடத்ைதக்
கட்டமுடிெவடுத்ேதாம். தகன பலிகளுக்ேகா, மற்ற
பலிகளுக்ேகா இைதப் பயன்படுத்த
நிைனக்கவில்ைல. 27 நீங்கள் ஆராதிக்கும்
ேதவைனேய நாங்களும் ஆராதிக்கிேறாம் என்பைத
எங்கள் ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவேத
இப்பலிபீடத்ைதக் கட்டியதன் உண்ைமயான
காரணமாகும். கர்த்தைர நாம் ஆராதிக்கிேறாம்
என்பதற்குச் சான்றாக உங்களுக்கும் எங்களுக்கும்,
எதிர்காலத்தில் நம் பிள்ைளகளுக்கும், இப்பலிபீடம்
அைமயும். நமது பலிகள், தானிய காணிக்ைககள்,
சமாதான பலிகள் ஆகியவற்ைற கர்த்தருக்ேக
ெகாடுப்ேபாம். உங்கள் பிள்ைளகள் வளர்ந்து
ெபரியவர்கள் ஆகும்ேபாது நாங்களும் உங்கைளப்
ேபாலேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறாம். 28

வருங்காலத்தில், உங்கள் பிள்ைளகள் எங்கள்
பிள்ைளகைளப் பார்த்து. அவர்கள் இஸ்ரேவலரல்ல
என்று கூறினால், அப்ேபாது எங்கள் பிள்ைளகள்,
‘பாருங்கள்! எங்கள் பிதாக்கள் ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டியிருக்கிறார்கள். பரிசுத்த கூடாரத்தின்
அருேகயுள்ள கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைதப் ேபாலேவ
இப்பலிபீடமும் அைமந்துள்ளது. நாங்கள்
இப்பலிபீடத்ைதப் பலி ெசலுத்துவதற்குப்
பயன்படுத்துவதில்ைல. நாங்களும் இஸ்ரேவலரில்
ஒரு பங்குைடயவர்கள் என்பதற்கு இது சான்றாகும்!’
என்று ெசால்லமுடியும்.

29 “உண்ைமயாகேவ, கர்த்தருக்கு எதிராக
இருப்பதற்கு எங்களுக்கு விருப்பமில்ைல. அவைரப்
பின்பற்றுவைத நிறுத்தும் விருப்பமும் இப்ேபாது
எங்களுக்குக் கிைடயாது. பரிசுத்த கூடாரத்தின்
முன்ேன இருப்பது மட்டுேம உண்ைமயான பலிபீடம்
என்பைத நாங்கள் அறிேவாம். அப்பலிபீடம் நமது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உரியது” என்றார்கள்.

30 ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்திரத்தினர்
கூறியவற்ைற ஆசாரியனாகிய பிெனகாசும்
அவேனாடு வந்த தைலவர்களும் ேகட்டார்கள். அந்த
ஜனங்கள் உண்ைமேய கூறுகிறார்கள் என்று
அவர்கள் திருப்தி அைடந்தார்கள். 31 எனேவ
ஆசாரியனாகிய பிெனகாஸ், “கர்த்தர்
நம்ேமாடிருக்கிறார் என்பைத அறிகிேறாம். அவருக்கு
எதிராக நீங்கள் திரும்பவில்ைல என்பைதயும்
நாங்கள் அறிகிேறாம். கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளக் தண்டிக்கமாட்டார், என்பதால்
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்” என்றார்கள்.

32 பிறகு பிெனகாசும், தைலவர்களும் அங்கிருந்து
தங்கள் இருப்பிடத்திற்குத் திரும்பிச் ெசன்றனர்.
ரூபன், காத் ஜனங்கைளக் கீேலயாத் ேதசத்தில்
விட்டு கானானுக்குப் ேபானார்கள் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் அவர்கள் திரும்பிப் ேபாய்
நடந்தவற்ைறக் கூறினார்கள். 33 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் திருப்தி ெகாண்டனர். அவர்கள்
சந்ேதாஷமைடந்து ேதவனுக்கு நன்றி ெதரிவித்தனர்.
ரூபன், காத், மனாேச ஆகிய ஜனங்களுக்ெகதிராகப்
ேபார் ெசய்ய ேவண்டாெமன முடிெவடுத்தனர். அந்த
ஜனங்கள் வாழும் இடத்ைத அழிக்க ேவண்டாம்
எனவும் முடிவு ெசய்தனர்.

34 ரூபன், காத், ஜனங்கள் பலிபீடத்திற்கு ஒரு
ெபயரிட்டனர். அவர்கள் அைத, “கர்த்தேர ேதவன்
என்ற எங்கள் நம்பிக்ைகக்கு இது சான்று” என்று
அைழத்தார்கள்.

ேயாசுவா ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்துதல்

சுற்றிலுமிருந்த எதிரிகளிடமிருந்து கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்கு அைமதிையக்
ெகாடுத்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரப்

பாதுகாத்தார். வருடங்கள் கழிந்தன, ேயாசுவா வயது
முதிர்ந்தவனானான். 2 அப்ேபாது, எல்லா மூத்த
தைலவர்கைளயும், குடும்பத் தைலவர்கைளயும்,
நியாயாதிபதிகைளயும், இஸ்ரேவலரின்
அதிகாரிகைளயும் ேயாசுவா ஒருங்ேக அைழத்தான்.
அவர்களிடம், “நான் மிகவும் வயது
முதிர்ந்தவனாேனன். 3 நமது பைகவர்களுக்கு
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்திருக்கிறீர்கள். நமக்கு
உதவும் ெபாருட்டு கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக ேபார்
ெசய்தார். 4 ‘ேயார்தான் நதிக்கும், ேமற்கில்
மத்தியத்தைரக் கடலுக்கும் இைடயில் உள்ள
இடத்ைத உங்கள் ஜனங்கள் ெபறமுடியும்’ என்று
நான் உங்களுக்குச் ெசான்னைத இப்ேபாது
நிைனவுகூருங்கள். அந்நிலத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ேதன், ஆனால்
இதுவைரக்கும் நீங்கள் அைதப் ெபறவில்ைல. 5

ஆனால் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் தமது
வாக்குப்படிேய அங்கு வசிக்கும் ஜனங்கைள
அங்கிருந்து ெவளிேயற்றுவார்! நீங்கள் அவர்கள்
ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அங்கு வசிக்கும்
ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளிேயறுமாறு
கட்டாயப்படுத்துவார். கர்த்தர் இைதச் ெசய்வதாக
உங்களுக்குக் வாக்களித்துள்ளார்.

6 “கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளயிட்ட
எல்லாவற்றிற்கும் கீழ்ப்படிவதற்குக் கவனமாக
இருங்கள். ேமாேசயின் சட்டப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கிற எல்லாவற்றிற்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள். அச்சட்டத்ைத மீறாதீர்கள். 7

இஸ்ரேவலரல்லாத ஜனங்கள் நம்மிைடேய வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கின்றனர். அந்த ஜனங்கள் தமக்குச்
ெசாந்தமான ெதய்வங்கைளேய வழிபடுகின்றனர்.
அந்த ஜனங்கேளாடு நட்பு ெகாள்ளாதீர்கள்.
அத்ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யேவா, அவற்ைற
வழிபடேவா ேவண்டாம். 8 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து பின்பற்றுங்கள். இைதேய
முன்பும் ெசய்தீர்கள், இனிேமலும் ெசய்ய ேவண்டும்.

9 “ெபரிய, வல்லைமயான ேதசங்கைள
ெவல்வதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவினார்.
அவர்கள் அங்கிருந்து ேபாகும்படியாக கர்த்தர்
துரத்தினார். உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க எந்தத்
ேதசத்தாலும் முடியவில்ைல. 10 கர்த்தருைடய
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உதவிேயாடு, இஸ்ரேவலரில் ஒருவன் 1,000
பைகவீரர்கைள ெவல்ல முடிந்தது. ஏெனனில்
கர்த்தர் உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்கிறார். கர்த்தர்
இைதச் ெசய்வதாக வாக்களித்தார். 11 எனேவ
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து
ேநசியுங்கள்.

12 “கர்த்தைரப் பின்பற்றுவைத நிறுத்தாதீர்ககள்.
இஸ்ரேவலரல்லாத ஜனங்கேளாடு
நண்பராகாதீர்கள். அவர்களில் யாைரயும் மணந்து
ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருேவைள அவர்கேளாடு நீங்கள்
நட்பு ெகாண்டால், 13 பிறகு பைகவர்கைள
ெவல்லும் முயற்சியில் கர்த்தர் உங்களுக்கு
உதவமாட்டார். அந்த ஜனங்கள் உங்களுக்கு
கண்ணியாக மாறுவார்கள். அவர்கள் உங்கள்
கண்களில் புைகையப் ேபாலவும், தூசிையப்
ேபாலவும் அைமந்து ேவதைன விைளவிப்பார்கள்.
நீங்கள் இத்ேதசத்ைத விட்டுச்ெசல்ல
வற்புறுத்தப்படுவீர்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்களுக்கு இந்த நல்ல நிலத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
இக்கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாவிட்டால் நீங்கள்
அைத இழக்கக்கூடும்.

14 “இது நான் மரிக்கும் ேநரம். கர்த்தர் மிகப்
ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைத அறிந்து
உண்ைமயாகேவ நம்புகிறீர்கள். தன்
வாக்குறுதிகைள அவர் சற்றும்மீறவில்ைல. அவர்
நமக்கு வாக்களித்த அைனத்ைதயும்
நிைறேவற்றினார். 15 உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
நமக்கு வாக்களித்த நல்லைவ அைனத்தும்
நிைறேவறின, நீங்கள் தவறு ெசய்தால் உங்களுக்குத்
தீைம விைளயுெமன அவர் உறுதியளித்தார். அவர்
உங்களுக்குத் தந்த இத்ேதசத்தினின்று உங்கைளத்
துரத்துவார் எனவும் உறுதியாகக் கூறினார். 16

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தேராடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மீறினால் இவ்வாறு
நிகழும். நீங்கள் ேபாய், அந்நிய ெதய்வங்கைள
ஆராதித்தால் உங்கள் நிலத்ைத இழப்பீர்கள். நீங்கள்
அவ்வாறு ெசய்தால், கர்த்தர் உங்கள் மீது
ேகாபைமைடவார். அப்ேபாது அவர் உங்களுக்குத்
தந்த இந்த நல்ல இடத்ைதவிட்டு விைரவில்
துரத்தப்படுவீர்கள்” என்றான்.

ேயாசுவா விைட ெபறுதல்

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்தினர்
எல்ேலாைரயும் சீேகமில் கூடுமாறு
ேயாசுவா அைழத்தான். பின் ேயாசுவா

மூத்த தைலவர்கைளயும், நியாயாதிபதிகைளயும்,
அதிகாரிகைளயும் இஸ்ரேவலின் ஆட்சியாளைரயும்
அைழத்தான். இவர்கள் ேதவனுக்கு முன்ேன
நின்றார்கள்.

2 பின்பு ேயாசுவா எல்லா ஜனங்கைளயும் பார்த்துப்
ேபசினான். அவன், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர், உங்களுக்குக் கூறுவைத நான்
ெசால்லுகிேறன்:
‘பலகாலத்திற்கு முன், உங்கள் முற்பிதாக்கள்
ஐபிராத்து நதியின் மறுபுறத்தில் வாழ்ந்தனர்.
ஆபிரகாம், நாேகார் ஆகிேயாரின் தந்ைதயாகிய
ேதராகு, ேபான்ேறாைரக் குறித்து நான் ேபசிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன். அப்ேபாது, அம்மனிதர்கள்
ேவறு ெதய்வங்கைள வணங்கி வந்தனர். 3 ஆனால்

கர்த்தராகிய நான், நதிக்கு மறுபுறத்திலுள்ள
ேதசத்திலிருந்து உங்கள் தந்ைதயாகிய ஆபிரகாைம
அைழத்து வந்ேதன். கானான் ேதசத்தின் வழியாக
அவைன வழிநடத்திப் பல, பல பிள்ைளகைள
அவனுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு
என்னும் ெபயருள்ள குமாரைனக் ெகாடுத்ேதன். 4

ஈசாக்கிற்கு யாக்ேபாபு, ஏசா என்னும் இரண்டு
குமாரர்கைளக் ெகாடுத்ேதன். ேசயீர் மைலையச்
சுற்றியிருந்த ேதசத்ைத ஏசாவிற்குக் ெகாடுத்ேதன்.
யாக்ேகாபும் அவனது குமாரர்களும் அங்கு
வாழவில்ைல. அவர்கள் எகிப்து ேதசத்தில்
வாழ்வதற்குச் ெசன்றார்கள்.
5 ‘பிறகு நான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
எகிப்திற்கு அனுப்பிேனன். எனது ஜனங்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வருமாறு அவர்களுக்குச்
ெசான்ேனன். எகிப்து ஜனங்களுக்குப் பல ெகாடிய
காரியங்கள் நிகழுமாறு ெசய்ேதன், பின் உங்கள்
ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்ேதன். 6 அவ்வாறு உங்கள் முற்பிதாக்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள்
ெசங்கடலுக்கு வந்தார்கள், எகிப்தியர்கள்
ேதர்களிலும் குதிைரகளிலும் அவர்கைளத்
துரத்தினார்கள். 7 ஜனங்கள், கர்த்தராகிய
என்னிடம் உதவி ேவண்டினார்கள். நான்
எகிப்தியருக்குப் ெபருந்ெதால்ைலகள்
வரப்பண்ணிேனன். கடல் அவர்கைள மூடிவிடுமாறு
கர்த்தராகிய நான் ெசய்ேதன். நான் எகிப்திய
பைடக்குச் ெசய்தைத நீங்கேள கண்டீர்கள்.
‘அதன் பிறகு, நீண்டகாலம் நீங்கள் பாைல வனத்தில்
வாழ்ந்தீர்கள். 8 எேமாரியரின் ேதசத்திற்கு
உங்கைள அைழத்து வந்ேதன். அது ேயார்தான்
நதிக்குக் கிழக்குப் பகுதியாகும். அந்த ஜனங்கள்
உங்களுக்கு எதிராகப் ேபார் ெசய்தனர், ஆனால்
நீங்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்குமாறு ெசய்ேதன்.
அந்த ஜனங்கைள அழிப்பதற்கான ஆற்றைல
உங்களுக்கு ெகாடுத்ேதன். பின்பு அத்ேதசத்ைத
நீங்கள் ைகப்பற்றினீர்கள்.
9 ‘பிறகு ேமாவாபின் ராஜாவும், சிப்ேபாரின்
மகனுமாகிய பாலாக், இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எதிர்த்துப் ேபாரிடத் தயாரானான். ேபேயாரின்
குமாரனாகிய பிேலயாமுக்கு ராஜா
ெசால்லினுப்பினான். அவன் பிேலயாமிடம்
உங்கைளச் சபிக்குமாறு கூறினான். 10 ஆனால்
கர்த்தராகிய, நான், பிேலயாம் கூறுவைதக் ேகட்க
மறுத்ேதன். எனேவ பிேலயாம் உங்களுக்கு நல்லைவ
நிகழேவண்டுெமனக் ேகட்டான்! அவன் உங்கைளப்
பலமுைற ஆசீர்வதித்தான். நான் உங்கைளக்
காப்பாற்றி, தீைமகளினின்று விலக்கிேனன்.
11 ‘பின் நீங்கள் ேயார்தான் நதிையத் தாண்டினீர்கள்.
எரிேகாவிற்குச் ெசன்றீர்கள். எரிேகா நகர ஜனங்கள்
உங்களுக்கு எதிராகப் ேபார் ெதாடுத்தனர்.
எேமாரியரும், ெபரிசியரும், கானானியரும்,
ஏத்தியரும், கிர்காசியரும், ஏவியரும், எபூசியரும்
உங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட்டனர். அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் நீங்கள் ெவல்லுமாறு ெசய்ேதன். 12

உங்கள் பைட முன்ேனாக்கிச் ெசன்றேபாது, நான்
காட்டுக் குளவிகைள அவர்களுக்கு முன்பாக
அனுப்பிேனன். காட்டுக் குளவிகள் அந்த
ஜனங்கைளயும் இரண்டு எேமாரிய ராஜாக்கைளயும்
பயமுறுத்தி ஓடச் ெசய்தன. வாைளயும்,
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வில்லுகைளயும் பயன்படுத்தாமேல ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்றினீர்கள்.
13 ‘கர்த்தராகிய, நான் அத்ேதசத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்! நீங்கள் அத்ேதசத்ைதப்
ெபறுவதற்ெகன்று உைழக்கவில்ைல! நீங்கள்
அந்நகரங்கைள கட்டவில்ைல! ஆனால் இப்ேபாது
அத்ேதசத்திலும், அந்நகரங்களிலும் சுகமாக
வாழ்கிறீர்கள். திராட்ைச ெசடிகளும், ஒலிவ
மரங்களுமுள்ள ேதாட்டங்கள் உங்களுக்கு
இருக்கின்றன. ஆனால் அத்ேதாட்டங்கைள நீங்கள்
நாட்டவில்ைல.’”

14 பின் ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்கி, “இப்ேபாது
நீங்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள் கர்த்தைர மதித்து
அவருக்கு உண்ைமயாக ேசைவ ெசய்யேவண்டும்.
உங்கள் முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள வீசிெயறிந்து விடுங்கள். ஐபிராத்து
நதியின் மறுகைரயிலும் எகிப்திலும்
பலகாலங்களுக்கு முன்னர் அவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
இப்ேபாது கர்த்தருக்கு மட்டுேம ேசைவ
ெசய்யுங்கள்.

15 “நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ய
விரும்பாமல் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு
நீங்கேள ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்தாக ேவண்டும்.
யாருக்கு ேசைவ ெசய்வெதன்று இன்ைறக்கு
முடிெவடுங்கள். ஐபிராத்து நதியின் மறுகைரயில்
வாழ்ந்தேபாது உங்கள் முற்பிதாக்கள் ஆராதித்த
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவபுரிவீர்களா? அல்லது
இத்ேதசத்தில் வாழ்ந்த எேமாரியர் வழிபட்ட
ேதவர்கைளயா? நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
ஆனால் நானும் எனது குடும்பமும், கர்த்தருக்ேக
ேசைவ ெசய்ேவாம்!” என்றான்.

16 அப்ேபாது ஜனங்கள் பதிலாக, “கர்த்தைரப்
பின்பற்றுவைத நிறுத்தமாட்ேடாம். அந்நிய
ெதய்வங்களுக்கு ஒருேபாதும் ேசைவ
ெசய்யமாட்ேடாம்! 17 ேதவனாகிய கர்த்தர் தான்
எகிப்திலிருந்து ெவளிேயற்றி நம் ஜனங்கைள
அைழத்து வந்தார் என்பைத நாங்கள் அறிேவாம்.
நாங்கள் அத்ேதசத்தில் அடிைமகளாக இருந்ேதாம்.
ஆனால் அங்கு ெபரிய காரியங்கைள கர்த்தர்
எங்களுக்காகச் ெசய்தார். அவர் எங்கைள
அத்ேதசத்திலிருந்து அைழத்து வந்து, பிற ேதசங்கள்
வழியாக நாங்கள் பிரயாணம் ெசய்யும்ேபாது
எங்கைளப் பாதுகாத்து வந்தார். 18 அத்ேதசங்களில்
வசித்த ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர்
எங்களுக்கு உதவினார். நாங்கள் இப்ேபாதிருக்கிற
ேதசத்தில் வாழ்ந்த எேமாரிய ஜனங்கைள ெவல்லவும்
கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவினார். கர்த்தருக்குத்
ெதாடர்ந்து நாங்கள் ேசைவ ெசய்ேவாம். ஏெனனில்
அவேர எங்கள் ேதவன்” என்றார்கள்.

19 அப்ேபாது ேயாசுவா, “அது உண்ைமயல்ல.
நீங்கள் கர்த்தருக்குத் ெதாடர்ந்து ேசைவ
ெசய்வெதன்பது இயலாதது. ேதவனாகிய கர்த்தர்
பரிசுத்தர். அந்நிய ெதய்வங்கைள ஆராதிக்கும்
ஜனங்கைள ேதவன் ெவறுக்கிறார். தனக்ெகதிராக
அவ்வாறு திரும்பினால் உங்கைள ேதவன்
மன்னிக்கமாட்டார். 20 ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைர
விட்டு நீங்கிப் அந்நிய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்வீர்கள். உங்களுக்குக் ெகாடிய காரியங்கள்
நிகழும்படி கர்த்தர் ெசய்வார். கர்த்தர் உங்கைள

அழிப்பார். ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்களிடம்
நல்லவராக இருந்தார், ஆனால் நீங்கள்
அவருக்ெகதிராக திரும்பினால் அவர் உங்கைள
அழிப்பார்” என்றான்.

21 அதற்கு ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி,
“இல்ைல! நாங்கள் கர்த்தருக்ேக ேசைவ
ெசய்ேவாம்” என்றார்கள்.

22 அப்ேபாது ேயாசுவா, “உங்கைளயும்,
உங்கேளாடிருக்கிற ஜனங்கைளயும் சுற்றி
ேநாக்குங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ய
முடிெவடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பைத அறிவீர்களா?
இதற்கு நீங்கள் எல்ேலாரும் சாட்சிகளா?” என்றான்.
ஜனங்கள் பதிலாக, “ஆம், அது உண்ைம! நாங்கள்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ய முடிெவடுத்துள்ேளாம்
என்பைதக் காண்கிேறாம்” என்றார்கள்.

23 அப்ேபாது ேயாசுவா, “உங்களிடமிருக்கிற
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள எடுத்து வீசிவிடுங்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர உங்கள்
முழுமனேதாடும் ேநசியுங்கள்” என்றான்.

24 பின் ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்கி, “நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்ேவாம். நாங்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிேவாம்”
என்றார்கள்.

25 அந்த நாளில் ேயாசுவா ஜனங்களுக்காக ஒரு
ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்தான். சீேகம் எனப்பட்ட ஊரில்
இந்த ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்தான். அது அவர்கள்
பின்பற்ற ேவண்டிய சட்டமாயிற்று. 26 ேதவனுைடய
சட்ட புத்தகத்தில் ேயாசுவா இவற்ைற எழுதினான்.
பின் ேயாசுவா ஒரு ெபரிய கல்ைல எடுத்தான்.
அக்கல்ேல அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு
அைடயாளமாயிற்று. கர்த்தருைடய பரிசுத்த
கூடாரத்தின் அருேக இருந்த கர்வாலி மரத்திற்கு
அடியில் அவன் அக்கல்ைல ைவத்தான்.

27 பிறகு ேயாசுவா அைனவைரயும் ேநாக்கி, “நாம்
இன்று கூறிய காரியங்கைள நிைனவு கூருவதற்கு
இந்தக் கல் உதவும். கர்த்தர் நம்ேமாடு ேபசிக்
ெகாண்டிருந்த இந்த நாளில், இந்த கல் இங்கு
இருந்தது. இன்று நடந்தவற்ைற நிைனவுகூருவதற்கு
உதவும் ஒன்றாக இந்த கல் இருக்கும். உங்களுக்கு
எதிரான சாட்சியாகவும் இந்த கல் அைமயும்.
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராக நீங்கள்
திரும்புவைத அது தடுக்கும்” என்றான்.

28 பின்பு ேயாசுவா அைனவரிடமும் தம்
வீடுகளுக்குத் திரும்பிப் ேபாகுமாறு கூறினான்.
எனேவ ஒவ்ெவாருவனும் அவனவன்
இருப்பிடத்திற்குச் ெசன்றான்.

ேயாசுவா மரணமைடதல்
29 அதன் பின்னர் நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவா
மரித்தான். ேயாசுவாவுக்கு அப்ேபாது 110 வயது. 30

திம்னாத் ேசராவிலுள்ள அவனது ெசாந்த நிலத்தில்
அவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். காயாஸ்
மைலக்கு வடக்ேகயுள்ள எப்பிராயீமின்
மைலநாட்டில் அது இருந்தது.

31 ேயாசுவா உயிேராடிருந்தேபாது இஸ்ரேவலர்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்தனர். ேயாசுவா மரித்த
பின்னரும், கர்த்தருக்குத் ெதாடர்ந்து, ஜனங்கள்
ேசைவ ெசய்து வந்தார்கள். அவர்கள் தைலவர்கள்
உயிேராடிருந்தேபாது ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
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கர்த்தைர ேசவித்தனர். கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்குச்
ெசய்த காரியங்கைளப் பார்த்தவர்கள்
இத்தைலவர்கள் ஆவர்.

ேயாேசப்பு தன்னிடத்திற்கு வருகிறான்
32 இஸ்ரேவலர் எகிப்ைத விட்டுப் புறப்பட்டேபாது,
அவர்கள் ேயாேசப்பின் எலும்புகைள எடுத்து
வந்தனர். சீேகமில் ேயாேசப்பின் எலும்புகைளப்
புைதத்தனர். சீேகம் என்ற மனிதனின் தந்ைதயாகிய
எேமாரியரின் குமாரர்களிடமிருந்து யாக்ேகாபு

வாங்கிய நிலத்தில் அந்த எலும்புகைளப் புைதத்தனர்.
யாக்ேகாபு அந்த நிலத்ைத 100 சுத்த ெவள்ளி
பணத்திற்கு வாங்கியிருந்தான். அந்நிலம்
ேயாேசப்பின் பிள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமானதாக
இருந்தது.

33 ஆேரானின் குமாரன், எெலயாசாரும்
மரித்தான். எப்பிராயீம் மைலநாட்டிலுள்ள கிபியாவில்
அவன் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். எெலயாசாரின்
குமாரன் பிெனகாசுக்குக் கிபியா ெகாடுக்கப்பட்டது.
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நியாயாதிபதிகள்

யூதா கானானியேராடு ேபாரிடுதல்

ேயாசுவா மரணமைடந்தான். அப்ேபாது
இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்தார்கள். அவர்கள், “கானானியைர

எதிர்த்து முதலில் ெசன்று எங்களுக்காக ேபாரிட
ேவண்டிய ேகாத்திரத்தினர் யார்?” என்று
ேகட்டார்கள்.

2 கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம், “யூதா
ேகாத்திரத்தினர் ெசல்வார்கள். அவர்கள் இந்த
ேதசத்ைதப் ெபற அனுமதிப்ேபன்” என்றார்.

3 சிமிேயான் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த தங்கள்
சேகாதரரிடம் யூதா ஜனங்கள் உதவி
ேவண்டினார்கள். யூதாவின் மனிதர்கள்,
“சேகாதரர்கேள, நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் சில
நிலங்கைளக் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர் வாக்களித்தார்.
எங்கள் நிலத்ைதப் ெபற நீங்கள் வந்து உதவினால்,
உங்கள் ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு நீங்கள்
ேபாரிடும்ேபாது நாங்கள் வந்து உதவுேவாம்”
என்றார்கள். சிமிேயானின் குடும்பத்தினர் ேபாரில்
யூதா மனிதருக்கு உதவ ஒப்புக்ெகாண்டனர்.

4 கானானியைரயும் ெபரிசியைரயும் ேதாற்கடிக்க
யூதாவின் ஆட்களுக்கு கர்த்தர் உதவினார். ேபேசக்
நகரில் யூதா ஜனங்கள் 10,000 ஆட்கைளக்
ெகான்றார்கள். 5 ேபேசக்கில் யூதா ஜனங்கள்
ேபேசக்கின் ராஜாைவக் கண்டு, அவேனாடு
ேபாரிட்டார்கள். யூதா ஜனங்கள் கானானியைரயும்
ெபரிசியைரயும் ெவன்றார்கள்.

6 ேபேசக்கின் ராஜா தப்பிச்ெசல்ல முயன்றான்.
ஆனால் யூதா ஜனங்கள் அவைனத் துரத்திப்
பிடித்தனர். அவைனப் பிடித்தபின் அவனது ைக, கால்
ெபருவிரல்கைளத் துண்டித்தனர். 7 அப்ேபாது
ெபேசக்கின் ராஜா, “70 ராஜாக்களின் ைக, கால்
ெபருவிரல்கைள நான் துண்டித்ேதன். எனது
ேமைசயிலிருந்து விழுந்த உணவுத் துணிக்ைககைள
அந்த ராஜாக்கள் புசித்தார்கள். நான் அந்த
ராஜாக்களுக்குச் ெசய்தவற்றிற்கான தண்டைனைய
ேதவன் எனக்குத் தந்தார்” என்றான். யூதா
மனிதர்கள் ேபேசக்கின் ராஜாைவ எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அவன் அங்கு மரித்தான்.

8 யூதா மனிதர்கள் எருேசேலமுக்கு எதிராகப்
ேபாரிட்டு அதைனப் பிடித்தார்கள். எருசேலம்
ஜனங்கைளக் ெகால்ல யூதா மனிதர்கள் தங்கள்
வாள்கைளப் பயன்படுத்தினார்கள். பின்பு நகைர
எரித்தார்கள். 9 பின்னர் யூதா மனிதர்கள்
கானானியர் சிலைர எதிர்த்துப் ேபாரிடச்
ெசன்றார்கள். அந்தக் கானானியர்கள்
பாைலவனப்பகுதியிலும், மைல நாட்டிலும், ேமற்கு
மைலயடிவாரங்களிலும் வசித்தார்கள்.

10 பின்பு யூதா மனிதர்கள் எபிேரான் நகரில்
வாழ்ந்த கானானியேராடு ேபாரிடச் ெசன்றார்கள்
(எபிேரான், “கீரியாத்அர்பா” என்றும்
அைழக்கப்பட்டது.) ேசசாய், அகிமான், தல்மாய்
ஆகிய மனிதர்கைளயும் யூதாவின் ஜனங்கள்
ேதாற்கடித்தனர்.

காேலபும் அவனது குமாரத்தியும்
11 யூதாவின் மனிதர்கள் அவ்விடத்ைத விட்டுக்
கிளம்பி ெதபீர் நகர ஜனங்கேளாடு ேபாரிடுவதற்குச்
ெசன்றார்கள். (முன்பு, ெதபீர், கீரியாத்ெசப்ேபர் என
அைழக்கப்பட்டது.) 12 யூதா மனிதர்கள் ேபாரிடத்
துவங்கும் முன்னர், காேலப் அவர்களிடம், “நான்
கீரியாத்ேசப்ேபைரத் தாக்க விரும்புகிேறன்.
அந்நகைரத் தாக்கிக் ைகப்பற்றுகிற மனிதனுக்கு என்
குமாரத்தி அக்சாைளக் ெகாடுப்ேபன். அம்மனிதன்
எனது குமாரத்திையத் திருமணம் ெசய்து
ெகாள்ளட்டும்” என்று வாக்குறுதி அளித்தான்.

13 காேலபுக்குக் ேகனாஸ் என்னும் ெபயருைடய
இைளய சேகாதரன் ஒருவன் இருந்தான் அவனுக்கு
ஒத்னிேயல் என்னும் ெபயருைடய குமாரன்
இருந்தான். கீரியாத் ெசப்ேபர் என்னும் நகைர
ஒத்னிேயல் ைகப்பற்றினான். எனேவ ஒத்னிேயலுக்கு
மைனவியாகும்படி காேலப் தன் குமாரத்தி
அக்சாைளக் ெகாடுத்தான்.

14 அக்சாள் ஒத்னிேயேலாடு வாழும்படி புறப்பட்டுச்
ெசன்றேபாது அவளது தந்ைதயிடம் ெகாஞ்சம் நிலம்
ேகட்கும்படியாக ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம்
ெசான்னான். அக்சாள் தன் தந்ைதயிடம் ெசன்றாள்.
அவன் கழுைதயிலிருந்து இறங்கியதும், காேலப்
அவைள ேநாக்கி, “என்ன நிகழ்ந்தது?” என்றான்.

15 அக்சாள் காேலபுக்குப் பதிலாக, “என்ைன
ஆசீர்வதியுங்கள். பாைலவனப் பகுதியிலுள்ள
வறட்சியான நிலத்ைத எனக்குக் ெகாடுத்தீர்கள்.
தண்ணீருள்ள நிலத்தில் ெகாஞ்சம் எனக்குக்
ெகாடுங்கள்” என்றாள். அவளுக்கு ேவண்டியைத
காேலப் ெகாடுத்தான். அந்நிலத்தின் ேமலும் கீழும்
தண்ணீர் நிைலகள் இருந்த பகுதிையக்
ெகாடுத்தான்.

16 ஈச்சமரங்களின் நகரத்ைத (எரிேகாைவ)
விட்டுக் ேகனிய ஜனங்கள் யுதாவின் ஜனங்கேளாடு
புறப்பட்டு, யூதாவின் பாைல நிலத்திற்கு அங்குள்ள
ஜனங்கேளாடு வாழ்வதற்காகப் ேபானார்கள். ஆராத்
நகரத்திற்கு அருேகயுள்ள பாைலவனப் பகுதியில்
இது இருந்தது. (ேமாேசயின் மாமனாரின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்ேதார் ேகனிய ஜனங்களாவர்.)

17 ேசப்பாத் நகரில் சில கானானியர் வாழ்ந்தனர்.
யூதாவின் மனிதர்களும் சிமிேயானின் மனிதர்களும்
அந்தக் கானானியைரத் தாக்கி, அவர்கள் நகரத்ைத
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முழுைமயாக அழித்து, அந்நகரத்திற்கு ஓர்மா எனப்
ெபயரிட்டனர்.

18 காசாைவயும் அதைனச் சூழ்ந்த ஊர்கைளயும்
யூதாவின் ஜனங்கள் ைகப்பற்றினர். அஸ்கேலான்,
எக்ேரான், நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றிலுமுள்ள சிறு ஊர்கைளயும் யூதா ஜனங்கள்
ைகப்பற்றினார்கள்.

19 ேபார் நடந்தேபாது கர்த்தர் யூதாவின்
மனிதர்கேளாடிருந்தார். மைலநாட்டிலுள்ள
ஊர்கைள அவர்கள் ெபற்றனர். பள்ளத்தாக்கில்
வாழ்ந்த ஜனங்களிடம் இரும்பு இரதங்கள்
இருந்ததால், யூதாவின் ஜனங்கள் அவர்கள்
சத்துருக்கைள ெவற்றிெகாள்ள முடியவில்ைல.

20 எபிேரானுக்கு அருேகயுள்ள நிலத்ைத
காேலபிற்குக் ெகாடுப்பதாக ேமாேச
வாக்களித்திருந்தான். எனேவ அந்நிலம் காேலபின்
குடும்பத்திற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. காேலபின்
மனிதர்கள் ஏனாக்கின் மூன்று குமாரர்கைளயும்
அவ்விடத்ைத விட்டுத் துரத்தினார்கள். ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் எருசேலமில் தங்குதல்

21 எபூசியைர எருசேலைமவிட்டு ெவளிேயற்ற
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தினரால் முடியவில்ைல.
எனேவ இன்றும், எபூசியர் ெபன்யமீன் ஜனங்கேளாடு
கூட எருசேலமில் வாழ்கிறார்கள்.

ேயாேசப்பின் மனிதர்கள் ெபத்ேதைலக்
ைகப்பற்றுதல்

22 ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்தினர் ெபத்ேதல்
நகைர எதிர்த்துப் ேபார் ெசய்தனர். (கடந்த
காலத்தில் ெபத்ேதல் லூஸ் எனப்பட்டது.)
ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்தினேராடு கர்த்தர்
இருந்தார். ேயாேசப் பின் குடும்பத்ைதச்
ேசந்தவர்கள் ெபத்ேதல் நகரத்திற்குச் சில
ஒற்றர்கைள அனுப்பினார்கள். ெபத்ேதல் நகைரத்
ேதாற்கடிப்பதற்குரிய வைககைள இவர்கள்
ஆராய்ந்தார்கள். 24 ெபத்ேதல் நகரத்ைத ஒற்றர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்கள்
நகரிலிருந்து வந்த ஒரு மனிதைனக் கண்டார்கள்.
ஒற்றர்கள் அம்மனிதனிடம், “நகரத்திற்குள் ெசல்லும்
ஒரு இரகசிய வழிையக் காட்டு, நாங்கள் நகைரத்
தாக்குேவாம். நீ எங்களுக்கு உதவினால், உன்ைனத்
துன்புறுத்தமாட்ேடாம்” என்றார்கள்.

25 அம்மனிதன் ஒற்றர்களுக்கு நகரத்திற்குள்
ெசல்லும் இரகசிய வழிையக் காட்டினான்.
ேயாேசப்பின் ஜனங்கள் தங்கள் வாள்களால்
ெபத்ேதல் ஜனங்கைளக் ெகான்றார்கள். ஆனால்
அவர்கள் தங்களுக்கு உதவிய மனிதைனத்
துன்புறுத்தவில்ைல. அம்மனிதனும் அவனது
குடும்பமும் விடுதைலயாகச் ெசல்ல
அனுமதிக்கப்பட்டனர். 26 ஏத்தியர் வாழ்ந்த
ேதசத்திற்கு அம்மனிதன் ெசன்று ஒரு நகைரக்
கட்டினான். அந்நகரத்திற்கு லூஸ் என்று
ேபரிட்டான். இன்ைறக்கும்கூட அந்நகரம் லூஸ்
என்ேற அைழக்கப்படுகிறது.

கானானியேராடு மற்ற ேகாத்திரங்கள் ேபாரிடுதல்
27 ெபத்ெசயான், தானாக், ேதார், இப்ெலயாம்,
ெமகிேதா ஆகிய நகரங்களிலும் அவற்ைறச்
சூழ்ந்திருந்த சிறு நகரங்களிலும் கானானியர்

வாழ்ந்து வந்தனர். மனாேச ேகாத்திரத்தினரால்
அந்த ஜனங்கைள நகரங்களிலிருந்து ெவளிேயற்ற
முடியவில்ைல. எனேவ கானானியர் அங்ேக
தங்கினார்கள். அவர்கள் தங்கள் வீடுகைள விட்டு
ெவளிேயற மறுத்தனர். 28 பின்னர் இஸ்ரேவலர்
பலமைடந்தனர். தங்களுக்கு அடிைமகளாக
உைழக்குமாறு கானானியைர வற்புறுத்தினார்கள்.
ஆனால் எல்லாக் கானானியைரயும் தங்கள்
நிலத்ைத விட்டுப் ேபாகும்படி ெசய்ய இஸ்ரேவலரால்
முடியவில்ைல.

29 எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தினருக்கும்
இவ்விதமாகேவ நிகழ்ந்தது. ேகேசரில் வாழ்ந்து
ெகாண்டிருந்த கானானியைர அத்ேதசத்ைதவிட்டு
ெவளிேயற்ற எப்பிராயீம் ஜனங்களால் முடியவில்ைல.
எப்பிராயீம் ஜனங்கேளாடு ேகேசரில் கானானியரும்
ேசர்ந்து வாழ்ந்தனர்.

30 அதுேவ ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தினருக்கும்
நிகழ்ந்தது. கித்ேரான், நகேலால் நகரங்களிலும்
கானானியர் சிலர் வாழ்ந்தனர். ெசபுேலான் ஜனங்கள்
அந்த ஜனங்கைளத் ேதசத்ைத விட்டுச் ெசல்லுமாறு
வற்புறுத்தவில்ைல. அக்கானனியர் ெசபுேலான்
ஜனங்கேளாடு தங்கி வாழ்ந்தனர். ஆனால்
ெசபுேலான் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தங்களுக்கு
அடிைமகளாக உைழக்கும்படி ெசய்தார்கள்.

31 அவ்வாேற ஆேசர் ேகாத்திரத்தினருக்கும்
நிகழ்ந்தது. அக்ேகா, சீேதான், அக்லாப், அக்சீப்,
எல்பா, ஆப்பீக், ேரேகாப் ஆகிய நகரங்களிலுள்ள
ஜனங்கள் ெவளிேயறுமாறு ஆேசர் ஜனங்கள்
துரத்தவில்ைல. 32 ஆேசர் ஜனங்கள் கானானியைர
ெவளிேயற்றவில்ைல. எனேவ கானானியர் ஆேசர்
ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தனர்.

33 நப்தலி ேகாத்திரத்தினர் மத்தியிலும் அவ்வாேற
நிகழ்ந்தது. நப்தலியின் ஜனங்கள் ெபத்ஷிேமஸ்,
ெபத்தானாத் நகரங்கைளவிட்டு அங்கிருந்த
ஜனங்கைள ெவளிேயற்றவில்ைல. எனேவ அந்த
ஜனங்கள் அந்நகரங்களில் நப்தலி ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்து வாழ்ந்தனர். அந்தக் கானானியர் நப்தலி
ஜனங்களுக்கு அடிைமகளாகப் பணிபுரிந்தனர்.

34 தாண் ஜனங்கள் மைலநாட்டில்
வசிக்கும்படியான நிைலைய எேமாரியர் உண்டு
பண்ணினார்கள். பள்ளத்தாக்கில் வாழ்வதற்கு
எேமாரியர் அனுமதிக்காததால் அவர்கள் மைலகளில்
வாழேவண்டியதாயிற்று. 35 ஏேரஸ் மைல,
ஆயேலான், சால்பீம் ஆகியவற்றில் எேமாரியர் வாழ
முடிெவடுத்தனர். பின் ேயாேசப்பு ேகாத்திரத்தார்
பலத்தில் ெபருகினார்கள். அப்ேபாது அவர்கள்
எேமாரியைர அடிைமகளாகப் பணியாற்றுமாறு
ெசய்தனர். 36 ஸ்கார்பியன் கணவாய் வழியிலிருந்து
ேசலா வைரக்கும், ேசலாைவத் தாண்டியுள்ள மைல
நாடுகள் வைரக்கும், எேமாரியரின் ேதசம் பரவி
இருந்தது.

ேபாகீமில் கர்த்தருைடய தூதன்

கில்கால் நகரத்திலிருந்து கர்த்தருைடய
தூதன் ேபாகீம் நகரத்திற்குச் ெசன்றான்.
தூதன் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்திைய

இஸ்ரேவலருக்குக் கூறினான். இதுேவ அந்த ெசய்தி:
“நான் உங்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்ேதன். உங்கள் முற் பிதாக்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த ேதசத்திற்கு உங்கைள
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வழிநடத்திேனன். உங்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய ஒருேபாதும் மீறமாட்ேடன் என்று
உங்களுக்குக் கூறிேனன். 2 ஆனால் அதற்குப்
பதிலாக, நீங்கள் அந்த நிலத்தில் வாழும்
ஜனங்கேளாடு எந்த ஒப்பந்தமும் ெசய்யக் கூடாது.
அவர்களின் பலிபீடங்கைள நீங்கள் அழிக்க ேவண்டும்
என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியிருந்ேதன்.
நீங்கள் அதற்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல!

3 “இப்ேபாது நான் உங்களுக்கு இைதக்
கூறுகிேறன், ‘இவ்விடத்ைத விட்டுப் ேபாகும்படியாக
அங்குள்ள ஜனங்கைள இனிேமலும் நான்
வற்புறுத்தமாட்ேடன். இந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும்
உங்களுக்குப் பிரச்சைனயாய் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு கண்ணிையப்
ேபான்றிருப்பார்கள். உங்கைளப் பிடிப்பதற்கு
விரிக்கப்படும் வைலையப்ேபான்று அவர்களின்
ெபாய்த் ெதய்வங்கள் அைமவார்கள்.’”

4 கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச் ெசய்திையத் தூதன்
இஸ்ரேவலருக்குக் கூறியபின், ஜனங்கள்
உரத்தக்குரலில் அழுதனர். 5 அவர்கள் அங்ேக
அழுதபடியால், அதைனப் ேபாகீம் என்று
அைழத்தார்கள். ேபாகீமில் இஸ்ரேவலர்
கர்த்தருக்குப் பலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள்.

கீழ்ப்படியாைமயும் ேதால்வியும்
6 பின் ேயாசுவா ஜனங்கைள வீட்டிற்குப் ேபாகச்
ெசான்னான். எனேவ ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரத்தினரும்
ேதசத்தில் அவரவருக்குரிய பகுதிைய வாழ்வதற்காக
எடுத்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர். 7 ேயாசுவா
உயிேராடிருக்கும்வைர இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர
ேசவித்தனர். ேயாசுவா மரித்தபின்னரும் மூத்த
தைலவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள்
கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து ேசவித்தனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் ெசய்த எல்லா மகத்தான
ெசயல்கைளயும் இந்த மூத்த மனிதர்கள்
பார்த்திருந்தார்கள். 8 நூனின் குமாரனும்,
கர்த்தருைடய தாசனுமாகிய ேயாசுவா 110
வயதானேபாது மரணமைடந்தான். 9 இஸ்ரேவலர்
ேயசுவாைவ அவனுக்குக் ெகாடுத்திருந்த
நிலத்திேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். அது காயாஸ்
மைலக்கு வடக்ேக, எப்பிராயீம் மைல நாட்டில்,
திம்னாத் ஏேரஸ் என்ற இடத்தில் இருந்தது.

10 அந்தத் தைலமுைறயினர் மரித்தபின், அடுத்த
தைலமுைறயினர் வளர்ந்து வந்தனர். புதிய
தைலமுைறயினர் கர்த்தைரக் குறித்தும் அவர்
இஸ்ரேவலருக்குச் ெசய்தவற்ைறக் குறித்தும்
அறிந்திருக்கவில்ைல. 11 எனேவ இஸ்ரேவலர்
தீயவற்ைறச் ெசய்து ெபாய் ேதவனான பாகாைல
ேசவிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். ஜனங்கள் இந்த
தீயகாரியத்ைதச் ெசய்வைத கர்த்தர் கண்டார். 12

கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
அைழத்து வந்திருந்தார். இந்த ஜனங்களின்
முற்பிதாக்கள் கர்த்தைர ஆராதித்தனர். ஆனால்
இஸ்ரேவலேரா கர்த்தைரப் பின்பற்றுவைத விட்டு
விலகி, தங்கைளச் சுற்றிலும் வாழ்ந்த ஜனங்களின்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்பித்தனர். அது கர்த்தைர
ேகாபத்திற்குள்ளாக்கிற்று. 13 இஸ்ரேவலர்
கர்த்தைர ஆராதிப்பைத விட்டு விட்டுப் பாகாைலயும்

அஸ்தேராத்ைதயும் ெதாழுது ெகாள்ளத்
ெதாடங்கினார்கள்.

14 கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம் ேகாபங்ெகாண்டார்.
பைகவர்கள் இஸ்ரேவலைர எதிர்த்து அவர்களுைடய
உடைமகைளக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்ள கர்த்தர்
அனுமதித்தார். பைகவர்களிடமிருந்து தங்கைளக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள இஸ்ரேவலரால் முடியவில்ைல.
15 இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குச் ெசன்ற ேபாெதல்லாம்,
ேதால்விேய கண்டனர். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
இல்லாதபடியால் அவர்கள் ேதாற்றனர். தங்கைளச்
சுற்றிலும் வாழ்கின்ற ஜனங்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதால் அவர்கள் ேதாற்று
விடுவார்கள் என்று கர்த்தர் அவர்கைள ஏற்ெகனேவ
எச்சரித்திருந்தார். இஸ்ரேவலர் மிகவும்
துன்புற்றார்கள்.

16 பிறகு கர்த்தர் நியாயாதிபதிகள் என்று
அைழக்கப்பட்ட தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவலரின் உடைமகைளக் ைகப்பற்றிக்
ெகாண்ட பைகவர்களிடமிருந்து அவர்கைள இந்தத்
தைலவர்கள் மீட்டார்கள். 17 ஆனால்
நியாயாதிபதிகளின் வார்த்ைதக்கு இஸ்ரேவலர்கள்
கட்டுப்படவில்ைல. அவர்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயாக இருக்கவில்ைல. அவர்கள் பிற
ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றினார்கள். கடந்த
காலத்தில் இஸ்ரேவலரின் முற்பிதாக்கள்
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
இப்ேபாேதா இஸ்ரேவலர் மனம் மாறியவர்களாய்,
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவைத நிறுத்தினார்கள்.

18 பலமுைற இஸ்ரேவலருக்குத் தம்
பைகவர்களால் தீங்கு ேநர்ந்தது. எனேவ
இஸ்ரேவலர் உதவி ேவண்டினார்கள். ஒவ்ெவாரு
முைறயும், கர்த்தர் அவர்களுக்காக மனமிரங்கினார்.
ஒவ்ெவாரு முைறயும், பைகவரிடமிருந்து
இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்ற ஒரு நியாயதிபதிைய
அனுப்பினார். கர்த்தர் எப்ெபாழுதும் அந்த
நியாயதிபதிகேளாடு இருந்தார். எனேவ ஒவ்ெவாரு
முைறயும் இஸ்ரேவலர் பைகவர்களிடமிருந்த
காப்பாற்றப்பட்டனர். 19 ஆனால் ஒவ்ெவாரு
நியாயாதிபதியும் மரித்தேபாது இஸ்ரேவலர் மீண்டும்
பாவம் ெசய்து, ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்பித்தனர். இஸ்ரேவலர்
பிடிவாதம் மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள்
தங்கள் தீய வழிகைள மாற்றிக் ெகாள்ளமறுத்தனர்.

20 எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலர் ஜனங்களிடம்
மிகவும் ேகாபமைடந்தார். அவர், “இத்ேதசத்தின்
முற்பிதாக்களுடன் நான் ெசய்து ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகைய இவர்கள் மீறினார்கள். இவர்கள்
நான் கூறியவற்ைறக் ேகட்டு நடக்கவில்ைல. 21

எனேவ இனிேமல் நான் பிறைரத் ேதாற்கடித்து
இஸ்ரேவலருக்கு வழிையச் சரிப்படுத்திக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன். ேயாசுவா மரித்த ேபாது அந்நிய
ஜனங்கள் இந்த ேதசத்திேலேய இருந்தனர். ேமலும்
அவர்கைள இந்த ேதசத்திேலேய இருக்கவிடுேவன்.
22 இஸ்ரேவலைரப் பரிேசாதிப்பதற்கு அந்த
ஜனங்கைளப் பயன்படுத்துேவன். தங்கள்
முற்பிதாக்கள் ெசய்தைதப்ேபால இஸ்ரேவலர்
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிகிறார்களா என்பைத நான் பார்ப்ேபன்”
என்றார். 23 கர்த்தர் அந்த ஜனங்கள் அந்தத்
ேதசத்தில் தங்கி வாழ அனுமதித்தார். ேதசத்ைத
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விட்டு அவர்கள் சீக்கிரமாய் ெவளிேயற கர்த்தர்
அவர்கைள வற்புறுத்தவில்ைல. ேயாசுவாவின்
இராணுவம் அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
உதவவில்ைல.

இஸ்ரேவலரின் ேதசத்ைத விட்டுப்
ேபாகும்படி கர்த்தர் பிற நாட்டினைர
வற்புறுத்தவில்ைல. கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரச்

ேசாதிக்க விரும்பினார். கானான் ேதசத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ள இக்காலத்தில் வாழ்ந்த
இஸ்ரேவலர் எவரும் ேபார் ெசய்யவில்ைல. எனேவ
கர்த்தர் பிறஜனத்தார் அத்ேதசத்தில் வாழ
அனுமதித்தார். (ஏற்ெகனேவ ேபார் அனுபவமற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப் ேபார் முைறையக்
கற்பிக்க கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார்.) கர்த்தர் அந்த
ேதசத்தில் விட்டு ைவத்த ஜனங்களின் ெபயர்கள்: 3

ெபலிஸ்தியரின் ஐந்து ராஜாக்கள், கானானியர்,
சீேதானின் ஜனங்கள், பாகால் எர்ேமான்
மைலயிலிருந்து ெலேபா ஆமாத் வைரக்குமுள்ள
லீபேனானின் மைலகளில் வாழ்ந்த ஏவியர்கள்
ஆகிேயார். 4 இஸ்ரேவலைரச் ேசாதிப்பதற்ெகன்று
கர்த்தர் இந்த ஜனங்கைள அந்த ேதசத்தில் விட்டு
ைவத்தார். ேமாேசயின் மூலமாக அவர்களின்
முற்பிதாக்களுக்கு ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கு
இஸ்ரேவலர் கீழ்ப்படிகிறார்களா என்று பார்க்க
கர்த்தர் விரும்பினார்.

5 கானானியர், ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர்,
ஏவியர், எபூசியர் ஆகிய ஜனங்கேளாடு இஸ்ரேவலர்
வாழ்ந்தனர். 6 அந்த ஜனங்களின் ெபண்கைள
இஸ்ரேவலர் மணந்துெகாள்ள ஆரம்பித்தனர்.
தங்களது குமாரத்திகைள மணந்துெகாள்ள
அவர்களது ஆண்கைளயும் அனுமதித்தனர்.
இஸ்ரேவலர் அந்த ஜனங்களின் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவும் ஆரம்பித்தனர்.

முதல் நியாயாதிபதியாகிய ஒத்னிேயல்
7 இஸ்ரேவலர் தீயக்காரியங்களில் ஈடுபடுவைத
கர்த்தர் கண்டார். இஸ்ரேவலர் தமது ேதவனாகிய
கர்த்தைர மறந்து ெபாய்த் ெதய்வங்களாகிய
பாகாைலயும், அேசராைவயும் ெதாழத்ெதாடங்கினர்.
8 இஸ்ரேவலர்கள் மீது கர்த்தர் ேகாபங்ெகாண்டார்.
ெமெசா ெபாத்தாமியாவின் ராஜாவாகிய
கூசான்ரிஷதாயீம் என்பவன் இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஆள்வதற்கு கர்த்தர்
அனுமதித்தார். அம்மன்னனின் ஆட்சியின் கீழ்
இஸ்ரேவலர் எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். 9

ஆனால் இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவிக்காக
அழுது ேவண்டினார்கள். அவர்கைள மீட்பதற்காக
கர்த்தர் ஒரு மனிதைன அனுப்பினார். அம்மனிதனின்
ெபயர் ஒத்னிேயல். அவன் ேகனாஸ் என்னும்
மனிதனின் குமாரன். ேகனாஸ் காேலபின் இைளய
சேகாதரன். ஒத்னிேயல் இஸ்ரேவலைரக்
காப்பாற்றினான். 10 கர்த்தருைடய ஆவி ஒத்னிேயல்
மீது வந்தது. அவன் இஸ்ரேவலருக்கு நியாயாதிபதி
ஆனான். ஒத்னிேயல் இஸ்ரேவலைரப் ேபாருக்கு
வழிநடத்தினான். ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவின்,
ராஜாவாகிய கூஷான்ரிஷதாயீைம ெவல்வதற்கு
கர்த்தர் ஒத்னிேயலுக்கு உதவினார். 11 எனேவ
ேகனாசின் குமாரனாகிய ஒத்னிேயல்

மரிக்கும்வைரக்கும் 40 ஆண்டுகள் ேதசம்
அைமதியாக இருந்தது.

நியாயாதிபதியாகிய ஏகூத்
12 மீண்டும் இஸ்ரேவலர் தீயகாரியங்கைளச்
ெசய்வைத கர்த்தர் கவனித்தார். எனேவ ேமாவாபின்
ராஜாவாகிய எக்ேலானுக்கு இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிக்கும் ஆற்றைல அளித்தார். 13

அம்ேமானியரும், அமேலக்கியரும் எக்ேலானுக்கு
உதவினார்கள். அவர்கள் அவேனாடு ேசர்ந்து
இஸ்ரேவலைரத் தாக்கி ஈச்சமரங்களின் நகரமாகிய
எரிேகாைவ விட்டு அவர்கள் ேபாகுமாறு ெசய்தனர்.
14 ேமாவாபின் ராஜாவாகிய எக்ேலானுக்கு
இஸ்ரேவலர்கள் 18 ஆண்டுகள் அடிபணிந்து
இருந்தார்கள்.

15 பின் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் வந்து
அழுதார்கள். இஸ்ரேவலைர மீட்பதற்கு கர்த்தர் ஒரு
மனிதைன அனுப்பினார். அம்மனிதனின் ெபயர்
ஏகூத். அவன் இடது ைகப்
பழக்கமுைடயவனாயிருந்தான். ஏகூத் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த ேகரா என்பவனின்
குமாரன். ேமாவாபின் ராஜாவாகிய எக்ேலானுக்கு
கப்பம் ெசலுத்தி வருமாறு இஸ்ரேவலர் ஏகூைத
அனுப்பினார்கள். 16 ஏகூத் தனக்காக ஒரு வாைளச்
ெசய்து ெகாண்டான். அது இருபுறமும்
கருக்குள்ளதாகவும் 12 அங்குல நீளமுைடயதாகவும்
இருந்தது. ஏகூத் தன் வலது ெதாைடயில் வாைளக்
கட்டிக்ெகாண்டு தனது ஆைடகளினுள் அைத
மைறத்துக்ெகாண்டான்.

17 இவ்வாறு ஏகூத் ேமாவாபின் ராஜா
எக்ேலானுக்குக் கப்பம் ெகாண்டு வந்தான்.
எக்ேலான் பருத்த உடல் உைடயவன். 18 ஏகூத்
எக்ேலானுக்கு கப்பம் ெகாடுத்தபின், கப்பம்
ெகாண்டுவந்த மனிதர்கைள ஊருக்குத் திரும்பிச்
ெசல்லுமாறு கூறினான். 19 கில்காலில்
ெதய்வங்களின் சிைலகளிலிருந்த இடத்திலிருந்து
எக்ேலான் திரும்பியெபாழுது, ஏகூத் எக்ேலானிடம்,
“ராஜாேவ, நான் உமக்காக ஒரு இரகசியச் ெசய்தி
ைவத்திருக்கிேறன்” என்றான்.
ராஜா, “அைமதியாக இருங்கள்!” என்று ெசால்லி
அைறயிலிருந்த பணியாட்கைள ெவளிேய
அனுப்பினான். 20 ராஜாவாகிய எக்ேலானுடன் ஏகூத்
ெசன்றான். ேகாைடக் கால அரண்மைனயிலுள்ள
ேமல் அைறயில் எக்ேலான் இப்ேபாது தனித்தவனாய்
உட்கார்ந்திருந்தான்.
ஏகூத், “ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்திைய உமக்குக்
ெகாண்டு வந்திருக்கிேறன்” என்றான். ராஜா
சிங்காசனத்திலிருந்து எழுந்து நின்றான். அவன்
ஏகூத்திற்கு மிக அருகில் இருந்தான்.

21 ராஜா சிங்காசனத்திலிருந்து எழுந்த ேபாது,
ஏகூத் தனது இடது ைகைய நீட்டி வலது
ெதாைடயில் கட்டப்பட்டிருந்த வாைள எடுத்து
அவ்வாைள ராஜாவின் வயிற்றில் ெசருகினான்.

22 வாளின் பிடிகூட ெவளிேய ெதரியாதபடி வாள்
எக்ேலானின் வயிற்றினுள் நுைழந்தது. ராஜாவின்
பருத்த உடல் வாைள மைறத்தது. எனேவ ஏகூத்
வாைள எக்ேலானின் உடம்பிேலேய விட்டுவிட்டான்.

23 ஏகூத் அைறயிலிருந்து ெவளிேய வந்து
கதவுகைள மூடிப் பூட்டிவிட்டான். 24 ஏகூத்
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புறப்பட்ட சற்று ேநரத்தில் ேவைலயாட்கள்
திரும்பிவந்து, அைறயின் கதவுகள்
மூடப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள், “ராஜா
கழிவைறக்குப் ேபாயிருக்க ேவண்டும்” என்று
எண்ணினார்கள். 25 எனேவ அவர்கள் அதிக ேநரம்
காத்திருந்தனர். இறுதியில் அவர்கள் கவைல
அைடந்து கதவுகைளத் திறந்தனர். பணியாட்கள்
உள்ேள நுைழந்தேபாது ராஜா மரணமைடந்து,
தைரயில் கிடப்பைதப் பார்த்தனர்.

26 பணியாட்கள், ராஜாவுக்காகக்
காத்திருந்தேபாது, ஏகூத்திற்குத் தப்பிச்ெசல்ல
ேபாதுமான ேநரம் இருந்தது. ஏகூத் விக்கிரகங்கள்
இருந்த வழிேய கடந்துெசன்று ேசயிரா என்னும்
இடத்திற்குச் ெசன்றான். 27 ேசயிராைவ
அைடந்ததும், அந்த எப்பிராயீம் மைலநாடுகளில்
எக்காளம் ஊதினான். இஸ்ரேவலர் அதைனக்
ேகட்டு, ஏகூத்தின் பின்ெசல்ல மைலகளிலிருந்து
இறங்கி வந்தனர். 28 ஏகூத் இஸ்ரேவலரிடம்,
“என்ைனப் பின்பற்றுங்கள்! நமது பைகவராகிய
ேமாவாபியைர ெவல்வதற்கு கர்த்தர் எனக்கு
உதவினார்” என்றான்.
எனேவ இஸ்ரேவலர் ஏகூைதப் பின்பற்றினார்கள்.
ேயார்தான் நதிைய எளிதாகக் கடக்கக்கூடிய
இடங்களுக்ெகல்லாம் ஏகூைதப் பின்பற்றி
அவற்ைறக் ைகப்பற்றுவதற்காகக் ெசன்றனர்.
ஒருவரும் ேயார்தான் நதிையக் கடந்து ெசல்வதற்கு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அனுமதிக்கவில்ைல. 29

ேமாவாபில் வலிைமயும் துணிவும் உள்ள மனிதர்களில்
சுமார் 10,000 ேபைர இஸ்ரேவலர் ெகான்றனர்.
ேமாவாபியரில் ஒருவனும் தப்பிச் ெசல்லவில்ைல. 30

அன்ைறயதினம் இஸ்ரேவலர் ேமாவாபியைர ஆளத்
ெதாடங்கினார்கள். அத்ேதசத்தில் 80 ஆண்டுகள்
அைமதி நிலவிற்று.

நியாயாதிபதியாகிய சம்கார்
31 ஏகூத் இஸ்ரேவலைர மீட்டுக் காத்த பின்பு,
மற்ெறாரு மனிதன் இஸ்ரேவலைரக் காத்தான்.
அவன் ஆனாத்தின் குமாரனாகிய சம்கார். 600
ெபலிஸ்தியர்கைளச் சம்கார் தாற்றுக்ேகாலால்
ெகான்றான்.

ெபண் நியாயாதிபதியும் தீர்க்கதரிசியுமான
ெதேபாராள்

ஏகூத் மரித்த பின்பு, தீயைவ என கர்த்தரால்
குறிக்கப்பட்டச் ெசயல்கைள மீண்டும்
ஜனங்கள் ெசய்ய ஆரம்பித்தனர். 2 எனேவ

கர்த்தர் கானானின் ராஜாவாகிய யாபீன் என்பவன்
இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடிக்க அனுமதித்தார். யாபீன்
ஆத்ேசார் பட்டணத்தில் ஆண்டு வந்தான். யாபீனின்
ேசைனக்குச் சிெசரா என்பவன் தைலவனாக
இருந்தான். அேராேசத் ஆேகாயிம் என்ற நகரில்
சிெசரா வசித்து வந்தான். 3 சிெசராவிற்கு 900
இரும்பு இரதங்கள் இருந்தன, 20 ஆண்டுகள் அவன்
இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமயாக ஆண்டுவந்தான்.
எனேவ அவர்கள் கர்த்தரிடம் முைறயிட்டனர்.

4 அங்கு ெதேபாராள் என்ற ெபண் தீர்க்கதரிசி
இருந்தாள். அவள் லபிேதாத்தின் மைனவி. அவள்
அக்காலத்தில் இஸ்ரேவலின் ெபண் தீர்க்கதரிசியாக
இருந்தாள். 5 ஒரு நாள், தன் ேபரீச்சமரத்தின் கீழ்

ெதேபாராள் உட்கார்ந்திருந்தாள். எப்பிராயீம்
மைலநாட்டில் ராமா, ெபத்ேதல் ஆகிய நகரங்களின்
நடுேவ அம்மரம் இருந்தது. சிெசராைவ என்ன
ெசய்வெதன்று அவளிடம் ேகட்டறிவதற்காக
இஸ்ரேவலர் கூடி வந்தனர். 6 ெதேபாராள் பாராக்
என்பவன் தன்ைன வந்து சந்திக்குமாறு அவனுக்கு
ெசய்திைய ெசால்லி அனுப்பினாள். பாராக்
அபிேனாகாமின் குமாரன். பாராக் நப்தலியிலுள்ள,
ேகேதஷ் நகரில் வசித்தான். ெதேபாராள் பாராக்ைக
ேநாக்கி, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உனக்குக் கட்டைளயிட்டு: ‘நப்தலி, ெசபுேலான்
ேகாத்திரத்தில் இருந்து 10,000 ஆட்கைளத் திரட்டு.
அவர்கைளத் தாேபார் மைலக்கு வழி நடத்து. 7 நான்
யாபீனின் பைடத்தைலவனாகிய சிெசராைவ
உன்னிடம் வரச்ெசய்ேவன். சிெசராைவயும், அவனது
இரதங்கைளயும், பைடகைளயும் கீேசான் நதிக்கு
வரச்ெசய்ேவன். அங்கு சிெசராைவத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு உனக்கு உதவுேவன்’ என்றார்”
என்று ெசான்னாள்.

8 பாராக் ெதேபாராவிடம், “நீ என்ேனாடு
வருவதாக இருந்தால் நான் ேபாய், இைதச்
ெசய்ேவன். நீ என்ேனாடு வராவிட்டால் நான்
ேபாகமாட்ேடன்” என்றான்.

9 அதற்கு ெதேபாராள், “கண்டிப்பாக நான்
உன்ேனாடு வருேவன், ஆனால் உன்
மனப்பான்ைமயால் சிெசரா
ேதாற்கடிக்கப்படும்ேபாது உனக்கு அந்தப் புகழ்
ேசராது. கர்த்தர், ஒரு ெபண் சிெசராைவத்
ேதாற்கடிக்க அனுமதிப்பார்” என்று பதிலுைரத்தாள்.
எனேவ, ேகேதஸ் நகரத்திற்குத் ெதேபாராள்
பாராக்குடன் ெசன்றாள். 10 ேகேதஷ் நகரத்தில்
பாராக் நப்தலி, ெசபுேலான் ேகாத்திரத்தினைர
வரவைழத்தான். அக்ேகாத்திரத்திலிருந்து தன்ைனப்
பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வதற்கு 10,000 ஆட்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டான். ெதேபாராளும் பாராக்ேகாடு
ெசன்றாள்.

11 ேகனியரில் ஒருவனான ஏேபர் என்பவன்
இருந்தான், அவன் ேகனியைர விட்டு பிரிந்து
ெசன்றான். (ேகனியர் ேமாேசயின் மாமனாரான
ஓபாபின் சந்ததியார்.) ேகேதஸ் நகருக்கருகில்
சானானீம் என்னுமிடத்திலுள்ள கர்வாலி
மரத்தினருேக அவன் தங்கியிருந்தான்.

12 அபிேனாகாமின் குமாரனாகிய பாராக்தாேபார்
மைலயிலிருக்கிறான் என்று சிலர் சிெசராவுக்குக்
கூறினார்கள். 13 எனேவ சிெசரா அவனது 900
இரும்பு ரதங்கைளயும் ஒருமித்து வரச்ெசய்ததுடன்,
தனது ேபார் வீரர்கைளயும் ஒன்று திரட்டினான்.
அவர்கள் அேராேசத் நகரத்திலிருந்து கீேசான்
பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள்.

14 அப்ேபாது ெதேபாராள் பாராக்கிடம், “இன்று
சிெசராைவத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் உனக்கு
உதவுவார். கர்த்தர் உனக்காக வழிைய ஏற்ெகனேவ
ஆயத்தமாக ைவத்திருக்கிறார் என்பைத அறிவாய்”
என்றாள். எனேவ பாராக் 10,000 ஆட்கைளயும்
தாேபார் மைலயிலிருந்து கீேழ வழிநடத்திச்
ெசன்றான். 15 பாராக்கும் அவனது ஆட்களும்
சிெசராைவத் தாக்கினார்கள். யுத்தத்தின் ேபாது,
கர்த்தர் சிெசராைவயும் அவனது பைடகைளயும்,
இரதங்கைளயும் குழப்பமைடயச் ெசய்தார்.
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அவர்களுக்கு என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியவில்ைல.
பாராக்கும் அவனது ஆட்களும் சிெசராவின்
பைடையத் ேதாற்கடித்தனர். சிெசரா அவனது
இரதத்ைத விட்டுக் கீழிறங்கி ஓட ஆரம்பித்தான். 16

பாராக் சிெசராவின் பைடேயாடு ேபாரிடுவைதத்
ெதாடர்ந்தான். பாராக்கும் அவனது ஆட்களும்
சிெசராவின் பைடகைள அேராேசத் வைரக்கும்
துரத்திச் ெசன்று சிெசராவின் ஆட்கைள வாளால்
ெகான்றார்கள். சிெசராவின் ஆட்களில் ஒருவனும்
உயிேராடு விடப்படவில்ைல.

17 ஆனால் சிெசரா தப்பி ஓடிவிட்டான். அவன்
ஏேபர் என்பவனின் மைனவி யாேகல் இருந்த
கூடாரத்ைத வந்தைடந்தான். ஏேபர் ேகனியர்களில்
ஒருவன். ஆேசாரின் ராஜாவாகிய யாபீேனாடு
ஏேபரின் குடும்பம் அைமதியான உறவு
ெகாண்டிருந்தது, எனேவ சிெசரா யாேகலின்
கூடாரத்திற்கு ஓடினான். 18 யாேகல் சிெசரா
வருவைதக் கண்டாள். எனேவ அவைனச்
சந்திப்பதற்காக ெவளிேய வந்தாள். யாேகல்
சிெசராைவப் பார்த்து, “ஐயா, கூடாரத்திற்கு உள்ேள
வாருங்கள், அஞ்சேவண்டாம். வாருங்கள்” என்றாள்.
எனேவ சிெசரா யாேகலின் கூடாரத்திற்குள்
ெசன்றான். அவள் அவைன ஒரு விரிப்பால் மூடினாள்.

19 சிெசரா யாேகலிடம், “நான்
தாகமாயிருக்கிேறன். குடிப்பதற்குக் ெகாஞ்சம்
தண்ணீர் ெகாடு” என்று ேகட்டான். மிருகத்தின்
ேதாலினாலாகிய ைப ஒன்று யாேகலிடம் இருந்தது.
அவள் அதில் பால் ைவத்திருந்தாள். யாேகல்
சிெசராவுக்குக் குடிப்பதற்கு அந்தப் பாைலக்
ெகாடுத்தாள். பின் சிெசராைவத் துணியால்
மூடிவிட்டாள்.

20 பின் சிெசரா யாேகைல ேநாக்கி, “கூடாரத்தின்
வாசலில் நின்றுெகாள். யாேரனும் வந்து உன்னிடம்,
‘உள்ேள யாராவது இருக்கிறார்களா?’ என்று
ேகட்டால், ‘இல்ைல’ என்று பதில் ெசால்” என்றான்.

21 ஆனால் யாேகல் ஒரு கூடார ஆணிையயும்
சுத்தியைலயும் எடுத்தாள். சத்தெமழுப்பாது
சிெசராவிடம் ெசன்றாள். சிெசரா மிகவும்
கைளப்புற்றிருந்ததால், அயர்ந்து
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். யாேகல் கூடார
ஆணிையச் சிெசராவின் தைலயின் ஒரு பக்கத்தில்
ைவத்துச் சுத்தியால் ஓங்கி அடித்தாள். கூடார ஆணி
சிெசராவின் தைலப் பக்கத்தில் புகுந்து நிலத்தினுள்
இறங்கியது! சிெசரா மரித்துப் ேபானான்.

22 அப்ேபாது பாராக் சிெசராைவத் ேதடியபடி
யாேகலின் கூடாரத்ைத வந்தைடந்தான்.
பாராக்ைகச் சந்திப்பதற்கு யாேகல் ெவளிேய வந்து,
“உள்ேள வாருங்கள், நீங்கள் ேதடும் மனிதைன நான்
காட்டுகிேறன்” என்றாள். பாராக் யாேகேலாடு
கூடாரத்தினுள் நுைழந்தான். தைலப்பக்கத்தில்
ஆணி ெசருகப்பட்ட நிைலயில் நிலத்தில் மரித்துக்
கிடந்த சிெசராைவப் பாராக் பார்த்தான்.

23 அன்று இஸ்ரேவலருக்காக ேதவன் கானானிய
ராஜாவாகிய யாபீைனத் ேதாற்கடித்தார். 24

அவர்கள் கானானிய ராஜாவாகிய யாபீைனத்
ேதாற்கடிக்கும் மட்டும் ெபலன் ெபற்று அவைன
அழித்தார்கள்.

ெதேபாராளின் பாடல்

சிெசராைவ இஸ்ரேவலர் ேதாற்கடித்த
நாளில், ெதேபாராளும், அபிேனாகாமின்
குமாரனாகிய பாராக்கும் பாடிய பாடல் இது:

2 “இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குத் தயாராயினர்.
அவர்கள் ேபாருக்குச் ெசல்ல தாமாகேவ முன்

வந்தனர்!
கர்த்தைர வாழ்த்துங்கள்!
3 “ராஜாக்கேள, ேகளுங்கள்.
ஆளுேவாேர, ேகளுங்கள். நான் பாடுேவன்.
நான் கர்த்தருக்குப் பாடுேவன்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனாகிய

கர்த்தருக்குப் பாட்டு இைசப்ேபன்.
4 “கர்த்தாேவ, முன்பு ேசயீரிலிருந்து வந்தீர்.
ஏேதாமிலிருந்து அணிவகுத்துச் ெசன்றீர்.
நீர் அணிவகுத்துச் ெசன்றேபாது, பூமி அதிர்ந்தது.

வானம் ெபாழிந்தது. ேமகம் தண்ணீர் தந்தது.
5 மைலகள் கர்த்தருக்குமுன் நடுங்கின,
சீனாய் மைலயின், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய

கர்த்தர் முன்னிைலயில் நடுங்கின.
6 “ஆனாத்தின் குமாரனாகிய சம்காரின் காலத்தில்
யாேகலின் நாட்களில் ெபருஞ்சாைலகள்

ெவறுைமயாய் கிடந்தன.
வணிகரும் வழி நடப்ேபாரும் பக்கவழியாய்ச்

ெசன்றார்கள்.
7 “அங்கு வீரர்கள் இல்ைல.
ெதேபாராள், நீ வரும்வைரக்கும் அங்கு வீரர்கள்

இல்ைல.
இஸ்ரேவலின் தாயாக நீ திகழும்வைரக்கும்

இஸ்ரேவலின் வீரர்கள் இருந்ததில்ைல.
8 “நகரத்தின் வாசல்களில் ேபார் புரிவதற்ேக
ேதவன் புது தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவலில் 40,000 வீரர்களில் ஒருவனிடத்திலும்
ேகடயத்ைதேயா,
ஈட்டிையேயா யாரும் காணவில்ைல.

9 “இஸ்ரேவலின் பைடத்தைலவர்கைள என்
ெநஞ்சம் நிைனக்கிறது.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தாமாகேவ முன்வந்தார்கள்.
கர்த்தைர வாழ்த்துங்கள்!
10 “ெவள்ைளக் கழுைதகளின்ேமல் சவாரி
ெசய்ேவாரும்,
ேசண விரிப்பில் அமர்ந்திருப்ேபாரும், பாைத

வழிேய நடப்ேபாரும் கவனமாய்க் ேகளுங்கள்!
11 கால்நைடகள் தண்ணீர் பருகும் இடங்களிேல,
ைகத்தாளங்களின் இைசையக் ேகட்கிேறாம்.
கர்த்தரும், அவரது ேபார் வீரரும் ெபற்ற
ெவற்றிகைள
ஜனங்கள் பாடுகின்றனர்.
நகரவாசல்களினருேக கர்த்தருைடய ஜனங்கள்
ேபாரிட்டனர்.
அவர்கேள ெவன்றனர்!

12 “எழுக, எழுக, ெதேபாராேள!
எழுக, எழுக, பாடைலப் பாடுக!
எழுந்திரு, பாராக்!
அபிேனாகாமின் மகேன, உன் பைகவைர நீ

ேமற்ெகாள்!
13 “இப்ேபாதும், மீதியாயிருக்கும் ஜனங்கேள,
தைலவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்.
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கர்த்தருைடய ஜனங்கேள! எனக்காக வீரேராடு
ெசல்லுங்கள்!

14 “எப்பிராயீமின் மனிதர்கள் அமேலக்கின் மைல
நாட்டினின்று வந்தனர்.
ெபன்யமீேன, அவர்கள் உன்ைனயும் உன்

ஜனங்கைளயும் பின்ெதாடர்ந்தனர்.
மாகீரின் குடும்பத்தில் பைடத்தைலவர்கள்
இருந்தனர்.
ெவண்கலக் ைகத்தடிேயந்திய தைலவர்கள்

ெசபுேலான் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தனர்.
15 இசக்காரின் தைலவர்கள்
ெதேபாராேளாடிருந்தனர்.
இசக்காரின் குடும்பம் பாராக்கிற்கு உண்ைமயாய்

நடந்தது. பள்ளத்தாக்கிற்கு அவர்கள் கால்நைடயாய்
நடந்தனர்.
“ரூபேன உனது பைடகளின் கூட்டத்தில்
துணிவுமிக்க வீரர்கள் பலருண்டு.

16 ெதாழுவங்களின் சுவரருேக நீ எதற்காக
அமர்ந்திருக்கிறாய்?
ரூபனின் துணிவான வீரர்கள் ேபாைரப் பற்றி
ஆழ்ந்து சிந்தித்தனர்.
அவர்கள் வீட்டில் அமர்ந்து மந்ைதகளுக்காய்

இைசத்த இைசையக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
17 ேயார்தான் நதியின் மறுகைரயில் கீேலயாத்தின்
ஜனங்கள் தம் முகாம்களில் தங்கி இருந்தனர்.
தாணின் ஜனங்கேள, நீங்கள் கப்பல்களில்

தங்கியிருந்தேதன்?
ஆேசர் குடும்பம் கடற்கைரயில்
பாதுகாப்பான துைறமுகத்தில் முகாமிட்டு

தங்கினர்.
18 “ஆனால் ெசபுேலானின் ஆட்களும், நப்தலியின்
ஆட்களும் தம் உயிர்கைளப் பணயம் ைவத்து
மைலகளின் ேமல் ேபாரிட்டனர்.

19 ராஜாக்கள் ேபாரிட வந்தனர்.
கானானின் ராஜாக்கள் தானாக் நகரத்தில்
ெமகிேதாவின் கைரயில் ேபாரிட்டனர்.
ஆனால், ெபாக்கிஷத்ைதத் தங்கள் நாட்டிற்கு

எடுத்துச் ெசல்லவில்ைல!
20 வானிலிருந்து நட்சத்திரங்கள் ேபாரிட்டன.
அைவகள் வான வீதியிலிருந்து சிெசராேவாடு

ேபார் ெசய்தன.
21 பைழய நதியாகிய கீேசான்,
சிெசராவின் ஆட்கைள அடித்துச் ெசன்றது.
எனது ஆத்துமாேவ, ஆற்றேலாடு புறப்படு!
22 குதிைரயின் குளம்புகள் பூமியில் ேமாதின.
சிெசராவின் பலமான குதிைரகள் ஓடின, ேமலும்

ஓடின.
23 “கர்த்தருைடய தூதன், ‘ேமேராஸ் நகைர
சபியுங்கள்.
அதன் குடிகைள சபியுங்கள்!
கர்த்தருக்கு உதவுவதற்காக அவர்கள் வீரேராடு
ேசரவில்ைல’ என்றான்.

24 ேகனியனாகிய ஏேபரின் மைனவி யாேகல்.
அவள் ெபண்கெளல்லாரிலும்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்.
25 சிெசரா தண்ணீைரக் ேகட்டான்.
யாேகல் பாைலக் ெகாடுத்தாள்.
ராஜனுக்கான கிண்ணத்தில்
அவள் பாலாைடையக் ெகாண்டு வந்தாள்.

26 யாேகல் தன் ைகயில் ஒரு கூடார ஆணிைய
எடுத்தாள்.
ேவைலயாள் பயன்படுத்தும் சுத்திைய அவள்

வலதுைகயில் பிடித்தாள்.
பின் சிெசராவின் தைலமீது சுத்தியால் அடித்தாள்!
அவன் ெநற்றிப் ெபாட்டின் உள்ேள

துைளயிட்டாள்!
27 அவன் யாேகலின் பாதங்களினிைடேய
வீழ்ந்தான்.
அவன் மடிந்தான்.
அங்கு கிடந்தான்.
அவன் அவள் பாதங்களினிைடேய வீழ்ந்தான்.
அவன் மடிந்தான்.
சிெசரா வீழ்ந்த இடத்திேலேய மடிந்தான்.
அங்கு மரித்து கிடந்தான்!

28 “சிெசராவின் தாய் ஜன்னலினூேட பார்த்து
அழுதாள்.
சிெசராவின் தாய் திைரச் சீைலகளினூேட

பார்த்தாள்.
‘ஏன் சிெசராவின் இரதம் தாமதிக்கிறது?
அவன் இரத ஒலிைய நான் ேகளாதது ஏன்?’ என்று

புலம்பினாள்.
29 “அவளின் புத்திசாலியான ேவைலக்காரப் ெபண்
அவளுக்கு பதில் அளித்தாள்.
ஆம், பணிப்ெபண் அவளுக்குப் பதில் ெசான்னாள்.

30 ‘அவர்கள் ேபாரில் ெவன்றிருப்பார்கள்.
ேதாற்கடித்த ஜனங்களிடமிருந்து ெபாருள்கைள

எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவற்ைறத் தம்மிைடேய பங்கிட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள்!
ஒவ்ெவாரு வீரனும் ஓரிரு ெபண்கைள

எடுத்துக்ெகாள்கிறான்.
சிெசரா சாயம்தீர்த்த ஆைடையக் கண்ெடடுத்தான்.
அதுேவ அவன் முடிவாயிற்று!
சிெசரா அழகான ஆைட ஒன்ைறக்
கண்ெடடுத்தான்.
ெவற்றி ேவந்தன் சிெசரா தான் அணிவதற்காக

இரண்டு ஆைடகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கலாம்.’
31 “கர்த்தாேவ, உமது பைகவர்கள் அைனவரும்
இவ்வாறு மடியட்டும்.
உமது அன்பான ஜனங்கள் உதய சூரியைனப்ேபால

வலிைம ெபறட்டும்!”
இதன் பின்பு 40 ஆண்டுக் காலத்திற்கு ேதசத்தில்
அைமதி நிலவியது.

மீதியானியர் இஸ்ரேவலரிடம் ேபாரிடுதல்

தீயைவ என்று கர்த்தர் கூறிய காரியங்கைள
மீண்டும் இஸ்ரேவலர் ெசய்தனர்.
இஸ்ரேவலைர மீதியானியர் 7 ஆண்டுகள்

ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமதித்தார்.
2 மீதியானியர் மிக வல்லைமயுைடயவர்களாய்
இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமப்படுத்தினார்கள். எனேவ
இஸ்ரேவலர், மைலகளில் ஒளிந்துெகாள்வதற்கான
இடங்கள் பலவற்ைற அைமத்தனர். பார்க்க இயலாத
இடங்களிலும், குைககளிலும் இஸ்ரேவலர்
உணவுப்ெபாருட்கைள மைறத்து ைவத்தனர். 3

மீதியானியரும், கிழக்கிலுள்ள அமேலக்கியரும் வந்து
அவர்கள் பயிர்கைள அழித்ததால் இஸ்ரேவலர்
அவ்வாறு ெசய்தனர். 4 அவர்கள் ேதசத்தில்
முகாமிட்டுத் தங்கி, இஸ்ரேவலர் பயிரிட்ட
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தானியங்கைள அழித்தனர். காசா நகரம் வைரக்கும்
உள்ள நிலங்களில் இஸ்ரேவலர் பயிரிட்ட பயிர்கைள
அந்த ஜனங்கள் பாழாக்கினர். இஸ்ரேவலர்
உண்பதற்கு அவர்கள் ஒன்ைறயும் விட்டு
ைவக்கவில்ைல. அவர்களது ஆடுகள், பசுக்கள்,
கழுைதகள் ஆகியவற்ைறயும் அவர்கள் விட்டு
ைவக்கவில்ைல. 5 மீதியானின் ஜனங்கள் வந்து
ேதசத்தில் முகாமிட்டுத் தங்கினார்கள். அவர்கள்
குடும்பத்தினைரயும் அவர்களின் விலங்குகைளயும்
அைழத்து வந்தனர். ெவட்டுக்கிளிகளின்
கூட்டத்ைதப் ேபால் அவர்கள் மிகுதியாக வந்தனர்.
எண்ணக் கூடாத அளவிற்கு ஜனங்கைளயும்
ஒட்டகங்கைளயும் பார்க்க முடிந்தது. அந்த
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேதசத்திற்குள் நுைழந்து
அதைனப் பாழாக்கினர். 6 மீதியானியரின்
வருைகயால் இஸ்ரேவலர் மிக ஏைழகளாயினர்.
எனேவ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவிக்காக
ேவண்டினார்கள்.

7 மீதியானியர் எல்லாத் தீயகாரியங்கைளயும்
ெசய்தனர். எனேவ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம்
உதவிக்காக ேவண்டினார்கள். 8 எனேவ கர்த்தர்
ஒரு தீர்க்கதரிசிைய அவர்களிடம் அனுப்பினார்.
அத்தீர்க்கதரிசி இஸ்ரேவலரிடம், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுவது இதுேவ: ‘நீங்கள்
எகிப்தில் அடிைமகளாயிருந்தீர்கள். நான் உங்கைள
விடுவித்து அந்தத் ேதசத்திலிருந்து அைழத்து
வந்ேதன். 9 நான் எகிப்தின் பலமுள்ள
ஜனங்களிடமிருந்து உங்கைள மீட்ேடன். பின்னர்
கானானியர் உங்கைளத் துன்புறுத்தினார்கள். நான்
மீண்டும் உங்கைளக் காப்பாற்றிேனன். அத்ேதசத்தில்
இருந்ேத அவர்கைளப் ேபாகும்படி ெசய்ேதன்.
அவர்கள் ேதசத்ைத நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்.’ 10 பின் உங்களிடம், ‘நாேன உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தர், எேமாரியரின் ேதசத்தில்
வாழ்வீர்கள். ஆனால் அவர்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்’
என்ேறன். ஆனால் நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல” என்றார்.

கிதிேயாைன கர்த்தருைடய தூதன் சந்தித்தல்
11 அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன் கிதிேயான்
என்னும் ெபயருள்ளவனிடம் வந்தான். ஓப்ரா
என்னுமிடத்தில் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீேழ
கர்த்தருைடய தூதன் வந்து உட்கார்ந்தான். அந்த
கர்வாலி மரம் ேயாவாஸ் என்பவனுக்குச்
ெசாந்தமாயிருந்தது. ேயாவாஸ் அபிேயேசரின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ேயாவாஸ் என்பவன்
கிதிேயானின் தந்ைத. திராட்ைச ஆைலயில்
கிதிேயான் ேகாதுைமைய
அடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். கர்த்தருைடய தூதன்,
கிதிேயானுக்கருேக உட்கார்ந்தான். மீதியானியர்
ேகாதுைமையப் பார்த்துவிடக் கூடாெதன்று
கிதிேயான் மைறத்துைவக்க முயன்றான். 12

கர்த்தருைடய தூதன் கிதிேயானுக்குக் காட்சி தந்து,
அவனிடம், “ெபரும் வீரேன! கர்த்தர்
உன்ேனாடிருக்கிறார்!” என்றான்.

13 அப்ேபாது கிதிேயான், “கர்த்தர்
எங்கேளாடிருந்தால் எங்களுக்கு ஏன் இத்தைனத்
துன்பங்கள் ேநருகின்றன? எங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு

அவர் அற்புதமானக் காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்று
நாங்கள் ேகள்விப்பட்ேடாம். கர்த்தர், தங்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்ததாக எங்கள்
முற்பிதாக்கள் கூறினார்கள். ஆனால் கர்த்தர்
எங்கைள விட்டுப் பிரிந்துவிட்டார். மீதியானியர்
எங்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
அனுமதித்தார்” என்றான்.

14 கர்த்தர் கிதிேயாைனப் பார்த்து, “உனது
வல்லைமையப் பயன்படுத்து, மீதியானியரிடமிருந்து
இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்று. அவர்கைளக் காப்பாற்ற
நான் உன்ைன அனுப்புகிேறன்!” என்றார்.

15 ஆனால் கிதிேயான் அவருக்குப் பதிலாக,
“என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள் ஐயா, நான் எவ்வாறு
இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றுேவன். மனாேச
ேகாத்திரத்தில் எங்கள் குடும்பேம மிகவும் எளியது.
எங்கள் குடும்பத்தில் நான் இைளயவன்” என்றான்.

16 கர்த்தர் கிதிேயானிடம், “நான்
உன்ேனாடிருக்கிேறன்! எனேவ மீதியானியைர நீ
ேதாற்கடிக்க முடியும்! ஒேர மனிதைன எதிர்த்துப்
ேபாரிடுவது ேபாலேவ உனக்குத் ேதான்றும்” என்றார்.

17 கிதிேயான் கர்த்தரிடம், “உமக்கு என் ேமல்
கருைண இருந்தால் என்னிடம் ேபசுகிறவர் நீர்தான்
என்பதற்கு ஏேதனும் சான்று காட்டும். 18 இங்ேகேய
தயவுெசய்து காத்திரும். நான் திரும்பி வரும்வைர
எங்கும் ேபாகாதிரும். நான் எனது காணிக்ைகையக்
ெகாண்டுவந்து உம்முன் ைவக்க அனுமதியும்”
என்றான்.
கர்த்தர், “நீ வரும்வைரக் காத்திருப்ேபன்” என்றார்.
19 கிதிேயான் உள்ேள ெசன்று, ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய சைமத்தான். 20 பவுண்டு
மாைவ எடுத்துப் புளிப்பின்றி அப்பம் ெசய்தான்.
இைறச்சிைய ஒரு கூைடயிலும், அது ேவகப்
பயன்படுத்திய தண்ணீைர ஒரு பாைனயிலும்
எடுத்துக் ெகாண்டான். இைறச்சிையயும்,
இைறச்சிைய ேவகைவத்த தண்ணீைரயும், புளிப்பற்ற
அப்பத்ைதயும் கிதிேயான் ெகாண்டு வந்தான்.
கர்வாலி மரத்தின் கீேழ அமர்ந்திருந்த கர்த்தருக்கு
அந்த உணைவக் கிதிேயான் ெகாடுத்தான்.

20 ேதவனுைடய தூதன் கிதிேயாைன ேநாக்கி,
“இைறச்சிையயும், புளிப்பற்ற அப்பத்ைதயும்
அங்ேகயிருக்கும் பாைறயில் ைவத்து அதன் மீது
தண்ணீைர ஊற்று” என்றார். கிதிேயானும் அவ்வாேற
ெசய்தான்.

21 கர்த்தருைடய தூதன் இைறச்சிையயும்
அப்பத்ைதயும் தன் ைகயில் ைவத்திருந்த
ைகத்தடியின் முைனயால் ெதாட்டான்.
பாைறயிலிருந்து ெநருப்பு ேதான்றி
இைறச்சிையயும், அப்பத்ைதயும் எரித்துவிட்டது! பின்
கர்த்தருைடய தூதனும் மைறந்து ேபானான்.

22 அப்ேபாது கிதிேயான் தான் கர்த்தருைடய
தூதேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தைத உணர்ந்தான்.
எனேவ கிதிேயான், “சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ! நான் கர்த்தருைடய தூதைன ேநருக்கு
ேநராகச் சந்தித்ேதன்!” என்று சத்தமிட்டான்.

23 ஆனால் கர்த்தர் கிதிேயானிடம்,
“அைமதியாயிரு! பயப்படாேத! நீ மரிக்கமாட்டாய்!”
என்றார்.

24 ஆைகயால் கிதிேயான் அங்கு ேதவைன
ஆராதிப்பதற்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
கிதிேயான் அப்பலிபீடத்திற்கு “கர்த்தேர சமாதானம்”
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என்று ெபயரிட்டான். ஓப்ரா நகரில் அப்பலிபீடம்
இன்றும் உள்ளது. அபிேயசர் குடும்பம் வாழும் இடம்
ஓப்ரா ஆகும்.

பாகாலின் பலிபீடத்ைத கிதிேயான் அழித்தல்
25 அேத இரவில் கர்த்தர் கிதிேயானிடம்
ேபசினார். கர்த்தர், “உன் தந்ைதக்குச் ெசந்தமான
ஏழு வயதுள்ள முழுைமயாக வளர்ந்த காைளைய
எடுத்துக்ெகாள். பாகால் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்ெகன்று உன் தந்ைத அைமத்த
பலிபீடம் ஒன்று உள்ளது. பலிபீடத்தினருேக ஒரு
மரத்தூணும் இருக்கிறது. அேசரா என்னும் ெபாய்த்
ேதவைதைய மகிைமப் படுத்துவதற்காக அத்தூண்
அைமக்கப்பட்டது. காைளயால் பாகாலின்
பலிபீடத்ைத வீழ்த்தி, அேசராவின் ேகாவில் தூைண
முறித்துவிடு. 26 அதன் பிறகு உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்காக முைறப்படி பலிபீடம் கட்டு. ேமடான
நிலத்தில் அப்பலிபீடத்ைதக் கட்டு. பின்பு
முழுைமயாக வளர்ந்த காைளைய அந்தப்
பலிபீடத்தில் தகன பலியாகச் ெசலுத்து. அேசரா
தூணின் விறைக உனது பலிைய எரிப்பதற்குப்
பயன்படுத்து” என்றார்.

27 ஆைகயால் கிதிேயான் தன் ேவைலயாட்களில்
10 ேபைர அைழத்துச்ெசன்று, தன்னிடம் கர்த்தர்
கூறியபடிேய ெசய்தான். அவனது குடும்பத்தாரும்
நகர ஜனங்களும் அவன் ெசய்வைதப் பார்க்கக்கூடும்
என்று அவன் பயந்தான். தன்னிடம் கர்த்தர்
கூறியபடிேய கிதிேயான் ெசய்தான். ஆனால் அைதப்
பகலில் ெசய்யாமல் இரவில் ெசய்தான்.

28 நகர ஜனங்கள் மறுநாள் காைலயில்
விழித்தேபாது, பாகாலின் பலிபீடம்
அழிக்கப்பட்டிருப்பைதயும், அேசராவின் தூண்
முறிக்கப்பட்டிருப்பைதயும் பார்த்தனர். முன்னால்
பாகாலின் பீடத்தருேக அேசராவின் தூண் இருந்த
இடத்தில் கிதிேயான் கட்டிய பலிபீடத்ைதயும், அதில்
பலியிடப்பட்டிருந்த காைளையயும் அவர்கள்
கண்டனர்.

29 நகர ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து,
“பலிபீடத்ைத அழித்தவன் யார்? அேசராவின் தூைண
உைடத்தவன் யார்? புதிய பலீபீடத்தில் காைளையப்
பலியிட்டவன் யார்?” என்று ேகட்டனர். அவர்கள் பல
ேகள்விகைளக் ேகட்டு, அக்காரியங்கைளச்
ெசய்தவன் யார் என்பைத அறிய விரும்பினார்கள்.
ஒருவன் அவர்களுக்கு, “ேயாவாஸின் குமாரனாகிய
கிதிேயான் இதைனச் ெசய்தான்” என்றான்.

30 எனேவ, நகர ஜனங்கள் ேயாவாஸிடம் வந்தனர்.
அவர்கள் ேயாவாஸிடம், “நீ உனது குமாரைன
ெவளிேய அைழத்து வா. அவன் பாகாலின்
பலிபீடத்ைதத் தைரமட்ட மாக்கினான்.
பலிபீடத்தருகிலுள்ள அேசராவின் தூைண
உைடத்தான். எனேவ உன் குமாரன் மரிக்க
ேவண்டும்” என்றனர்.

31 தன்ைனச் சுற்றிலும் கூடியிருந்த ஜனங்கைளப்
பார்த்து ேயாவாஸ், “நீங்கள் பாகாலுக்காகப் பரிந்து
ேபசுகிறீர்களா? பாகாைல மீண்டும் பாதுகாக்கப்
ேபாகிறீர்களா? பாகாைலச் சார்ந்திருக்கிறவன்
எவேனா, அவன் காைலக்குள்
ெகால்லப்படக்கடவன். பாகால் உண்ைமயிேலேய
பலமுள்ள ேதவனாக இருந்தால் அவனது

பலிபீடத்ைத ஒருவன் அழிக்கும்ேபாது தன்ைன
காப்பாற்றிக்ெகாண்டிருக்கலாேம” என்றான்.

32 ேயாவாஸ், “கிதிேயான் பாகாலின் பலிபீடத்ைத
அழித்திருந்தால், பாகால் அவேனாடு வழக்காடட்டும்”
என்றான். அந்நாளில் ேயாவாஸ் கிதிேயானுக்கு ஒரு
புதிய ெபயரிட்டான். அவைன ெயருபாகால் என்று
அைழத்தான்.

கிதிேயான் மீதியானியைர முறியடித்தல்
33 இஸ்ரேவலைர எதிர்ப்பதற்கு மீதியானியரும்
அமேலக்கியரும் கிழக்கிலுள்ள பிற ஜனங்களும்
ஒன்றாகக் கூடி வந்தனர். அவர்கள் ேயார்தான்
நதிையத் தாண்டி ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கில்
முகாமிட்டுத் தங்கினார்கள். 34 கர்த்தருைடய ஆவி
கிதிேயானுக்குள் வந்து மிகுந்த வல்லைம ெபற்றான்.
அபிேயசர் குடும்பம் தன்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து
வருமாறு கிதிேயான் எக்காளம் ஊதி அைழத்தான்.
35 மனாேசயின் ேகாத்திரத்தினரிடம் கிதிேயான்
ெசய்தி ெதரிவிப்ேபாைர அனுப்பினான். அவர்கள்
மனாேசயின் ஜனங்களிடம் ஆயுதங்கைள எடுத்துப்
ேபாருக்குத் தயாராகும்படி கூறினார்கள். ஆேசர்,
ெசபுேலான், நப்தலி ேகாத்திரத்தினரிடமும் அவன்
ெசய்தி ெதரிவிக்கும் ஆட்கைள அனுப்பினான்.
அவர்கள் அேத ெசய்திையத் ெதரிவிப்பதற்குச்
ெசன்றனர். கிதிேயாைனயும் அவனது ஆட்கைளயும்
சந்திப்பதற்காக அந்தக் ேகாத்திரத்தினர் ெசன்றனர்.

36 அப்ேபாது கிதிேயான் ேதவனிடம்,
“இஸ்ரேவலைரக் காப்பதற்கு எனக்கு உதவுவதாகக்
கூறினீர். அதற்குச் சான்று தாரும். 37 நான் தைரயில்
ஆட்டுத் ேதாைலப் ேபாடுேவன். தைரெயல்லாம்
உலர்ந்திருக்க, ேதாலில் மட்டும் பனி
ெபய்திருந்தால், நீர் கூறியபடிேய இஸ்ரேவலைர
மீட்பதற்கு என்ைனப் பயன்படுத்துவீர் என்பைத
அறிேவன்” என்றான்.

38 அவ்வாேற நடந்தது. கிதிேயான் காைலயில்
எழுந்து ெசம்மறியாட்டுத் ேதாைலப் பிழிந்தான். ஒரு
கிண்ணம் நிைறய தண்ணீைரப் பிழிந்ெதடுக்க
முடிந்தது.

39 அப்ேபாது கிதிேயான் ேதவைன ேநாக்கி,
“என்னிடம் ேகாபங்ெகாள்ளாதிரும். இன்னும் ஒேர
ஒரு விஷயம் குறித்து மட்டும் உம்மிடம்
ேகட்டுவிடுகிேறன். ஆட்டுத்ேதாலால் உம்ைம
மீண்டும் ஒருமுைற ேசாதிப்ேபன். இம்முைற
தைரெயல்லாம் பனியால் ஈரமாயிருக்க, ேதால்
மட்டும் உலர்ந்திருக்கச் ெசய்யும்” என்றான்.

40 அன்றிரவு ேதவன் அவ்வாேற நடக்கச் ெசய்தார்.
ெசம்மறியாட்டுத் ேதால் உலர்ந்திருந்தது. தைரேயா
பனியால் ஈரமாயிருந்தது.

அதிகாைலயில் ெயருபாகாலும் (கிதிேயான்)
அவனது ஆட்களும் ஆேராத்திலுள்ள
நீருற்றினருகில் தம் முகாம்கைள

ஏற்படுத்திக்ெகாண்டனர், ேமாேர என்னும்
மைலயடிவாரத்திலுள்ள பள்ளத்தாக்கில் மீதியானியர்
முகாமிட்டுத் தங்கி இருந்தனர். இப்பகுதி,
கிதிேயானும் அவனது ஆட்களும் தங்கி இருந்த
பகுதிக்கு வடக்கில் இருந்தது.

2 கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி, “மீதியானியைர
ெவல்வதற்கு உனது ஜனங்களுக்கு
உதவப்ேபாகிேறன். ஆனால் அவ்ேவைலக்கு
ேதைவயான எண்ணிக்ைகக்கு அதிகமான வீரர்கள்

நியாயாதிபதிகள் 7:2

269



உன்ேனாடிருக்கிறார்கள். இஸ்ரேவலர் என்ைன
மறந்து தங்கைளத் தாங்கேள
காப்பாற்றிக்ெகாண்டதாக எண்ணுவைத நான்
விரும்பவில்ைல. 3 எனேவ இப்ேபாது உன்
வீரர்களுக்கு இதைன அறிவித்துவிடு. அவர்களிடம்,
‘பயப்படுகிற எவனும் கீேலயாத் மைலைய விட்டுத் தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசல்லலாம்’ என்று கூறு”
என்றார்.
அப்ேபாது 22,000 ேபர் கிதிேயாைன விட்டு
வீடுகளுக்குத் திரும்பினார்கள். ஆனாலும் 10,000
ேபர் மீதி இருந்தனர்.

4 அப்ேபாது கர்த்தர் கிதிேயாைன ேநாக்கி,
“இப்ேபாதும் ஆட்கள் மிகுதியாக இருக்கிறார்கள்,
அவர்கைள தண்ணீரருேக அைழத்துச் ெசல்.
உனக்காக அவர்கைள அங்கு பரிேசாதிப்ேபன்.
‘இந்த மனிதன் உன்ேனாடு ெசல்வான்’ என்று நான்
கூறினால் அவன் ேபாவான். ‘அவன் உன்ேனாடு
ெசல்லமாட்டான்’ என்று நான் கூறினால் அவன்
ேபாகமாட்டான்” என்றார்.

5 எனேவ கிதிேயான் அவர்கைள தண்ணீரருேக
அைழத்துச் ெசன்றான். அங்கு கர்த்தர் கிதிேயாைன
ேநாக்கி, “உனது ஆட்களில் நாையப்ேபால்
தண்ணீைர நக்கிக் குடிப்ேபாைர ஒரு குழுவாகவும்,
மண்டியிட்டு தண்ணீைர குடிப்ேபாைர மற்ெறாரு
குழுவாகவும் பிரித்து விடு” என்றார்.

6 ைககளால் தண்ணீைர அள்ளி நாையப் ேபால்
நக்கிப் பருகிேயார் 300 ேபர். மற்ற எல்ேலாரும்
மண்டியிட்டுத் தண்ணீைரப் பருகினார்கள். 7 கர்த்தர்
கிதிேயாைன ேநாக்கி, “நாையப் ேபால் தண்ணீைர
நக்கிய 300 ேபைரயும் நான் பயன்படுத்துேவன். நீ
மீதியானியைர முறியடிக்கும்படி ெசய்ேவன். பிறர்
வீடுகளுக்குத் திரும்பட்டும்” என்றார்.

8 எனேவ கிதிேயான் பிற இஸ்ரேவலைரத் திருப்பி
அனுப்பிவிட்டான். 300 மனிதைர மட்டும் கிதிேயான்
தன்ேனாடு இருக்கச் ெசய்தான். வீட்டிற்குச்
ெசன்றவர்களது ெபாருட்கைளயும்,
எக்காளங்கைளயும் அந்த 300 ேபரும் ைவத்துக்
ெகாண்டனர்.
கிதிேயானின் முகாமிற்குக் கீேழயுள்ள
பள்ளத்தாக்கில் மீதியானியர் முகாமிட்டுத் தங்கி
இருந்தனர். 9 இரவில் கர்த்தர் கிதிேயானிடம்,
“எழுந்திரு, நீ மீதியானியரின் ேசைனையத்
ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அவர்களின் முகாமிற்குச்
ெசல். 10 தனிேய ெசல்ல நீ பயப்பட்டால் உன்
ேவைலக்காரனாகிய பூராைவயும் உன்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல். 11 மீதியானியரின் முகாமிற்குள்
ெசல். அங்ேக ஜனங்கள் ேபசும் ெசய்திகைளக்
கவனித்துக்ெகாள். அதன்பின் அவர்கைளத்
தாக்குவதற்கு அஞ்சமாட்டாய்” என்றார்.
எனேவ கிதிேயானும் அவனது ேவைலயாளாகிய
பூராவும் பைகவர் முகாமின் ஓரத்திற்குச் ெசன்றனர்.
12 அப்பள்ளத்தாக்கில் மீதியானியரும்,
அமேலக்கியரும், கிழக்கிலிருந்து வந்த அைனத்து
ஜனங்களும் முகாமிட்டுத் தங்கி இருந்தனர். ெவட்டுக்
கிளிகளின் கூட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயில் மிகுந்திருந்தனர். கடற்கைர
மணைலப் ேபான்று அவர்களுக்கு ஒட்டகங்கள்
இருந்ததுேபால் ேதான்றிற்று.

13 கிதிேயான் பைகவரின் முகாைம ெநருங்கி ஒரு
மனிதன் ேபசுவைதக் ேகட்டான். அம்மனிதன்

அவனது நண்பனுக்குத் தான் கண்ட கனைவக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தான். அம்மனிதன்,
“மீதியானியரின் முகாமில் ஒரு உருண்ைட வடிவமான
அப்பமானது உருண்டு வருவதாகக் கனவுக்
கண்ேடன். அந்த அப்பம் மிக வலிைமயாக முகாைமத்
தாக்கியதால் கூடாரம் தாக்குண்டு தைரமட்டமாக
விழுந்தது” என்றான்.

14 அம்மனிதனின் நண்பன் கனவின் ெபாருைள
அறிந்திருந்தான். அம்மனிதனின் நண்பன், “உன்
கனவிற்கு ஒேர ஒரு ெபாருளுண்டு. உனது கனவு
இஸ்ரேவலின் மனிதைனப் பற்றியது. அது
ேயாவாஸின் குமாரனாகிய கிதிேயாைனக் குறித்து
உணர்த்துகிறது. மீதியானியரின் எல்லா
ேசைனகைளயும் கிதிேயான் ேதாற்கடிப்பதற்கு
ேதவன் அனுமதிப்பார் என்று இது ெபாருள்படுகிறது”
என்றான்.

15 அம்மனிதர்கள் கனைவயும் அதன்
ெபருைளயும்பற்றிப் ேபாசுவைத அவன் ேகட்ட
பின்னர், கிதிேயான் ேதவைன விழுந்து
வணங்கினான். பின் அவன் இஸ்ரேவலரின்
முகாமிற்குத் திரும்பிப் ேபானான். கிதிேயான்
ஜனங்கைள அைழத்து, “எழுந்திருங்கள்!
மீதியானியைர ெவல்வதற்கு கர்த்தர் உதவி
ெசய்வார்” என்றான். 16 பின்பு கிதிேயான் 300
ேபைரயும் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்தான்.
கிதிேயான் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு
எக்காளத்ைதயும் ஒரு ெவறுைமயான ஜாடிையயும்
ெகாடுத்தான். ஒவ்ெவாரு ஜாடியினுள்ளும் ஒரு
எரியும் தீப்பந்தம் இருந்தது. 17 கிதிேயான்
அம்மனிதைரப் பார்த்து, “என்ைனக் கூர்ந்து
கவனித்து நான் ெசய்வைதச் ெசய்யுங்கள்.
பைகவரின் முகாம்வைரக்கும் என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வாருங்கள். பைகவர்களது முகாமின் ஓரத்ைத நான்
அைடந்ததும் நான் ெசய்வைதேய நீங்களும்
ெசய்யுங்கள். 18 நீங்கள் எல்ேலாரும் பைகவரின்
முகாம்கைளச் சூழ்ந்து ெகாள்ளுங்கள். நானும்
என்ேனாடிருக்கும் ஆட்களும் எக்காளங்கைள
ஊதுேவாம். நாங்கள் எக்காளங்கைள ஊதியதும்
நீங்களும் உங்கள் எக்காளங்கைள ஊதுங்கள்.
உடேன சத்தமாக இவ்வாறு கூறுங்கள்:
‘கர்த்தருக்காகவும் கிதிேயானுக்காகவும்!’ என்று
கூறுங்கள்” என்றான்.

19 கிதிேயானும் அவேனாடிருந்த 100
மனிதர்களும் பைகவரது முகாமின் ஓரத்ைத
அைடந்தார்கள். பைகவர்கள் இரவுக் காவலாளைர
மாற்றினதும் அவர்கள் அங்கு வந்தைடந்தனர். அது
நள்ளிரவு ஜாமக்காவலின்ேபாது நடந்தது.
கிதிேயானும் அவனது மனிதர்களும் எக்காளங்கைள
ஊதி, அவர்களுைடய ஜாடிகைள உைடத்தனர். 20

உடேன எல்லாக் குழுவினரும் எக்காளங்கைள ஊதி
ஜாடிகைள உைடத்தார்கள். அம்மனிதர்கள்
தீப்பந்தங்கைள இடது ைககளிலும், எக்காளங்கைள
வலது ைககளிலும் ஏந்திக் ெகாண்டனர். அவர்கள்
எக்காளங்கைள ஊதியதும், “கர்த்தருக்ெகன்று ஒரு
பட்டயம், கிதிேயானுக்ெகன்று ஒரு பட்டயம்!” எனச்
சத்தமிட்டனர்.

21 கிதிேயானின் மனிதர்கள் தாங்கள் நின்ற
இடத்திேலேய நின்றுக்ெகாண்டனர். முகாமிற்குள்
மீதியானின் மனிதர்கள் கதறிக் ெகாண்ேட ஓட
ஆரம்பித்தனர். 22 கிதிேயானின் 300 மனிதர்களும்
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எக்காளங்கைள ஊதியெபாழுது, மீதியானியர்
ஒருவைரெயாருவர் தங்கள் வாள்களால்
ெகால்லும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார். ேசேரா
நகரத்திற்கு அருேகயுள்ள ெபத்சித்தா என்னும்
நகரத்திற்கு பைகவரின் பைடகள் ஓட்டம் எடுத்தனர்.
தாபாத் நகரத்தின் அருேகயுள்ள ஆேபல்ேமெகாலா
நகரத்தின் எல்ைல வைரக்கும் அவர்கள் ஓடிச்
ெசன்றார்கள்.

23 நப்தலி, ஆேசர், மனாேச ேகாத்திரத்தினைரச்
ேசர்ந்த வீரர்கள் மீதியானியைரத் துரத்துமாறு
அனுப்பப்பட்டனர். 24 கிதிேயான் எப்பிராயீமின்
மைலநாடுகளுக்ெகல்லாம் ெசய்தி அறிவிப்ேபாைர
அனுப்பினான். அவர்கள், “கீழிறங்கி வந்து
மீதியானியைரத் தாக்குங்கள். ெபத்தாபராவைரக்கும்
ேயார்தான் நதிமட்டும் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ்
ெகாண்டு வாருங்கள். மீதியானியர் அங்கு வந்து
ேசரும்முன்னர் இைதச் ெசய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
எனேவ அவர்கள் எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த மனிதர்கைள அைழத்தனர். ெபத்தாபரா
வைரக்கும் நதிப்பிரேதசத்ைதத் தம்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தனர். 25

எப்பிராயீம் மனிதர்கள் மீதியானிய தைலவர்களில்
இருவைரப் பிடித்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள்:
ஓேரபும், ேசபும் ஆகும். எப்பிராயீம் ஆட்கள் ஓேரப்
பாைற என்னுமிடத்தில் ஓேரைபக் ெகான்றனர். ேசப்
ஆைல என்னுமிடத்தில் அவர்கள் ேசைபக்
ெகான்றனர். எப்பிராயீம் மனிதர்கள் மீதியானியைரத்
ெதாடர்ந்து துரத்தினார்கள். ஆனால் அவர்கள்
முதலில் ஓேரப், ேசப் ஆகிேயாரின் தைலகைள
ெவட்டி, அத்தைலகைளக் கிதிேயானிடம் ெகாண்டு
வந்தனர். அச்சமயம் கிதிேயான் ேயார்தான் நதிைய
ஜனங்கள் கடக்கும் இடத்தில் இருந்தான்.

எப்பிராயீம் மனிதர்கள் கிதிேயானிடம்
ேகாபப்பட்டனர். எப்பிராயீம் மனிதர்கள்
கிதிேயாைனச் சந்தித்தேபாது, அவர்கள்,

“ஏன் எங்கைள இப்படி நடத்தினீர்கள்?
மீதியானியைர எதிர்த்து நீங்கள் ேபாராடச்
ெசன்றேபாது ஏன் எங்கைள அைழக்கவில்ைல?”
என்று ேகட்டார்கள்.

2 ஆனால் கிதிேயான் எப்பிராயீம் ஆட்கைளப்
பார்த்து, “நீங்கள் சாதித்த அளவுக்கு நான் எைதயும்
ெசய்யவில்ைல. எனது குடும்பத்தாராகிய
அபிேயஸரின் குடும்பத்ைதக் காட்டிலும் எப்பிராயீம்
ஜனங்களாகிய நீங்கள் சிறப்பாக அறுவைட
ெசய்கிறீர்கள். அறுவைடக் காலத்தில் எங்கள்
குடும்பத்தினர் ேசகரிப்பைதக் காட்டிலும் நீங்கள்
உங்கள் வயல்களில் அதிகமான திராட்ைசக்
கனிகைளவிட்டு ைவக்கிறீர்கள். அது உண்ைம
அல்லவா? 3 அதுேபாலேவ, உங்களுக்கு இப்ேபாதும்
சிறந்த அறுவைட வாய்த்துள்ளது. ேதவன் உங்கைள
மீதியானியரின் தைலவர்களாகிய ஓேரைபயும்
ேசைபயும் சிைறப்பிடிக்கச் ெசய்தார். நீங்கள்
ெசய்வேதாடு என் ெவற்றிைய நான் எவ்வாறு
ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியும்?” என்றான். எப்பிராயீமின்
ஆட்கள் கிதிேயானின் பதிைலக் ேகட்டேபாது,
அவர்கள் ேகாபம் அடங்கியது.

மீதியானியரின் இரண்டு ராஜாக்கைளயும் கிதிேயான்
சிைறபிடித்தல்

4 கிதிேயானும் அவனது 300 ஆட்களும்
ேயார்தான் நதியருேக வந்து மறுகைரக்குக் கடந்து
ெசன்றனர். அவர்கள் கைளப்புற்றுப் பசிேயாடு
காணப்பட்டனர். 5 கிதிேயான் சுக்ேகாத் நகரத்தின்
மனிதர்கைளப் பார்த்து, “எனது வீரர்கள் உண்பதற்கு
ஏதாவது ெகாடுங்கள். அவர்கள்
கைளப்புற்றிருக்கிறார்கள். நாங்கள் மீதியானியரின்
ராஜாக்களாகிய ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்
துரத்திக் ெகாண்டிருக்கிேறாம்” என்றான்.

6 ஆனால் சுக்ேகாத் நகரத்தின் தைலவர்கள்
கிதிேயாைனப் பார்த்து, “ஏன் நாங்கள் உமது
வீரர்களுக்கு சாப்பிட உணவு ெகாடுக்க ேவண்டும்?
நீங்கள் இன்னும் ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்
பிடிக்கவில்ைல” என்றார்கள்.

7 அப்ேபாது கிதிேயான், “நீங்கள் எங்களுக்கு
உணவு தரமாட்டீர்கள். ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் பிடிப்பதற்கு கர்த்தர் எனக்கு
உதவுவார். அதன் பின்னர் நான் மீண்டும் இங்கு
வருேவன். அப்ேபாது பாைலவனத்திலுள்ள
முட்களாலும் ெநருஞ்சில்களாலும் அடித்து உங்கள்
ேதாைலக் கிழித்துவிடுேவன்” என்றான்.

8 சுக்ேகாத் நகைர விட்டு ெவளிேயறிய கிதிேயான்
ெபனூேவல் நகரத்திற்குச் ெசன்றான். கிதிேயான்
ெபனூேவலின் ஆட்களிடமும் உணவு ேகட்டான்.
சுக்ேகாத்தின் மனிதர்கைளப் ேபாலேவ
ெபனூேவலின் ஆட்களும் கிதிேயானுக்குப் பதில்
கூறினார்கள். 9 எனேவ கிதிேயான் ெபனூேவலின்
மனிதர்களிடம், “நான் ெவற்றி ெபற்றபின் இங்குத்
திரும்பி வந்து ேகாபுரத்ைதத் தைரமட்டம்
ஆக்குேவன்” என்றான்.

10 ேசபாவும், சல்முனாவும், அவர்களது
ேசைனகளும் கர்ேகார் நகரத்தில் இருந்தார்கள்.
அவர்களது ேசைனயில் 15,000 வீரர்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள் கிழக்கிலிருந்து வந்த ஜனங்களின்
ேசைனயில் மீதியிருந்த பைட வீரர்களாவர். அவர்கள்
ேசைனயின் 1,20,000 வலிைமமிக்க பைடவீரர்கள்
ஏற்ெகனேவ ெகால்லப்பட்டனர்.

11 கிதிேயானும் அவனது மனிதர்களும்
கூடாரங்களில் வாழ்ேவாரின் பாைத வழியாகச்
ெசன்றனர். ேநாபாகு, ெயாகிெபயா ஆகிய
நகரங்களின் கிழக்கில் அப்பாைத இருந்தது.
கிதிேயான் கர்ேகார் நகரம் வைரக்கும் வந்து,
பைகவைரத் தாக்கினான். எதிரிகளின் ேசைன
அந்தத் தாக்குதைல எதிர்பார்க்கவில்ைல. 12

மிதியானியரின் ராஜாக்களாகிய ேசபாவும்
சல்முனாவும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஆனால் கிதிேயான்
அவர்கைளத் துரத்திப் பிடித்தான். கிதிேயானும்
அவனது ஆட்களும் பைகவரின் பைடையத்
ேதாற்கடித்தனர்.

13 பின், ேயாவாஸின் குமாரனான கிதிேயான்
ேபாரிலிருந்து திரும்பினான். ஏேரஸ் கணவாய்
வழியாகக் கிதிேயானும் அவனது ஆட்களும்
திரும்பினார்கள். 14 கிதிேயான் சுக்ேகாத் நகரத்து
இைளஞன் ஒருவைனப் பிடித்தான். கிதிேயான் அந்த
இைளஞைனச் சில ேகள்விகள் ேகட்டான். அந்த
இைளஞன் சுக்ேகாத் நகரத்துத் தைலவர்கள் மற்றும்
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மூப்பர்களது ெபயர்கைள எழுதினான். அவன் 77
மனிதர்களின் ெபயர்கைளத் தந்தான்.

15 பின் கிதிேயான் சுக்ேகாத் நகரத்திற்கு
வந்தான். அவன் அந்நகரத்து மனிதர்கைளப் பார்த்து,
“ேசபாைவயும், சல்முனாைவயும் இேதா
பிடித்திருக்கிேறாம். நீங்கள் எங்கைளப் பார்த்துக்
கிண்டலாக, ‘ஏன் உங்கள் கைளத்த வீரர்களுக்கு
உணவளிக்க ேவண்டும்? நீங்கள் இன்னும்
ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் பிடிக்கவில்ைல’
என்றீர்கள்” என்றான். 16 கிதிேயான் சுக்ேகாத்
நகரத்தின் தைலவர்கைள அைழத்து வந்து,
பாைலவனத்தின் முட்களாலும் ெநருஞ்சில்களாலும்
அவர்கைள அடித்தான். 17 ெபனூேவல் நகரத்தின்
ேகாபுரத்ைதயும் கிதிேயான் தைரமட்டம் ஆக்கி,
அந்நகரின் மனிதர்கைளக் ெகான்றான்.

18 பின் கிதிேயான் ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்
ேநாக்கி, “தாேபார் மைலயில் நீங்கள் சில
மனிதர்கைளக் ெகான்றீர்கள், அவர்கள் யாைரப்
ேபான்றிருந்தார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
ேசபாவும் சல்முனாவும், “அவர்கள் உங்கைளப்
ேபான்றிருந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு இராஜ
குமாரைனப் ேபால் காணப்பட்டான்” என்று பதில்
கூறினார்கள்.

19 கிதிேயான், “அவர்கள் என் சேகாதரர்கள்! என்
தாயின் ஜனங்கள்! கர்த்தர் ஜீவித்திருக்கிறபடியால்,
நீங்கள் அவர்கைளக் ெகால்லாமல் விட்டிருந்தால்,
நானும் இப்ேபாது உங்கைளக் ெகால்லாமல்
விட்டிருப்ேபன்” என்றான்.

20 பின்பு கிதிேயான் ெயத்ேதைர ஏறிட்டுப்
பார்த்தான். ெயத்ேதர் கிதிேயானின் மூத்த குமாரன்.
கிதிேயான் அவைன ேநாக்கி, “இந்த ராஜாக்கைளக்
ெகான்றுவிடு” என்றான். ஆனால் ெயத்ேதர் பயம்
நிைறந்த ஒரு ைபயனாக இருந்தான். எனேவ அவன்
தன் வாைள உருவவில்ைல.

21 அப்ேபாது ேசபாவும் சல்முனாவும் கிதிேயாைன
ேநாக்கி, “நீர் எழுந்து எங்கைளக் ெகான்றுேபாடும்.
இைத நிைறேவற்றும் வலிைம உம்மிடேம உண்டு”
என்றனர். எனேவ கிதிேயான் எழுந்து ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் ெகான்றான். பின்பு அவர்களது
ஒட்டகங்களின் கழுத்துக்களிலிருந்தச் சந்திரைனப்
ேபான்ற அலங்காரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டான்.

கிதிேயான் ஓர் ஏேபாைதச் ெசய்தல்
22 இஸ்ரேவலர் கிதிேயாைன ேநாக்கி, “நீர்
எங்கைள மீதியானியரிடமிருந்து காப்பாற்றினீர்.
எனேவ எங்கைள நீேர ஆட்சி ெசய்யும். நீரும், உமது
குமாரனும், உமது ேபரனும் எங்கைள
ஆளேவண்டுெமன்று நாங்கள் விரும்புகிேறாம்”
என்றனர்.

23 ஆனால் கிதிேயான் இஸ்ரேவலைர ேநாக்கி,
“கர்த்தர் தாேம உங்கள் ராஜாவாக இருப்பார். நான்
உங்கைள ஆளமாட்ேடன், எனது குமாரனும்
உங்கைள ஆளமாட்டான்” என்றான்.

24 இஸ்ரேவலர் ெவன்ற ஜனங்களில்
இஸ்மேவலரும் இருந்தனர். இஸ்மேவலரில்
ஆண்கள் ெபான்னாலாகிய காதணிகைள
அணிந்திருந்தனர். எனேவ கிதிேயான்
இஸ்ரேவலைர ேநாக்கி, “நான் ேகட்கும் இந்த
காரியத்ைத நீங்கள் எனக்குச் ெசய்ய ேவண்டும்.
ேபாரில் நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்ட

ெபாருள்களிலிருந்து ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு ெபான்
காதணிைய எனக்குத் தரேவண்டும்! என்று
விரும்புகிேறன்” என்றான்.

25 அதற்கு இஸ்ரேவலர் கிதிேயாைன ேநாக்கி,
“நீர் ேகட்பைத நாங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு தருேவாம்”
என்றனர். அவர்கள் ஓர் ேமலாைடையக் கீேழ
விரித்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் அதன் மீது ஒரு
காதணிையப் ேபாட்டான். 26 அக்காதணிகைளச்
ேசர்த்து எைடேபாட்டேபாது 43 பவுண்டு
எைடயுள்ளதாய் இருந்தது. இஸ்ரேவலர்
கிதிேயானுக்குக் ெகாடுத்த மற்றப் பரிசுகள் இங்கு
ேசர்க்கப்படவில்ைல. பிைறையப் ேபான்றும், மைழத்
துளிகைளப் ேபான்றும் வடிவைமந்த
அணிகலன்கைளயும் அவர்கள் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தனர். அவனுக்கு ஊதா நிற அங்கிையயும்
ெகாடுத்தனர். மீதியானியரின் ராஜாக்கள் அவற்ைற
அணிந்திருந்தனர். மீதியானிய ராஜாக்களின்
ஒட்டகங்களிலுள்ள சங்கிலிகைளயும் அவர்கள்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தனர்.

27 கிதிேயான் ஒரு ஏேபாத்ைதச் ெசய்ய,
இப்ெபான்ைனப் பயன்படுத்தினான். ஒப்ரா என்னும்
அவனது ெசாந்த ஊரிேலேய ஏேபாத்ைத ைவத்தான்.
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ஏேபாத்ைத வழிப்பட்டனர்.
இவ்விதமாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனிடம்
அவநம்பிக்ைகெகாண்டு ஏேபாத்ைத வழிபட்டனர்.
கிதிேயானும் அவனது குடும்பத்தினரும் பாவம்
ெசய்யும்படியான கண்ணியாக இந்த ஏேபாத்
அைமந்தது.

கிதிேயானின் மரணம்
28 இஸ்ரேவலரின் ஆளுைகயின் கீழ் மீதியானியர்
வந்தனர். மீதியானியர் இஸ்ரேவலருக்கு எந்தப்
பிரச்சைனயும் ேமற்ெகாண்டு தரவில்ைல. கிதிேயான்
உயிேராடு இருந்தவைரக்கும் ேதசம் 40 ஆண்டுகள்
அைமதியாக இருந்தது.

29 ேயாவாஸின் குமாரனாகிய ெயருபாகால்
(கிதிேயான்) தன் வீட்டிற்குச் ெசன்றான். 30

கிதிேயானுக்கு 70 குமாரர்கள் இருந்தனர்.
அவனுக்குப் பல மைனவியர் இருந்ததால் அத்தைன
குமாரர்கள் இருந்தனர். 31 கிதிேயானின்
ேவைலக்காரி சீேகமில் வாழ்ந்து வந்தாள்.
கிதிேயானுக்கு அவள் மூலமாக பிறந்த குமாரன்
ஒருவன் இருந்தான். அவன் ெபயர் அபிெமேலக்கு.

32 ேயாவாஸின் குமாரனாகிய கிதிேயான் மிக
முதிர்ந்த வயதில் மரித்தான். ேயாவாஸின்
கல்லைறயில் கிதிேயான் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.
அபிேயஸர் குடும்பம் வாழும் ஒப்ரா நகரில் அந்தக்
கல்லைற இருக்கிறது. 33 கிதிேயான் மரித்ததும்,
இஸ்ரேவலர் ேதவனிடம் நம்பிக்ைக ைவக்காமல்
பாகாைலப் பின்பற்றினார்கள். அவர்கள் பாகால்
ேபரீத்ைதத் ேதவனாக்கினார்கள். 34 சுற்றி வாழ்ந்த
பைகவர்களிடம் இருந்ெதல்லாம்
இஸ்ரேவலர்கைளக் காப்பாற்றியும் கூட,
இஸ்ரேவலர்கள் தமது ேதவனாகிய கர்த்தைர
நிைனத்துக்கூடப் பார்க்கவில்ைல. 35 எவ்வளேவா
நன்ைமகைளச் ெசய்திருந்தும்கூட ெயருபாகாலின்
(கிதிேயான்) குடும்பத்தினருக்கு இஸ்ரேவலர்
விசுவாசமுைடயவர்களாய் இருக்கவில்ைல.

நியாயாதிபதிகள் 8:15
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அபிெமேலக்கு ராஜா ஆகுதல்

ெயருபாகாலின் (கிதிேயான்)
ேவைலக்காரியின் குமாரனான
அபிெமேலக்கு சீேகமில் வாழ்ந்த தனது

மாமன்மார்களிடம், “எனது தாயின் குடும்பத்தாரிடம்
ெசன்று, 2 சீேகாம் நகரின் தைலவர்களிடம்
இக்ேகாள்விையக் ேகளுங்கள்: ‘ெயருபாகாலின் 70
குமாரர்களாலும் நீங்கள் ஆளப்படுவது நல்லதா,
அல்லது ஒேர ஒருவனால் ஆளப்படுதல் நல்லதா?
நான் உங்கள் உறவினன்’ என்பைத
நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.

3 அபிெமேலக்கின் மாமன்மார் சீேகமின்
தைலவர்கைளக் சந்தித்து இக்ேகள்விையக்
ேகட்டார்கள். சீேகமின் தைலவர்கள்
அபிெமேலக்ைகப் பின்பற்ற முடிெவடுத்தனர்.
தைலவர்கள், “எவ்வாறாயினும் அவன் நமக்குச்
சேகாதரன்” என்றார்கள். 4 எனேவ, சீேகமின்
தைலவர்கள் அபிெமேலக்கிற்கு 70
ெவள்ளிக்காசுகைளக் ெகாடுத்தார்கள். அவ்ெவள்ளி
பாகால்ேபரீத் ேகாவிலுக்குச் ெசாந்தமானது.
அபிெமேலக்கு அவ்ெவள்ளியால் சில மனிதர்கைளக்
கூலிக்குப் ேபசி அமர்த்திக்ெகாண்டான். அவர்கள்
பயனற்ற ேபாக்கிரிகள் ஆவர். அபிெமேலக்கு எங்கு
ெசன்றாலும் அவர்கள் அவைனப்
பின்ெதாடர்ந்தார்கள்.

5 பிெமேலக்கு ஒப்ராவிலுள்ள தன் தந்ைதயின்
வீட்டிற்குச் ெசன்று தன் சேகாதரர்கைளக்
ெகான்றான். ெயருபாகாலின் (கிதிேயான்) 70
குமாரர்கைளயும் அபிெமேலக்கு ெகான்றான். ஒேர
சமயத்தில் அவர்கைளெயல்லாம் ெகான்றான்.
ஆனால் ெயருபாகாலின் கைடசி குமாரன்
அபிெமேலக்கிடமிருந்து மைறந்திருந்து
தப்பிவிட்டான். அவன் ெபயர் ேயாதாம்.

6 பின்பு சீேகமின் எல்லா தைலவர்களும்
மில்ேலாவின் வீட்டாரும் கூடினார்கள். அவர்கள்
சீேகமின் ெபரிய மரத்தின் தூண் அருகில் கூடி,
அபிெமேலக்ைகத் தங்கள் ராஜா ஆக்கினார்கள்.

ேயாதாமின் கைத
7 சீேகம் நகரத்தின் தைலவர்கள் அபிெமேலக்ைக
ராஜாவாக்கினார்கள் என்பைத ேயாதாம்
ேகள்விப்பட்டான். அவன் அைதக்
ேகள்விப்பட்டேபாது அவன் ெகரிசீம் மைலயின் ேமல்
ேபாய் நின்றான். ேயாதாம் பின்வரும் உவைமைய
ஜனங்களுக்கு உரக்கக் கூறினான்:
“சீேகம் நகரத்தின் தைலவர்கேள, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். பின் ேதவன்
உங்களுக்குச் ெசவிசாய்க்கட்டும்.
8 “ஒருநாள் மரங்கள் தம்ைம ஆள்வதற்கு ஓர்
ராஜாைவத் ேதர்ந்ெதடுக்க முடிவுெசய்தன. மரங்கள்
ஒலிவமரத்திடம், ‘எங்களுக்கு நீ ராஜாவாக இருந்து
ஆளுைக ெசய்’ என்றன.
9 “ஆனால் ஒலிவமரம், ‘மனிதர்களும் ேதவனும்
எனது எண்ெணய்க்காக என்ைனப் ேபாற்றுகின்றனர்.
நான் எண்ெணய் தருவைத நிறுத்திவிட்டு பிற
மரங்கைள ஆளும்படி ேபாக முடியுமா?’ என்றது.
10 “பின் மரங்கள் அத்திமரத்ைதப் பார்த்து, ‘நீ வந்து
எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு’ என்றன.

11 “ஆனால் அத்திமரம், ‘நான் நல்ல, இனிய பழம்
தருவைத நிறுத்திவிட்டுப் பிற மரங்கைள ஆட்சி
ெசய்ய வர முடியுமா?’ என்றது.
12 “பின் மரங்கள் திராட்ைசக் ெகாடிையப் பார்த்து,
‘எங்களுக்கு ராஜாவாக இரு’ என்றன.
13 “அதற்குத் திராட்ைசக்ெகாடி, ‘எனது ரசம்
மனிதர்கைளயும் ராஜாக்கைளயும் மகிழ்விக்கின்றது.
நான் ரசத்ைத உண்டாக்குவைத நிறுத்திவிட்டு
மரங்கைள ஆளமுடியுமா?’ என்று பதில் ெசான்னது.
14 “இறுதியில் எல்லா மரங்களும் முட்புதைரப்
பார்த்து, ‘எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு’ என்றன.
15 “அந்த முட்புதர் மரங்கைளப் பார்த்து, ‘நான்
உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ ராஜாவாக
ேவண்டுெமன்றால், என் நிழலின் கீழ் வாருங்கள்.
உங்களுக்கு அவ்வாறு ெசய்ய
விருப்பமில்ைலெயன்றால், முட்புதரிலிருந்து ெநருப்பு
எழட்டும். ெநருப்பு லீபேனானிலுள்ள ேகதுரு
மரங்கைளயும் எரிக்கட்டும்’ என்றது.

16 “இப்ேபாதும் நீங்கள் முழுைமயாக
ேநர்ைமயுடன் அபிெமேலக்ைக
ராஜாவாக்கியிருந்தால் அவேனாடு
சந்ேதாஷமாயிருங்கள். நீங்கள் ெயருபாகாேலாடும்
அவனது குடும்பத்ேதாடும் நியாயமாக நடந்திருந்தால்
நல்லது. ெயருபாகாைலத் தக்கபடி
சிறப்பித்திருந்தீர்களாயின் அது நல்லது. 17 ஆனால்
என் தந்ைத உங்களுக்குச் ெசய்தைத
நிைனவுகூருங்கள். என் தந்ைத உங்களுக்காகப்
ேபார் ெசய்தார். தமது உயிைரப் பணயம் ைவத்து
மீதியானியரிடமிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்றினார்.
18 ஆனால் நீங்கள் என் தந்ைதயின் குடும்பத்திற்கு
எதிராகத் திரும்பினீர்கள். நீங்கள் என் தந்ைதயின்
70 குமாரர்கைளயும் ஒேர ேநரத்தில் ெகான்றீர்கள்.
சீேகம் நகரத்திற்கு அபிெமேலக்ைக
ராஜாவாக்கினீர்கள். அவன் உங்களது உறவினன்
என்பதால் அவைன ராஜாவாக்கினீர்கள். ஆனால்
அவன் எங்கள் தந்ைதயின் அடிைமப் ெபண்ணின்
ஒேர குமாரன். 19 ஆனால் நீங்கள்
ெயருபாகாலிற்கும், அவனது குடும்பத்திற்கும் முழு
ேநர்ைமயானவர்களாக இருந்திருந்தால், நீங்கள்
அபிெமேலக்ைக உங்கள் ராஜாவாக ஏற்றுக்ெகாண்டு
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். ேமலும் அவனும் தனது
குடிகேளாடு மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் என
நம்புகிேறன். 20 ஆனால் நீங்கள் நியாயமாக நடந்து
ெகாள்ளாவிட்டால், சீேகமின் தைலவர்கைளயும்,
மில்ேலாவின் வீட்டாைரயும் அபிெமேலக்கு
அழிப்பதுடன், அபிெமேலக்கும் அழிந்து
ேபாவாெனன்று நான் நம்புகிேறன்!” என்றான்.

21 ேயாதாம் இவற்ைறெயல்லாம் கூறிமுடித்ததும்
ஓடிப்ேபாய்விட்டான். ேபேயர் என்னும் நகரத்திற்கு
அவன் தப்பிச் ெசன்றான். தனது சேகாதரனாகிய
அபிெமேலக்குக்கு பயந்ததால் ேயாதாம்
அந்நகரத்தில் தங்கியிருந்தான்.

அபிெமேலக்கு சீேகைம எதிர்த்துப் ேபாரிடுதல்
22 அபிெமேலக்கு இஸ்ரேவலைர மூன்று
ஆண்டுகள் ஆண்டு வந்தான். 23 ெயருபாகாலின் 70
குமாரர்கைளயும் அபிெமேலக்கு ெகான்றிருந்தான்.
அவர்கள் அபிெமேலக்கின் ெசாந்த சேகாதரர்கள்!
இத்தவறான காரியத்ைதச் ெசய்வதற்கு சீேகமின்
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தைலவர்கள் அவனுக்கு உதவினர். எனேவ ேதவன்
அபிெமேலக்கிற்கும் சீேகம் மனிதர்களுக்குமிைடேய
ஒரு தீய ஆவிைய அனுப்பினார். அபிெமேலக்ைக
தாக்குவதற்கு சீேகமின் தைலவர்கள் திட்டமிட்டனர்.
25 சீேகம் நகரின் தைலவர்களுக்கு அபிெமேலக்கின்
ேமல் இருந்த விருப்பம் குைறந்தது. மைலயில்
கடந்து ெசன்றவர்கைளெயல்லாம் தாக்கி அவர்களது
ெபருட்கைளப் பறிக்கும்ெபாருட்டு அவர்கள்
மைலயின்ேமல் ஆட்கைள அமர்த்தினார்கள். இந்தத்
தாக்குதைலக் குறித்து அபிெமேலக்கு அறிந்தான்.

26 ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால் என்னும்
ெபயருைடயவனும் அவனது சேகாதரர்களும் சீேகம்
நகருக்கு வந்தனர். சீேகமின் தைலவர்கள் காகாைல
நம்பி, அவைனப் பின்பற்றுவதற்கு முடிவு ெசய்தனர்.

27 ஒரு நாள் சீேகம் ஜனங்கள் திராட்ைசகைளச்
ேசகரிப்பதற்குத் ேதாட்டங்களுக்குச் ெசன்று
திராட்ைசகைளப் பிழிந்து ரசம் தயாரித்தனர். பின்
அவர்கள் ெதய்வங்களின் ேகாவிலில் ஒரு விருந்து
நடத்தினார்கள். ஜனங்கள் உண்டு குடித்து,
அபிெமேலக்ைகத் தூஷித்தனர்.

28 ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால், “நாம் சீேகமின்
மனிதர்கள். நாம் ஏன் அபிெமேலக்கிற்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்? அவன் தன்ைன யாெரன்று
நிைனத்திருக்கிறான்? அபிெமேலக்கு,
ெயருபாகாலின் குமாரர்களில் ஒருவன் மாத்திரேம.
ேமலும் அவன் ேசபூைலத் தனது அதிகாரியாக
நியமித்தாேன நாம் அபிெமேலக்கிற்குக்
கீழ்ப்படியக்கூடாது. ஏேமாரின் ஜனங்கேள, நாம்
நமது ஜனங்கைளேய பின்பற்ற ேவண்டும். (ஏேமார்
சீேகமின் தந்ைத.) 29 நீங்கள் என்ைன இந்த
ஜனங்களுக்கு ேசைனத் தைலவனாக ஆக்கினால்
நான் அபிெமேலக்ைக அழிப்ேபன். நான் அவனிடம்
‘உன் ேசைனையத் தயார் ெசய்து ேபாருக்கு வா’
என்று கூறுேவன்” என்றான்.

30 சீேகம் நகரத்தின் ஆளுநராக ேசபூல்
இருந்தான். ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால்
ெசான்னைதக் ேகட்டுச் ேசபூல் ேகாபமைடந்தான்.
31 அருமா நகரில் உள்ள அபிெமேலக்கிடம் ேசபூல்
தூதுவர்கைள அனுப்பி:
“ஏேபதின் குமாரனாகிய காகாலும், காகலின்
சேகாதரர்களும் சீேகம் நகரத்திற்கு வந்துள்ளனர்.
அவர்கள் உமக்குத் ெதால்ைல தருகின்றனர். நகரம்
முழுவைதயும் உமக்கு எதிராக காகால்
திருப்புகின்றான். 32 எனேவ நீரும், உமது ஆட்களும்
இன்றிரவு வந்து நகரத்திற்கு ெவளிேயயுள்ள
வயல்களில் மைறந்திருக்க ேவண்டும். 33 காைலயில்
சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்தில் நகரத்ைதத்
தாக்குங்கள். காகாலும் அவனது ஆட்களும்
உங்கேளாடு ேபாரிடுவதற்கு நகரத்திலிருந்து
ெவளிேய வருவார்கள். அவர்கள் ேபாரிடுவதற்கு
ெவளிேய வரும்ேபாது, உம்மால் முடிந்தைத
அவர்களுக்குச் ெசய்யும்” என்று ெசால்லச்
ெசான்னான்.

34 எனேவ அபிெமேலக்கும் அவனுைடய எல்லா
வீரர்களும் இரவில் எழுந்து நான்கு குழுக்களாகப்
பிரிந்து நகரத்திற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் சீேகம்
நகரத்திற்கு அருேக ஒளிந்திருந்தார்கள். 35

ஏேபதின் குமாரனாகிய காகால் ெவளிேய ெசன்று
சீேகம் நகரத்திற்கு நுைழயும் வாயிலின் அருேக
நின்றுெகாண்டிருந்தான். காகால் அங்கு

நின்றுெகாண்டிருந்தேபாது அபிெமேலக்கும் அவனது
வீரர்களும் மைறவிடங்களிலிருந்து ெவளிேய
வந்தனர்.

36 காகால் அந்த வீரர்கைளக் கண்டான். காகால்
ேசபூலிடம், “பார், மைலகளிலிருந்து ஜனங்கள்
இறங்கி வருகிறார்கள்” என்றான்.
ஆனால் ேசபூல், “நீ மைலகளிலுள்ள நிழைலேய
காண்கிறாய். நிழல்கள் ஜனங்கைளப் ேபாலத்
ேதாற்றமளிக்கின்றன” என்றான்.

37 காகால் மீண்டும், “பார், சில ஜனங்கள்
ேதசத்தின் ேமட்டுப் பகுதியிலிருந்து இறங்கி
வருகின்றனர். அங்ேக பார், மந்திரவாதியின்
மரமருேக யாேரா ஒருவனின் தைலைய நான்
காணமுடிந்தது” என்றான். 38 ேசபூல் காகாைல
ேநாக்கி, “நீ ஏன் வாய் மூடி இருக்கிறாய்?
‘அபிெமேலக்கு யார்? ஏன் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்?’ என்றாய். நீ அவர்கைளக் கிண்டல்
ெசய்தாய். இப்ேபாது அவர்கைள எதிர்த்துப் ேபாரிடு”
என்றான்.

39 எனேவ சீேகமின் தைலவர்கைள
அபிெமேலக்ேகாடு ேபாரிடுவதற்கு வழி நடத்தி
காகால் அைழத்து வந்தான். 40 அபிெமேலக்கும்
அவனது ஆட்களும் காகாைலயும் அவனது
ஆட்கைளயும் துரத்தினர். காகாலின் ஆட்கள் சீேகம்
நகரத்தில் வாயிைல ேநாக்கி ஓடினார்கள்.
காகாலின் வீரர்களில் பலர் அவர்கள் வாசலுக்குள்
நுைழவதற்கு முன்னேர ெகால்லப்பட்டனர்.

41 பின் அபிெமேலக்கு அருமா நகரத்திற்குத்
திரும்பினான். ேசபூல் காகாைலயும் அவன்
சேகாதரைரயும் சீேகம் நகைரவிட்டுக்
கட்டாயப்படுத்தி ெவளிேயற்றினான்.

42 மறுநாள் சீேகமின் ஜனங்கள் வயல்களுக்கு
ேவைல ெசய்யப்ேபானார்கள். அபிெமேலக்கிற்கு
அவ்விஷயம் ெதரிந்துவிட்டது. 43 எனேவ
அபிெமேலக்கு அவனது ஆட்கைள மூன்று
குழுக்களாகப் பிரித்தான். அவன் சீேகமின்
ஜனங்கைளத் திடீெரன தாக்குவதற்கு விரும்பினான்.
எனேவ தன்னுைடய ஆட்கைள வயலில்
மைறந்திருக்கும்படி ெசய்தான். நகரத்திலிருந்து
ஜனங்கள் ெவளிேய வந்ததும் அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து
அவர்கைளத் தாக்கினார்கள். 44 அபிெமேலக்கும்
அவனது குழுவினரும் சீேகமின் வாசலுக்கு அருகில்
இருந்த ஓர் இடத்திற்கு ஓடினார்கள். மற்ற இரண்டு
குழுவினரும் வயல்களிலிருந்த ஜனங்களிடம் ஓடி
அவர்கைளக் ெகான்றார்கள். 45 அபிெமேலக்கும்
அவனது ஆட்களும் அந்த நாள் முழுவதும் சீேகம்
நகரத்ைத எதிர்த்துப் ேபாரிட்டனர். அபிெமேலக்கும்
அவனது ஆட்களும் சீேகம் நகைரக் ைகப்பற்றி, அந்த
நகரத்தின் ஜனங்கைளக் ெகான்றனர். பின்
அபிெமேலக்கு நகரத்ைத இடித்துப் பாழாக்கி, அதன்
மீது உப்ைபத் தூவினான்.

46 சீேகம் நகரத்துக் ேகாபுரத்தில் சில மக்கள்
வாழ்ந்தனர். அந்த இடத்திலுள்ள ஜனங்கள் சீேகம்
நகரத்திற்கு நடந்தைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது
அவர்கள் ஏல்ேபரீத் என்னும் ெதய்வத்தின்
ேகாவிலிலுள்ள பாதுகாப்பான அைறயில் வந்து
பதுங்கினார்கள்.

47 அபிெமேலக்கு சீேகமின் ஜனங்கள் ஒருமித்து
பதுங்கியிருப்பைதக் ேகள்விப்பட்டான். 48 எனேவ
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அபிெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும் சல்ேமான் மைல
உச்சிக்குச் ெசன்றனர். அபிெமேலக்கு ஒரு
ேகாடாரிைய எடுத்து மரக்கிைளகள் சிலவற்ைற
ெவட்டி, அவற்ைறத் ேதாளில் சுமந்து வந்தான்.
அபிெமேலக்கு தன்ேனாடிருந்தவர்களிடம்,
“விைரந்து நான் ெசய்வைதப் ேபாலேவ ெசய்யுங்கள்”
என்றான். 49 எனேவ அவர்களும் அபிெமேலக்ைகப்
ேபாலேவ கிைளகைள ெவட்டினார்கள். அவர்கள்
மரக்கிைளைளப் ஏல்ேபரீத் ேகாவிலின்
பாதுகாப்பான அைறக்கு ெவளிேய குவித்து அதற்கு
ெநருப்பூட்டி, உள்ேள பதுங்கியிருந்த ஆட்கைள
எரித்துப்ேபாட்டனர். சுமார் 1,000 ஆண்களும்,
ெபண்களும் சீேகம் ேகாபுரத்திற்கருகில் மரித்தனர்.

அபிெமேலக்கின் மரணம்
50 பின் அபிெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும்
ேதேபசு நகரத்திற்குச் ெசன்று, அைதக்
ைகப்பற்றினர். 51 நகரத்தின் உள்ேள பலமான ஒரு
ேகாபுரம் இருந்தது. அந்நகரத்தின் தைலவர்களும்
ஆண்களும் ெபண்களும் அக்ேகாபுரத்திற்கு
ஓடினார்கள். எல்ேலாரும் உள்ேள நுைழந்து
உட்புறமாகக் கதைவத் தாழிட்டு ேகாபுரத்தின்
உச்சியின்மீது ஏறினார்கள். 52 அபிெமேலக்கும்
அவனது ஆட்களும் ேகாபுரத்ைதத் தாக்குவதற்காக
அங்கு வந்தனர். அபிெமேலக்கு ேகாபுர
வாசலினருேக வந்தான். அவன் ேகாபுரத்திற்கு
ெநருப்பூட்ட எண்ணினான். 53 ஆனால் ேகாபுர
வாசலின் முன் அபிெமேலக்கு
நின்றுெகாண்டிருந்தேபாது ேகாபுர உச்சியில்
இருந்த ஒரு ெபண் ஏந்திர கல்ைல அவன் தைலமீது
ேபாட்டாள். அக்கல் அபிெமேலக்கின் மண்ைடையப்
பிளந்தது. 54 உடேன அபிெமேலக்கு ஆயுதங்கைளத்
தாங்கி நின்ற தன் பணியாைள ேநாக்கி, “உன்
வாைள எடுத்து என்ைனக் ெகான்றுவிடு. ‘ஒரு ெபண்
அபிெமேலக்ைக ெகான்றாள்’ என்று ஜனங்கள்
கூறாதபடிக்கு நீ என்ைனக் ெகால்ல ேவண்டுெமன
விரும்புகிேறன்” என்றான். எனேவ பணியாள் அவனது
வாளால் அபிெமேலக்ைக ெவட்ட, அவன் மரித்தான்.
55 அபிெமேலக்கு மரித்தைதக் கண்டு
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்குத்
திரும்பினார்கள்.

56 இவ்வாறு, அவன் ெசய்த எல்லா
தீைமகளுக்காக ேதவன் அபிெமேலக்ைகத்
தண்டித்தார். அபிெமேலக்கு தன் 70
சேகாதரர்கைளயும் ெகான்று தன் தந்ைதக்ெகதிராய்
தீைமெசய்தான். 57 சீேகமின் ஜனங்கைள
அவர்களின் தீய ெசயல்களுக்காக ேதவன்
தண்டித்தார். எனேவ ேயாதாம் கூறியைவ
அைனத்தும் நிகழ்ந்தன. (ெயருபாகாலின் கைடசி
குமாரன் ேயாதாம், ெயருபாகாலின் மறுெபயர்
கிதிேயான்.)

நியாயாதிபதியாகிய ேதாலா

அபிெமேலக்கு மரித்தபின், ேதவன்
மற்ெறாரு நியாயாதிபதிைய
இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றும்படி

எழுப்பினார். அந்த மனிதனின் ெபயர் ேதாலா.
ேதாலா, பூவா என்பவனின் குமாரன். பூவா
ேதாேதாவின் குமாரன். ேதாலா இசக்கார்

ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ேதாலா சாமீர்
நகரத்தில் வசித்து வந்தான். சாமீர் நகரம் எப்பிராயீம்
மைலநாட்டில் இருந்தது. 2 ேதாலா
இஸ்ரேவலருக்கு 23 ஆண்டுகள் நியாயாதிபதியாக
இருந்தான். பின்பு அவன் மரித்தேபாது சாமீர்
நகரத்தில் புைதக்கப்பட்டான்.

நியாயாதிபதியாகிய யாவீர்
3 ேதாலா மரித்தபின், ேதவனால் மற்ெறாரு நீதிபதி
நியமிக்கப்பட்டான். அவன் ெபயர் யாவீர். யாவீர்
கீேலயாத் ேதசத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். யாவீர்
இஸ்ரேவலருக்கு 22 ஆண்டுகள் நீதிபதியாக
இருந்தான். 4 யாவீருக்கு 30 குமாரர்கள்
இருந்தனர். அந்த 30 குமாரர்களும் 30
கழுைதகளின் மீது சவாரி ெசய்தனர். அவர்கள்
கீேலயாத் ேதசத்தில் உள்ள 30 நகரங்கைளத் தம்
அதிகாரத்துக்குட்படுத்திக் ெகாண்டனர். அைவ
இன்றும் யாவீரின் நகரங்கள் எனப்படுகின்றன. 5

யாவீர் மரித்தேபாது காேமான் நகரில் அடக்கம்
பண்ணப்பட்டான்.

அம்ேமானியர் இஸ்ரேவலைரஎதிர்த்துப் ேபாரிடுதல்
6 தீைமயானைவகள் என கர்த்தரால்
குறிக்கப்பட்ட அைனத்ைதயும் இஸ்ரேவலர் மீண்டும்
ெசய்ய ஆரம்பித்தனர். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களாகிய பாகாைலயும், அஸ்தேராத்ைதயும்
ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்பித்தனர். அவர்கள் ஆராமின்
ெதய்வங்கைளயும், சீரியாவின் ெதய்வங்கைளயும்
சீேதானின் ெதய்வங்கைளயும் ேமாவாபின்
ெதய்வங்கைளயும் அம்ேமானியரின்
ெதய்வங்கைளயும், ெபலிஸ்தரின் ெதய்வங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர
மறந்து அவைர ஆராதிப்பைத நிறுத்தினர்.

7 எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலர் மீது
ேகாபமைடந்தார். ெபலிஸ்தைரயும்
அம்ேமானியைரயும் இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமதித்தார். 8 அேத
ஆண்டில் ேயார்தான் நதிக்குக் கிழக்கிலுள்ள
பகுதியில் கீேலயாத் ேதசத்தில் வாழ்ந்த
இஸ்ரேவலைரயும் அழித்தனர். எேமாரியர் வாழ்ந்த
ேதசம் அதுேவ. இஸ்ரேவலர் அங்கு 18 ஆண்டுகள்
ெதால்ைலயைடந்தனர். 9 அம்ேமானியர் ேயார்தான்
நதிையக் கடந்தனர். அவர்கள் யூதா, ெபன்யமீன்,
எப்பிராயீம் ஜனங்கேளாடு ேபாரிடச் ெசன்றனர்.
அம்ேமானியர் இஸ்ரேவலருக்கு மிகுந்த
ெதால்ைலகள் அளித்தனர்.

10 இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவிேவண்டி
அழுதார்கள். அவர்கள், “ேதவேன, உமக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்ேதாம். எங்கள் ேதவைன விட்டுப் ெபாய்த்
ெதய்வமாகிய பாகாைல நாங்கள்
ெதாழுதுெகாண்ேடாம்” என்றனர்.

11 கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர ேநாக்கி, “எகிப்தியரும்,
எேமாரியரும், அம்ேமானியரும், ெபலிஸ்தியரும்
உங்கைளத் துன்புறுத்தும்ேபாது என்னிடம்
முைறயிட்டீர்கள். நான் அவர்களிடமிருந்து
உங்கைளக் காப்பாற்றிேனன். 12 சீேதானியரும்,
அமேலக்கியரும், மீதியானியரும் உங்கைளத்
துன்புறுத்திய ேபாது என்னிடம் முைறயிட்டீர்கள்.
நான் உங்கைள அவர்களிடமிருந்தும் காத்ேதன். 13
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ஆனால் நீங்கள் என்ைன விட்டு, விட்டு பிற
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளத்
ெதாடங்கினீர்கள். எனேவ உங்கைளக் காப்பாற்ற
மறுக்கிேறன். 14 நீங்கள் அந்த ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள விரும்புகிறீர்கள். எனேவ
அவர்களிடம் ேபாய் உதவி ேவண்டுங்கள். அந்தத்
ெதய்வங்கள் உங்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து
உங்கைளக் காப்பாற்றட்டும்” என்று பதில் கூறினார்.

15 ஆனால் இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம், “நாங்கள்
பாவம் ெசய்ேதாம். உமது விருப்பம்ேபால
எங்களுக்குச் ெசய்யும். ஆனால் இன்று எங்கைளக்
காப்பாற்றும்” என்றார்கள். 16 பின்பு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நிய ெதய்வங்கைள வீசிெயறிந்து
விட்டு, கர்த்தைர மீண்டும் ஆராதிக்க ஆரம்பித்தனர்.
எனேவ கர்த்தர் அவர்கள் துன்பத்ைதக் கண்டு
மனமிரங்கினார்.

ெயப்தா தைலவனாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
17 அம்ேமான் மக்கள் ேபாருக்காக ஒன்றாகக்
கூடினார்கள். அவர்களின் முகாம் கீேலயாத்
ேதசத்தில் இருந்தது. இஸ்ரேவலர் ஒன்றாகக்
கூடினார்கள். மிஸ்பாவில் அவர்களின் முகாம்
இருந்தது. 18 கீேலயாத் ேதசத்தில் வாழ்ந்த
ஜனங்களின் தைலவர்கள், “அம்ேமான் ஜனங்கைள
எதிர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குத் தைலைம தாங்கும்
மனிதன் கீேலயாத்தில் வாழும் ஜனங்களுக்குத்
தைலவன் ஆவான்” என்றனர்.

கீேலயாத் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்
ெயப்தா, அவன் சிறந்த வீரன். ஆனால்
ெயப்தா ஒரு ேவசியின் குமாரன். அவன்

தந்ைத கிேலயாத் என்பவன். 2 கிேலயாத்தின்
மைனவிக்குப் பல குமாரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
வளர்ந்தேபாது ெயப்தாைவ விரும்பவில்ைல. அவனது
ெசாந்த ஊைரவிட்டுச் ெசல்லுமாறு அந்த குமாரர்கள்
ெயப்தாைவக் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். அவர்கள்
அவைன ேநாக்கி, “நீ நம் தந்ைதயின் ெசாத்தில்
எைதயும் ெபறமாட்டாய். நீ ேவெறாரு ெபண்ணின்
குமாரன்” என்றனர். 3 எனேவ தன்
சேகாதரர்களினிமித்தமாக ெயப்தா அங்கிருந்து
ேபாய் ேதாப் ேதசத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். ேதாப்
ேதசத்தில் சில முரட்டு மனிதர்கள் அவைனப்
பின்பற்றத் ெதாடங்கினார்கள்.

4 ெகாஞ்சக் காலத்திற்குப் பின் அம்ேமானிய
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலேராடு ேபார் ெசய்தனர். 5

அம்ேமானிய ஜனங்கள் இஸ்ரேவலைர எதிர்த்துப்
ேபாரிட்டதால் கீேலயாத்தின் தைலவர்கள்
ெயப்தாவிடம் ெசன்றனர். ேதாப் ேதசத்ைத விட்டுக்
கீேலயாத்திற்கு ெயப்தா திரும்பிவர ேவண்டுெமன்று
அவர்கள் விரும்பினார்கள்.

6 தைலவர்கள் ெயப்தாைவ ேநாக்கி, “வா, வந்து
எங்கள் ேசனாதிபதியாக அம்ேமானியர்கைள
எதிர்த்துப் ேபாரிடு” என்றனர்.

7 ஆனால் ெயப்தா கீேலயாத் ேதசத்து
மூப்பர்களிடம் (தைலவர்களிடம்), “எனது தந்ைதயின்
வீட்டிலிருந்து ெவளிேயறும்படி
கட்டாயப்படுத்தினீர்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பைகக்கிறீர்கள்! உங்களுக்குத் துன்பம் வந்தேபாது
என்னிடம் ஏன் வருகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

8 கீேலயாத்தின் தைலவர்கள் ெயப்தாவிடம்,
“அதனாேலேய நாங்கள் உன்னிடம் வந்துள்ேளாம்.
எங்கேளாடு வந்து அம்ேமானிய ஜனங்கைள
எதிர்த்துப் ேபாராடு. கீேலயாத்தில் வாழும் ஜனங்கள்
எல்ேலாருக்கும் நீ அதிபதியாவாய்” என்றனர்.

9 அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தின்
தைலவர்களிடம், “நான் கீேலயாத்திற்கு வந்து
அம்ேமானிய ஜனங்கைள எதிர்த்துப் ேபாரிட
ேவண்டுெமன்றால் அவ்வாேற ெசய்ேவன். ஆனால்
கர்த்தர் எனக்கு ெவற்றி ெபற உதவினால், நான்
உங்கள் புதியத் தைலவனாக இருப்ேபன்” என்றான்.

10 கீேலயாத்தின் மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
ெயப்தாைவ ேநாக்கி, “நாம் கூறுகின்ற
எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறார். நீ கூறுகின்றபடிேய
ெசய்வதாக நாங்கள் வாக்களிக்கிேறாம்”
என்றார்கள்.

11 எனேவ ெயப்தா கீேலயாத்தின் மூப்பர்கேளாடு
(தைலவர்கேளாடு) ெசன்றான். அவர்கள்
ெயப்தாைவத் தங்கள் தைலவனாகவும்,
அதிபதியாகவும் நியமித்தனர். மிஸ்பா நகரத்தில்
கர்த்தருக்கு முன்பாக ெயப்தா தனது
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மீண்டும் கூறினான்.

அம்ேமானிய ஜனங்களின் ராஜாவுக்கு ெயப்தாவின்
ெசய்தி

12 அம்ேமானிய ஜனங்களின் ராஜாவிடம் ெயப்தா
ெசய்தியாளர்கைள அனுப்பினான். “அம்ேமானிய
ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரேவலருக்குமிைடேய
இருக்கும் பிரச்சிைன என்ன? எங்கள் ேதசத்தில்
நீங்கள் ேபார் ெதாடுத்துவரக் காரணெமன்ன?”
என்பேத அவன் அனுப்பிய ெசய்தியாகும்.

13 அம்ேமானிய ஜனங்களின் ராஜா
ெயப்தாவிடமிருந்து வந்ேதாருக்கு, “எகிப்திலிருந்து
வந்தேபாது இஸ்ரேவலர் எங்கள் ேதசத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டதால் நாங்கள் இஸ்ரேவைல
எதிர்த்துப் ேபார் ெசய்கிேறாம். அர்ேனான்
நதியிலிருந்து யாேபாக் நதி வைரக்கும் ேயார்தான்
நதிவைரக்கும் அவர்கள் எங்கள் ேதசத்ைத
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டார்கள். இப்ேபாது எங்கள்
ேதசத்ைத அைமதியான முைறயில் திரும்பக்
ெகாடுத்துவிடுமாறு இஸ்ரேவலர்களிடம் கூறு”
என்றான்.

14 எனேவ ெயப்தாவின் தூதுவர்கள் (ெசய்தி
ெதரிவிப்ேபார்) இச்ெசய்திைய ெயப்தாவிற்குத்
ெதரிவித்தனர். ெயப்தா மீண்டும் தூதுவர்கைள
அம்ேமானிய ராஜாவிடம் அனுப்பினான்.

15 அவர்கள் இச்ெசய்திைய எடுத்துச் ெசன்றனர்:
“ெயப்தா கூறுவது இதுேவ: ேமாவாப் அல்லது
அம்ேமானிய ஜனங்களின் ேதசத்ைத இஸ்ரேவலர்
எடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. 16 எகிப்திலிருந்து
இஸ்ரேவலர் ெவளிேயறிய ேபாது பாைலவன
வழியாக ெசங்கடலுக்குச் ெசன்றனர். பின்பு
காேதசுக்குப் ேபானார்கள். 17 இஸ்ரேவலர் ஏேதாம்
ராஜாவுக்கு தூதுவைர அனுப்பினார்கள். தூதுவர்கள்
ஒரு தயவு ேகட்டனர். அவர்கள், ‘இஸ்ரேவலர்
உங்கள் ேதசத்தினூேட கடந்து ெசல்லட்டும்’ என்று
ேகட்டனர். ஆனால் ஏேதாமின் ராஜா தனது
ேதசத்ைதக் கடந்து ெசல்ல அனுமதிக்கவில்ைல.
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ேமாவாப் ராஜாவுக்கும் இேத ெசய்திைய
அனுப்பிேனாம். ேமாவாப் எங்கைளத் தனது
ேதசத்தின் வழியாக கடந்து ெசல்ல
அனுமதிக்கவில்ைல. இதனால் இஸ்ரேவலர்
காேதசில் தங்கினார்கள்.
18 “பின்பு இஸ்ரேவலர் பாைலவனத்தின் வழியாக
ஏேதாம், ேமாவாப் ேதசங்களின் எல்ைல ஓரமாகேவ
கடந்துச் ெசன்றனர். ேமாவாபின் கிழக்ேக
இஸ்ரேவலர் பயணம் ெசய்தனர். அர்ேனான் நதியின்
மறுபுறம் அவர்கள் முகாமிட்டுத் தங்கினார்கள்.
ேமாவாப் ேதசத்தில் எல்ைலையயும் அவர்கள்
தாண்டிச் ெசல்லவில்ைல. (அர்ேனான் நதிேய
ேமாவாபின் எல்ைலயாக இருந்தது.)
19 “எேமாரிய ராஜாவாகிய சீேகானிடம் இஸ்ரேவலர்
தூதுவைர அனுப்பினார்கள். சீேகான் எஸ்ேபான்
நகரத்து மன்னன். தூதுவர் சீேகானிடம்,
‘இஸ்ரேவலர் உங்கள் ேதசத்தின் வழிேய கடந்து
ெசல்ல அனுமதிக்கேவண்டும். எங்கள் ேதசத்துக்குப்
ேபாக நாங்கள் விரும்புகிேறாம்’ என்றனர். 20

ஆனால், எேமாரிய ராஜாவாகிய சீேகான் தன்
எல்ைலகைளக் கடந்து ெசல்ல இஸ்ரேவலைர
அனுமதிக்கவில்ைல. சீேகான் தம் ஆட்கைள
ஒருங்ேக அைழத்து யாகாசில் முகாமிட்டான். பின்
எேமாரியர் இஸ்ரேவலேராடு ேபார் ெசய்தனர். 21

ஆனால் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்,
சீேகாைனயும் அவனது ேசைனையயும் ெவல்வதற்கு
இஸ்ரேவலருக்கு உதவினார். எனேவ எேமாரியரின்
ேதசம் இஸ்ரேவலருக்குச் ெசாந்தமாயிற்று. 22

அவ்வாறு இஸ்ரேவலர் எேமாரியரின் ேதசத்ைதேய
தங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள முடிந்தது.
அத்ேதசம் அர்ேனான் நதியிலிருந்து யாேபாக்
நதிவைரக்கும் இருந்தது. அத்ேதசம்
பாைலவனத்திலிருந்து ேயார்தான் நதிவைரக்கும்
பரவியிருந்தது.
23 “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தேர
எேமாரியைர அவர்கள் ேதசத்திலிருந்து
ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
இஸ்ரேவலைர இத்ேதசத்ைதவிட்டுப் ேபாகச்ெசய்ய
முடியுெமன நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா? 24 காேமாஸ்
என்னும் உங்கள் ேதவன் உங்களுக்குத் தந்துள்ள
ேதசத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாக வாழமுடியும். எனேவ
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்குத் தந்துள்ள
ேதசத்தில் நாங்கள் வாழ்ேவாம்! 25 நீங்கள்
சிப்ேபாரின் குமாரனாகிய பாலாக்ைகக் காட்டிலும்
சிறத்வர்களா? அவன் ேமாவாப் ேதசத்தின் ராஜாவாக
இருந்தான். அவன் இஸ்ரேவலேராடு வாக்குவாதம்
ெசய்தானா? அவன் இஸ்ரேவலேராடு ேநரில்
ேபாரிட்டானா? 26 இஸ்ரேவலர் எஸ்ேபானிலும்
அைதச் சுற்றிலுமுள்ள ஊர்களிலும் 300 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்துள்ளனர். இஸ்ரேவலர் ஆேராேவரிலும்
அைதச் சுற்றிலுமுள்ள நகரங்களிலும் 300 ஆண்டுகள்
வசித்து உள்ளனர். இஸ்ரேவலர் அர்ேனான்
நதியருேகயுள்ள எல்லா நகரங்களிலும் 300
ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளனர். இவ்வளவு காலமும்
அந்நகரங்கைளக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்ள நீங்கள்
முயலாதேதன்? 27 இஸ்ரேவலர்
உங்களுக்ெகதிராகப் பாவம் ெசய்யவில்ைல. ஆனால்
இஸ்ரேவலருக்ெகதிராக நீங்கள் தீைம
ெசய்கிறீர்கள். உண்ைமயான நீதிபதியாகிய

கர்த்தேர இஸ்ரேவலர்கள், அம்ேமானியர்கள் ஆகிய
இருவரிைடேய சரியானவர் யார் என்பைதத்
தீர்மானிக்கட்டும்!” என்றனர்.

28 அம்ேமானிய ஜனங்களின் ராஜா
ெயப்தாவிடமிருந்து வந்த இச்ெசய்திைய
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தான்.

ெயப்தாவின் வாக்குறுதி
29 அப்ேபாது ேதவஆவியானவர் ெயப்தாவின் ேமல்
வந்தார். ெயப்தா கீேலயாத், மனாேச பகுதிகைளக்
கடந்து கீேலயாத்திலுள்ள மிஸ்பாவுக்குப் ேபானான்.
கீேலயாத்திலுள்ள மிஸ்பாவிலிருந்து அம்ேமானிய
ஜனங்களின் ேதசத்ைத ெயப்தா தாண்டிச்
ெசன்றான்.

30 ெயப்தா கர்த்தரிடம், “நீர் அம்ேமானிய
ஜனங்கைள ெவல்ல என்ைன அனுமதித்தால் 31

ெவற்றிெபற்று நான் திரும்பும்ேபாது, எனது
வீட்டிலிருந்து முதலில் ெவளிவருகிறது எதுேவா
அைத உமக்குத் தகன பலியாகக் ெகாடுப்ேபன்”
என்று வாக்குறுதி ெசய்தான்.

32 பின்பு ெயப்தா அம்ேமானிய ஜனங்களின்
ேதசத்திற்குச் ெசன்று, அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடுப்
ேபாரிட்டான். அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு
கர்த்தர் அவனுக்கு உதவினார். 33 ஆேராேவர்
நகரத்திலிருந்து மின்னித் நகரம் வைரக்கும்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். ெயப்தா 20
நகரங்கைளக் ைகப்பற்றினான். பின் அவன்
அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடு ஆேபல்ேகராமிம்
வைரக்கும் ேபாரிட்டான். இஸ்ரேவலர் அம்ேமானிய
ஜனங்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். இது
அம்ேமானியருக்கு மிகப்ெபரிய ேதால்வியாக
இருந்தது.

34 பின்பு ெயப்தா தனது வீட்டிற்குப் ேபானான்.
அவைனச் சந்திப்பதற்கு அவனது குமாரத்தி எதிேர
வந்தாள். அவள் தம்புரு வாசித்து
நடனமாடிக்ெகண்டிருந்தாள். அவள் அவனது ஒேர
குமாரத்தி. ெயப்தா அவைள மிகவும் ேநசித்தான்.
ெயப்தாவிற்கு ேவறு மகேனா, மகேளா இல்ைல. 35

தனது வீட்டிலிருந்து முதலில் ெவளிவந்தவள் தன்
மகேள என்று ெயப்தா அறிந்தேபாது தனது
ஆைடையக் கிழிந்து தனது துக்கத்ைதக்
காட்டினான். பின் அவன், “என் மகேள! நீ என்ைன
அழித்தாய். நீ என்ைன மிகுந்த
துக்கத்திற்குள்ளாக்கினாய். நான் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய மாற்ற இயலாது” என்றான்.

36 அப்ேபாது அவனது குமாரத்தி ெயப்தாைவ
ேநாக்கி, “தந்ைதேய! நீங்கள் கர்த்தருக்கு ெகாடுத்த
உங்கள் வாக்ைகக் காப்பாற்றுங்கள். நீங்கள்
ெசய்வதாகக் கூறியைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கள்
பைகவராகிய அம்ேமானிய ஜனங்கைள நீங்கள்
ெவல்வதற்கு கர்த்தர் உதவியுள்ளார்” என்றாள்.

37 பின்பு ெயப்தாவின் குமாரத்தி தன் தந்ைதயிடம்,
“எனக்காக முதலில் ஒரு காரியம் ெசய்யுங்கள். நான்
இரண்டு மாதங்கள் தனித்திருக்க ேவண்டும், நான்
மைலகளுக்குப் ேபாேவன். நான் திருமணம் ெசய்து
ெகாள்ளமாட்ேடன். குழந்ைத ெபறவும் மாட்ேடன்.
எனேவ, நானும் எனது ேதாழியரும் ேபாய் ேசர்ந்து
அழ அனுமதி ெகாடுங்கள்” என்றாள்.

நியாயாதிபதிகள் 11:37
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38 ெயப்தா, “ேபாய், அவ்வாேற ெசய்” என்றான்.
ெயப்தா அவைள இரண்டு மாதத்திற்கு அங்கிருந்து
அனுப்பி ைவத்தான். ெயப்தாவின் குமாரத்தியும்
அவளது ேதாழியரும் மைலகளில் தங்கினார்கள்.
அவர்கள் அவளுக்காக அழுதனர். ஏெனன்றால் அவள்
திருமணம் ெசய்து குழந்ைத ெபறுவதாக இல்ைல.

39 இரண்டு மாதங்கள் முடிந்த பின்னர்,
ெயப்தாவின் குமாரத்தி தந்ைதயிடம் திரும்பினாள்.
கர்த்தருக்கு வாக்குறுதி அளித்தபடிேய ெயப்தா
அவளுக்குச் ெசய்தான். ெயப்தாவின் குமாரத்தி
யாேராடும் பாலின உறவு ெகாண்டு
வாழ்ந்திருக்கவில்ைல. 40 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
கீேலயாத்திலுள்ள ெபய்தாவின் குமாரத்திைய
இஸ்ரேவலின் ெபண்கள் நிைனவுகூர்ந்தனர்.
அப்ெபண்கள் ஒவ்ெவாரு வருடமும் நான்கு நாட்கள்
ெயப்தாவின் மகளுக்காக அழுதனர். இது
இஸ்ரேவலில் ஒரு பழக்கமாயிற்று.

ெயப்தாவும் எப்பிராயீமும்

எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தின் மனிதர்கள் தம்
வீரர்கள் எல்ேலாைரயும் ஒருங்ேக
அைழத்து நதிையக் கடந்து சாேபான்

நகரத்திற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் ெயப்தாவிடம்,
“அம்ேமானிய ஜனங்கைள எதிர்த்து நீங்கள்
ேபாரிடும்ேபாது ஏன் எங்கைள அைழக்கவில்ைல?
உங்கைளயும் உங்கள் வீட்ைடயும் நாங்கள்
எரித்துப்ேபாடுேவாம்” என்றனர்.

2 ெயப்தா அவர்களுக்குப் பதிலாக, “அம்ேமானிய
ஜனங்கள் நமக்குத் ெதால்ைல தந்து ெகாண்ேட
இருந்தனர். எனேவ நானும் எனது ஜனங்களும்
அவர்களுக்ெகதிராகப் ேபார் ெசய்ேதாம். நான்
உங்கைள அைழத்ேதன். ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவ வரவில்ைல. 3 நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ
வரமாட்டீர்கள் என்பைத நான் கண்ேடன். எனேவ
நான் எனது உயிைரப் பணயம் ைவத்து, நதிையக்
கடந்து அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடு ேபாரிடுவதற்குச்
ெசன்ேறன். அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
எனக்கு உதவினார். இப்ேபாது ஏன் என்ைன
எதிர்த்துப் ேபாரிட இன்ைறக்கு வந்திருக்கிறீர்கள்?”
என்றான்.

4 அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தின் மனிதர்கைள
ஒருங்ேக அைழத்தான் எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தின்
மனிதர்கைள எதிர்த்து அவர்கள் ேபாரிட்டனர்.
எப்பிராயீம் ஜனங்கள் கீேலயாத் ஜனங்கைள
அவமானப்படுத்தியதால் அவர்கள் எப்பிராயீம்
ஜனங்கேளாடு ேபார் ெசய்தனர். அவர்கள்,
“கீேலயாத்தின் மனிதர்களாகிய நீங்கள் எப்பிராயீம்
மனிதர்களிலிருந்து பிரிந்து ேபானவர்கள்தான்,
உங்களுக்ெகன ெசாந்தமான ேதசம் எதுவும்
கிைடயாது. உங்களில் சிலர் எப்பிராயீைமயும்,
மற்றும் சிலர் மனாேசையயும் ேசர்ந்தவர்கள்” என்று
ெசால்லியிருந்தனர். கீேலயாத்தின் மனிதர்கள்
எப்பிராயீமின் மனிதர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.

5 கீேலயாத்தின் ஆட்கள் ேயார்தான் நதிைய
ஜனங்கள் கடக்கின்ற எல்லா பகுதிகைளயும்
ைகப்பற்றினார்கள். அப்பகுதிகள் எப்பிராயீம்
நாட்டிற்குச் ெசல்லும் வழியில் இருந்தன.
எப்பிராயீமிலிருந்து ஓடிப்ேபானவன் நதிக்கு வந்து,
“என்ைன நதிையக் கடக்க விடுங்கள்” என்று
ெசான்னால் கீேலயாத்தின் மனிதர்கள், “நீ

எப்பிராயீைமச் ேசர்ந்தவனா?” என்று ேகட்பார்கள்.
அவன் “இல்ைல” என்று ெசான்னால், 6 அவர்கள்,
“‘ஷிேபாேலத்’ என்று ெசால்லு” என்பார்கள்.
எப்பிராயீம் மனிதரால் அந்த வார்த்ைதையச் சரியாக
உச்சரிக்க முடியாமல் அவர்கள் அைத, “சிேபாேலத்”
என்றனர். ஒருவன் “சிேபாேலத்” என்று கூறினால்
அவன் எப்பிராயீைமச் ேசர்ந்தவன் என்று கண்டு,
கீேலயாத் மனிதர்கள் நதிையக் கடக்கும் இடத்தில்
அவைனக் ெகான்றுவிடுவார்கள். எப்பிராயீம்
ஆட்களில் 42,000 ேபைர இவ்வாறு ெகான்றார்கள்.

7 ெயப்தா ஆறு வருட காலம் இஸ்ரேவலருக்கு
நியாயாதிபதியாக இருந்தான். கீேலயாத்ைதச்
ேசர்ந்த ெயப்தா மரித்தான். ெயப்தாைவ
கீேலயாத்திலுள்ள அவனது நகரில் அடக்கம்
ெசய்தனர்.

நியாயாதிபதியாகிய இப்சான்
8 ெயப்தாவுக்குப் பின்பு இப்சான் என்னும்
ெபயருள்ளவன் இஸ்ரேவலருக்கு நீதி பதியானான்.
இப்சான் ெபத்லேகம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 9

இப்சானுக்கு 30 குமாரர்களும் 30 குமாரத்திகளும்
இருந்தனர். அவனுக்கு உறவினரல்லாத 30 ேபைரத்
திருமணம் ெசய்யுமாறு அவன் தனது
குமாரத்திகளுக்குக் கூறினான். அவன்
உறவினரல்லாத 30 ெபண்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனது குமாரர்கள் அவர்கைளத்
திருமணம் ெசய்தனர். இப்சான் 7 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவலருக்கு நீதிபதியாக இருந்தான். 10 பின்
இப்சான் மரித்தான். அவன் ெபத்லேகம் நகரில்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.

நியாயாதிபதியாகிய ஏேலான்
11 இப்சானுக்குப் பின் இஸ்ரேவலருக்கு ஏேலான்
என்பவன் நீதிபதியாக இருந்தான். ஏேலான்
ெசபுேலான் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் 10
ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலருக்கு நீதிபதியாக
இருந்தான். 12 பின் ெசபுேலான்
ேகாத்திரத்தானாகிய ஏேலான் மரித்தான். அவைன
ெசபுேலானிலுள்ள ஆயேலானில் அடக்கம்
ெசய்தனர்.

நியாயாதிபதியாகிய அப்ேதான்
13 ஏேலான் மரித்த பின்பு இல்ேலலின்
குமாரனாகிய அப்ேதான் இஸ்ரேவலருக்கு
நீதிபதியானான். அவன் பிரத்ேதான் நகரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். 14 அவனுக்கு 40 குமாரர்களும் 30
ேபரன்களும் இருந்தனர். அவர்கள் 70 கழுைதகளில்
ஏறி சவாரி வந்தனர். அப்ேதான் 8 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவலருக்கு நீதிபதியாக இருந்தான். 15 பின்
இல்ேலனின் குமாரனாகிய அப்ேதான் மரித்தான்.
அவன் பிரத்ேதான் நகரில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். பிரத்ேதான் எப்பிராயீம் ேதசத்தில்
இருந்தது. இது அமேலக்கியர் வாழ்ந்த
மைலநாட்டில் இருந்த நகரமாகும்.

சிம்ேசானின் பிறப்பு

மீண்டும் இஸ்ரேவலர்கள் தீயெசல்களில்
ஈடுபடுவைத கர்த்தர் கண்டார். எனேவ
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ெபலிஸ்தியர் இஸ்ரேவலைர 40 ஆண்டுகள்
ஆள்வதற்கு அனுமதித்தார்.

2 ேசாரா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன்
இருந்தான். அவன் ெபயர் மேனாவா. அவன் தாண்
ேகாத்திரத்ைதச் சார்ந்தவன். மேனாவாவின் மைனவி
குழந்ைதகளின்றி மலடியாக இருந்தாள். 3

கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாவின் மைனவியின்
முன் ேதான்றி, “நீ பிள்ைள
இல்லாதவளாயிருக்கிறாய், ஆனால் நீ கருவுற்று ஒரு
குமாரைனப் ெபறுவாய். 4 திராட்ைசரசத்ைதேயா,
ேவறு மதுபானத்ைதேயா பருகாேத. அசுத்தமான
உணவு எைதயும் உண்ணாேத. 5 ஏெனனில் நீ
கருவுற்று ஓர் ஆண் மகைனப் ெபறுவாய். அவன்
விேசஷமாக ேதவனுக்ெகன்று அர்பணிக்கப்படுவான்.
அவன் நசேரயனாக இருப்பான். எனேவ அவன்
முடிைய சவரம் ெசய்யேவா, ெவட்டேவா கூடாது.
அவன் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்ேத ேதவனுக்ெகன்று
விேசஷமானவனாக இருப்பான். அவன்
ெபலிஸ்தியரின் ஆட்சியிலிருந்து இஸ்ரேவலைர
மீட்பான்” என்றான்.

6 அப்ேபாது அப்ெபண் தன் கணவனிடம் ெசன்று
நடந்தவற்ைறக் கூறினாள். அவள், “ேதவனிடமிருந்து
ஒரு மனிதன் என்னிடம் வந்தார். அவர் ேதவன்
அனுப்பிய தூதைனப் ேபான்றிருந்தார். அவர் என்ைன
பயமைடயச் ெசய்தார். அவர் எங்கிருந்து
வந்தாெரன்று நான் விசாரிக்கவில்ைல. அவர் தன்
ெபயைரயும் எனக்குச் ெசால்லவில்ைல. 7 ஆனால்
அவர் என்ைன ேநாக்கி, ‘நீ கருவுற்று ஒரு
குமாரைனப் ெபறுவாய். திராட்ைசரசத்ைதேயா,
ேவறு மதுபானத்ைதேயா பருகாேத, அசுத்தமான
எைதயும் உண்ணாேத. ஏெனனில் ஒரு விேசஷமான
வைகயில் அச்சிறுவான் ேதவனுக்காக
அர்ப்பணிக்கப்படுவான். அவன் ேதவனுக்குரிய
விேசஷமானவனாக, பிறக்கும் முன்னேர அைமந்து,
மரணம் அைடயும் மட்டும் அவ்வாேற விளங்குவான்’
என்றார்” என்றாள்.

8 பின்பு மேனாவா கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
அவன், “கர்த்தாேவ, நீர் உமது ேதவ மனிதைன
எங்களிடம் மீண்டும் அனுப்ப ேவண்டும். விைரவில்
பிறக்கப் ேபாகிற குமாரனுக்கு நாங்கள் என்ெனன்ன
ெசய்ய ேவண்டுெமன்பைத அவர் எங்களுக்குக்
கற்பிக்க ேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறாம்” என்றான்.

9 ேதவன் மேனாவாவின் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.
ேதவதூதன் அப்ெபண்ணிடம் மீண்டும் வந்தான்.
அவள் மேனாவா இல்லாதேபாது வயலில்
தனித்திருந்தாள். 10 எனேவ அவள் தன் கணவனிடம்
ஓடி, “அந்த மனிதன் வந்திருக்கிறார்! அன்று
என்னிடம் வந்த அேத மனிதன்!” என்றாள்.

11 மேனாவா எழுந்து மைனவிையப் பின்
ெதாடர்ந்து ெசன்றான். அம்மனிதனிடம் வந்து, “நீர்
எனது மைனவியிடம் முன்பு ேபசிய அேத மனிதரா?”
என்று ேகட்டான். தூதன், “நாேன” என்றான்.

12 மேனாவா, “நீர் ெசான்னபடிேய நடக்குெமன
நம்புகிேறன். சிறுவன் வாழப்ேபாகும் வாழ்க்ைகையக்
குறித்துச் ெசால்லுங்கள். அவன் என்ன ெசய்வான்?”
என்றான்.

13 கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ ேநாக்கி,
“உன் மைனவி நான் கூறிய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
ேவண்டும். 14 திராட்ைசச் ெசடியில் விைளயும்
எைதயும் அவள் உண்ணக்கூடாது. அவள் திராட்ைச

ரசத்ைதேயா அல்லது ேவறு மதுபானத்ைதேயா
பருகக் கூடாது. அசுத்தமான உணவு எைதயும் அவள்
உண்ணக் கூடாது. நான் அவைளச் ெசய்யுமாறு
கட்டைளயிட்ட அைனத்ைதயும் அவள்
ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.

15 அப்ேபாது மேனாவா கர்த்தருைடய தூதைன
ேநாக்கி, “நீர் சற்றுத் தங்கிச் ெசல்வைத
விரும்புகிேறாம். ஒரு ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய நீர்
உண்பதற்காகச் சைமத்து வர விரும்புகிேறாம்”
என்றான்.

16 கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ ேநாக்கி,
“நீங்கள் இருக்குமாறு கூறினாலும் உங்கள் உணைவ
உண்ணமாட்ேடன். நீங்கள் ஏேதனும் தயாரிக்க
விரும்பினால் கர்த்தருக்குத் தகனபலி ெகாடுங்கள்”
என்றான். (மேனாவா உண்ைமயிேலேய அவன்
கர்த்தருைடய தூதன் என்பைத அறியாதிருந்தான்.)
17 பின் கர்த்தருைடய தூதனிடம் மேனாவா, “உமது
நாமெமன்ன? நீர் ெசான்னது உண்ைமயாகேவ
நடந்தால் நாங்கள் உம்ைம எப்படி ெகௗரவிக்க
முடியும்? இதற்காகேவ உமது நாமத்ைத நாங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள விரும்புகிேறாம்” என்றான்.

18 கர்த்தருைடய தூதன், “என் நாமத்ைத ஏன்
ேகட்கிறீர்கள்? நீங்கள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு அது
மிக அதிசயம் ஆகும்” என்றார்.

19 மேனாவா ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய ஒரு
பாைறயின் ேமல் பலியிட்டான். அவன் ஆட்டுக்
குட்டிையயும் தானியக் காணிக்ைகையயும்
அதிசயங்கைள ெசய்கிற கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்பாகச் ெசலுத்தினான். 20 மேனாவாவும்
அவனது மைனவியும் நடந்த அைனத்ைதயும்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். பலிபீடத்திலிருந்து
ெநருப்பு ஜூவாைல எழும்பிய ேபாது கர்த்தருைடய
தூதன் ெநருப்பிேலேய விண்ணிற்கு எழுந்து
ெசன்றார்.
மேனாவாவும் அவனது மைனவியும் அைதக் கண்டு
முகங்குப்புற தைரயில் விழுந்து வணங்கினார்கள். 21

அவர் கர்த்தருைடய தூதன் என்பைத மேனாவா
இறுதியில் கண்டுெகாண்டான். கர்த்தருைடய தூதன்
மீண்டும் மேனாவாவிற்கும் அவன் மைனவிக்கும்
காட்சியளிக்கவில்ைல.

22 மேனாவா தன் மைனவிைய ேநாக்கி, “நாம்
ேதவைனப் பார்த்ேதாம், அதனால் நாம் கண்டிப்பாக
மரித்துவிடுேவாம்!” என்றான்.

23 ஆனால் அவள் அவைன ேநாக்கி, “கர்த்தர்
நம்ைமக் ெகால்ல விரும்பவில்ைல. அவர் நம்ைமக்
ெகால்ல விரும்பினால் நமது தகனபலிையயும்,
தானியக் காணிக்ைகையயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கமாட்டார். இந்த
அற்புதங்கைளயும் காட்டியிருக்கமாட்டார்.
இக்காரியங்கைள அறிவித்திருக்கவும்மாட்டார்”
என்றாள்.

24 அவள் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுத்தாள். அவனுக்கு சிம்ேசான் என்று
ெபயரிட்டனர். சிம்ேசான் நன்றாக வளர்ந்தான்.
அவைன கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். 25 கர்த்தருைடய
ஆவி சிம்ேசான் மீது வந்து, அவன் மகாேன தாண்
என்னும் நகரிலிருக்கும்ேபாது கர்த்தருைடய
ஆவியானவர் கிரிைய ெசய்ய ஆரம்பித்தார். மகாேன
நகரம் என்பது ேசாரா என்னும் நகரத்திற்கும்
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எஸ்தாேவால் என்னும் நகரத்திற்கும் நடுவில்
உள்ளது.

சிம்ேசானின் திருமணம்

சிம்ேசான் திம்னாத் என்னும் நகரத்திற்குச்
ெசன்றான், அங்கு ஒரு ெபலிஸ்திய இளம்
ெபண்ைணக் கண்டான். 2 அவன்

வீட்டிற்குத் திரும்பியதும் தன் தந்ைதையயும்,
தாையயும் ேநாக்கி, “ஒரு ெபலிஸ்திய ெபண்ைணத்
திம்னாவில் நான் பார்த்ேதன், அவைள நீங்கள்
எனக்காக அைழத்து வரேவண்டும். நான் அவைளத்
திருமணம் ெசய்துெகாள்ள விரும்புகிேறன்”
என்றான்.

3 அவனது தந்ைதயும் தாயும், “இஸ்ரேவலில்
உனக்கு திருமணம் ெசய்வதற்கு நிச்சயமாக ஒரு
ெபண் வாய்ப்பாள். ெபலிஸ்தியரிலிருந்து ஒரு
ெபண்ைண நீ திருமணம்ெசய்ய ேவண்டுமா? அந்த
ஜனங்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவர்கள்
அல்ல” என்றார்கள்.
ஆனால் சிம்ேசான், “அப்ெபண்ைண எனக்காக
அைழத்து வாருங்கள்! அப்ெபண்ேண எனக்கு
ேவண்டும்!” என்றான். 4 (சிம்ேசானின் ெபற்ேறார்
கர்த்தர் இவ்வாறு நிகழ ேவண்டுெமன விரும்பியைத
அறியாதிருந்தார்கள். கர்த்தர் ெபலிஸ்தியருக்கு
எதிராகச் ெசயல்படும் வைகைய
எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ெபலிஸ்தியர்
அக்காலத்தில் இஸ்ரேவலைர
ஆண்டுெகாண்டிருந்தனர்.)

5 சிம்ேசான் திம்னாத் நகரத்திற்கு தன்
தந்ைதேயாடும் தாேயாடும் ெசன்றான். அவர்கள்
அந்த நகரத்திற்கு அருேகயுள்ள திராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைத ெநருங்குைகயில் ஒரு இளம் சிங்கம்
திடீெரன ெகர்ச்சித்தபடி சிம்ேசாைன ேநாக்கி
வந்தது. 6 கர்த்தருைடய ஆவியானவர்
வல்லைமேயாடு சிம்ேசானின் மீது இறங்கினார்.
அவன் தனது ெவறுங்ைககளாேலேய சிங்கத்ைதக்
ெகான்றான். இைத அவனால் எளிதாகச் ெசய்ய
முடிந்தது. ஒரு ெவள்ளாட்ைடக் ெகால்வதுேபால்
எளிதாக அதைனக் ெகான்றான். ஆனால் அவன்
அைத தன் தந்ைதக்ேகா, தாய்க்ேகா
ெதரிவிக்கவில்ைல.

7 பின்பு சிம்ேசான் நகரத்திற்குச் ெசன்று அந்த
ெபலிஸ்தியப் ெபண்ைணச் சந்தித்துப் ேபசினான்.
அவனுக்குப் அவைள பிடித்திருந்தது. 8 பல
நாட்களுக்குப் பின்பு அந்த ெபலிஸ்தியப்
ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள சிம்ேசான்
திரும்பி வந்தான். வழியில் சிங்கத்ைதப் பார்க்க
ெசன்றான். மரித்த சிங்கத்தின் உடலில் ேதனீக்
கூட்டத்ைதக் கண்டான். அைவ ேதைனச்
ேசகரித்திருந்தன. 9 சிம்ேசான் தனது ைககளால்
அதில் ெகாஞ்சம் ேதைன எடுத்தான். அவன்
ேதைனச் சுைவத்துக் ெகாண்ேட வழியில் நடத்தான்.
அவன் தன் ெபற்ேறாரிடம் வந்தேபாது அவர்களுக்கும்
சிறிது ேதைனக் ெகாடுத்தான். அவர்களும் அைத
உண்டனர். ஆனால் மரித்த சிங்கத்திடமிருந்து
எடுத்த ேதன் அது என்று அவர்களிடம் சிம்ேசான்
கூறவில்ைல.

10 சிம்ேசானின் தந்ைத ெபலிஸ்திய ெபண்ைணப்
பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றார். மணமகனுக்கான

முைறைமப்படி சிம்ேசான் ஒரு விருந்து ெகாடுத்தான்.
11 ெபலிஸ்தியர்கள் 30 ேபைர விருந்துக்கு அனுப்பி
ைவத்தனர்.

12 அந்த 30 ேபருக்கும் சிம்ேசான், “நான்
உங்களுக்கு ஒரு விடுகைத ெசால்ல விரும்புகிேறன்.
இந்த விருந்து 7 நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த
நாட்களுக்குள் அந்த விடுகைதக்கான பதிைல
நீங்கள் ெசால்ல ேவண்டும். அந்நாட்களுக்குள்
உங்களால் விடுகைதைய விடுவிக்கக் கூடுமாயின் 30
பஞ்சாைடகைளயும், 30 மாற்று ஆைடகைளயும்
ெகாடுப்ேபன். 13 ஆனால் நீங்கள் பதில்
தராவிட்டால் 30 பஞ்சாைடகைளயும், 30 மாற்று
ஆைடகைளயும் எனக்குத் தரேவண்டும்” என்றான்.
அந்த 30 ேபரும், “உன் விடுைகைதையச் ெசால்.
நாங்கள் ேகட்க விரும்புகிேறாம்” என்றார்கள்.

14 சிம்ேசான் அவர்களிடம்,
“சாப்பிடுேவாரிடமிருந்து சாப்பிடுவதற்குக்
ெகாஞ்சம் கிைடத்தது.
பலமானவரிடமிருந்து இனிப்பும் கிைடத்தது.”

என்ற விடுகைதையச் ெசான்னான்.
30 ேபரும் 3 நாட்கள் இந்த விடுகைதைய
விடுவிக்க முற்பட்டனர். ஆனால் அவர்களால்
முடியவில்ைல.

15 நான்காம் நாள் அவர்கள் சிம்ேசானின்
மைனவியிடம் வந்தனர். அவர்கள், “எங்கைள
வறிேயாராக்கும்படிக்கு அைழத்தீர்களா?
விடுகைதயின் பதிைல அறியும்படிக்கு நீ உனது
கணவைனத் தந்திரமாய் வசப்படுத்த ேவண்டும். நீ
அைத எங்களுக்கு அறிவிக்காவிட்டால் உண்ைனயும்
உன் தந்ைதயின் வீட்டார் எல்ேலாைரயும்
ெநருப்பிட்டுக் ெகால்லுேவாம்” என்றார்கள். 16

சிம்ேசானின் மைனவி அவனிடம் வந்து அழுதாள்.
அவள் சிம்ேசானிடம், “உங்களுக்கு என்ைனப்
பிடிக்கவில்ைல! நீங்கள் உண்ைமயில் என்மீது அன்பு
ெசலுத்தவில்ைல! எங்கள் ஆட்களுக்கு விடுகைத
ேபாட்டுள்ளீர்கள். ஆனால் என்னிடம் நீங்கள்
பதிைலக் கூறவில்ைல” என்றாள்.

17 விருந்தின் 7 நாட்களும் முடியும்வைர
சிம்ேசானின் மைனவி அழுதாள். அதனால் 7வது
நாள் சிம்ேசான் அவளுக்கு விடுகைதயின் பதிைலக்
கூறினான். அவள் ெதாடர்ந்து அவைனத் ெதாந்தரவு
ெசய்ததினாலும் வற்புறுத்தியதாலும் அவளுக்குக்
கூறினான். அவள் அந்தப் பதிைல தனது
ஜனங்களுக்குக் கூறினாள்.

18 ஏழாவது நாள் சூரியன் மைறயும் முன்னர்,
ெபலிஸ்தியர்கள் பதிைல அறிந்தனர். அவர்கள்
சிம்ேசானிடம்,
“ேதைனவிட சுைவயானது எது?
சிங்கத்ைதக் காட்டிலும் வலிைமயானது எது?”

என்றார்கள்.
அப்ேபாது சிம்ேசான் அவர்களிடம்,

“என் பசுவால் நீங்கள் உழாவிட்டால்
என் விடுகைதக்கு நீங்கள் பதில்

ெசால்லியிருக்கமாட்டீர்கள்” என்றான்.
19 சிம்ேசான் மிகவும் ேகாபமாக இருந்தான்.
கர்த்தருைடய ஆவியானவர் சிம்ேசான் மீது
வல்லைமேயாடு வந்தார். அதினால் அவன்
அஸ்கேலான் நகரத்திற்குச் ெசன்று அங்கு 30
ெபலிஸ்தியைரக் ெகான்றான். அவர்களது
ஆைடகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக்
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ெகாண்டான். அந்த ஆைடகைளப் பதில் ெசான்ன
30 ேபருக்கும் ெகாடுத்தான். அதன் பின்பு தனது
தந்ைதயின் வீட்டிற்கு வந்தான். 20 சிம்ேசான் தன்
மைனவிையத் தன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல்லவில்ைல. மாப்பிள்ைளத் ேதாழன் அவைள
ைவத்துக் ெகாண்டான்.

சிம்ேசான் ெபலிஸ்தியருக்குத் ெதால்ைல
ெகாடுத்தல்

ேகாதுைம அறுவைடயின்ேபாது சிம்ேசான்
தன் மைனவிையச் சந்திக்கப் ேபானான்.
அவளுக்கு அன்பளிப்பாக ஒரு

ெவள்ளாட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டு வந்தான். அவன்,
“என் மைனவி இருக்கும் அைறக்குச் ெசல்கிேறன்”
என்றான்.
அவளது தந்ைத சிம்ேசாைன உள்ேள விடவில்ைல.

2 அவளது தந்ைத சிம்ேசானிடம், “நீ அவைள
ெவறுத்தாய் என நான் நிைனத்ேதன். எனேவ
மாபிள்ைளத் ேதாழைன அவள் திருமணம்
ெசய்துெகாள்ள நான் அனுமதித்து விட்ேடன். அவள்
தங்ைக இன்னும் அழகானவள், அவைள
மணந்துெகாள்” என்றான்.

3 ஆனால் சிம்ேசான் அவனிடம், “இப்ேபாது
ெபலிஸ்தியராகிய உங்கள் அைனவைரயும்
துன்புறுத்துவதற்கு எனக்கு ஒரு நல்ல காரணம்
கிைடத்திருக்கிறது. என்ைன இப்ேபாது யாரும்
குைறச் ெசால்ல முடியாது” என்றான்.

4 பின்பு சிம்ேசான் ெவளிேய ெசன்று 300
நரிகைளப் பிடித்தான். அவற்ைற இரண்டு
இரண்டாகச் ேசர்த்து அவற்றின் வாைலக் கட்டி,
வால்களுக்கிைடயில் ெநருப்புப் பந்தத்ைத
ைவத்தான்.

5 பின்பு சிம்ேசான் அவற்ைறக் ெகாளுத்தி வாலில்
ெநருப்பு ைவக்கப்பட்ட அந்நரிகைளப்
ெபலிஸ்தியரின் தானியங்கள் விைளயும்
வயல்களுக்கிைடயில் துரத்திவிட்டான். இவ்வாறு
அவர்களின் வயல்களில் விைளந்துெகாண்டிருந்த
பயிர்கைளயும், அறுவைட ெசய்து தனிேய குவித்து
ைவத்த கதிர்க்கட்டுகைளயும் ெநருப்பால்
அழித்தான். ேமலும் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவ மரங்கைளயும் எரித்தான்.

6 ெபலிஸ்தியர், “இதைனச் ெசய்தது யார்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
திம்னாவிலுள்ள மனிதனின் மருமகனான சிம்ேசான்
அதைனச் ெசய்ததாகச் சிலர் கூறினார்கள். அவர்கள்
“சிம்ேசானின் மாமனார் தன் குமாரத்திைய
மாப்பிள்ைளத் ேதாழனுக்குத் திருமணம் ெசய்து
ைவத்ததால் அவன் அத்தைகய ெசயைலச்
ெசய்தான்” என்றார்கள். அதனால் ெபலிஸ்தியர்
சிம்ேசானின் மைனவிையயும், அவளது தந்ைதையயும்
எரித்துக் ெகான்றனர்.

7 பின்பு சிம்ேசான் அப்ெபலிஸ்திய ஜனங்களிடம்
“நீங்கள் தீைம ெசய்ததால் நானும் உங்களுக்குத்
தீைம ெசய்ேவன். நான் உங்கள் ேமல் பழி
சுமத்துகிறவைரக்கும் நிறுத்தமாட்ேடன்!” என்றான்.

8 பின்பு சிம்ேசான் ெபலிஸ்தியைரத் தாக்கி
அவர்களில் பலைரக் ெகான்றான். பின்பு அவன் ஒரு
குைகயில் ெசன்று தங்கினான். அக்குைக ஏத்தாம்
பாைறயில் இருந்தது.

9 பின்பு ெபலிஸ்தியர் யூதாவின் ேதசத்திற்குச்
ெசன்று, ேலகி என்னுமிடத்திற்கருகில்
தங்கினார்கள். அவர்களின் ேசைனயும் அங்ேகேய
தங்கிப் ேபாருக்குத் தயாரானது. 10 யூதா
ேகாத்திரத்தினர் அவர்களிடம், “ெபலிஸ்தியராகிய
நீங்கள் ஏன் எங்கேளாடு ேபாரிட வந்துள்ளீர்கள்?”
என்று ேகட்டனர்.
அதற்கு ெபலிஸ்தியர், “நாங்கள் சிம்ேசாைனக்
ைகது ெசய்ய வந்துள்ேளாம். எங்கள் ஜனங்களுக்
ெகதிராக அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்கு அவைனத்
தண்டிக்க விரும்புகிேறாம்” என்றனர்.

11 பின்பு 3,000 யூதா ேகாத்திரத்தினர் ேசர்ந்து
ஏத்தாம் பாைறக்கு அருகில் இருந்த குைகக்கு
சிம்ேசானிடம் ெசன்றனர். அவர்கள், “நீ எங்களுக்கு
என்ன ெசய்தாய் என்பைத அறிவாயா? ெபலிஸ்தியர்
நம்ைம ஆட்சி வலிைம ெசய்து
ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று ெதரியாதா?” என்று
ேகட்டனர்.
அதற்கு சிம்ேசான், “அவர்கள் எனக்குத் தீங்கு
ெசய்ததால் அவர்கைளத் தண்டித்ேதன்” என்றான்.

12 பின்பு அவர்கள், “உன்ைனக் கட்டி,
ெபலிஸ்தியரிடம் ெகாடுப்பதற்காக வந்துள்ேளாம்”
என்றனர்.
சிம்ேசான் யூதா ஜனங்களிடம், “நீங்களாகேவ
என்ைன காயப்படுத்தமாட்டீர்கள் என்று எனக்கு
வாக்குக் ெகாடுங்கள்” என்று ேகட்டான்.

13 அதற்கு அவர்கள், “அதற்கு நாங்கள்
ஒத்துக்ெகாள்கிேறாம். உன்ைனக் கட்டி
ெபலிஸ்தியரிடம் நாங்கள் ெகாடுப்ேபாேமயன்றி,
உன்ைனக் ெகால்லமாட்ேடாம்” என்றனர். அவ்வாேற
அவர்கள் அவைன இரண்டு புதிய கயிறுகளால் கட்டி,
குைகக்கு ெவளிேய ெகாண்டு வந்தனர்.

14 ேலகி என்னுமிடத்திற்குச் சிம்ேசான்
வந்தேபாது, ெபலிஸ்தியர்கள் அங்கு வந்தனர்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சியால் துள்ளினார்கள். அப்ேபாது
கர்த்தருைடய ஆவியானவர் வல்லைமேயாடு
சிம்ேசான் மீது வந்தார். சிம்ேசான் கயிறுகைள
அறுத்தான். அந்த கயிறுகள் எரிந்துேபான நூைலப்
ேபால காணப்பட்டன. உருகின கயிறுகள் ேபால
அவன் கரங்களிலிருந்து அைவ நழுவின. 15

அவ்விடத்தில் மரித்த ஒரு கழுைதயின்
தாைடெயலும்பு அவனுக்குக் கிைடத்தது.
அத்தாைடெயலும்பால் அவன் 1,000
ெபலிஸ்தியர்கைளக் ெகான்றான்.

16 பின்பு சிம்ேசான்,
“ஒரு கழுைதயின் தாைடெயலும்பால்
1,000 ேபைரக் ெகான்ேறன்!
கழுைதயின் தாைடெயலும்பால்
ஒன்றின் ேமெலான்றாக ெபரும் குவியலாக

குவித்ேதன்” என்றான்.
17 இவ்வாறு ெசால்லி அத்தாைடெயலும்ைப கீேழ
எறிந்தான். அந்த இடம் அதனால் ராமாத்ேலகி என்று
அைழக்கப்பட்டது.

18 சிம்ேசான் மிகவும் தாகமாயிருந்தான். அவன்
கர்த்தைர ேநாக்கி, “நான் உமது ஊழியன், நீர்
எனக்குப் ெபரும் ெவற்றிையத் தந்தீர். நான்
தாகத்தால் மரிக்கும்படி தயவு ெசய்துவிடாதிரும்.
விருத்தேசதனம் இல்லாத மனிதர்கள் என்ைனப்
பிடிக்க அனுமதியாதிரும்” என்று அழுது
முைறயிட்டான்.

நியாயாதிபதிகள் 15:18
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19 ேலகியின் தைரயில் ஒரு துவாரம் இருந்தது.
ேதவன் அந்தத் துவாரத்தின் வழி ெவடித்து தண்ணீர்
வரும்படியாகச் ெசய்தார். சிம்ேசான் அந்தத்
தண்ணீைரக் குடித்து மறுபடியும் வலிைமெபற்றான்.
அந்த நீரூற்றுக்கு எந்நக்ேகாரி என்று ெபயரிட்டான்.
அது இன்னும் ேலகி நகரில் உள்ளது. 20 இவ்வாறு
சிம்ேசான் இஸ்ரேவலருக்கு இருபது ஆண்டுகள்
நியாயாதிபதியாக இருந்தான். இது ெபலிஸ்தியரின்
காலத்தில் நடந்தது.

காசா என்னும் நகருக்கு சிம்ேசான் ெசல்லுதல்

ஒரு நாள் சிம்ேசான் காசா நகரத்திற்குச்
ெசன்றான். அவன் அங்கு ஒரு ேவசிையச்
சந்தித்து, அன்றிரவு அவேளாடு தங்கச்

ெசன்றான். 2 காசா நகர ஜனங்களிடம், “சிம்ேசான்
இங்கு வந்திருக்கிறான்” என்று யாேரா
ெதரிவித்தனர். அவர்கள் அவைனக் ெகால்ல
எண்ணினார்கள். எனேவ, அவன் இருந்த இடத்ைத
சூழ்ந்தனர். அவர்கள் மைறந்திருந்து சிம்ேசானின்
வரவுக்காக காத்திருந்தனர். அவர்கள் நகர
வாயிலருேக இரவு முழுவதும் அைமதியாகத்
தங்கியிருந்தனர். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,
“காைலயில் சிம்ேசாைனக் ெகால்ேவாம்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

3 ஆனால் சிம்ேசான் அவ்விைலமகேளாடு
நள்ளிரவுவைர மட்டுேம தங்கியிருந்தான். சிம்ேசான்
நள்ளிரவில் விழித்ெதழுந்தான். சிம்ேசான்
நகரவாயில் கதவுகைள பிடித்து, மதிலிலிருந்து
தளர்த்திப் ெபயர்த்ெதடுத்தான். சிம்ேசான்
கதவுகைளயும், அவற்றின் இரண்டு தூண்கைளயும்,
கதவுகைள மூடும் இரும்புத் துண்டுகைளயும்
ேசர்த்துத் தூக்கிக்ெகாண்டான். சிம்ேசான் அைத
ேதாளில் சுமந்துக்ெகாண்டு, எபிேரான் நகருக்கு
அருகிலுள்ள மைலயின்மீது ஏறினான்.

சிம்ேசானும் ெதலீலாளும்
4 பின்னர் சிம்ேசான் ெதலீலாள் என்னும் ஒரு
ெபண்ைண ேநசித்தான். அவள் ேசாேரக் என்னும்
பள்ளத்தாக்ைகச் ேசர்ந்தவள்.

5 ெபலிஸ்திய ஜனங்களின் தைலவர்கள்
ெதலீலாளிடம் ெசன்றனர். அவர்கள், “சிம்ேசாைனப்
ெபலசாலியாக ைவத்திருப்பது எதுெவன்று நாங்கள்
அறிய விரும்புகிேறாம். அவனது இரகசியத்ைத
உனக்குத் ெதரிவிக்குமாறு நீ ஏேதனும் தந்திரம்
ெசய். அப்ேபாது அவைனப் பிடித்துக் கட்டுவது
எப்படிெயன்பைத நாம் அறிந்துெகாள்ள முடியும்.
பிறகு அவைனக் கட்டுப்படுத்துவதும்
எளிதாயிருக்கும். நீ இைதச் ெசய்தால் நாங்கள்
ஒவ்ெவாரு வரும் உனக்கு 28 பவுண்டு எைடயுள்ள
ெவள்ளிையக் ெகாடுப்ேபாம்” என்றார்கள்.

6 எனேவ ெதலீலாள் சிம்ேசானிடம், “நீங்கள்
எதனால் ெபலசாலியாக இருக்கிறீர்கள் என்பைதக்
கூறுங்கள். எவ்வாறு உங்கைளக் கட்டி
ெபலவீனப்படுத்த முடியும்?” என்று ேகட்டாள்.

7 சிம்ேசான் பதிலாக, “ஏழு பச்ைசயான உலராத
வில் நாண்களால் என்ைனக் கட்டேவண்டும்.
அவ்வாறு ெசய்தால் நான் பிறைரப் ேபான்று
ெபலனற்றவனாேவன்” என்றான்.

8 அப்ேபாது ெபலிஸ்தியரின் அதிகாரிகள்
ெதலீலாளிடம் ஏழு பச்ைசயான வில் நாண்கைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். அைவ இன்னும்
உலர்ந்திருக்கவில்ைல. அவற்றால் ெதலீலாள்
சிம்ேசாைனக் கட்டினாள். 9 சிலர் அடுத்த அைறயில்
ஒளித்திருந்தனர். ெதலீலாள் சிம்ேசானிடம்,
“சிம்ேசான், உங்கைளப் ெபலிஸ்தியர்கள் பிடிக்கப்
ேபாகிறார்கள்!” என்றாள். ஆனால் சிம்ேசான்
எளிதாக அந்த வில் நாண்கைள
அறுத்துப்ேபாட்டான். விளக்கில் எரியும் திரியிலுள்ள
சாம்பைலப் ேபான்று அைவத் ெதறித்து விழுந்தன.
எனேவ ெபலிஸ்தியர்கள் சிம்ேசானின் ெபலத்தின்
இரகசியத்ைத அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

10 அப்ேபாது ெதலீலாள் சிம்ேசானிடம், “நீங்கள்
என்னிடம் ெபாய் ெசான்னீர்கள்! என்ைன
முட்டாளாக்கினீர்கள். உண்ைமையத் தயவுெசய்து
எனக்குக் கூறுங்கள். எப்படி, யாரால் உங்கைளக்
கட்டிப்ேபாட முடியும்?” என்று ேகட்டாள்.

11 சிம்ேசான், “யாராவது என்ைன முன்னால்
பயன்படுத்தப்படாத புதுக் கயிறுகளால்
கட்டேவண்டும். அவ்வாறு யாேரனும் எனக்குச்
ெசய்தால் நானும் பிற மனிதர்கைளப் ேபான்று
ெபலமிழந்தவனாகிவிடுேவன்” என்றான்.

12 எனேவ ெதலீளாள் சில புதுக்கயிறுகைள
எடுத்து சிம்ேசாைனக் கட்டினாள். சில ஆட்கள்
அடுத்த அைறயில் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ெதலீலாள் அவைன அைழத்து, “சிம்ேசான்,
ெபலிஸ்திய ஆட்கள் உங்கைளப்
பிடிக்கேபாகிறார்கள்!” என்றாள். ஆனால் அவன்
கயிறுகைள எளிதாக அறுத்துவிட்டான். நூைல
அறுத்தாற்ேபான்று அவன் கயிறுகைள
அறுத்ெதறிந்தான்.

13 பின்பு ெதலீலாள் சிம்ேசாைன ேநாக்கி, “நீங்கள்
என்னிடம் மீண்டும் ெபாய் ெசால்லிவிட்டீர்கள்!
என்ைன முட்டாள் ஆக்கிவிட்டீர்கள். இப்ேபாது
உங்கைள ஒருவன் எவ்வாறு கட்டக்கூடும் என்பைதக்
கூறுங்கள்” என்றாள்.
சிம்ேசான், “நீ என் தைலமயிரின் 7 ஜைடகைளயும்
ெநசவு தறியால் ெநய்து அதைனப் பின்னலிட்டு
இறுகக் கட்டினால் நானும் பிற மனிதைரப்ேபால்
ெபலமற்றவனாேவன்” என்றான்.

14 பின் சிம்ேசான் உறங்கப்ேபானான். ெதலீலாள்
ெநசவுத் துணியின் நூைலப் பயன்படுத்தி அவனது
தைலமயிரின் 7 ஜைடகைளயும் ெநய்தாள். பின்
தறிைய நிலத்தில் ஒரு கூடார ஆணியால் அடித்தாள்.
அவள் மீண்டும் சிம்ேசாைன அைழத்து, “சிம்ேசான்,
ெபலிஸ்திய ஆட்கள் உங்கைளப் பிடிக்கப்
ேபாகிறார்கள்!” என்றாள். சிம்ேசான் கூடார
ஆணிையயும், தறிையயும், பாைவயும் பிடுங்கி
எடுத்துக் ெகாண்டு எழுந்தான்!

15 பின் ெதலீலாள் சிம்ேசாைனப் பார்த்து,
“முற்றிலும் என்ேமல் நம்பிக்ைகயற்றவராக
இருக்கும்ேபாது ‘நான் உன்ைன ேநசிக்கிேறன்’
என்று நீங்கள் எப்படி ெசால்ல முடியும்? உங்கள்
இரகசியத்ைத ெசால்ல மறுக்கிறீர்கள்?
மூன்றாவதுமுைற நீங்கள் என்ைன
முட்டாளாக்கிவிட்டீர்கள். உங்களது ேபராற்றலின்
இரகசியத்ைத நீங்கள் இன்னும் எனக்குக்
கூறவில்ைல” என்றாள். 16 தினந்ேதாறும் அவள்
சிம்ேசாைனத் ெதாந்தரவுச்
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ெசய்துக்ெகாண்ேடயிருந்தாள். அவனது
இரகசியத்ைதப்பற்றி அவள் ேகட்டதினால் அவன்
ஆத்துமா மிகவும் ேசார்ந்து, வாழ்க்ைகைய
ெவறுத்தான். 17 இறுதியில் சிம்ேசான்
ெதலீலாளுக்கு எல்லாவற்ைறயும் கூறினான். அவன்,
“நான் எனது தைலமயிைரச் சிைரத்ததில்ைல. நான்
பிறக்கும் முன்னேர ேதவனுக்ெகன்று
அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன். யாராவது எனது தைல
மயிைர நீக்கினால் எனது பலத்ைத இழந்துவிடுேவன்.
நான் ேவெறந்த மனிதைனப் ேபான்றும் பலவீனனாய்
காணப்படுேவன்” என்றான்.

18 சிம்ேசான் அவளிடம் இரகசியத்ைதக்
கூறிவிட்டான் என்பைதத் ெதலீலாள் கண்டு
ெகாண்டாள். ெபலிஸ்தியரின் தைலவர்களுக்கு
அவள் ெசய்திையச் ெசால்லியனுப்பினாள். அவள்,
“மீண்டும் இங்ேக வாருங்கள். சிம்ேசான் என்னிடம்
எல்லாவற்ைறயும் கூறிவிட்டான்” என்றாள். எனேவ
ெபலிஸ்தியரின் தைலவர்கள் ெதலீலாளிடம்
வந்தார்கள். அவளுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்திருந்த பணத்ைத அவர்கள் ெகாண்டு
வந்திருந்தார்கள்.

19 சிம்ேசான் அவள் மடியில் படுத்திருந்தேபாேத
அவைனத் ெதலீலாள் உறங்க ைவத்தாள். பின்பு
அவள் சவரம் ெசய்யும் ஒருவைன அைழத்து அவனது
தைலமயிரின் 7 ஜைடகைளயும் சிைரத்துவிடச்
ெசய்தாள். அப்ேபாது சிம்ேசான் தனது ெபலத்ைத
இழந்தான். சிம்ேசானின் பலம் அவைன விட்டு
நீங்கியது. 20 அப்ேபாது ெதலீலாள் அவைன
அைழத்து, “சிம்ேசான், ெபலிஸ்தியர் உன்ைனப்
பிடிக்கப் ேபாகிறார்கள்!” என்றாள். அவன் எழுந்து,
“நான் எப்ேபாதும் ேபால் என்ைன விடுவித்து
தப்பிவிடுேவன்” என்று நிைனத்தான். கர்த்தர்
அவைன விட்டு நீங்கிச்ெசன்றைத அவன்
அறியவில்ைல.

21 ெபலிஸ்திய ஆட்கள் சிம்ேசாைனச்
சிைறபிடித்தனர். அவர்கள் அவனது கண்கைளப்
பிடுங்கி, அவைனக் காசா நகரத்திற்கு அைழத்துச்
ெசன்றனர். அவன் ஓடிவிடாதபடிக்கு அவனுக்கு
விலங்கிட்டுக் கட்டினார்கள். அவர்கள் சிம்ேசாைனச்
சிைறயில் அைடத்து, அவைனத் தானியம்
அைரக்குமாறு ெசய்தனர். 22 ஆனால் சிம்ேசானின்
தைலமயிர் மீண்டும் வளர ஆரம்பித்தது.

23 ெபலிஸ்தியரின் தைலவர்கள்
ெகாண்டாட்டத்திற்ெகன ஓரிடத்தில் கூடினார்கள்.
தங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமாகிய தாேகானிற்குப்
ெபரும்பலிெகாடுக்க அங்கு வந்தனர். அவர்கள்,
“நமது ேதவன் நமது பைகவனாகிய சிம்ேசாைன
ெவல்வதற்கு நமக்கு உதவினார்” என்று
ெசான்னார்கள். 24 ெபலிஸ்தியர் சிம்ேசாைனக்
காணும்ெபாழுது, அவர்கள் தம் ெபாய்த் ெதய்வத்ைத
வாழ்த்தினார்கள். அவர்கள்,
“இம்மனிதன் நம் ஜனங்கைள அழித்தான்!
இம்மனிதன் நம் ஜனங்களில் பலைரக்

ெகான்றான்!
ஆனால் நமது ெதய்வம்
நம் பைகவைன ெவல்ல உதவினார்!” என்றார்கள்.
25 அவர்கள் ெகாண்டாட்டத்தில் களிகூர்ந்து
நன்றாகப் ெபாழுைதப் ேபாக்கினார்கள். எனேவ
அவர்கள், “சிம்ேசாைன ெவளிேய அைழத்து
வாருங்கள். அவைன ஆட்டம் காண்பித்து கிண்டல்

ெசய்ய நாங்கள் விரும்புகிேறாம்” என்றார்கள்.
எனேவ அவர்கள் சிம்ேசாைனச் சிைறயிலிருந்து
அைழத்து வந்து அவைனக் ேகலிச் ெசய்தனர்.
ெபாய்த் ெதய்வம் தாேகான் ேகாவிலின்
தூண்களுக்கு நடுேவ அவைன நிறுத்தினார்கள். 26

ஒரு பணியாள் அவனது ைககைளப் பிடித்துக்
ெகாண்டிருந்தான். சிம்ேசான் அவனிடம்,
“இக்ேகாவிைலத் தாங்கி நிற்கும் தூண்கைள நான்
ெதாடுமாறு என்ைன நிறுத்து. நான் அவற்றில்
சாய்ந்துெகாள்ள விரும்புகிேறன்” என்றான்.

27 அக்ேகாவில் ஆண்களாலும் ெபண்களாலும்
நிரம்பிவழிந்தது. ெபலிஸ்தியரின் எல்லா
தைலவர்களும் அங்கிருந்தனர். ேகாவிலின் மாடி
அடுக்கில் சுமார் 3,000 ஆண்களும் ெபண்களும்
இருந்தனர். அவர்கள் நைகத்துக் ெகாண்டு,
சிம்ேசாைனக் ேகலிச் ெசய்தபடி இருந்தனர்.

28 அப்ேபாது சிம்ேசான் கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபம்
ெசய்தான். அவன், “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ,
என்ைன நிைனவுகூரும். ேதவேன, எனக்கு
இன்ெனாருமுைற ெபலன் தாரும். எனது இரு
கண்கைளயும் பிடுங்கியதற்காய் இப்ெபலிஸ்தியைர
ஒருமுைற நான் தண்டிக்க அனுமதியும்!” என்றான்.
29 பின்பு ேகாவிலின் நடுேவ ேகாவிைலத் தாங்கிக்
ெகாண்டிருந்த இரண்டு தூண்கைளயும் சிம்ேசான்
பற்றிக்ெகாண்டான். ஒரு தூண் அவனது
வலதுபுறமும், இன்ெனாரு தூண் அவனது
இடதுபுறமும் இருக்கும்படி நின்று ெகாண்டான். 30

சிம்ேசான், “என்ைனயும் இந்த ெபலிஸ்தியர்களுடன்
மரிக்கவிடும்” என்றான். பின்பு அத்தூண்கைளப்
பலங்ெகாண்டமட்டும் தள்ளினான். தைலவர்கள்
மீதும், அதிலிருந்த ஜனங்கள்மீதும் ேகாவில் இடிந்து
விழுந்தது. இவ்வாறு உயிேராடிருந்தேபாது
ெகான்றைதக் காட்டிலும் அதிகமான
ெபலிஸ்தியைரச் சிம்ேசான் மரித்தேபாது
ெகான்றான்.

31 சிம்ேசானின் சேகாதரர்களும் அவனது
தந்ைதயின் குடும்பத்தினரும் அவனது உடைல
எடுத்துக் ெகாண்டு வந்து, அவனது தந்ைதயின்
கல்லைறயிேலேய புைதத்தனர். அக்கல்லைற ேசாரா
நகரத்திற்கும் எஸ்தாேவால் நகரத்திற்கும் நடுேவ
இருந்தது. இஸ்ரேவலருக்கு 20 ஆண்டுகள்
சிம்ேசான் நியாயாதிபதியாக இருந்தான்.

மீகாவின் விக்கிரகங்கள்

எப்பீராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் மீகா
என்னும் மனிதன் வசித்து வந்தான். 2 மீகா
தன் தாைய ேநாக்கி, “உன்னிடமிருந்து 28

பவுண்டு ெவள்ளிைய யாேரா திருடிச் ெசன்றது
உனக்கு நிைனவிருக்கிறதா? நீ அைதக் குறித்து
சாபமிட்டைத நான் ேகட்ேடன். என்னிடம் அந்த
ெவள்ளி உள்ளது, நான்தான் அைத எடுத்ேதன்”
என்றான்.
அவன் தாய், “எனது மகேன, கர்த்தர் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கட்டும்” என்றாள்.

3 மீகா 28 பவுண்டு ெவள்ளிையயும் தன் தாயிடம்
திருப்பிக் ெகாடுத்தான். அப்ேபாது அவள், “நான்
இந்த ெவள்ளிைய கர்த்தருக்கு விேசஷ
அன்பளிப்பாகச் ெசலுத்துேவன். என் குமாரன் ஒரு
விக்கிரகத்ைதச் ெசய்து அைத ெவள்ளியால்

நியாயாதிபதிகள் 17:3
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பூசும்படியாக இைதக் ெகாடுப்ேபன். மகேன, எனேவ
இப்ேபாேத அந்த ெவள்ளிைய உனக்கு நான்
ெகாடுக்கிேறன்” என்றாள்.

4 ஆனால் மீகா ெவள்ளிையத் தாயிடேம
ெகாடுத்துவிட்டான். அவள் அதில் 5 பவுண்டு
ெவள்ளிைய எடுத்து அைதப் ெபாற்ெகால்லனிடம்
ெகாடுத்தாள். ெவள்ளி முலாம் பூசிய விக்கிரகத்ைதப்
ெபாற்ெகால்லன் அந்த ெவள்ளியால் உருக்கினான்.
அந்த விக்கிரகம் மீகாவின் வீட்டில் இருந்தது. 5

விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ேகாயில்
ஒன்று மீகாவுக்கு இருந்தது. அவன் ஒரு
ஏேபாத்ைதயும் சில வீட்டு விக்கிரகங்கைளயும்
ெசய்தான். மீகா தன் குமாரர்களில் ஒருவைனப்
பூைஜ ெசய்வதற்கு நியமித்தான். 6 (அப்ேபாது
இஸ்ரேவலருக்கு ராஜாவாக யாருமில்ைல. எனேவ,
ஒவ்ெவாருவனும் தான் சரிெயன நிைனத்தைதேய
ெசய்தான்.)

7 அங்கு இைளஞன் ஒருவன் இருந்தான். அவன்
யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகம் நகரிலிருந்து வந்தவன்.
அவன் யூதா ேகாத்திரத்தினேராடு வாழ்ந்து வந்தான்.
8 அந்த இைளஞன் யூதாவிலுள்ள
ெபத்லேகமிலிருந்து ெசன்றபின் வாழ்வதற்கு
மற்ேறார் இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
பயணம் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, மீகாவின்
வீட்டிற்கு வந்தான். எப்பிராயீமின் மைல நாட்டில்
மீகாவின் வீடு இருந்தது. 9 மீகா அவனிடம், “நீ
எங்கிருந்து வருகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.
இைளஞன் அதற்கு, “நான் யூதாவிலுள்ள
ெபத்ேலேகைமச் ேசர்ந்த ஒரு ேலவியன். நான்
வசிப்பதற்கு ஒரு இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்”
என்று பதில் கூறினான்.

10 அப்ேபாது மீகா அவனிடம், “என்ேனாடு
தங்கியிருந்து, எனது தந்ைதயாகவும்,
ேபாதகனாகவும் இரு. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் உனக்கு
4 ஆழாக்கு ெவள்ளிையத் தருேவன். ேமலும் உனக்கு
உைடயும் உணவும் தருேவன்” என்றான்.
மீகா ெசான்னபடிேய ேலவியன் ெசய்தான். 11

இைளஞனான ேலவியன் மீகாேவாடு வசிப்பதற்குச்
சம்மதித்தான். மீகாவின் குமாரர்கைளப்ேபால் அந்த
இைளஞன் அவ்வீட்டில் ஒருவனாக வாழ்ந்து
வந்தான். 12 மீகா அவைனப் பூைஜ ெசய்பவனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். எனேவ அவன் பூைஜ
ெசய்பவனாக மீகாவின் வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தான்.
13 மீகா, “கர்த்தர் எனக்கு நன்ைம ெசய்வார்
என்பைத இப்ேபாது அறிகிேறன். நான் இைத
அறிேவன். ஏெனன்றால், ஒரு ேலவியன்
ஆசாரியனாக இருக்கிறான்” என்றான்.

லாயீசு நகரத்ைத தாண் ைகப்பற்றுதல்

அக்காலத்தில் இஸ்ரேவலருக்கு
ராஜாவாக யாரும் இல்ைல. அப்ேபாது
தாண் ேகாத்திரத்தினர் வசிப்பதற்கு

இன்னும் இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களுக்குரிய ேதசப்பகுதிைய அவர்கள்
சுதந்தரிக்கவில்ைல. பிற இஸ்ரேவலின்
ேகாத்திரத்தினர் அைனவரும் தமக்குரிய நிலத்ைதப்
ெபற்றிருந்தனர். ஆனால் தாண் ேகாத்திரத்தினர்
தமக்கான நிலத்ைத இதுவைர சுதந்தரிக்கவில்ைல.

2 எனேவ தாண் ேகாத்திரத்தினர் ஏேதனும்
நிலத்ைதப் பார்த்து வருவதற்காக 5 வீரர்கைள

அனுப்பினார்கள். அவர்கள் குடிேயற ஏற்ற
இடத்ைதக் கண்டு பிடிப்பதற்காகச் ெசன்றனர். அந்த
5 மனிதர்களும் ேசாரா, எஸ்தாேவால் ஆகிய
நகரங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் தாணின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்களிடம், “ேபாய் நமக்காக நிலத்ைதப் பார்த்து
வாருங்கள்” என்று ெசால்லப்பட்டது.
அந்த 5 மனிதர்களும் எப்பிராயீமின் மைல
நாட்டிற்கு வந்தனர். அவர்கள் மீகாவின் வீட்டிற்கு
வந்து, இரைவ அங்குக் கழித்தனர். 3 அவர்கள்
மீகாவின் வீட்டிற்கருேக வந்து ெகாண்டிருந்தேபாது,
ேலவியனாகிய இைளஞனின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டனர். அவர்கள் மீகாவின் வீட்டில்
தங்கியிருந்தேபாது, அவன் குரைல அைடயாளம்
கண்டு ெகாண்டனர். அவர்கள் அந்த இைளஞனிடம்,
“உன்ைன இங்கு அைழத்து வந்தது யார்? நீ இங்கு
என்ன ெசய்கிறாய்? இங்கு உன் ேவைல என்ன?”
என்று ேகட்டனர்.

4 மீகா அவனுக்குச் ெசய்தவற்ைற எல்லாம் அந்த
இைளஞன் அவர்களுக்குக் கூறினான். அந்த
இைளஞன், “மீகா என்ைனச் சம்பளத்திற்கு
அமர்த்தினான். நான் பூைஜ ெசய்கிறவனாக
உள்ேளன்” என்று கூறினான்.

5 எனேவ அவர்கள் அவனிடம், “தயவு ெசய்து
ேதவனிடம் எங்களுக்காக ஏதாவது விசாரித்துச்
ெசால். நாங்கள் சிலவற்ைறத் ெதரிந்துெகாள்ள
விரும்புகிேறாம். நாங்கள் வாழ்வதற்காக இடம்
ேதடுவது ெவற்றி ெபறுமா?” என்று ேகட்டனர்.

6 பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன் அந்த 5
மனிதரிடமும், “ஆம், சமாதானத்ேதாடு ெசல்லுங்கள்.
உங்கள் பாைதயில் கர்த்தர் உங்கைள
வழிநடத்துவார்” என்றான்.

7 எனேவ அந்த 5 மனிதர்களும் அங்கிருந்து
ெசன்றனர். அவர்கள் லாயீஸ் நகரத்திற்குச்
ெசன்றனர். அந்நகர ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக
வாழ்வைதக் கண்டனர். அவர்கைளச் சீேதானியர்
ஆண்டு வந்தனர். எல்லாம் சமாதானத்ேதடு,
அைமதியாக நைடெபற்றன. அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் நிைறவாய் ெபற்றிருந்தனர். எந்தப்
பைகவரும் அவர்கைளத் துன்புறுத்துவதற்கு அருேக
இருக்கவில்ைல. ேமலும் அவர்கள் சீேதானிலிருந்து
ெவகுதூரத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆராமின்
ஜனங்கேளாடும் எத்தைகய ஒப்பந்தமும் அவர்கள்
ெசய்திருக்கவில்ைல.

8 அந்த 5 ேபரும் ேசாரா, எஸ்தாேவால், ஆகிய
நகரங்களுக்குத் திரும்பினார்கள். அவர்களின்
உறவினர், “நீங்கள் அறிந்து வந்தெதன்ன?” என்று
ேகட்டார்கள்.

9 அவர்கள், “நாங்கள் ஒரு இடத்ைதப் பார்த்து
வந்திருக்கிேறாம். அது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது.
நாம் அைதத் தாக்கேவண்டும். காத்திருக்கக்
கூடாது, நாம் ேபாய், அத்ேதசத்ைத
ைகப்பற்றுேவாம்! 10 அந்த இடத்திற்கு நீங்கள்
வரும்ேபாது அத்ேதசம் மிகப் ெபரிய நிலப்பரப்பு
ெகாண்டது என்பைத அறிவீர்கள். எல்லாம்
மிகுதியாக அங்குக் கிைடக்கின்றன. ஜனங்கள்
தாக்குதைல எதிர்பார்த்திருக்கவில்ைல என்பைதயும்
நீங்கள் காண்பீர்கள். அத்ேதசத்ைதக் ேதவன் நமக்கு
நிச்சயமாக அளித்திருக்கிறார்” என்றார்கள்.
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11 எனேவ தாண் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த 600
ஆட்கள் ேசாரா, எஸ்தாேவால் ஆகிய
நகரங்களிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் ேபாருக்குத்
தயாராக இருந்தனர். 12 லாயீஸ் நகரத்திற்குச்
ெசல்லும் வழியில் அவர்கள் யூதா ேதசத்திலுள்ள
கீரியாத்யாரீம் என்னும் நகரத்திற்குச் ெசன்று, அங்கு
முகாமிட்டுத் தங்கினார்கள். ஆைகயால்
கீரியாத்யாரீமிற்கு ேமற்ேகயுள்ள இடம் இன்று
வைரக்கும் மக்னிதான் எனப்படுகிறது. 13 அந்த
இடத்திலிருந்து 600 ேபரும் எப்பிராயீமின் மைல
நாட்டிற்குப் பயணம் ெசய்தனர். பிறகு அவர்கள்
மீகாவின் வீட்டிற்கு வந்தனர்.

14 லாயீைசச் சுற்றிப் பார்த்துவந்த 5 ேபரும்தம்
உறவினர்களிடம், “இந்த வீடுகளுள் ஒன்றில் ஒரு
ஏேபாத் உள்ளது. ேமலும் வீட்டிற்குரிய
ெதய்வங்களும், ஒரு ெசதுக்கப்பட்ட சிைலயும், ஒரு
ெவள்ளி விக்கிரகமும் இங்கு உள்ளன. உங்களுக்கு
என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியும். ெசன்று அவற்ைற
எடுத்து வாருங்கள்” என்றனர். 15 எனேவ அவர்கள்
மீகாவின் வீட்டருேக, இைளஞனாகிய ேலவியன்
வசித்துவந்த இடத்தில் நின்று, அந்த இைளஞனின்
நலத்ைத விசாரித்தனர். 16 தாண் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்த 600 ேபரும் நுைழ வாயிலில் நின்று
ெகாண்டனர். அவர்கள் ைகயில் ஆயுதங்கைள
ஏந்தியவர்களாய் ேபாருக்குத் தயாராக இருந்தனர்.
17 அந்த 5 ஒற்றர்களும் வீட்டினுள் நுைழந்தனர்.
ேபாருக்குத் தயாராக நின்ற 600 ேபேராடும் பூைஜ
ெசய்பவன் கதவிற்கு ெவளிேய நின்றுக்
ெகாண்டிருந்தான். அந்த ஆட்கள் ெசதுக்கப்பட்ட
சிைல, ஏேபாத், வீட்டு விக்கிரகங்கள், ெவள்ளி
விக்கிரகம் ஆகியவற்ைற எடுத்துக் ெகாண்டனர்.
ேலவியனாகிய பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன், “நீங்கள்
என்ன ெசய்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

19 ஐந்து ேபரும், “அைமதியாக இரு! ஒரு
வார்த்ைதயும் ேபசாேத. எங்கேளாடு வா. எங்கள்
தந்ைதயாகவும், பூைஜ ெசய்பவனாகவும் இரு. நீ
இப்ேபாது ஏேதனும் ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒருவனுக்காக
பூைஜ ெசய்யும் பணிையச் ெசய்வது நல்லதா?
அல்லது இஸ்ரேவலின் ெமாத்த ேகாத்திரங்களுக்கு
பூைஜ ெசய்வது நல்லதா?” என்று ேகட்டனர். 20 இது
ேலவியனாகிய அம்மனிதனுக்குச் சந்ேதாஷம்
அளித்தது. எனேவ அவன் ஏேபாத், வீட்டு
விக்கிரகங்கள், விக்கிரகம் ஆகியவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டு, தாண் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த
அம்மனிதேராடு ெசன்றான்.

21 பின்பு தாண் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த அந்த
600 ேபரும் ேலவியனாகிய அந்தப் பூைஜ
ெசய்பவேனாடு மீகாவின் வீட்டிலிருந்து திரும்பி
நடந்தனர். அவர்கள் தங்கள் குழந்ைதகள்,
மிருகங்கள், ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும்
தங்களுக்கு முன்பாகப் ேபாகவிட்டனர்.

22 அங்கிருந்து தாண் ேகாத்திரத்து ஆட்கள்
மிகுந்த தூரம் ெசன்றார்கள். ஆனால் மீகாவிற்கு
அருேக வாழ்ந்தவர்கள் ஒன்று கூடி தாண்
மனிதர்கைளத் துரத்திப் பிடித்தனர். 23 மீகாவின்
ஆட்கள் தாணின் மனிதர்கைளப் பார்த்து
சத்தமிட்டனர். தாணின் ஆட்கள் திரும்பிப் பார்த்து
மீகாவிடம், “சிக்கல் என்ன? ஏன் சத்தமிடுகிறீர்கள்?”
என்றனர்.

24 மீகா, “தாணின் மனிதர்களாகிய நீங்கள் எனது
விக்கிரகங்கைள எடுத்து வந்தீர்கள். அவற்ைற
எனக்காகச் ெசய்ேதன். எனக்காக பூைஜ
ெசய்பவைனயும் அைழத்துப் ேபாகிறீர்கள். இப்ேபாது
என்னிடம் என்ன இருக்கிறது? ‘உன் பிரச்சைன
என்ன?’ என்று எப்படி என்ைனக் ேகட்கிறீர்கள்?”
என்றான்.

25 தாண் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கள்,
“நீங்கள் எங்கேளாடு விவாதிக்காதிருப்பது நல்லது.
எங்கள் மனதரில் சிலர் ேகாபக்காரர்கள். எங்கைளப்
பார்த்து நீங்கள் சத்தமிட்டுப் ேபசினால் அவர்கள்
உங்கைளத் தாக்கக்கூடும். நீங்களும் உங்கள்
குடும்பத்தினரும் ெகால்லப்படுவீர்கள்” என்றார்கள்.

26 பின்பு தாணின் ஆட்கள் திரும்பி, தங்கள்
வழிேயச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் வலிைம
மிக்கவர்கள் என்பைத மீகா அறிந்ததினால் தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசன்றான்.

27 மீகா ெசய்த விக்கிரகங்கைளத் தாணின்
ஆட்கள் எடுத்து ெசன்றனர். மீகாவுடனிருந்த
ஆசாரியைனயும் அவர்கள் தங்களுடன் அைழத்து
லாயீஸிக்கு வந்தனர். அங்குள்ள ஜனங்கள்
அைமதியாக வாழ்ந்தனர். அவர்கள் எந்தத்
தாக்குதைலயும் எதிர்பார்க்கவில்ைல. தாணின்
ஆட்கள் தங்கள் வாளால் அவர்கைள ெகான்றுப்
ேபாட்டு, அவர்கள் நகரத்ைத எரித்தனர். 28

லாயீஸில் வாழ்ந்த ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவதற்கு
யாரும் இருக்கவில்ைல. சீேதான் நகரில்
அவர்களுக்கு உதவும் ஜனங்கள் இருந்தனர். ஆனால்
அந்நகரத்திலிருந்து ெவகு ெதாைலவில் அவர்கள்
வசித்தார்கள். லாயீசின் ஜனங்கள் ஆராமியேராடு
எந்த ஒப்பந்தமும் ெசய்திருக்கவில்ைல. எனேவ
அவர்கள் எந்த உதவியும் ெசய்யவில்ைல. ேபத்ேர
ேகாபிற்குச் ெசாந்தமான ஒரு பள்ளத்தாக்கில்
லாயீஸ் நகரம் இருந்தது. அந்த இடத்தில் தாணின்
ஜனங்கள் ஒரு புதிய நகரத்ைதக் கட்டினார்கள்.
அந்நகரம் அவர்கள் இருப்பிடமாயிற்று. 29 தாண்
ஜனங்கள் அந்நகரத்திற்கு ஒரு புதிய ெபயரிட்டனர்.
அந்நகரம் லாயீஸ் என்னும் ெபயர் ெகாண்டது.
அவர்கள் அைதத் தாண் என்று மாற்றினார்கள்.
இஸ்ரேவலின் குமாரர்களில் ஒருவனும், தங்கள்
முற்பிதாவுமாகிய தாணின் ெபயரால் அந்நகைர
அைழத்தனர். 30 தாண் நகரில் தாண்
ேகாத்திரத்தினர் அந்த விக்கிரங்கைள ைவத்தனர்.
ெகர்ேசானின் குமாரனாகிய ேயானத்தாைன
அவர்கள் பூைஜ ெசய்பவனாக நியமித்தனர்.
ெகர்ேசாம் ேமாேசயின் குமாரன். இஸ்ரேவலர்
பாபிேலானுக்குக் ைகதிகளாக அைழத்துச்
ெசல்லப்படும் வைரயிலும் ேயானத்தானும், அவனது
குமாரர்களும் தாண் ேகாத்திரத்தினருக்கு பூைஜ
ெசய்பவர்களாக விளங்கினர். 31 தாண் ஜனங்கள்
மீகா ெசய்த விக்கிரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டனர்.
ேதவனின் கூடாரம் சீேலாவில் இருந்த காலத்தில்
அவர்கள் அந்த விக்கிரகங்கைள வணங்கி வந்தனர்.

ேலவியனான மனிதனும் அவனது ேவைலக்காரியும்

அக்காலத்தில் இஸ்ரேவலருக்கு ராஜா
இருக்கவில்ைல. எப்பிராயீம் என்னும்
மைலநாட்டில் ஒரு ேலவியன் வாழ்ந்து

வந்தான். அவனுடன் இருந்த ேவைலக்காரி,
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அவனுக்கு மைனவிையப் ேபால வாழ்ந்து வந்தாள்.
அந்த ேவைலக்காரி யூதா ேதசத்துப்
ெபத்ெலேகைமச் ேசர்ந்தவள். 2 அந்த ேவைலக்காரி
ேலவியேனாடு ஒரு விவாதம் ெசய்து அவைன
விட்டுவிட்டு, யூதாவிலுள்ள ெபத்ேலேகமிலிருந்த
தனது தந்ைதயின் வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசன்று,
அங்கு நான்கு மாதங்கள் தங்கியிருந்தாள். 3 பின்பு
அவள் கணவன் அவளிடம் ெசன்றான். அவள்
அவேனாடு வரும்படி அைழப்பதற்காக அவேளாடு
அன்பாகப் ேபச விரும்பினான். அவன் தன்ேனாடு தன்
பணியாைளயும், இரண்டு கழுைதகைளயும்
அைழத்துச் ெசன்றான். ேலவியன் அவளது
தந்ைதயின் வீட்ைட அைடந்தான். ேலவியைனக்
கண்ட அவளது தந்ைத சந்ேதாஷம் அைடந்து
அவைன வரேவற்பதற்கு ெவளிேய வந்தான். 4

அப்ெபண்ணின் தந்ைத ேலவியைன வீட்டிற்குள்
அைழத்துச் ெசன்றான். ேலவியனின் மாமானார்
அவைனத் தங்கிச் ெசல்லுமாறு கூறினான். எனேவ
ேலவியன் மூன்று நாட்கள் அங்கு தங்கியிருந்தான்.
அவன் மாமனார் வீட்டிேலேய உண்டு, பருகித்
தூங்கினான்.

5 நான்காம் நாளில் அவர்கள் அதிகாைலயில்
எழுந்தனர். ேலவியன் புறப்படுவதற்குத் தயாரானான்.
ஆனால் அந்தப் ெபண்ணின் தந்ைத, தன்
மருமகைனப் பார்த்து, “முதலில் ஏதாவது சாப்பிடு.
சாப்பிட்டப் பின்னர் புறப்படலாம்” என்றான். 6

எனேவ ேலவியனும் அவனது மாமனாரும் சாப்பிடவும்
குடிக்கவும் உட்கார்ந்தனர். பின் அந்த இளம்
ெபண்ணின் தந்ைத ேலவியைன ேநாக்கி, “இன்றிரவு
தயவுெசய்து இங்ேகேய தங்கு இைளப்பாறி
மகிழ்ச்சிேயாடு இரு. நடுப்பகல் வைரக்கும் இருந்து
ேபாகலாம்” என்றான். எனேவ இருவரும் உண்ண
ஆரம்பித்தனர். 7 ேவவியன் புறப்படுவதற்கு
எழுந்தான். ஆனால் அன்றிரவும் அவைனத்
தங்கும்படியாக அவனது மாமனார் ேவண்டினான்.

8 பின்பு, ஐந்தாம் நாளில், ேலவியன்
அதிகாைலயில் எழுந்தான். புறப்படுவதற்கு அவன்
தயாரானான். ஆனால் அப்ெபண்ணின் தந்ைத
மருமகைன ேநாக்கி, “முதலில் ஏேதனும் சாப்பிடு.
கைளப்பாறி நடுப்பகல் வைரக்கும் தங்கியிரு”
என்றான். எனேவ இருவரும் ேசர்ந்து உண்டனர்.

9 பின் ேலவியனும், அவனது ேவைலக்காரியும்,
அவனது ேவைலயாளும், புறப்படுவதற்கு எழுந்தனர்.
ஆனால் அந்த இளம் ெபண்ணின் தந்ைத, “இருள்
சூழ்ந்து வருகிறது. பகல் மைறய ஆரம்பிக்கிறது.
எனேவ இரவு இங்ேக தங்கி களித்திரு. நாைளக்
காைலயில் சீக்கிரமாக எழுந்து உன் வழிேய ெசல்”
என்றான்.

10 மற்ெறாரு இரவும் தங்கியிருக்க அந்த ேலவியன்
விரும்பவில்ைல. அவன் தன் 2 கழுைதகேளாடும்,
ேவைலக்காரிேயாடும் புறப்பட்டான். அவன் பயணம்
ெசய்து எபூைச ெநருங்கினான். (எருசேலமுக்கு
மற்ெறாரு ெபயர் எபூசு.) 11 பகல் கழிந்தது. அவர்கள்
எபூசு நகரத்திற்கு அருகில் வந்தனர். எனேவ
பணியாள் எஜமானனாகிய ேலவியைன ேநாக்கி,
“இந்த எபூசு நகரத்தில் தங்கி இங்கு இரைவக்
கழிப்ேபாம்” என்றான்.

12 ஆனால் ேலவியனாகிய அந்த எஜமானன்,
“இல்ைல, இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்லாத அந்நிய
நகரத்திற்கு நாம் ேபாகேவண்டாம், நாம் கிபியா

நகரத்திற்குச் ெசல்ேவாம்” என்றான். 13 ேலவியன்,
“வாருங்கள், நாம் கிபியாவுக்ேகா, ராமாவுக்ேகா
ெசல்ேவாம். அந்த இரண்டு நகரங்களில் ஒன்றில்
இரவில் தங்கலாம்” என்றான்.

14 ேலவியனும் அவேனாடிருந்ேதாரும்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். கிபியாவில் அவர்கள்
நுைழந்ததும் சூரியன் மைறந்தது. ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்திற்குரிய பகுதியில் கிபியா இருந்தது. 15

எனேவ அவர்கள் கிபியாவில் தங்கினார்கள். இரைவ
அந்த நகரில் கழிக்க எண்ணினார்கள். அவர்கள் நகர
சதுக்கத்திற்கு வந்து அங்கு அமர்ந்தனர். ஆனால்
இரவில் தங்குவதற்கு யாரும் அவர்கைள
அைழக்கவில்ைல.

16 அன்று மாைல வயல்களிலிருந்து ஒரு முதியவன்
நகரத்திற்குள் வந்தான். அவனுைடய வீடு எப்பிராயீம்
மைல நாட்டிலிருந்தது. ஆனால் அவன் கிபியா
நகரத்தில் வசித்துக்ெகாண்டிருந்தான். (கிபியாவின்
ஆட்கள் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள்.) 17 முதிய மனிதன் நகரசதுக்கத்தில்
பயணிையப் (ேலவியைன) பார்த்தான். முதியவன்,
“எங்கு ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறாய்? எங்கிருந்து
வந்தாய்?” என்று ேகட்டான்.

18 ேலவியன், “நாங்கள் யூதாவிலுள்ள
ெபத்ெலேகம் நகரிலிருந்து பயணம் ெசய்கிேறாம்.
நாங்கள் கர்த்தருைடய கூடாரத்துக்குப்
ேபாகிேறாம். நான் எப்பிராயீம் மைல நாட்டில்
ெதாைலவான இடத்தில் வாழ்கிறவன். நான்
யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகமிற்குப் ேபாயிருந்ேதன்.
இப்ேபாது என் வீட்டிற்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிேறன். 19 எங்கள்
கழுைதகளுக்கு ைவக்ேகாலும் தீனியும் உண்டு.
எனக்கும், இளம்ெபண்ணுக்கும், பணியாளுக்கும்
ெராட்டியும் திராட்ைசரசமும் உண்டு. எங்களுக்கு
எதுவும் ேதைவயில்ைல” என்று கூறினான்.

20 முதியவன், “நீ என் வீட்டில் வந்து தங்கலாம்.
உனக்குத் ேதைவயான ஏதாவது நான் ெகாடுப்ேபன்.
ஆனால் இரவில் நகர சதுக்கத்தில் மட்டும்
தங்காேத” என்றான். 21 பின்பு முதியவன்
ேலவியைனயும் அவேனாடிருந்தவர்கைளயும் தன்
வீட்டிற்கு அைழத்துக் ெகாண்டுச் ெசன்றான்.
ேலவியனின் கழுைதகளுக்குத் தீனி ெகாடுத்தான்.
அவர்கள் கால்கைளக் கழுவி, உண்ணவும் பருகவும்
ெசய்தனர்.

22 ேலவியனும் அவேனாடிருந்தவர்களும் அவற்ைற
அனுபவித்துக்ெகாண்டிருந்த ெபாழுது அந்நகர
மனிதர்களில் துன்மார்க்கரான சிலர் அந்த வீட்ைடச்
சூழ்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் கதைவ பலமாகத்
தட்ட ஆரம்பித்தார்கள். அந்த வீட்டின்
ெசாந்தக்காரனான முதியவனிடம் உரக்கப்
ேபசினார்கள். அவர்கள், “உன் வீட்டிற்கு வந்த
மனிதைன ெவளிேய அைழத்து வா. நாங்கள்
அவேனாடு பாலின உறவு ெகாள்ளேவண்டும்”
என்றனர்.

23 முதியவன் ெவளிேய ேபாய், அந்த
துன்மார்க்கரிடம் ேபசி, “ேவண்டாம், எனது
நண்பர்கேள, அத்தைகய தீயகாரியத்ைதச்
ெசய்யாதீர்கள். அவன் என் வீட்டு விருந்தினன்.
இத்தைகய ெகாடிய பாவத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். 24

பாருங்கள், இவள் என் குமாரத்தி. இதற்கு முன்
பாலியல் அனுபவத்ைத அறிந்ததில்ைல. அவைள
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உங்களிடம் அைழத்து வருேவன். ேமலும் எனது
விருந்தினனுைடய ேவைலக்காரிையயும் அைழத்து
வருகிேறன். உங்கள் விருப்பம் ேபால் அவர்கைள
நடத்தலாம். ஆனால் இம்மனிதனுக்கு அத்தைகய
ெகாடுைம ெசய்யாதீர்கள்” என்றான்.

25 ஆனால் அந்த துன்மார்க்கர் முதிேயான்
கூறியைதப் ெபாருட்படுத்தவில்ைல. எனேவ
ேலவியன் ேவைலக்காரிைய அைழத்து ெவளிேய
அனுப்பினான். அவர்கள் அவைள இராமுழுவதும்
கற்பழித்து காயப்படுத்தினார்கள். அதிகாைலயில்
அவர்கள் அவைளப் ேபாகவிட்டனர்.

26 விடியும்ேபாது அவள் தன் எஜமானன்
தங்கியிருக்கும் வீட்டிற்குத் திரும்பிவந்து முன்
வாசலில் வந்து விழுந்தாள். ெவளிச்சம்
உதிக்கும்வைர அங்ேகேய கிடந்தாள்.

27 ேவவியன் மறுநாள் அதிகாைலயில் விழித்து தன்
வீட்டிற்குப் ேபாகவிரும்பி ெவளிேய ேபாவதற்காக
கதைவத் திறந்த ேபாது கதவின் நிைலயில் ஒரு ைக
குறுக்ேக விழுந்தது. அவன் ேவைலக்காரி அங்ேக
வாசலுக்ெகதிரில் விழுந்துகிடந்தாள். 28 ேலவியன்
அவளிடம், “எழுந்திரு புறப்படலாம்” என்றான்.
ஆனால் அவள் பதில் தரவில்ைல (மரித்து கிடந்தாள்.)
ேலவியன் தன் ேவைலக்காரிைய கழுைதயின்
ேமேலற்றிக் ெகாண்டு, வீட்டிற்குச் ெசன்றான்.

29 அவன் வீட்டிற்கு வந்ததும், ஒரு கத்திைய
எடுத்து அவைள 12 துண்டுகளாக ெவட்டினான்.
அந்த ேவைலக்காரியின் 12 துண்டுகைளயும்
இஸ்ரேவலர் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்ெகல்லாம்
அனுப்பினான். 30 அைதப் பார்த்தவர்கள்
எல்ேலாரும், “இைதப்ேபான்ற எதுவும்
இதுவைரக்கும் இஸ்ரேவலில் நடந்ததில்ைல.
எகிப்திலிருந்து நாம் வந்த காலத்திலிருந்து
இைதப்ேபான்று எைதயும் பார்த்ததில்ைல இைத
விசாரித்து, என்ன முடிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றனர்.

இஸ்ரேவலுக்கும் ெபன்யமீனுக்கும் யுத்தம்

இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் மிஸ்பா நகரில்
கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்பதற்காக ஒன்று
கூடினார்கள். தாண் முதல் ெபயர்ெசபா

வைர இஸ்ரேவலின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்தும்,
கீேலயாத்திலுள்ள இஸ்ரேவலரும் அங்குக்
கூடினார்கள். 2 இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின்
எல்லாத் தைலவர்களும் அங்கிருந்தனர்.
ேதவனுைடய ஜனங்களின் கூட்டத்தில்
அவரவருக்குரிய இடங்களில் அமர்ந்தனர். அங்கு
4,00,000 வீரர்கள் தங்கள் வாேளாடு நின்றனர். 3

ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தின் ஜனங்கள், இஸ்ரேவலர்
மிஸ்பாவில் ஒன்று கூடியிருப்பைத அறிந்தனர்.
இஸ்ரேவலர், “இந்த ெகாடிய காரியம் எவ்வாறு
நிகழ்ந்தது என்பைதக் கூறு” என்றனர்.

4 எனேவ ெகால்லப்பட்ட ெபண்ணின் கணவன்
நடந்தைத விளக்கினான். அவன், “எனது
ேவைலக்காரியும் நானும் ெபன்யமீன் பகுதியிலுள்ள
கிபியா நகரத்திற்கு வந்து, அங்கு இரைவக்
கழித்ேதாம். 5 ஆனால் இரவில் கிபியா நகரத்தின்
தைலவர்கள் நான் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு வந்தனர்.
அவர்கள் வீட்ைடச் சூழ்ந்து என்ைனக் ெகால்ல
விரும்பினார்கள். அவர்கள் என் ேவைலக்காரிைய

கற்பழித்தனர். அவள் மரித்தாள். 6 எனேவ நான் என்
பணிப் ெபண்ைண எடுத்துச் ெசன்று அவைளத்
துண்டுகளாக்கிேனன். பின் நான் ஒவ்ெவாரு
துண்ைடயும் இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரத்துக்கும் அனுப்பிேனன். நாம் ெபற்ற
ேதசங்களுக்ெகல்லாம் 12 துண்டுகைளயும் அனுப்பி
ைவத்ேதன். இஸ்ரேவலில் ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
இத்தைகய ெகாடிய காரியத்ைதச் ெசய்ததால் நான்
இவ்வாறு ெசய்ேதன். 7 இப்ேபாது இஸ்ரேவலின்
மனிதர்கேள ேபசுங்கள். நாம் ெசய்ய
ேவண்டியெதன்ன என்பது பற்றிய உங்கள் முடிைவக்
கூறுங்கள்” என்றான்.

8 அப்ேபாது எல்லா ஜனங்களும் ஒேர ேநரத்தில்
எழுந்து நின்றனர். அவர்கள் ஒருமித்த குரலில்,
“யாரும் வீட்டிற்குத் திரும்பமாட்ேடாம். ஆம், யாரும்
வீட்டிற்கு திரும்பிப் ேபாக ேவண்டியதில்ைல. 9

இப்ேபாது கிபியா நகரத்திற்கு இதைனச்
ெசய்ேவாம். சீட்டுப்ேபாட்டு ேதவன் அவர்களுக்குச்
ெசய்ய நிைனப்பெதன்ன என்பைதக்
கண்டுபிடிப்ேபாம். 10 இஸ்ரேவலின் எல்லா
ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் 100 ேபரில் 10 ஆட்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். ஒவ்ெவாரு 1,000 ேபரிலும் 100
ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். ஒவ்ெவாரு 10,000
ேபரிலும் 1,000 ேபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். நாம்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதார் ஆயுதங்கைளக் ெகாண்டு
வருவார்கள். இந்த ேசைன ெபன்யமீன் பகுதியிலுள்ள
கிபியா நகரத்திற்குச் ெசல்லும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிைடேய அவர்கள் ெசய்தக் ெகாடிய
தீைமக்காக அந்த ஜனங்கைள ேசைன தண்டிக்கும்”
என்றனர்.

11 எனேவ இஸ்ரேவலர் கிபியா நகரில்
கூடினார்கள். தாங்கள் ெசய்வதில் எல்ேலாரும்
ஒருமனப்பட்டிருந்தனர். 12 இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்கள் ேசர்ந்து ெபன்யமீன் ேகாத்திரம்
எங்கும் பின்வரும் ெசய்தியுடன் ஒருவைன
அனுப்பினார்கள். “உங்கள் ஆட்களில் சிலர் இந்த
ெகாடிய தீைமையச் ெசய்தேதன்? 13 கிபியா
நகரிலிருந்து அந்த துன்மார்க்கைர எங்களிடம்
அனுப்புங்கள். அவர்கைளக் ெகால்லும்படிக்கு
எங்களிடம் ஒப்பைடயுங்கள். இஸ்ரேவலரிடமிருந்து
தீைமைய அகற்ற ேவண்டும்.”
ஆனால் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தினர் பிற
இஸ்ரேவலரிடமிருந்து வந்த ெசய்திையப்
ெபாருட்படுத்தவில்ைல. 14 ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தின் ஜனங்கள் தங்கள் நகரங்கைள
விட்டு, கிபியா நகரத்திற்குச் ெசன்றனர்.
இஸ்ரேவலின் பிற ேகாத்திரங்களுடன் ேபாரிட
அவர்கள் கிபியாவுக்குச் ெசன்றனர். 15 ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தினர் ேபாருக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட
26,000 வீரர்கைள ஒன்றாகக் கூட்டினார்கள்.
அவர்களிடம் கிபியாவில் பயிற்சி ெபற்ற 700
வீரர்களும் இருந்தனர். 16 இடதுைக பழக்கமுள்ள
700 பயிற்சி ெபற்ற வீரர்களும் இருந்தனர். அவர்கள்
கவண் கல்ைல மிகவும் திறைமயாகப்
பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள். ஒரு மயிரிைழயும்
தவறாது. அவர்கள் கவண் கல்ைலப்
பயன்படுத்துவதற்கு அறிந்திருந்தனர்.

17 ெபன்யமீன் அல்லாத மற்ற எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களும் 4,00,000 வீரர்கனளத்
திரட்டினார்கள். அந்த 4,00,000 மனிதர்களும்
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வாேளந்தியிருந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் பயிற்சிப்
ெபற்ற வீரனாக இருந்தான். 18 இஸ்ரேவலர்
ெபத்ேதல் நகரத்திற்குச் ெசன்றனர். ெபத்ேதலில்
அவர்கள் ேதவனிடம், “எந்தக் ேகாத்திரத்தினர்
முதலில் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதத்
தாக்கேவண்டும்?” என்று ேகட்டனர்.
கர்த்தர், “யூதா முதலில் ேபாகட்டும்” என்றார்.
19 மறுநாள் காைலயில் இஸ்ரேவலர் எழுந்தனர்.
கிபியா நகருக்கருேக அவர்கள் ஒரு முகாம்
அைமத்தனர். 20 அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ேசைன
ெபன்யமீன் ேசைனேயாடுப் ேபாருக்குச் ெசன்றது.
கிபியா நகரில் இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன்
ேசைனைய எதிர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குத்
தயாராயிற்று. 21 அப்ேபாது ெபன்யமீன் ேசைன
கிபியா நகரத்திலிருந்து ெவளி வந்தது. அந்த நாளில்
நடந்த ேபாரில் ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல்
ேசைனயின் 22,000 மனிதர்கைளக் ெகான்றது.

22 இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ெசன்றனர்.
மாைலவைரக்கும் அழுதனர். அவர்கள் கர்த்தைர
ேநாக்கி, “ெபன்யமீன் ஜனங்கேளாடு மீண்டும்
ேபாரிடுவதற்குச் ெசல்ல ேவண்டுமா? அவர்கள்
எங்கள் உறவினர்கள்” என்றனர்.
கர்த்தர், “ேபாய், அவர்களுக்ெகதிராகப் ேபார்
ெசய்யுங்கள்” என்று பதில் கூறினார். இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்தினார்கள். மீண்டும் ேபாருக்கு
முதல்நாைளப் ேபாலேவ ெசன்றனர்.

24 இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன் பைடைய
ெநருங்கிற்று. அது ேபாரின் இரண்டாம்நாள். 25

ெபன்யமீன் ேசைன கிபியா நகரிலிருந்து இஸ்ரேவல்
ேசைனையத் தாக்க வந்தது. இம்முைற ெபன்யமீன்
ேசைன ேமலும் இஸ்ரேவல் ேசைனயின் 18,000
மனிதர்கைளக் ெகான்றது. இஸ்ரேவலர்
பைடயிலிருந்த அவ்வீரர்கள் அைனவரும் பயிற்சி
ெபற்றிருந்தனர்.

26 பின் இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரம் வைரக்கும்
ெசன்றனர். அந்த இடத்தில் அமர்ந்திருந்து
கர்த்தைர ேநாக்கி அழுதனர். அன்று மாைலவைர
நாள் முழுவதும் அவர்கள் எதுவும் உண்ணவில்ைல.
அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகன பலிையயும், சமாதான
பலிகைளையயும் ெசலுத்தினார்கள். 27 இஸ்ரேவலர்
கர்த்தரிடம் ஒரு ேகள்வி ேகட்டனர். (அந்நாளில்
ெபத்ேதலில் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
இருந்தது. பிெனகாஸ் என்பவன் ேதவனுைடய
ஆசாரியனாக இருந்தான். 28 பிெனகாஸ்
எெலயாசாரின் குமாரன், எெலயாசார் ஆேரானின்
குமாரன்.) இஸ்ரேவலர், “ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
எங்கள் உறவினர். நாங்கள் அவர்கேளாடு ேபாரிட
மீண்டும் ேபாக ேவண்டுமா? அல்லது ேபாைர நிறுத்த
ேவண்டுமா?” என்று ேகட்டனர்.
கர்த்தர், “ேபாங்கள், நாைள அவர்கைள
ெவல்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுேவன்” என்று பதில்
உைரத்தார்.

29 பின்பு இஸ்ரேவல் ேசைன கிபியா நகைரச்
சுற்றிலும் சிலைர ஒளித்து ைவத்தது. 30 மூன்றாம்
நாள் இஸ்ரேவல் ேசைன கிபியா நகைர எதிர்த்துப்
ேபாரிடச் ெசன்றது. அவர்கள் முன்பு ெசய்தது
ேபாலேவ ேபாருக்குத் தயாராயினார்கள். 31

ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனேயாடு ேபார்
ெசய்வதற்காக கிபியா நகைர விட்டு ெவளிேய

வந்தது. இஸ்ரேவல் ேசைன பின்னிட்டுத் தங்கைளப்
ெபன்யமீன் ேசைன துரத்தும்படி ெசய்தது.
இவ்வாறாக நகைர விட்டு ேசைன ெவகு தூரம்
வரும்படியாக ெபன்யமீன் ேசைனக்கு எதிராக
தந்திரம் ெசய்யப்பட்டது.
ஏற்ெகனேவ ெசய்தது ேபான்று ெபன்யமீன் ேசைன
இஸ்ரேவல் ேசைனயில் சில மனிதர்கைளக் ெகால்ல
ஆரம்பித்தனர். சுமார் 30 இஸ்ரேவல் மனிதர்கைள
அவர்கள் ெகான்றனர். வயல்களில் சிலைரயும்,
பாைதகளில் சிலைரயும் ெகான்றனர். ஒரு பாைத
ெபத்ேதல் நகரத்திற்கும் மற்ெறாருபாைத
கிபியாவிற்கும் ெசன்றது. 32 ெபன்யமீன் மனிதர்கள்,
“முன்பு ேபாலேவ நாம் ெவற்றி
ெபற்றுக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்” என்றனர்.
இஸ்ரேவல் மனிதர் ஓடிப்ேபாய்க்
ெகாண்டிருந்தார்கள், ஆனால் அது ஓர் தந்திரேம.
ெபன்யமீன் மனிதர்கைள நகரத்திலிருந்து
ெவகுதூரத்திற்கும், ெபரும் பாைதகளுக்கும்
அைழத்துவர விரும்பினர். 33 எனேவ எல்லா
மனிதரும் ஓடிவிட்டனர். பாகால் தாமார்
என்னுமிடத்தில் அவர்கள் நின்றனர். கிபியாவிற்கு
ேமற்ேக இஸ்ரேவலரில் சிலர் ஒளிந்து
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் மைறவிடங்களிலிருந்து
ஓடிவந்து, கிபியாைவத் தாக்கினார்கள். 34 கிபியா
நகைர இஸ்ரேவலின் 10,000 வீரர்கள்
தாக்கினார்கள். ேபார் கடுைமயாக இருந்தது.
ஆனால் ெபன்யமீன் ேசைன தங்களுக்கு
ேநரவிருக்கும் ெகாடுைமயானக் காரியத்ைத
அறியாதிருந்தார்கள்.

35 கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ேசைனையப் பயன்படுத்தி,
ெபன்யமீன் ேசைனையத் ேதாற்கடித்தார். அந்த
நாளில் இஸ்ரேவல் பைட ெபன்யமீன்
ேசைனயிலிருந்து 25,100 வீரைரக் ெகன்றனர்.
அவர்கள் ேபார்ப்பயிற்சி ெபற்றிருந்தனர். 36

ெபன்யமீன் ஜனங்கள் தாம் ேதாற்கடிக்கப்பட்டைதக்
கண்டனர்.
இஸ்ரேவல் ேசைன பின்ேனாக்கிச் ெசன்றது.
அவர்கள் திடீர் தாக்குதைல நம்பியிருந்ததால்
அவ்வாறு பின்ேன ெசன்றார்கள். 37 மைறந்திருந்த
மனிதர்கள் கிபியா நகரத்திற்கு விைரந்தனர்.
அவர்கள் நகெரங்கும் ெசன்று அங்கிருந்ேதாைர
வாளால் ெகான்றனர். 38 ஒளிந்திருந்த மனிதர்கள்
மூலம் நிைறேவற்றக்கூடிய திட்டத்ைத இஸ்ரேவல்
வகுத்திருந்தனர். ஒளித்திருந்த மனிதர்கள் ஒரு
விேசஷ அைடயாளத்ைதத் ெதரிவிக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு ெபரும்
புைக மண்டலத்ைத எழுப்புமாறு
எதிர்பார்க்கப்பட்டனர்.

39 ெபன்யமீன் ேசைன சுமார் 30 இஸ்ரேவல்
பைடவீரர்கைளக் ெகான்றிருந்தது. எனேவ
ெபன்யமீன் ஆட்கள், “முன்பு ேபாலேவ, நாங்கள்
ெவல்கிேறாம்” என்றனர். அப்ேபாது நகரிலிருந்து
புைகெயழுந்தது. ெபன்யமீன் ஜனங்கள் திரும்பி,
புைகையப் பார்த்தனர். நகரம் முழுவதும் எரிய
ஆரம்பித்தது. அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ேசைனயினர்
ஓடுவைத நிறுத்தினார்கள். இைதக் கண்ட
ெபன்யமீன் மனிதர்கள் பயந்தனர். அப்ெபாழுது
தமக்கு ேநர்ந்த ெகாடிய நிைலைய அறிந்தனர்.

42 எனேவ ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல்
ேசைனையக் கண்டு ஓட ஆரம்பித்தது. அவர்கள்
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பாைலவனத்ைத ேநாக்கி ஓடினார்கள். ஆனால்
அவர்களால் ேபாரிடுவைத நிறுத்த முடியவில்ைல.
இஸ்ரேவலர் நகரங்களிலிருந்து வந்து அவர்கைளக்
ெகான்றனர். 43 இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதைரச்
சூழ்ந்துக்ெகாண்டு துரத்த ஆரம்பித்தனர்.
அவர்கைள ஓய்ெவடுக்க விடவில்ைல. கிபியாவின்
கிழக்குப் பகுதியில் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
44 ெபன்யமீன் ேசைனையச் சார்ந்த 18,000
துணிவுமிக்க, பலமுள்ள வீரர்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.

45 ெபன்யமீன் ேசைன திரும்பி, பாைலவனத்திற்கு
ேநேர ஓடினார்கள். அவர்கள் ரிம்ேமான் பாைற
எனப்படும் இடத்திற்கு ஓடினார்கள்.
ஆனால் இஸ்ரேவல் ேசைனயினர் ெபரும்
பாைதகளில் 5,000 ெபன்யமீன் வீரர்கைளக்
ெகான்றனர். ெபன்யமீன் மனிதர்கைள அவர்கள்
துரத்திக் ெகாண்ேடயிருந்தனர். அவர்கைளக்
கீேதாம் வைரக்கும் துரத்தினார்கள். அவ்விடத்தில்
இஸ்ரேவல் ேசைன இன்னும் 2,000 வீரர்கைளக்
ெகான்றது.

46 அந்த நாளில் ெபன்யமீன் பைடயிலுள்ள 25,000
ேபர் ெகால்லப்பட்டனர். அம்மனிதர்கள் வாைளச்
சுழற்றி மிகவும் துணிவுடன் ேபார் ெசய்தனர். 47

ஆனால் ெபன்யமீைனச் ேசர்ந்த 600 ேபர்
பாைலவனத்திற்குள் ஓடினார்கள். அவர்கள்
ரிம்ேமான் பாைற என்னுமிடத்திற்குச் ெசன்று நான்கு
மாதங்கள் அங்குத் தங்கினார்கள். 48 இஸ்ரேவல்
ஆட்கள் ெபன்யமீன் ேதசத்திற்குத் திரும்பிச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் கடந்து வந்த
நகரங்களிலுள்ள மனிதர்கைளக் ெகான்றார்கள்.
அவர்கள் மிருகங்கைளெயல்லாம் ெகான்றனர்.
அகப்பட்ட ெபாருட்கைளெயல்லாம் அழித்தனர்.
அவர்கள் நுைழந்த நகரங்கைளெயல்லாம்
எரித்தனர்.

ெபன்யமீன் மனிதர்களுக்கு மைனவியைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தல்

மிஸ்பாவில் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஒரு
வாக்குறுதி ெசய்து ெகாண்டனர். இதுேவ
அவர்கள் ெசய்த வாக்குறுதி: “நம்

ேகாத்திரத்தில் யாருைடய குமாரத்தியும், ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைத ேசர்ந்த ஒருவைன மணக்க
ஒருேபாதும் அனுமதிக்கக் கூடாது.”

2 இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரத்திற்குச்
ெசன்றனர். மாைலவைரக்கும் ேதவனுக்கு முன்பு
அமர்ந்தனர். அவர்கள் அங்கு உட்கார்ந்திருந்து
உரக்க அழுதனர். 3 அவர்கள் ேதவனிடம்,
“கர்த்தாேவ, நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவன். ஏன் இந்தக்
ெகாடியக் காரியம் எங்களுக்கு ேநர்ந்தது? ஏன் ஒரு
ேகாத்திரத்தினர் இஸ்ரேவலரிலிருந்து
மைறயேவண்டும்?” என்றார்கள்.

4 மறுநாள் அதிகாைலயில், இஸ்ரேவலர் ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
அப்பலிபீடத்தில் கர்த்தருக்ெகன்று தகன பலிையயும்
சமாதான பலிையயும் ெசலுத்தினார்கள். 5

அப்ேபாது இஸ்ரேவலர், “கர்த்தருக்கு முன்பாக
எங்களுடன் இங்கு வந்து ேசராத இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களில் யாேரனும் இருக்கிறார்களா?”
என்றனர். அவர்கள் தீவிரமான வாக்குறுதி
ெகாடுத்திருந்ததினால் இந்த ேகள்விையக்

ேகட்டனர். மிஸ்பாவில் பிறக் ேகாத்திரங்கேளாடு
வந்து ேசராதவன் ெகால்லப்படுவான் என்று
வாக்குறுதி அளித்திருந்தனர்.

6 தமது உறவினரான ெபன்யமீன் ஜனங்களுக்காக
இஸ்ரேவலர் துக்கமைடந்தனர். அவர்கள், “இன்று
இஸ்ரேவலிலிருந்து ஒரு ேகாத்திரம்
விலக்கப்பட்டுவிட்டது. 7 கர்த்தருக்கு முன் நாம் ஒரு
வாக்குறுதி அளித்ேதாம். ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதச்
சார்ந்தவைன நமது ெபண்கள் மணக்க
அனுமதிப்பதில்ைல என்ேறாம். ெபன்யமீன்
ஆட்களுக்கு மைனவியர் கிைடப்பதற்கு நாம் என்ன
ெசய்யலாம்?” என்றார்கள்.

8 பின் இஸ்ரேவலர், “மிஸ்பாவிற்கு இஸ்ரேவலின்
எந்தக் ேகாத்திரத்தினர் வந்து ேசரவில்ைல? நாம்
கர்த்தருக்கு முன்ேன ஒருமித்துக் கூடியுள்ேளாம்.
இங்கு ஒரு குடும்பம் நிச்சயமாக வரவில்ைல!”
என்றனர். 9 இஸ்ரேவலர் யார், யார்
வந்திருக்கிறார்கள் என்பைத அறிய ஒவ்ெவாருவராக
எண்ணிக்ைக எடுத்தனர். கீேலயாத்திலுள்ள
யாேபசிலிந்து ஒருவரும் வரவில்ைல என்பைதக்
கண்டு ெகாண்டார்கள். 10 எனேவ இஸ்ரேவலர்
12,000 வீரர்கைள கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசு
நகரத்திற்கு அனுப்பினார்கள். அவர்கள் வீரரிடம்,
“கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசுக்குப் ேபாங்கள். உங்கள்
வாளால் அங்கு வாழும் அைனவைரயும்
ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் கூட
ெகால்லுங்கள். 11 நீங்கள் இைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.
அங்குள்ள எல்லா ஆண்கைளயும் ெகால்ல ேவண்டும்.
ஆேணாடு பாலின உறவுெகாண்ட
ெபண்கைளெயல்லாம் ெகால்லுங்கள். ஆனால்
ஆேணாடு பாலின உறவு ெகாண்டிராத
கன்னிைககைளக் ெகால்லாதீர்கள்” என்றார்கள்.
எனேவ அவ்வீரர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள். 12

ஆண்கேளாடு பாலின உறவுெகாண்டிராத 400
கன்னிைககைள அந்த 12,000 வீரர்களும் கண்டனர்.
சீேலாவிலுள்ள முகாமிற்கு அவர்கள் அந்த
கன்னிைககைள அைழத்து வந்தனர். சீேலா என்னும்
இடம் கானான் ேதசத்தில் இருந்தது.

13 பின்பு இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதருக்கு ஒரு
ெசய்தி அனுப்பினர். அவர்கள் ெபன்யமீன் மனிதேராடு
சமாதானம் ெசய்து ெகாள்ள முன் வந்தனர்.
ரிம்ேமான் பாைற என்னுமிடத்தில் ெபன்யமீன்
ஆட்கள் இருந்தனர். 14 எனேவ ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் இஸ்ரேவலுக்குத் திரும்பி வந்தனர்.
கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசில் ெகால்லாமல் விட்ட
ெபண்கைள அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலர்
ெகாடுத்தனர். ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதருக்கு
ேவண்டிய எண்ணிக்ைகக்குப் ெபண்கள்
ேபாதவில்ைல.

15 இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதருக்காக
கவைலப்பட்டனர். இஸ்ரேவலின் பிற
ேகாத்திரங்களிலிருந்து கர்த்தர் அவர்கைள
பிரித்ததற்காக இஸ்ரேவலர் வருந்தினர். 16

இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள், “ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தின் ெபண்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.
உயிேராடிருக்கிற ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு
எங்கிருந்து ெபண்கைளத் தருேவாம்? 17

உயிேராடிருக்கிற ெபன்யமீன் மனிதர்கள் தம்
தைலமுைற ெதாடர்வதற்காக பிள்ைளகைளப்
ெபறுதல் ேவண்டும். இஸ்ரேவலின் ஒரு ேகாத்திரம்
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அழிந்து ேபாகாதபடிக்கு இது நைடெபற ேவண்டும்.
18 ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதைர மணந்து ெகாள்ள
நம் ெபண்கைள அனுமதிக்க முடியாது. நாம் இந்த
வாக்குறுதி அளித்துள்ேளாம்: ‘ெபன்யமீைனச்
ேசர்ந்தவனுக்குப் ெபண் ெகாடுக்கிற எவனும்
சபிக்கப்படுவான்.’ 19 நமக்கு ஒரு ேயாசைன
ேதான்றுகிறது. சீேலா நகரத்தில் கர்த்தருைடய
பண்டிைக காலம் இது. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
அப்பண்டிைக நடக்கிறது” என்றனர். (சீேலா நகரம்
ெபத்ேதல் நகரத்திற்கு வடக்கிலும்
ெபத்ேதலிலிருந்து சீேகமுக்குப் ேபாகிற பாைதயின்
கிழக்கிலும் உள்ளது. அது லிேபானா நகரத்திற்குத்
ெதற்ேகயும் இருக்கிறது.)

20 எனேவ தைலவர்கள் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்திற்கு தங்கள் ேயாசைனையத்
ெதரிவித்தனர். அவர்கள், “ேபாய் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் மைறந்துெகாள்ளுங்கள். 21

பண்டிைகச் சமயத்தில் நடனமாடும்படி சீேலா நகர
இளம் ெபண்கள் வருகிற சமயத்ைதப் பார்த்துக்
ெகாண்ேட இருங்கள். அப்ேபாது திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் உங்கள் மைறவிடங்களில் இருந்து
ஓடி வாருங்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் சீேலா
நகரத்து கன்னிைககளில் ஒருத்திைய
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அந்த கன்னிைககைள
ெபன்யமீன் ேதசத்திற்குக் ெகாண்டு ெசன்று
மணந்துெகாள்ளுங்கள். 22 அந்த கன்னிைககளின்
தந்ைதயாேரா, சேகாதரேரா வந்து எங்களிடம்
முைறயிடுவார்கள். ஆனால் நாங்கள், ‘ெபன்யமீன்

மனிதரிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். அப்ெபண்கைள
அவர்கள் மணந்துெகாள்ளட்டும். அவர்கள் உங்கள்
ெபண்கைளத்தாேன ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் உங்கேளாடு ேபார் ெதாடுக்கவில்ைல.
அவர்கேள கன்னிைககைள எடுத்துச்ெசன்றதால்,
நீங்கள் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய
மீறவில்ைல. நீங்கள் ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு உங்கள்
ெபண்கைள மணம் முடித்து ைவப்பதில்ைல
என்றுதாேன வாக்குறுதி அளித்தீர்கள். நீங்கேள
ெபன்யமீன் ஆட்களுக்குப் ெபண்கைளக்
ெகாடுக்கவில்ைல. அவர்கேள உங்களிடமிருந்து
ெபண்கைள எடுத்துச்ெசன்றார்கள். எனேவ நீங்கள்
உங்கள் வாக்குறுதிைய மீறவில்ைல’ என்ேபாம்”
என்றார்கள்.

23 அவ்வாேற ெபன்யமீன் ஆட்கள் ெசய்தார்கள்.
அந்த கன்னிைககள் நடனமாடி வரும்ேபாது,
ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு ெபண்ைனப் பிடித்துக்
ெகாண்டான். அவர்கள் அப்ெபண்கைளக் கவர்ந்து
ெசன்று, மணந்து ெகாண்டார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேதசத்திற்குப் ேபானார்கள். அத்ேதசத்தில் மீண்டும்
நகரங்கைள கட்டி, அந்நகரங்களில்
குடிேயறினார்கள். 24 பின் இஸ்ரேவலர் தங்கள்
இருப்பிடத்திற்குத் திரும்பினார்கள். அவர்கள்
தங்கள் ேதசத்திற்கும் ேகாத்திரங்களுக்கும்
ெசன்றனர்.

25 அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலருக்கு ராஜா
இருக்கவில்ைல. எனேவ ஒவ்ெவாருவனும் தனக்கு
சரிெயனக் கருதியைதச் ெசய்தான்.
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1

ரூத்

யூதாவில் பஞ்சம்

நியாயதிபதிகளின் ஆட்சிக்காலத்தில்,
உண்ணக்கூட ேபாதுமான உணவில்லாத
ேமாசமான ஒரு பஞ்சம் யூதா நாட்டில்

ஏற்பட்டது. அப்ேபாது யூதாவிலுள்ள ெபத்ெலேகைம
விட்டு, எலிெமேலக்கு என்பவன் தனது
மைனவியுடனும், இரண்டு குமாரர்களுடனும்
மைலநாடான ேமாவாபுக்குச் ெசன்றான். 2 அவனது
மைனவியின் ெபயர் நேகாமி. அவனது இரண்டு
குமாரர்களின் ெபயர்களும் மக்ேலான், கிலிேயான்
என்பைவ ஆகும். இவர்கள் யூதாவிலுள்ள
ெபத்ெலேகமில் எப்பிராத்தியர் வம்சத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். இக்குடும்பமானது மைல நாடான
ேமாவாபுக்கு ெசன்று அங்ேகேய தங்கியது.

3 பின்னர், நேகாமியின் கணவனான
எலிெமேலக்கு மரித்துப் ேபானான். எனேவ
நேகாமியும் அவளது இரண்டு குமாரர்களும் மட்டுேம
மீந்திருந்தார்கள். 4 அவளது குமாரர்கள் ேமாவாப்
நாட்டிலுள்ள ெபண்கைள மணந்துெகாண்டனர்.
ஒருவனின் மைனவி ெபயர் ஓர்பாள்,
இன்ெனாருவனின் மைனவி ெபயர் ரூத். அவர்கள்
அங்ேக 10 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். 5 பின்,
மக்ேலானும் கிலிேயானும் கூட மரித்துவிட்டனர்.
அதன்பின் கணவனும், குமாரர்களும் இல்லாமல்
நேகாமி தனித்தவளானாள்.

நேகாமி வீட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபாகுதல்
6 மைலநாடான ேமாவாப்பில் நேகாமி
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் யூதாவில்
தன் ஜனங்களுக்கு உணவு ெகாடுத்தார் என்று
அறிந்தாள். எனேவ நேகாமியும் மைலநாடான
ேமாவாைப விட்டுத் தன் ெசாந்த நாட்டிற்குப் ேபாக
முடிவு ெசய்தாள். அவளது மருமகள்களும் அவேளாடு
புறப்பட்டனர். 7 அவர்கள் தாம் வாழ்ந்த இடத்ைத
விட்டுவிட்டு யூதா நாட்ைட ேநாக்கி நடக்க
ஆரம்பித்தனர்.

8 அப்ேபாது நேகாமி தன் மருமகள்களிடம்,
“நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய் வீட்டுக்ேகத்
திரும்பிச் ெசல்லேவண்டும். நீங்கள் என்ேனாடும்,
மரித்துப்ேபான எனது குமாரர்கேளாடும் மிக
அன்பாக இருந்தீர்கள். எனேவ கர்த்தரும்
உங்களிடம் கருைண காட்டுமாறு
ேவண்டிக்ெகாள்ேவன். 9 உங்கள்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு நல்ல கணவனும், வீடும்
கிைடக்கேவண்டுெமன்று நான் ேவண்டுேவன்”
என்றாள். நேகாமி அவர்கைள முத்தமிட்டேபாது,
அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தனர்.

10 பிறகு அவர்கள், “நாங்கள் உம்ேமாடு வர
விரும்புகிேறாம். உம்முைடய குடும்பத்தில் ேசரேவ
விரும்புகிேறாம்” என்றனர்.

11 ஆனால் நேகாமி, “ேவண்டாம் குமாரத்திகேள,
உங்கள் தாய் வீட்டுக்ேக திரும்பிச் ெசல்லுங்கள்.
நீங்கள் என்ேனாடு ஏன் வரேவண்டும்? என்னால்
உங்களுக்கு உதவமுடியாது. உங்கேளாடு
கணவனாக வாழேவறு குமாரர்களும் என்னிடம்
இல்ைல. 12 உங்கள் வீட்டிற்குத் திரும்பிச்
ெசல்லுங்கள்! ஒரு புதிய கணவைனப் ெபறமுடியாத
அளவிற்கு நானும் முதியவளாகிவிட்ேடன். நான்
மீண்டும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
விரும்பினாலும், உங்களுக்கு உதவமுடியாது. இன்று
இரேவ நான் கர்ப்பமாகி இரண்டு ஆண்
குழந்ைதகைளப் ெபற்றாலும் அது உங்களுக்கு
உதவாது. 13 ஏெனன்றால் அவர்கள் வளர்ந்து
ஆளாகும்வைர நீங்கள் காத்திருக்கேவண்டும். நான்
அவ்வளவு காலம் உங்கைளக் காக்கைவக்கக்
கூடாது. அது எனக்கு மிகவும் துக்கத்ைதத் தரும்!
எனக்காக கர்த்தர் ெசய்த பல காரியத்துக்காக நான்
ஏற்ெகனேவ துக்கமாக இருக்கிேறன்!” என்றாள்.

14 எனேவ, அந்தப் ெபண்கள் ேமலும் அழுதனர்.
பிறகு ஓர்பாள் நேகாமிக்கு முத்தமிட்டு விட்டு விலகிப்
ேபானாள். ஆனால் ரூத் அவைளக் கட்டி
அைணத்துக்ெகாண்டு அவேளாடு தங்கிவிட்டாள்.

15 நேகாமிேயா அவளிடம், “பார், உனது சேகாதரி
தனது ெசாந்த ஜனங்களிடமும் ெதய்வங்களிடமும்
ெசன்றாள். எனேவ, நீயும் அவைளப் ேபான்ேற
நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்” என்றாள்.

16 ஆனால் ரூத், “உம்ைமவிட்டு விலகும்படி
என்ைன வற்புறுத்த ேவண்டாம்! என்
ெசாந்தக்காரர்களிடம் திரும்பிப் ேபாகுமாறு
என்ைனக் கட்டாயப்படுத்த ேவண்டாம். என்ைன
உம்ேமாடு வரவிடும். நீர் ெசல்லும் இடங்களுக்கு
எல்லாம் நானும் உம்ேமாடு வருேவன். நீர் உறங்கும்
இடத்திேலேய நானும் உம்ேமாடு உறங்குேவன். உம்
ஜனங்கேள என் ஜனங்கள். உம்முைடய ேதவேன என்
ேதவன். 17 நீர் மரிக்கும் இடத்திேலேய நானும்
மரிப்ேபன். அேத இடத்தில்தான் நான் அடக்கம்
பண்ணப்பட ேவண்டும். நான் இந்த வாக்குறுதிையக்
காப்பாற்றாவிட்டால் என்ைனத் தண்டிக்கும்படி
கர்த்தரிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன்: மரணம்
ஒன்றுதான் நம்ைமப் பிரிக்கும்” என்றாள்.

வீட்டிற்குத் திரும்புதல்
18 ரூத் தன்ேனாடு வர மிகவும் விரும்புவைத
நேகாமி அறிந்துக்ெகாண்டாள். எனேவ நேகாமி
அவேளாடு விவாதம் ெசய்வைத நிறுத்திவிட்டாள். 19

நேகாமியும், ரூத்தும் ெபத்ெலேகம்வைர பயணம்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெபத்ெலேகமிற்குள்
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நுைழந்தேபாது அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்,
“இது நேகாமியா?” என்று ேகட்டார்கள்.

20 ஆனால் நேகாமிேயா ஜனங்களிடம், “என்ைன
நேகாமி என்று அைழக்காதீர்கள், மாராள் என்று
அைழயுங்கள். ஏெனன்றால் எனது வாழ்க்ைகைய
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் துக்கம்
நிைறந்ததாக்கிவிட்டார். 21 நான் இங்கிருந்து
ேபாகும்ேபாது எனக்கு விருப்பமான அைனத்ைதயும்
ெபற்றிருந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது நான்
ெவறுைமயானவளாகும்படி கர்த்தர் ெசய்துவிட்டார்.
என்ைனத் துக்கமுள்ளவளாகும்படி கர்த்தர்
ெசய்தபிறகு, ஏன் என்ைன நேகாமி (மகிழ்ச்சி) என்று
அைழக்கிறீர்கள்? சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
எனக்கு மிகுந்த துன்பத்ைதக் ெகாடுத்துவிட்டார்”
என்றாள்.

22 இவ்வாறு நேகாமியும் அவளது மருமகளான
ரூத்தும் மைலநாடான ேமாவாபிலிருந்து திரும்பி
வந்தனர். இரண்டு ெபண்களும் ெபத்ெலேகம்
வந்தேபாது, யூதாவில் வாற்ேகாதுைம அறுவைட
ெதாடங்கியது.

ரூத் ேபாவாைஸ சந்தித்தல்

ெபத்ெலேகமில் ஒரு பணக்காரன் வாழ்ந்து
வந்தான். அவனது ெபயர் ேபாவாஸ். அவன்
நேகாமியின் ெநருங்கிய உறவினன். அவன்

எலிெமேலக்கின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன்.
2 ஒருநாள் ரூத் (ேமாவாபிலிருந்து வந்த ெபண்)
நேகாமியிடம், “நான் வயலுக்குப் ேபாகலாம் என்றும்,
என்மீது இரக்கம் காட்டக்கூடிய ஒருவைரக் காண
முடியும் என்றும், வயலில் சிதறிக் கிடக்கும்
தானியங்கைளச் ேசகரித்துக்ெகாள்ள அவர்
அனுமதிக்கக் கூடும் என்றும் எண்ணுகின்ேறன்”
என்றாள்.

3 நேகாமி, “நல்லது மகேள, ேபாய் வா” என்றாள்.
எனேவ ரூத் வயலுக்குப் ேபாய், தானியங்கைள
அறுவைட ெசய்யும் ேவைலக்காரர்களுக்குப்
பின்னால் ேபானாள். சிதறிக்கிடக்கும்
தானியங்கைளச் ேசகரித்தாள். அந்த வயலின் ஒரு
பகுதி ேபாவாஸுக்கு உரியது. அவன்
எலிெமேலக்கின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

4 பிறகு ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகமிலிருந்து வயலுக்கு
வந்தான். அவன் ேவைலக்காரர்கைள வாழ்த்தி,
“கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்று
கூறினான்.
அதற்கு ேவைலக்காரர்களும், “கர்த்தர் உங்கைள
ஆசீர்வதிக்கட்டும்!” என்றனர்.

5 பிறகு, ேபாவாஸ் தனது ேவைலக்காரர்களிடம்,
“அந்தப் ெபண் யார்?” என்று ேகட்டான்.

6 ேவைலக்காரன் அதற்கு, “அவள் ேமாவாபிய
ெபண். அவள் மைலநாடான ேமாவாபிலிருந்து
நேகாமிேயாடு வந்திருக்கிறாள். 7 அவள்
அதிகாைலயில் என்னிடம் வந்து,
ேவைலக்காரர்களின் பின்னால் ேபாய், சிதறும்
தானியங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளட்டுமா? என்று
ேகட்டாள். இதுவைர இங்ேகேய இருக்கிறாள்.
அவளது குடிைசயும் இங்ேகதான் இருக்கிறது”
என்றான்.

8 பிறகு ேபாவாஸ் ரூத்திடம், “ெபண்ேண கவனி, நீ
என் வயலிேலேய தங்கியிருந்து சிதறும்

தானியங்கைள எல்லாம் ேசகரித்து உனக்காக
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். மற்றவர்களின் வயலுக்குப்
ேபாக ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல. ெதாடர்ந்து
ெபண் ேவைலக்காரர்களின் பின்னால் ேபா. 9

அவர்கள் எந்த வயலுக்குப் ேபாகிறார்கள் என்பைதப்
பார்த்திருந்து, அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்.
உனக்குத் ெதாந்தரவு ெசய்யாதபடி இங்குள்ள
இைளஞர்கைள எச்சரித்திருக்கிேறன். உனக்குத்
தாகமாக இருக்கும்ேபாது, எனது ஆட்கள் குடிக்கும்
ஜாடியில் இருந்ேத நீயும் தண்ணீைர எடுத்துக்
குடிக்கலாம்” என்றான்.

10 ரூத் தைரயில் பணிந்து வணங்கினாள். அவள்
ேபாவாஸிடம், “என்ைனப் ெபாருட்படுத்தி
கவனித்ததுபற்றி ஆச்சரியப்படுகிேறன். நான் அந்நிய
ேதசத்தாளாயிருந்தும் என் மீது கருைண
காட்டுகிறீர்” என்றாள்.

11 ேபாவாஸ் அவளுக்குப் பதிலாக, “நீ உன்
மாமியாரான நேகாமிக்குச் ெசய்துவரும் உதவிையப்
பற்றி, நானும் அறிந்துள்ேளன். உன் கணவன் மரித்தப்
பிறகும் நீ அவளுக்கு உதவி வருகிறாய். நீ உனது
தந்ைத, தாய், உறவினர், நாடு அைனத்ைதயும் விட்டு,
விட்டு இங்ேக வந்திருக்கிறாய். இங்குள்ள எவைரயும்
உனக்குத் ெதரியாது. எனினும் நீ நேகாமிேயாடு
இங்ேக வந்துவிட்டாய். நீ ெசய்த நல்ல
ெசயல்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தர் உனக்கு நன்ைமச்
ெசய்வார். 12 இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உனக்கு முழுைமயான பலைனத் தருவார். அவரிடம்
பாதுகாப்புக்காக வந்திருக்கிறாய். அவர் உன்ைனப்
பாதுகாப்பார்” என்றான்.

13 பிறகு ரூத், “நீங்கள் என்னிடம் மிகுந்த
கருைணேயாடு இருக்கிறீர்கள். நான் ஒரு சாதாரண
ேவைலக்காரி. நான் உங்கள் ேவைலக்காரிகளுள்
ஒருத்திக்குக்கூட சமமானவள் அல்ல. ஆனால்
நீங்கள் என்னிடம் கருைணயான வார்த்ைதகைளக்
கூறி ஆறுதலைடயச் ெசய்துள்ளீர்கள்” என்றாள்.

14 மதிய உணவு ேநரத்தில், ேபாவாஸ், “இங்ேக
வா! எங்களிடம் இருக்கும் அப்பத்தில், நீயும்
ெகாஞ்சம் சாப்பிடு. உன் அப்பத்ைத இந்த காடியிேல
ேதாய்த்துக் ெகாள்” என்று ரூத்திடம் ெசான்னான்.
எனேவ ரூத் ேவைலக்காரர்கேளாடு
உட்கார்ந்தாள். ேபாவாஸ் அவளுக்குக் ெகாஞ்சம்
வறுத்த ேகாதுைமையக் ெகாடுத்தான். அவள் வயிறு
நிைறய சாப்பிட்டாள். எனினும் உணவு மிஞ்சியது. 15

பிறகு அவள் எழுந்து தன் ேவைலக்குத் திரும்பிப்
ேபானாள்.
பின்னர் ேபாவாஸ் தன் ேவைலக்காரர்களிடம்,

“அவள் அறுத்த கட்டுகளின் நடுேவ இருக்கும்
தானியங்கைளயுங்கூடச் ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்.
அவைளத் தடுக்க ேவண்டாம். 16 அவளுக்கு எளிதாக
இருக்கும்படி, அறுக்கும்ேபாேத சில தானியக்
கதிர்கைள விட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவள் அவற்ைற
ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும். ேசகரிக்கும் ேவைலைய
நிறுத்தும்படி ெசால்ல ேவண்டாம்” என்றான்.

நேகாமி ேபாவாைஸப்பற்றிக் ேகள்விப்படுதல்
17 ரூத் மாைலவைர வயல்களில் ேவைல
ெசய்தாள். பிறகு அவள் தான் ெபாறுக்கியைத தட்டி
அடித்துப் புைடத்தாள். அது ஏறக்குைறய ஒரு
மரக்கால் வாற்ேகாதுைம இருந்தது. 18 ரூத்
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அதைன எடுத்துக்ெகாண்டு நகரத்துக்குள் ேபாய் தன்
மாமியாரிடம் அவற்ைறக் காட்டினாள். அத்துடன்
தன்னிடம் மீதியிருந்த மதிய உணைவயும்
அவளுக்குக் ெகாடுத்தாள்.

19 அவளது மாமியாேரா அவளிடம், “நீ இந்த
தானியத்ைத எங்ேக ேசகரித்தாய்? எங்ேக ேவைல
ெசய்தாய்? உன்ைன விசாரித்தவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்” என்றாள்.
ரூத் அவளிடம் தான் யாேராடு ேவைல ெசய்தாள்
என்பைதக் கூறினாள். அவள், “இன்ைறக்கு நான்
ேவைலெசய்த வயல்காரனின் ெபயர் ேபாவாஸ்”
என்றாள்.

20 நேகாமி தன் மருமகளிடம், “கர்த்தர் அவைன
ஆசீர்வதிக்கட்டும்! உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கும்,
மரித்துப்ேபானவர்களுக்கும் ெதாடர்ந்து தன்
கருைணைய அவேர காட்டி வருகிறார்” என்றாள்.
அத்துடன் “ேபாவாஸ் நமது உறவினர்களில் ஒருவன்,
ேபாவாஸ் நமது பாதுகாவலர்களிலும் ஒருவன்”
என்றாள்.

21 பிறகு ரூத், “மீண்டும் வரும்படியும், வயலில்
ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்யும்படியும் ேபாவாஸ்
என்னிடம் ெசான்னார். அறுவைடக்காலம்
முடியும்வைர அவரது ேவைலக்காரர்களுடேனேய
நானும் ேவைல ெசய்யலாம் என்றார்” என்று
ெசான்னாள்.

22 பிறகு நேகாமி தன் மருமகளிடம், “அவனது
ெபண் ேவைலக்காரிகேளாடு ேசர்ந்து ேவைல
ெசய்வது உனக்கும் நல்லது. நீ ேவறு ஏதாவது
வயலில் ேவைல ெசய்தால், யாராவது உனக்குத்
ெதால்ைல ெகாடுக்கக் கூடும்” என்றாள். 23 எனேவ
ரூத், ேபாவாஸின் ேவைலக்காரிகேளாடு ேசர்ந்து
ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்துவந்தாள். வாற்
ேகாதுைமயின் அறுவைட முடியும் வைர அவள்
தானியத்ைதச் ேசகரித்து வந்தாள். ேகாதுைம
அறுவைடக் காலம் முடியும்வைரயும் அங்கு
ேவைலெசய்தாள். ரூத் தனது மாமியாரான
நேகாமிேயாடு ெதாடர்ந்து வாழ்ந்து வந்தாள்.

தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும் இடம்

பிறகு நேகாமி ரூத்திடம், “என் மகேள,
உனக்காக நான் ஒரு நல்ல கணவைனயும்,
சிறந்த வீட்ைடயும் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.

அதுதான் உனக்கும் நல்லது. 2 அதற்கு ேபாவாஸ்
சரியான மனிதனாக இருக்கலாம். ேபாவாஸ் நமது
ெநருக்கமான உறவினன். நீ அவனது
ேவைலக்காரிகேளாடு ேவைல ெசய்திருக்கிறாய்.
இன்று இரவு களத்தில் தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்
இடத்தில் அவன் ேவைல ெசய்வான். 3 நீ குளித்து
நன்றாக ஆைட அணிந்துெகாள். தானியத்ைத
ேபாரடிக்கும் களத்திற்குப் ேபா. அவன் இரவு உண்டு
முடிக்கும்வைர ேபாவாஸின் கண்ணில் படாமல் இரு.
4 அவன் உண்டு முடித்ததும், ஓய்வுக்காகப் படுப்பான்.
அவைனேய கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவன்
படுக்கும் இடத்ைத நீ அறிந்து ெகாள்ள முடியும்.
அங்ேகேபாய் அவனது காைல மூடியிருக்கும்
ேபார்ைவைய ஒதுக்கிவிட்டு அவேனாடு
படுத்துக்ெகாள். நீ திருமணத்துக்காகச் ெசய்ய
ேவண்டியைதப்பற்றி அவன் உனக்குக் கூறுவான்”
என்றாள்.

5 பிறகு ரூத், “நீங்கள் ெசான்னபடிேய நான்
ெசய்ேவன்” என்று பதில் ெசான்னாள்.

6 எனேவ ரூத் தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்
களத்திற்குச் ெசன்றாள். ரூத் தனது மாமியார்
ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து முடித்தாள்.
7 உணைவ உண்டு, குடித்தபின் ேபாவாஸ் மிகவும்
மனநிைறேவாடு இருந்தான். அவன் ஒரு தானிய
அம்பாரத்துக்கு அடியிேல படுத்துக்ெகாண்டான்.
பிறகு ரூத் அைமதியாக அவன் அருகிேல ெசன்று
காலருேக ேபார்ைவைய விலக்கிவிட்டு
படுத்துக்ெகாண்டாள்.

8 நடு இரவில் ேபாவாஸ் தூக்கத்தில் புரண்டு
படுத்தான். அப்ேபாது விழிப்பு வந்தது. தன் காலடியில்
ஒரு ெபண் படுத்திருப்பைதக் கண்டு அவனுக்கு
ஆச்சரியமாக இருந்தது. 9 ேபாவாஸ் அவளிடம்,
“யார் நீ?” என்று ேகட்டான்.
அவேளா, “நான் உங்கள் ேவைலக்காரியான ரூத்.
உங்கள் ேபார்ைவைய என்ேமல் மூடுங்கள். நீங்கேள
எனது பாதுகாவலர்” என்றாள்.

10 பிறகு ேபாவாஸ், “இளம்ெபண்ேண! கர்த்தர்
உன்ைன ஆசீர்வதிக்கட்டும். நீ என்னிடம் கருைண
உைடயவளாய் இருக்கிறாய். நீ உன் மாமியாரின்
ேபரில் ைவத்திருக்கும் கருைணையவிட என்மீது
ைவத்திருக்கும் கருைண மிகவும் உயர்ந்தது.
ஏைழேயா பணக்காரேனா, உன்னால் ஒரு
இைளஞைன மணந்திருக்க முடியும். ஆனால் நீ
அவ்வாறு ெசய்யவில்ைல. 11 இளம் ெபண்ேண,
இனிேமல் நீ பயப்பட ேவண்டாம். நீ ேகட்கும்
உதவிைய உனக்குச் ெசய்ேவன். நீ மிகவும் சிறந்த
ெபண் என்பைத நகரத்தில் உள்ள அைனவரும்
அறிவார்கள். 12 நான் உனது ெநருங்கிய உறவினன்
என்பதும் உண்ைமதான். ஆனால் என்ைனவிட
ெநருக்கமான உறவினன் ஒருவன் உனக்கு
இருக்கிறான். 13 இன்று இரவு இங்ேகேய
தங்கியிரு. காைலயில் அவன் உனக்கு உதவுவானா
என்று பார்க்கலாம். அவன் உனக்கு உதவுவதாகத்
தீர்மானித்துவிட்டால் அது மிகவும் நல்லதாக
இருக்கும். ஒருேவைள அவன் மறுத்துவிட்டால், பிறகு
கர்த்தருைடய ேபரால் ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன்,
நாேன உன்ைன மணந்துெகாள்ேவன். உனக்காக
எலிெமேலக்கின் நிலத்ைதயும் வாங்கித் தருேவன்.
எனேவ காைலவைர இங்ேகேய படுத்திரு” என்றான்.

14 எனேவ ரூத், ேபாவாஸின் காலருேக
காைலவைர படுத்திருந்தாள். விடியும் முன், இருள்
இருக்கும்ேபாேத ரூத் எழுந்தாள்.
ேபாவாஸ் அவளிடம், “ேநற்று இரவு நீ இங்ேக
வந்தது நமக்குள் இரகசியமாக இருக்கட்டும்” என்று
கூறினான். 15 ேமலும் அவன், “உனது ேபார்
ைவையக் ெகாண்டு வா. அதைன விரித்துப்பிடி”
என்று கூறினான்.
எனேவ ரூத் ேபார்ைவைய விரித்துப் பிடித்தாள்,
ேபாவாஸ் அதில் ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய
அளந்துேபாட்டான். அைத நேகாமிக்குத் தனது
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்கச் ெசான்னான். பிறகு
அைத அவளது முதுகில் ஏற்றிவிட்டு, நகரத்ைத
ேநாக்கி ேபாவாஸ் ேபானான்.

16 ரூத் தனது மாமியாரான நேகாமி இருந்த
வீட்டிற்குப் ேபானாள். நேகாமி கதவருேக வந்து,
“யாரங்ேக?” என்று ேகட்டாள்.
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ரூத் வீட்டிற்குள்ேள ேபாய் ேபாவாஸ் அவளுக்காகச்
ெசய்தைத எல்லாம் எடுத்துச் ெசான்னாள். 17 அவள்,
“ேபாவாஸ் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக இைத
என்னிடம் ெகாடுத்தார். உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக
எைதயும் எடுத்துச் ெசல்லாமல் நான் வீட்டுக்குப்
ேபாகக் கூடாது என்று ெசான்னார்” என்றாள்.

18 அதற்கு நேகாமி, “மகேள, என்ன நடக்கிறது
என்பைத அறிந்துெகாள்ளும்வைர ெபாறுைமயாக
இருப்ேபாம். தான் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற
ேபாவாஸ் ெசய்து முடிக்கும்வைர
ஓய்ெவடுக்கமாட்டான். என்ன நடக்கப் ேபாகிறது
என்பைத இன்று இரவுக்குள் நாமறிேவாம்” என்றாள்.

ேபாவாஸும் மற்ற உறவினனும்

நகரவாசலில் ஜனங்கள் கூடும் இடத்திற்கு
ேபாவாஸ் ெசன்றான். தான் ெசான்ன
உறவினன் வரும்வைர அங்ேகேய அவன்

காத்திருந்தான். அவன் வந்ததும், “நண்பேன! வா,
இங்ேக உட்காரு!” என்றான்.

2 பிறகு ேபாவாஸ் சில சாட்சிகைளயும் அருகில்
அைழத்தான். நகரத்திலுள்ள 10 மூப்பர்கைளயும்
அைழத்து, “இங்கு உட்காருங்கள்!” என்றான்.
அவர்களும் உட்கார்ந்தனர்.

3 பிறகு ேபாவாஸ் ெநருங்கிய உறவினனிடம்,
“ேமாவாபின் மைல நகரத்திலிருந்து நேகாமி
வந்திருக்கிறாள். எலிெமேலக்கின் நிலத்ைத அவள்
விற்கப்ேபாகிறாள். 4 நான் இங்ேக வாழும்
ஜனங்களின் முன்னிைலயிலும் நமது மூப்பர்களின்
முன்னிைலயிலும் இைதக்கூற முடிவு ெசய்ேதன். நீ
அதைனத் திரும்ப மீட்க ேவண்டுெமன விரும்பினால்
வாங்கிக்ெகாள்! நீ அந்த நிலத்ைத மீட்டுக்ெகாள்ள
விரும்பாவிட்டால் என்னிடம் கூறு. நாேன அைத
மீட்டுக்ெகாள்ளும் இரண்டாவது உரிைமயாளன். நீ
அதைனத் திரும்ப மீட்டுக் ெகாள்ளாவிட்டால் நான்
வாங்கிக் ெகாள்ேவன்” என்றான்.

5 பிறகு ேபாவாஸ், “நீ நேகாமியிடமிருந்து
நிலத்ைத வாங்கும்ேபாேத நீ மரித்துப் ேபானவனின்
மைனவிையயும் ெபறுவாய், அவள் ேமாவாபிய
ெபண்ணான ரூத். அவளுக்குக் குழந்ைத பிறந்தால்,
இந்த நிலமும் அதற்கு உரியதாகும். இதன் மூலம்,
அந்த நிலம் மரித்துப்ேபானவனின்
குடும்பத்திற்குரியதாகேவ விளங்கும்” என்றான்.

6 அந்த ெநருங்கிய உறவினேனா, “என்னால் அந்த
நிலத்ைதத் திரும்ப வாங்கிக் ெகாள்ள முடியாது. அது
எனக்ேக உரியதாகேவண்டும். ஆனால் என்னால்
விைலெகாடுத்து வாங்கமுடியாது. நான் அவ்வாறு
ெசய்தால் என் நிலத்ைத இழந்துேபானவன்
ஆகிேறன். நீங்கேள அந்நிலத்ைத
வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான். 7 (இஸ்ரேவலில்
முற்காலத்தில், ஒருவன் ஒரு ெசாத்ைத
வாங்கினாேலா மீட்டுக் ெகாண்டாேலா, ஒருவன்
தனது பாதரட்ைசைய எடுத்து மற்றவனிடம்
ெகாடுக்கேவண்டும். இது வாங்கியதற்கான ஒரு
சான்றாக விளங்கும்.) 8 எனேவ ெநருக்கமான
உறவினன், “நிலத்ைத வாங்கிக்ெகாள்” என்று கூறி,
தனது பாதரட்ைசைய எடுத்து ேபாவாஸிடம்
ெகாடுத்தான்.

9 பிறகு ேபாவாஸ் மூப்பர்களிடமும், மற்ற
ஜனங்களிடமும், “இன்று நான் நேகாமியிடமிருந்து
எலிெமேலக்குக்கும், கிலிேயானுக்கும்,
மக்ேலானுக்கும் ெசாந்தமாக இருந்த
எல்லாவற்ைறயும் வாங்கிக்ெகாள்கிேறன். 10 நான்
ரூத்ைதயும் என் மைனவியாகப்
ெபற்றுக்ெகாள்கிேறன். இவ்வாறு நான் ெசய்வதால்,
மரித்துப்ேபானவனின் ெசாத்தானது அவனது
குடும்பத்துக்கு உரியதாகேவ விளங்கும். இதன் மூலம்
அவனது ெபயரானது அவனது குடும்பத்ைதயும்
ெசாத்துக்கைளயும் விட்டு பிரிக்கப்படாமல்
இருக்கும். இன்று இதற்கு நீங்கேள சாட்சிகளாக
இருக்கிறீர்கள்” என்றான்.

11 நகரவாசலில் உள்ள ஜனங்களும் மூப்பர்களும்,
சாட்சிகளாக இருந்தவர்களும், “உனது வீட்டிற்கு
வருகிற இந்தப் ெபண்ைண இஸ்ரேவல் வீட்ைடக்
கட்டுவித்த ராேகைலப் ேபாலவும், ேலயாைளப்
ேபாலவும் கர்த்தர் ஆக்குவாராக. நீ
எப்பிராத்தாவிேல அதிகாரத்ைதப் ெபறுவாயாக!
ெபத்ெலேகமில் புகழ் ெபறுவாயாக! 12 தாமார்
யூதாவுக்குப் ேபேரைச குமாரனாகப் ெபற்றாள்.
அதனால் அந்தக் குடும்பம் உயர்வு ெபற்றது.
அைதப்ேபாலேவ, ரூத் மூலமாக கர்த்தர் உனக்கு
நிைறய பிள்ைளகைளத் தரட்டும். உனது குடும்பமும்
அைதப்ேபாலேவ, உயர்ைவப் ெபறட்டும்” என்றனர்.

13 எனேவ ேபாவாஸ் ரூத்ைத
மணந்துெகாண்டான். அவள் கர்ப்பவதியாக கர்த்தர்
கருைண ெசய்தார். அவள் ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். 14 நகரத்தில் உள்ள ெபண்கள்
நேகாமியிடம், “உனக்குப் பிள்ைளையக் ெகாடுத்த
கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம். அவன் இஸ்ரேவலில்
மிகுந்த புகைழப் ெபறுவான். 15 அவன் மீண்டும்
உன்ைன வாழைவப்பான், உனது முதியவயதில் அவன்
உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்வான். இவ்வாறு
நடக்குமாறு உனது மருமகள் ெசய்தாள். அவள்
உனக்காகேவ இந்தக் குழந்ைதையப் ெபற்றாள்.
அவள் உன்மீது அன்புைடயவள். அவள் 7 ஆண்
குமாரர்கைளயும்விட உனக்கு ேமலானவள்”
என்றனர்.

16 நேகாமி பிள்ைளைய எடுத்துத் தனது ைககளில்
ஏந்தி அவைனக் கவனித்துக் ெகாண்டாள். 17 அயல்
வீட்டுப் ெபண்கள், “இந்த ைபயன் நேகாமிக்காக
பிறந்தவன்” என்றனர். அவர்கள் அவனுக்கு ஓேபத்
என்று ேபரிட்டனர். அவன் ஈசாயின் தந்ைதயானான்.
ஈசாய் ராஜாவாகிய தாவீதின் தந்ைதயானான்.

ரூத் மற்றும் ேபாவாஸின் குடும்பம்
18 இது ேபேரசுைடய குடும்பத்தின் வரலாறு:
ேபேரஸ் எஸ்ேரானின் தந்ைதயானான்.
19 எஸ்ேரான் ராமின் தந்ைதயானான்.
ராம் அம்மினதாபின் தந்ைதயானான்.
20 அம்மினதாப் நகேசானின் தந்ைதயானான்.
நகேசான் சல்ேமானின் தந்ைதயானான்.
21 சல்ேமான் ேபாவாஸின் தந்ைதயானான்.
ேபாவாஸ் ஓேபதின் தந்ைதயானான்.
22 ஓேபத் ஈசாயின் தந்ைதயானான்.
ஈசாய் தாவீதின் தந்ைதயானான்.
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1 சாமுேவல்

எல்க்கானாவும் அவனது குடும்பமும் சீேலாவில்
ஆராதித்தனர்

எப்பிராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் உள்ள
ராமா என்னும் நகரில் எல்க்கானா என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் இருந்தான். அவன் சூப்

என்னும் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். எல்க்கானா
எேராகாமின் குமாரன், எேராகாம் எலிகூவின்
குமாரன், எலிகூ ேதாகுவின் குமாரன், ேதாகு
சூப்பின் குமாரன், எப்பிராயீம் என்னும்
ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தவன்.

2 எல்க்கானாவிற்கு இரண்டு மைனவிமார்கள்
இருந்தனர். அவர்களில் ஒருத்தியின் ெபயர்
அன்னாள், மற்ெறாருவள் ெபயர் ெபனின்னாள்,
ெபனின்னாளுக்கு பிள்ைளகள் இருந்தனர். ஆனால்
அன்னாளுக்ேகா பிள்ைளகள் இல்ைல.

3 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் எல்க்கானா தனது
நகரமான ராமாைவ விட்டு சீேலாவுக்குப் ேபாவான்.
அங்கு அவன் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டான், அங்கு கர்த்தருக்குப்
பலிகளும் ெசலுத்தினான். சீேலாவில் ஓப்னியும்
பிெனகாசும் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்களாக ேசைவ
ெசய்து வந்தனர். இவர்கள் ஏலியின் குமாரர்கள். 4

ஒவ்ெவாரு முைறயும் எல்க்கானா பலிகைள
ெசலுத்தும் ேபாது அதில் ஒரு பங்கிைன
ெபனின்னாளுக்கும், அவளது பிள்ைளகளுக்கும்
ெகாடுத்து வந்தான். 5 எல்க்கானா அன்னாளுக்கும்
இரட்டிப்பான பங்கிைன எப்ேபாதும் ெகாடுத்து
வந்தான். ஏெனன்றால் அவளில் அவன் அன்பு
ெசலுத்தினான். கர்த்தர் அவளது கர்ப்பத்ைத
அைடத்திருந்தார்.

ெபனின்னாள் அன்னாைள துன்புறுத்தல்
6 ெபனின்னாள் எப்ெபாழுதும் அன்னாைளத்
துக்கப்படுத்தி அவள் துயருறுமாறு ெசய்வாள்,
ஏெனன்றால் அன்னாள் குழந்ைதப்ேபறு
இல்லாதவளாக இருந்தாள். 7 இது ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் நிகழ்ந்து வந்தது. ஒவ்ெவாரு முைறயும்
அவர்களின் குடும்பம் சீேலாவிலுள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ேபாகும் ேபாதும், ெபனின்னாள்
அன்னாைள ேவதைனப்படுத்துவாள். ஒரு நாள்
எல்க்கானா பலிகைளச்
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருந்தான். அன்னாள் துக்கம் மீறி
அழ ஆரம்பித்தாள். அவள் அன்று எைதயும்
உண்ணவில்ைல. 8 அவளது கணவனான
எல்க்கானா அவளிடம், “அன்னாள்! ஏன் நீ
அழுகிறாய்? ஏன் உண்ணாமல் இருக்கிறாய்? ஏன்
துக்கமாய் இருக்கிறாய்? நீ எனக்குரியவள், நான்
உனது கணவன். நான் பத்து குமாரர்கைள விட

உனக்கு ேமலானவன் என்பைத சிந்திக்க கூடாதா”
என்றான்.

அன்னாளின் ெஜபம்
9 உணைவ உண்டு குடித்த பின் அன்னாள்
அைமதியாக எழுந்து கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யச்
ெசன்றாள். கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆலயத்தின்
கதவருகில் ஏலி எனும் ஆசாரியன் ஒரு நாற்காலியில்
உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான். 10 அன்னாள்
மிகவும் துக்கமாக இருந்தபடியால் அவள் கர்த்தரிடம்
அழுது ெகாண்ேட ேவண்டுதல் ெசய்தாள், 11 அவள்
ேதவனிடம் ஒரு விேசஷ வாக்குறுதிையக்
ெகாடுத்தாள். அவள், “சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ, நான் எவ்வளவு துக்கத்தில் இருக்கிேறன்
என்பைதப் பாரும். என்ைன நிைனவு கூறும்! என்ைன
மறவாேதயும். நீர் எனக்கு ஒரு குமாரைனத் தந்தால்,
நான் அவைன உமக்ேக தருேவன். அவன்
நசேரயனாக இருப்பான். அவன் திராட்ைச ரசேமா
அல்லது ெவறிெகாள்ளத்தக்கைவகைள
அருந்தாமலும் இருப்பான். எவரும் அவனது தைல
மயிைர ெவட்டாமல் இருப்பார்கள்” என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டாள்.

12 இவ்வாறு அன்னாள் நீண்ட ேநரம் கர்த்தரிடம்
ெஜபிக்கும்ெபாழுது அவளது வாையேய ஏலி
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். 13 அன்னாள் தன்
இருதயத்தில் ெஜபித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அவளது
உதடுகள் அைசந்தன, ஆனால் அவள் உரக்க
எைதயும் ெசால்லவில்ைல. எனேவ ஏலி,
அன்னாைளக் குடித்திருப்பவளாக எண்ணினான். 14

ஏலி அன்னாளிடம், “நீ அதிகப்படியாகக்
குடித்திருக்கின்றாய்! இது குடிைய விடேவண்டிய
ேநரம்” என்றான்.

15 அதற்கு அன்னாள், “ஐயா, நான் திராட்ைச
ரசேமா அல்லது மதுைவேயா குடிக்கவில்ைல. நான்
ஆழமான துயரத்தில் இருக்கிேறன். நான் எனது
துன்பங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 16 ேமாசமான ெபண்
என்று என்ைன எண்ணேவண்டாம். நான் நீண்ட
ேநரமாக பிரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறன்.
ஏெனன்றால் எனக்கு அேநக ெதால்ைலகள்
உள்ளன. மற்றும் நான் மிகவும் துக்கத்தில்
இருக்கிேறன்” என்றாள்.

17 ஏலி அவளிடம், “சமாதானத்துடேன ேபா.
இஸ்ரேவலரின் ேதவன் நீ ேகட்டைதெயல்லாம்
உனக்குத் தருவாராக” என்றான்.

18 அன்னாள், “உம்முைடய அடியாளுக்கு உம்
கண்களில் இரக்கத்ைதக் காணட்டும்” என்றாள்.
பிறகு அவள் அங்கிருந்து ேபாய் உணவருந்தினாள்.
அதற்குப்பின் அவள் துக்கமாயிருக்கவில்ைல.
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19 மறுநாள் அதிகாைலயில் எல்க்கானாவின்
குடும்பம் எழுந்து கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்ட
பிறகு ராமாவிலுள்ள தங்கள் வீட்டிற்கு திரும்பிப்
ேபானார்கள்.

சாமுேவலின் பிறப்பு

எல்க்கானா தன் மைனவியான அன்னாேளாடு
பாலின உறவுெகாண்டான், கர்த்தர் அன்னாைள
நிைனவுக்கூர்ந்தார். 20 அேத காலம் அதற்கடுத்த
ஆண்டில் அவள் கர்ப்பமுற்று ஒரு குமாரைனப்
ெபற்ெறடுத்தாள். அவள் தன் குமாரனுக்கு சாமுேவல்
என்று ெபயரிட்டாள். அவள், “இவன் ெபயர்
சாமுேவல் ஏெனன்றால் நான் கர்த்தரிடம் இவைனக்
ேகட்ேடன்” என்றாள்.

21 அந்த ஆண்டில் எல்க்கானா சீேலாவிற்குப்
பலிகைளக் ெகாடுப்பதற்காகவும் மற்றும்
ேதவனுக்குத் தந்த வாக்குறுதிைய
நிைறேவற்றும்படியும் ெசன்றான். அவன் தனது
குடும்பத்ைத தன்ேனாடு அைழத்துக் ெகாண்டு
ெசன்றிருந்தான். 22 ஆனால் அன்னாள்
ெசல்லவில்ைல, அவள் எல்க்கானாவிடம், “பிள்ைள
வளர்ந்து திட உணவு உண்ணும் வயைத
அைடயும்ெபாழுது, நான் இவைனச் சீேலாவிற்கு
அைழத்து வருேவன். பிறகு அவைன கர்த்தருக்குத்
தருேவன். அவன் நசேரயனாக இருப்பான். அவன்
சீேலாவிேலேய தங்கி இருப்பான்” என்றாள்.

23 அன்னாளின் கணவனான எல்க்கானா
அவளிடம், “உனக்கு எது நல்லெதன்று ெதரிகிறேதா
அைதச் ெசய். ைபயன் பாைல மறந்து உணவு
உண்ணும் காலம்வைர நீ வீட்டிேலேய தங்கியிரு. நீ
ெசான்னபடிேய கர்த்தர் உனக்கு ெசய்வாராக”
என்றான். எனேவ அன்னாள் தன் குமாரைன
வளர்ப்பதற்காக வீட்டிேலேய இருந்தாள்.

சீேலாவில் ஏலியிடம் சாமுேவைல அன்னாள்
ெகாண்டுேபாகிறாள்

24 பிள்ைள வளர்ந்து உணவு உண்ண
ஆரம்பித்ததும் அன்னாள் அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு சீேலாவிலுள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குப் ேபானாள். தன்ேனாடு மூன்று
காைளகைளயும், ஒரு மரக்கால் மாைவயும் ஒரு
துருத்தி திராட்ைசரசத்ைதயும் ெகாண்டு வந்தாள்.

25 அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன் ெசன்றார்கள்.
எல்க்கானா காைளையப் பலியாகக் ெகான்றான்.
அவன் முன்பு கர்த்தருக்ெகன்று வழக்கமாகச்
ெசய்வதுேபால் ெசய்தான். பின் அன்னாள் ஏலியிடம்
பிள்ைளையக் ெகாடுத்தாள். 26 அன்னாள் ஏலியிடம்,
“என்ைன மன்னித்துக்ெகாள்ளுங்கள் ஐயா,
கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபம் ெசய்தபடி உங்கள்
முன்நின்ற அேத ெபண்தான் நான். நான்
உண்ைமைய ெசால்கிேறன் என இதன்மூலம் உறுதி
கூறுகிேறன். 27 நான் இக்குழந்ைதக்காக ெஜபம்
ெசய்து ெகாண்ேடன், கர்த்தர் என் ெஜபத்திற்கு
பதில் அளித்தார். கர்த்தர் இந்தக் குழந்ைதைய
எனக்குத் தந்தார். 28 இப்ேபாது நான் இந்தக்
குழந்ைதைய கர்த்தருக்குத் தருகிேறன். அவன் தன்
வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்வான்”
என்றாள்.

பிறகு அன்னாள், அந்தப் பிள்ைளைய அங்ேகேய
விட்டு, விட்டு கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டாள்.

அன்னாள் நன்றி ெசான்னது (அன்னாளின் ெஜபம்)

அன்னாள் ெஜபம் பண்ணி,
“என் இதயம் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது!

நான் என் ேதவனுக்குள் மிக்க பலத்துடன்
இருப்பைத உணருகிேறன்!
என் எதிரிகைளக் கண்டு நைகக்கிேறன்.
உமது இரட்சிப்பினாேல நான் மகிழ்ச்சி

அைடகிேறன்!
2 கர்த்தைரப்ேபால பரிசுத்தமான ேவறு ேதவன்
இல்ைல.
உம்ைமத் தவிர ேவறு ேதவன் இல்ைல! நமது

ேதவைனப் ேபான்ற ஒரு கன்மைல ேவறில்ைல.
3 இனி அகம்பாவத்ேதாடும் தற்ெபருைமேயாடும்
ேபசாதிருங்கள்!
ஏெனன்றால் ேதவனாகிய கர்த்தர்

எல்லாவற்ைறயும் அறிவார், ெசய்ைககள் அவராேல
நியாயந்தீர்க்கப்படும்.

4 வலிைமயான வீரர்களின் வில்கள் முறிகிறது!
பலவீனமானவர்கள் ெபலன் ெபறுகிறார்கள்.

5 கடந்த காலத்தில் ஏராளமான உணவுப்
ெபாருட்கைள ைவத்திருந்த ஜனங்கள் இப்ேபாது
உணவுக்காகக் கஷ்டப்பட்டு ேவைல
ெசய்யேவண்டும்.
ஆனால் கடந்த காலத்தில் பசிேயாடு

இருந்தவர்கள், எல்லாம் இனிேமல் பசியாயிரார்கள்.
முன்பு குழந்ைத ேபறு இல்லாமல் இருந்த ெபண்
இப்ேபாது ஏழு குழந்ைதகைளப் ெபற்றிருக்கிறாள்!
ஆனால் முன்பு நிைறய குழந்ைதகைளப் ெபற்ற

ெபண் அக்குழந்ைதகள் தம்ைம விட்டு விலகியதால்
வருத்தமாயிருக்கிறாள்.

6 கர்த்தர் மரணத்ைதக் ெகாண்டு வருகிறவராகவும்
வாழ ைவக்கிறவராகவும் இருக்கின்றார்.
அவேர பாதாளத்தில் இறங்கவும், அதிலிருந்து

ஏறவும் பண்ணுகிறவர்.
7 கர்த்தர் சிலைர ஏைழயாக்குகிறார், அவேர
இன்னும் சிலைரச் ெசல்வந்தராக்குகிறார்.
கர்த்தர் சிலைரத் தாழ்த்துகிறார், மற்றவர்கைள

ேமன்ைமயாக்குகிறார்.
8 கர்த்தர் ஏைழ ஜனங்கைள புழுதியிலிருந்து
உயிர்ப்பிக்கிறார் மற்றும் அவர்கைள
குப்ைபயிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.
கர்த்தர் ஏைழ ஜனங்கைள

முக்கியமானவர்களாக்குகிறார்.
அவர்கைள அவர் இளவரசர்கேளாடும் மதிப்புக்குரிய
விருந்தினர்கேளாடும் அமர ைவக்கிறார்.
கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும் பைடத்தார்!
இந்த முழு உலகமும் அவருக்குரியது!

9 கர்த்தர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்கைளப்
பாதுகாக்கிறார்.
அவர்கைள அழிவினின்றும் காப்பார்.
ஆனால் தீயவர்கள் இருளிேல அைமதியாவார்கள்.
அவர்களின் ெபலன் அவர்கைள ெவற்றியைடயச்

ெசய்யாது.
10 கர்த்தைர எதிர்ப்பவர்கள்
சிதறடிக்கப்படுவார்கள்.
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உன்னதமான ேதவன் பரேலாகத்திலிருந்த தமது
எதிரிகளுக்கு எதிராக இடியாய் முழங்குவார்.
கர்த்தர் பூமியின் கைடசி பகுதிையயும்
நீயாயந்தீர்ப்பார்.
அவர் தமது ராஜாவுக்கு வல்லைமைய அளிப்பார்.
தாம் அபிேஷகம் பண்ணினவரின் ெகாம்ைப
உயரப்பண்ணுவார்” என்றாள்.

11 பிறகு எல்க்கானா ராமாவிலுள்ள தன்னுைடய
வீட்டிற்குத் திரும்பினான். ஆனால் அந்தப் பிள்ைள
சீேலாவில் தங்கி ஆசாரியனாகிய ஏலிக்குக் கீழ்
கர்த்தருக்கு முன்பாக பணிவிைடச் ெசய்தான்.

ஏலியின் தீய குமாரர்கள்
12 ஏலியின் குமாரர்கள் எல்லாரும் தீயவர்கள்.
அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படாதவர்கள். 13

ஜனங்களிடம் ஆசாரியர்கள் எவ்வாறு
நடக்கேவண்டும் என்பது பற்றியும்
கவைலப்படாதவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ஜனங்கள் பலி ெசலுத்தும்ேபாது, ஆசாரியர்கள்
இைறச்சிையக் ெகாதிக்கும் தண்ணீருள்ள
பாத்திரத்தில் ேபாடேவண்டும். பிறகு ஆசாரியனின்
ேவைலக்காரன் மூன்று முைனகைள உைடய
ெபரியமுள் கரண்டிையக் ெகாண்டு வருவான். 14

பாத்திரத்தில் இருக்கிற இைறச்சிைய எடுக்க
ஆசாரியரின் ேவைலக்காரன் இந்த
ஆயுதத்ைதத்தான் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
பாத்திரத்தில் இருந்து அந்த ேவைலக்காரன்
எடுத்துத் தரும் இைறச்சிைய மட்டுேம ஆசாரியன்
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். சீேலாவிற்கு பலிகைள
ெகாடுக்க வந்த இஸ்ரேவலர் அைனவருக்கும்
ஆசாரியர்கள் ெசய்ய ேவண்டியமுைற இதுேவ ஆகும்.

15 ஆனால் ஏலியின் பிள்ைளகேளா இப்படிச்
ெசய்யவில்ைல. பலிபீடத்தில் ெகாழுப்பு
எரிக்கப்படுமுன்னேர அவர்களின் ேவைலக்காரர்கள்
பலி ெகாடுக்கும் ஜனங்களிடம் ெசன்று,
“ெபாறிப்பதற்காக ஆசாரியருக்குக் ெகாஞ்சம்
இைறச்சிையக் ெகாடுங்கள். அவர்,
உங்களிடமிருந்து ேவகைவத்த இைறச்சிையப்
ெபறமாட்டார்” என்றுச் ெசால்வார்கள்.

16 பலிைய ெகாடுக்கவந்த ஜனங்கேளா, “முதலில்
ெகாழுப்ைப எரியுங்கள், பிறகு உங்களுக்கு
ேவண்டியைத எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்” என்று
ெசால்வார்கள். இவ்வாறு நடந்தால் உடேன
ஆசாரியனின் அந்த ேவைலக்காரன், “இல்ைல, அந்த
இைறச்சிைய இப்ேபாேத ெகாடுங்கள், நீங்கள்
அதைனக் ெகாடுக்காவிட்டால் அதைனப்
பலவந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ேவன்!” என்று
ெசால்வான்.

17 இவ்வாறு ஓப்னியும் பிெனகாசும் கர்த்தருக்கு
ெகாடுக்கும் பலிக்கு மரியாைத தராமல்
இருந்தார்கள். இது கர்த்தருக்கு விேராதமான மிக
ேமாசமான பாவமாயிற்று!

18 ஆனால் சாமுேவல் கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்தான். அவன் இளம் உதவியாளனாக
ஆசாரியர்கள் அணிகின்ற சணல் நூல் ஏேபாத்ைத
அணிந்திருந்தான். 19 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
சாமுேவலின் தாய் அவனுக்காக ஒரு சின்ன
சட்ைடையத் ைதப்பாள். அவள் தன் கணவேனாடு
சீேலாவிற்கு பலிெசலுத்த வரும்ேபாெதல்லாம்
அதைனக் ெகாண்டு வந்து தருவாள்.

20 ஏலி, எல்க்கானாைவயும் அவனது
மைனவிையயும் ஆசீர்வதித்தான். அவன், “அன்னாள்
மூலமாக கர்த்தர் ேமலும் பல குழந்ைதகைளத்
தரட்டும். கர்த்தரிடம் ெஜபித்துக்ெகாண்டபடி,
அவருக்ேக அளிக்கப்பட்ட அன்னாளின் மகனுைடய
இடத்ைத இந்த பிள்ைளகள் பிறந்து நிரப்பட்டும்”
என்றான்.
எல்க்கானாவும், அன்னாளும் வீட்டிற்குத்
திரும்பினார்கள்.

21 கர்த்தர் அன்னாளிடம் கருைணயாக
இருந்தார். அவளுக்கு ேமலும் மூன்று குமாரர்களும்,
இரண்டு குமாரத்திகளும் பிறந்தனர். சாமுேவல்
பரிசுத்த இடத்தில் கர்த்தர் அருகிேலேய வளர்ந்து
ஆளானான்.

ஏலி தனது தீய குமாரர்கைளக் கட்டுப்படுத்த
தவறுதல்

22 ஏலிக்கு மிகவும் வயது ஆயிற்று, சீேலாவிற்கு
வரும் இஸ்ரேவலரிடம் தம் பிள்ைளகள் நடந்து
ெகாள்வைதப்பற்றி, அவன் மீண்டும், மீண்டும்
ேகள்விப்பட்டான். அேதாடு அவன் அவர்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் ேவைல ெசய்த
ெபண்கேளாடுப் படுத்துக்ெகாள்வதாகவும்
ேகள்விப்பட்டான்.

23 ஏலி தன் பிள்ைளகளிடம், “நீங்கள் ெசய்த
ெகட்டக் காரியங்கைளப் பற்றிெயல்லாம்,
இங்குள்ளவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள். ஏன் இது
ேபால் ெசய்கிறீர்கள்? 24 இவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள்.
கர்த்தருைடய பிள்ைளகள் உங்கைளப் பற்றி
தவறாகச் ெசால்லுகிறார்கள். 25 ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தால்
ேதவன் அவனுக்கு உதவலாம். ஆனால் ஒருவன்
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தால், யார்
அவனுக்கு உதவமுடியும்?” என்று ேகட்டான்.
ஆனால் ஏலியின் குமாரர்கள் அவன் கூறியைதக்
ேகட்க மறுத்துவிட்டனர். எனேவ ஏலியின்
பிள்ைளகைளக் ெகால்ல கர்த்தர் தீர்மானித்தார்.

26 சாமுேவல் வளர்ந்து வந்தான். அவன்
ேதவனுக்கும், ஜனங்களுக்கும் பிரியமாயிருந்தான்.

ஏலியின் குடும்பத்ைதப் பற்றிய பயங்கரமான
தீர்க்கதரிசனம்

27 ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன் ஏலியிடம்
வந்தான். அவன், “கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்,
‘உன் முற்பிதாக்கள் எகிப்தில் பார்ேவானின்
அடிைமகளாய் இருந்தார்கள். அந்த காலத்தில் நான்
உன் முற்பிதாக்களுக்குத் ேதான்றிேனன். 28 நான்
உன் ேகாத்திரத்ைத மற்ற எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். உனது
சந்ததிைய எனது ஆசாரியர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கைள என் பலிபீடத்திற்குப்
பலி ெசலுத்துகிறவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவர்கைள நான் ஏேபாத் அணியவும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கவும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
இஸ்ரேவலர், எனக்குத் தரும் பலிகளிலிருந்து
இைறச்சிைய உங்கள் ேகாத்திரம் உண்ணும்படியும்
ெசய்ேதன். 29 இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் ஏன் எனது
அன்பளிப்புகைளயும் பலி ெபாருட்கைளயும்
மதிப்பதில்ைல? நீ என்ைனவிட உன்

1 சாமுேவல் 2:29

297



3

குமாரர்கைளேய அதிகம் உயர்த்துகிறாய்.
இஸ்ரேவலர், இைறச்சிைய எனக்காக ெகாண்டு
வரும்ேபாது, அதன் நல்ல பாகங்கைளெயல்லாம்
தின்று நீங்கள் ெகாழுத்துப்ேபாய் இருக்கிறீர்கள்.’

30 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர், உங்கள்
தந்ைதயின் குடும்பேம, எல்லா காலத்திலும் ேசைவ
ெசய்யும் என்று வாக்குறுதி ெகாடுத்திருந்தார்.
ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர் ெசால்கிறார், ‘அது
அவ்வாறு நடக்காது! என்ைன
கனம்பண்ணுகிறவர்கைள நானும்
கனம்பண்ணுேவன். என்ைன அசட்ைட
ெசய்பவர்களுக்கு தீைம ஏற்படும். 31 உனது
சந்ததிகைளெயல்லாம் அழிக்கின்ற காலம்
வந்துவிட்டது. உன் குடும்பத்தில் உள்ள யாரும் முதிய
வயதுவைர வாழமாட்டார்கள். 32 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு நன்ைமகள் ஏற்படும், ஆனால் உன்
வீட்டில் மட்டும் தீைம ஏற்படுவைதக் காண்பாய். உன்
குடும்பத்தில் யாரும் முதுைமவைர வாழமாட்டார்கள்.
33 நான் ஒருவைன மாத்திரம் ஆசாரியனாக என்
பலிபீடத்தில் ேசைவ ெசய்யப் பாதுகாப்ேபன். அவன்
முதுைமவைர வாழ்வான். அவன் கண்பார்ைவ ேபாகு
மட்டும், சக்திெயல்லாம் ஓயுமட்டும் வாழ்வான். உன்
சந்ததிகள் எல்ேலாரும் வாளால் மரித்துப்
ேபாவார்கள். 34 இைவகள் உண்ைமயில்
நிைறேவறும் என்பதற்கும் ஒரு அைடயாளம்
காட்டுேவன். உனது குமாரர்களான ஓப்னியும்
பிெனகாசம் ஒேர நாளில் மரித்து ேபாவார்கள். 35

நான் எனக்காக ஒரு உண்ைமயுள்ள ஆசாரியைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ேவன். அவன் எனக்குச்
ெசவிெகாடுத்து நான் ெசால்லுகிறபடி ெசய்வான்.
நான் அந்த ஆசாரியனின் குடும்பத்ைதப்
பலமுள்ளதாகச் ெசய்ேவன். அவன் அபிேஷகம்
ெசய்யப்பட்ட எனது ராஜாவின் முன்னிைலயில்
எப்ேபாதும் ேசைவ ெசய்வான். 36 பிறகு உன்
குடும்பத்தில் மீதியான எல்ேலாரும் வந்து அந்த
ஆசாரியன் முன்பு பணிந்து, வணங்கி நிற்பார்கள்.
அவர்கள் ஒரு துண்டு ெராட்டிக்காகவும், சில்லைற
காசுகளுக்காகவும் பிச்ைச எடுப்பார்கள். அப்ேபாது
அவர்கள், “தயவு ெசய்து எனக்கு ஆசாரியன் ேவைல
தாரும். அதனால் நான் உண்ண உணைவ ெபறுேவன்
என்று ேவண்டுவார்கள்”’” என்று கூறினான்.

ேதவன் சாமுேவைல அைழக்கிறார்

சிறுவனான சாமுேவல், ஏலியின் கீேழ
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்து வந்தான். அந்த
நாட்களில் கர்த்தர் ஜனங்கேளாடு

ேநரடியாக அடிக்கடி ேபசுவதில்ைல. அங்ேக மிகக்
குைறந்த தரிசனங்கேள இருந்தன.

2 ஏலியின் கண்கள் பலவீனமாகி ஏறக்குைறய
அவன் குருடாகிவிட்டான். ஒரு நாள் அவன்
படுக்ைகயில் கிடந்தான். 3 சாமுேவல் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி இருக்கிற கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் படுத்திருந்தான். கர்த்தருைடய
விளக்கானது இன்னும் எரிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. 4

கர்த்தர் சாமுேவைல அைழத்தார். சாமுேவேலா,
“நான் இங்ேக இருக்கிேறன்” என்றான். 5 ஏலி
தன்ைன அைழப்பதாக சாமுேவல்
நிைனத்துக்ெகாண்டான். எனேவ சாமுேவல்
ஏலியின் அருகில் ஓடிச் ெசன்றான். “நான் இங்ேக

இருக்கிேறன். ஏன் என்ைன அைழத்தீர்கள்” என்று
ேகட்டான்.
ஆனால் ஏலிேயா, “நான் உன்ைன
அைழக்கவில்ைல. படுக்ைகக்குத் திரும்பிப் ேபா”
என்றான்.
சாமுேவல் படுக்ைகக்குத் திரும்பி ேபானான். 6

மீண்டும் கர்த்தர், “சாமுேவேல!” என்று கூப்பிட்டார்.
மீண்டும் சாமுேவல் ஏலியிடம் ஓடிப் ேபானான்.
அவனிடம், “நான் இங்ேக இருக்கிேறன். என்ைன
ஏன் கூப்பிட்டீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
ஏலிேயா, “நான் உன்ைன அைழக்கவில்ைல.
படுக்ைகக்குத் திரும்பிப் ேபா” என்றான்.

7 சாமுேவல் அதுவைர கர்த்தைரப்பற்றி அறியாமல்
இருந்தான். கர்த்தர் அதுவைர அவனிடம்
ேநரடியாகப் ேபசினதில்ைல.

8 கர்த்தர் சாமுேவைல மூன்றாவது முைறயாக
அைழத்தார். மீண்டும் சாமுேவல் எழுந்து ஏலியிடம்
ஓடிப்ேபானான். “நான் இங்ேக இருக்கிேறன்,
என்ைன ஏன் அைழத்தீர்கள்” என்றான்.
பின்னர் ஏலி, சாமுேவைல அைழத்தது கர்த்தர்
என்பைத அறிந்துக் ெகாண்டான். 9 ஏலி
சாமுேவலிடம், “படுக்ைகக்குப் ேபா, அவர் உன்ைன
மீண்டும் அைழத்தால், ‘கர்த்தாேவ, ேபசும். நான்
உமது தாசன். நான் கவனித்துக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்’ என்று ெசால்”
என்றான்.
எனேவ சாமுேவல் மீண்டும் படுக்ைகக்குத்
திரும்பிப்ேபானான். 10 கர்த்தர் வந்து அங்ேக
நின்றார். அவர் முன்பு ேபாலேவ ெசய்தார். அவர்,
“சாமுேவேல, சாமுேவேல!” என்று அைழத்தார்.
சாமுேவேலா, “கர்த்தாேவ ேபசும், நான் உமது
தாசன், நான் கவனித்துக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றான்.

11 கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நான் இஸ்ரேவலில்
சில காரியங்கைள விைரவில் ெசய்ேவன்.
அைதப்பற்றி ேகள்விப்படுகிற ஜனங்கள் அதிர்ச்சி
அைடவார்கள். 12 நான் ஏலிக்கும் அவன்
குடும்பத்திற்கும் எதிராகச் ெசய்ேவன் என்று
ெசான்னப்படிேய ஒவ்ெவான்ைறயும் ெதாடக்கம்
முதல் இறுதிவைர ெசய்ேவன். 13 நான் ஏலியிடம்
அவனது குடும்பத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் தண்டிக்கப்
ேபாவதாகக் கூறியிருக்கிேறன். அவன் குமாரர்கள்
அவர்களாகேவ சாபத்ைத வரவைழத்துக்
ெகாண்டனர். அவர்கள் ேதவனுக்கு விேராதமாகக்
ெகட்டவற்ைறப் ேபசியும் ெசய்தும் வந்தனர் என்பைத
ஏலி அறிந்திருந்தும், ஏலி அவர்கைளக்
கட்டுப்படுத்தத் தவறிவிட்டான். 14 அதனால் தான்
ஏலியின் குடும்பத்தார் ெசய்த பாவங்கள் ஒருேபாதும்,
பலிகளாேலா, தானியக் காணிக்ைகயாேலா
தீர்வதில்ைல என்று நான் ஆைணயிட்டிருக்கிேறன்”
என்றார்.

15 விடியும்வைர சாமுேவல் படுக்ைகயிேலேய
படுத்திருந்தான். அதிகாைலயிேலேய எழுந்து
கர்த்தருைடய ஆலய கதைவத் திறந்தான். ஏலியிடம்
கர்த்தருைடய தரிசனத்ைதப் பற்றிக் கூற சாமுேவல்
பயந்தான்.

16 ஆனால் ஏலிேயா சாமுேவலிடம், “என் மகேன
சாமுேவல்!” என்று அைழத்தான். அதற்கு சாமுேவல்,
“ஐயா” என்றான்.

1 சாமுேவல் 2:30
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17 ஏலி அவனிடம், “கர்த்தர் உன்னிடம் என்ன
ெசான்னார்? அதைன என்னிடம்
மைறக்கேவண்டாம். ேதவன் உன்னிடம் ெசான்னச்
ெசய்திைய மைறத்தால் ேதவன் உன்ைனத்
தண்டிப்பார்” என்றான்.

18 அதனால் சாமுேவல் ஏலியிடம்
எல்லாவற்ைறயும் கூறினான். அவன் ஏலியிடம்
எைதயும் மைறத்து ைவக்கவில்ைல.
ஏலி, “அவர் கர்த்தர். அவருக்குச் சரிெயனத்
ேதான்றுவைத அவர் ெசய்யட்டும்” என்றான்.

19 சாமுேவல் வளரும்ேபாது கர்த்தர்
அவேனாேடேய இருந்தார். சாமுேவலின் எந்தச்
ெசய்தியும் ெபாய்யாக நிரூபிக்க கர்த்தர்
அனுமதிக்கவில்ைல. 20 பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா
வைரக்கும் சாமுேவல் உண்ைமயான கர்த்தருைடய
தீர்க்கதரிசி என்றறிந்தார்கள். 21 சீேலாவில்
ெதாடர்ந்து கர்த்தர் சாமுேவலுக்கு தம்ைம
காண்பித்து வந்தார், மற்றும் அங்ேக தம்முைடய
வார்த்ைதயினாேலேய கர்த்தர் சாமுேவலுக்குத்
தம்ைம ெவளிப்படுத்தி வந்தார்.

சாமுேவைலப் பற்றியச் ெசய்தி அைனத்து
இஸ்ரேவலருக்கும் பரவியது. ஏலி
முதியவனானான். அவனது குமாரர்கள்

ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்கு எதிராக தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்து வந்தனர்.

ெபலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள
ெவல்லுகின்றனர்

அந்த காலத்தில், இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு
எதிராகப் ேபார் ெசய்யப் ேபானார்கள். இஸ்ரேவலர்
எெபேனசர் என்ற இடத்தில் முகாமிட்டனர்.
ெபலிஸ்தர் தங்கள் முகாம்கைள ஆப்ெபக்கில்
அைமத்தனர். 2 ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைரத்
தாக்கும் ெபாருட்டுத் தயாரானார்கள். ேபார்த்
துவங்கியது.
ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்தனர்.
இஸ்ரேவல் ேசைனயில் உள்ள 4,000 வீரர்கைளப்
ெபலிஸ்தர் ெகான்றனர். 3 இஸ்ரேவல் வீரர்கள்
தங்கள் முகாம்களுக்குத் திரும்பி வந்தனர்.
மூப்பர்கள், “கர்த்தர் ஏன் ெபலிஸ்தர் நம்ைமத்
ேதாற்கடிக்கும்படிச் ெசய்தார்? சீேலாவில் உள்ள
நமது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டுவருேவாம். அதன்படி ேதவன் நம்ேமாடு கூட
ேபார்க்களத்துக்கு வருவார். அவர் நம்ைம
எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவார்” என்றனர்.

4 எனேவ ஜனங்கள் சீேலாவிற்குச் சிலைர
அனுப்பினார்கள். அவர்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டு வந்தனர். அப்ெபட்டியின் ேமல்
ேகருபீன்கள் இருந்தார்கள். அைவ கர்த்தர்
உட்காரும் சிங்காசனம் ேபால இருந்தது. ஏலியின்
இரண்டு குமாரர்களான ஓப்னியும் பிெனகாசும்
அப்ெபட்டிேயாடு வந்தனர்.

5 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது
முகாமுக்குள்ேள வந்ததும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பலமாகச் சத்தமிட்டனர். அச்சத்தம் பூமிையேய
அதிரச் ெசய்தது. 6 ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலர்களின்

சத்தத்ைதக் ேகட்டு, “ஏன் இஸ்ரேவல் முகாமில்
இவ்வாறு சத்தமிடுகிறார்கள்?” என்று ேகட்டனர்.
பின்னர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி
முகாமிற்கு ெகாண்டு வரப்பட்டைத
அறிந்துக்ெகாண்டனர். 7 ெபலிஸ்தர் அதனால்
அஞ்சினர். அவர்கேளா, “ேதவன் அவர்களின்
முகாமிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். நாம் இக்கட்டில்
இருக்கிேறாம். இதற்கு முன்பு இதுேபால்
நடந்ததில்ைல! 8 நாங்கள் கவைலப்படுகிேறாம்.
வல்லைமயான இந்தத் ெதய்வங்களிடமிருந்து
நம்ைம யார் காப்பாற்றுவார்கள்? இந்தத்
ெதய்வங்கள் ஏற்ெகனேவ எகிப்தியர்களுக்கு
ேநாையயும் துன்பங்கைளயும் ெகாடுத்தவர்கள். 9

ெபலிஸ்தியர்கேள, ைதரியமாக இருங்கள்,
ஆண்கைளப்ேபான்றுப் ேபாரிடுங்கள். முற்காலத்தில்
இஸ்ரேவலர்கள் நமக்கு அடிைமகளாக இருந்தனர்.
நீங்கள் ஆண்கைளப் ேபான்று
சண்ைடயிடாவிட்டால் அவர்களுக்கு
அடிைமயாகிவிடுவீர்கள்!” என்றனர்.

10 எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் கடுைமயாகச்
சண்ைடயிட்டு இஸ்ரேவலர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் வீரனும் தங்கள் முகாமிற்கு
ஓடினார்கள். இது இஸ்ரேவலுக்குப்
படுேதால்வியாயிருந்தது. 30,000 இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். 11 ெபலிஸ்தர்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, ஓப்னிையயும் பிெனகாைசயும்
ெகான்றுவிட்டனர். 12 அந்த நாளில் ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரத்திலிருந்து ஒருவன்
ேபார்க்களத்திலிருந்து சீேலாவிற்கு ஓடிப்ேபானான்.
அவன் தனது ஆைடையக் கிழித்ெதறிந்தான்.
தைலயின் ேமல் புழுதிைய அள்ளிப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டான். இவ்வாறு அவன் தன்
ேசாகத்ைத ெவளிகாட்டினான். 13 இந்த மனிதன்
சீேலாவிற்கு வந்தெபாழுது ஏலி நகர வாசல்களுக்கு
அருகில் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான்.
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பற்றி ஏலி
கவைலப்பட்டு, கவனித்துக் காத்திருந்தான். பிறகு
ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன்
சீேலாவுக்கு வந்து அந்தக் ெகட்டச் ெசய்திையக்
கூறினான். நகரிலிருந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
சத்தமாக அழத் துவங்கினார்கள். 14 ஏலி 98
வயதுைடயவன். அவன் குருடன். என்ன நடக்கிறது
என்பைத அவனால் காணமுடியவில்ைல. ஆனால்
அவனால் ஜனங்களின் உரத்த அழுைக சத்தத்ைதக்
ேகட்க முடிந்தது. ஏலி, “ஏன் இவர்கள் இவ்வாறு
சத்தமிடுகிறார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன் ஏலியிடம்
ஓடிவந்து நடந்தைதக் கூறினான். 16 அவன், “நான்
இப்ேபாதுதான் ேபார்க்களத்திலிருந்து ஓடி
வந்ேதன்” என்றான்.
ஏலி அவனிடம், “மகேன! என்ன நடந்தது?” என்று
ேகட்டான்.

17 அதற்கு அவன், “ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து
இஸ்ரேவலர்கள் ஓடிப்ேபானார்கள். இஸ்ரேவல்
பைட ஏராளமான வீரர்கைள இழந்துவிட்டது. உமது
இரு குமாரர்களும் மரித்துப்ேபானார்கள். ெபலிஸ்தர்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எடுத்துக்
ெகாண்டனர்” என்றான்.

1 சாமுேவல் 4:17
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18 ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையப்பற்றிச்
ெசான்னதும், ஏலி நாற்காலியிலிருந்து வாசல்
பக்கமாய் மல்லாக்காய் விழுந்து தன் கழுத்ைத
முறித்துக்ெகாண்டான். அவன் வயதானவனாகவும்
சரீரம் பருமனாகவும் இருந்ததால்,
மரித்துப்ேபானான். ஏலி இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள 20
ஆண்டுகள் வழிநடத்தினான்.

மகிைம ேபாய்விட்டது
19 ஏலியின் மருமகளான பிெனகாசின் மைனவி
அப்ேபாது நிைறமாத கர்ப்பிணியாக இருந்தாள்.
அவள் குழந்ைதப் ெபறுவதற்குரியக் காலம் அது.
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி பறிேபானதுப் பற்றி
அவள் ேகள்விப்பட்டாள். அேதாடு அவள் தன்
கணவனும் தன் மாமனாரும் மரித்துப்ேபானது
பற்றியும் ேகள்விப்பட்டாள். உடேன அவளுக்கு பிரசவ
வலி ஆரம்பமாகிக் குழந்ைதையப் ெபற்றாள். 20

அவளது பிரசவத்திற்கு உதவிய ெபண்ேணா,
“கவைலப்படாேத! நீ ஒரு ஆண்மகைனப்
ெபற்றிருக்கிறாய்” என்றாள்.
ஆனால் ஏலியின் மருமகேளா அைதக்
கவனிக்கவில்ைல, எவ்வித பதிலும் ெசால்லவில்ைல.
21 அவள், அந்தப் பிள்ைளக்கு இக்கேபாத் என்றுப்
ெபயரிட்டாள், அதற்கு ெபாருள் “இஸ்ரேவலரின்
மகிைமப் ேபாயிற்று!” என்பதாகும். ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டி பறிேபானது, கணவனும்
மாமனாரும் மரித்துப் ேபானார்கள், எனேவ அவள்
இந்தப் ெபயைர ைவத்தாள். 22 அவள்,
“இஸ்ரேவலரின் மகிைமப் ேபாயிற்று” ஏெனன்றால்
ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
பறித்துக் ெகாண்டனர் என்றாள்.

பரிசுத்தப் ெபட்டியினால் ெபலிஸ்தர்களுக்குத்
ெதால்ைல

ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய எெபேனசரிலிருந்து
அஸ்ேதாத்திற்குக் ெகாண்டுப் ேபானார்கள்.

2 ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டிைய
தாேகானின் ேகாவிலுக்குள் ெகாண்டுப் ேபாய்
தாேகானின் சிைலக்கு அருகில் ைவத்தனர். 3

மறுநாள் காைல, அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் எழுந்ததும்
தாேகானின் சிைல முகம்குப்புற விழுந்து
கிடப்பைதக் கண்டனர். தாேகான் கர்த்தருைடய
ெபட்டிக்கு முன்னால் விழுந்துகிடந்தது.
அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் தாேகானின் சிைலையப்
பைழய இடத்தில் ைவத்தனர். 4 ஆனால் மறுநாள்
காைலயில், மீண்டும் தாேகானின் சிைல முகம்குப்புற
விழுந்து கிடப்பைதக் கண்டனர்! கர்த்தருைடய
பரிசுத்த ெபட்டிக்கு முன்னால் தாேகான் சிைல
விழுந்துகிடந்தது. இந்தமுைற தாேகானின்
தைலயும், ைககளும் உைடந்து ேகாவில்
வாசற்படியிேலகிடந்தன. தாேகானின் உடல்
மாத்திரம் அப்படிேய கிடந்தது. 5 அதனால்தான்
இன்றும் கூட, தாேகானின் பூசாரிகளும்,
அஸ்ேதாத்தில் உள்ள தாேகானின் ேகாவிலுக்குள்
நுைழகிற ஒருவனும் ேகாவில் வாசற்படிைய
மிதிப்பதில்ைல.

6 அஸ்ேதாத்து ஜனங்களுக்கும், அவர்களது
அக்கம் பக்கத்தினருக்கும் வாழ்க்ைகச்
சிரமமாகும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். கர்த்தர்
அவர்களுக்கு பல துன்பங்கைளத் தந்தார்.
அவர்கைள ேதால் கட்டிகளினால் வாதித்தார்.
அவர்களுக்கு சுண்ெடலிகைளயும் அனுப்பினார்.
அைவ அவர்களின் கப்பல்களுக்கும்,
நிலப்பகுதிகளுக்கும் பரவியது. நகர ஜனங்கள்
அஞ்சினார்கள். 7 அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் நடப்பைத
எல்லாம் கண்டனர். அவர்கள், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டியானது இங்ேக
இருக்கக் கூடாது! அவர் நம்ைமயும் நமது
ெதய்வமான தாேகாைனயும் தண்டித்திருக்கிறார்”
என்றனர்.

8 அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் ெபலிஸ்தியரின் 5
ஆளுனர்கைளயும் வரவைழத்தனர். அவர்களிடம்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
நாம் என்னச் ெசய்யேவண்டும்?” என்று ேகட்டனர்.
ஆளுனர்கேளா, “இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய இங்கிருந்து காத்
பட்டணத்திற்கு எடுத்துப்ேபாக ேவண்டும்” என்றனர்.
ஆகேவ ெபலிஸ்தர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசன்றனர்.

9 ஆனால் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய காத்
நகரம் வைரக்கும் ெபலிஸ்தர்கள் எடுத்துச்
ெசன்றதும், காத் நகைர கர்த்தர் தண்டித்தார்.
ஜனங்கள் மிகவும் கலக்கமுற்றனர். இைளஞர்
முதியவர் என அைனவருக்கும் ேதவன்
ெதால்ைலகைள ஏற்படுத்தினார். ேதவன்
அங்குள்ளவர்களுக்கும் ேதால் கட்டிகைள தந்தார்.
10 எனேவ, ெபலிஸ்தியர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய எக்ேரானுக்கு அனுப்பினர்.
ஆனால் அங்குள்ள ஜனங்கள் ேதனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையக் கண்டதும், முைறயிட்டார்கள்.
“எங்களது எக்ேரான் நகரத்திற்கு இஸ்ரேவலருைடய
ேதவனின் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஏன் ெகாண்டு
வந்தீர்கள்? நீங்கள் எங்கைளயும் எங்கள்
ஜனங்கைளயும் ெகால்ல விரும்புகிறீர்களா?” எனக்
ேகட்டனர். 11 எக்ேரான் ஜனங்கள் ெபலிஸ்திய
ஆளுனர்கைளக் கூட்டி, “இஸ்ரேவலருைடய
ேதவனின் ெபட்டி நம்ைம ெகான்றுப் ேபாடுவதற்கு
முன் இதைன அதன் பைழய இடத்திற்ேக
அனுப்பிவிடுேவாம்!” என்றனர்.
எக்ேரான் ஜனங்கள் மிகவும் பயமைடந்தனர்!
அங்குள்ள ஜனங்கைள ேதவன் மிகவும்
கஷ்டப்படுத்தினார். 12 பலர் மரித்தனர்.
மரிக்காதவர்களுக்கு ேதால் கட்டி இருந்தது.
எக்ேரான் ஜனங்களின் கூக்குரல் பரேலாகம்வைர
எட்டியது.

ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி திருப்பி
அனுப்பப்படுகிறது

ெபலிஸ்தர் தம் நாட்டில் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஏழு மாதங்கள் ைவத்திருந்தனர்.
2 ெபலிஸ்தர் தங்கள் பூசாரிகைளயும்,

மந்திரவாதிகைளயும் அைழத்து, “கர்த்தருைடய
ெபட்டிைய என்னச் ெசய்யலாம்? ெபட்டிைய எவ்வாறு
திருப்பி அனுப்பலாம்” என்று ேகட்டனர்.

1 சாமுேவல் 4:18
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3 அதற்கு அவர்கள், “நீங்கள் இஸ்ரேவலரின்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையத் திருப்பி
அனுப்புவதானால் ெவறுைமயாக அனுப்பேவண்டாம்.
அன்பளிப்ேபாடு அனுப்புங்கள். அப்ேபாது உங்கள்
பாவங்கைளயும் இஸ்ரேவலின் ேதவன் எடுத்துப்
ேபாடுவார். பின் நீங்களும் குணம் ெபறுவீர்கள்.
நீங்களும் பரிசுத்தம் அைடவீர்கள். இதைனச்
ெசய்தால் ேதவன் உங்கைளத் தண்டிப்பைதயும்
நிறுத்துவார்” என்றனர்.

4 ெபலிஸ்தர்கள், “நம்ைம மன்னிப்பதற்காக நாம்
எத்தைகய காணிக்ைககைள இஸ்ரேவலரின்
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்?” எனக்ேகட்டனர்.
அதற்கு பூசாரிகளும், மந்திரவாதிகளும் பதில்
ெசான்னார்கள். “ஒவ்ெவாரு நகரத்துக்கும் ஒரு
ஆளுநராக, 5 ெபலிஸ்திய ஆளுநர்கள்
இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கும் உங்கள்
ஆளுநர்களுக்கும் ஒேரவிதமானப் பிரச்சைனதான்.
எனேவ தங்கத்தால் 5 உருவங்கைள ேதால்
கட்டியின் சாயலிலும், 5 சுண்ெடலி சாயலிலும்
ெசய்து அனுப்பேவண்டும். 5 எனேவ, உங்கைள
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேதால்கட்டி மற்றும்
எலியின் உருவங்கைள ெசய்யுங்கள். அத்தங்க
உருவங்கைள இஸ்ரேவல் ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்குங்கள். பின் இஸ்ரேவலின் ேதவன்,
உங்கைளயும் உங்கள் ெதய்வங்கைளயும், உங்கள்
நாட்ைடயும் தண்டிப்பைத நிறுத்துவார். 6

எகிப்தியர்கைளயும் பார்ேவாைனயும் ேபான்று
கடினமனம் உைடயவர்களாக இராதீர்கள். ேதவன்
எகிப்தியர்கைளத் தண்டித்தார். எனேவதான்
எகிப்தியர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள எகிப்ைத விட்டுப்
ேபாகும்படி அனுமதித்தனர்.

7 “இப்ேபாது நீங்கள் ஒரு புது வண்டிையச்
ெசய்யேவண்டும். நுகம்பூட்டாத இரண்டு இைளய
பசுக்கைளப் பிடித்து வண்டியில் கட்டேவண்டும்.
அவற்றின் கன்றுக்குட்டிகைள அவற்றின் பின்
ேபாகவிடாமல் வீட்டில் கட்டேவண்டும். 8

கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அவ்வண்டியில்
ைவக்கவும். தங்க உருவங்கைளயும் சிைலகைளயும்
ெபட்டியின் அருகில் பக்கத்தில் ைபயில் ைவக்கவும்.
இைவ உங்கள் பாவங்கைள மன்னிக்கும்
ேதவனுக்கான அன்பளிப்புகளாகும். வண்டிைய
ேநரான வழியில் ேபாகவிடுங்கள். 9 வண்டிையக்
கவனியுங்கள். அது ேநராக இஸ்ரேவலரின் ெசாந்த
இடமான ெபத்ஷிேமசுக்குப் ேபானால், நமக்கு இந்த
ேநாய்கைளத் தந்தவர் கர்த்தர் தான் என அறியலாம்.
ஒருேவைள ெபத்ஷிேமசுக்கு அப்பசுக்கள் ேநராகச்
ெசல்லவில்ைல என்றால், இஸ்ரேவலரின் ேதவன்
நம்ைமத் தண்டிக்கவில்ைல, இந்த ேநாய்
தற்ெசயலாக வந்தது என்று அறிந்துெகாள்ளலாம்”
என்றனர்.

10 ெபலிஸ்தியர் பூசாரிகளும் மந்திரவாதிகளும்
ெசான்னபடிச் ெசய்தனர். அப்ேபாது தான்
கன்றுகைள ஈன்ற இரண்டு பசுக்கைளக்
கண்டார்கள். அந்த இரண்டு பசுக்கைள வண்டியில்
பூட்டி அதன் கன்று குட்டிகைள வீட்டுத் ெதாழுவில்
கட்டினார்கள். 11 பின் ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய வண்டியில் ைவத்தனர். தங்க
உருவங்களால் ெசய்யப்பட்ட ேதால்கட்டிையயும்,
சுண்ெடலிகைளயும் அதன் பக்கத்தில் ைவத்தனர். 12

பசுக்கள் ேநராக ெபத்ஷிேமசுக்குச் ெசன்றன. அைவ

ேநராகச் சாைலயில் வலது பக்கேமா இடது
பக்கேமா திரும்பாமல் ெசன்றன. ெபலிஸ்தர்கள்
ெதாடர்ந்து நகர எல்ைலவைர பின் ெசன்றனர்.

13 ெபத்ஷிேமசின் ஜனங்கள் தங்கள் ேகாதுைமைய
பள்ளத்தாக்கிேல அறுவைட ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையக்
கண்டனர். அவர்கள் ெபட்டிைய மீண்டும் பார்த்ததில்
மிகவும் மகிழ்ந்தனர். அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ஓடினார்கள். 14 ெபத்ஷிேமசில் ேயாசுவாவின்
வயலுக்கு வண்டி வந்து பாைறக்கருகில் நின்றது.
ஜனங்கள் வண்டி மரங்கைளப் பிளந்தனர்,
பசுக்கைளக் ெகான்று கர்த்தருக்கு பலியாக
ெசலுத்தினார்கள்.
ேலவியர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எடுத்துச் ெசன்றனர். தங்க உருவங்கள் இருந்தப்
ைபையயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அவற்ைறப் ெபரியப் பாைறமீது ைவத்தனர். அந்த
நாளில் ெபத்ஷிேமசின் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு தகன
பலிகைள அளித்தனர்.

16 ஐந்து ெபலிஸ்திய ராஜாக்களும் ெபத்ஷிேமசின்
ஜனங்கள் ெசய்வைத எல்லாம் கவனித்தனர். அன்ேற
அவர்கள் எக்ேரானுக்குத் திரும்பினார்கள்.

17 இவ்வாறு ெபலிஸ்தர் ேதால் கட்டிகளின் தங்க
உருவங்கைள தம் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக
கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். ஒவ்ெவாரு ெபலிஸ்திய
நகரத்திற்கும் ஒரு உருவம் வீதம் ெகாடுத்தனர்.
அைவ அஸ்ேதாத்து, அஸ்கேலான், காத், காசா,
எக்ேரான் ஆகியைவயாகும். 18 ெபலிஸ்தர்
சுண்ெடலியின் தங்க உருவங்கைளயும்
அனுப்பினார்கள். அைவயும் நகர எண்ணிக்ைகையப்
ேபாலேவ இருந்தன. இந்நகரங்கைளச் சுற்றிலும்
சுவர்களும், நகரங்கைளச் சுற்றிலும் கிராமங்களும்
இருந்தன.
ெபத்ஷிேமசின் ஜனங்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையப் பாைறயின் ேமல் ைவத்தனர். அப்பாைற
இன்றும் ேயாசுவாவின் வயலில் உள்ளது.

19 ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையப் பார்த்தேபாது அங்ேக ஆசாரியர்கள்
இல்லாமல் இருந்தனர். எனேவ ேதவன்
ெபத்ஷிேமசில் 70 ேபைர ெகான்றார். ெபத்ஷிேமசில்
உள்ள ஜனங்கள் இக்ெகாடுைமயான
தண்டைனக்காகக் கதறி அழுதனர். 20 அவர்கள்
“பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பராமரிக்கும் ஆசாரியன்
எங்ேக இருக்கிறான்? இங்கிருந்து அந்த ெபட்டி
எங்ேக ெசல்லேவண்டும்?” என்றனர்.

21 கீரியாத்யாரீம் என்ற இடத்தில் ஒரு ஆசாரியன்
இருந்தான். அங்குள்ள ஜனங்களுக்கு ெபத்ஷிேமசின்
ஜனங்கள் தூது அனுப்பினார்கள். தூதுவர்கள்,
“ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையத்
திரும்பக் ெகாண்டு வந்துவிட்டனர். இதைன உங்கள்
நகரத்திற்கு எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.

கீரியாத்யாரீம் ஜனங்கள் வந்து கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் அதைன பாைறேமல் இருந்த

அபினதாபின் வீட்டில் ைவத்தனர். கர்த்தருைடய
ெபட்டிையக் காக்க அபினதாபின் குமாரன்
எெலயாசாருக்கு அவர்கள் சிறப்பான சடங்குகைளச்
ெசய்தார்கள். 2 ெபட்டி கீரியாத்யாரீமிேலேய 20
ஆண்டுகள் இருந்தது.

1 சாமுேவல் 7:2
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இஸ்ரேவலர்கைள கர்த்தர் காப்பாற்றுகிறார்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் கர்த்தைரப் பின்பற்ற
ெதாடங்கினார்கள். 3 சாமுேவல் அவர்களிடம்,
“நீங்கள் உண்ைமயிேலேய கர்த்தரிடம்
மனப்பூர்வமாக திரும்புவீர்கள் என்றால் உங்களிடம்
உள்ள அந்நிய ெதய்வங்கைள தூர எறியுங்கள்.
அஸ்தேராத் விக்கிரகங்கைளத் தூக்கி எறியுங்கள்.
நீங்கள் உங்கைள முழுைமயாக கர்த்தருக்கு ஒப்புக்
ெகாடுங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு மட்டுேம ேசைவ
ெசய்யேவண்டும்! பின்னேர கர்த்தர் உங்கைள
ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவார்” என்றான்.

4 எனேவ இஸ்ரேவலர் தமது பாகால் மற்றும்
அஸ்தேராத் சிைலகைளத் தூர எறிந்தனர்.
கர்த்தருக்கு மட்டுேம ேசைவ ெசய்தனர்.

5 சாமுேவல் “இஸ்ரேவலர் அைனவரும்
மிஸ்பாவில் கூடுங்கள். நான் உங்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்ேவன்” என்றான்.

6 இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவில் கூடினார்கள். அவர்கள்
தண்ணீைர கர்த்தருைடய சந்நிதியில்
ஊற்றினார்கள். இவ்விதமாக உபவாசம் இருந்தனர்.
அன்ைறய நாளில் எந்த வைக உணவும் உண்ணாமல்,
தங்கள் பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தி அைத
அறிக்ைகயிட்டனர். “நாங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்ேதாம்” என்றனர், எனேவ சாமுேவல்
இஸ்ரேவலர்களின் நீதிபதியாக மிஸ்பாவில்
இருந்தான்.

7 ெபலிஸ்தர், இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவில்
கூடுகின்றைதப்பற்றி அறிந்துெகாண்டனர்.
ெபலிஸ்தியர்களின் ராஜாக்கள் இஸ்ரேவலருக்கு
எதிராகப் ேபார் ெசய்யச் ெசன்றனர். இைதயறிந்து
இஸ்ரேவலர் பயந்தார்கள். 8 அவர்கள்
சாமுேவலிடம், “எங்களுக்காக நமது ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்வைத நிறுத்தேவண்டாம்!
எங்கைள ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுமாறு
கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்!” என்றனர்.

9 சாமுேவல் ஆட்டுக்குட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டான். அதைன முழுைமயாக
கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாகச்
ெசலுத்தினான். சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தர் அவனுைடய
ெஜபத்திற்கு பதில் ெசான்னார். 10 சாமுேவல்
தகனபலிையச் ெசலுத்திக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுடன் ேபாரிட
வந்தனர். ஆனால் கர்த்தர் ெபலிஸ்தியர்கள் பக்கம்
ெபரிய இடிமுழங்குமாறு ெசய்தார். இது
ெபலிஸ்தைரக் அச்சப்படுத்தியது, ேமலும் குழப்பியது.
தைலவர்களால் அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்த
இயலவில்ைல. எனேவ இஸ்ரேவலர்கள் அவர்கைளப்
ேபாரில் ேதாற்கடித்தனர். 11 இஸ்ரேவலர்கள்
மிஸ்பாவிலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைள ெபத்கார் வைர
துரத்தினார்கள். வழிெயல்லாம் ெபலிஸ்தர்கைளக்
ெகான்றனர்.

இஸ்ரேவலுக்கு சமாதானம் திரும்புகிறது
12 இதற்குப்பின், சாமுேவல் ஒரு சிறப்பான
கல்ைல நிறுவினான். அது ேதவனுைடய உதவிைய
ஜனங்கள் நிைனவு கூரும்படி இருந்தது. இந்த கல்
மிஸ்பாவிற்கும் ேசணுக்கும் இைடயில் இருந்தது.

அதற்கு “எெபேனசர்” (உதவியின் கல்) என்று
ேபரிட்டான். “இந்த இடம் வரும்வைர கர்த்தர்
நமக்கு உதவிச் ெசய்தார்” என்றான்.

13 ெபலிஸ்தர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவலுக்குள் நுைழயவில்ைல.
சாமுேவலின் மீதியான வாழ்வு முடியுமட்டும் கர்த்தர்
ெபலிஸ்தியர்களுக்கு எதிராக இருந்தார். 14

ெபலிஸ்தர் ஏற்ெகனேவ இஸ்ரேவலர்களிடம்
இருந்து எக்ேரான் முதல் காத் வைர பல
நகரங்கைளக் ைகப்பற்றி இருந்தனர். அவற்ைற
இஸ்ரேவலர் திரும்பப் ெபற்றனர். அவற்ைறச்
சுற்றியுள்ள நகரங்கைளயும்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் எேமாரியருக்கும் இைடயில்
சமாதானம் நிலவியது.

15 சாமுேவல் தம் வாழ்நாள் முழுவதும்
இஸ்ரேவலர்கைள வழிநடத்திச் ெசன்றான். 16

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள நியாயம் விசாரித்துக்
ெகாண்டு சாமுேவல் இடம்விட்டு இடம் ெசன்றான்.
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சுற்றுப்பயணம் ெசய்து, அவன்
ெபத்ேதல், கில்கால், மிஸ்பா ேபான்ற இடங்களில்
நியாயம் விசாரித்து வந்தான். 17 அவனது வீடு
ராமாவில் இருந்தது. எனேவ எப்ேபாதும் அங்ேகேய
திரும்பி வருவான். இஸ்ரேவலர்கைள அங்கிருந்ேத
ஆண்டு ெகாண்டும் நியாயம் விசாரித்தும் வந்தான்.
சாமுேவல் ராமாவில் கர்த்தருக்காக ஒரு பலிபீடம்
கட்டினான்.

இஸ்ரேவலர் ஒரு ராஜா ேவண்டும் என்று
ேகட்கிறார்கள்

சாமுேவல் முதுைமயைடந்ததும், அவன் தன்
ஜனங்கைள நியாயம் விசாரிக்க ஏற்பாடு
ெசய்தான். 2 அவனது மூத்த குமாரனின்

ெபயர் ேயாேவல், இைளயவனுக்குப் ெபயர் அபியா,
அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவில் நீதிபதிகளாக
இருந்தனர். 3 ஆனால் சாமுேவல் வாழ்ந்த விதத்தில்
அவனது குமாரர்கள் வாழவில்ைல. அவர்கள்
இரகசியமாகப் பணம் ெபற்றுக்ெகாண்டு
நீதிமன்றங்களில் தீர்ப்ைப மாற்றினார்கள். அவர்கள்
ஜனங்கைள நீதிமன்றத்திேல ஏமாற்றினார்கள். 4

எனேவ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் கூடி, ராமாவிேல
சாமுேவைல சந்திக்கும்படி ெசன்றனர். 5 மூப்பர்கள்
சாமுேவலிடம், “உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது.
உங்கள் குமாரர்கள் சத்தியத்தின் வழியில்
வாழவில்ைல அவர்கள் உங்கைளப் ேபால் இல்ைல.
இப்ேபாது, மற்ற நாடுகைளப் ேபான்று எங்கைள
ஆள்வதற்கு ஒரு ராஜாைவத் தாருங்கள்” என்று
ேகட்டனர்.

6 எனேவ மூப்பர்கள் தங்கைள வழி நடத்த ஒரு
ராஜாைவ ேவண்டினார்கள். சாமுேவல் இதைன ஒரு
ெகட்ட திட்டம் என எண்ணினான். எனேவ
சாமுேவல் கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான். 7 கர்த்தர்
சாமுேவலிடம், “ஜனங்கள் ெசான்னைதப்ேபால்
ெசய்யவும், அவர்கள் உன்ைனத் தள்ளவில்ைல.
என்ைனத் தள்ளியுள்ளார்கள்! என்ைன
அவர்களுைடய ராஜாவாக ஏற்றுக்ெகாள்ள
விருப்பமில்ைல! 8 அவர்கள் எப்ேபாதும் ெசய்தது
ேபாலேவ ெதாடர்ந்து ெசய்கிறார்கள். நான்
எகிப்திலிருந்து அவர்கைள ெவளிேய

1 சாமுேவல் 7:3

302



9

ெகாண்டுவந்ேதன். ஆனால் என்ைன விட்டுவிட்டு
மற்ற ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்தனர். அவர்கள்
அைதேய உனக்கும் ெசய்வார்கள். 9 எனேவ
அவர்கள் ெசான்னைதக் கவனித்து அவர்கள்
ெசால்வதுேபால் ெசய்யவும். ஆனால் அவர்கைள
எச்சரிக்கவும். ஒரு ராஜா அவர்களுக்கு என்ன
ெசய்வான் என்பைதயும் கூறு! ஒரு ராஜா எவ்வாறு
ஆள்வான் என்பைதயும் கூறு” என்றார்.

10 அவர்கள் சாமுேவலிடம் ஒரு ராஜா
ேவண்டுெமனக் ேகட்டிருந்தனர். எனேவ சாமுேவல்
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைற அவர்களிடம் ெசான்னான்.
11 அவன் ெசான்னது. “உங்கைள ஆள்வதற்கு ஒரு
ராஜா வந்தால், அவன் ெசய்வது இதுதான்: அவன்
உங்களின் குமாரர்கைள எடுத்துக்ெகாள்வான்.
அவர்கைளத் தனக்கு ேசைவ ெசய்யுமாறு
பலவந்தப்படுத்துவான். அவர்கைள வீரர்கள்
ஆகுமாறு கட்டாயப்படுத்துவான். அவர்கள் அவனது
ேதரிலிருந்து சண்ைடயிட ேவண்டும். அவனது
பைடயில் குதிைர வீரர்களாக ேவண்டும். அவர்கள்
காவல்காரர்களாகி ராஜாவின் இரதத்துக்கு
முன்னால் ெசல்லேவண்டும்.

12 “ராஜா உங்கள் பிள்ைளகைள வீரர்களாகுமாறு
வற்புறுத்துவான். சிலர் 1,000 ேபருக்கான
அதிகாரிகளாகவும், இன்னும் சிலர் 50 ேபருக்கான
அதிகாரிகளாகவும் ஆவார்கள்.

“ராஜா உங்கள் பிள்ைளகைளக் கட்டாயப்படுத்தி
தம் வயல்கைள உழவும், அறுவைட ெசய்யவும்
ஈடுபடுத்துவான். அவன் உங்கள் பிள்ைளகைளக்
கட்டாயப்படுத்தி ேபாருக்கான ஆயுதங்கைளச்
ெசய்யச் ெசால்வான்! அவர்களது ேதருக்கான
ெபாருட்கைளச் ெசய்யுமாறு பலவந்தப்படுத்துவான்!

13 “ராஜா உங்கள் ெபண் பிள்ைளகைள
எடுத்துக்ெகாள்வான். தனக்கான வாசைனப்
ெபாருட்கைளச் ெசய்யச் ெசால்வான். அவர்களில்
சிலைர அவனுக்காக சைமக்கவும், பலகாரம் சுடவும்
பலவந்தப்படுத்துவான்.

14 “ராஜா உங்கள் ெசழிப்பான வயல்கைளயும்,
திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவ
மரங்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்வான். தன்
அதிகாரிகளுக்கு அவற்ைறக் ெகாடுப்பான். 15

உங்கள் தானியங்களிலும் திராட்ைசயிலும் பத்தில்
ஒரு பாகத்ைத எடுத்துக் ெகாள்வான். அவற்ைறத்
தன் அதிகாரிகளுக்குக் ெகாடுப்பான்.

16 “ராஜா உங்களிலிருந்து ேவைலக்காரைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும், ேதர்ந்த வாலிபர்கைளயும்
எடுத்துக் ெகாள்வான். அவன் உங்கள்
கழுைதகைளயும் எடுத்து தன் ெசாந்த
உபேயாகத்துக்கு ைவத்துக்ெகாள்வான். 17 உங்கள்
மந்ைதயில் பத்தில் ஒரு பாகத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாள்வான்.

“நீங்கேளா ராஜாக்களுக்கு அடிைமயாவீர்கள், 18

காலம் வரும்ேபாது நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த
ராஜாவால் கதறி அழுவீர்கள். அப்ேபாது கர்த்தர்
உங்களுக்குப் பதில் ெசால்லமாட்டார்” என்றான்.

19 ஆனால் ஜனங்கள் சாமுேவலுக்கு ெசவி
ெகாடுக்கவில்ைல. அவர்கள், “இல்ைல! எங்கைள
ஆள ஒரு ராஜா ேவண்டுெமன விரும்புகிேறாம். 20

அப்ேபாது நாங்கள் மற்ற நாடுகைளப் ேபான்று
இருப்ேபாம், ராஜா எங்கைள வழிநடத்துவான்.

எங்கேளாடு வந்து எங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்வான்”
என்றனர்.

21 சாமுேவல் ஜனங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு
கர்த்தரிடம் அவர்கள் வார்த்ைதகைளத் திருப்பிச்
ெசான்னான். 22 கர்த்தேரா, “அவர்கள்
ெசால்வைதக் ேகள்! ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்து”
என்றார்.
பிறகு சாமுேவல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்,

“நல்லது! நீங்கள் புதிய ராஜாைவ அைடவீர்கள்.
இப்ேபாது, நீங்கள் அைனவரும் வீட்டுக்குத் திரும்பிச்
ெசல்லுங்கள்” என்றான்.

சவுல் தன் தந்ைதயின் கழுைதகைளத் ேதடுகிறான்

ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் கீஸ்
முக்கியமானவனாக இருந்தான். இவன்
அபிேயலின் குமாரன். அபிேயல் ேசேராரின்

குமாரன், ேசேரார் ெபேகாராத்தின் குமாரன்,
ெபேகாேராத் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்த
அப்பியாவின் குமாரன். 2 கீஸுக்கு சவுல் என்ற
குமாரன் இருந்தான். இவன் அழகான இைளஞன்.
இவைனப்ேபால் அழகுள்ளவன் யாரும் இல்ைல.
இஸ்ரேவலில் எல்ேலாரும் இவன் ேதாளுக்குக்
கீழாயிருக்கத்தக்க உயரம் இருந்தான்.

3 ஒரு நாள் கீஸின் கழுைதகள் ெதாைலந்துப்
ேபாயின. எனேவ அவன் தன் குமாரன் சவுலிடம், “ஒரு
ேவைலக்காரைன அைழத்துப்ேபாய் கழுைதகைளத்
ேதடு” என்றான். 4 சவுல் கழுைதகைளத் ேதடிப்
ேபானான். அவன் எப்பிராயீம் மைலச்சரிவுகளிலும்
சலிஷா பகுதிகளிலும் ேதடினான். ஆனால் கண்டு
பிடிக்க முடியவில்ைல. எனேவ சாலீம் நாட்டுப் பக்கம்
ேபானார்கள். அங்ேகயும் இல்ைல. பிறகு ெபன்யமீன்
நாட்டுப் பக்கத்திலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.

5 இறுதியாக, சவுலும் ேவைலக்காரனும் சூப்
நாட்டிற்கு வந்தனர். சவுல் தன் ேவைலக்காரனிடம்,
“நாம் திரும்பிப் ேபாகலாம். என் தந்ைத இப்ெபாழுது
கழுைதகைள விட்டு நம்ைமப்பற்றி கவைலப்பட
ஆரம்பித்திருப்பார்” என்றான்.

6 ஆனால் ேவைலக்காரேனா, “ஒரு ேதவமனிதன்
இங்ேக இருக்கிறார். ஜனங்கள் அவைர
மதிக்கின்றனர். அவர் ெசால்வெதல்லாம்
உண்ைமயாகிறது. எனேவ, நாம் நகரத்திற்குள்
ேபாேவாம். நாம் அடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டிய
இடத்ைதப்பற்றி ேதவமனிதன் கூறக்கூடும்” என்றான்.

7 சவுல் தன் ேவைலக்காரனிடம், “உறுதியாக, நாம்
நகருக்குள் ேபாேவாம், ஆனால் அவருக்கு எைதக்
ெகாடுப்பது? ேதவமனிதனுக்கு ெகாடுக்க
அன்பளிப்புகள் எதுவுமில்ைல. நம்மிடம் உணவு கூட
இல்ைலேய?” என்றான்.

8 மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரன், “பாருங்கள்,
என்னிடம் ெகாஞ்சம் பணம் இருக்கிறது. இதைனத்
ேதவமனிதனுக்கு ெகாடுப்ேபாம். பிறகு நாம் அடுத்துப்
ேபாக ேவண்டிய இடத்ைதப்பற்றி அவர் ெசால்வார்”
என்றான்.

9 சவுல் தனது ேவைலக்காரனிடம், “நல்ல
ேயாசைன! நாம் ேபாேவாம்!” என்றான். எனேவ,
ேதவமனிதன் தங்கி இருந்த நகருக்கு அவர்கள்
ெசன்றார்கள்.
சவுலும், ேவைலக்காரனும் நகைர ேநாக்கி மைல
மீது ஏறிக்ெகாண்டிருந்தனர். சாைலயில் அவர்கள்
சில இளம் ெபண்கைள சந்தித்தார்கள். அந்த இளம்

1 சாமுேவல் 9:9

303



10

ெபண்கள் தண்ணீர் எடுக்க வந்து
ெகாண்டிருத்தார்கள். சவுலும், ேவைலக்காரனும்
அந்த இளம் ெபண்களிடம், “சீயர் இங்குதான்
இருக்கிறாரா?” என்ற ேகட்டார்கள், (முற்காலத்தில்,
இஸ்ரேவலில் இருந்த ஜனங்கள் தீர்க்கதரிசிைய,
“சீயர்” என்று அைழத்தார்கள். எனேவ, அவர்கள்
ேதவனிடம் ஏேதனும் ேகட்க ேவண்டியிருந்தால்,
“நாம் சீயரிடம் ேபாகலாமா?” என்பார்கள்.)

12 அந்த இளம் ெபண்கள், “ஆம், சீயர் இங்குதான்
இருக்கிறார். அவர் சாைலயில் சற்று தூரத்தில் தங்கி
இருக்கிறார். அவர் இன்றுதான் ஊருக்கு வந்தார்.
சமாதான பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்காக இன்று
சிலர் அவைர ஆராதைன இடத்தில்
சந்திக்கிறார்கள். 13 ஊருக்குள் நீங்கள் விைரவாகச்
ெசன்றால், ஆராதைன ெசய்யுமிடத்தில் அவர்
உண்ணப்ேபாகும் முன் அவைரச் சந்தித்துவிடலாம்.
அத்தீர்க்கதரிசி பலிைய ஆசீர்வதிப்பார். எனேவ
அவர் அங்கு ேசரும் முன்பு ஜனங்கள் உண்ணத்
ெதாடங்கமாட்டார்கள். எனேவ, நீங்கள் ெகாஞ்சம்
விைரவாகச் ெசன்றால் அத்தீர்க்கதரிசிைய சந்திக்க
முடியும்” என்றார்கள்.

14 சவுலும் அவனது ேவைலக்காரனும் நகைர
ேநாக்கி மைலயில் ஏறத்ெதாடங்கினார்கள்.
நகருக்குள் நுைழயும் சமயத்தில், சாமுேவல்
அவர்கைள ேநாக்கி வந்தான். அப்ெபாழுதுதான்
சாமுேவல் ஆராதைன இடத்திற்கு ேபாக நகைர
விட்டு ெவளிேய வந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

15 சவுல் வருவதற்கு ஒருநாள் முன்பு, கர்த்தர்
சாமுேவலிடம், 16 “நாைள இந்ேநரத்தில் உன்னிடம்
ஒருவைன அனுப்புேவன். அவன் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தில் உள்ளவன். அவைன இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் புதிய தைலவனாக நீ அபிேஷகம் ெசய்.
அவன் ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து என் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவான். நான் என்னுைடய ஜனங்களின்
துன்பத்ைதப் பார்த்திருக்கிேறன். அழுைகையக்
ேகட்டிருக்கிேறன்.” என்றார்.

17 சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்தான். அப்ேபாது
கர்த்தர், “நான் ெசான்னது இவைனப் பற்றித்தான்.
இவேன எனது ஜனங்கைள ஆள்வான்” என்றார்.

18 சவுல் வழி ேகட்பதற்காகக் கதவண்ைட
நின்றிருந்து சாமுேவைல ெநருங்கி, “தயவு ெசய்து
சீயரின் வீடு எங்ேக இருக்கிறெதன்று
ெசால்லுங்கள்?” என்று ேகட்டான்.

19 அதற்கு சாமுேவல், “நாேன சீயர், நீ எனக்கு
முன்பாக ஆராதைன இடத்திற்கு ேமைடயின்ேமல்
ஏறிப்ேபா! இன்று என்ேனாடு ேசர்ந்து நீயும் உனது
ேவைலக்காரனும் சாப்பிடுங்கள். நான் உங்கைள
நாைளக் காைலயில்தான் ேபாகவிடுேவன். உனது
ேகள்விகளுக்ெகல்லாம் பதில் ெசால்ேவன். 20

மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் இழந்த
கழுைதகைளப்பற்றி கவைலப்பட ேவண்டாம்.
அைவக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்ேபாது அைனத்து
இஸ்ரேவலரும் உன்ைன விரும்புகின்றனர்! அவர்கள்
உன்ைனயும் உன் குடும்பத்திலுள்ள அைனவைரயும்
விரும்புகின்றனர்” என்றான்.

21 அதற்கு சவுல், “ஆனால் நான் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இதுதான்
இஸ்ரேவலில் மிகவும் சிறிய ேகாத்திரம், இதில்
எனது குடும்பந்தான் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திரேல
மிகவும் சிறியது. இவ்வாறிருக்க இஸ்ரேவல் என்ைன

விரும்புவதாக எப்படி ெசால்கிறீர்?” என்று ேகட்டான்.
22 பிறகு சாமுேவல், சவுைலயும் அவனது
ேவைலக்காரைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு உணவு
சாப்பிடும் பகுதிக்குப் ேபானான். ஏறக்குைறய 30
ேபர் ேசர்ந்து உணவு உண்ணவும் பலிைய
பங்கிட்டுக்ெகாள்ளவும் அைழக்கப்பட்டிருந்தனர்.
சாமுேவல், சவுலுக்கும் அவனது
ேவைலக்காரனுக்கும் ேமைஜயில் மிக முக்கியமான
இடத்ைதக் ெகாடுத்தான். 23 சாமுேவல்
சைமயற்காரனிடம், “நான் எடுத்து ைவக்கச்
ெசான்ன இைறச்சியின் ஒரு பகுதிையப் பரிமாறு”
என்றான்.

24 சைமயற்காரன் ெதாைடக்கறிையக் ெகாண்டு
வந்து ேமைஜயில் சவுலின் முன்னால் ைவத்தான்.
சாமுேவல் “உனக்கு முன்பாக இருக்கும்
இைறச்சிையச் சாப்பிடு, இந்தச் சிறப்பான
ேநரத்தில் ஜனங்கள் கூடியிருந்தாலும் இது
உனக்காக பாதுகாத்து ைவக்கப்பட்டது” என்றான்.
எனேவ சவுல் அன்று சாமுேவேலாடு ேசர்ந்து
அதைனச் சாப்பிட்டான்.

25 அவர்கள் உண்டு குடித்ததும் ஆராதைன
இடத்திலிருந்து கீேழ இறங்கி மீண்டும் நகரத்திற்குள்
ெசன்றார்கள். சாமுேவல் சவுலுக்காக ஒரு
படுக்ைகைய ேமல் வீட்டில் அைமத்தான். 26 சவுல்
அதில் உறங்கினான்.
மறுநாள், அதிகாைலயில் சவுைல ேமல் வீட்டிற்கு
அைழத்தான். “எழு, நான் உன்ைன உன் வழியிேல
அனுப்புேவன்” என்றான். அவனும் தயார் ஆகி
சாமுேவேலாடு வீட்ைடவிட்டு ெவளிேயறினான்.

27 சவுலும் ேவைலக்காரனும் சாமுேவேலாடு
ஊரின் எல்ைலக்கு ெசன்றனர். சாமுேவல் சவுலிடம்
“உனது ேவைலக்காரைன நமக்கு முன்ேன ேபாகச்
ெசால். நான் உனக்காக ேதவனிடமிருந்து ஒரு
ெசய்திைய ைவத்திருக்கிேறன்” என்றான்.
ேவைலக்காரனும் முன் நடந்தான்.

சாமுேவல் சவுைல அபிேஷகம் ெசய்கிறான்

சாமுேவல் சிறப்புக்குரிய எண்ெணய்
இருக்கும் ஜாடிைய எடுத்தான். அதைனச்
சவுலின் தைலயில் ஊற்றி, முத்தமிட்டுச்

ெசான்னான், “கர்த்தர் உன்ைன இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் தைலவனாக அபிேஷகித்திருக்கிறார்.
கர்த்தருைடய ஜனங்கைள நீ கட்டுப்படுத்துவாய்.
அவர்கைளச் சுற்றியுள்ள எதிரிகளிடமிருந்து
காப்பாற்றுவாய். கர்த்தர் உன்ைன அவருைடய
ஜனங்களின் ேமல் ராஜாவாக்கியுள்ளார். இது
உண்ைம என்பைத நிரூபிக்க ஒரு அைடயாளம்
உள்ளது. 2 இன்று நீ என்ைன விட்டுப் ேபானதும்
ெபன்யமீன் எல்ைலயில் ெசல்சாவில் ராேகலின்
கல்லைற அருகில் இருவைரக் காண்பாய். அவர்கள்
உன்னிடம், ‘நீ ேதடிப் ேபான கழுைதகள் கிைடத்தன.
உன் தந்ைத கழுைதகைளப்பற்றிய கவைலகைள
விட்டுவிட்டார். இப்ேபாது அவர் உன்ைனப் பற்றி
கவைலப்படுகிறார். அவர், என் மகனுக்காக என்ன
ெசய்ேவன்?’ என்கிறார் என்பார்கள்” என்றான்.

3 ேமலும் சாமுேவல் “பின்பு தாேபாரிலுள்ள ெபரிய
சிந்தூர மரத்தடிவைர ேபாவாய், அங்ேக மூன்று ேபர்
உண்ைன சந்திப்பார்கள். அவர்கள் ெபத்ேதலுக்கு
ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ளச் ெசல்பவர்கள்.

1 சாமுேவல் 9:12
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அவர்களில் ஒருவன் மூன்று ெவள்ளாட்டுக்
குட்டிகைளயும், இன்ெனாருவன் மூன்று
அப்பங்கைளயும், மூன்றாமவன் ஒரு புட்டி திராட்ைச
ரசத்ைதயும் ைவத்திருப்பார்கள். 4 அவர்கள் உனது
நலைன விசாரிப்பார்கள். அவர்கள் இரண்டு
அப்பங்கைளத் தருவார்கள். நீ அவர்களிடம்
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 5 பிறகு நீ
கிபியாத் எேலாகிமுக்குப் ேபாவாய். அங்ேக
ெபலிஸ்தரின் ேகாட்ைட உண்டு. நீ நகரத்துக்குள்
ேபாகும்ேபாது தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டம் ஒன்று
ெவளிேய வரும். அவர்கள் ஆராதைன
ஸ்தலத்திலிருந்து வருவார்கள். அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள். அவர்கள்
சுரமண்டலமும், தம்புரும், புல்லாங்குழலும்,
இரட்ைட வால் யாழும் இைசப்பார்கள். 6

அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவியானவர் மிகுந்த
வல்லைமேயாடு உன் மீது இறங்குவார். நீயும்
அவர்கேளாடு ேசர்ந்து தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி ேவறு
மனிதன் ஆவாய். 7 இைவ ஆனதும், ேதவன்
உன்ேனாடு இருப்பதால் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றபடி
ெசய்ய ஆரம்பி.

8 “நீ எனக்கு முன்னால் கில்காலுக்கு
இறங்கிப்ேபா. நான் பிறகு அங்கு வருேவன். நான்
சர்வாங்க தகன பலிகைளயும் சமாதான
பலிகைளயும் ெசலுத்துேவன். ஆனால் நீ 7 நாட்கள்
காத்திருக்க ேவண்டும். பிறகு நீ ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைறப்பற்றி நான் ெசால்ேவன்” என்றார்.

சவுல் தீர்க்கதரிசிகைளப் ேபால் ஆகிறான்
9 சவுல் சாமுேவைல விட்டு ேபானேபாது, ேதவன்
சவுலின் வாழ்க்ைகைய மாற்றினார். அந்த நாளில்
இந்த அைடயாளங்கள் எல்லாம் நடந்து முடிந்தன.
10 சவுலும் அவனது ேவைலக்காரனும் கிபியாத்
எேலாகிம் மைலக்குச் ெசன்றனர். அங்ேக, அவன்
தீர்க்கதரிசிகளின் குழுைவ சந்தித்தான்.
ேதவனுைடய ஆவியானவர் மிகுந்த வல்லைமேயாடு
சவுலின் ேமல் இறங்கினார். அவனும்,
தீர்க்கதரிசிகளுடன் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். 11

அவைன முன்ேப அறிந்திருந்தவர்கள் அவன்
தீர்க்கதரிசிகேளாடு ேசர்ந்து தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வைதக் கண்டனர். அவர்கள், “கீஸின்
குமாரனுக்கு என்ன ஆயிற்று? சவுலும் ஒரு
தீர்க்கதரிசியா?” என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்.

12 கிபியாத் ஏேலாமில் வாழும் ஒருவன் “ஆமாம்!
அவன்தான் அவர்களின் தைலவன்” என்றான்.
அதனால் “சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளுள் ஒருவேனா?”
என்பது மிகவும் புகழ் வாய்ந்தப் பழெமாழி ஆனது.

சவுல் வீட்டிற்கு திரும்புகிறான்
13 சவுல் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடித்த பின்,
தன் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள ெதாழுதுெகாள்ளுகிற
இடத்திற்கு வந்தான்.

14 அப்ேபாது சவுலின் சிறிய தகப்பன் சவுலிடமும்
அவனது ேவைலக்காரனிடமும், “நீங்கள் எங்ேக
ேபாயிருந்தீர்கள்?” எனக் ேகட்டான்.

“நாங்கள் கழுைதகைளத் ேதடிப் ேபாேனாம்.
கிைடக்காததால் சாமுேவைல சந்திக்கச்
ெசன்ேறாம்” என்றான்.

15 “சாமுேவல் என்ன ெசான்னார் என்று தயவு
ெசய்து ெசால்?” எனச் சவுலின் சிறிய தகப்பன்
ேகட்டான்.

16 அதற்கு சவுல், “சாமுேவல் கழுைதகள்
ஏற்ெகனேவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டன என்று
ெசான்னார்” என்று பதிலுைரத்தான்.
அரசாட்சிையப்பற்றி சாமுேவல் கூறியைதப் பற்றி
சவுல் எதுவும் ெசால்லவில்ைல.

சவுைல ராஜாவாக சாமுேவல் அறிவிக்கிறான்
17 சாமுேவல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரிடமும் மிஸ்பாவில் கர்த்தைர சந்திக்க
கூடுமாறு கூறினான். 18 சாமுேவல் இஸ்ரேவலைரப்
பார்த்து, “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
கூறுகிறார். ‘நான் இஸ்ரேவலைர எகிப்திற்கு
ெவளிேய அைழத்து வந்ேதன். உங்களுக்குத் தீங்கு
ெசய்ய முயன்ற எகிப்தியர்களிடமிருந்தும் மற்ற
அரசுகளிடமிருந்தும் நான் உங்கைளக்
காப்பாற்றிேனன்’ 19 ஆனால், இன்று நீங்கள் உங்கள்
ேதவைன ஒதுக்கிவிட்டீர்கள். உங்களது
துன்பங்களிலிருந்தும் சிக்கல்களிலிருந்தும் உங்கள்
ேதவன் காப்பாற்றினார். ஆனால் நீங்கேளா,
‘எங்கைள ஆள ஒரு ராஜா ேவண்டும்’ என்கிறீர்கள்.
இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்ேதாடும்
ேகாத்திரங்கேளாடும் கர்த்தருக்கு முன்பு ேசர்ந்து
நில்லுங்கள்” என்றான்.

20 சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களின் எல்லா
ேகாத்திரங்கைளயும் கூட்டினான். பின் புதிய
ராஜாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். முதலில்
ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
21 அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தின் ஒவ்ெவாரு
குடும்பங்கைளயும் வந்து கடந்துப்ேபாகச் ெசால்லின
பின்பு மாத்திரி குடும்பம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.
அவர்களின் குடும்பம் கடந்துேபாகும்ேபாது கீசின்
குமாரனாகிய சவுலும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவைனத் ேதடியேபாது அவன்
காணப்படவில்ைல. 22 பிறகு அவர்கள் கர்த்தரிடம்,
“அவன் இன்னும் இங்ேக வரவில்ைலயா?” எனக்
ேகட்டனர். அதற்கு கர்த்தர், “சவுல் கிடங்கில்
ெபாருட்களுக்கு மைறவில் ஒளிந்துக்
ெகாண்டிருக்கிறான்” என்றார்.

23 ஜனங்கள் ஓடிப்ேபாய் அவைன அைழத்துக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவன் அவர்கள் மத்தியில்
நின்றான். அவனது தைல மற்றவர்கைளவிட
உயர்ந்திருந்தது.

24 சாமுேவல் அைனத்து ஜனங்களிடமும்,
“கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மனிதைனப்
பாருங்கள். அவைனப் ேபான்று சிறப்புைடயவன்
ேவறுயாருமில்ைல” என்றார்.
பிறகு ஜனங்கள் “ராஜாேவ நீடுழி வாழ்க!” என்று
குரெலழுப்பினார்கள்.

25 சாமுேவல் அரசாங்கத்தின் விதிகைள
ஜனங்களுக்கு விளக்கிக் கூறினான். அவன் ஒரு
புத்தகத்தில் அவ்விதிகைள எழுதினான். அந்த
புத்தகத்ைத கர்த்தருக்கு முன்பு ைவத்தான். பின்
ஜனங்கைள வீட்டிற்கு ேபாகுமாறு கூறினான்.

26 சவுலும் கிபியாவிலுள்ள தன் வீட்டிற்குப்
ேபானான். ேதவன் சில வீரர்களின் இதயத்ைதத்
ெதாட அவர்கள் அவைனப் பின்ெதாடர்ந்துச்
ெசன்றார்கள். 27 ஆனால் சில கயவர்கள், “இவன்
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எவ்வாறு நம்ைமக் காப்பாற்றுவான்?” என்றனர்.
அவர்கள் சவுைலப் பற்றி ெகட்டவற்ைறக் கூறி
அவனுக்கு அன்பளிப்புக்கைளக் ெகாடுக்க
மறுத்தனர். சவுல் ஒன்றும் கூறவில்ைல.

நாகாஸ் எனும் அம்ேமானிய ராஜா

நாகாஸ் அம்ேமானிய ராஜா, காத் மற்றும் ரூபன்
ேகாத்திரங்கைள காயப்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு ஆண்களின் வலது கண்ைண
பிடுங்கி யாரும் அவர்களுக்கு உதவி ெசய்யாதபடி
தடுத்தான். ேயார்தான் நதி ஓரத்தில் வாழ்ந்த
இஸ்ரேவல் ஆண்களுக்கும் அப்படிேய ெசய்தான்.
எனேவ 7,000 இஸ்ரேவலர்கள்
அம்ேமானியரிடமிருந்து தப்பி யாேபஸ்
கீேலயாத்திற்கு வந்தனர்.

ஒரு மாதத்திற்குப்பின் நாகாஸ் தன்
ேசைனேயாடு யாேபஸ் கீேலயாத்தின்
நகைர முற்றுைகயிட்டான். யாேபஸ்

ஜனங்கள், நாகாைஸ ேநாக்கி, “நீங்கள் எங்கேளாடு
ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துக்ெகாண்டால்
உங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்ேவாம்” என்றனர்.

2 ஆனால் அம்ேமானியனான நாகாஸ் “நான்
ஒவ்ெவாரு மனிதனின் வலது கண்ைணயும் பிடுங்கிய
பிறகுதான் ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்து ெகாள்ேவன்.
அதுதான் எல்லா இஸ்ரேவலைரயும்
அவமானப்படுத்தும்!” என்றான்.

3 யாேபசின் தைலவர்கள் நாகாசிடம்,
“எங்களுக்கு 7 நாட்கள் அவகாசம் ெகாடுங்கள்.
அைனத்து இஸ்ரேவலருக்கும் தூது அனுப்புகிேறாம்.
யாரும் உதவிக்கு வரவில்ைல என்றால், உங்களிடம்
வந்து சரணைடந்து விடுகிேறாம்” என்று
கூறினார்கள்.

சவுல் யாேபஸ் கீேலயாத்ைதக் காப்பாற்றுகிறான்
4 சவுல் வசித்த கிபியாவுக்கு தூதுவர்கள்
வந்தார்கள். அவர்கள் ெசய்திைய ஜனங்களிடம்
ெசான்னார்கள். ஜனங்கள் மிகவும் சத்தமாக
அழுதார்கள். 5 அச்சமயம் சவுல் தன் பசுக்கேளாடு
வயல் ெவளியில் இருந்தான். அவன் உள்ேள
வந்தேபாது அவர்களின் கூக்குரைலக் ேகட்டான்.
அவன் அவர்களிடம், “ஏன் அழுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு
என்ன நடந்தது?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் யாேபஸில் இருந்து வந்த
தூதுவர்கள் ெசான்ன ெசய்திையச் ெசான்னார்கள்.
6 சவுல் அவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டான். பின்
ேதவனுைடய ஆவியானவர் அவன் மீது மிகுந்த
வல்லைமேயாடு இறங்கினார். அவன் சீறி எழுந்தான்.
7 அவன் இரண்டு பசுக்கைளத் துண்டுத் துண்டாக
ெவட்டி அத்துண்டுகைளத் தூதுவர்களிடம் ெகாடுத்து
அனுப்பினான். அவர்கள் அதைன இஸ்ரேவல்
முழுவதும் எடுத்துச் ெசல்லுமாறு கூறினான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம், “சவுைலயும்
சாமுேவைலயும் பின்பற்றி வாருங்கள். யாராவது
இைதக் ேகட்டு கூடி வந்து உதவாவிட்டால்
அவர்களின் பசுவுக்கும் இப்படிேய ெசய்யப்படும்!”
எனச் ெசால்லி அனுப்பினான்.
கர்த்தரிடமிருந்து ெபரும் பயம் ஜனங்கள் ேமல்
வந்தது. அவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். 8 சவுல்
ஆண்கைள ேபேசக்கில் கூட்டினான். அவர்களில்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து 3,00,000 ேபரும்,
யூதாவின் ஜனங்களிலிருந்து 30,000 ேபரும் கூடி
இருந்தனர்.

9 சவுலும் அவனது பைடயும் யாேபசிலிருந்து வந்த
தூதர்களிடம், “நாைள மதியத்தில் நீங்கள்
காப்பற்றப்படுவீர்கள் என கீேலயாத்திலுள்ள
யாேபசியர்களுக்குக் கூறுங்கள்” என்றான்.
தூதுவர்கள் சவுலின் ெசய்திைய
யாேபசியர்களுக்குக் கூறினார்கள். அவர்கள் மிகவும்
சந்ேதாஷப்பட்டனர். 10 பின் அவர்கள்
அம்ேமானியனான நாகாசிடம், “நாைள நாங்கள்
உங்களிடம் வருேவாம், அப்ேபாது உங்கள்
விருப்பம்ேபால் ெசய்யலாம்” என்றனர்.

11 மறுநாள் தனது வீரர்கைள சவுல் மூன்று
குழுக்களாக பிரித்தான். சூரிய உதயத்தின் ேபாது,
சவுலும், அவனது வீரர்களும் அம்ேமானிய
கூடாரங்களுக்குள் புகுந்து மதியத்திற்குள்
அம்ேமானியர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். இரண்டு
ேபராகிலும் ேசர்ந்து ஓடிப்ேபாகாதபடி அவர்கள் பல
திைசகளிலும் சிதறிப்ேபானார்கள்.

12 பின் ஜனங்கள் சாமுேவலிடம், “சவுைல ராஜா
ஆக்கேவண்டாம் எனக் கூறியவர்கள் எங்ேக?
இழுத்து வாருங்கள், அவர்கைளக் ெகால்ேவாம்!”
என்றனர்.

13 ஆனால் சவுேலா, “இல்ைல இன்று யாைரயும்
ெகால்லக்கூடாது! கர்த்தர் இன்று இஸ்ரேவலைரக்
காப்பாற்றினார்!” என்றான்.

14 பின்பு சாமுேவல் ஜனங்களிடம், “வாருங்கள்,
கில்காலுக்குப் ேபாேவாம், அங்ேக சவுைல மீண்டும்
ராஜாவாக்குேவாம்” என்றார்.

15 அைனவரும் கில்காலுக்குப் ேபானார்கள்.
அங்ேக கர்த்தருைடய முன்னிைலயில் ஜனங்கள்
சவுைல ராஜாவாக்கினார்கள். கர்த்தருக்கு சமாதான
பலிகைள ெகாடுத்தனர். சவுலும் இஸ்ரேவலரும்
அதைன சிறப்பாக ெகாண்டாடினார்கள்.

சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம் ராஜாைவப் பற்றி
ேபசுகிறான்

சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம், “நீங்கள்
என்னிடம் எைத எதிர்ப்பார்த்தீர்கேளா
அதைனச் ெசய்துவிட்ேடன். உங்களுக்கு

ஒரு ராஜாைவ நியமித்திருக்கிேறன். 2 இப்ேபாது
உங்கைள வழி நடத்த ஒரு ராஜா இருக்கிறான்.
எனக்கு முதுைமயும் நைரயும் வந்துவிட்டது. ஆனால்
என் குமாரர்கள் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள். நான்
சிறுவயது முதேல உங்களது தைலவனாக
இருந்திருக்கிேறன். 3 நான் ஏதாவது தவறு
ெசய்திருந்தால் அைத கர்த்தரிடமும், கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாவிடமும்
ெசால்லேவண்டும். நான் ஏதாவது உங்கள்
பசுைவேயா, கழுைதையேயா திருடியிருக்கிேறனா?
யாைரயாவது புண்படுத்திேயா, ஏமாற்றிேயா
இருக்கிேறனா? நான் பணத்ைதேயா பாதரட்ைசைய
லஞ்சமாக ெபற்றிருக்கிேறனா? அப்படி எதாவது
ெசய்திருந்தால் நான் அைத சரி ெசய்துக்
ெகாள்ேவன்” என்றான்.

4 இஸ்ரேவலர்கேளா, “இல்ைல! நீங்கள்
எங்களுக்கு எப்ேபாதும் தீைம ெசய்யவில்ைல.
எங்கைள ஏமாற்றேவா, எங்கள் ெபாருட்கைள
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எந்தக் காலத்திலும் எடுத்துக் ெகாள்ளேவாயில்ைல!”
என்றனர்.

5 சாமுேவல் அவர்களிடம், “கர்த்தரும், அரசரும்
இன்று சாட்சிகளாக உள்ளனர். நீங்கள் ெசான்னைத
அவர்கள் ேகட்கிறார்கள். என்னிடம் தவறில்ைல
என்பைத அவர்கள் அறிந்து ெகாண்டனர்” என்றான்.
“ஆமாம்! கர்த்தேர சாட்சி!” என்று ஜனங்கள்
சத்தமிட்டனர்.

6 பின் சாமுேவல் ஜனங்களிடம், “இங்ேக
நடந்தைத கர்த்தர் பார்த்திருக்கிறார். கர்த்தர் தாேம
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும், ேதர்ந்ெதடுத்தவர்.
அவேர எகிப்திலிருந்து உங்கள் முற்பிதாக்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டவர். 7 இப்ேபாது அங்ேக
நில்லுங்கள். உங்களுக்கும், உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்கும் கர்த்தர் ெசய்த
நன்ைமகைளப்பற்றிச் ெசால்ேவன்.

8 “யாக்ேகாபு எகிப்துக்குப் ேபானார். பின்னர்
எகிப்தியர்கள் அவருைடய சந்ததிகளுக்கு
வாழ்க்ைகைய கடின மாக்கித் துன்புறுத்தினார்கள்.
கர்த்தரிடம் உதவிக்காக அழுதார்கள். கர்த்தர்
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அனுப்பினார்.
அவர்கள் உங்கள் முற்பிதாக்கைள எகிப்திலிருந்துக்
காப்பாற்றி இங்ேக வாழும் ெபாருட்டு அைழத்து
வந்தனர்.

9 “ஆனால் உங்கள் முற்பிதாக்கள் தமது
ேதவனாகிய கர்த்தைர மறந்துவிட்டனர். எனேவ
கர்த்தர் அவர்கைள சிெசராவிடம்
அடிைமகளாகுமாறு ெசய்தார். சிெசரா, ஆத்ேசார்
என்னும் இடத்தில் இருந்த பைடயின் ேசனாதிபதி.
பின்னர் கர்த்தர் அவர்கைள ெபலிஸ்தரின் ைகயிலும்
ேமாவாப் ராஜாக்களிடமும் அடிைமயாக்கினார்.
உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு எதிராக அவர்கள்
எல்ேலாரும் சண்ைடயிட்டனர். 10 ஆனால், உங்கள்
முற்பிதாக்கள் கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்டு
அழுதார்கள். அவர்கள், ‘நாங்கள் பாவம்
ெசய்துவிட்ேடாம். கர்த்தைர விட்டு ெபாய்த்
ெதய்வங்களான பாைலயும், (பாகாைலயும்)
அஸ்த்தேராத்ைதயும் ேசவித்ேதாம். இப்ேபாது
எங்கைளப் பைகவர்களிடம் இருந்து
காப்பாற்றுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்கிேறாம்’ என்றனர்.

11 “எனேவ, கர்த்தர் எருபாகாைலயும்,
(கிதிேயான்) ேபதாைனயும், ெயப்தாைவயும்,
சாமுேவைலயும் அனுப்பினார். கர்த்தர் உங்கைளச்
சுற்றியுள்ள பைகவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினார்.
நீங்கள் பாதுகாப்பாயுள்ளீர்கள். 12 ஆனால், நாகாஸ்
ராஜா உங்களுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட வந்தான்.
நீங்கள், ‘இல்ைல! எங்கைள ஆள ஒரு ராஜா
ேவண்டும்!’ என்றீர்கள்! ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஏற்ெகனேவ உங்கள் ராஜாவாக இருந்தார்! எனினும்
நீங்கள் ேகட்டீர்கள். 13 இப்ேபாது ஒரு ராஜாைவத்
ேதாந்ெதடுத்துள்ளீர்கள். கர்த்தர் அவைர உங்கள்
ராஜாவாக்கினார். 14 கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர
மதிக்க ேவண்டும். நீங்கள் அவருக்கு ேசைவ ெசய்து
அவரது கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
அவருக்கு எதிராகப் ேபாராடக்கூடாது. நீங்களும்
உங்கள் ராஜாவும் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
பின்பற்றேவண்டும். இவற்ைறச் ெசய்தால் ேதவன்
உங்கைளக் காப்பார். 15 ஆனால், நீங்கள்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியாவிட்டால் அவரது

கட்டைளகளுக்கு எதிராக ேபாரிட்டால் பின் அவர்
உங்களுக்கு எதிராவார். கர்த்தர் உங்கைளயும்
உங்கள் ராஜாைவயும் அழிப்பார்!

16 “இப்ெபாழுது நீங்கள் அைமதலாயிருந்து
கர்த்தர் உங்கள் கண்களுக்கு முன் ெசய்யப்ேபாகும்
ெபரியக் காரியத்ைதப் பாருங்கள். 17 இப்ேபாது
ேகாதுைம அறுவைடக்காலம். நான் கர்த்தரிடம்
ெஜபிப்ேபன். இடிையயும் மைழையயும் ேகட்ேபன்.
நீங்கள் ராஜா ேவண்டுெமன்று ேகட்டது கர்த்தருக்கு
விேராதமான காரியம் என்பைத
அறிந்துெகாள்வீர்கள்” என்றான்.

18 எனேவ, சாமுேவல் கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான்.
அன்ேற கர்த்தர் இடிையயும் மைழையயும்
அனுப்பினார். ஜனங்கள் கர்த்தருக்கும்
சாமுேவலுக்கும் மிகவும் பயந்தனர். 19 அைனத்து
ஜனங்களும் சாமுேவலிடம், “உம்முைடய
அடியார்களாகிய எங்களுக்காக உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபியுங்கள், நாங்கள் அழிந்துவிட விட்டு
விடாேதயும்! நாங்கள் பலமுைற பாவம்
ெசய்திருக்கிேறாம். இப்ேபாது ராஜாைவக் ேகட்டு
ேமலும் பாவம் ெசய்து விட்ேடாம்” என்றனர்.

20 சாமுேவல் அவர்களிடம், “அஞ்சாதீர்கள், இது
உண்ைம! நீங்கள் எல்லா தீைமகைளயும்
ெசய்தீர்கள். ஆனால் கர்த்தைரப் பின்பற்றுவைத
நிறுத்தாதீர்கள். முழு மனேதாடு கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்யுங்கள். 21 விக்கிரகங்கள் ெவறும் சிைலகேள
அைவகள் உதவாது. அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். விக்கிரகங்கள் உங்களுக்கு உதவாது!
காப்பாற்றாது! அைவகள் ஒன்றுமில்ைல.

22 “ஆனால், கர்த்தர் தம் ஜனங்கைளக்
ைகவிடமாட்டார். கர்த்தர் உங்கைள தமது ெசாந்த
ஜனங்களாக ஆக்கிக்ெகாள்ள விருப்பம் ெகாண்டார்.
எனேவ, அவரது ெபரிய ெபயரினிமித்தம் தம்
ஜனங்கைள அவர் விட்டுவிடமாட்டார். 23 என்ைனப்
ெபாறுத்த வைர உங்களுக்காக நான் ெஜபிப்பைத
என்றும் நிறுத்தமாட்ேடன். நிறுத்தினால்,
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தவனாேவன்.
நல்வாழ்க்ைகக்கான சரியான வழிைய
ேபாதித்துக்ெகாண்ேட இருப்ேபன். 24 ஆனால்,
நீங்கள் கர்த்தைர கனம் பண்ண ேவண்டும். முழு
இருதயத்துடன் அவருக்கு ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர் ெசய்த அதிசயமான காரியங்கைள
மறவாதீர்கள்! 25 நீங்கள் கடினப்பட்டு தீைம
ெசய்தால், ேதவன் உங்கைளயும் உங்கள்
ராஜாைவயும் அழுக்ைக துடப்பத்தால்
நீக்குவதுப்ேபால் எறிந்துவிடுவார்” என்றான்.

சவுல் தன் முதல் தவைறச் ெசய்கிறான்

சவுல் ராஜாவாகி ஓராண்டு ஆயிற்று. பின்பு,
அவன் இஸ்ரேவைல இரண்டு ஆண்டுகள்
ஆண்ட பிறகு 2 அவன் 3,000 ேபைர

இஸ்ரேவலில் ேதர்ந்ெதடுத்தான். மைல நாடான
ெபத்ேலலில் உள்ள மிக்மாசில் அவேனாடு 2,000
ேபர் இருந்தனர். 1,000 ேபர் ெபன்யமீனில் உள்ள
கிபியாவில் ேயானத்தாேனாடு இருந்தனர். சவுல் மீதி
உள்ளவர்கைள வீட்டிற்கு அனுப்பினான்.

3 ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்கைள ேகபாவில்
ேதாற்கடித்தான். இதைன ெபலிஸ்தர் ேகள்விப்பட்டு,
“இஸ்ரேவலர் புரட்சி ெசய்கின்றனர்” என்றார்கள்.

1 சாமுேவல் 13:3
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சவுல், “நடந்த நிகழ்ச்சிைய எபிெரயர்
ேகட்க்கட்டும்” என்று ெசான்னான். எனேவ
இஸ்ரேவல் நாடுகளில் எக்காளம் ஊதும்படி
ெசான்னான். 4 இஸ்ரேவலர் அைனவரும்
ெசய்திையக் ேகட்டனர். அவர்கள், “சவுல்
ெபலிஸ்தரின் தைலவைனக் ெகான்றான். இப்ேபாது
உண்ைமயில் ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைர
ெவறுக்கிறார்கள்!” என்றனர்.
கில்காலில் கூடும்படி சவுல் இஸ்ரேவலைர
அைழத்தான். 5 ெபலிஸ்தர்களும் இஸ்ரேவலைர
எதிர்த்துப் ேபாரிட ஒன்று கூடினார்கள். அவர்களிடம்
30,000 ரதங்களும் 6,000 குதிைரவீரேராடும்
இருந்தனர். கடற்கைர மணைலப் ேபால்
மிக்மாசிேல (ெபத்தாேவனுக்கு கிழக்ேக மிக்மாஸ்
இருந்தது) கூடினார்கள்.

6 இஸ்ரேவலர் தாம் ெதால்ைலயில்
சிக்குண்டிருப்பதாக அறிந்தனர். வைலக்குள்
சிக்கியதாக அறிந்துக் குைககளிலும் மைலப்
பிளவுகளிலும் ஒளிந்துக்ெகாள்ள ஓடினார்கள்.
கிணறுகள், பாைறகள், நிலத்துவாரங்களில்
ஒளிந்தனர். 7 சிலர் ேயார்தான் நதிையக் கடந்து
காத், கீேலயாத் ேபான்ற நிலங்களுக்கு ஓடினார்கள்.
சவுல் கில்காலிேலேய இருந்தான். பைடயில்
உள்ளவர்கள் நடுங்கினார்கள்.

8 சாமுேவல் சவுைல கில்காலில் சந்திப்பதாகக்
கூறியிருந்தான். சவுல் 7 நாட்கள் காத்திருந்தான்.
ஆனால், சாமுேவல் இன்னும் கில்காலுக்கு
வரவில்ைல, வீரர்கள் சவுைல விட்டு விலக
ஆரம்பித்தனர். 9 ஆைகயால் சவுல், “தகன
பலிகைளயும் சமாதான பலிகைளயும் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்று கூறி தகன பலிகைளச்
ெசலுத்தினான். 10 அைதச் ெசய்து முடிக்கும்
தருவாயில் சாமுேவல் வந்தான். சவுல் அவைன
சந்திக்க முன் ெசன்றான்.

11 சாமுேவல் “என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தாய்?”
என்று ேகட்டான். அதற்கு சவுல் “வீரர்கள் என்ைன
விட்டு விலகுவைதப் பார்த்ேதன். நீங்களும் சரியான
ேநரத்தில் வரவில்ைல. ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாசில்
கூடிக்ெகாண்டிருந்தனர். 12 நான், ‘அவர்கள் வந்து
கில்காலில் என்ைனத் தாக்குவார்கள்’ என
எண்ணிேனன். நான் இதுவைர கர்த்தரிடம் உதவி
ேகட்கவில்ைல! எனேவ தகனபலி ெசலுத்த என்ைன
நாேன கட்டாயப்படுத்திக் ெகாண்ேடன்” என்றான்.

13 சாமுேவேலா, “நீ முட்டாள்தனமாக இைதச்
ெசய்தாய்! நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. நீ ேதவ கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்திருந்தால், அவர் உன் குடும்பத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவைல ஆளச்
ெசய்திருப்பார். 14 இப்ேபாது உனது அரசு
ெதாடராது. கர்த்தர் தனக்குக் கீழ்ப்படிகிறவைனேய
ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்! எனேவ கர்த்தர் அந்த
மனிதைனத் ெதரிந்துக்ெகாண்டார். கர்த்தர் தம்
ஜனங்களுக்காக அவைன ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு நீ
கீழ்ப்படியவில்ைல. எனேவ புதிய தைலவைர
ேதர்ந்ெதடுத்தார்” என்றான். 15 பின் சாமுேவல்
எழுந்து கில்காைல விட்டு விலகினான்.

மிக்மாசில் ேபார்

சவுலும், மீதியாக இருந்த அவனது ேசைனயும்
கில்காைல விட்டு ெபன்யமீனில் உள்ள கிபியாவிற்கு
ெசன்றனர். தன்னிடம் உள்ளவர்கைள எண்ணினான்.
அவர்கள் 600 ேபர், 16 சவுல், அவனது குமாரன்
ேயானத்தான், வீரர்கள் அைனவரும் கிபியாவிற்குச்
ெசன்றனர்.
ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாசில் முகாமிட்டிருந்தனர். 17

அவர்கள் அப்பகுதியில் வசித்து வந்த
இஸ்ரேவலைரத் தண்டிக்கத் தீர்மானித்தனர்.
எனேவ, அவர்களது சிறந்த வீரர்கள்
இஸ்ரேவலர்கைளத் தாக்கினார்கள். அவர்கள்
மூன்றாகப் பிரிந்து ஒரு குழு வடக்ேக சூகாலின்
அருகிலுள்ள ஒப்ரா வழியிலும் 18 இரண்டாவது குழு
ெதன் கிழக்ேக ெபத்ெதாேரான் சாைலயிலும்
ெசன்றது. மூன்றாவது பைட வனாந்தரத்ைத
ேநாக்கிப் ேபாகும் ெசேபாயீமின் பள்ளத்தாக்குக்கு
எதிரான வழியில் ெசன்றது.

19 இஸ்ரேவலர்கள் யாருக்கும் இரும்பு
ஆயுதங்கைளச் ெசய்யத் ெதரியாது. இஸ்ரேவலில்
இரும்புக் ெகால்லர்கள் யாரும் இல்ைல.
ெபலிஸ்தர்கள் அவர்களுக்கு ஆயுதம் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாடுக்கவில்ைல. அவர்கள் கத்தி, வாள்,
ஈட்டிகைள ெசய்துவிடக் கூடாேத என்று
அஞ்சினார்கள். 20 ெபலிஸ்தர் மட்டுேம தங்கள்
ஆயுதங்கைளக் கூர்படுத்த அறிந்திருந்தனர்.
இஸ்ரேவலர் தங்கள் கடப்பாைர, மண் ெவட்டி,
முக்கூருள்ள ேவலாயுதங்கள், ேகாடரி,
தாற்றுக்ேகால் ேபான்றவற்ைற கூர்ைமயாக்க
ெபலிஸ்தரிடம் ெசன்றனர். 21 ெபலிஸ்தர்களின்
ெகால்லர்கள் கடப்பாைர, மண்ெவட்டிைய
கூர்ைமப்படுத்த 1/3, 1/6 ேசக்கல் ெவள்ளிைய
வசூலித்தனர். 22 எனேவ, ேபாரிடும் நாளில்
சவுேலாடு ெசன்ற இஸ்ரேவலர்களின் ைகயில்
வாேளா அல்லது ேகடயேமா எதுவும் இல்ைல.
சவுலிடமும் அவன் குமாரன் ேயானத்தானிடமும்
மட்டுேம ஆயுதங்கள் இருந்தன.

23 ஒரு ெபலிஸ்தர் ேசைன மிக்மாசியிலிருந்து
ேபாகிற மைலப்பாைத மட்டும் காத்துக்
ெகாண்டிருந்தது.

ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்குகிறான்

அன்று தன் ஆயுதங்கைளத் தூக்கி வந்த
இைளஞேனாடு சவுலின் குமாரனாகிய
ேயானத்தான், ேபசினான்,

“பள்ளத்தாக்கின் இன்ெனாரு பக்கத்தில் உள்ள
ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு ேபாேவாம்” என்றான்.
தந்ைதயிடம் ெசால்லாமல் ேபானான்.

2 சவுல் மைலேயாரத்தில் மிக்ேரானில் ஒரு
மாதுைள மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்திருந்தான்.
அதனருகில் ேபாரடிக்கிற களம் இருந்தது.
அவேனாடு 600 ேபர் இருந்தனர். 3 அந்நாட்களில்
அகியா என்ற ஒருவன் இருந்தான். இப்ேபாது அகியா
ஆசாரியனாயிருந்தான். அகியா ஏேபாத்ைதத் தரித்து
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்துவந்தான். அகியா என்பவன்
இக்கேபாத்தின் சேகாதரனான அகிதூபின் குமாரன்.
இக்கேபாத் பிெனகாசின் குமாரன். பிெனகாசு
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ஏலியின் குமாரன். சீேலாவில் முன்பு ஏலி
ஆசாரியனாக இருந்தான்.
ேயானத்தான் தனியாக விட்டுப் ேபாயிருந்தைத
யாரும் அறியவில்ைல. 4 அவன் ெசன்ற வழியில் இரு
பக்கமும் ேபாேச, ேசேன எனும் இரு ெபரும்
பாைறகள் இருந்தன. இந்தக் கணவாய் வழியாகச்
ெசல்ல ேயானத்தான் திட்டமிட்டான். 5 இந்தப்
பாைறகளில் ஒன்று மிக்மாைச ேநாக்கியும்
இன்ெனான்று கிபியாைவ ேநாக்கியும் இருந்தன.

6 ேயானத்தான் தன்னுைடய ஆயுதங்கைளச்
சுமந்து வந்த இளம் உதவியாளனிடம், “வா, நாம்
அந்நியரின் முகாமுக்குப் ேபாேவாம், அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க ஒருேவைள கர்த்தர் நமக்கு உதவலாம்!
கர்த்தைர யாராலும் தடுக்க முடியாது. நமது
எண்ணிக்ைக அதிகேமா அல்லது குைறேவா அது
காரியமல்ல” என்றான்.

7 அதற்கு ஆயுதங்கைள சுமந்து வந்த இளம்
உதவியாளன் “உங்களுக்குச் சரிெயன்று
ேதான்றுவைதச் ெசய்யுங்கள், நான் எப்ேபாதும்
உங்கேளாடு இருப்ேபன்” என்றான்.

8 அப்ெபாழுது ேயானத்தான், “சரி ேபாேவாம்,
பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெபலிஸ்தர்களின்
எல்ைலக்குள் ெசல்ேவாம். நம்ைம அவர்கள்
பார்க்கும்படி ெசய்ேவாம். 9 அவர்கள், ‘நாங்கள்
வரும்வைர அங்ேகேய நில்லுங்கள்’ என்றால் நாம்
அங்ேகேய நிற்ேபாம். ேமேல ெசல்லமாட்ேடாம். 10

ஆனால் அவர்கள், ‘இங்ேக வாருங்கள்’ என்றால்
ேபாேவாம். ஏெனன்றால் கர்த்தர் நாம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க அனுமதிக்கிறார் என்பதற்கு இது
ேதவனுைடய அைடயாளமாகும்” என்றான்.

11 ெபலிஸ்தர் பார்ைவயில் படுமாறு
ேயானத்தானும், இளம் உதவியாளனும் நடந்தனர்.
அவர்கேளா, “பார்! இஸ்ரேவலர்கள் துவாரங்களில்
ஒளிந்திருந்து ெவளிேய வருகிறார்கள்” என்றனர். 12

ேகாட்ைடக்குேமலிருந்த ெபலிஸ்தர், “இங்ேக
வாருங்கள், உங்களுக்குப் பாடம் கற்பிக்கிேறாம்!”
என அவர்கைள ேநாக்கிக் கூவினர்.
ேயானத்தான் தன் உதவியாளரிடம், “மைலக்கு
என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வா, கர்த்தர்
ெபலிஸ்தர்கைள ேதாற்கடிக்க அைடயாளம்
காட்டினார்!” என்றான்.

13 ேயானத்தான் தன் ைககளாலும், கால்களாலும்
பற்றியபடி மைலமீது ஏறினான். உதவியாளன்
பின்னால் ஏறினான். அவர்கள் இருவரும்
ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்கி, முதலில் 20 ேபைர
ெகான்றனர். முன்னால் வருகின்றவர்கைள
ேயானத்தானும், பின்னால் வருகிறவைர
உதவியாளனும் ெகான்றனர்.

15 வயலிலும், ேகாட்ைடயிலும், முகாமிலும் உள்ள
வீரர்கள் இவர்கைளக் கண்டு பயந்தனர்! பூமி
அதிர்ந்தது. இைதக் கண்டு மிகுந்த ைதரியமுள்ள
வீரர்களும் ெமன்ேமலும் பயந்தனர்.

16 ெபன்யமீன் நாட்டில் கிபியாவிேல சவுலின்
காவல்காரர்கள், ெபலிஸ்தர் பல்ேவறு திைசகளில்
ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். 17 சவுல்,
“நம்மவர்கைள எண்ணிக் கணக்கிடுங்கள்.
முகாமிற்கு ெவளிேய யார் ேபானது என்று
ெதரியேவண்டும்” என்றான்.

அவர்கள் ஆட்களின் ெதாைகையக்
கணக்கிட்டனர். ேயானத்தானும் அவனது
உதவியாளனும் காணவில்ைல.

18 சவுல் அகியாவிடம், “கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ெகாண்டுவா!” என்றான். (அப்ேபாது
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி அவர்கேளாடுதான்
இருந்தது.) 19 சவுல் ஆசாரியனாகிய அகியாவிடம்
ேபசிக்ெகாண்ேட ேதவனுைடய ஆேலாசைனக்குக்
காத்திருந்தான். ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில்
கூச்சலும் குழப்பமும் மிகுந்தன. இதனால் சவுல்
ெபாறுைமைய இழந்து, ஆசாரியனாகிய
அகியாவிடம், “இது ேபாதும்! உன் ைககைளத்
தளர்த்தி ெஜபத்ைத நிறுத்து!” என்றான்.

20 சவுல் தன் பைடையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு
சண்ைடயிடச் ெசன்றான். ெபலிஸ்தர்கள்
குழப்பமுற்று தங்களுக்குள் வாளால்
ேமாதிக்ெகாண்டனர். 21 ஏற்ெகனேவ சில எபிெரயர்
ெபலிஸ்தருக்கு அடிைமேவைல ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர்! அவர்களும் இப்ேபாது
இஸ்ரேவல் மற்றும் சவுல் ேயானத்தாேனாடு
ேசர்ந்தனர். 22 எப்பிராயீம் மைலப் பகுதியில்
ஒளிந்திருந்த இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தரின்
ேதால்விையக் ேகள்விப்பட்டு அவர்களும் ேசர்ந்து
துரத்தினார்கள். 23 எனேவ, கர்த்தர் அன்று
இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றினார். அச்சண்ைட
ெபத்தாேவைனக் கடந்தது. சவுலிடம் இப்ேபாது
10,000 வீரர்களும் முழுபைடயும் இருந்தனர்.
மைலநாட்டில் உள்ள அைனத்து நகரங்களுக்கும்
இந்தப் ேபார் பரவியது.

சவுல் இன்ெனாரு தவறு ெசய்கிறான்
24 அன்று சவுல் ஒரு ெபரிய தவறு ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலர் கைளப்பாகவும் பசிேயாடும் இருந்தனர்.
அவர்களிடம், “மாைலக்கு முன் யாராவது
உண்டாேலா, பைகவைர ெவல்லுமுன் யாராவது
உண்டாேலா தண்டிக்கப்படுவார்கள்!” என்று
ஆைணயிட்டிருந்தான். எனேவ யாரும் அன்று
உண்ணாமல் இருந்தனர்.

25 சிலர் ேபார் ெசய்த வண்ணம் காட்டுப்
பகுதிக்குப் ேபானேபாது ேதன் கூடுகைளக் கண்டும்
ஆைணக்குப் பயந்து உண்ணவில்ைல. 27 ஆனால்
ேயானத்தானுக்கு அவற்ைறப்பற்றி எந்த விஷயமும்
ெதரியாது. உண்ணாமலிருக்க ஜனங்கள்
நிர்பந்திக்கப்பட்டைதப்பற்றி அவன் எதுவும்
அறிந்திருக்கவில்ைல. ேயானத்தானின் ைகயில் ஒரு
ேகால் இருந்தது. ேகாலின் ஒரு முைனையத்ேதன்
கூட்டில் நுைழத்து ெவளிேய எடுத்து, அத்ேதைனப்
பருகினான். பருகி முடிந்ததும் மிகவும் ெதம்பாக
இருப்பதாக உணர்ந்தான்.

28 ஒரு வீரன், “உமது தந்ைத ஒரு சிறப்பான
ஆைணச் ெசய்யும்படி எல்லா வீரர்கைளயும்
நிர்பந்தித்திருக்கிறார். யாேரனும் ஒருவர் இன்ைறய
தினம் உண்டால் தண்டிக்கப்படுவதாகக்
கூறியுள்ளார்! எவரும் உண்ணவில்ைல
அதனால்தான் எல்லாரும் ேசார்வாக உள்ளனர்”
என்றான்.

29 ேயானத்தாேனா, “என் தந்ைத ஏராளமான
துன்பங்கைள நாட்டுக்குத் தந்துள்ளார்! ெகாஞ்சம்
ேதன் உண்டதும் எனக்கு எவ்வளவு உற்சாகமாக
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இருக்கிறது என்பைத நீேய பார்! 30

பைகவரிடமிருந்து எடுத்த உணைவ உண்டிருந்தால்
நாம் ேமலும் உற்சாகமாக இருந்திருக்க முடியும்.
நாம் இன்னும் அதிக ெபலிஸ்தர்கைளக்
ெகான்றிருக்கலாம்!” என்றான்.

31 அன்று இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கைளத்
ேதாற்கடித்து, அவர்கைள மிக்மாஸ் முதல்
ஆயேலான் வைர துரத்தினபடியால் கைளப்பாகவும்,
பசியாகவும் இருந்தனர். 32 அவர்கள் ஆடுகைளயும்,
கன்றுகுட்டிகைளயும் ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து
ைகப்பற்றி ெகான்று தின்றனர். அம்மிருகங்களின்
இரத்தம் இன்னும் உைறயாதிருந்தது!

33 ஒருவன் சவுலிடம், “பாருங்கள்! ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்துவிட்டனர்.
அவர்கள் இைறச்சிைய அதில் இரத்தம்
இருக்கும்ேபாது தின்று ெகாண்டிருக்கின்றனர்!”
என்றான்.
சவுேலா, “நீங்கள் பாவம் ெசய்திருக்கிறீர்கள்!
இப்ேபாது இங்ேக ெபரிய கல்ைல உருட்டிக்
ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான். 34 ேமலும்,
“ஜனங்களிடம் ேபாங்கள், இரத்தத்ேதாடு
இருப்பைதச் சாப்பிடுவதால் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்துவிட்டீர்கள். தங்கள் மாட்ைடயும்
ஆட்ைடயும் என் முன் ெகாண்டு வர ேவண்டும் எனச்
ெசால்லுங்கள். இங்குதான் அவர்கள் ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ெகால்லேவண்டும். கர்த்தருக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்யேவண்டாம். இரத்தம்
உைறயாதிருக்கிற இைறச்சிைய
உண்ணேவண்டாம்” என்றான்.
அன்று இரவு ஒவ்ெவாருவனும் தங்கள்
மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வந்து அங்ேக ெகான்றனர்.
35 பின் சவுல் அங்ேக கர்த்தருக்காக பலிபீடம்
கட்டினான். சவுல் தானாகேவ கர்த்தருக்காக
அப்பலிபீடத்ைதக் கட்டத் ெதாடங்கினான்!

36 சவுல், “இன்று இரவு ெபலிஸ்தர்களுக்கும்
பின்னால்ேபாய் அவர்கைளக் ெகான்று
அவர்களுைடயைத எடுத்து வருேவாம்!” என்று
ெசான்னான்.
பைடயினர், “உங்களுக்குச் சரி என்று படுவைதச்
ெசய்யுங்கள்” என்று ெசான்னார்கள்.
ஆனால் ஆசாரியேனா, “ேதவைனக் ேகட்ேபாம்”
என்றான்.

37 எனேவ சவுல் ேதவனிடம், “ெபலிஸ்தர்கைளத்
துரத்திப் ேபாகலாமா? அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கவிடுவீரா?” என்று ேகட்டான். ஆனால்
ேதவன் அன்று சவுலுக்கு பதில் ெசால்லவில்ைல.

38 எனேவ, “எல்லாத் தைலவர்கைளயும்
கூப்பிடுங்கள்! இன்று பாவம் ெசய்தது யாெரனப்
பார்ப்ேபாம். 39 நான் இஸ்ரேவைல காக்கும்
கர்த்தருைடய ேபரில் சத்தியம் ெசய்திருக்கிேறன்.
என் மகேன பாவம் ெசய்தாலும் சாகடிக்கப்படுவான்”
என்றான். யாரும் பதில் ெசால்லவில்ைல.

40 பின் அவன், “நீங்கள் அந்தப் பக்கம் நில்லுங்கள்,
நானும் என் குமாரனும் இந்தப் பக்கம் நிற்ேபாம்”
என்றான்.
வீரர்களும், “உங்கள் விருப்பம் ஐயா!” என்றனர்.
41 அப்ெபாழுது சவுல், “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது ெதாண்டனுக்கு
இன்று ஏன் பதில் ெசால்லவில்ைல? நாேனா அல்லது
என் மகேனா பாவம் ெசய்திருந்தால், ஊரீம்ைமத்

தாரும். உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்திருந்தால் தும்மீம்ைமத் தாரும்” என்று
ெஜபித்தான்.
சவுலும் ேயானத்தானும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
ஜனங்கள் தப்பினார்கள். 42 சவுல் “மீண்டும் சீட்ைடப்
ேபாட்டு, பாவி நானா என் குமாரனா” என்று
ேகட்டான். ேயானத்தான் ேமல் சீட்டு விழுந்தது.

43 சவுல் மகனிடம், “ெசால் என்ன பாவம்
ெசய்தாய்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ேயானத்தான், “நான் என் ேகாலின்
நுனியில் இருந்த ெகாஞ்சம் ேதைன சுைவத்ேதன்.
அதற்காக நான் மரிக்க ேவண்டுமா?” என்று
ேகட்டான்.

44 ஆனால் சவுல், “என் சத்தியத்ைத நான்
காப்பாற்றாவிட்டால் ேதவன் என்ைனத் தண்டிப்பார்!
நீ மரிக்கத்தான் ேவண்டும்” என்றான்.

45 ஆனால் வீரர்கேளா, “இன்று ேயானத்தான்
இஸ்ரேவலருக்குப் ெபரிய ெவற்றிையத் தந்தான்.
அவன் மரிக்கக்கூடாது! ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
நாமத்தில் நாங்களும் சத்தியம் ெசய்கிேறாம்.
ேயானத்தானின் தைலயிலிருந்து யாரும் ஒரு
மயிைரேயனும் அகற்ற முடியாது! ேதவன் இன்று
அவனுக்குப் ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்ல உதவினார்!”
என்றனர். எனேவ ேயானத்தாைன ஜனங்கள்
காப்பாற்றினார்கள். அவன் ெகால்லப்படவில்ைல.

46 சவுல் ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்தாததால்
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த இடங்களுக்குப்
ேபானார்கள்.

சவுல் இஸ்ரேவலரின் பைகவேராடு ேபாரிடுகிறான்
47 சவுல் இஸ்ரேவலர்கைள முழுைமயாகக்
கட்டுப்படுத்தி அவர்களின் ராஜாவானான். ேமாவாப்,
அம்ேமானியர், ஏேதாம் எனும் ேசாபா ராஜா,
ெபலிஸ்தர்கைள சவுல் ெவன்றான். சவுல்
எங்ெகல்லாம் ெசன்றாேனா அங்ெகல்லாம்
இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கைளெயல்லாம் ெவன்றான்.
48 சவுல் மிகத் ைதரியமானவன். இஸ்ரேவைல
ைகப்பற்ற முயன்ற அைனத்து பைகவைரயும்
ெவன்றான். ேமலும் அமேலக்கியைரயும்
ேதாற்கடித்தான்!

49 ேயானத்தான், இஸ்வி, மல்கிசூவா ஆகிேயார்
சவுலின் குமாரர்கள். மூத்தகுமாரத்தி ேமராப்,
இைளயவள் மீகாள். 50 சவுலின் மைனவி ெபயர்
அகிேனாவாம். அவள் அகிமாசின் குமாரத்தி.
அவனது தளபதியின் ெபயர் அப்ேனர், இவன்
சவுலின் சித்தப்பா ேநரின் குமாரன். 51 கீஸ் சவுலின்
தந்ைத. அப்ேனரின் தந்ைதயான ேநர் ஆபிேயலின்
குமாரன்.

52 சவுல் தன் ஆயுள் முழுவதும் ெபலிஸ்தேராடு
ேபாரிட்டான். ைதரியமும் வீரமும் உள்ள யாைரப்
பார்த்தாலும் அவைன அைழத்து வீரர்களின்
ேசைனயில் ேசர்ந்துவிடுவான். அவர்கள் ராஜாவுக்கு
அருகாைமயில் இருந்து ராஜாைவ காப்பாற்றுவர்.

சவுல் அமேலக்கியைர அழித்துப்ேபாடுகிறான்

ஒரு நாள் சாமுேவல் சவுலிடம், “உன்ைன
அபிேஷகித்து அவருைடய ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலருக்கு ராஜாவாக்கும்படி

கர்த்தர் என்ைன அனுப்பினார். இப்ேபாது
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கர்த்தருைடய ெசய்திையக் ேகள். 2 சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘இஸ்ரேவலர்கள்
எகிப்ைதவிட்டு வரும்ேபாது கானானுக்குப்
ேபாகாமல் அமேலக்கியர்கள் தடுத்தனர். அவர்கள்
ெசய்தவற்ைற நான் பார்த்ேதன். 3 இப்ேபாது
அவர்கேளாடு ேபாரிடு, அவர்கைளயும் அவர்கள்
உடைமையயும் முழுவதுமாக அழி, எைதயும்
உயிேராடு விடாேத. ஆண்கள், ெபண்கள்,
சிறுவர்கள், ைகக்குழந்ைதகள், பசுக்கள், ஆடுகள்,
ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் எைதயும் விடாேத
என்கிறார்’” என்றான்.

4 சவுல் தன் பைடைய ெதலாயிமில் கூட்டினான்.
2,00,000 காலாட்பைடயும் யூதாவிலுள்ள 10,000
ேசைனயாட்களும் இருந்தனர். 5 பிறகு சவுல்
அமேலக்கு நகருக்குப் ேபாய் பள்ளத்தாக்கில்
காத்திருந்தான். 6 அங்கு ேகனியரிடம்,
“அமேலக்கியைர விட்டுப் ேபாங்கள், நான் உங்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். இஸ்ரேவலர் எகிப்திலிருந்து
ெவளிேயறும்ேபாது நீங்கள் கருைண காட்டினீர்கள்”
என்றான். எனேவ ேகனியர் அமேலக்கியைர விட்டு
ெவளிேயறினார்கள்.

7 சவுல் அமேலக்கியைரத் ேதாற்கடித்தான்.
அவர்கைள, ஆவிலாவில் இருந்து சூர் வைர
துரத்தியடித்தான். 8 ஆகாக் அமேலக்கியரின் ராஜா.
சவுல், அவைன உயிருடன் பிடித்தான்.
மற்றவர்கைளக் ெகான்றான். 9 எல்லாவற்ைறயும்
அழிக்க சவுலும் வீரர்களும் தயங்கினார்கள். ஆகாக்
என்பவைன உயிருடன்விட்டனர். ேமலும் ெகாழுத்த
பசுக்கைளயும் நல்ல ஆடுகைளயும் சிறந்த
ெபாருட்கைளயும் கூட அழிக்காமல் விட்டுவிட்டனர்.
பயனுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ைவத்துக் ெகாண்டனர்.
அவற்ைற அழிக்க அவர்கள் விரும்பவில்ைல,
பயனற்றவற்ைறேய அவர்கள் அழித்தார்கள்.

சவுலின் பாவத்ைதப்பற்றி சாமுேவல் ெசான்னது
10 பிறகு சாமுேவல், கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
ெசய்திையப் ெபற்றான். 11 அதற்கு கர்த்தர், “சவுல்
என்ைனப் பின்பற்றுவைத விட்டுவிட்டான், அவைன
ராஜாவாக்கியதற்காக வருந்துகிேறன். நான்
ெசால்வைத அவன் ெசய்வதில்ைல” என்றார்.
சாமுேவலும் ேகாபங்ெகாண்டு இரவு முழுவதும்
அழுது கர்த்தைர நிைனத்து ெஜபம் ெசய்தான்.

12 சாமுேவல் அடுத்த நாள் அதிகாைலயில் எழுந்து
சவுைல சந்திக்க ெசன்றான். ஆனால் ஜனங்கள்
அவனிடம், “கர்ேமல் என்ற ேபருள்ள யூேதயாவின்
நகருக்கு சவுல் ேபாயிருக்கிறான். அங்ேக தன்ைன
ெபருைமப்படுத்தும் நிைனவு கல்ைல எழுப்புகிறான்.
அவன் பல இடங்கைள சுற்றிவிட்டு கில்காலுக்கு
வருவான்” என்றனர்.
எனேவ சாமுேவல் அவனிருக்கும் இடத்துக்ேக
ெசன்று சவுைலத் ேதடிப் பிடித்தான். சவுல்
அப்ேபாதுதான் கர்த்தருக்கு அமேலக்கியரிடம்
இருந்து எடுத்த முதல் பாகங்கைள தகனபலி
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருந்தான். 13 சவுல் சாமுேவைல
வரேவற்றான், “கர்த்தர் உம்ைம ஆசீர்வதிக்கிறார்!
கர்த்தருைடய கட்டைளகைள நிைறேவற்றிேனன்”
என்றான்.

14 ஆனால் சாமுேவேலா, “அப்படியானால் நான்
ேகட்ட சத்தம் எத்தைகயது? ஆடுகளின்

சத்தத்ைதயும், மாடுகளின் சத்தத்ைதயும் நான்
எதற்காகக் ேகட்ேடன்?” என்று ேகட்டான்.

15 அதற்கு சவுல், “இைவ அமேலக்கியரிடமிருந்து
வீரர்கள் எடுத்தைவ. உமது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
பலியிடும் ெபாருட்டு சிறந்த ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் பிடித்து வந்தனர். மற்றபடி நாங்கள்
அைனத்ைதயும் அழித்துவிட்ேடாம்” என்றான்.

16 சாமுேவேலா, “நிறுத்து! ேநற்று இரவு கர்த்தர்
ெசான்னைத நான் ெசால்லட்டுமா” என சவுலிடம்
ேகட்டான்.
சவுல், “நல்லது ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
17 சாமுேவல், “முக்கியமானவன் இல்ைல என்று
கடந்த காலத்தில் நீ உன்ைன நிைனத்திருந்தாய்.
பின்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவன் ஆனாய்.
கர்த்தர் உன்ைன ராஜாவாக்கினார். 18 கர்த்தருக்கு
உன்ைன சிறப்பான கடைம நிைறேவற்ற
அனுப்பினார். கர்த்தர் ெசான்னார், ‘ேபாய்
அமேலக்கியைர முழுைமயாக அழி! அவர்கள்
தீயவர்கள். எல்ேலாரும் ெகால்லப்படும்வைர
ேபாரிடு!’ என்றார். 19 ஆனால் நீ கர்த்தருக்கு
கீழ்ப்படியவில்ைல! ஏன்? தீயைவ என்று கர்த்தர் எைத
ஒதுக்கினாேரா அவற்ைற ேசகரித்துக்ெகாள்ள நீ
விரும்பிவிட்டாய்!” என்றான்.

20 சவுேலா, “கர்த்தருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்ேதன்.
அவர் ெசான்ன இடத்திற்குப் ேபாேனன்.
அமேலக்கியைர எல்லாம் அழித்ேதன்! அவர்களின்
ராஜா ஆகாக்ைக மட்டுேம ெகாண்டுவந்ேதன். 21

வீரர்கள் நல்ல ஆட்ைடயும், மாட்ைடயும் ெகாண்டு
வந்தனர். அைவ கில்காலில் உள்ள உமது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிட
காத்திருக்கின்றன!” என்றான்.

22 ஆனால் சாமுேவல், “கர்த்தருக்குப்
பிடித்தமானது எது? தகனபலியா? அன்பளிப்பா?
அல்லது கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிவதா?
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுதான் அைனத்திலும்
சிறந்தது. 23 கீழ்ப்படிய மறுப்பது தவறு, அது
பில்லிசூனியத்திற்கு இைணயான ெபரும் பாவம். நீ
கீழ்ப்படிய மறுப்பது பிடிவாதமாக பிற
விக்கிரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கு சமம்
ஆகும். நீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தாய்.
அதனால் கர்த்தர் உன்ைன ராஜாவாக
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிறார்” என்றான்.

24 அதற்கு சவுல், “நான் பாவம் ெசய்துவிட்ேடன்.
நான் கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. நீர் ெசான்னைதயும்
ெசய்யவில்ைல. ஜனங்களுக்கு பயந்ேதன். அவர்கள்
ெசான்னபடி ெசய்ேதன். 25 இப்ேபாது
ெகஞ்சுகிேறன். என் பாவத்ைத மன்னியுங்கள்.
என்னுடன் மீண்டும் வாருங்கள் எனேவ கர்த்தைர
நான் ெதாழுதுக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.

26 ஆனால் சாமுேவேலா, “நான் உன்ேனாடு
வரமாட்ேடன். நீ கர்த்தருைடய கட்டைளைய
ஒதுக்கிவிட்டாய். இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைன
ராஜாவாக ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிறார்” என்றான்.

27 சாமுேவல் திரும்பியேபாது சவுல் அவரது
சால்ைவ நுனிையப் பிடித்தான். அது கிழிந்தது. 28

சாமுேவேலா, “என் சால்ைவையக் கிழித்துவிட்டாய்.
இதுேபால் இன்று கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து
இஸ்ரேவலின் இராஜ்யத்ைதக் கிழிப்பார். உன்
நண்பன் ஒருவனுக்கு கர்த்தர் அரைசக் ெகாடுப்பார்.
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அவன் உன்ைனவிட நல்லவனாக இருப்பான். 29

கர்த்தேர இஸ்ரேவலரின் ேதவன். கர்த்தர்
என்ெறன்றும் ஜீவிப்பவர். கர்த்தர் ெபாய் ெசால்லேவா
மனைத மாற்றேவாமாட்டார். அவர் மனிதைனப்
ேபான்று மனைத மாற்றுபவர் அல்ல” என்றான்.

30 சவுேலா, “சரி நான் பாவம் ெசய்ேதன்! எனினும்
என்னுடன் திரும்பி வாருங்கள். இஸ்ரேவலின்
தைலவர்கள் மற்றும் ஜனங்களின் முன்னால் எனக்கு
மரியாைதக் காட்டுங்கள். என்னுடன் திரும்பி
வாருங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர நான்
ெதாழுதுெகாள்ேவன்” என்றான். 31 சாமுேவல்
சவுேலாடு திரும்பிப் ேபானான். சவுல் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டான். 32 “அமேலக்கியரின்
ராஜாவாகிய ஆகாைக என்னிடம் ெகாண்டு வா”
என்றான் சாமுேவல்.
ஆகாக் சாமுேவலிடம் வந்தான். அவன்
சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தான். “நிச்சயம் நம்ைம
இவர் ெகால்லமாட்டார்” என்று ஆகாக்
எண்ணினான்.

33 ஆனால் சாமுேவேலா, “உனது வாள்
குழந்ைதகைள தாயிடமிருந்து எடுத்துக் ெகாண்டது.
எனேவ இப்ேபாது உன் தாய் பிள்ைளயற்றவள்
ஆவாள்” எனக் கூறி அவன் ஆகாைக கில்காலில்
கர்த்தருக்கு முன்பாக துண்டுகளாக
ெவட்டிப்ேபாட்டான்.

34 பிறகு சாமுேவல் ராமாவிற்குத் திரும்பிப்
ேபானான். சவுல் கிபியாவிலுள்ள தன் வீட்டிற்குப்
ேபானான். 35 இதற்குப் பின் சாமுேவல் தன்
வாழ்நாளில் சவுைலப் பார்க்கவில்ைல. சவுலுக்காக
வருத்தப்பட்டான். சவுைல ராஜாவாக்கியதற்கு
கர்த்தரும் வருத்தப்பட்டார்.

சாமுேவல் ெபத்ேலேகம் ேபாகிறான்

கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நீ எவ்வளவு காலம்
சவுலுக்காக வருந்துவாய்? நான் ராஜ
பதவியிலிருந்து புறக்கணித்த பின்னும்

வருந்துகிறாேய. உனது ெகாம்ைப எண்ெணயால்
நிரப்பு. ெபத்ேலேகமிற்குச் ெசல். உன்ைன
ஈசாயினிடம் அனுப்புகிேறன். அவன் அங்ேக
இருக்கிறான். அவனது குமாரர்களில் ஒருவைனேய
புதிய ராஜாவாக நான் ெதரிந்ெதடுத்திருக்கிேறன்”
என்றார்.

2 சாமுேவேலா, “நான் ேபானால், அதைன சவுல்
அறிவான். என்ைனக் ெகால்ல முயல்வான்” என்றான்.
கர்த்தர், “ெபத்ேலேகமிற்கு ஒரு இளம்
கன்றுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபா,
‘கர்த்தருக்கு பலி ெகாடுக்க வந்திருக்கிேறன்’ என்று
ெசால். 3 ஈசாையயும் பலிக்கு அைழத்தனுப்பு. பிறகு
ெசய்ய ேவண்டியது என்ன என்பைதக் காட்டுேவன்.
நான் காட்டுகிறவைன ராஜாவாக அபிேஷகம் ெசய்”
என்றார்.

4 சாமுேவல் கர்த்தர் ெசான்னபடி ெசய்தான்.
சாமுேவல் ெபத்ேலேகம் ெசன்றதும் அங்குள்ள
மூப்பர்கள் நடுங்கினார்கள். அவர்கள் சாமுேவைல
சந்தித்து, “சமாதானத்ேதாடு வந்துள்ளீரா?” என்று
ேகட்டனர்.

5 அதற்கு சாமுேவல், “ஆமாம், நான்
சமாதானத்ேதாடு வருகிேறன். நான் கர்த்தருக்கு
பலிெகாடுக்க வந்துள்ேளன். உங்கைள

ஆயத்தப்படுத்திக்ெகாண்டு என்ேனாடு பலி ெசலுத்த
வாருங்கள்” என்றான். சாமுேவல் ஈசாையயும்
அவனது குமாரர்கைளயும் ஆயத்தம் ெசய்துப் பலியில்
பங்குெகாள்ள அைழத்தான்.

6 அவர்கள் சாமுேவலிடம் வந்து ேசர்ந்ததும்
எலியாைபப் பார்த்தான். சாமுேவல் “நிச்சயமாக
இவன்தான் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்!”
என எண்ணினான்.

7 ஆனால் கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எலியாப்
உயரமானவன், அழகானவன். ஆனால் அப்படி
சிந்திக்க ேவண்டாம். ஜனங்கள் பார்க்கிறபடி ேதவன்
கவனிக்கிறதில்ைல. ஜனங்கள் ஒருவனின் ெவளித்
ேதாற்றத்ைதப் பார்க்கிறார்கள். கர்த்தேரா அவன்
இருதயத்ைதப் பார்க்கிறார். எலியாப் சரியானவன்
அல்ல” என்றார்.

8 பிறகு ஈசாய் இரண்டாவது குமாரனான,
அபினதாைப அைழத்தான். அவன்
சாமுேவலினருகில் நடந்து வந்தேபாது சாமுேவல்
பார்த்து, “இல்ைல, கர்த்தர் இவைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல” எனக் கூறினான்.

9 பிறகு ஈசாய் இன்ெனாரு குமாரனான சம்மாைவ
அைழத்தான். அவைனப் பார்த்து, “கர்த்தர்
இவைனயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல” என்றான்.

10 ஈசாய் 7 குமாரர்கைளயும் காட்டினான்.
சாமுேவல் ஈசாயிடம், “இவர்களில் யாைரயும்
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல” என்றான்.

11 சாமுேவல், “உன் பிள்ைளகள் இத்தைனப்
ேபர்தானா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு ஈசாய், “இல்ைல கைடசி குமாரன் ஆடு
ேமய்க்கப் ேபாயிருக்கிறான்” என்றான்.
சாமுேவேலா, “அவைன அைழத்து வா, அவன்
வரும்வைர நாம் சாப்பிடக்கூடாது” என்றான்.

12 ஈசாய் ஒருவைன அனுப்பி தன் இைளய
குமாரைன அைழப்பித்தான். இந்த குமாரன் அழகாய்
சிவந்த மயிேராடு நல்ல ெசாளந்தரிய
ேதாற்றமுைடயவனாக இருந்தான்.
கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எழுந்து அவைன
அபிேஷகம் ெசய், இவன்தான்” என்றார்.

13 சாமுேவல் எண்ெணய் நிரம்பிய ெகாம்ைப
எடுத்து சிறப்பு எண்ெணைய ஈசாயின் கைடசி
குமாரன் ேமல் அவனுைடய சேகாதரரின்
முன்னிைலயில் ஊற்றினான். கர்த்தருைடய
ஆவியானவர் அன்று முதல் தாவீது மீது ெபரும்
வல்லைமேயாடு வந்தார். சாமுேவல் ராமாவிலுள்ள
தன் வீட்டிற்குத் திரும்பினான்.

சவுைல ஒரு ெகட்ட ஆவி துன்புறுத்துகிறது
14 கர்த்தருைடய ஆவியானவர் சவுைல விட்டு
விலகினார். கர்த்தர் ஒரு ெகட்ட ஆவிைய சவுலுக்கு
அனுப்பினார். அது மிகத் ெதால்ைல ெகாடுத்தது. 15

சவுலின் ேவைலக்காரர்கேளா, “ேதவனிடமிருந்து
ெகட்ட ஆவி ஒன்று உங்கைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்கிறது. 16 ஆைணயிடுங்கள், நாங்கள்
சுரமண்டலம் வாசிக்கும் ஒருவைனத்
ேதடிப்பிடிப்ேபாம். ஒருேவைள கர்த்தரிடமிருந்து
ெகட்ட ஆவி உங்கள் மீது வருமானால், உமக்காக
அவன் இைச மீட்டுவான். அப்ேபாது நீங்கள் நலம்
ெபறுவீர்கள்” என்றனர்.

17 எனேவ சவுல், “நன்றாக இைச மீட்டுபவைனக்
கண்டுபிடித்து அைழத்து வாருங்கள்” என்றான்.

1 சாமுேவல் 15:29
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18 ஒரு ேவைலயாள், “ஈசாய் என்று ஒருவன்
ெபத்ேலேகமில் இருக்கிறான். அவனது குமாரனுக்கு
நன்றாக சுரமண்டலம் வாசிக்கத் ெதரியும்,
ைதரியமாக நன்றாக சண்ைட இடுவான்.
அழகானவனும் சுறுசுறுப்பானவனும் கூட, ேமலும்
கர்த்தர் அவனுடன் இருக்கிறார்” என்றான்.

19 எனேவ சவுலின் ஆட்கள் ஈசாயிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள் ஈசாயிடம், “ஆட்ைடக் காக்கிற உன்
குமாரன் தாவீைத என்னிடம் அனுப்புங்கள்” என்று
ெசான்னார்கள்.

20 எனேவ ஈசாய் சில அன்பளிப்புகளாக கழுைத,
அப்பம், திராட்ைசரசம், இளம் ெவள்ளாட்டுக்குட்டி
ஆகியவற்ைற தாவீதுக்கு ெகாடுத்து சவுலிடம்
அனுப்பினான். 21 தாவீது சவுல் முன்பு ேபாய்
நின்றான். சவுலுக்கு தாவீைத மிகவும் பிடித்தது.
அவன் சவுலின் ஆயுதங்கைளச் சுமக்கும்
உதவியாளனானான். 22 அவன் ஈசாய்க்கு, “நான்
தாவீைத மிகவும் விரும்புகிேறன். அவன் என்ேனாடு
இருந்து எனக்குச் ேசைவ புரியட்டும்” என்ற ெசய்தி
ெசால்லி அனுப்பினான்.

23 எப்ெபாழுதாவது ேதவனிடத்திலிருந்து சவுல்
ேமல் ெகட்ட ஆவி வந்தால், தாவீது தன்
சுரமண்டலத்ைத மீட்டுவான். அப்ேபாது அந்த ெகட்ட
ஆவி சவுைல விட்டு ேபாய்விடும், சவுலும் நலம்
ெபறுவான்.

இஸ்ரேவலருக்கு ேகாலியாத்தின் சவால்

ெபலிஸ்தர் ேபாரிடும் ெபாருட்டு
பைடயாட்கைளக் கூட்டினார்கள்.
அவர்கள் யூதாவிலுள்ள ேசாக்ேகாவில்

கூடினார்கள். அவர்கள் கூடிய எேபஸ்தம்மீம் எனும்
இடம் ேசாக்ேகாவுக்கும் அெசக்காவுக்கும்
இைடயில் இருந்தது.

2 சவுலும், இஸ்ரேவல் வீரர்களும் ஒன்று
கூடினார்கள். இவர்களின் முகாம் ஏலாவிலிருந்தது.
வீரர்கள் சண்ைடயிடத் தயாராக இருந்தனர். 3

ெபலிஸ்தியர் மைலயின் ேமல் இருந்தனர். அடுத்த
மைலயில் இஸ்ரேவலர் இருந்தனர். இைடயில்
பள்ளத்தாக்கு இருந்தது.

4 ெபலிஸ்தியரிடம் ேகாலியாத் என்னும் வீரன்
இருந்தான். அவன் காத் என்னும் ஊரினன். 9 அடி
உயரமாக இருந்தான். 5 ஒரு ெவண்கல கிரீடமும்,
ேபார்க் கவசமும் தரித்திருந்தான். அது 5,000
ேசக்கல் ெவண்கலம் எைடயுள்ளதாயிருந்தது. 6

அவன் கால்களில் ெவண்கல கவசத்ைதயும்,
ேதாள்களில் ெவண்கல ேகடகத்ைதயும்
அணிந்திருந்தான். 7 அவனது ஈட்டியின் பிடி
ெநசவுக்காரரின் பைடமரம் ேபால் இருக்கும்.
ஈட்டியின் அலகு 600 ேசக்கல் இரும்பு
எைடயுள்ளதாக இருந்தது. ேகாலியாத்தின் ேகடயம்
சுமந்த வீரன், அவனுக்கு முன்னால் நடப்பான்.

8 தினந்ேதாறும் அவன் ெவளிேய வந்து
இஸ்ரேவலைரப் பார்த்து, சத்தமாக சண்ைடக்கு
சவால்விடுவான். அவன், “உங்களுைடய எல்லா
வீரர்களும் ேபாருக்குத் தயாராக ஏன் அணிவகுத்து
நிற்கிறீர்கள்? நீங்கள் அைனவரும் சவுலின்
ேவைலக்காரர்கள். நான் ெபலிஸ்தன். யாேரனும்
ஒருவைனத் ேதர்ெதடுத்து என்ேனாடு சண்ைடயிட
அனுப்புங்கள். 9 அவன் என்ைனக் ெகான்றுவிட்டால்
நாங்கள் (ெபலிஸ்தர்) அைனவரும் உங்களது

அடிைம. நான் அவைனக் ெகான்றுவிட்டால் நீங்கள்
எங்கள் அடிைம! நீங்கள் எங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய
ேவண்டும்” என்றான்.

10 ேமலும் அவன், “நான் இன்று இஸ்ரேவல்
ேசைனைய ேகலிச்ெசய்ேதன்! உங்களில்
ஒருவனுக்குத் ைதரியமிருந்தால் என்னிடம் அனுப்பி
சண்ைடயிட்டுப் பாருங்கள்!” என்றான்.

11 சவுலும் அவனது வீரர்களும் ேகாலியாத்
ெசான்னைதக் ேகட்டு மிகவும் நடுங்கினார்கள்.

தாவீது ேபார் முைனக்குச் ெசல்கிறான்
12 தாவீது ஈசாயின் குமாரன், யூதாவிலுள்ள
ெபத்ேலேகமில் எப்பிராத்தா குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ஈசாயிக்கு 8 குமாரர்கள். சவுலின்
காலத்தில் ஈசாய் முதிர் வயதாக இருந்தான். 13

ஈசாயின் 3 ெபரிய குமாரர்கள் சவுலுடன் ேபாருக்குச்
ெசன்றிருந்தனர். எலியாப் முதல் குமாரன்.
அபினதாப் இரண்டாவது குமாரன். சம்மா
மூன்றவாது குமாரன். 14 தாவீது கைடசி குமாரன்.
ெபரிய மூன்று குமாரர்களும் சவுலின் பைடயில்
இருந்தனர். 15 தாவீது சவுைல விட்டு விலகி
அவ்வப்ேபாது ெபத்ேலேகமில் தன் தந்ைதயின்
ஆடுகைளக் ேமய்க்கப் ேபாவான்.

16 ேகாலியாத் தினமும் காைலயில் வந்து
இவ்வாறு 40 நாட்கள் இஸ்ரேவல் ேசைனையக்
ேகலிச் ெசய்தான்.

17 ஒருநாள் ஈசாய் தாவீதிடம், “கூைடயில் வறுத்த
பயிைரயும், 10 அப்பங்கைளயும் ெகாண்டு ேபாய்
முகாமில் உள்ள உன் சேகாதரர்களுக்கு ெகாடு. 18

இந்த 10 பாலாைடக் கட்டிகைளயும் உன் சேகாதரர்
குழுவின் 1,000 வீரருக்கு அதிபதியினிடம் ெகாடு.
உன் சேகாதரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றும்
பார். அவர்கள் நலமுடன் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு
அைடயாளமாக ஏேதனும் வாங்கி வா! 19 ஏலா
பள்ளத்தாக்கில் உன் சேகாதரர்கள் சவுலின்
ேசைனயில் ெபலிஸ்தருக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட்டுக் ெகாண்டிருக்கின்றனர்” என்றான்.

20 அதிகாைலயில் தாவீது ேவறு ஒரு
ேமய்ப்பவனிடம் ஆடுகைள ஒப்பைடத்தான். தாவீது
உணைவ எடுத்துக்ெகாண்டு ஈசாய் ெசான்னபடி
புறப்பட்டான். தாவீது தனது வண்டிைய முகாமுக்குச்
ெசலுத்தினான். தாவீது வந்து ேசர்ந்தேபாது வீரர்கள்
தங்கள் ேபார்புரியும் நிைலக்குச் ெசன்று
ெகாண்டிருந்தனர். வீரர்கள் தங்கள் ேபார்
முழக்கங்கைள எழுப்ப துவங்கினார்கள். 21

இஸ்ரேவலரும் ெபலிஸ்தியரும் அணிவகுத்து
ேபாருக்குத் தயாரானார்கள்.

22 தாவீது தான் ெகாண்டு ேபானைத,
ெபாருட்களின் காப்பாளனிடம் ெகாடுத்தான். பின்
இஸ்ரேவல் வீரர்களின் அணிக்கு ஓடி, தன்
சேகாதரர்கைளக் குறித்து விசாரித்தான். 23 தன்
சேகாதரர்கேளாடு ேபச ஆரம்பித்தான். அப்ேபாது,
ேகாலியாத் ெபலிஸ்தர் முகாமிலிருந்து ெவளிேய
வந்து, வழக்கம்ேபால ேகலிச் ெசய்தான். அவன்
ெசான்னைதெயல்லாம் தாவீது ேகட்டான்.

24 அவைனக் கண்டு இஸ்ரேவலர் பயந்து
ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்களுக்கு அவன் மீது ெபரிய
பயமிருந்தது. 25 இஸ்ரேவலர், “ேகாலியாத்
ெவளியில் வந்து இஸ்ரேவலைர மீண்டும், மீண்டும்

1 சாமுேவல் 17:25

313



ேகலிக்குள்ளாக்கினைதப் பார்த்தீர்களா! அவைன
யார் ெகான்றாலும் சவுல் ராஜா அவனுக்கு நிைறயப்
பணம் ெகாடுத்து, தனது குமாரத்திைய அவனுக்கு
மணம் ெசய்து ெகாடுப்பான். சவுல் அவனது
குடும்பத்திற்கு இஸ்ரேவலின் மத்தியில் சுதந்திரம்
அளிப்பான்” என்றார்கள்.

26 தாவீேதா அவர்களிடம், “அவன் என்ன
ெசால்லுவது? அவைனக் ெகான்று இஸ்ரேவலில்
இருந்து அவமானத்ைத கைளபவனுக்கு விருது
என்ன ேவண்டிக்கிடக்கிறது? இஸ்ரேவலர் இந்த
நிந்ைதையச் சுமக்க ேவண்டுமா? இத்தைனக்கும்
யார் இந்த ேகாலியாத்? இவன் யாேரா அந்நியன்
சாதாரண ெபலிஸ்தியன். ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ேசைனக்கு எதிராகப் ேபச அவன் எப்படி
நிைனக்கலாம்?” என்று ேகட்டான்.

27 அதற்கு இஸ்ரேவலன், ேகாலியாத்ைதக்
ெகான்றால் கிைடக்கும் ேமன்ைமையப் பற்றி
ெசான்னான். 28 தாவீதின் மூத்த அண்ணனான
எலியாப் தனது தம்பி, வீரர்களிடம் ெசான்னைதக்
ேகட்டு ேகாபத்ேதாடு, “இங்கு ஏன் வந்தாய்?
ஆடுகைளக் காட்டில் யாரிடம் விட்டு வந்தாய்? நீ
எதற்காக இங்கு வந்தாய் என்று எனக்குத் ெதரியும்!
உனக்கு ெசால்லப்பட்டைதச் ெசய்ய உனக்கு
விருப்பம் இல்ைல. யுத்தத்ைத ேவடிக்ைக பார்க்கேவ
நீ இங்கு வந்தாய்!” என்றான்.

29 அதற்கு தாவீது, “நான் இப்ேபாது என்ன
ெசய்துவிட்ேடன்? நான் ஒரு தவறும் ெசய்யவில்ைல!
ெவறுமேன ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதன்” என்றான். 30

தாவீது ேவறு சிலரிடம் அேத ேகள்விகைளத் திரும்ப
ேகட்டான். அவர்களும் அேத பதில் ெசான்னார்கள்.

31 தாவீது ெசால்வைதச் சிலர் ேகட்டு அவைனச்
சவுலிடம் அைழத்துச் ெசன்றார்கள். 32 தாவீது
சவுலிடம், “ேகாலியாத்துக்காக யாரும் நடுங்க
ேவண்டாம். நான் உங்கள் ேசவகன். நான் ேபாய்
அவேனாடு ேபாரிடுகிேறன்!” என்றான்.

33 “உன்னால் ெவளிேய ேபாய் அந்த
ெபலிஸ்தியனாகிய ேகாலியாத்துடன் சண்ைடேபாட
முடியாது. நீ ஒரு பைடவீரன் அல்ல! அவேனா
சிறுவயது முதல் ேபாரிட்டு வருகிறான்” என்றான்.

34 ஆனால் தாவீது சவுலிடம், “நான் ஒரு
இைடயன், ஆடுகைள ேமய்த்து வருபவன். இரு
தடைவ ஒரு சிங்கமும், மற்ெறாரு தடைவ கரடியும்
ஆடுகைளத் தூக்கியேபாது, 35 அவற்ைறக் ெகான்று
அவற்றின் வாயிலிருந்து ஆட்ைட மீட்ேடன். அைவ
என் ேமல் பாய்ந்தன. எனினும் அவற்றின் வாயின்
அடிப்பகுதிையப் பிடித்து கிழித்துக் ெகான்ேறன். 36

சிங்கத்ைதயும் கரடிையயும் ெகான்ற என்னால், இந்த
அந்நியைனயும் விலங்குகைளப்ேபால்
ெகால்லமுடியும்! அவன் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
ேசைனையக் ேகலி ெசய்ததால் அவன்
ெகால்லப்படுவான். 37 கர்த்தர் என்ைன சிங்கம்
மற்றும் கரடியிடமிருந்து காப்பாற்றியது ேபாலேவ
ெபலிஸ்தனிடமிருந்தும் என்ைனக் காப்பாற்றுவார்”
என்றான்.
சவுல் தாவீதிடம், “கர்த்தர் உன்ேனாடு
இருப்பாராக, நீ ேபா” என்றான். 38 சவுல் தன்
ெசாந்த ஆைடைய தாவீதுக்கு அணிவித்தான்.
தைலயில் ெவண்கல தைலச் சீராைவ, பிற யுத்த
சீருைடயும் ேபாடுவித்தான். 39 தாவீது வாைள
எடுத்துக்கட்டிக் ெகாண்டு நடந்து பார்த்தான்.

சவுலின் சீருைடைய அணிந்து பார்த்தான். ஆனால்
அவ்வளவு பாரமான யுத்த சீருைட அணிந்து
ெகாள்ளும் பயிற்சி அவனுக்கு இருக்கவில்ைல.
தாவீது சவுலிடம், “இவற்ைற அணிந்து என்னால்
சண்ைட ேபாட முடியாது. அணிந்து பழக்கமில்ைல”
என்றான். எனேவ தாவீது எல்லாவற்ைறயும்
கழற்றினான். 40 தன் ைகத்தடிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு 5 கூழங்கற்கள் கிைடக்குமா
என்று பார்க்கச் ெசன்றான். ேதடிெயடுத்த 5
கூழாங்கற்கைளயும் தான் ைவத்திருந்த இைடயர்
ேதால் ைபயில் ேபாட்டுக் ெகாண்டான். ைகயில் வில்
கவைண ைவத்துக்ெகாண்டான். பிறகு
ேகாலியாத்ைத ேநாக்கி நடந்தான்.

தாவீது ேகாலியாத்ைதக் ெகால்கிறான்
41 ேகாலியாத் ெமதுவாக நடந்து தாவீைத
ெநருங்கினான். ேகடயத்ைத ஏந்திய உதவியாள்
முன்ேன நடந்தான். 42 ேகாலியாத் தாவீைதப்
பார்த்து, அவன் யுத்த பயிற்சி இல்லாத சிவந்த
முகத்ைதயுைடய இைளஞன் என்று கண்டு
நைகத்தான். 43 “ஏன் இந்த ைகத்தடி? ஒரு நாைய
விரட்டுவது ேபால் நீ என்ைன விரட்டப் ேபாகிறாயா?”
என்று ேகாலியாத் ேகட்டான். அதற்கு பின்
ேகாலியாத் தன் ெதய்வங்களின் ெபயைரச் ெசால்லி
தாவீைத நிந்தித்தான். 44 ேகாலியாத் தாவீதிடம்
“இங்ேக வா, உனது உடைல பறைவகளுக்கும்,
காட்டு மிருகங்களுக்கும் இைரயாகப் ேபாடுகிேறன்!”
என்றான்.

45 தாவீது அவனிடம், “நீ உனது பட்டயம்,
ஈட்டிையப் பிடித்துெகாண்டு வந்துள்ளாய். நாேனா
இஸ்ரேவல் ேசைனகளின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய நாமத்தில்
வந்துள்ேளன். அவைரத் தூஷித்து நீ நிந்தித்தாய். 46

இன்று உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் எனக்கு
உதவுவார். இன்று உன் தைலைய ெவட்டி உன்
உடைல பறைவகளுக்கும், காட்டு மிருகங்களுக்கும்
இைரயாக்குேவன். மற்ற ெபலிஸ்தைரயும் இவ்வாேற
ெசய்ேவாம்! அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர்
இருக்கிறார் என்று உலகம் அறிந்துக்ெகாள்ளும்! 47

ஜனங்கைள மீட்கும்படி கர்த்தருக்குப் பட்டயமும்
ஈட்டியும் ேதைவயில்ைல என்பைத
இங்குள்ளவர்களும் அறிவார்கள். யுத்தம்
கர்த்தருைடயது! ெபலிஸ்தியர்களாகிய
உங்கெளல்லாைரயும் ெவல்ல கர்த்தர் உதவுவார்”
என்றான்.

48 ேகாலியாத் தாவீைத தாக்கும்படி சீறி எழுந்து
ெநருங்கி வந்தான். தாவீதும் ெநருங்கி ஓடி,

49 தனது ேதால் ைபயிலிருந்து கூழாங்கல்ைல
எடுத்து கவணில் ைவத்து சுழற்றி வீசினான். அது
ேகாலியாத்தின் ெநற்றியில் இரு கண்களுக்கும்
நடுவில்பட்டது. அவன் ெநற்றிக்குள் அது புகேவ
அவன் முகங்குப்புற விழுந்தான்.

50 இவ்வாறு தாவீது ேகாலியாத்ைத ஒேர கவண்
கல்லால் சாகடித்தான். தாவீதிடம் பட்டயம்
இருக்கவில்ைல. 51 அதனால் ஓடிப்ேபாய் அந்த
ெபலிஸ்தியன் அருகில் நின்று, ேகாலியாத்தின்
பட்டயத்ைத அவனது உைறயில் இருந்து உருவி
அைதக் ெகாண்ேட அவனது தைலைய சீவினான்.
இவ்விதமாகத்தான் தாவீது ெபலிஸ்தியனான
ேகாலியாத்ைத ெகான்றான்.

1 சாமுேவல் 17:26
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மற்ற ெபலிஸ்தியர் தங்களது மாவீரன் மரித்தைதப்
பார்த்து பின்வாங்கி ஓடினார்கள். 52 இஸ்ரேவல்
வீரர் அவர்கைளத் துரத்தி, காத் மற்றும் எக்ேரான்
எல்ைலவைர விரட்டினார்கள். சாராயீமின்
சாைலேயாரங்களில் காத் மற்றும் எக்ேரான்வைர
பலைரக் ெகான்று குவித்தனர். 53 பின்னர்
ெபலிஸ்தியரின் முகாமிற்குள் ெசன்று ெபாருட்கைள
எடுத்து வந்தனர்.

54 தாவீது ேகாவியாத்தின் தைலைய
எருசேலமிற்கு எடுத்துச் ெசன்றான். ேகாலியாத்தின்
ஆயுதங்கைள தன் ெசாந்த கூடாரத்தில் ைவத்தான்.

சவுல் தாவீதுக்கு அஞ்சத் ெதாடங்குகிறான்
55 தாவீது சண்ைடக்குப் ேபாவைதப் பார்த்தான்.
சவுல் தன் தளபதியான அப்ேனரிடம், “இவனது
தந்ைத யார்?” எனக் ேகட்டான்.
அப்ேனரும், “எனக்குத் ெதரியாது ஐயா” என்றான்.
56 சவுேலா, “இவனது தந்ைதையப்பற்றி ெதரிந்து
வா” என்றான்.

57 தாவீது ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றுவிட்டு
திரும்பும்ேபாது அப்ேனர் அவைனச் சவுலிடம்
அைழத்து வந்தான். தாவீது இன்னும் ேகாலியாத்தின்
தைலையப் பிடித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

58 சவுல் அவனிடம், “உன் தந்ைத யார்?” எனக்
ேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “நான் உங்கள் ேவைலக்காரனான,
ெபத்ேலேகமில் உள்ள ஈசாயின் குமாரன்” என்றான்.

தாவீதும் ேயானத்தானும் ெநருங்கிய
நண்பர்களாகிறார்கள்

சவுல் தாவீேதாடு ேபசி முடிந்ததும்,
ேயானத்தானும் தாவீதும் ெநருங்கிய
நண்பர்களானார்கள். அவன் தன்ைனப்

ேபாலேவ தாவீைதயும் ேநசித்தான்.
2 சவுல் அன்று முதல் தாவீைத தன்ேனாடு
ைவத்துக்ெகாண்டான். அவைனத் தன் தந்ைதயிடம்
திரும்பிச் ெசல்ல அனுமதிக்கவில்ைல. 3

ேயானத்தான் தாவீைத அதிகம் ேநசித்து அவேனாடு
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான். 4 ேயானத்தான்
தான் அணிந்திருந்த ேமலாைடைய கழற்றி
தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தான். அவன் தன்
சீருைடையயும் கழற்றி தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தான்.
ேமலும் தனது வில், பட்டயம் மற்றும் கச்ைசையயும்
கூட தாவீதுக்ேக ெகாடுத்தான்.

தாவீதின் ெவற்றிகைள சவுல் கவனிக்கிறான்
5 பல யுத்தங்களுக்கு தாவீைத சவுல்
அனுப்பினான். தாவீதும் மிகப் ெபரிய ெவற்றிகைள
அைடந்தான். பின்பு அவைன பைடவீரருக்கு
தைலவன் ஆக்கினான். சவுலின் தளபதிகள் உட்பட
அைனவரும் இைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்! 6 தாவீது
ெபலிஸ்தியர்கேளாடு சண்ைடயிட ெவளிேயறினான்.
ேபாரிலிருந்து ெவற்றிெபற்று திரும்பியேபாது,
இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு நகரப் ெபண்மணிகளும்
தாவீைதப் பாராட்ட வந்தனர். சிரித்து நடனமாடி
ேமளமும் யாழும் வாசித்தனர். சவுல் எதிரில்
இதைனச் ெசய்தனர். 7 ெபண்கள்,
“சவுல் ஆயிரம் பைகவர்கைள ெகான்றிருக்கிறான்.

ஆனால் தாவீேதா பதினாயிரம் பைகவர்கைள
ெகான்றான்!”
என்று பாடினார்கள்.

8 இதனால் சவுல் ேகாபம் அைடந்தான். ெபண்கள்
ெசான்னைத நிைனத்து விசனப்பட்டான். 9 அன்று
முதல் தாவீைத ெநருக்கமாகப் பின்ெதாடர
ஆரம்பித்தான்.

தாவீைதக் கண்டு சவுல் பயப்படுகிறான்
10 மறுநாள், ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெகட்ட ஆவி
சவுைல ஆட்ெகாண்டது. தாவீது வழக்கம்ேபால்
சுரமண்டலத்ைத எடுத்து
மீட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, சவுல் தன் வீட்டில்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். 11

சவுலிடம் ஈட்டி இருந்தது. சவுல், “சுவேராடு ேசர்த்து
தாவீைதக் குத்திக் ெகான்றுவிடலாம்” என
எண்ணினான். அதன்படிேய இரண்டு முைற ஈட்டிைய
வீசினான். ஆனால் இரண்டு முைறயும் தாவீது
தப்பிவிட்டான்.

12 தாவீேதாடு கர்த்தர் இருந்தார். சவுலிடமிருந்து
கர்த்தர் விலகிவிட்டார். எனேவ சவுல் தாவீைதக்
கண்டு பயந்தான். 13 தன்னிடமிருந்து
ெவகுெதாைலவான இடத்துக்குத் தாவீைத சவுல்
அனுப்பினான். 1,000 வீரர்களுக்கு அதிகாரியாக
தாவீைத ஆக்கினான். வீரர்கைள ேபாருக்கு வழி
நடத்துகிறவனாயிருந்தான். 14 கர்த்தர் தாவீேதாடு
இருந்ததால் எல்லா யுத்தங்களிலும் ெவன்றான். 15

சவுல் தாவீதின் ெவற்றிகைளக் கண்டேபாது
அவனுக்கு ேமலும், ேமலும் பயம் வந்தது. 16 ஆனால்
யூதாவிலும் இஸ்ரேவலிலும் உள்ளவர்கள் தாவீைத
ேநசித்தனர். ேபாரில் தங்களுக்காகப்
ேபாராடுவதால் அைனவரும் தாவீைத ேநசித்தனர்.

தாவீதுக்கு தன் குமாரத்திைய திருமணம்
ெசய்துைவக்க சவுல் விரும்புகிறான்

17 ஆனால், சவுல் தாவீைதக் ெகால்ல விரும்பி
தந்திரமான ஒரு வழிைய ேயாசித்தான். அவன், “என்
மூத்த குமாரத்தி ேமராப்ைப உனக்கு மணமுடித்துத்
தருேவன், பின் நீ வலிைம மிக்க வீரனாகலாம். என்
குமாரன் ேபால இருக்கலாம்! பிறகு நீ ேபாய்
கர்த்தருைடய யுத்தங்கைள நடத்தலாம்!” என்றான்.
ேமலும் சவுல், “இவைன நான் ெகால்லாமல்,
எனக்காக ெபலிஸ்தியர்களால் ெகால்லச்ெசய்ேவன்”
என்று எண்ணினான்.

18 தாவீேதா, “நான் ெபரிய குடும்பத்தவனும் அல்ல!
முக்கியமானவனும் அல்ல! என்னால் ராஜாவின்
குமாரத்திைய மணந்துெகாள்ள முடியாது!” என்றான்.

19 எனேவ ேமராப் தாவீைத மணக்கேவண்டிய
காலம் வந்தேபாது, அவைள ேமேகாலத்தியனாகிய
ஆதரிேயலுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுத்தான்.

20 சவுலின் அடுத்த குமாரத்தி மீகாள் தாவீைத
ேநசித்தாள். இவ்விஷயத்ைதப் பற்றி சவுலிடம்
ஜனங்கள் ெசான்னார்கள். இது சவுலுக்கு மகிழ்ச்சி
தந்தது. 21 எனேவ, “மீகாைளப் பயன்படுத்தி
தாவீைத சூழ்ச்சிக்குட்படுத்த ேவண்டும். அவள்
அவைன மணக்கட்டும். பிறகு அவன்
ெபலிஸ்தியர்களால் ெகால்லப்படுவான்” என்று
நிைனத்த சவுல் இரண்டாம் தடைவயாக, “இன்று
என் குமாரத்திைய மணமுடிக்கலாம்” என்றான்.
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22 சவுல் தன் அதிகாரிகளுக்கு கட்டைளயிட்டு,
“தனியாக தாவீதிடம் கூறுங்கள், பார், ராஜாவும்
உன்ைன விரும்புகிறான். அவரது அதிகாரிகளும்
உன்ைன விரும்புகின்றனர். நீ அவனுைடய
குமாரத்திைய மணக்க ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

23 அதிகாரிகள் இைத அவனிடம் கூற, அவேனா,
“ராஜாவுக்கு மருமகனாவது அவ்வளவு எளிதா?
ராஜாவின் குமாரத்திக்குத் தருகிற அளவிற்கு
என்னிடம் ெசல்வமில்ைல! நான் சாதாரண ஏைழ”
என்றான்.

24 தாவீது ெசான்னைத சவுலிடம் அதிகாரிகள்
ெசான்னார்கள். 25 சவுல் அவர்களிடம், “ராஜா
உன்னிடம் பணத்ைத எதிர்பார்க்கவில்ைல.
பணத்திற்கு பதிலாக 100 ெபலிஸ்தியர்களின்
நுனித்ேதால் ேபாதும் என தாவீதிடம் கூறுங்கள்”
என்றான். இதுதான் சவுலின் சூழ்ச்சி.
ெபலிஸ்தியர்கள் தாவீைத நிச்சம் ெகால்வார்கள்
என சவுல் நம்பியிருந்தான்.

26 அதிகாரிகள் தாவீதிடம் இதைனக்
கூறினார்கள். ராஜாவின் மருமகனாக வாய்ப்புக்
கிைடத்ததற்காய் மகிழ்ச்சியைடந்தான். 27 எனேவ,
தாவீதும் அவனது வீரர்களும் உடேன
ெபலிஸ்தரியர்கேளாடு சண்ைடக்குப் ேபாய் 200
ெபலிஸ்தியைரக் ெகான்று, அவர்களின்
நுனித்ேதாைல ெவட்டி ெகாண்டு வந்து
சமர்ப்பித்தான். ராஜாவின் மருமகனாக
விரும்பினபடியால் தாவீது இைதச் ெசய்தான்.
தன் குமாரத்தி மீகாைள தாவீது மணந்துக்ெகாள்ள
சவுல் அனுமதித்தான். 28 தாவீேதாடு கர்த்தர்
இருப்பைதச் சவுல் அறிந்துக் ெகாண்டான். அேதாடு
அவனது குமாரத்தி மீகாள் தாவீைத ேநசித்தாள்
என்பைதயும் அறிந்துக்ெகாண்டான். 29 எனேவ,
சவுலுக்கு தாவீது மீது ேமலும் பயம் வந்தது. அவைனத்
தனது எதிரியாக எப்ேபாதும் எண்ணி வந்தான்.

30 ெபலிஸ்திய தளபதிகள் ெதாடர்ந்து
இஸ்ரேவலருக்கு எதிராக சண்ைடயிட்டனர்.
ஆனால், ஒவ்ெவாரு முைறயும் தாவீது அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். தாவீது மிகச் சிறந்த அதிகாரி
என்று புகழ் ெபற்றான்.

ேயானத்தான் தாவீதுக்கு உதவுகிறான்

சவுல் தன் அதிகாரிகளிடமும்
ேயானத்தானிடமும் தாவீைதக்
ெகால்லுமாறு கூறினான். ஆனால்

ேயானத்தான் தாவீைத அதிகமாக விரும்பினான். 2

எனேவ ேயானத்தான் தாவீைத எச்சரித்து,
“கவனமாக இரு, சவுல் உன்ைனக் ெகால்லப்
பார்க்கிறார். இன்று காைல, வயலில்
ஒளிந்துக்ெகாள், நான் என் தந்ைதேயாடு அங்கு
வந்து ேபசுவைத ேகட்டுக்ெகாள்” என்றான்.

4 ேயானத்தான் தனது தந்ைத சவுலிடம்
சம்பாஷித்தான். தாவீைதப் பற்றி நல்லவற்ைற அவன்
எடுத்துக் கூறினான். அவன், “நீங்கள் ஒரு ராஜா,
தாவீது ஒரு ேசவகன், அவன் உங்களுக்கு எதிராக
எதுவும் ெசய்யமாட்டான். எனேவ அவனுக்கு எதிராக
எதுவும் ெசய்யாதீர்கள், அவன் உங்களுக்கு
நன்ைமேய ெசய்வான். 5 அவன் ேகாலியாத்ைதக்
ெகால்ல தன் உயிைரேய பணயம் ைவத்தான்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காக ெபரிய ெவற்றிையத்

தந்தார். நீங்கள் பார்த்து மகிழ்ந்தீர்கள். அவன்
அப்பாவி! அவைனக் ெகால்ல காரணேம இல்ைல”
என்றான்.

6 ேயானத்தான் ெசால்வைத சவுல் ேகட்டு,
“கர்த்தர் ஜீவிப்பது உண்ைம, தாவீது
ெகால்லப்படமாட்டான்” என்றான்.

7 எனேவ, ேயானத்தான் தாவீைத அைழத்து
நடந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னான். பிறகு
தாவீைத சவுலிடம் அைழத்து வந்தான். ஆைகயால்
முன்பு ேபாலேவ தாவீைத சவுேலாேடேய இருக்கச்
ெசய்தான்.

சவுல் தாவீைத மீண்டும் ெகால்ல முயற்சிக்கிறான்
8 மறுபடியும் ேபார் ெதாடங்கியது. தாவீது
புறப்பட்டு ெசன்று ெபலிஸ்தியேராடு ேபார் ெசய்தான்.
ெபலிஸ்தியைர தாவீது ேதாற்கடித்தான். அங்கிருந்து
அவர்கள் ஓடிப் ேபானார்கள். 9 சவுல் வீட்டில்
இருக்கும் ேபாது, கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு தீய ஆவி
அவன் மீது வந்தது. அவன் தனது ைகயில் ஈட்டி
ஒன்ைற ைவத்திருந்தான். தாவீது சுரமண்டலம்
வாசித்துக்ெகாண்டிருதான். 10 சவுல் ஈட்டியால்
அவைனச் சுவேராடு ேசர்த்து குத்திக் ெகால்லப்
பார்த்தான். ஆனால் தாவீது அப்புறம் குதித்துத்
தப்பினான். சவுல் தன் ஈட்டிையச் சுவரில் பதிய
குத்தினான். தாவீது அன்றிரவு தப்பிவிட்டான்.

11 தாவீதின் வீட்டுக்கு சவுல் ஆட்கைள
அனுப்பினான். அவர்கள் தாவீதின் வீட்ைடக்
கண்காணித்தார்கள். அன்றிரவு முழுக்க அவர்கள்
அங்ேகேய தங்கி இருந்தார்கள். அதிகாைலயில்
தாவீைதக் ெகால்ல அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள்.
தாவீதின் மைனவியான மீகாள் அவைன எச்சரித்து,
“இந்த இரேவ இங்ேக இருந்து தப்பி ஓடி, உன்
உயிைரக் காப்பாற்றிக்ெகாள். இல்ைலெயன்றால்
நாைள ெகால்லப்படுவீர்” என்று ெசான்னாள். 12

அவள் அவைன ஜன்னல் வழியாக இறக்கிவிட, அவன்
தப்பினான். 13 மீகாள் கட்டில் ேமல் ஒரு சிைலைய
ைவத்து, தைல மாட்டில் ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலப்
ேபாட்டு ஆைடயால் மூடி ைவத்தாள்.

14 தாவீைதக் ைகது ெசய்து அைழத்து வரும்படி
சவுல் ஆட்கைள அனுப்பினான். மீகாள் அவர்களிடம்,
“தாவீது ேநாயுற்றிருக்கிறான்” என்று ெசான்னாள்.

15 தூதுவர்கள் சவுலிடம் சங்கதிையச்
ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கைள மீண்டும் சவுல்
திருப்பி அனுப்பினான். அவர்களிடம், “தாவீைத
என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள். முடிந்தால் அவன்
படுத்துக்கிடக்கும் கட்டிேலாடு அவைனத் தூக்கி
வாருங்கள், அவைன நான் ெகால்ேவன்” என்றான்.

16 தாவீதின் வீட்டுக்குத் தூதுவர்கள் ெசன்றார்கள்.
தாவீைதத் தூக்கி வர வீட்டிற்குள் நுைழந்தார்கள்.
ஆனால் படுக்ைகயில் ெவறும் சிைலையத்தான்
பார்த்தார்கள், ஆட்டு மயிர் அதன் ேபார்ைவயாக
இருக்க கண்டனர்.

17 சவுல், மீகாளிடம், “ஏன் என்னிடம் நீ தந்திரம்
ெசய்கிறாய்? நீ எனது எதிரிைய தப்பிக்கவிட்டாய்!”
என்று ேகட்டான்.
அவள், “தாவீது தப்பிக்க நான் உதவி
ெசய்யாவிட்டால் அவர் என்ைன
ெகான்றுவிடுவதாகச் ெசான்னார்!” என்றாள்.
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தாவீது ராமாவில் உள்ள முகாமிற்குப் ேபாதல்
18 தாவீது தப்பித்து ராமாவில் தங்கியிருந்த
சாமுேவலிடம் ேபானான். தனக்கு சவுல் ெசய்தக்
காரியங்கள் அைனத்ைதயும் சாமுேவலிடம்
ெசான்னான். பிறகு இருவரும் தீர்க்கதரிசிகள் தங்கி
இருக்கிற முகாம்களுக்குச் ெசன்றனர். தாவீது
அங்ேகேய தங்கினான்.

19 ராமாவில் உள்ள முகாமில் தாவீது இருக்கும்
ெசய்திையப் பற்றி சவுல் ேகள்விப்பட்டான். 20

தாவீைத ைகது ெசய்து அைழத்து வர ேசவகர்கைள
அனுப்பினான். அவர்கள் வந்து தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்கிற தீர்க்கதரிசிகளின் குழு மத்தியில்
சாமுேவல் குழுத்தைலவனாக நிற்பைதக் கண்டனர்.
அப்ேபாது ேசவகர் ேமல் ேதவனுைடய ஆவியானவர்
இறங்க அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.

21 இைத அறிந்த சவுல், ேவறு ேசவகர்கைள
அனுப்பினான். அவர்களும் அங்கு ேபாய்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல, மூன்றாவது குழுைவ
அனுப்பினான். அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். 22 சவுலும் ராமாவுக்குப் ேபாய்
ேசக்குவிலுள்ள கிணற்றருகில் நின்று, “சாமுேவலும்
தாவீதும் எங்ேக?” என்று ேகட்டான்.
ஜனங்கள், “ராமாவின் முகாமில் உள்ளனர்” என்று
ெசான்னார்கள்.

23 அவனும் ராமாவுக்கு அருகில் உள்ள
முகாம்களுக்குப் ேபானான். அவன் ேமலும்
ேதவனுைடய ஆவியானவர் இறங்கேவ அவனும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல ஆரம்பித்தான். முகாமிற்குச்
ெசல்லும் வைர அப்படிேயச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ெசன்றான். 24 சவுலும் தன் ஆைடகைள கழற்றிப்
ேபாட்டு சாமுேவலுக்கு முன்பாக தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி இரவும் பகலும் ஆைடயில்லாமல்
கிடந்தான்.
எனேவதான், “சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளில்
ஒருவனா?” என்று ஜனங்கள் கூறுகின்றனர்.

தாவீதும் ேயானத்தானும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்கிறார்கள்

ராமாவிற்கு அருகில் உள்ள முகாம்களில்
இருந்து தாவீது தப்பி ஓடி
ேயானத்தானிடம் வந்தான். தாவீது, “உன்

தந்ைத என்ைனக் ெகால்ல ேதடுகிறாேர. நான்
என்ன தவறு ெசய்ேதன்? நான் அவருக்குச் ெசய்த
துேராகம் என்ன?” என்று ேகட்டான்.

2 அதற்கு ேயானத்தான், “அது உண்ைமயாக
இருக்க முடியாது! என் தந்ைத உன்ைனக் ெகால்ல
முயலவில்ைல. என்னிடம் ெசால்லாமல் எந்தக்
காரியத்ைதயும் என் தந்ைத ெசய்வதில்ைல. அது
சின்ன காரியேமா, ெபரிய காரியேமா, எதுவாக
இருந்தாலும் சரி, உன்ைனக் ெகால்லும் திட்டத்ைத
என்னிடமிருந்து அவர் ஏன் மைறத்தார்? இல்ைல,
இது உண்ைமயன்று!” என்றான்.

3 ஆனால் தாவீது, “உன் கண்களில் எனக்கு தைய
கிைடத்தது, இைத உன் தந்ைத அறிவார். அதனால்,
என்னிடமுள்ள நட்பினிமித்தம் நீ சஞ்சலம்
அைடயாதபடிக்கு இைத உன்னிடம் மைறத்தார்.
கர்த்தர் ஜீவித்திருக்க, நீயும் ஜீவித்திருக்கிற
உண்ைமபடி கூறுகிேறன், நான் மரணத்ைத

ெநருங்கிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்!” என்று
பதிலளித்தான்.

4 ேயானத்தான் அப்ேபாது, “நீ ெசால்லுகிறபடி
நான் ெசய்ேவன்” என்றான்.

5 தாவீது, “கவனி, நாைள அமாவாைச விருந்து,
நான் ராஜ பந்தியில் சாப்பிட ேவண்டும். ஆனால்
மாைலவைர ஒளிந்திருக்க எனக்கு உத்தரவு
ேவண்டும்! 6 உன் தந்ைத ேகட்டால், ‘தன் ஊராகிய
ெபத்ேலேகமில் ஆண்டுக்கு ஒரு தடைவ மாதப் பலிச்
ெசலுத்துவதால் அதில் கலந்துெகாள்ள தன்
குடும்பத்ேதாடு ேபாயிருப்பதாகச் ெசால்.’ 7 அதற்கு
அவர், ‘நல்லது’ என்றால் எனக்குச் சமாதானம்.
அவருக்கு எரிச்சல் வந்தால், அவரால் ஆபத்து என்று
அர்த்தம், 8 எனேவ தயவுச் ெசய்யேவண்டும்.
என்ேனாடு கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒப்பந்தம்
ெசய்துள்ளாய். என் மீது தவறு என்றால் என்ைனக்
ெகால். என்ைன உன் தந்ைதயிடம் மட்டும்
அைழத்துப் ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும்!” என
ேவண்டினான்.

9 அதற்கு ேயானத்தான், “அந்த நிைல உனக்கு
ஏற்படாமல் இருப்பதாக! என் தந்ைதயால் உனக்கு
ஆபத்து என்றால் நான் ெசால்லாமல் இருப்ேபனா?”
என்று ேகட்டான்.

10 ஆனால் தாவீது, “உன் தந்ைதக் கடுைமயான
உத்தரவு ேபாட்டால் எனக்கு அைத யார்
ெசால்வது?” என்று ேகட்டான்.

11 அதற்கு ேயானத்தான், “வா ஊருக்கு ெவளிேய
வயலுக்குப்ேபாேவாம்” என்றான். இருவரும் ெவளிேய
ேபானார்கள்.

12 ேயானத்தான், “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய முன்னிைலயில் வாக்களிக்கிேறன்,
நான் நாைளேயா மறுநாேளா என் தந்ைதயின்
மனைத அறிந்துவிடுேவன். அவர் உன்ேமல் தயவாக
இருந்தாலும், தீங்கு ெசய்யும் எண்ணமாக
இருந்தாலும் 3 நாட்களுக்குள் அறிவிப்ேபன். 13

ஒருேவைள, எனது தந்ைத உனக்குத் தீைம ெசய்யத்
துடித்துக் ெகாண்டிருந்தால் அைதயும் அறிவிப்ேபன்.
அேதாடு அைமதியாக நீ ஒதுங்கிவிட உதவுகிேறன்.
நான் உனக்கு உண்ைமையச் ெசால்லாவிட்டால்
கர்த்தர் எனக்கு அதற்கு நிகராகவும் அதிகமாகவும்
துன்பம் தரட்டும்! கர்த்தர் உன் தந்ைதேயாடு
இருந்தது ேபாலேவ உன்ேனாடும் இருப்பாராக. 14

ேமலும் நான் உயிேராடு இருக்கும்வைர என் மீது
கருைணேயாடு இரு. 15 நான் மரித்தப் பிறகும் என்
குடும்பத்தின் ேமலுள்ள கருைணைய நிறுத்தாமல்
இரு. உன் பைகவைரெயல்லாம் கர்த்தர் பூமியில்
இருந்து அழிப்பார். 16 ேயானத்தான் ெபயர்
தாவீதின் குடும்பத்திலிருந்து எடுத்துப் ேபாடாமல்
இருப்பதாக. தாவீதின் பைகவர்கைள கர்த்தர்
தண்டிப்பாராக” என்று தாவீதின் குடும்பத்ேதாடு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான்.

17 ேயானத்தான் தாவீதிடம், அவனது அன்பு பற்றிய
வாக்குறுதிையத் திருப்பிச் ெசால்லும்படி ேகட்டான்.
ஏெனன்றால், அவன் தன்ைனத் தாேன எவ்வளவு
ேநசித்தாேனா அவ்வளவு அதிகமாய் தாவீைதயும்
ேநசித்தான்.

18 ேயானத்தான் தாவீதிடம், “நாைள அமாவாைச
விருந்து. நீ உட்காரேவண்டிய இடம்
காலியாயிருப்பதால் உன்ைனக் குறித்து
விசாரிக்கப்படும். 19 இந்த சிக்கல் முதலில்
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ஆரம்பித்தேபாது நீ ஒளிந்திருந்த இடத்திற்குப் ேபா.
அங்ேகேய காத்திரு 20 மூன்றாவது நாள், ஏேஸல்
எனும் கல்லருகில் காத்திரு, பிறகு மூன்றாம் நாளில்
ஒரு இலக்ைகக் குறிைவத்து எய்வதுேபால், நான்
அங்கு ேபாய் அதன் பக்கமாக மூன்று அம்புகைள
எய்ேவன். 21 ஒரு பிள்ைளைய அம்ைபத்
ேதடிவருமாறு அனுப்புேவன். நான் அவனிடம், ‘அதிக
தூரம் ேபானாய் அம்புகள் என் அருகில் உள்ளன,’
என்று ெசான்னால் வந்துவிடு. அப்ேபாது ஒன்றும்
இல்ைல, உனக்கு சமாதானம். இைத கர்த்தருைடய
அன்பால் கூறுகிேறன்! 22 ஏதாவது ெதாந்தரவு
இருந்தால் அவனிடம், ‘அம்புகள் ெராம்ப தூரத்தில்
கிடக்கிறது, எடுத்து வா’ என்று சத்தமிடுேவன்.
உடேன நீ விலகேவண்டும். கர்த்தர் உன்ைன தூர
அனுப்பிெகாண்டிருக்கிறார் என்று அர்த்தம். 23

அப்ேபாது நமக்கு இைடேயயுள்ள ஒப்பந்தத்ைத
மறவாமல் இரு. கர்த்தர் தாேம நமக்கு எப்ேபாதும்
சாட்சியாக இருப்பார்!” என்றான்.

24 பிறகு தாவீது வயலில் ஒளிந்துக்ெகாண்டான்.

விருந்தில் சவுலின் ேபாக்கு

அமாவாைச விருந்துக்கு சமயம் வந்தது, ராஜா
உணவுண்ண உட்கார்ந்தான். 25 ராஜா வழக்கம்
ேபால் சுவைர அடுத்து உட்கார்ந்தான். ேயானத்தான்
எதிேர இருந்தான். அப்ேனர் சவுலுக்கடுத்து
இருந்தான். தாவீதின் இடம் ெவறுைமயாய்
இருந்தது. 26 சவுல் எதுவும் ெசால்லவில்ைல. அவன்,
“தாவீதிற்கு ஏேதனும் நடந்து அதனால் தீட்டாக
இருப்பான்” என்று எண்ணிக்ெகாண்டான்.

27 மாதத்தின் இரண்டாம் நாளான மறுநாள்
மீண்டும் தாவீதின் இடம் ெவறுைமயாய் இருந்தது.
சவுல் தன் மகனிடம் “எதற்காக ஈசாயின் குமாரன்
ேநற்றும் இன்றும் அமாவாைச விருந்து உண்ண
வரவில்ைல?” என்று ேகட்டான்.

28 ேயானத்தான், “தாவீது தன்ைன
ெபத்ேலேகமுக்குப் ேபாக அனுமதிக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்டான். 29 அதனால் என்னிடம்,
என்ைனப் ேபாகவிடு. எங்கள் குடும்பத்திற்குப்
ெபத்ேலேகமில் ஒரு பலிையச் ெசலுத்த
ேவண்டியுள்ளது. எனது சேகாதரன் அங்ேக
இருக்கும்படி எனக்கு கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்.
இப்ெபாழுது நான் உனது நண்பனானால், நான்
ேபாய் என் சேகாதரர்கைளப் பார்க்க அனுமதி தா,
என்று ேகட்டான். அதனால் தாவீது ராஜாவினுைடய
பந்திக்கு வரவில்ைல” என்று பதிலுைரத்தான்.

30 சவுல் ேயானத்தான் மீது ேகாபமுற்று,
“அடிபணிய மறுத்த கலகக்காரப் ெபண்ணின்
குமாரன் நீ, நீயும் அவைளப்ேபால் இருக்கிறாய், நீ
தாவீதின் பக்கத்தில் உள்ளாய். நீ உனக்கும் உன்
தாய்க்கும் அவமானத்ைதத் தந்தாய்! 31 ஈசாயின்
குமாரன் இருக்கும்வைர நீ ராஜாவாக முடியாது.
உனக்கு அரசும் கிைடக்காது. இப்ேபாது தாவீைதக்
ெகாண்டு வா! அவன் ஒரு மரித்தவன்” என்றான்.

32 ேயானத்தான் அவனிடம், “தாவீது ஏன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும்? அவனது தவறு யாது?” எனக்
ேகட்டான்.

33 ஆனால் சவுல் ஈட்டிைய அவன் மீது எறிந்து
ெகால்லப் பார்த்தான். எனேவ ேயானத்தான் தனது
தந்ைத தாவீைதக் ெகான்றுவிட ெபரிதும்

விரும்புகிறான் என்பைத அறிந்தான். 34 அவன்
தந்ைத மீது ேகாபங்ெகாண்டுப் பந்தியிலிருந்து
விலகிக் ெகாண்டான். விருந்தின் இரண்டாம் நாளில்
ேயானத்தான் உணவுண்ண மறுத்தான். தனது தந்ைத
தன்ைன அவமானப்படுத்தியதாலும் தாவீைத
ெகால்ல விரும்பியதாலும் ேயானத்தான்
ேகாபமைடந்தான்.

தாவீதும் ேயானத்தானும் விைட ெபறுகின்றனர்
35 மறுநாள் காைல ேயானத்தான் வயலுக்குப்
ேபானான். அவர்கள் ஏற்ெகனேவ திட்டமிட்ட
இடத்தில் தாவீைத சந்திக்க தன்ேனாடு ஒரு
சிறுவைன அைழத்துப் ேபானான். 36 அவன்
சிறுவனிடம், “நான் எறிகிற அம்ைபத் ேதடி
கண்டுபிடித்து வா” என்றான். ைபயனின் தைலக்கு
ேமலாக எறிந்த அம்ைப அவன் ேதடிப்ேபானான். 37

அம்பு விழுந்த இடத்தில் சிறுவன் ேதட, “அம்புகள்
இன்னும் தூரத்தில் உள்ளது” என்றான். 38 மீண்டும்
அவன், “சும்மா நிற்காேத! ேபாய் அம்ைபத் ேதடு”
என்றான். சிறுவன் அம்ைபத்ேதடி தன் எஜமானனிடம்
எடுத்து வந்தான். 39 என்ன நைடெபறுகிறது என்று
அந்தப் ைபயன் அறியாதிருந்தான். ஆனால்
தாவீதிற்கும் ேயானத்தானுக்கும் அது புரிந்தது. 40

ேயானத்தான் சிறுவனிடம், வில்ைலயும் அம்ைபயும்
ெகாடுத்து, “நகரத்திற்குத் திரும்பிப் ேபா” என்று
அனுப்பினான்.

41 ைபயன் ேபானதும் தாவீது ெவளிேய வந்து
ேயானத்தாைனத் தைரயில் குனிந்து 3 முைற
வணங்கினான். பின் அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
முத்தமிட்டனர். இருவரும் சத்தமிட்டு அழ, தாவீது
ேயானத்தாைனவிட மிகுதியாக அழுதான்.

42 ேயானத்தான் தாவீதிடம், “சமாதானமாகப்
ேபா, நாம் கர்த்தருைடய நாமத்தால் நண்பர்களாக
இருப்ேபாம் என்று ஆைணயிட்ேடாம் அதன்படிேய
நமக்கும் நமது சந்ததியினருக்கும் நடுேவ உள்ள
ஒப்பந்தத்திற்கு கர்த்தேர என்ெறன்ைறக்கும்
சாட்சியாக இருப்பார்” என்றான்.

தாவீது ஆசாரியனாகிய அகிெமேலக்ைகப் பார்க்கப்
ேபாகிறான்

பின்பு தாவீது ெவளிேய ேபானான்.
ேயானத்தான் நகரத்திற்குத் திரும்பிப்
ேபானான். தாவீது ேநாப் எனும்

நகரத்திற்கு ஆசாரியனான அகிெமேலக்ைகப்
பார்க்கப் ேபானான்.
அகிெமேலக்கு தாவீைத சந்திக்க ெவளிேய
வந்தான். அவன் பயத்தால் நடுங்கினான். அவன், “ஏன்
தனியாக வந்தீர்கள்? உங்கேளாடு ஏன் யாரும்
வரவில்ைல?” என்று ேகட்டான்.

2 அதற்கு தாவீது, “ராஜா எனக்கு விேசஷ
கட்டைளைய இட்டிருக்கிறான். அவர் என்னிடம்,
‘எவரும் இதைனப் பற்றித் ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல்
இருக்கட்டும். நீ ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான்
ெசான்னைத ஒருவரும் ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல்
இருக்கட்டும்’ என்றார். நான் என் ஜனங்களிடம்
என்ைன சந்திக்கிற இடத்ைதப் பற்றி
கூறியிருக்கிேறன். 3 இப்ேபாது உன்ேனாடு என்ன
உணைவ ைவத்திருக்கிறாய்? எனக்கு 5
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அப்பங்கைளேயா அல்லது உன்னிடம் உள்ள
எைதேயனும் புசிக்கக் ெகாடு” என்றான்.

4 ஆசாரியன் தாவீதிடம், “என்னிடம்
சாதாரணமான அப்பங்கள் இல்ைல. பரிசுத்த
அப்பங்கள் மட்டுேம உள்ளன. உங்கள் ஆட்கள்
எந்தப் ெபண்ேணாடும் பாலின உறவு ெகாள்ளாமல்
இருந்தால், அவர்கள் அவற்ைற உண்ணலாம்”
என்றான்.

5 அதற்கு தாவீது, ஆசாரியனிடம், “எங்கேளாடு
ெபண்கள் இல்ைல. எங்கள் வீரர்கள் ேபாருக்குப்
ேபாகும்ேபாது தங்கள் உடைல பரிசுத்தமாக
ைவத்திருப்பார்கள். எங்கள் ேவைல மிகவும்
சிறப்பானது. எனேவ, விேசஷமாக இன்று இது
உண்ைம” என்றான்.

6 பரிசுத்த அப்பங்கைளத் தவிர ேவறு அப்பங்கள்
இல்லாததால் ஆசாரியன் அவற்ைற தாவீதுக்கு
ெகாடுத்தான். அைவ கர்த்தருக்கு முன்பு
பரிசுத்தமான ேமைஜயின் ேமல் ைவக்கப்பட்டைவ.
ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசாரியர் புதிய அப்பங்கைள
ைவப்பர்கள்.

7 சவுலின் அதிகாரிகளில் ஒருவன் அவர்கேளாடு
இருந்தான். அவன் ெபயர் ஏேதாமியனான
ேதாேவக்கு ஆகும். அவன் சவுலின் ஒற்றர்
தைலவனாவான். கர்த்தருக்கு முன்பாக அவன்
காவலில் அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.

8 தாவீது அகிெமேலக்கிடம், “இங்கு ஈட்டியாவது
பட்டயமாவது உள்ளதா? ராஜாவின் ேவைல
முக்கியமானது, அது விைரவாக நடக்கேவண்டும்.
நான் சடுதியில் புறப்பட்டதால் பட்டயமாவது
எந்தவித ஆயுதங்கைளயாவது எடுத்து வரவில்ைல”
என்றான்.

காத்தில் உள்ள எதிரிகளிடத்தில் தாவீது ஓடுகிறான்
9 அதற்கு ஆசாரியன், “இங்ேக ெபலிஸ்தனாகிய
ேகாலியாத்தின் பட்டயம் மட்டுேம உள்ளது. அது
உன்னால் அவனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
துணியில் சுற்றி ஏேபாத்தின் பின்னால்
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. உனக்கு விருப்பமானால்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
தாவீேதா, “அதைன எனக்குக் ெகாடு.
ேகாலியாத்தின் வாைளப்ேபான்று ேவறு நல்ல வாள்
இல்ைல!” என்றான்.

10 அன்று தாவீது சவுலிடமிருந்து ஓடினான். அவன்
காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகீஸிடம் ெசன்றான். 11

ஆகீஸின் ேவைலக்காரர் அவனிடம் ெசான்னார்கள்,
“இவன் இஸ்ரேவல் நாட்டின் ராஜாவாகிய தாவீது,
இஸ்ரேவலரால் ேபாற்றப்படுபவன். அவர்கள்
ஆடிக்ெகாண்ேட,
‘சவுல் ஆயிரம் வீரர்கைளக் ெகான்றிருக்கிறான்.
ஆனால் தாவீேதா பதினாயிரம் வீரர்கைளக்

ெகான்றிருக்கிறான்!’”
என்று பாடுகின்றனர்.

12 அவர்கள் என்ன ெசால்கிறார்கள் என்பைத
தாவீது உற்று கவனித்தான். அவன் காத்தின்
ராஜாவாகிய ஆகீஸுக்கு மிகவும் பயந்தான். 13

எனேவ, அவன் ஆகீஸ் அதிகாரிகளுக்கு முன்பு
ைபத்தியக்காரைனப் ேபால் நடித்தான்.
வாசற்படிகளில் கீறிக் ெகாண்டான். வாயில்
நுைரதள்ளி தாடியில் ஒழுகவிட்டான்.

14 ஆகீஸ் தனது அதிகாரிகளிடம், “இவைனப்
பாருங்கள்! இவன் ைபத்தியமைடந்தவன்! என்னிடம்
ஏன் அைழத்து வந்தீர்கள்? 15 என்னிடம்
இப்படிபட்டவர்கள் ேபாதுமானப் ேபர் உள்ளனர்.
இவைன மீண்டும் என் வீட்டுக்குள் வர
அனுமதிக்காதீர்கள்!” என்றான்.

பல இடங்களுக்கு தாவீது ேபாகிறான்

தாவீது காத்ைத விட்டு அதுல்லாம்
குைகக்கு ஓடினான். தாவீது அதுல்லாமில்
இருப்பதாக அவனது சேகாதரர்களும்

உறவினர்களும் அறிந்துக்ெகாண்டனர். அவைனப்
பார்க்க அங்ேக ெசன்றார்கள். 2 பலர் தாவீேதாடு
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். சிலர் சிலவிதமான
பிரச்சைனகளில் இருந்தனர். சிலர்
கடன்பட்டவர்கள். சிலர் தம் வாழ்வில்
விரக்தியைடந்தவர்கள். இவர்கள் அைனவரும்
தாவீேதாடு ேசர்ந்து, அவைன தைலவன்
ஆக்கினார்கள். இப்ேபாது அவன் 400 ேபர்கேளாடு
இருந்தான்.

3 தாவீது அதுல்லாைம விட்டு ேமாவாபிலுள்ள
மிஸ்பாவிற்கு ெசன்றான். ேமாவாபின் ராஜாவிடம்,
“எனக்காக ேதவன் என்ன ெசய்யப்ேபாகிறார் என்று
ெதரியும்மட்டும் என் தாயும் தந்ைதயும் இங்கு வந்து
தங்கி இருக்க தயவு ெசய்து அனுமதிக்க ேவண்டும்”
என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். 4 அவ்வாேற
அவர்கைள அங்ேக அைடக்கலமாக இருக்கச்
ெசய்தான். தாவீது ேகாட்ைடயில் இருக்கும்வைர
அவர்களும் இருந்தார்கள்.

5 ஆனால் காத் என்னும் தீர்க்கதரிசி தாவீதிடம்,
“ேகாட்ைடயில் தங்க ேவண்டாம். யூதா நாட்டிற்குப்
ேபா” என்று ெசான்னான். எனேவ அவன் விலகி
ஏேரத் எனும் காட்டிற்குச் ெசன்றான்.

சவுல் அகிெமேலக்கின் குடும்பத்ைத அழிக்கிறான்
6 ஜனங்கள் தாவீது மற்றும் அவனது ஆட்கள் மூலம்
ேசர்ந்து வருவைத சவுல் ேகள்விப்பட்டான். அவன்
கிபியா ேமட்டில் ஒரு மரத்தடியில்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது ைகயில்
ஈட்டி இருந்தது. அதிகாரிகள் அவைனச் சுற்றிலும்
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். 7 அவன் அவர்களிடம்,
“ெபன்யமீனின் ஜனங்கேள! கவனியுங்கள். தாவீது
உங்களுக்கு வயல்கைளயும், திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் தருவான் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? அவன் உங்கைள 1,000
ேபருக்கும் 100 ேபருக்கும் அதிகாரிகளாக்குவான்
என்று எண்ணுகிறீர்களா? 8 நீங்கள் எனக்கு
எதிராகச் சூழ்ச்சி ெசய்கிறீர்கள்! இரகசியத்
திட்டங்கைளப் ேபாடுகிறீர்கள். என் குமாரன்
ேயானத்தாைனப் பற்றி எனக்குச் ெசால்லவில்ைல.
அவன் தாவீேதாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்திருக்கிறான்
என்று யாரும் ெசால்லவில்ைல. என் குமாரன்
தாவீைத உற்சாகப்படுத்தி, அவனிடம் மைறந்திருந்து
என்ைனத் தாக்கச் ெசால்கிறான் என்பைத யாரும்
எனக்குக் கூறவில்ைல. நீங்கள் யாரும் என் மீது
அக்கைற ெகாள்ளவில்ைல! ேயானத்தான்
தாவீதுடன் ேசர்ந்து அைதேய இப்ேபாது
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்!” என்றான்.

1 சாமுேவல் 22:8
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9 அப்ேபாது ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்கு, சவுலின்
அதிகாரிகேளாடு நின்று ெகாண்டிருந்தான். அவன்,
“நான் தாவீைத ேநாப்பில் பார்த்ேதன். அவன்
அகிதூபின் குமாரனான அகிெமேலக்ைகப் பார்க்க
வந்தான். 10 அகிெமேலக்கும் தாவீதிற்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான், உணவளித்தான்,
ேகாலியாத்தின் பட்டயத்ைதக் ெகாடுத்தான்”
என்றான்.

11 பிறகு சவுல் சிலைர அனுப்பி ஆசாரியைன
அைழத்துவரக் கட்டைளயிட்டான். ேநாப்பில்
ஆசாரியர்களாக இருந்த அகிெமேலக்கின்
உறவினர்கைளயும் அைழத்து வர கட்டைளயிட்டான்.
அகிெமேலக்கின் உறவினர்களும் ேநாப்பில்
ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள். அைனவரும்
ராஜாவிடம் வந்தார்கள். 12 சவுல் அகிெமேலக்கிடம்,
“அகிதூபின் மகேன! கவனி” என்றான்.
அவன், “சரி ஐயா” என்றான்.
13 சவுல் அகிெமேலக்கிடம், “நீயும் ஈசாயின்
குமாரனான தாவீதும் ேசர்ந்து எனக்கு எதிராக ஏன்
இரகசிய திட்டமிட்டீர்கள்? நீ அவனுக்கு அப்பமும்
பட்டயமும் ெகாடுத்திருக்கிறாய்! அவனுக்காக
ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்திருக்கிறாய்? இப்ேபாது
தாவீது என்ைன தாக்குவதற்குத் தயாராக
இருக்கிறான்!” என்றான்.

14 அதற்கு அகிெமேலக்கு, “உங்களிடம் தாவீது
உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்கிறான். உங்கள்
அதிகாரிகளில் எவரும் அவைனப் ேபான்றவர்கள்
இல்ைல. அவன் உமது ெசாந்த மருமகன் அவன்
உமது கட்டைளகளுக்கு விசுவாசத்ேதாடு
அடிபணிகிறான். உமது குடும்பம் அவைன மதிக்கிறது.
15 நான் தாவீதிற்காக ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்வது
முதல் முைறயன்று, இல்லேவ இல்ைல, என்ைனேயா,
என் உறவினர்கைளேயா இதற்காகப் பழி சுமத்த
ேவண்டாம். நாங்கள் உமது ேசவகர்கள், நீர்
ெசால்லும் காரியங்கள் நடந்து ெகாண்டிருப்பைதப்
பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியாது” என்றான்.

16 ஆனால் ராஜாேவா, “அகிெமேலக்ேக, நீயும்
உனது உறவினர்களும் மரிக்க ேவண்டும்!” என்றான்.
17 பிறகு அவன் தன் காவலர்கைளப் பார்த்து, “ேபாய்
கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லுங்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் தாவீதின் பக்கம்
இருக்கிறார்கள். அவன் தப்பித்துப்ேபானைத
அறிந்தும், அவர்கள் என்னிடம் ெசால்லவில்ைல”
என்றான்.
ஆனால் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக் ெகால்ல
அதிகாரிகள் மறுத்துவிட்டனர். 18 எனேவ, ராஜா
ேதாேவக்கிற்கு கட்டைளயிட்டான். ேதாேவக், “நீ
ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுவிடு” என்றான்.
எனேவ, அவன் ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றான்.
அன்று 85 ஆசாரியர்கள் அவனால்
ெகால்லப்பட்டனர். 19 ேநாவாப் ஆசாரியர்களின்
நகரமாக இருந்தது. அங்குள்ள அைனவைரயும்
ெகான்றான். அவன் ஆண்கள், ெபண்கள்,
குழந்ைதகள், ைகப்பிள்ைளகள் என அைனவைரயும்
வாளால் ெகான்றுப் ேபாட்டான். அேதாடு அவன்
பசுக்கள், கழுைதகள், ஆடுகள் ஆகியவற்ைறயும்
ெகான்றான்.

20 ஆனால், அபியத்தார் தப்பித்தான். அவன்
அகிதூபின் குமாரனான அகிெமேலக்கின் குமாரன்.
இவன் ஓடிப்ேபாய் தாவீேதாடு

ேசர்ந்துக்ெகாண்டான். 21 அவன் தாவீதிடம் சவுல்
கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்டைதக் கூறினான். 22 பின் தாவீது
அவனிடம், “நான் ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்ைக
அன்று பார்த்ேதன். அவன் சவுலிடம் ெசால்வான்
என்றும் ெதரியும்! எனேவ உன் தந்ைதயும்
மற்றவர்களும் மரித்துப் ேபானதற்கு நாேன ெபாறுப்பு.
23 சவுல் உன்ைன மட்டுமல்ல என்ைனயும் ெகால்ல
விரும்புகிறான். பயப்படாேத, என்ேனாடு
பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்” என்றான்.

ேககிலாவில் தாவீது

ஜனங்கள் தாவீதிடம், “பாருங்கள்
ெபலிஸ்தியர்கள் ேககிலாவிற்கு எதிராகப்
ேபாரிடுகிறார்கள். அவர்கள் அறுவைட

களத்திலிருந்து தானியங்கைளக்
ெகாள்ைளயிடுகிறார்கள்” என்றனர்.

2 உடேன தாவீது கர்த்தரிடம், “நான் ேபாய்
ெபலிஸ்தியர்கேளாடு ேபாரிடட்டுமா?” என்று
ேகட்டான்.
கர்த்தர், “ஆமாம் நீ ெபலிஸ்தியர்கேளாடு ேபாரிட்டு
ேககிலாைவக் காப்பாற்று” என்று பதிலுைரத்தார்.

3 ஆனால் தாவீைதச் ேசர்ந்தவர்கள், “பாருங்கள்,
யூதாவில் உள்ள நாங்கேள பயந்து ேபாயுள்ேளாம்.
ெபலிஸ்தியர்கள் இருக்கும் இடத்திற்குப் ேபானால்
எவ்வளவு பயப்படுேவாம் என எண்ணிப்பாரும்”
என்றனர்.

4 தாவீது மீண்டும் கர்த்தரிடம் ேகட்டான். கர்த்தர்,
“ேககிலாவிற்குப் ேபா, ெபலிஸ்தியர்கைள ெவல்ல
நான் உதவுேவன்” என்றார். 5 எனேவ, தாவீதும்
அவனது ஆட்களும் ேககிலாவிற்கு ெசன்றனர்.
அவர்கள் ெபலிஸ்தியேராடு சண்ைடயிட்டு
ேதாற்கடித்து, அவர்களின் மந்ைதகைளக்
கவர்ந்துெகாண்டனர். இவ்வாறு, தாவீது
ேககிலாைவக் காப்பாற்றினான். 6 (அபியத்தார்
தாவீதிடம் ஓடிப்ேபானேபாது அவன் தன்ேனாடு
ஏேபாத்ைதயும் ெகாண்டு ெசன்றான்.)

7 ஜனங்கள் சவுலிடம் வந்து தாவீது ேககிலாவில்
இருப்பைத அறிவித்தனர். அதற்கு சவுல் “ேதவன்
தாவீைத எனக்குக் ெகாடுத்தார்! அவன் தாேன
வைலக்குள் விழுந்திருக்கிறான். அவன் பூட்டிப்
ேபாடக்கூடிய ேகாட்ைடக் கதவுகைள உைடய
நகரத்திற்குள் ேபாய்விட்டான்” என்றான். 8 சவுல்
தனது பைட வீரர்கைளப் ேபாரிடுவதற்காகக்
கூட்டினான். அவர்கள் ேககிலாவிற்கு ெசன்று
தாவீைதயும் அவனது ஆட்கைளயும் தாக்கத்
தயாரானார்கள்.

9 தனக்கு எதிரான சவுலின் திட்டங்கைளத் தாவீது
அறிந்துக்ெகாண்டான். பிறகு ஆசாரியனாகிய
அபியத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைத ெகாண்டு வா”
என்றான்.

10 தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, எனக்காக சவுல் இந்நகரத்திற்கு வந்து
அைத அழிக்கப்ேபாவதாக அறிந்ேதன். 11 சவுல்
ேககிலாவிற்கு வருவாரா? இங்குள்ள ஜனங்கள்
என்ைன சவுலிடம் ஒப்பைடப்பார்களா?
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ! நான் உமது
தாசன்! தயவு ெசய்து ெசால்லும்!” என்று
ேவண்டினான்.

1 சாமுேவல் 22:9
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“சவுல் வருவான்” என்று கர்த்தர் பதிலுைரத்தார்.
12 மீண்டும் தாவீது, “என்ைனயும் எனது
ஆட்கைளயும் ேககிலா ஜனங்கள் சவுலிடம்
ஒப்பைடத்துவிடுவார்களா?” என்று ேகட்டான்.

“அவர்கள் ெசய்வார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.

13 எனேவ தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ேககிலாைவ விட்டு விலகினார்கள். அவேனாடு 600
ேபர் ெசன்றனர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இடமாக
நகர்ந்தனர். ேககிலாவிலிருந்து தாவீது
தப்பிவிட்டைத சவுல் அறிந்தான். எனேவ அவன்
அந்நகரத்திற்குப் ேபாகவில்ைல.

சவுல் தாவீைதத் துரத்துகிறான்
14 பாைலவனத்தின் ேகாட்ைடகளில் தாவீது
மைறந்திருந்தான். அவன் சீப் பாைலவனத்தில் உள்ள
மைல நகரத்திற்குச் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு நாளும்
சவுல் தாவீைதத்ேதடினான். ஆனால் சவுல் தாவீைதப்
பிடிக்கும்படி கர்த்தர் அனுமதிக்கவில்ைல.

15 சீப் பாைலவனத்தில் உள்ள ஓேரஷில் தாவீது
இருந்தான். சவுல் அவைனக் ெகால்ல முயன்றதால்
அவன் பயந்தான். 16 ஆனால் சவுலின் குமாரனான
ேயானத்தான் ஓேரஷில் தாவீைத சந்தித்தான்.
ேதவனில் உறுதியான நம்பிக்ைகைய ைவக்கும்படி
ேயானத்தான் தாவீதுக்கு உதவினான். 17

ேயானத்தான், “பயப்படாேத என் தந்ைதயான சவுல்
உன்ைனக் ெகால்லமாட்டார். நீ இஸ்ரேவலின் ராஜா
ஆவாய். நான் உனக்கு அடுத்தவனாக இருப்ேபன்.
இதுவும் என் தந்ைதக்குத் ெதரியும்” என்றான்.

18 ேயானத்தானும், தாவீதும் கர்த்தருக்கு
முன்னால் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக் ெகாண்டனர்.
ேயானத்தான் தன் வீட்டிற்குப் ேபாக, தாவீது
ஓேரஷிேலேய தங்கினான்.

சீப்பிலுள்ள ஜனங்கள் தாவீைதப் பற்றி சவுலிடம்
ெசால்கின்றனர்

19 சீப்பிலுள்ள ஜனங்கள் சவுைலப் பார்க்க
கிபியாவிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள், “எங்கள்
பகுதியில் தான் தாவீது ஒளிந்திருக்கிறான். அவன்
ஆகிலா ேமட்டில் உள்ள, ஓேரஷ் ேகாட்ைடக்குள்
இருக்கிறான். அது ெயஷிேமானின் ெதற்கில்
உள்ளது. 20 இப்ேபாது ராஜாேவ நீர் விரும்பும்
எந்தக் காலத்திலும் இறங்கி வாரும். தாவீைத
உங்களிடம் ஒப்பைடப்பது எங்கள் கடைம”
என்றார்கள்.

21 சவுேலா, “எனக்கு உதவினதற்காக கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வதிப்பார். 22 ேபாய், அவைனப்பற்றி
அதிகமாகத் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். தாவீது
எங்ேக தங்கியிருக்கிறான்? அவைன யார், யார் வந்து
சந்திக்கின்றனர். ‘தாவீது தந்திரக்காரன். அவன்
என்ைன ஏமாற்ற விரும்புகிறான்’ என்று
நிைனத்தான். 23 தாவீது ஒளிந்துள்ள எல்லா
இடங்கைளயும் அறிந்துெகாள்ளுங்கள். பின்
என்னிடம் வந்து எல்லாவற்ைறயும் கூறுங்கள். பின்
நான் உங்கேளாடு வருேவன். தாவீது அந்தப்
பகுதியில் இருந்தால் அவைனக் கண்டுபிடிப்ேபன்.
யூதாவில் உள்ள அைனத்துக் குடும்பங்களிலும்
அவைனத் ேதடிக் கண்டுபிடிப்ேபன்” என்றான்.

24 பின்னர் சீப்பிலுள்ள ஜனங்கள் திரும்பிப்
ேபானார்கள். சவுல் தாமதமாகப் ேபானான்.
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் மாேகான்
பாைலவனத்தில் இருந்தனர். அவர்கள் இருந்த
பகுதி எஷிேமானின் ெதன் பகுதியில் இருந்தது. 25

சவுல் தன் ஆட்கேளாடு தாவீைதத் ேதடிச் ெசன்றான்.
சவுல் ேதடுவதாக ஜனங்கள் தாவீைத எச்சரித்தனர்.
அதனால் மாேவானில் உள்ள “கன்மைலயில்” தாவீது
இறங்கினான். சவுல் இதைன அறிந்து அங்கும்
தாவீைதத் ேதடிப்ேபானான்.

26 சவுல் மைலயின் ஒரு பகுதியில் இருந்த ேபாது
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் அடுத்த பகுதியில்
இருந்தனர். தாவீது சவுைல விட்டு விைரவாக
விலகினான். சவுலும் அவனது ஆட்களும் மைலையச்
சுற்றிப் ேபாய் தாவீைதயும் அவனது ஆட்கைளயும்
பிடிக்க முயன்றனர்.

27 அப்ேபாது ஒரு தூதுவன் சவுலிடம் வந்து,
“ேவகமாக வாருங்கள்! ெபலிஸ்தியர் நம்ைம தாக்கப்
ேபாகின்றனர்!” என்றான்.

28 எனேவ சவுல் தாவீைதத் துரத்துவைத விட்டு
ெபலிஸ்தியேராடு சண்ைடயிடப் ேபானான். எனேவ
ஜனங்கள் இந்த மைலைய “வழுக்கும் பாைற”
அல்லது “ேசலா அம்மாலிேகாத்” என்று
அைழக்கின்றனர். 29 தாவீது அவ்விடத்ைத விட்டு
என்ேகதியிலுள்ள ேகாட்ைடகளுக்குச் ெசன்றான்.

தாவீது முன் சவுலின் அவமானம்

சவுல் ெபலிஸ்தியைர விரட்டின பின்பு,
“தாவீது என்ேகதி அருகிலுள்ள
பாைலவனப்பகுதியில் இருக்கிறான்” என்று

ஜனங்கள் அறிவித்தனர்.
2 எனேவ சவுல் இஸ்ரேவலரில் 3,000 ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள கூட்டிக்ெகாண்டு
தாவீைதயும் அவனது ஆட்கைளயும் காட்டு ஆடுகள்
உள்ள பாைறப் பகுதிகளில் ேதடினான். 3 சவுல்
சாைலேயாரத்தில் இருந்த ஆட்டுத் ெதாழுவத்திற்கு
வந்தான். அதன் அருகில் ஒரு குைக இருந்தது. சவுல்
அதனுள்ேள தீட்டுக்கழிக்கச் ெசன்றான். அதன் பின்
பகுதியில் தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ஒளிந்திருந்தனர். 4 தாவீதிடம் அவனது ஆட்கள்,
“கர்த்தர் ெசான்ன நாள் இதுேவ! கர்த்தர், ‘நான்
உனது பைகவைன உன்னிடம் தருேவன். நீ அவைன
என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்துக்ெகாள்’ என்று
ெசால்லியிருக்கிறார்” என்றார்கள்.
தாவீது சவுலின் அருகில் ஊர்ந்து ெசன்றான்.
சவுலின் சால்ைவ நுனிைய அறுத்தான். அதைனச்
சவுல் கவனிக்கவில்ைல. 5 பின்னர் இதற்காக
தாவீது வருத்தப்பட்டான். 6 தாவீது தன்
ஆட்களிடம், “மீண்டும் நான் என் எஜமானனுக்கு
இதுேபால் ெசய்துவிடாமல் கர்த்தர்தான் தடுக்க
ேவண்டும், சவுல் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ராஜா. அவருக்கு எதிராக நான் எதுவும்
ெசய்யமாட்ேடன்!” என்றான். 7 தாவீது தனது
ஆட்கைளயும் சவுலுக்குத் தீைம ெசய்துவிடாமல்
பார்த்துக்ெகாண்டான்.
சவுலும் அந்தக் குைகைய விட்டு ெவளிேயறிச்
ெசன்றான். 8 தாவீது ெவளிேய வந்து சவுைலப்
பார்த்து, “என் ஆண்டவனாகிய ராஜாேவ” என்று
சத்தமிட்டான்.
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தாவீது தைரயில் முகம் குப்புற வணங்குவைத சவுல்
திரும்பிப் பார்த்தான். 9 தாவீது சவுலிடம், “‘உமக்குத்
தீங்கிைழக்க தாவீது திட்டமிடுகிறான்’ என்று
ஜனங்கள் ெசால்வைத ஏன் காது ெகாடுத்துக்
ேகட்கிறீர்? 10 நான் உமக்குத் தீைம ெசய்ய
விரும்பவில்ைல! இதைன உமது கண்களாேலேய
பார்க்கலாம்! இன்று கர்த்தர் உம்ைமக் குைகக்குள்
அனுப்பினார். ஆனால் நான் உம்ைமக் ெகால்ல
மறுத்து விட்ேடன். உம் மீது இரக்கம் ெகாண்ேடன்.
நாேனா, ‘நான் என் எஜமானனுக்குத் தீைம
ெசய்யமாட்ேடன்! சவுல் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜா!’ என்று கூறிேனன். 11

என் ைகயிலுள்ள இந்தத் துண்டுத் துணிைய பாரும்.
இதைன உமது சால்ைவ நுனியில் இருந்து ெவட்டி
எடுத்ேதன். நான் உம்ைம ெகான்றிருக்கலாம்! நான்
அப்படிச் ெசய்யவில்ைல. இதைன நீர்
புரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான்
விரும்புகிேறன். நான் உமக்கு எதிராக எந்த தீைமயும்
ெசய்யவில்ைல என்பைத நீங்கள் புரிந்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்! நான் உமக்கு எதிராக எதுவும்
ெசய்யவில்ைல. ஆனால் நீர் என்ைன ேவட்ைடயாடிக்
ெகால்லப்பார்க்கிறீர். 12 கர்த்தர் தாேம இதில்
தீர்ப்பளிக்கட்டும்! நீர் எனக்குச் ெசய்த தீைமக்குத்
தக்கதாக கர்த்தர் உம்ைம தண்டிக்கக் கூடும்.
ஆனால் நான் உமக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடமாட்ேடன்.

13 “‘ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்ேத ெகட்டைவ
வருகின்றன என்பது பழெமாழி.’

“நான் எவ்வித தீைமயும் ெசய்யவில்ைல! நான்
ெகட்டவன் அல்ல! நான் உமக்குத் தீைம
ெசய்யமாட்ேடன்! 14 நீர் யாைரத் ேதடுகிறீர்?
இஸ்ரேவல் ராஜா யாேராடு சண்ைடயிட
அைலகிறார்? உமக்குத் தீைம ெசய்யும் உமது
எதிரிையத் ேதடவில்ைல! ஒரு மரித்த நாைய,
ெதள்ளுப்பூச்சிையத் ேதடி அைலகிறீர்கள். 15

கர்த்தர் தாேம தீர்ப்பளிக்கட்டும். நம் இருவைரயும்
பற்றி அவர் முடிவு ெசய்யட்டும், நான் ெசால்வது சரி
என்று கர்த்தருக்குத் ெதரியும். அவர் எனக்கு
உதவுவார். கர்த்தர் உம்மிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றுவார்” என்றான்.

16 தாவீது ேபசி முடித்ததும் சவுல், “இது உன்
குரல்தானா என் குமாரனாகிய தாவீேத?” என்று
ெசால்லி கதறி அழுதான். 17 அவன், “நீ சரியானவன்.
நான் தவறானவன். நீ என்னிடம் நல்லபடியாக
இருக்க நான் உன்னிடம் தவறாக
நடந்துக்ெகாண்ேடன். 18 நீ எனக்குச் ெசய்த
நன்ைமகைளப்பற்றிக் கூறினாய். கர்த்தர் என்ைன
உன்னிடம் ஒப்பைடத்தார். நீ என்ைனக்
ெகால்லவில்ைல. 19 இது நான் உன் எதிரி அல்ல
என்பைதக் காட்டும். எவனும் தன் எதிரிையப்
பிடித்தால் எளிதில் விடமாட்டான். இன்று எனக்கு நீ
ெசய்த நன்ைமக்காக கர்த்தர் உனக்குப்
பதிலளிப்பார்! 20 நீ புதிய ராஜா ஆவாய் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். நீ இஸ்ரேவல் சாம்ராஜ்யத்ைத
ஆளுவாய் 21 இப்ேபாது எனக்ெகாரு சத்தியம்
ெசய்துக் ெகாடு. எனது சந்ததியாைரக்
ெகால்லமாட்ேடன் என்று கர்த்தருைடய ேபரில்
சத்தியம் ெசய். என் தந்ைதயின் குடும்பத்திலிருந்து
என் ெபயைரயும் அழிக்காமல் இருக்கேவண்டும்”
எனக்ேகட்டுக் ெகாண்டான்.

22 எனேவ தாவீதும் தான் சவுலின்
குடும்பத்தாைரக் ெகால்லமாட்ேடன் என்று சவுலிடம்
சத்தியம் ெசய்தான். சவுல் தன் வீட்டிற்குத்
திரும்பினான். தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ேகாட்ைடக்குப் ேபானார்கள்.

தாவீதும், நாபால் எனும் முட்டாளும்

சாமுேவல் மரித்தான். அவனது
மரணத்திற்காக அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களும் கூடித் தங்கள்

வருத்தத்ைதத் ெதரிவித்துக் ெகாண்டனர். ராமாவில்
உள்ள வீட்டில் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர்.
பின் பாரான் பாைலவனத்துக்கு தாவீது ேபானான்.

2 மாேகானில் ஒரு ெசல்வந்தன் இருந்தான்.
அவனிடம் 3,000 ஆடுகளும் 1,000 ெவள்ளாடுகளும்
இருந்தன. அவன் கர்ேமலில் இருந்துக் ெகாண்டு
தன் வியாபாரத்ைதக் கவனித்து வந்தான். அவன்
ஆடுகளுக்கு மயிர் கத்தரிக்க அங்ேக ேபாய்
வருவான். 3 இவனது ெபயர் நாபால். இவன்
காேலபின் குடும்பத்தவன். இவனது மைனவி
அபிகாயில் புத்திசாலித்தனமும் அழகும்
ெகாண்டவள். ஆனால் நாபால் அற்பனாகவும்
ெகாடூரமானவனாகவும் இருந்தான்.

4 பாைலவனத்தில் நாபால் தன் ஆடுகளுக்கு மயிர்
கத்தரிப்பதாக தாவீது அறிந்து ெகாண்டான். 5

அவேனாடு ேபச, தாவீது 10 இைளஞர்கைள
அனுப்பினான். அவர்களிடம், “கர்ேமலுக்குப்
ேபாங்கள், நாபாைலக் கண்டு எனக்காக வாழ்த்துச்
ெசால்லுங்கள்” என்றான். 6 தாவீது நாபாலுக்கு
இந்த ெசய்திையயும் ெசால்லி அனுப்பினான், “நீயும்
உனது குடும்பத்தாரும் நலெமன்று நம்புகிேறன்.
உனக்குரிய அைனத்தும் நலெமன்று நம்புகிேறன். 7

நீ மயிர் கத்தரிப்பதாக அறிந்ேதன். ெகாஞ்ச ேநரம்
உனது ேமய்ப்பர்கள் எங்கேளாடு இருக்ைகயில்,
அவர்களுக்கு நாங்கள் தீங்கு ெசய்யவில்ைல.
அவர்கள் கர்ேமலில் இருக்கும்வைர
அவர்களிடமிருந்து எைதயும் எடுக்கவில்ைல. 8 உன்
ேவைலக்காரரிடம் ேகட்டுப்பார். அவர்கள்
உண்ைமையக் கூறுவார்கள். என் இைளஞரிடம்
கருைணேயாடு இரு. இந்த மகிழ்ச்சியான ேநரத்தில்
உன்னிடம் வந்திருக்கிேறாம். உன்னால் முடிந்தைத
இவர்களுக்குக் ெகாடு. இைத எனக்காகவும் உனது
நண்பன் தாவீதிற்காகவும் ெசய்” என்றான்.

9 தாவீதின் ஆட்கள் நாபாலிடம் ெசன்றனர்.
தாவீதின் ெசய்திையச் ெசான்னார்கள். 10 ஆனால்
நாபால் அவர்களிடம் முரட்டுத்தனமாக
நடந்துக்ெகாண்டான். அவன், “தாவீது யார்? இந்த
ஈசாயின் குமாரன் யார்? இந்நாட்களில் பல
அடிைமகள் தம் எஜமானர்கைளவிட்டு
ஓடிப்ேபாகிறார்கள்! 11 என்னிடம் அப்பமும்
தண்ணீரும் உள்ளன. மயிர் கத்தரித்தவர்களுக்காக,
நான் ஆட்ைடக் ெகான்று சைமயல்
ெசய்திருக்கிேறன். ஆனால், அைத எனக்கு முன்-பின்
அறியாதவர்களுக்காக ெகாடுக்கமாட்ேடன்!”
என்றான்.

12 தாவீதின் இைளஞர் திரும்பி வந்து நாபால்
ெசான்னவற்ைற ெசான்னார்கள். 13 அதற்கு தாவீது,
“உங்கள் பட்டயங்கைள எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்!”
என்றான். தாவீதும் அவனது ஆட்களும் தங்கள்
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பட்டயங்கைள எடுத்தனர். அவேனாடு 400 ேபர்
ெசன்றனர். மீதி 200 ேபர் தங்கள்
ெபாருட்களுக்கருகில் அங்ேகேய தங்கினார்கள்.

அபிகாயில் ஆபத்ைதத் தவிர்க்கிறாள்
14 நாபாலின் ேவைலக்காரரில் ஒருவன் நாபாலின்
மைனவியாகிய அபிகாயிலிடம் ேபசி, “நமது
எஜமானர் நாபாைலப் பாராட்டும்படி தாவீது தன்
தூதுவர்கைள அனுப்பினார். ஆனால் நாபால்
அவர்களிடம் அற்பமாக நடந்துக்ெகாண்டான். 15

அவர்கள் நமக்கு மிகவும் ேவண்டியவர்கள். நாம்
வயல்களில் ஊருக்கு ெவளிேய இருந்ேதாம்.
தாவீதின் ஆட்கள் எப்ேபாதும் நம்ேமாடு தங்கி
இருக்ைகயில் அவர்கள் நமக்கு தீைம
ெசய்யவில்ைல! நமக்குரியவற்ைற ஒருேபாதும்
திருடவில்ைல! 16 இரவும் பகலும் தாவீதின் ஆட்கள்
நம்ைமக் காப்பாற்றினார்கள். நம்ைமச் சுற்றிலும்
அவர்கள் சுவர்கைளப் ேபான்று காவலாக
இருந்தார்கள். நாம் மந்ைதகைள நடத்திச்
ெசல்லும்ேபாது உதவுவார்கள். 17 இப்ேபாது
சிந்தித்துப் பார்த்து நாம் என்ன ெசய்யலாம் என்று
முடிவு ெசய்யுங்கள். நாபால் தன் காரியங்கைளப்
ேபசினது அறிவீனமாய் இருக்கிறது! இப்ேபாது நமது
எஜமானனுக்கும் அவனது வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும்
ஆபத்து வந்து ெகாண்டிருக்கிறது” என்றான்.

18 இைதக் ேகட்டதும், அபிகாயில் அவசரமாக
200 அப்பத்துண்டுகைளயும், 2
திராட்ைசரசப்ைபகைளயும், 5 சைமத்த
ஆடுகைளயும், 5 படி வறுத்த பயிைரயும், வற்றலான
100 திராட்ைசக் குைலகைளயும், வற்றலான 200
அத்திப்பழ அைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டாள்.
அவற்ைறக் கழுைதயின் ேமல் ஏற்றினாள். 19 பின்
அவள் தன் ேவைலக்காரனிடம், “நீ ேபா. நான்
உன்ைன பின்ெதாடர்ந்து வருகிேறன்” என்றாள்.
ஆனால் அவேளா கணவரிடம் அைதச்
ெசால்லவில்ைல.

20 அவள் கழுைதயின் ேமல் சவாரி ெசய்து
மைலயின் அடுத்தப் பகுதிக்கு வந்தாள். எதிர்
திைசயிலிருந்து வந்து ெகாண்டிருந்த தாவீைதயும்
அவனது ஆட்கைளயும் சந்தித்தாள்.

21 தாவீது அபிகாயிைல சந்திக்கும் முன், “நான்
இந்தப் பாைலவனத்தில் நாபாலின்
ெசாத்துக்கைளக் காப்பாற்றிேனன். அவனது ஆடுகள்
எதுவும் தவறிப்ேபாகாது என நான் உறுதி ெசய்ேதன்.
நான் பிரதிபலைன எதிர் பார்த்துச் ெசய்யவில்ைல!
அவனுக்கு நன்ைமகைளச் ெசய்ேதன். ஆனால் அவன்
என்னிடம் தவறாக நடந்துக்ெகாண்டான். 22

நாைளக் காைலக்குள் நாபாலின் குடும்பத்தில் உள்ள
ஒருவைரயாவது உயிேராடுவிட்டு ைவத்தால் ேதவன்
என்ைனத் தண்டிப்பார்” என்று ெசால்லியிருந்தான்.

23 அந்த ேநரத்தில் தான் அபிகாயில் வந்து
ேசர்ந்தாள். அவள் தாவீைதப் பார்த்ததும்
கழுைதயிலிருந்து இறங்கி தைரயில் முகம்படும்படி
குனிந்து தாவீதின் முன்பு நின்றாள். 24 அபிகாயில்
அவன் காலில் விழுந்து, “ஐயா, உங்கேளாடு ேபச
தயவுெசய்து என்ைன அனுமதியுங்கள். நான்
ெசால்வைத தயவு ெசய்து ேகளுங்கள்.
நடந்தவற்றிற்கு என்ைனப் பழிவாங்குங்கள். 25

நீங்கள் அனுப்பினவர்கைள நான் பார்க்கவில்ைல.

பயனற்றக் ெகாடிய மனிதனாகிய நாபாலிடம் கவனம்
ெசலுத்தாதிருங்கள். அவன் தன் ெபயைரப் ேபாலேவ
அறிவீனனாக இருக்கிறான். 26 அப்பாவி
ஜனங்கைளக் ெகால்வதினின்றும் கர்த்தர் உங்கைள
விலக்கட்டும். கர்த்தருைடய ஜீவன் ேபரிலும் உங்கள்
ஜீவன் ேபரிலும், உங்களுைடய பைகவர்களும்,
நாபாைலப் ேபான்று உமக்குத் தீைம ெசய்பவர்களும்
அழிந்து ேபாவார்கள் என நம்புகிேறன். 27

இப்ேபாது, உங்களுக்கு இந்த அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்திருக்கிேறன். இவற்ைற உங்கள்
மனிதர்களுக்கு ெகாடுங்கள். 28 நான் தவறு
ெசய்தால் மன்னித்துவிடும். உங்கள் குடும்பத்ைத
கர்த்தர் ெபலப்படுத்துவார் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து பல ராஜாக்கள்
புறப்படுவார்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்காகப் ேபார்
ெசய்து வருவதால் அவர் இதைன உமக்காகச்
ெசய்வார்! நீங்கள் வாழ்கின்ற காலம் வைர ஜனங்கள்
உங்களிடம் எந்தக் குைறயும் காணமாட்டார்கள். 29

எவராவது உங்கைளக் ெகால்வதற்குத் ெதாடர்ந்து
வந்தால் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார்! ஆனால் உங்கள் பைகவர்கைள
கர்த்தர் கவணில் உள்ள கல்ைலப் ேபான்று தூர
எறிவார்! 30 உங்களுக்குப் பல நன்ைமகைளச்
ெசய்யப்ேபாவதாக கர்த்தர் வாக்கு ெசய்துள்ளார்.
கர்த்தர் தமது வாக்ைகக் காப்பாற்றுவார்! ேதவன்
உம்ைம இஸ்ரேவலரின் தைலவராக்குவார். 31

அப்பாவிகைளக் ெகான்றப்பழி உங்களுக்கு
வரக்கூடாது. நீங்கள் அந்த வைலயில் விழக்கூடாது.
கர்த்தர் உமக்கு ெவற்றிகைளத் தரும்ேபாது என்ைன
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றாள்.

32 தாவீது அபிகாயிலிடம், “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைரப் ேபாற்று. என்னிடம்
உன்ைன அனுப்பியதற்காக ேதவைனப் ேபாற்று. 33

உனது நல்ல தீர்ப்புக்காக ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்கட்டும். இன்று அப்பாவிகைளக்
ெகான்றுப்ேபாடாமல் என்ைனக் காப்பாற்றினாய். 34

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஜீவைனக்
ெகாண்டு சத்தியமாகக் கூறுகிேறன். நீ இவ்வளவு
விைரவாக வந்து என்ைன சந்திக்காமல் இருந்தால்
நாைள விடிவதற்குள் நாபாலின் குடும்பத்தில் ஒருவன்
கூட உயிேராடு இருந்திருக்கமாட்டார்கள்”
என்றான்.

35 பிறகு தாவீது, அபிகாயிலின் அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டான். அவளிடம், “வீட்டிற்குச்
சமாதானமாகப் ேபா. உனது ேவண்டுேகாைள ஏற்று
உன் விருப்பபடிேய ெசய்ேவன்” என்றான்.

நாபாலின் மரணம்
36 அபிகாயில் நாபாலிடம் திரும்பிப் ேபானாள்.
அவன் தன் வீட்டில் ஒரு ராஜாைவப் ேபான்று உணவு
உண்டு ெகாண்டிருந்தான். நன்றாக குடித்து
ேபாைதயில் சுகேபாகமாக இருந்தான். எனேவ
அபிகாயில் விடியும்வைர அவனிடம் எதுவும்
ெசால்லவில்ைல. 37 மறுநாள் காைலயில் நாபால்
ேபாைத ெதளிந்தேபாது, அவனது மைனவி அவனிடம்
நடந்தைதக் கூறினாள். அவனுக்கு ெநஞ்சுவலி
ஏற்பட்டு, அவனது உடல் பாைறயாக இறுகியது! 38

பத்து நாட்களில் கர்த்தர் அவைன மரிக்கச்
ெசய்தார்.

1 சாமுேவல் 25:38
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39 நாபால் மரித்துப்ேபானைத தாவீது
ேகள்விப்பட்டு, “கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்! நாபால்
என்ைனப் பற்றி அவதூறு ெசான்னான். கர்த்தர்
எனக்கு உதவினார். நான் தீைம ெசய்யாதபடி
கர்த்தர் என்ைன விலக்கினார். நாபால் ேகடு
ெசய்ததால் கர்த்தர் அவைன மரிக்கச் ெசய்தார்”
என்றான்.
பிறகு தாவீது அபிகாயிலிடம் தனது
மைனவியாகுமாறு ெசய்தி அனுப்பினான். 40

தாவீதின் ஆட்கள் கர்ேமலுக்குச் ெசன்று
அபிகாயிலிடம், “உங்கைள அைழத்துவர தாவீது
எங்கைள அனுப்பினார். நீங்கள் அவரது மைனவியாக
ேவண்டுெமன்று விரும்புகிறார்” என்றார்கள்.

41 அபிகாயில் தன் முகம் தைரயில் படும்படி
வணங்கி, “நான் உங்கள் ேவைலக்காரி. உங்களுக்கு
ேசைவெசய்ய தயார். எனது எஜமானனாகிய
தாவீதின் ேவைலக்காரரின் பாதங்கைளயும் கழுவ
ஆயத்தமாக இருக்கிேறன்” என்றாள்.

42 அவள் உடேன ஒரு கழுைதயின் மீது ஏறித்
தாவீதின் ஆட்களுடன் புறப்பட்டாள். அவள்
தன்ேனாடு 5 பணிப்ெபண்கைளயும் அைழத்து வந்து,
தாவீதின் மைனவி ஆனாள்.

43 ெயஸ்ரேயல் ஊரினவளாகிய
அகிேனாவாைளயும் தாவீது மணம்
ெசய்துெகாண்டான். அகிேனாவாளும், அபிகாயிலும்,
தாவீதின் மைனவிகள். 44 தாவீது ஏற்ெகனேவ
சவுலின் குமாரத்தியான மீகாைளயும்
மணந்திருந்தான். ஆனால் சவுல் அவைள எடுத்து
கல்லீம் ஊரானாகிய லாயீசின் குமாரனான
பல்த்திக்கு மணமுடித்து ெகாடுத்து விட்டிருந்தான்.

தாவீதும் அபிசாயும் சவுலின் முகாமிற்குள்
நுைழகின்றனர்

சீப் ஜனங்கள் சவுைலப் பார்க்க
கிபியாவிற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
சவுலிடம், “தாவீது ஆகிலா ேமட்டில்

ஒளிந்திருக்கிறான். அந்த இடம் எஷிேமாைன
அடுத்துள்ளது” என்று ெசான்னார்கள்.

2 சவுல் சீப் பாைலவனத்திற்கு இறங்கிப்
ேபானான். சவுல் இஸ்ரேவல் முழுவதிலும் இருந்து
3,000 வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கள்
பாைலவனத்தில் தாவீைதத் ேதடினார்கள். 3 சவுல்
ஆகிலா ேமட்டில் தன் முகாைம அைமத்திருந்தான்.
இது எஷிேமானிலிருந்து வரும் சாைலக்கு அருகில்
இருந்தது.
தாவீது அேத பாைலவனத்தில்தான்
தங்கியிருந்தான். சவுல் தன்ைனத் ேதடி
வந்திருப்பைத தாவீது அறிந்துெகாண்டான். 4 அவன்
ஒற்றர்கைள அனுப்பி சவுல் ஆகிலாவிற்கு
வந்துவிட்டைதயும் ெதரிந்துெகாண்டான். 5 பிறகு
தாவீது சவுலின் முகாமிற்குச் ெசன்றான். அங்ேக
சவுலும் அப்ேனரும் தூங்குவைதக் கண்டான்.
(அப்ேனர் சவுலின் பைடத்தைலவனான ேநரின்
குமாரன்) சவுல் முகாமின் ைமயத்தில்
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனச் சுற்றிலும்
பைடவீரர்கள் இருந்தனர்.

6 ஏத்தியனாகிய அகிெமேலக்கிடமும்,
ெசருயாவின் குமாரனும் ேயாவாபின்
சேகாதரனுமான அபிசாயிடமும் தாவீது ேபசினான்.

“நான் சவுலின் முகாமிற்குப் ேபாகிேறன். என்ேனாடு
யார் வருகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அபிசாேயா, “நான் உங்களுடன் வருகிேறன்” என்று
பதிலுைரத்தான்.

7 இரவில் அவர்கள் அங்குச் ெசன்றார்கள்.
முகாமின் ைமயத்தில் சவுல் தூங்க, அவனது
தைலமாட்டில் அவனது ஈட்டி தைரயில் குத்தி
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ேனரும் மற்ற வீரர்களும்
சவுைலச் சுற்றிலும் தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். 8

அபிசாய் தாவீதிடம், “உங்கள் எதிரிையத்
ேதால்வியுறச் ெசய்ய ேதவன் இன்று வாய்ப்பு
அளித்துள்ளார். தைரேயாடு இவைன ஈட்டியால் ஒேர
குத்தாக குத்திவிடட்டுமா? ஒேர தடைவயில் அைதச்
சாதிக்க என்னால் முடியும்!” என்றான்.

9 ஆனால் தாவீது அபிசாயிடம், “சவுைலக்
ெகால்லேவண்டாம்! கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாவுக்கு யார் ேகடு
ெசய்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! 10

ஜீவிக்கின்ற கர்த்தர் தாேம இவைரத் தண்டிப்பார்.
இவர் இயற்ைகயாகவும் மரிக்கலாம், அல்லது
ேபாரில் ெகால்லப்படலாம். 11 ஆனால், கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாவுக்கு என்னால் மரணம்
வரும்படி கர்த்தர் ெசய்யக் கூடாது! இப்ேபாது
ஈட்டிையயும் தண்ணீர் ெசம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேவாம்” என்றான்.

12 சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த ஈட்டிையயும்
தண்ணீர்ச் ெசம்ைபயும் எடுத்துக் ெகாண்டு தாவீது
கிளம்பினான். பிறகு தாவீதும், அபிசாயும் முகாைம
விட்டு ெவளிேயறினார்கள். நடந்தது என்னெதன்று
யாருக்கும் ெதரியவில்ைல! யாரும் இைதப்
பார்க்கவுமில்ைல, எழும்பவுமில்ைல. கர்த்தரால்
சவுலும் மற்ற வீரர்களும் நன்றாக தூங்கிக்
ெகாண்டிருந்தனர்.

மீண்டும் சவுைல தாவீது அவமானப்படுத்துகிறான்
13 பள்ளத்தாக்கின் மறு பக்கத்திற்கு தாவீது
கடந்து ேபானான். மைலயின் உச்சியில் நின்று
ெகாண்டான். 14 அப்ேனரிடமும், சவுலின்
வீரர்களிடமும் சத்தமான குரலில், “அப்ேனர்!
எனக்குப் பதில் ெசால்” என்றான்.
அப்ேனரும், “நீ யார்? ஏன் ராஜாைவ
அைழக்கிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

15 தாவீது, “நீ ஒரு மனிதன் தாேன? இஸ்ரேவலில்
உள்ள பிற மனிதர்கைளவிட நீ சிறந்தவன் அல்லவா?
நான் ெசால்வது சரி என்றால் பின் ஏன் உன்
ராஜாைவக் காக்கவில்ைல? உன் ராஜாைவக்
ெகால்ல ஒரு சாதாரண மனிதன் உன் கூடாரத்திற்கு
வந்தான். 16 நீ ெபரிய தவறுச் ெசய்துவிட்டாய்! நீயும்
உன் ஆட்களும் மரித்திருக்க ேவண்டும். கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாைவப் பாதுகாக்கத்
தவறிவிட்டீர்கள். உன் ராஜாவின் தைலமாட்டில்
உள்ள ஈட்டியும் தண்ணீர் ெசம்பும் எங்ேக என்று
பாருங்கள்?” என்றான். 17 சவுல் தாவீதின் சத்தத்ைத
அறிந்துெகாண்டான். “என் மகேன! தாவீது, இது
உனது குரலா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “ஆமாம், என் ராஜாவாகிய
எஜமாேன, என் குரேலதான்” என்றான். 18 தாவீது
ேமலும், “ஐயா என்ைன ஏன் ேதடுகிறீர்கள்? நான்
என்ன தவறு ெசய்ேதன்? நான் என்ன குற்றவாளியா?

1 சாமுேவல் 25:39
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19 எனது எஜமானனாகிய ராஜாேவ! நான்
ெசால்வைதக் கவனியும்! என் மீது உமக்கு ேகாபம்
வரும்படி, கர்த்தர் ெசய்திருந்தால் அதற்கு தகுந்த
காணிக்ைகைய அவர் ஏற்றுக்ெகாள்வாராக,
மனிதர்கள் ெசய்திருந்தால், அதற்கு கர்த்தர்
அவர்களுக்குத் தண்டைன அளிக்கட்டும். கர்த்தர்
எனக்குக் ெகாடுத்த நாட்ைடவிட்டுப் ேபாகும்படி
மனிதர்கள் ெசய்துவிட்டார்கேள. ‘ேபாய்
அந்நியேராடு வாழு, அவர்களின் ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவெசய்’ என்று மனிதர்கள்
ெசால்லியிருக்கிறார்கள். 20 இப்ேபாது
கர்த்தருைடய சந்நிதிவிட்டு ெவகு தூரத்தில் நான்
மரிக்கும்படி நீர் ெசய்யேவண்டாம். மைலயில் ஒரு
கவுதாரிைய ேவட்ைடயாடுவதுேபான்று
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஒரு ெதள்ளுப்பூச்சிைய
ேவட்ைடயாட வந்தாேரா?” என்று ேகட்டான்.

21 பிறகு சவுல், “நான் பாவம் ெசய்துவிட்ேடன்.
திரும்பி வா மகேன, என் உயிர் உனக்கு
முக்கியமானது என்பைத எனக்குக் காட்டிவிட்டாய்.
இனிேமல் உனக்குக் ேகடுெசய்ய முயலமாட்ேடன்.
நான் அறிவீனமாக நடந்துெகாண்ேடன். நான்
ெபருந்தவறு ெசய்துவிட்ேடன்” என்றான்.

22 தாவீேதா, “இேதா, ராஜாவின் ஈட்டி என்னிடம்
உள்ளது, யாராவது ஒரு இைளஞன் வந்து
ெபற்றுக்ெகாள்ளட்டும். 23 கர்த்தர் ஒவ்ெவாரு
மனிதருக்கும், அவரவரின் ெசயலுக்குதக்க பலன்
அளிக்கிறார். நீதியான காரியங்கைள
ெசய்பவர்களுக்கு நன்ைம தருகிறார். தீைம
ெசய்பவர்களுக்கு தண்டைனைய தருகிறார். கர்த்தர்
எனக்கு இன்று உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
வாய்பளித்தார். ஆனால் நான் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாவுக்கு ேகடு
ெசய்யவில்ைல. 24 இன்று உங்கள் வாழ்க்ைக
எனக்கு முக்கியமானது என்பைதக் காட்டிேனன்!
அேதேபால் கர்த்தரும் என் வாழ்க்ைக அவருக்கு
முக்கியமானது என்று காட்டுவார்! கர்த்தர் என்ைன
அைனத்து துன்பங்களில் இருந்தும் காப்பார்”
என்றான்.

25 பின் சவுல் தாவீதிடம், “ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வதிப்பார், என் மகேன, நீ ெபரியக்
காரியங்கைளச் ெசய்து, வாழ்வில் ெபரும்
ெவற்றிையப் ெபறுவாய்” என்றான்.
தாவீது தன் வழிேய ேபானான். சவுல் தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபானான்.

ெபலிஸ்தர்கேளாடு தாவீது வாழ்கிறான்

தாவீது தனக்குள், “என்றாவது சவுல்
என்ைனப் பிடித்துக் ெகால்லுவான். எனேவ
ெபலிஸ்தரின் நாட்டிற்குத் தப்பிச்

ெசல்வதுதான் நான் இப்ேபாது ெசய்ய ேவண்டியது.
பிறகு சவுல் என்ைன இஸ்ரேவலில் ேதடுவைத
விட்டுவிடுவான். இவ்வாறுதான் இவனிடமிருந்து
தப்பிக்கேவண்டும்” என்று நிைனத்துக்ெகாண்டான்.

2 எனேவ தாவீதும் அவனது 600 ஆட்களும்
இஸ்ரேவைல விட்டு மாேயாகின் குமாரனான
ஆகீஸிடம் ெசன்றனர். ஆகீஸ் காத்தின் ராஜா. 3

தாவீதும் அவனது குடும்பமும், ஆட்களும் காத்தில்
ஆகீேஸாடு வாழ்ந்தனர். தாவீதுடன் அவனது இரு
மைனவியரும் இருந்தனர். அவர்கள் ெயஸ்ேரலின்

அகிேனாவாளும், கர்ேமலின் அபிகாயிலும்
ஆவார்கள். அபிகாயில் நாபாலின் விதைவ. 4 தாவீது
காத்துக்கு ஓடிப் ேபானதாக ஜனங்கள் வந்து
சவுலிடம் ெசால்லேவ, அவனும் தாவீைதத் ேதடுவைத
விட்டுவிட்டான்.

5 ஆகீஸிடம் தாவீது, “என்ைன உங்களுக்கு
பிடிக்குமானால், எனக்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு
நகரத்தில் ஓரிடத்ைதக் ெகாடுங்கள். நான் உங்கள்
ேவைலக்காரன். நான் அங்ேக வாழ்ேவன்.
உங்கேளாடு இத்தைலநகரத்தில் வாழமாட்ேடன்”
என்றான். 6 அன்ைறய தினம் ஆகீஸ் தாவீதிற்கு
சிக்லாக் நகரத்ைதக் ெகாடுத்தான். அன்று முதல்
அந்நகரம் யூதாவின் ராஜாக்களுக்கு உரியதாய்
இருந்தது. 7 அங்ேக தாவீது ெபலிஸ்தர்கேளாடு
ஓராண்டும் நான்கு மாதமும் வாழ்ந்தான்.

ராஜாவாகிய ஆகீைஸ தாவீது ஏமாற்றுகிறான்
8 தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ெகசூரியர்,
ெகர்சியர் மற்றும் அமேலக்கியர் ஆகிேயார்க்கு
எதிராக பைடெயடுத்தனர். பழங்காலம் முதல்
இவர்கள் ேதலீம் அருகிலுள்ள சூர் முதல்
எகிப்துவைர பரந்துள்ள நாட்டில் வாழ்ந்தனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து ெசல்வங்கைள
அபகரித்தான். 9 தாவீது அப்பகுதியில்
உள்ளவர்கைளெயல்லாம் ேதாற்கடித்தான்.
அவர்களின் ஆடுகள், மாடுகள், கழுைதகள்,
ஒட்டகங்கள், ஆைடகள் ேபான்றவற்ைறப் பறித்து
ஆகீஸிடம் ெகாண்டு வந்தான். யாைரயும் அவன்
உயிேராடு விடவில்ைல.

10 தாவீது இவ்வாறு பலமுைறச் ெசய்தான். ஆகீஸ்
அவனிடம், “யாேராடு எங்ேக ேபாரிட்டு இவற்ைற
எடுத்து வருகிறாய்?” என்று ேகட்டான். அதற்கு
தாவீது, “நான் யூதாவின் ெதன்பகுதியில்
சண்ைடயிட்டு வருகிேறன்” என்பான். அல்லது, “நான்
ெயராமிேயலின் ெதன்பகுதியில் சண்ைடயிட்ேடன்”
என்பான். அல்லது “நான் ேகனியருைடய
ெதன்பகுதியில் சண்ைடயிட்ேடன்” என்பான். 11

தாவீது காத்திலிருந்து உயிேராடு ஆண் ெபண்
யாைரயும் ஒரு நாளும் ெகாண்டு வந்ததில்ைல.
“யாைரயாவது உயிேராடு ெகாண்டு வந்தால்
அவர்கள் உண்ைமையச் ெசால்லிவிடலாம்” என்று
நிைனத்தான்.
ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டில் இருக்கும்வைர தாவீது
இப்படி ெசய்து வந்தான். 12 ஆகீஸும் தாவீைத
நம்பினான். அவன் தனக்குள்ேள, “இப்ேபாது
தாவீதின் ெசாந்த ஜனங்கள் அவைன ெவறுப்பார்கள்.
இஸ்ரேவலரும் தாவீைத மிகவும் ெவறுப்பார்கள்.
எனேவ தாவீது என்றும் எனக்ேக ேசைவச்
ெசய்வான்” என்று நிைனத்துக்ெகாண்டான்.

ெபலிஸ்தர் ேபாருக்குத் தயாராகுதல்

பிறகு ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலுக்கு
எதிராகப் ேபாரிட கூடினார்கள். ஆகீஸ்
தாவீதிடம், “இப்ேபாது நீயும் உனது

ஆட்களும் என்ேனாடு இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட வரேவண்டும் என்று அறிவாயா?” என்று
ேகட்டான்.

2 தாவீது, “உறுதியாக! என்னால் என்ன ெசய்ய
முடியும் என்பைத நீங்கேள பார்ப்பீர்கள்!” என்றான்.
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ஆகீஸும், “நல்லது நான் உன்ைன எனது
ெமய்க்காப்பாளனாக நியமிக்கிேறன். என்ெறன்றும்
என்ைன நீ காப்பாற்றுவாய்” என்றான்.

சவுலும் எந்ேதாரின் ெபண்ணும்
3 சாமுேவல் மரித்ததும், அைனத்து இஸ்ரேவலரும்
தங்கள் துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தினார்கள்.
சாமுேவைல அவனது தாய் மண்ணான ராமாவில்
அடக்கம் ெசய்திருந்தனர்.
சவுல் மரித்தவர்களின் ஆவிகேளாடு
ேபசுகிறவர்கைளயும் ஆரூடம், குறி
ெசால்கிறவர்கைளயும் நகரத்தில் இராதபடித்
துரத்தியிருந்தான்.

4 ெபலிஸ்தர் ேபாருக்குத் தயாரானார்கள்.
அவர்கள் சூேநமிேல கூடி முகாமிட்டு தங்கினார்கள்.
சவுல் இஸ்ரேவலைரெயல்லாம் கூட்டி
கில்ேபாவாவில் முகாமிட்டான். 5 சவுல்
ெபலிஸ்தியரின் பைடையப் பார்த்து பயந்தான். அவன்
மனதில் பயம் நிைறந்தது. 6 சவுல் கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்தான். ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்குப் பதில்
ெசால்லவில்ைல. சவுலின் கனவிலும் ேதவன்
ேபசவில்ைல. ஊரிம் மூலமாகேவா, தீர்க்கதரிசிகள்
மூலமாகேவா ேதவன் பதில் ெசால்லவில்ைல. 7

கைடசியாக சவுல் தனது அதிகாரிகளிடம், “குறி
பார்க்கிற ஒரு ெபண்ைண அைழத்து வாருங்கள்,
ேபாரின் முடிைவ அவள் மூலம் அறிந்துெகாள்ேவன்”
என்றான்.
அவனது அதிகாரிகேளா, “எந்ேதாரிேல
குறிபார்பவள் ஒருவள் இருக்கிறாள்” என்றனர்.

8 சவுல் தன்ைன மைறத்து மாறுேவடத்தில்
ேபானான். அன்று இரவு சவுல் இரண்டு ஆட்கேளாடு
அந்தப் ெபண்ைண சந்தித்தான். அவன் அவளிடம், “நீ
ஒரு ஆவிையக் கூப்பிடு. நான் விரும்பி ேபர்
ெசால்லுகிறவனின் ஆவிைய நீ அைழக்க ேவண்டும்”
என்றான்.

9 ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா சவுலிடம், “சவுல்
என்ன ெசய்தான் என்று உனக்குத் ெதரியும்! அவன்
குறி பார்ப்பவர்கள் எல்லாைரயும் இஸ்ரேவல்
நாட்ைட விட்டுத் துரத்திவிட்டான். நீயும் என்ைன
சூழ்ச்சியின் மூலம் குற்றத்தில் அகப்படுத்தி என்ைனக்
ெகால்லப் பார்க்கிறாய்” என்றாள்.

10 சவுல் கர்த்தருைடய நாமத்தில்
ஆைணயிட்டான். “இதற்காக நீ
தண்டிக்கப்படமாட்டாய். இது கர்த்தருைடய ஜீவன்
மீது ஆைண” என்றான்.

11 அப்ெபண்ேணா சவுலிடம், “உனக்காக யாைர
வரவைழக்க நீ விரும்புகிறாய்?” என்று ேகட்டாள்.
அதற்கு அவன், “சாமுேவலின் ஆவிைய” என்றான்.
12 அப்படிேய ஆயிற்று! அப்ெபண் சாமுேவலின்
ஆவிையப் பார்த்து மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு, “நீ
சூழ்ச்சி ெசய்துவிட்டாய்! நீ தாேன சவுல்” என்று
ேகட்டாள்.

13 ராஜா அவளிடம், “பயப்படாேத! நீ என்ன
பார்க்கிறாய்?” எனக் ேகட்டான்.

“நான் ஆவிெயான்று பூமிக்குள்ளிருந்து ெவளிேய
வருவைதப் பார்க்கிேறன்” என்றாள்.

14 சவுல் அவளிடம், “அந்த ஆவி யாைரப் ேபால்
இருக்கிறது?” என்று ேகட்டான்.

அதற்கு அப்ெபண், “அது சிறப்பான சால்ைவையப்
ேபார்த்திக் ெகாண்டு மிக வயதான ேதாற்றத்தில்
ெதரிகிறது” என்றாள்.
அப்ேபாது சவுலுக்கு அது சாமுேவலின் ஆவி என்று
புரிந்தது. சவுல் குனிந்து வணங்கினான். அவன் முகம்
தைரையத் ெதாட்டது. 15 சாமுேவலின் ஆவி
சவுலிடம், “என்ைன ஏன் ெதாந்தரவு ெசய்கிறாய்?
எதற்காக எழுப்பினாய்!” என்று ேகட்டது.
அதற்கு சவுல், “நான் ஆபத்தில் சிக்கி
இருக்கிேறன். ெபலிஸ்தியர் எனக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட வந்திருக்கிறார்கள். ேதவன் என்ைன
ைகவிட்டு விலகிவிட்டார். ேதவன் இனி எனக்கு
பதில் ெசால்வதில்ைல. அவர் தீர்க்கதரிசிையேயா,
கனைவேயா பயன்படுத்தி பதில் ெசால்லுவதில்ைல.
அதனால் உங்கைள அைழத்ேதன், நான்
ெசய்யேவண்டியது இன்னது என்று நீங்கள் ெசால்ல
விரும்புகிேறன்” என்றான்.

16 சாமுேவலின் ஆவி, “கர்த்தர் உன்ைனவிட்டு
விலகிவிட்டார். அவர் இப்ேபாது உனக்கு
அருகிலுள்ள தாவீேதாடு இருக்கிறார். அதற்கு
என்ைன ஏன் ெதாந்தரவு ெசய்கிறாய்? 17 கர்த்தர்
என்ன ெசய்ய இருக்கிறாேரா அைதேய என் மூலம்
எற்கனேவ கூறிவிட்டார்! கர்த்தர் ெசான்னைத
இப்ேபாது நிைறேவற்றுகிறார். உனது
ைககளிலிருந்து கர்த்தர் அரைசக் கிழித்ெதடுத்து,
உனக்கு அருகிலுள்ள தாவீதுக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 18 நீ கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அமேலக்கியைர நீ முழுைமயாக
அழிக்கவில்ைல. கர்த்தர் அவர்கள் மீது
ேகாபமுைடயவராக இருக்கிறார் என்பைதக்
காட்டவில்ைல. அதனால் இன்று கர்த்தர் உனக்கு
இவ்வாறு ெசய்கிறார். 19 கர்த்தர் உன்ைனயும்
இஸ்ரேவல் பைடையயும் ெபலிஸ்தர்கள் மூலமாகத்
ேதாற்கடிப்பார். நாைள நீயும், உனது குமாரர்களும்
இங்ேக என்ேனாடு இருப்பீர்கள்!” என்றது.

20 சவுல் உடேன தைரயில் விழுந்து கிடந்தான்.
சாமுேவல் ெசான்னைதக் ேகட்டு மிகவும் பயந்தான்.
அன்று சவுல் இரவும் பகலும் உண்ணாமல்
இருந்ததால் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தான்.

21 அந்தப் ெபண் சவுலிடம் வந்து, உண்ைமயில்
அவன் பயப்படுவைதக் கவனித்தாள். அவள் “நான்
உங்கள் ேவைலக்காரி, நான் உங்களுக்கு
கீழ்ப்படிந்து இருக்கிேறன். என் உயிைரப் பணயம்
ைவத்து நீங்கள் ெசான்னப்படி ெசய்ேதன். 22

இப்ேபாது தயவு ெசய்து எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்,
உங்களுக்குச் சிறிது உணவு ெகாடுக்க
அனுமதியுங்கள், நீங்கள் அதைன உண்ணேவண்டும்.
பின் உங்கள் வழியில் ெசல்லப் ேபாதுமான பலம்
கிைடக்கும்” என்றாள்.

23 ஆனால் சவுல், “நான் உண்ணமாட்ேடன்” என
மறுத்துவிட்டான்.
சவுலின் அதிகாரிகளும் அந்தப் ெபண்ேணாடு
ேசர்ந்து ெகஞ்சினார்கள். இறுதியில் அவள்
ெசான்னைதக் ேகட்டான், தைரயிலிருந்து எழுந்து
படுக்ைகயில் உட்கார்ந்தான். 24 அப்ெபண்ணின்
வீட்டில் ெகாழுத்த கன்றுகுட்டி இருந்தது. அவள்
அைத ேவகமாகக் ெகான்று சைமத்தாள். மாைவ
பிைசந்து புளிப்பு இல்லாத அப்பம் சுட்டாள். 25 சவுல்
மற்றும் அவனது அதிகாரிகளின் முன்னர் அவள் அந்த
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உணைவ ைவத்தாள். அவர்கள் அைத புசித்தப்பின்,
அன்று இரேவ புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்.

தாவீது எங்கேளாடு வரக்கூடாது!

ஆப்ெபக்கில் ெபலிஸ்திய வீரர்கள்
கூடினார்கள். இஸ்ரேவலர்
ெயஸ்ரேயலிலிருக்கிற நீரூற்றுக்கருகில்

முகாமிட்டனர். 2 ெபலிஸ்திய ராஜாக்கள் தங்கள்
100 ேபர் குழுேவாடும், 1,000 ேபர் குழுேவாடும்
அணிவகுத்து வந்தனர். தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ஆகீேஸாடு கைடசியில் ேசர்ந்து வந்தனர்.

3 ெபலிஸ்திய தைலவர்கள், “இந்த எபிெரயர்
இங்ேக என்ன ெசய்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்?”
என்று ேகட்டனர்.
அதற்கு ஆகீஸ் ெபலிஸ்திய தைலவரிடம், “இவன்
தாவீது, இவன் முன்பு சவுலின் அதிகாரிகளுள்
ஒருவனாக இருந்தான். என்னிடம் இப்ேபாது நீண்ட
காலம் இருக்கிறான். அவன் சவுைல விட்டு என்னிடம்
வந்து ேசர்ந்த நாள் முதல் இன்றுவைர அவனிடம்
எந்தக் குைறயும் காணவில்ைல” என்றான்.

4 ஆனால் ெபலிஸ்திய தைலவர்கள் ஆகீஸின் மீது
ேகாபங்ெகாண்டு, “தாவீைதத் திரும்ப அனுப்பிவிடு. நீ
ெகாடுத்த நகரத்திற்ேக அவன் திரும்பிப் ேபாகட்டும்.
அவன் நம்ேமாடு யுத்தத்துக்கு வரக் கூடாது. அவன்
இங்ேக இருப்பதும் எதிரி நமது முகாமிற்குள்
இருப்பதும் ஒன்ேற. அவன் நமது வீரர்கைளக்
ெகால்வதன் மூலம் அவனது ராஜாவாகிய சவுலுக்கு
ஆதரவாகிவிடுவான். 5 தாவீைதப்பற்றி ஏற்ெகனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆடிப்பாடிக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
“‘சவுல் ஆயிரக்கணக்கான பைகவர்ைளக்
ெகான்றான்.
ஆனால் தாவீேதா பத்தாயிரக்கணக்கான

பைகவர்கைளக் ெகான்றிருக்கிறான்!’” என்றனர்.
6 எனேவ ஆகீஸ் தாவீைத அைழத்து,

“கர்த்தருைடய ஜீவன் ேமல் ஆைணயாக, நீ எனக்கு
உண்ைமயாக இருக்கிறாய், நீ எனது பைடயில்
இருப்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று.
என்னிடம் நீ ேசர்ந்த நாள் முதலாக உன்னிடம்
எந்தக் குற்றமும் காணவில்ைல. ஆனால் ெபலிஸ்திய
பைடத்தைலவர்கள் உன்ைன அங்கீகரிக்கவில்ைல.
7 என்றாலும் சமாதானமாகத் திரும்பிப் ேபா.
ெபலிஸ்திய ராஜாக்களுக்கு எதிராக எதுவும்
ெசய்யாமல் இரு” என்றான்.

8 அதற்கு தாவீது, “நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்?
நான் உங்களிடம் ேசர்ந்த நாள் முதல் இன்றுவைர
என்னிடம் என்ன தவறு கண்டீர்கள்? என் ராஜாவுக்கு
எதிரான பைகவர்கேளாடு சண்ைடயிட ஏன் என்ைன
அனுமதிக்கவில்ைல?” என்று ேகட்டான்.

9 ஆகீேஸா, “நான் உன்ைன விரும்புகிேறன். அது
உனக்குத் ெதரியும். நீ ேதவனிடமிருந்து வந்த
தூதுவைனப் ேபான்றவன், ஆனால் ெபலிஸ்திய
ராஜாக்கேளா, ‘நம்ேமாடு தாவீது ேபாருக்கு
வரக்கூடாது’ என்கின்றனர். 10 அதிகாைலயில், நீயும்
உனது ஆட்களும் திரும்பி, நான் ெகாடுத்த
நகரத்திற்ேக ேபாங்கள். தைலவர்கள்
ெசான்னதுேபால் ெகட்டக் காரியங்களில் கவனம்
ெசலுத்தாதீர்கள். நீ நல்லவன், எனேவ, சூரியன்
உதிக்கும் முன் புறப்பட்டு ேபா” என்றான்.

11 ஆகேவ, தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
அதிகாைலயில் எழுந்து, ெபலிஸ்திய நகரத்திற்குத்
திரும்பினார்கள். ெபலிஸ்தர்கேளா
ெயஸ்ரேயலுக்குச் ெசன்றனர்.

சிக்லாக் மீது அமேலக்கிய தாக்குதல்

மூன்றாவது நாள், தாவீதும் அவனது
ஆட்களும் சிக்லாைக அைடந்தனர்.
அங்ேக அமேலக்கியர்கள் அந்நகைரத்

தாக்குவைதக் கண்டனர். அவர்கள் ெநேகவ்
பகுதியில் நுைழந்து சிக்லாைகத் தாக்கித் தீ
மூட்டினர். 2 சிக்லாகில் உள்ள ெபண்கைளச்
சிைறப்பிடித்தனர். இைளஞர் முதல் முதிேயார்வைர
அைனவைரயும் பிடித்தனர். ஆனால் யாைரயும்
ெகால்லவில்ைல. அவர்கைளப் பிடித்துக் ெகாண்டு
ெசன்றுவிட்டார்கள்.

3 தாவீதும் அவனது ஆட்களும் சிக்லாைக
அைடந்தேபாது, அது எரிந்துெகாண்டிருந்தது.
அவர்களின் மைனவியர், ஆண் பிள்ைளகள், ெபண்
பிள்ைளகள் அைனவரும் அமேலக்கியர்களால்
சிைறெகாண்டு ேபாகப்பட்டனர். 4 அவர்கள்
இதைனக் கண்டு கதறி அழுதனர். மீறி அழுது அழ
முடியாத அளவிற்கு பலவீனம் அைடந்தனர். 5

அமேலக்கியர்கள் தாவீதின் இரு மைனவியரான
ெயஸ்ேரலின் அகிேனாவாைளயும், கர்ேமலிலுள்ள
நாபாலின் விதைவயான அபிகாயிைலயும் பிடித்துச்
ெசன்றிருந்தார்கள்.

6 பைடயில் உள்ள அைனவரும் தமது
குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும்
பறிெகாடுத்ததால், கடுங்ேகாபமும் வருத்தமும்
ெகாண்டனர். அவர்கள் தாவீைதக் கல்ெலறிந்து
ெகால்ல எண்ணினார்கள். இந்த ெசய்தி தாவீைதத்
தளரச் ெசய்தது. எனினும் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குள் தன்ைனத் திடப்படுத்தினான். 7

தாவீது ஆசாரியனும் அகிமேலக்கின் மகனுமான
அபியத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைதக் ெகாண்டு வா”
என்றான். அபியத்தார் அவனிடம் ஏேபாத்ைதக்
ெகாண்டு ேபானான்.

8 பிறகு தாவீது கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
“எங்கள் குடும்பத்ைத பிடித்துக் ெகாண்டு
ேபானவர்கைளத் துரத்தட்டுமா? அவர்கைளப்
பிடிப்ேபாமா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “அவர்கைளத் துரத்து, நீ
பிடிப்பாய், நீ உங்கள் குடும்பங்கைளக்
காப்பாற்றுவாய்” என்றார்.

எகிப்திய அடிைமைய தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
காண்கிறார்கள்

9 தாவீது தன்ேனாடு 600 வீரர்கைள அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபேசார் ஆற்றருேக வந்தான். அங்கு 200
ேபர்த் தங்கிவிட்டனர். காரணம் அவர்கள் மிகவும்
பலவீனமாக இருந்தனர். அமேலக்கியைரத் துரத்திக்
ெகாண்டு தாவீது 400 ேபேராடு கிளம்பினான்.

11 வயலில் ஒரு எகிப்திய அடிைமைய தாவீதின்
ஆட்கள் கண்டனர். அவைன தாவீதிடம் அைழத்து
வந்தனர். அவனுக்கு உண்ண உணவும் குடிக்க
தண்ணீரும் ெகாடுத்தனர். 12 அவர்கள் அவனுக்கு
அத்திப் பழ அைடயின் ஒரு துண்ைடயும் வற்றலான
இரண்டு திராட்ைசக் குைலகைளயும் தின்ன
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ெகாடுத்தனர். அைத உண்டு அவன் சிறிது ெபலன்
ெபற்றான். அவன் மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும்
உண்ணாமல் இருந்தப்படியால் மிகவும் பலவீனமாக
இருந்தான்.

13 தாவீது அந்த அடிைமயிடம், “உனது எஜமானன்
யார்? நீ எங்ேகயிருந்து வருகிறாய்?” எனக்
ேகட்டான்.
அதற்கு அவன், “நான் ஒரு எகிப்தியன், நான்
அமேலக்கியனின் அடிைம. மூன்று நாட்களுக்கு முன்
நான் சுகமில்லாமல் ேபானதால் என்ைன இங்ேகேய
விட்டு விட்டுப் ேபாய்விட்டனர். 14 நாங்கள்
கிேரத்தியர்கள் வாழும் ெநேகவ் பகுதிையத்
தாக்கிேனாம். யூதா நாட்ைடயும் காேலப்
பகுதிையயும் தாக்கிேனாம். சிக்லாைகயும் தீ மூட்டி
எரித்ேதாம்” என்று பதிலுைரத்தான்.

15 தாவீது அவனிடம், “எங்கள் குடும்பத்ைதப்
பிடித்துப் ேபானவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு
எங்கைள அைழத்துப் ேபாவாயா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு அந்த எகிப்தியன், “ேதவன் முன்னிைலயில்
சிறப்பு ஆைண ெசய்து தந்தால் நான் உங்களுக்கு
உதவுேவன். அதன்படி நீங்கள் என்ைனக் ெகால்லக்
கூடாது, அேதாடு என் எஜமானனிடமும் என்ைனத்
திரும்ப அனுப்பக் கூடாது” என்றான்.

தாவீது அமேலக்கியைரத் ேதாற்கடிக்கிறான்
16 அந்த எகிப்தியன் அமேலக்கியர் இருக்கும்
இடத்திற்கு தாவீைத அைழத்துப் ேபானான். அங்ேக
அவர்கள் தைரயில் புரண்டு, குடித்து ெவறித்துக்
ெகாண்டும், சாப்பிட்டுக் ெகாண்டும் இருந்தனர்.
ெபலிஸ்தர்களின் நகரங்களில் இருந்தும்
யூதாவிலிருந்தும் ெகாண்டு வந்த ெபாருட்களால்
மகிழ்ச்சிேயாடு அனுபவித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். 17

தாவீது அவர்கைள தாக்கிக் ெகான்றான். அவர்கள்
காைல முதல் மறுநாள் மாைலவைர
சண்ைடயிட்டனர். அமேலக்கியரில் 400
இைளஞர்கள் மட்டும் ஒட்டகத்தின் மூலம்
தப்பித்துப்ேபானார்கள், மற்றவர் எவரும்
பிைழக்கவில்ைல.

18 அமேலக்கியர்கள் ைகப்பற்றிய அைனத்ைதயும்
தாவீது திரும்பப்ெபற்றான். இரண்டு
மைனவியைரயும் ெபற்றுக்ெகாண்டான். 19 எதுவும்
தவறவில்ைல. சிறுவர்களும், முதியவர்களும்
கிைடத்தனர். குமாரர்கைளயும், குமாரத்திகைளயும்
திரும்பப் ெபற்றனர். விைல மதிப்புள்ள
ெபாருட்கைளயும் ெபற்றனர். 20 அைனத்து
ஆடுகைளயும், ெவள்ளாடுகைளயும் தாவீது
ைகப்பற்றினான். அைவகைள தங்களுக்கு முன்னால்
ஓட்டினார்கள். தாவீதின் ஆட்கள், “அைவ தாவீதின்
பரிசுகள்” என்றனர்.

அைனவருக்கும் சம பங்கீடு
21 தனது 200 ஆட்கள் இருக்கும் ேபேசார்
ஆற்றங்கைரக்கு தாவீது வந்துச் ேசர்ந்தான். அங்கு
கைளப்பாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தவர்கள்
தாவீைதக் கண்டதும் மகிழ்ச்சிேயாடு ஆரவாரம்
ெசய்தனர். 22 தாவீைதப் பின்ெதாடந்தவர்களில்
சிலர் ெகட்டவர்களாகவும், குழப்பம்
ெசய்வபவர்களாகவும் இருந்தனர். அவர்கள், “இந்த
200 ேபரும் எங்கேளாடு வரவில்ைல. எனேவ

நாங்கள் ைகப்பற்றியவற்றில் இவர்களுக்குப் பங்கு
ெகாடுக்கமாட்ேடாம். இவர்களுக்கு இவர்களது
மைனவி ஜனங்கள் மட்டுேம உரியவராவார்கள்”
என்றனர்.

23 தாவீேதா, “அவ்வாறில்ைல, என் சேகாதரேர
அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது! நாம் மீட்டைத, கர்த்தர்
நமக்குக் ெகாடுத்தைதப் பாருங்கள்! நம்ைம
தாக்கியவர்கைள கர்த்தர் தான் ேதால்வியுறச்
ெசய்தார். 24 உங்கள் ேபச்சுக்கு யாரும் சம்மதம்
ெதரிவிக்க முடியாது! இங்ேக தங்கியவர்களாயினும்
சரி, சண்ைடக்கு ேபானவர்களாயினும் சரி,
அைனவருக்கும் சமபங்கு உண்டு” என்று பதில்
ெசான்னான். 25 தாவீது இதைன இஸ்ரேவலருக்கு
ஒரு விதியாக்கினான். இது இன்றும் ெதாடர்ந்து
வருகிறது.

26 தாவீது சிக்லாைக வந்தைடந்தான். யூதாவின்
தைலவர்களுக்கும் அவனது நண்பர்களுக்கும்
அமேலக்கியரிடம் அபகரித்தப் ெபாருட்களில்
சிலவற்ைற அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தான். அவன்
“கர்த்தருைடய பைகவரிடமிருந்து ெவன்று எடுத்தப்
ெபாருட்கைள உங்களுக்குத் தருகிேறாம்” என்றான்.

27 அவன் ேமலும் ெபத்ேதல் ெநெகவிலுள்ள
ராேமாத், யாத்தீர், 28 ஆேராேவர், சிப்ேமாத்,
எஸ்ேகேமாவா, 29 ராக்கால், ெயராமித்தீயரின்
ேகனிய நகரங்கள் 30 ஓர்மா, ெகாராசீன்,
ஆற்றாகில், 31 எப்ேரான் ஆகிய நகரங்களில்
உள்ளவர்களுக்கும் தாவீது தன் ஆட்களுடன்
எங்ெகங்ேக தங்கினாேனா, அங்ேக உள்ள
தைலவர்களுக்கும் அன்பளிப்ைபக் ெகாடுத்து
அனுப்பினான்.

சவுலின் மரணம்

ெபலிஸ்தியர் இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகப்
ேபாரிட்டனர். இஸ்ரேவலர் ேதாற்று
ஓடினார்கள். கில்ேபாவா மைலப்பகுதியில்

பல இஸ்ரேவலர் ெகால்லப்பட்டனர். 2 சவுலுக்கும்
அவனது குமாரர்களுக்கும் எதிராகக் கடுைமயாய்
ெபலிஸ்தியர் ேபாரிட்டனர். அவர்கள் சவுலின்
குமாரர்களான ேயானத்தான், அபினதாப், மற்றும்
மல்கிசூகா ஆகிேயாைரக் ெகான்றனர்.

3 சவுலுக்கு எதிராக ேபாரானது ேமலும், ேமலும்
வலுத்தது. வில் வீராகள் சவுலின் மீது அம்பு
எய்ததால், சவுல் பயங்கரமாக காயப்பட்டான். 4

தன்ேனாடு ஆயுதம் தூக்கி வருபவனிடம் சவுல்,
“உனது பட்டயத்ைத எடுத்து என்ைனக் ெகான்று
ேபாடு. அதனால் அந்நியர் என்ைன காயப்படுத்தி
ேகலிச் ெசய்யாமல் இருப்பார்கள்” என்றான். அவன்
பயந்து அவ்வாறு ெசய்ய மறுத்துவிட்டான். எனேவ
சவுல் தனது வாைள உருவி தற்ெகாைல ெசய்து
ெகாண்டான். 5 சவுல் மரித்துப்ேபானைத,
ஆயுதங்கைள எடுத்து வரும் அவனது உதவியாளன்
அறிந்து, தனது வாளால் தானும் மடிந்தான். 6

எனேவ சவுலும் அவனது மூன்று குமாரர்களும்,
சவுலின் ஆயுதம் தாங்கும் வீரனும் அைனத்துப் பைட
வீரர்களும் அேத நாளில் மரித்தார்கள்.
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சவுலின் மரணத்தால் ெபலிஸ்தியர்
மகிழ்ச்சியைடகின்றனர்

7 பள்ளத்தாக்கின் மறு பக்கத்தில் இருந்த
இஸ்ரேவலர் தங்கள் ேசைன பயந்து ஓடுவைதக்
கண்டனர். சவுலும் அவனது குமாரர்களும்
மரித்துப்ேபானைத அறிந்தனர். எனேவ அவர்கள்
தங்கள் நகரங்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
ெபலிஸ்தியர் அந்நகரங்கைள ஆக்கிரமித்துக்
ெகாண்டனர்.

8 மறுநாள், ெபலிஸ்தியர் பிணங்களின் ேமலுள்ள
ெபாருட்கைள கவரச் ெசன்றனர். கில்ேபாவா
மைலயில் சவுலும், அவனது மூன்று குமாரர்களும்
மரித்துக் கிடப்பைதக் கண்டனர். 9 அவர்கள்
சவுலின் தைலைய ெவட்டி, அவனது ஆயுதங்கைளயும்
எடுத்துக் ெகாண்டனர். அவர்கள் இச்ெசய்திையப்

ெபலிஸ்தருக்கும், தங்கள் விக்கிரகங்களின்
ஆலயத்திற்கும் எடுத்துச் ெசன்றனர். 10 சவுலின்
ஆயுதங்கைள அவர்கள் அஸ்தேராத் ேகாவிலில்
ைவத்தனர். சவுலின் உடைல அவர்கள் ெபத்ஸானின்
சுவரில் ெதாங்கவிட்டனர்.

11 இது குறித்து யாேபஸ் கீேலயாத் நகரத்தார்
ேகள்விப்பட்டனர். 12 எனேவ, எல்லா வீரர்களும்
ெபத்ஸானுக்கு இரவு முழுவதும் பயணம் ெசய்து,
சவுலின் உடைலயும் அவனது குமாரர்களின்
பிணங்கைளயும் எடுத்து வந்தனர், அவற்ைற
யாேபசில் எரித்தனர். 13 பின்பு சவுல் மற்றும் அவனது
குமாரர்களின் எலும்புகைள எடுத்து யாேபசில் ெபரிய
மரத்தடியில் புைதத்தனர். யாேபஸின் குடிகள் 7
நாட்களுக்கு உணவு உண்ணாமல் துக்கம்
ெகாண்டாடினர்.
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1

2 சாமுேவல்

சவுல் மரணத்ைத தாவீது அறிதல்

அமேலக்கியைர முறியடித்தபின் தாவீது
சிக்லாகிற்குத் திரும்பிச் ெசன்றான். சவுல்
ெகால்லப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து இது

நடந்தது. அங்ேக தாவீது இரண்டு நாட்கள்
தங்கினான். 2 பின்பு, மூன்றாம் நாளில், ஒரு இளம்
வீரன் சிக்லாகிற்கு வந்தான். அவன் சவுலின்
முகாமிலிருந்து வந்திருந்தான். அம்மனிதனின்
ஆைடகள் கிழிந்திருந்தன. அவனுைடய தைலயில்
புழுதி படிந்திருந்தது அவன் தாவீதிடம் வந்து
நிலத்தில் முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான்.

3 தாவீது அம்மனிதைனப் பார்த்து, “நீ எங்கிருந்து
வருகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.
அம்மனிதன் தாவீதிடம், “நான் இஸ்ரேவலரின்
முகாமிலிருந்து வருகிேறன்” என்று பதிலுைரத்தான்.

4 தாவீது அம்மனிதைன ேநாக்கி, “யார் ேபாரில்
ெவற்றியைடந்தார் என்பைத தயவு ெசய்து கூறு”
என்றான்.
அம்மனிதன், “நம் வீரர்கள் ேபாரிலிருந்து தப்பி
ஓடினார்கள். பலர் யுத்தத்தில் அகப்பட்டு மடிந்தனர்.
சவுலும் அவனது குமாரன் ேயானத்தானுங்கூட
மரித்துவிட்டனர்” என்று பதில் கூறினான்.

5 தாவீது இைளஞனாகிய அந்த வீரனிடம்,
“சவுலும் ேயானத்தானும் மரித்தைதப் பற்றி உனக்கு
எப்படி ெதரியும்?” என்று ேகட்டான்.

6 அந்த இளம் வீரன், “நான் கில்ேபாவா
மைலக்குப் ேபாயிருந்ேதன். சவுல் தனது ஈட்டியில்
ெசாருகிச் சாய்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பார்த்ேதன். ெபலிஸ்தியரின் ேதர்களும் குதிைர
வீரர்களும் சவுலுக்கு அருகில் ெநருங்கிக்
ெகாண்டிருந்தனர். 7 சவுல் திரும்பி என்ைனப்
பார்த்து அைழத்து 8 என்ைன யாெரன்று ேகட்டார்.
நான் ஒரு அமேலக்கியன் என்பைத அவருக்குக்
கூறிேனன். 9 அப்ேபாது சவுல், ‘தயவு ெசய்து
என்ைனக் ெகான்றுவிடு. நான் மிகவும் காயப்பட்டு
மரிக்கும் தருவாயில் உள்ேளன்’ என்றார். 10 அவர்
அதிகமாகக் காயப்பட்டிருந்ததால், இனி உயிர்
பிைழக்கமாட்டார் என்பைத நான் மிக நன்கு
அறிந்ேதன். எனேவ நான் அவைரக் ெகான்ேறன்.
பின்பு அவரது தைலயிலிருந்த கிரீடத்ைதயும்
புயங்களில் இருந்த கடகத்ைதயும் கழற்றிேனன்.
அவற்ைற என் ஆண்டவனாகிய உங்களிடம்
ெகாண்டுவந்துள்ேளன்” என்றான்.

11 அப்ேபாது தாவீது தன் துக்கமிகுதியால்
ஆைடகைள கிழித்தான். தாவீேதாடிருந்த
மனிதர்களும் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள்
வருத்தமுற்று அழுது மாைல வைரக்கும் ஏதும்
உண்ணவில்ைல. சவுலும் அவனது குமாரன்
ேயானத்தானும் மரித்துப் ேபானதால் அவர்கள்

அழுதார்கள். தாவீதும் அவனது மனிதர்களும்
ெகால்லப்பட்டிருந்த கர்த்தருைடய
ஜனங்களுக்காகவும் இஸ்ரேவலருக்காகவும்
அழுதனர். சவுலும், ேயானத்தானும் பல
இஸ்ரேவலரும் யுத்தத்தில் ெகால்லப்பட்டதற்காக
அவர்கள் அழுதனர்.

அமேலக்கியைனக் ெகால்ல தாவீது கட்டைள
13 சவுலின் மரணத்ைதப்பற்றிக் கூறிய இளம்
வீரனிடம் தாவீது ேபசினான். தாவீது, “நீ எந்த
இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன்?” என்று ேகட்டான்.
அந்த இளம் வீரன், “நான் ஒரு அந்நியனின்
குமாரன், நான் ஒரு அமேலக்கியன்” என்றான்.

14 தாவீது அந்த இளம் வீரனிடம், “கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்த, ராஜாைவக் ெகால்வதற்கு நீ ஏன்
அச்சம் ெகாள்ளவில்ைல?” என்றான்.

15 பின்பு தாவீது அமேலக்கியைன ேநாக்கி,
“உனது மரணத்திற்கு நீேய காரணம். கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவக் ெகான்றாய் என்று நீேய
கூறினாய். உனது வார்த்ைதகேள நீ குற்றவாளி என்று
தீர்க்கின்றன” என்று கூறினான். பின்பு தாவீது ஒரு
இளம் ேவைலயாைள அைழத்து அமேலக்கியைனக்
ெகால்லுமாறு கூறினான். எனேவ அந்த இஸ்ரேவல்
இைளஞன் அமேலக்கியைனக் ெகான்றான்.

சவுல், ேயானத்தான் பற்றிய தாவீதின் ேசாககீதம்
17 சவுைலயும் அவனது குமாரன்
ேயானத்தாைனயும் குறித்து துயரம் மிகுந்த
பாடெலான்ைறத் தாவீது பாடினான். 18 அப்பாடைல
யூதா ஜனங்களுக்குக் கற்பிக்குமாறு தாவீது தனது
ஆட்களிடம் கூறினான். அப்பாடல் “வில்”
எனப்பட்டது. அது யாேசரின் புத்தகத்தில் உள்ளது.

19 “இஸ்ரேவேல, உன் அழகு உன் ேமடுகளில்
அழிக்கப்பட்டது.
ஓ, அந்த வீரர்கள் எப்படி வீழ்ந்தனர்!

20 அச்ெசய்திையக் காத் நகரில் கூறாேத,
அஸ்கேலானின் ெதருக்களில் அைத

அறிவிக்காேத.
அதனால் ெபலிஸ்திய நகரங்கள் களிப்பைடயும்!
அந்த அந்நியர்கள் மகிழக்கூடும்.

21 மைழேயா பனிேயா கில்ேபாவா மைலகளில்
ெபய்யாெதன நம்புகிேறன்.
அவ்வயல்களினின்று பயிர்களின் காணிக்ைக இனி

வராெதன நான் நம்புகிேறன்.
வீரர்களின் ேகடயங்கள் அங்குத் துருப்பிடித்தன.
சவுலின் ேகடகத்தில் எண்ெணய் பூசப்படவில்ைல.

22 வில்லால் பல பைகவைரக் ெகான்றான்
ேயானத்தான்.
வாளால் அவ்வாேற ெவற்றி கண்டான், சவுல்.
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இவர்கள் மடிந்த பல வீரரின் இரத்தத்ைதச் சிந்த
ைவத்தனர்!
வலிேயாரில் வலிய வீரைரயும் துண்டுத் துண்டாக

ெவட்டினர்.
23 “சவுலும் ேயானத்தானும் தம் வாழ்வில்
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு காட்டி மகிழ்ந்தனர்.
மரணமும் அவர்கைளப் பிரிக்கவில்ைல!
அவர்கள் கழுகுகளிலும் ேவகமானவர்கள்.
அவர்கள் சிங்கங்களிலும் பலசாலிகள்.

24 இஸ்ரேவலின் குமாரத்திகேள, சவுலுக்காக
அழுங்கள்!
இரத்தாம்பர ஆைடகைள சவுல் உனக்குத்

தந்தான். இன்னும் ஆைடகளில் ெபான்
ேவைலப்பாடுகள் ெசய்வித்தான்!

25 “ேபாரில் பலசாலிகள் வீழ்ந்தனர்.
கில்ேபாவா மைலயில் ேயானத்தான் மடிந்தான்.

26 சேகாதரன் ேயானத்தாேன, மைறந்தாய்,
ெவகுவாய் வருந்துகிேறன்.
உனது அன்பு ெபருமகிழ்ைவத் தந்தது.

மங்ைகயரின் ேநசத்ைதக் காட்டிலும்
மாேமன்ைமயானது உனது அன்பு.

27 ேபாரில் பலசாலிகள் வீழ்ந்தனர்.
ேபார்க்கருவி அைனத்தும் அழிந்தனேவ.”

தாவீது தனது ஆட்களுடன் எப்ேரானுக்குச் ெசல்வது

பின்பு தாவீது கர்த்தருைடய அறிவுைரையக்
ேகட்டான். தாவீது, “நான் யூதாவின்
நகரங்களுள் ஏேதனும் ஒரு நகரத்திற்குப்

ேபாகலாமா?” என்று ேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீதிடம், “ேபாகலாம்” என்றார். தாவீது,

“எங்கு நான் ேபாகட்டும்?” என்று ேகட்டான். கர்த்தர்,
“எப்ேரானுக்கு” என்று பதிலளித்தார்.

2 எனேவ, தாவீதும் அவனது இரண்டு
மைனவியரும் எப்ேரானுக்குச் ெசன்றனர்.
(ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அகிேனாவாள் ஒரு
மைனவி, மற்ெறாருத்தி கர்ேமல் நாபாலின்
விதைவயாகிய அபிகாயில்) 3 தாவீது தம்
ஆட்கைளயும் அவர்களின் குடும்பத்தாைரயும்
தம்ேமாடு அைழத்துச் ெசன்றான். அவர்கள்
எல்ேலாரும் எப்ேரானிலும் அருகிலுள்ள ஊர்களிலும்
குடிேயறினார்கள்.

4 யூதாவின் மனிதர்கள் எப்ேரானுக்கு வந்து
தாவீைத யூதாவின் ராஜாவாக அபிேஷகம்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் தாவீதிடம்,
“கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் மனிதர்கள் சவுைலப்
புைதத்தார்கள்” என்றனர்.

5 கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் மனிதர்களிடம்
தாவீது தூதுவர்கைள அனுப்பினான். அந்த ஆட்கள்
யாேபசின் மனிதர்கைள ேநாக்கி, “சவுலின்
சாம்பைலப் புைதத்து உங்கள் ஆண்டவனாகிய
சவுலுக்கு இரக்கம் காட்டியதால் கர்த்தர் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக. 6 கர்த்தர் உங்களிடம்
இரக்கமாகவும் உண்ைமயாகவும் இருப்பாராக,
நானும் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுேவன். 7

இப்ேபாது பலமும் ைதரியமும் உைடயவர்களாய்
இருங்கள். உங்கள் ஆண்டவனாகிய சவுல்
மரித்துவிட்டார். ஆனால் யூதா ேகாத்திரத்தினர்
அவர்களுைடய ராஜாவாக என்ைன அபிேஷகம்

ெசய்திருக்கிறார்கள்” என்று தாவீது ெசய்திையக்
கூறியனுப்பினான்.

இஸ்ேபாேசத் ராஜாவாவது
8 சவுலின் பைடக்கு ேநர் என்பவனின்
குமாரனாகிய அப்ேனர் தளபதியாக இருந்தான்.
சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்ைத அப்ேனர்
மகனாயீமுக்கு அைழத்துச்ெசன்று அவைன, 9

கீேலயாத், அஷூரியர், ெயஸ்ரேயல், எப்பிராயீம்,
ெபன்யமீன், இஸ்ரேவல் எல்லாவற்றிற்கும்
ராஜாவாக்கினான்.

10 இஸ்ேபாேசத் சவுலின் குமாரன். அவன்
இஸ்ரேவைல ஆளத் ெதாடங்கியேபாது அவனுக்கு
நாற்பது வயது, அவன் இரண்டு ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். ஆனால் யூதா ேகாத்திரத்தார்
தாவீைதப் பின் பற்றினர். 11 தாவீதும் எப்ேரானில்
ராஜாவாக இருந்தான். தாவீது 7 ஆண்டுகள் 6
மாதங்கள் யூதா ேகாத்திரத்ைத அரசாண்டான்.

ஆபத்தான ேபாட்டி
12 ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனரும் சவுலின்
குமாரனாகிய இஸ்ேபாேசத்தின் அதிகாரிகளும்
மகனாயீைமவிட்டுக் கிபிேயானுக்குச் ெசன்றனர். 13

ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாபும், தாவீதின்
அதிகாரிகளும் ேசர்ந்து கிபிேயானுக்குச் ெசன்றனர்.
கிபிேயானின் குளத்தருேக அவர்கள் அப்ேனைரயும்
இஸ்ேபாேசத்தின் அதிகாரிகைளயும் சந்தித்தனர்.
அப்ேனரின் கூட்டத்தினர் குளத்தின் ஒரு கைரயிலும்,
ேயாவாபின் கூட்டத்தார் குளத்தின் மறுகைரயிலும்
அமர்ந்தனர்.

14 அப்ேனர் ேயாவாபிடம், “இளம் வீரர்கள் நமக்கு
முன்பு ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாட்டியிட்டுக்
ெகாள்ளட்டும்” என்றான்.
ேயாவாபும், “சரி நாம் ேபாட்டியிடலாம்” என்றான்.

15 எனேவ இளம் வீரர்கள் எழுந்தனர். இரு
குழுவினரும் ேபாராடத் துணிந்து தங்கள் ஆட்கைள
எண்ணிக்ைகயிட்டனர். சவுலின் குமாரனாகிய
இஸ்ேபாேசத்திற்காகச் சண்ைடயிட ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்திலிருந்து 12 ேபர்கைளயும் தாவீதின்
பக்கத்திலிருந்து 12 ேபர்கைளயும் அவர்கள்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். 16 ஒவ்ெவாருவனும் பைகவனின்
தைலையப் பிடித்து வாளால் விலாவில்
குத்திக்ெகாண்டான். எனேவ அம்மனிதர்கள்
ஒருமித்து வீழ்ந்தனர். எனேவ அந்த இடம், “கூரிய
கத்திகளின் நிலம்” (எல்கா அருரீம்) என
அைழக்கப்பட்டது. இந்த இடம் கிபிேயானில்
இருக்கிறது. 17 பின் அந்தச் சண்ைட ெபரும்
யுத்தமாக மாறிற்று. அந்த நாளில் தாவீதின்
அதிகாரிகள் அப்ேனைரயும் இஸ்ரேவலைரயும்
ேதாற்கடித்தனர்.

அப்ேனர் ஆசேகைலக் ெகால்வது
18 ெசருயாவிற்கு மூன்று குமாரர்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் ேயாவாப், அபிசாய், ஆசேகல்
ஆகிேயாராவார்கள். ஆசேகல் மிக ேவகமாக
ஓடக்கூடியவன். காட்டுமாைனப் ேபான்ற
ேவகமுள்ளவன். 19 ஆசேகல் அப்ேனரிடம் ஓடி
அவைனத் துரத்த ஆரம்பித்தான். 20 அப்ேனர்
திரும்பி பார்த்து, “நீ ஆசேகலா?” எனக் ேகட்டான்.
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ஆசேகல், “ஆம், நாேன தான்” என்றான்.
21 அப்ேனர் ஆசேகைலத் தாக்க விரும்பவில்ைல.
எனேவ அப்ேனர் ஆசேகைல ேநாக்கி, “என்ைனத்
துரத்துவைதவிட்டு, இளம் வீரர்களுள் ேவறு
ஒருவைனத் துரத்து, நீ எளிதில் அவைன ெவன்று
அவன் ேபார் அங்கிகைள எடுத்துவிடுவாய்” என்றான்.
ஆனால் ஆசேகல் அப்ேனைரத் துரத்துவைத
நிறுத்தவில்ைல.

22 அப்ேனர் மீண்டும் ஆசேகலிடம், “என்ைனத்
துரத்துவைத விட்டுவிடு. இல்ைலெயன்றால் நான்
உன்ைனக் ெகால்ல ேவண்டியிருக்கும். பிறகு உனது
சேகாதரனாகிய ேயாவாபின் முகத்ைத மீண்டும் நான்
பார்க்க முடியாது” என்றான்.

23 ஆனால் ஆசேகேலா அப்ேனைர விடாமல்
துரத்தினான். எனேவ அப்ேனர் ஈட்டியின்
மறுமுைனயால் ஆசேகலின் வயிற்றில் குத்தினான்.
ஈட்டி ஆசேகலின் வயிற்றினுள் புகுந்து முதுகில் ெவளி
வந்தது. ஆசேகல் அங்ேகேய விழுந்து மரித்தான்.

ேயாவாபும் அபிசாயும் அப்ேனைரத் துரத்துதல்

ஆசேகலின் உடல் நிலத்தில் கிடந்தது. ஓடிவந்த
மனிதர்கள் அவனருேக நின்றுவிட்டனர். 24 ஆனால்
ேயாவாபும், அபிசாயும் அப்ேனைரத் ெதாடர்ந்து
துரத்திக் ெகாண்ேட ஓடினார்கள். அம்மா என்னும்
ேமட்ைட அவர்கள் அைடந்தேபாது சூரியன்
அஸ்தமித்துக்ெகாண்டிருந்தது. (கிபிேயான்
பாைலவனத்திற்குப் ேபாகும் வழியில் கீயாவிற்கு
எதிரில் அம்மா ேமடு இருந்தது) 25 ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கள் அப்ேனரிடம்
வந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து மைலயின்
உச்சியில் நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள்.

26 அப்ேனர் ேயாவாைப ேநாக்கி உரக்க, “நாம்
ேபாரிட்டு ஒருவைரெயாருவர் ெகால்லேவண்டுமா?
இது துக்கத்திேலேய முடிவுறும் என்பது உங்களுக்கு
நிச்சயமாகத் ெதரியும். ெசாந்த சேகாதரர்கைளேய
துரத்திக் ெகாண்டு இருக்கேவண்டாம் என
ஜனங்களுக்குச் ெசால்” என்றான்.

27 அப்ேபாது ேயாவாப், “நீ அவ்வாறு ெசான்னது
நல்லதாயிற்று, நீ அவ்வாறு ெசால்லாவிட்டால்,
எல்லாரும் தங்கள் சேகாதரர்கைளக் காைலவைர
துரத்திக்ெகாண்ேட இருப்பார்கள் என்று
ேதவனுைடய ஜீவைனக் ெகாண்டுச் ெசால்லுகிேறன்”
என்றான். 28 எனேவ, ேயாவாப் ஒரு எக்காளத்ைத
ஊதி, தனது ஆட்கள் இஸ்ரேவலைரக் துரத்தாதபடி
தடுத்து நிறுத்தினான். அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு
ேபாரிட முயலவில்ைல.

29 அப்ேனரும் அவனது ஆட்களும் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு வழியாக இரவுப் ெபாழுதில்
அணிவகுத்து ெசன்றனர். அவர்கள் ேயார்தான்
நதிையக் கடந்து மகனாயீமுக்கு வரும்வைர பகல்
முழுவதும் அணிவகுத்து நடந்தனர்.

30 அப்ேனைரத் துரத்துவைத விட்டுவிட்டு ேயாவாப்
திரும்பிச் ெசன்றான். ேயாவாப் தன் ஆட்கைள
அைழத்தான். ஆசேகல் உட்பட தாவீதின்
அதிகாரிகளுள் 19 ேபர் அங்கு இல்லாதிருப்பைதக்
கண்டான். 31 ஆனால் தாவீதின் அதிகாரிகள்
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலிருந்து அப்ேனரின்
ஆட்களில் 360 ேபைரக் ெகான்றிருந்தனர். 32

தாவீதின் அதிகாரிகள் ஆசேகைல எடுத்துச் ெசன்று

ெபத்லேகமிலிருந்த அவனது தந்ைதயின்
கல்லைறயில் புைதத்தனர்.
ேயாவாபும், அவனது மனிதர்களும் இரவு முழுவதும்
அணிவகுத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் எப்ேராைன
அைடந்தேபாது சூரியன் உதித்தது.

இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்குமிைடேய ேபார்

சவுல், தாவீது ஆகிேயாரின்
குடும்பத்தாருக்கிைடேய நீண்டகாலம்
யுத்தம் ெதாடர்ந்தது. தாவீது வலிைம

ெபற்றுக்ெகாண்ேட இருந்தான். சவுலின்
குடும்பத்தார் தளர்ந்துக்ெகாண்ேட வந்தனர்.

தாவீதுக்கு ஆறு குமாரர்கள் எப்ேரானில் பிறந்தனர்
2 எப்ேரான் நகரில் தாவீதுக்கு ஆண் பிள்ைளகள்
பிறந்தனர்.
முதல் குமாரன் அம்ேமான். அம்ேமானின் தாய்
ெயஸ்ரேயைலச் ேசர்ந்த அகிேனாவாள் ஆவாள்.
3 இரண்டாவது குமாரன் கீேலயாப். கீேலயாபின்
தாய் அபிகாயில். அவள் கர்ேமலிலுள்ள நாபாலின்
விதைவயாயிருந்தாள்.
மூன்றாவது குமாரன் அப்சேலாம். இவனது தாய்,
ேகசூரின் ராஜாவாகிய தல்மாயின் குமாரத்தி
மாக்காள் என்பவள் ஆவாள்.
4 நான்காம் குமாரன் அேதானியா.
அேதானியாவின் தாய் ஆகீத்.
ஐந்தாம் குமாரன் ெசப்பத்தியா. இவனது தாய்
அபித்தால்.
5 ஆறாம் குமாரன் இத்ேரயாம். தாவீதின் மைனவி
எக்லாள் இத்ேரயாமுக்கு தாய். தாவீதுக்கு
எப்ேரானில் இந்த ஆறு குமாரர்களும் பிறந்தனர்.

தாவீேதாடு ேசர அப்ேனரின் தீர்மானம்
6 தாவீது, சவுல் ஆகிேயாரின் குடும்பங்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று ேமாதிக்ெகாண்டிருந்த ேபாது
சவுலின் பைடயில் அப்ேனர் மிகவும் பலமைடந்து
வந்தான். 7 சவுலிடம் ஆயாவின் குமாரத்தியான
ரிஸ்பாள் என்னும் ெபயருள்ள ேவைலக்காரி ஒருத்தி
இருந்தாள். இஸ்ேபா ேசத் அப்ேனைர ேநாக்கி,
“எனது தந்ைதயின் ேவைலக்காரிேயாடு நீ ஏன்
பாலின உறவு ெகாண்டாய்?” என்று ேகட்டான்.

8 இஸ்ேபாேசத் இவ்வாறு ேகட்டதால் அப்ேனர்
ேகாபமைடந்தான். அப்ேனர், “நான் சவுலுக்கும்
அவனது குடும்பத்துக்கும் உண்ைமயுள்ளவனாக
இருந்ேதன். நான் உன்ைனத் தாவீதிடம்
ஒப்பைடக்கவில்ைல. அவன் உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க
அனுமதிக்கவில்ைல. நான் யூதாவுக்காக உைழக்கும்
வஞ்சகன் அல்ல. நான் இத்தீயக் காரியத்ைதச்
ெசய்ததாக நீ கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறாய். 9 நான்
இப்ேபாது இந்த வாக்குறுதிைய அளிக்கிேறன்.
ேதவன் ெசான்ன காரியங்கள் நிைறேவறும் என நான்
உறுதியாக நம்புகிேறன். சவுலின்
குடும்பத்தாரிடமிருந்து அரைச எடுத்து தாவீதின்
குடும்பத்தாருக்குக் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர் கூறினார்.
கர்த்தர் தாவீைத இஸ்ரேவலுக்கும் யூதாவுக்கும்
ராஜாவாக்குவார். தாணிலிருந்து ெபெயர்ெசபா
வைரக்கும் அவன் அரசாளுவான். இது
நிகழும்படியாக நான் ெசய்யாவிட்டால் ேதவன்
எனக்குத் தீைம ெசய்வார் என்று நான்

2 சாமுேவல் 2:21
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எதிர்பார்க்கிேறன்!” என்றான். 11 இஸ்ேபாேசத்தால்
அப்ேனருக்கு எந்த பதிலும் கூற முடியவில்ைல.
அவைனக் கண்டு இஸ்ேபாேசத் மிகவும் பயந்தான்.

12 அப்ேனர் தாவீதிடம் ெசய்தி ெசால்ேவாைர
அனுப்பினான். அப்ேனர், “நீ யார் இந்த நாட்ைட
ஆளேவண்டும் என்று நிைனக்கிறாய்? என்ேனாடு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள். இஸ்ரேவலருக்கு
ராஜாவாகும்படியாக நான் உனக்கு உதவுேவன்”
என்றான்.

13 தாவீது, “நல்லது! நான் உன்ேனாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ேவன். ஆனால் உன்னிடம்
ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன்: சவுலின் குமாரத்தி
மீகாைள என்னிடம் அைழத்துவரும்வைர உன்ைன
நான் சந்திக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

14 தாவீது சவுலின் குமாரனாகிய
இஸ்ேபாேசத்திடம் ெசய்திேயாடு தூதுவைர
அனுப்பினான். தாவீது, “என்னுைடய மைனவியாகிய
மீகாைளக் ெகாடு. அவைள எனக்கு ெகாடுப்பதாக
வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் அவளுக்காக நூறு
ெபலிஸ்தியைரக் ெகான்ேறன்” என்றான்.

15 இஸ்ேபாேசத் லாயிசின் குமாரனாகிய
பல்த்திேயலிடமிருந்து மீகாைள அைழத்து வருமாறு
ஆட்கைள அனுப்பினான். 16 மீகாைளப் பின்
ெதாடர்ந்து அவள் கணவன் பல்த்திேயலும்
ெசன்றான். மீகாேளாடு பகூரீமுக்கு வந்தேபாது
பல்த்திேயல் அழுதுக்ெகாண்ேட பின்ெதாடர்ந்தான்.
ஆனால் அப்ேனர் பல்த்திேயைல ேநாக்கி,
“வீட்டிற்குப் ேபா” என்றான். எனேவ பல்த்திேயல் தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிச் ெசன்றான்.

17 இஸ்ரேவலின் தைலவர்களுக்கு அப்ேனர்
ெசய்தி ெசால்லியனுப்பினான். அவன், “நீங்கள்
தாவீைத ராஜாவாக ஆக்கக் காத்திருக்கிறீர்கள். 18

இப்ேபாது அவ்வாேற ெசய்யுங்கள்! கர்த்தர்
தாவீைதக் குறித்து ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு
ெசால்லியிருக்கிறார். ‘இஸ்ரேவலராகிய எனது
ஜனங்கைள நான் ெபலிஸ்தியரிடமிருந்தும் பிற
பைகவர்களிடமிருந்தும் விடுவிப்ேபன். எனது
தாசனாகிய தாவீதின் மூலமாக இைதச் ெசய்ேவன்’”
என்றார்.

19 எப்ேரானிலிருந்த தாவீதுக்கு அப்ேனர் ெசான்ன
இக்காரியங்கைள ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திற்கும்
ெசான்னான். ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திற்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் அப்ேனர் கூறிய
காரியங்கள் நன்ைமயாகத் ேதான்றின.

20 பின்பு எப்ேரானிலிருந்த தாவீதிடம் அப்ேனர்
வந்தான். அவன் தன்ேனாடு 20 ேபைர அைழத்து
வந்திருந்தான். அப்ேனருக்கும் அவேனாடு வந்த
ஆட்களுக்கும் தாவீது விருந்தளித்தான்.

21 அப்ேனர் தாவீைத ேநாக்கி, “எனது
ஆண்டவனும், ராஜாவுமானவேர! நான் அைனத்து
இஸ்ரேவலைரயும் உம்மிடம் அைழத்துவர
அனுமதியும். அப்ேபாது அவர்கள் உம்ேமாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்வார்கள். பின் நீர்
விரும்பியதுேபால் இஸ்ரேவைல ஆளலாம்” என்றான்.
எனேவ தாவீது அப்ேனைர அனுப்பிவிட்டான்.
அப்ேனர் சமாதானமாய் திரும்பினான்.

அப்ேனரின் மரணம்
22 ேயாவாபும் தாவீதின் அதிகாரிகளும்
யுத்தத்திலிருந்து திரும்பினார்கள். பைகவரிடமிருந்து
எடுத்த பல ெபாருட்கள் அவர்களிடமிருந்தன.
அப்ேபாதுதான் அப்ேனர் தாவீதிடமிருந்து
சமாதானமாய் புறப்பட்டுச் ெசன்றிருந்தான்.
ஆதலால் அந்ேநரம் எப்ேரானில் தாவீேதாடு அப்ேனர்
இருக்கவில்ைல 23 ேயாவாபும் அவனது பைடயும்
எப்ேராைன அைடந்தது. பைடயினர் ேயாவாபிடம்,
“ேநரின் குமாரனாகிய அப்ேனர் தாவீது ராஜாவிடம்
வந்திருந்தான். அவன் சமாதானமாய் ெசல்லுமாறு
தாவீது அனுமதித்தான்” என்றனர்.

24 ேயாவாப் ராஜாவிடம் வந்து, “நீங்கள் என்ன
ெசய்தீர்கள்? அப்ேனர் உங்களிடம் வந்தும்,
அவனுக்கு எந்தத் துன்பமும் ெசய்யாமல் அவைன
அனுப்பியுள்ளீர்கள்! 25 ேநரின் குமாரனாகிய
அப்ேனைர உமக்குத் ெதரியும். அவன் உம்ைம
வஞ்சிக்க வந்தான். நீர் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும்
காரியங்கைளக் குறித்து ேவவு பார்க்க அவன்
வந்தான்” என்றான்.

26 ேயாவாப் தாவீைத விட்டுச்ெசன்று சீராவின்
கிணற்றருேக இருந்த அப்ேனைரச் சந்திக்கும்படி
தூதுவர்கைள முன்ேன அனுப்பினான். அவர்கள்
அப்ேனைர தனிேய அைழத்து வந்தனர். அது
தாவீதுக்குத் ெதரிந்திருக்கவில்ைல. 27 அப்ேனர்
எப்ேராைன அைடந்ததும், அவேனாடு தனித்துப்
ேபசும்படியாக ேயாவாப் வாசலின் பின்புறம்
அைழத்துச் ெசன்றான். அப்ேபாது ேயாவாப்
அப்ேனைர வயிற்றில் குத்தினான். அப்ேனர்
மரித்தான். ேயாவாபின் சேகாதரனான ஆசேகைல
அப்ேனர் ெகான்றிருந்தான். ஆைகயால் இப்ேபாது
ேயாவாப் அப்ேனைரக் ெகான்றான்.

அப்ேனருக்காக தாவீதின் அழுைக
28 தாவீது நடந்தைத எல்லாம் ேகள்விப்பட்டான்.
தாவீது, “நானும் எனது அரசும் ேநரின் குமாரனாகிய
அப்ேனரின் மரணத்ைதக் குறித்து என்றும்
களங்கமற்றவர்கள். இைதக் குறித்து கர்த்தர்
அறிவார். 29 ேயாவாபின் குடும்பத்தார்
குற்றவாளிகள். அவர்களுக்கும் பல ெதால்ைலகள்
ேநரக்கூடும். ெதாழு ேநாய் ேபான்றவற்றால்
அக்குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படக்கூடும். அவர்கள்
முடவர்களாகக் கூடும். யுத்தத்தில் மரிக்கக்கூடும்,
உண்ண உணவின்றி வாழக்கூடும்!” என்றான்.

30 கிபிேயானில் நடந்த யுத்தத்தில் தங்கள்
சேகாதரனாகிய ஆசேகைல அப்ேனர் ெகான்றதால்
ேயாவாபும் அவனது சேகாதரன் அபிசாயும்
அப்ேனைரக் ெகான்றார்கள்.

31 ேயாவாபிடமும், ேயாவாபுடனிருந்த எல்லா
ஜனங்களிடமும் தாவீது, “உங்கள் ஆைடகைளக்
கிழித்து துக்கத்திற்குரிய ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அப்ேனருக்காக அழுங்கள்”
என்றான். அவர்கள் எப்ேரானில் அப்ேனைரப்
புைதத்தார்கள். அடக்கத்திற்கு தாவீது
ெசன்றிருந்தான். தாவீது ராஜாவும் எல்லா
ஜனங்களும் கல்லைறயருேக அப்ேனருக்காக
அழுதனர்.

2 சாமுேவல் 3:31
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33 அப்ேனரின் அடக்கத்தின்ேபாது தாவீது ராஜா
இந்த ேசாக கீதத்ைதப் பாடினான்:
“அறிவில்லாத குற்றவாளிையப்ேபால அப்ேனர்
மரித்தானா?

34 அப்ேனர், உனது ைககள் கட்டப்படவில்ைல.
கால்களில் விலங்கு மாட்டப்படவில்ைல,

அப்ேனேர, தீேயார் உன்ைன ெகான்றனர்!”
அப்ேபாது ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அப்ேனருக்காக
மீண்டும் அழுதனர். 35 அந்த நாள் முழுவதும்
ஜனங்கள் தாவீதிடம் வந்து அப்பம் உண்ணுமாறு
வற்புறுத்தினார்கள். ஆனால் தாவீது விேசஷ
வாக்குறுதி ெசய்திருந்தான். அவன், “சூரியன்
மைறயும் முன்னர் நான் ெராட்டிையேயா, ேவறு
உணைவேயா உட்ெகாண்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிப்பாராக” என்றான். 36 எல்ேலாரும்
நடந்தைதக் கண்டனர். தாவீது ராஜாவின்
ெசய்ைகையக் கண்டு திருப்தியுற்றனர். 37 ேநரின்
குமாரனாகிய அப்ேனைரத் தாவீது ராஜா
ெகால்லவில்ைலெயன யூதா ஜனங்களும்
இஸ்ரேவலரும் புரிந்துக்ெகாண்டனர்.

38 தாவீது ராஜா அதிகாரிகைள ேநாக்கி,
“இஸ்ரேவலில் இன்று ஒரு முக்கியமான தைலவன்
மரித்துவிட்டான் என்பைத அறிவீர்கள். 39 இேத
நாளில் நான் ராஜாவாகவும், அபிேஷகம்
ெசய்யப்பட்ேடன். இந்த ெசருயாவின் குமாரர்கள்
எனக்கு மிகுந்த துன்பத்ைத ெகாடுத்துவிட்டனர்.
அவர்கள் தவறுக்ேகற்ற தண்டைனைய கர்த்தர்
அளிப்பார் என நம்புகிேறன்” என்றான்.

சவுலின் குடும்பத்திற்குத் ெதால்ைலகள்

எப்ேரானில் அப்ேனர் மரித்தான் என்பைத
சவுலின் குமாரனான இஸ்ேபாேசத்
ேகள்விப்பட்டான். இஸ்ேபாேசத்தும்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் மிகவும் அச்சம்
ெகாண்டனர். 2 சவுலின் குமாரனாகிய
இஸ்ேபாேசத்ைதப் பார்ப்பதற்கு இருவர் ெசன்றனர்.
அவர்கள் பைடத்தைலவர்களாக இருந்தனர்.
அவர்கள் ரிம்ேமானின் குமாரர்களாகிய, ேரகாபும்,
பானாவும் ஆவார்கள். (ரிம்ேமான் ேபேராத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திற்கு உரிய
நகரமாக ேபேராத் இருந்ததால் அவர்கள்
ெபன்யமீனியர் ஆவார்கள். 3 ஆனால் ேபேராத்தின்
ஜனங்கள் கித்தாயீமிற்கு ஓடிவிட்டனர். அவர்கள்
இன்றும் அங்ேகேய வசித்து வருகின்றனர்.)

4 சவுலின் குமாரனாகிய ேயானத்தானுக்கு
ேமவிேபாேசத் என்னும் ெபயருள்ள குமாரன்
இருந்தான். சவுலும் ேயானத்தானும்
ெகால்லப்பட்டார்கள் என்ற ெசய்தி
ெயஸ்ரேயலிலிருந்து வந்தேபாது
ேமவிேபாேசத்திற்கு ஐந்து வயது ஆகியிருந்தது.
பைகவர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்த்ததால்
ேமவிேபாேசத்ைத வளர்த்த தாதி ெபண் அச்சம்
ெகாண்டாள். எனேவ அவள் அவைனத்
தூக்கிக்ெகாண்டு ஓடினாள். அவ்வாறு ஓடியேபாது
அவள் குழந்ைதையத் தவறி ேபாட்டுவிட்டாள்.
எனேவ அவனது இரண்டு கால்களும் முடமாயின.

5 ேபேராத்திலுள்ள ரிம்ேமானின் குமாரர்களாகிய
ேரகாபும், பானாவும் இஸ்ேபாேசத்தின் வீட்டிற்கு
நண்பகலில் ெசன்றார்கள். ெவப்பம் மிகுதியாக

இருந்ததால் இஸ்ேபாேசத்
ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். 6 ேகாதுைம
எடுக்க வந்தவர்கைளப் ேபான்று ேரகாபும் பானாவும்
வீட்டிற்குள் புகுந்தனர். படுக்ைகயைறயில்
இஸ்ேபாேசத் சாய்ந்திருந்தான். அவைன ேரகாபும்
பானாவும் குத்திக் ெகான்றார்கள். பின் அவனது
தைலைய ெவட்டி எடுத்துக் ெகாண்டு ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு வழியாக இரவு முழுவதும் பயணம்
ெசய்தனர். 8 அவர்கள் எப்ேராைன வந்தைடந்தனர்.
இஸ்ேபாேசத்தின் தைலைய தாவீதிடம்
ெகாடுத்தனர்.
ரிம்ேமானின் பிள்ைளகளாகிய ேரகாபும் பானாவும்
தாவீது ராஜாைவ ேநாக்கி, “இேதா உம்ைமக்
ெகால்ல முயன்ற உமது பைகவனாகிய சவுலின்
குமாரன் இஸ்ேபாேசத்தின் தைல, உமக்காக இன்று
கர்த்தர் சவுைலயும் அவனது குடும்பத்தாைரயும்
தண்டித்துள்ளார்” என்றனர்.

9 ஆனால் தாவீது ேரகாைபயும் அவனது
சேகாதரன் பானாைவயும் ேநாக்கி, “கர்த்தர்
உயிேராடிருப்பது எவ்வளவு நிச்சயேமா, அவ்வாேற
அவர் என்ைனத் ெதால்ைலகளிலிருந்து
விடுவித்ததும் நிச்சயம். 10 ஆனால் முன்ெபாருமுைற
ஒருவன் எனக்கு ஏேதா நற்ெசய்தி
ெகாண்டுவருவதாக எண்ணினான். அவன் என்னிடம்,
‘பாருங்கள் சவுைல ெகான்றதினால் மரித்துவிட்டான்’
என்றான். அச்ெசய்திையக் ெகாண்டு வந்ததற்காக
ஏேதனும் பரிசளிப்ேபன் என்று அவன் எண்ணினான்.
ஆனால் அம்மனிதைனப் பிடித்து சிக்லாக் என்னும்
இடத்தில் அவைனக் ெகான்ேறன். 11 எனேவ
உன்ைனயும் நான் ெகான்று இத்ேதசத்திலிருந்து
அகற்றேவண்டும். ஏெனனில் துஷ்டராகிய நீங்கள்
ஒரு நல்ல மனிதைன வீட்டிற்குள், அவனது
படுக்ைகயில் உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ெகான்றீர்கள்” என்றான்.

12 எனேவ ேரகாைபயும் பானாைவயும்
ெகால்லும்படி தனது இளம் வீரர்களுக்கு தாவீது
கட்டைளயிட்டான். அந்த இளம் வீரர்கள் ேரகாப்,
பானா ஆகிேயாரின் ைககைளயும் கால்கைளயும்
ெவட்டி எப்ேரான் குளத்தருேக ெதாங்கவிட்டார்கள்.
பின் அவர்கள் இஸ்ேபாேசத்தின் தைலைய எடுத்து
எப்ேரானில் அப்ேனர் புைதக்கப்பட்ட இடத்திேலேய
புைதத்தார்கள்.

இஸ்ரேவலர் தாவீைத ராஜாவாக்குகிறார்கள்

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கள் எல்ேலாரும்
எப்ேரானில் தாவீதிடம் கூடிவந்தார்கள்.
அவர்கள் தாவீைத ேநாக்கி, “நாம்

எல்ேலாரும் ஒேர குடும்பத்தார்! 2 சவுல் நமது
ராஜாவாக இருந்தேபாதும் யுத்தத்தில் நீர் எங்கைள
வழி நடத்தினீர். யுத்தத்திலிருந்து இஸ்ரேவலைர
அவர்கள் இருப்பிடத்திற்கு நீேர அைழத்து வந்தீர்.
கர்த்தர் உம்மிடம், ‘எனது ஜனங்களாகிய
இஸ்ரேவலருக்கு ேமய்ப்பனாயிருப்பாய்.
இஸ்ரேவலுக்கு ராஜாவாக இருப்பாய்!’ என்று
ெசான்னார்” என்றார்கள்.

3 எனேவ இஸ்ரேவலின் அைனத்து தைலவர்களும்
தாவீைதச் சந்திப்பதற்காக எப்ேரான் என்னும்
நகருக்கு வந்தார்கள். தாவீது ராஜா
இத்தைலவர்கேளாடு கர்த்தருைடய முன்னிைலயில்

2 சாமுேவல் 3:33
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ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான். இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாக தைலவர்கள் அைனவரும் தாவீைத
அபிேஷகம் பண்ணினார்கள்.

4 தாவீது அரசாள ஆரம்பித்தேபாது அவனுக்கு 30
வயது. அவன் 40 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். 5

எப்ேரானில் 7 ஆண்டு 6 மாதங்கள் அவன்
யூதர்களுக்கு ராஜாவாக இருந்தான். எருசேலமில்
இஸ்ரேவலுக்கும், யூதாவுக்கும் 33 ஆண்டுகள்
ராஜாவாக இருந்தான்.

எருசேலமில் தாவீதின் ெவற்றி
6 ராஜாவும் அவனது வீரர்களும் எருசேலமில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கின்ற எபூசியைர எதிர்த்துப்
ேபாரிடுவதற்குச் ெசன்றனர். எபூசியர்கள் தாவீதிடம்,
“எங்கள் நகரத்திற்குள் உங்களால் வரமுடியாது.
எங்களில் குருடர்களும் முடவர்களுங்கூட
உங்கைளத் தடுத்து நிறுத்தமுடியும்” என்றனர்.
(தாவீது, அவர்கள் நகரத்திற்குள் நுைழயமாட்டான்
என்று அவர்கள் நிைனத்ததால் இவ்வாறு
கூறினார்கள். 7 ஆனால் தாவீது சீேயான்
ேகாட்ைடையப் பிடித்தான். இக்ேகாட்ைட பின்பு
தாவீதின் நகரமாயிற்று.)

8 அந்த நாளில் தாவீது தனது ஆட்கைள ேநாக்கி,
“நீங்கள் எபூசியைர ெவல்ல விரும்பினால், தண்ணீர்
குைக வழிேய ெசன்று ‘முடவரும், குருடரும்’ ஆகிய
பைகவைர ெநருங்குங்கள்” என்றான். இதனால்தான்
மக்கள், “குருடரும் முடவரும் வீட்டினுள்
வரமுடியாது” என்பார்கள்.

9 ேகாட்ைடயினுள் தாவீது வாழ்ந்தான். அைத
“தாவீதின் நகரம்” என்று அைழத்தான், மில்ேலா
என்னும் ேகாபுர பகுதிையயும் தாவீது கட்டினான்.
நகரத்திற்குள்ளும் பல கட்டிடங்கைள கட்டினான்.
10 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
தாவீேதாடிருந்ததால் அவன் பலம்
மிகுந்தவனானான்.

11 தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் தாவீதினிடம்
தூதுவர்கைள அனுப்பினான். ேகதுரு மரங்கைளயும்
தச்சைரயும், சிற்பிகைளயும் அனுப்பினான். அவர்கள்
தாவீதுக்ெகன்று ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்கள். 12

அப்ேபாது தாவீது கர்த்தர் தன்ைன உண்ைமயாகேவ
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்கியைத அறிந்தான்.
ேதவனுைடய ஜனங்களாகிய இஸ்ரேவலருக்கு தனது
அரைச கர்த்தர் முக்கியமானதாக ஆக்கினார்
என்பைத அவன் உணர்ந்தான்.

13 தாவீது எப்ேரானிலிருந்து எருசேலமுக்கு குடி
ெபயர்ந்தான். எருசேலமுக்கு வந்த பின் தாவீது
இன்னும் பல மைனவியைரயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
அவனுக்கு ேமலும் பிள்ைளகள் பிறந்தனர். 14

எருசேலமில் தாவீதுக்குப் பிறந்த பிள்ைளகளின்
ெபயர்கள் இைவகேள: சம்முவா, ேசாபாப்,
நாத்தான், சாெலாேமான், 15 இப்பார், எலிசூவா,
ெநப்ேபக், யப்பியா, 16 எலிஷாமா, எலியாதா,
எலிப்ேபேலத்.

ெபலிஸ்தியருக்கு எதிராக தாவீது
சண்ைடயிடுகிறான்

17 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக தாவீைத இஸ்ரேவலர்
அபிேஷகம் ெசய்தார்கள் என்பைதப் ெபலிஸ்தியர்

ேகள்விப்பட்டனர். தாவீைதக் ெகான்றுவிடுவதற்காக
ெபலிஸ்தியர் அவைனத் ேதடிப் புறப்பட்டனர். தாவீது
இைதயறிந்து எருசேலமில் ேகாட்ைடக்குள்
இருந்தான். 18 ெபலிஸ்தியர் வந்து ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கில் முகாமிட்டு தங்கினார்கள்.

19 தாவீது கர்த்தரிடம், “நான் ெபலிஸ்தியைர
எதிர்த்துப் ேபாரிட ேவண்டுமா? ெபலிஸ்தியைரத்
ேதாற்கடிக்க நீர் எங்களுக்கு உதவுவீரா?” என்று
ேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீதிடம், “ெபலிஸ்தியைரத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு நான் கண்டிப்பாக உதவுேவன்”
என்றார்.

20 பின்பு தாவீது பாகால் பிராசீம் என்னும்
இடத்துக்கு வந்து அந்த இடத்தில் ெபலிஸ்தியைரக்
ேதாற்கடித்தான். தாவீது, “உைடந்த அைணயில்
ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுப்பைதப்ேபால கர்த்தர் எனது
பைகவர்களிைடேய பாய்ந்தார்” என்று கூறினான்.
எனேவ அவ்விடத்திற்குப் “பாகால் பிராசீம்” என்று
ெபயரிட்டான். 21 ெபலிஸ்தியர்கள் பாகால்
பிராசீமில் தம் ெதய்வங்களின் உருவங்கைள விட்டுச்
ெசன்றனர். தாவீதும் அவன் ஆட்களும் அவற்ைற
அப்புறப்படுத்திவிட்டனர்.

22 மீண்டும் ெபலிஸ்தியர் வந்து ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கில் முகாமிட்டு தங்கினார்கள்.

23 தாவீது கர்த்தரிடம் பிராத்தைன ெசய்தான்.
இம்முைற கர்த்தர் தாவீதிடம், “நீ அங்குப் ேபாகாேத.
அவர்கள் பைடக்குப் பின்ேன ெசன்று
வைளத்துக்ெகாள். முசுக்கட்ைட ெசடிகளுக்கு
அருேக இருந்து அவர்கைளத் தாக்கு. 24

முசுக்கட்ைட ெசடிகளின் உச்சியிலிருந்து
ெபலிஸ்தியர் ேபாருக்காக அணிவகுத்து வரும்
ஒலிையக் ேகட்பீர்கள். அப்ேபாது நீங்கள் விைரந்து
ெசயல்பட ேவண்டும். ஏெனனில் அதுேவ கர்த்தர்
உங்களுக்கு முன்பாக ெசன்று ெபலிஸ்தியைரத்
ேதாற்கடிக்கும் சமயமாகும்” என்றார்.

25 கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய தாவீது
ெசய்தான். அவன் ெபலிஸ்தியைர ெவன்றான்.
ேகபாவிலிருந்து ேகேசர் வைரக்கும் அவர்கைளத்
துரத்தினான்.

ேதவனுைடய பரிசுத்தப்ெபட்டி எருசேலமுக்கு
வருதல்

இஸ்ரேவலின் மிகச்சிறந்த
வீரர்கைளெயல்லாம் தாவீது ஒன்றாகக்
கூட்டினான். ெமாத்தம் 30,000 ேபர்

இருந்தனர். 2 தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
யூதாவிலுள்ள பாலாவிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி ஜனங்கள் பரிசுத்தப்
ெபட்டியருேக வருவார்கள். பரிசுத்தப் ெபட்டியானது
கர்த்தருைடய சிங்காசனமாக இருந்தது.
ேகருபீன்களின் உருவங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டியின்
ேமேல இருந்தன. ேகருபீன்கள் ேமல் கர்த்தர்
ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார். 3 ேமட்டிலிருந்த
அபினதாபின் வீட்டிற்கு ெவளிேய அவர்கள் பரிசுத்த
ெபட்டிையக் ெகாண்டு வந்தார்கள். பின்பு
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஒரு புதிய
வண்டியில் ஏற்றினார்கள். அந்த வண்டிைய
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அபினதாபின் குமாரர்களாகிய ஊசாவும் அகிேயாவும்
ஓட்டினார்கள்.

4 ேமட்டிலிருந்த அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து
அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்துவந்தனர்.
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிேயாடு ஊசா
வண்டியின் மீது அமர்ந்திருந்தான். பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்கு முன்பாக அகிேயா
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தான். 5 கர்த்தருக்கு முன்
தாவீதும் இஸ்ரேவலரும் நடனமாடினார்கள்.
இரட்ைடவால் வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு,
ேமளம், வீைண, தாளம் ஆகிய மருதகட்ைடயில்
ெசய்த இைசக்கருவிகைள இைசத்தப்படி
ெசன்றனர். 6 நாேகானுக்குச் ெசாந்தமான
ேபாரடிக்கும் களத்ைத அைடந்தேபாது வண்டியில்
பூட்டப்பட்ட பசுக்கள் இடறின. எனேவ ேதவனுைடய
பரிசுத்த ெபட்டி வண்டிக்கு ெவளிேய விழலாயிற்று.
ஊசா பரிசுத்த ெபட்டிைய பிடித்தான். 7 ஆனால்
கர்த்தர் ஊசாவின் மீது ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக்
ெகான்றார்.ஊசா பரிசுத்த ெபட்டிையத்
ெதாட்டேபாது அவன் ேதவனுக்கு மரியாைத
ெகாடுக்காமல் ெசயல்பட்டான். ஆகேவ
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டியருகில் ஊசா அங்ேக
மரித்தான். 8 கர்த்தர் ஊசாைவக் ெகான்றதால்
தாவீது கலக்கமுற்றான். தாவீது அந்த இடத்ைத
“ேபேரஸ் ஊசா” என்று அைழத்தான். இன்றும் அந்த
இடம் “ேபேரஸ் ஊசா” என்ேற அைழக்கப்படுகிறது.

9 தாவீது அந்த நாளில் கர்த்தரிடம் பயப்பட்டான்.
தாவீது, “நான் இங்கு இப்ேபாது ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எவ்வாறு ெகாண்டுவர முடியும்?”
என்றான். 10 ஆைகயால் தாவீதின் நகரத்திற்குள்
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் ெகாண்டு
வரவில்ைல. காத் ஊரானாகிய ஓேபத் ஏேதாமின்
வீட்டில் தாவீது பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ைவத்தான்.
ேபாரடிக்கும் களத்திலிருந்து ஓேபத் ஏேதாமின்
வீடுவைரக்கும் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
தாவீது சுமந்து வந்தான். 11 ஓேபத் ஏேதாமின்
வீட்டில் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி மூன்று
மாதங்கள் இருந்தது. ஓேபத் ஏேதாைமயும் அவனது
குடும்பத்தாைரயும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார்.

12 பின்னர், ஜனங்கள் தாவீதிடம், “ஓேபத்
ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும் அவனுக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும், ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி
அங்கிருந்ததால் கர்த்தர் அவைன ஆசீர்வதித்தார்”
என்றார்கள். தாவீது ேபாய் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஓேபத் ஏேதாம் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு
வந்தான். அதைன தாவீதின் நகரத்திற்கு ெகாண்டு
ேபானான். தாவீது மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும்
அைடந்தான். 13 கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றவர்கள் ஆறு அடி எடுத்து
ைவத்ததும் நின்றார்கள். தாவீது ஒரு காைளையயும்
ெகாழுத்த கன்று குட்டிையயும் பலியிட்டான். 14

பின்பு தாவீது கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தன் முழு
பலத்ேதாடு நடனமாடினான். தாவீது ெமல்லிய
பஞ்சாலாகிய ஏேபாத்ைத அணிந்திருந்தான்.

15 தாவீதும் இஸ்ரேவலரும் களிப்பைடந்தனர்.
அவர்கள் ஆரவாரம் ெசய்து எக்காளம் ஊதியபடி
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய நகரத்திற்குள்
ெகாண்டு வந்தார்கள். 16 சவுலின் குமாரத்தி மீகாள்
ஜன்னல் வழியாய் இைதப் பார்த்துக்
ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி

நகரத்திற்குள் ெகாண்டு வரப்பட்டேபாது,
கர்த்தருக்கு முன்பாக தாவீது பாடி நடனம்
ஆடிக்ெகாண்டிருந்தான். மீகாள் தாவீைதப் பார்த்து
தன் மனதிற்குள் அவைன இகழ்ந்தாள். அவன்
தன்ைனத் தாேன தரக்குைறவாக்கிக்ெகாள்கிறான்
என்று அவள் நிைனத்தாள்.

17 தாவீது பரிசுத்தப் ெபட்டிக்காக ஒரு கூடாரம்
அைமத்தான். இஸ்ரேவலர் கூடாரத்தினுள்ேள
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அதற்குரிய
இடத்தில் ைவத்தார்கள். பின்பு தாவீது
தகனபலிையயும் சமாதான பலிையயும் கர்த்தருக்கு
முன்பாகச் ெசலுத்தினான்.

18 தகன பலிையயும் சமாதான பலிையயும்
ெசலுத்திய பிறகு தாவீது சர்வ வல்ைலைமயுள்ள
கர்த்தருைடய நாமத்தில் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதித்தான். 19 தாவீது இஸ்ரேவலின்
ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் அவரவர்
பங்காகிய ெராட்டியும், முந்திரிப்பழ அைடயும்,
ேபரீச்சம்பழ அைடயும் ெகாடுத்தான். பின்பு
எல்ேலாரும் தங்கள் வீடுகளுக்குச் ெசன்றனர்.

மீகாள் தாவீைத திட்டுதல்
20 தாவீது தன் வீட்ைட ஆசீர்வதிப்பதற்காகத்
திரும்பிச் ெசன்றான். ஆனால் சவுலின்
குமாரத்தியாகிய மீகாள் அவைனச் சந்தித்து,
“இஸ்ரேவலின் ராஜா தன்ைனத்தான் இன்று
மதிக்கவில்ைல! பணிப்ெபண்களின் முன்ேன உமது
ஆைடகைள நீக்கி ெவட்கமின்றி ஆடுகின்ற
மூடைனப்ேபால் நடந்துக்ெகாண்டீர்!” என்றாள்.

21 அதற்கு தாவீது மீகாைள ேநாக்கி, “உனது
தந்ைதையேயா, அவரது குடும்பத்தின் எந்த
மனிதைனேயா ேதர்ந்ெதடுக்காமல் கர்த்தர்,
என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது ஜனங்களாகிய
இஸ்ரேவலருக்குத் தைலவனாக கர்த்தர் என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். எனேவ நான் கர்த்தருக்கு
முன்பாக ெதாடர்ந்து ஆடிப்பாடிக் ெகாண்டாடுேவன்!
22 இைதக்காட்டிலும் அவமரியாைதயான
ெசயல்கைளயும் நான் ெசய்யக்கூடும்! நீ என்ைன
மதியாமலிருந்தாலும் நீ குறிப்பிடும் ெபண்கள்
என்ைன உயர்வாக மதிக்கிறார்கள்!” என்றான்.

23 சவுலின் குமாரத்தியான மீகாள் தனது மரண
நாள்வைர குழந்ைத இல்லாமல் இருந்து மரித்தாள்.

தாவீது ஒரு ஆலயம் கட்ட விரும்புதல்

தாவீது தன் புதுவீட்டிற்குச் ெசன்றபின்
கர்த்தர் அவனது பைகவர்களிடமிருந்து
அவனுக்கு சமாதானத்ைதக் ெகாடுத்தார். 2

தாவீது ராஜா தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன
ேநாக்கி, “பாரும், நான் ேதவதாரு மரங்களால்
அைமந்த அழகிய வீட்டில் வாழ்கிேறன். ஆனால்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிேயா ஒரு
கூடாரத்திேலேய இன்னும் ைவக்கப்பட்டுள்ளது!
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு அழகான நல்ல கட்டிடம் நாம்
கட்ட ேவண்டும்” என்றான்.

3 நாத்தான் தாவீது ராஜாைவ ேநாக்கி, “நீர்
ெசய்ய விரும்புகிறைதச் ெசய்யும். கர்த்தர்
உம்ேமாடிருக்கிறார்” என்றான்.

4 ஆனால் அன்றிரவு, நாத்தானுக்கு கர்த்தருைடய
ெசய்திக் கிைடத்தது.
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கர்த்தர் நாத்தானிடம்,
5 “நீ என் தாசனாகிய தாவீதிடம் ேபாய், ‘இதுேவ
கர்த்தர் ெசால்வதாகும், நான் வாழேவண்டிய
வீட்ைடக் கட்டும் ஆள் நீ அல்ல. 6 இஸ்ரேவலைர
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்தேபாது நான் ஒரு
வீட்டிலும் தங்கி வாழவில்ைல. நான் ஒரு
கூடாரத்திேலேய எல்லா இடங்களுக்கும்
பயணமாேனன். எனது வீடாக கூடாரத்ைதேய
பயன்படுத்திேனன். 7 ேதவதாரு மரங்களாலாகிய
அழகிய வீட்ைட எனக்கு கட்டுமாறு நான் எந்த ஒரு
இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்திற்கும் ஒருேபாதும் ஒரு
வார்த்ைதயும் கூறவில்ைல.’
8 “நீ என் தாசனாகிய தாவீதுக்கு இைதக் கூற
ேவண்டும்: ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுவது
இதுேவ: நீ ஆடு ேமய்த்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
உன்ைன ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவ்ேவைலயிலிருந்து
விலக்கி எடுத்து இஸ்ரேவலராகிய எனது
ஜனங்களுக்கு உன்ைன தைலவனாக்கிேனன். 9 நீ
ெசன்ற எல்லா இடங்களிலும் நான் உன்ேனாடு
இருந்ேதன். உனக்காக உன் பைகவர்கைள நான்
முறியடித்ேதன். உலகிலுள்ள ேமன்ைமயான
ஜனங்கைளப்ேபால் உன்ைனயும் புகழ்ெபறச்
ெசய்ேவன். 10 இஸ்ரேவலராகிய எனது
ஜனங்களுக்கு, நான் ஒரு இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன். நான் இஸ்ரேவலைர நிைல
நிறுத்திேனன். அவர்கள் வாழ்வதற்குரிய ெசாந்த
இடத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஓரிடத்திலிருந்து
இன்ேனாரிடத்திற்கு அவர்கள் அைலந்து
ெகாண்டிராதபடிக்கு நான் இைதச் ெசய்ேதன். முன்பு
இஸ்ரேவலைர வழிநடத்த நியாயாதிபதிகைள
அனுப்பிேனன். ஆனால் தீேயார் அவர்களுக்குத்
ெதால்ைலகள் விைளவித்தனர். அத்ெதால்ைலகள்
இப்ேபாது வராது. உனது எல்லாப்
பைகவர்களிடமிருந்தும் உனக்கு
அைமதியளிக்கிேறன். உனது குடும்பத்தாைர
ராஜாக்களாக்குேவன் என உனக்கு வாக்குறுதி
அளிக்கின்ேறன்.
12 “‘உனது முதிர்வயதில், நீ மரித்து உனது
முற்பிதாக்கேளாடு ேசர்த்து புைதக்கப்படுவாய்.
அப்ேபாது உனது ெசாந்த குமாரைன
ராஜாவாக்குேவன். 13 அவன் எனது ெபயரில் ஒரு
வீட்ைடக் (ஆலயத்ைதக்) கட்டுவான். அவனது
அரசின் சிங்காசனத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் நிைல
நிறுத்துேவன். 14 நான் அவனுக்குத் தந்ைதயாக
இருப்ேபன். அவன் எனக்கு குமாரனாக இருப்பான்.
அவன் பாவம் ெசய்ைகயில், பிறரால் அவனுக்குத்
தண்டைன அளிப்ேபன். அவர்கள் எனது
சாட்ைடயாக இருப்பார்கள். 15 ஆனால் நான்
அவைன என்றும் ேநசியாமல் விட்டு விடமாட்ேடன்.
அவனுக்கு உண்ைமயானவனாக என்றும் இருப்ேபன்.
சவுலிடமிருந்து எனது அன்ைபயும் இரக்கத்ைதயும்
நீக்கிேனன். நான் உன்னிடம் திரும்பியேபாது
சவுைலத் தள்ளிவிட்ேடன். ஆனால் உனது
குடும்பத்தாருக்கு அவ்வாறு ெசய்யமாட்ேடன். 16

உனது குடும்பத்தினர் ராஜாக்களாகத் ெதாடர்ந்து
இருப்பார்கள். நீ அைத நம்பியிருக்கலாம்! உனது
ஆட்சி என்றும் ெதாடரும், உனது சிங்காசனம்
என்றும் நிைலத்து நிற்கும்!’ என்று கூறு” என்றார்.

17 நாத்தான் தான் கண்ட தரிசனத்ைதக் குறித்து
தாவீதுக்குக் கூறினான். ேதவன் கூறிய
எல்லாவற்ைறயும் அவன் தாவீதிற்குக் கூறினான்.

தாவீது ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்கிறான்
18 அப்ேபாது தாவீது ராஜா உள்ேள ெசன்று
கர்த்தருக்கு முன்பாக அமர்ந்தான்.
தாவீது, “கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நான் ஏன்
உமக்கு முக்கியமானவனாேனன்? என் குடும்பம் ஏன்
உமக்கு முக்கியமானதாயிற்று? என்ைன ஏன்
முக்கியமானவனாக மாற்றினீர்? 19 நான்
ஊழியக்காரனன்றி ேவெறதுவுமல்ல. நீர் என்னிடம்
மிகவும் இரக்கம் காட்டினீர். எனது எதிர்கால
குடும்பம் பற்றியும் இரக்கமான ெசாற்கைளக்
கூறினீர்! கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நீர்
எப்ேபாதும் ஜனங்களிடம் இவ்வாறு ேபசுவதில்ைல
அல்லவா? 20 நான் எவ்வாறு ெதாடர்ந்து உம்ேமாடு
ேபச முடியும்? கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நான்
உமது ஊழியன் என்பைத அறிவீர். 21 நீர்
ெசய்வதாகக் கூறியதாலும் அவற்ைறச் ெசய்ய
விரும்புவதாலும் இந்த அற்புதமான காரியங்கைள நீர்
ெசய்வீர். இக்காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் நான்
அறிந்துெகாள்ள நீர் முடிவு ெசய்தீர். 22 கர்த்தராகிய
என் ஆண்டவேர, அதனால்தான் நீர் மிகவும்
ெபரியவர்! உம்ைமப் ேபான்று ேவெறாருவரும்
இல்ைல. உம்ைமத் தவிர ேவறு ேதவன் இல்ைல! நீர்
ெசய்த காரியங்கைளக் குறித்து நாங்கள்
ேகள்விப்பட்டிருப்பதால் அைத அறிேவாம்.
23 “உமது ஜனங்களாகிய இஸ்ரேவலருைடயைதப்
ேபான்று இவ்வுலகில் ேவறு எந்த ஜனங்களும்
இல்ைல. அவர்கள் விேசஷமான ஜனங்கள். அவர்கள்
அடிைமகளாயிருந்தார்கள், ஆனால் நீர் அவர்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்து விடுதைல அைடய
ைவத்தீர். அவர்கைள உமது ஜனங்களாக மாற்றினீர்.
அவர்கைள உமது ஜனங்களாக்கினீர். உமது
ஜனங்களுக்காக ெபரிய காரியங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்தீர். உமது ேதசத்திற்காக
(நிலம்) அற்புதமான காரியங்கைளச் ெசய்தீர். 24

என்ெறன்றும் உம்முைடய ெசாந்த ஜனங்களாக
இஸ்ரேவலைரச் ெசய்தீர், கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கள்
ேதவனானீர்.
25 “இப்ேபாது, ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உமது
ஊழியக்காரனாகிய எனக்காகவும் என்
குடும்பத்திற்காகவும் சில காரியங்கைளச் ெசய்ய
வாக்குறுதி தந்தீர், நீர் வாக்குறுதி அளித்த
காரியங்கைள இப்ேபாது ெசய்யும். என் குடும்பத்ைத
ராஜ குடும்பமாக எப்ேபாதும் ைவத்திரும். 26

அப்ேபாது உமது ெபயர் என்ெறன்றும்
மகிைமப்படுத்தப்படும்! ஜனங்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேவைல
ஆளுகிறார். உமக்கு ேசைவ ெசய்வதில் உமது
ஊழியக்காரனாகிய தாவீதின் குடும்பம் ெதாடர்ந்து
வலிைம ெபறட்டும்’ என்பார்கள்.
27 “சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குப் பல காரியங்கைளக்
காட்டினீர். நீர், ‘உன் குடும்பத்ைதப்
ெபருைமப்படுத்துேவன்’ என்றீர். அதனால் உமது
தாசனாகிய நான் இப்பிரார்த்தைனைய ெசய்கிேறன்.
28 கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நீர் ேதவன். நீர்
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கூறும் காரியங்கைள நான் நம்பமுடியும், உமது
ஊழியக்காரனாகிய எனக்கு இந்நல்ல காரியங்கள்
ஏற்படும் என்று நீர் கூறினீர். 29 இப்ேபாது தயவு
ெசய்து என் குடும்பத்ைத ஆசீர்வதியும். உமக்கு
முன்பாக நின்று எப்ேபாதும் ஊழியம் ெசய்யட்டும்.
கர்த்தராகிய என் ஆண்டவேர, நீேர இவற்ைறக்
கூறினீர். உம்முைடய ஆசீர்வாதம் என்றும்
ெதாடரும். நீேர என் குடும்பத்ைத ஆசீர்வதித்தீர்”
என்றான்.

தாவீதுக்கு பல ேபார்களில் ெவற்றி

இதற்குப் பின்பு தாவீது ெபலிஸ்தியைர
ெவன்றான். ெபலிஸ்தியரின் தைலநகரம்
பரந்த நிலப்பகுதிையக் ெகாண்ட நகரமாக

இருந்து வந்தது. தாவீது அந்த இடங்களின்
ஆட்சிையக் ைகப்பற்றினான். 2 ேமாவாபின்
ஜனங்கைளயும் தாவீது ேதாற்கடித்தான். அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் தைர மட்டும் பணியச் ெசய்தான். பின்
அவர்கைள வரிைசகளாக ஒரு கயிற்றினால்
பிரித்தான். அவர்களில் இரண்டு வரிைச ஆட்கைளக்
ெகான்றான். மூன்றாவது வரிைச ஆட்கைள
உயிேராடுவிட்டான். இவ்விதமாக ேமாவாபின்
ஜனங்கள் தாவீதின் பணியாட்களாயினர். அவர்கள்
தாவீதுக்கு கப்பம் கட்டினார்கள்.

3 ேரேகாபின் குமாரனாகிய ஆதாேதசர்
ேசாபாவின் ராஜாவாக இருந்தான். ஐபிராத்து
நதியருேகயுள்ள நிலப்பகுதிைய தாவீது
ைகப்பற்றுவதற்காகச் ெசன்றேபாது தாவீது
ஆதாேதசைரத் ேதாற்கடித்தான். 4

ஆதாேதசரிடமிருந்து 1,700 குதிைர வீரர்கைளயும்
20,000 காலாட்பைடகைளயும் தாவீது
ைகப்பற்றினான். 100 இரதக் குதிைரகைளத்
தவிர்த்துப் பிறவற்ைற தாவீது முடமாக்கினான்.

5 ேசாபாவின் ராஜாவாகிய ஆதாேதசருக்கு
உதவுவதற்காக தமஸ்கு நகரிலிருந்து ஆராமியர்கள்
பைடெயடுத்து வந்தார்கள். ஆனால் தாவீது 22,000
ஆராமியர்கைளயும் ெவன்றான். 6 பின் தாவீது,
ஆராமிலுள்ள தமஸ்குவில் வீரர்கைளக் கூட்டம்
கூட்டமாக நிறுத்தினான். ஆராமியர்கள் தாவீதின்
பணியாட்களாகி அவனுக்கு கப்பம் கட்டி வந்தனர்.
தாவீது ெசன்ற இடங்களிெலல்லாம் கர்த்தர்
அவனுக்கு ெவற்றிையக் ெகாடுத்தார்.

7 ஆதாேதசரின் பணியாட்களுக்குரிய ெவண்கல
ேகடயங்கைளத் தாவீது எடுத்துக் ெகாண்டான்.
அவற்ைற அவன் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தான்.
8 ேபத்தா, ேபெராத்தா ஆகிய நகரங்களிலிருந்து
ெவண்கலத்தாலாகிய பற்பல ெபாருட்கைளத் தாவீது
எடுத்துக்ெகாண்டான். (ேபத்தாவும், ேபெராத்தாவும்
ஆதாேதேசருக்குச் ெசாந்தமான நகரங்கள்)

9 ஆமாத்தின் ராஜாவாகிய ேதாயீ, ஆதாேதசரின்
பைடகைளெயல்லாம் தாவீது ேதாற்கடித்தைதக்
ேகள்வியுற்றான். 10 எனேவ, ேதாயீ தன்
குமாரனாகிய ேயாராைமத் தாவீது ராஜாவிடம்
அனுப்பினான். தாவீது ஆதாேதசைரத்
ேதாற்கடித்ததால் ேயாராம் தாவீைத வாழ்த்தி
ஆசீர்வதித்தான். ஆதாேதசர் முன்பு ேதாயீக்கு
எதிராக ேபாரிட்டிருந்தான். ெபான், ெவள்ளி
ெவண்கலம் ஆகியவற்றாலான ெபாருட்கைள
ேயாராம் ெகாண்டு வந்திருந்தான். 11 தாவீது,

இப்ெபாருட்கைள வாங்கி கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணித்தான். கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்த பிற
ெபாருட்கேளாடு அவற்ைறயும் ைவத்தான். தாவீது
ேதாற்கடித்த ேதசங்களிலிருந்து அவற்ைற தாவீது
எடுத்துக்ெகாண்டான். 12 ஆராம், ேமாவாப்,
அம்ேமான், ெபலிஸ்தியா, அமேலக்கு ஆகிய
நிலப்பகுதிகைள தாவீது ெவன்றான். ேசாபாவின்
ராஜாவும் ேரேகாபின் குமாரனாகிய ஆதாேதசைரயும்
தாவீது ெவன்றான். 13 தாவீது 18,000
ஆராமியைரயும் உப்புப் பள்ளத்தாக்கில்
ேதாற்கடித்தான். அவன் தன் இருப்பிடத்திற்குத்
திரும்பியேபாது புகழ் ெபற்றவனாக இருந்தான். 14

தாவீது ஏேதாமில் வீரர்களின் கூட்டத்ைத
ைவத்தான். ஏேதாம் முழுவதும் இவ்வாறு கூட்டம்
கூட்டமாக வீரர்கைள நிறுத்தினான். ஏேதாமியர்
எல்லாரும் தாவீதின் பணியாட்களானார்கள். தாவீது
ெசன்ற இடெமல்லாம் கர்த்தர் அவனுக்கு
ெவற்றிையக் ெகாடுத்தார்.

தாவீதின் ஆட்சி
15 இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் தாவீது ஆட்சி
ெசய்தான். தாவீது தனது ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும்
சிறந்த நன்ைமயான தீர்மானங்கைள எடுத்தான். 16

ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாப் தாவீதின்
பைடத்தைலவனாக இருந்தான். அகிலூதின்
குமாரனாகிய ேயாசபாத் மந்திரியாக இருந்தான். 17

அகிதூபின் குமாரனாகிய சாேதாக்கும்,
அபியத்தாரின் குமாரனாகிய அகிெமேலக்கும்
ஆசாரியர்கள். ெசராயா ெசயலாளனாக இருந்தான்.
18 ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயா
கிேரத்தியருக்கும் பிேலத்தியருக்கும்
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். தாவீதின்
குமாரர்களும் முக்கிய தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்.

சவுலின் குடும்பத்தாருக்கு தாவீது இரக்கம்
காட்டுகிறான்

தாவீது, “சவுலின் வீட்டில் இன்னும் யாராவது
உயிேராடிருக்கிறார்களா? நான் அவனுக்கு
கருைண காட்ட விரும்புகிேறன்.

ேயானத்தான் நிமித்தம் நான் இைதச் ெசய்ய
விரும்புகிேறன்” என்று கூறினான்.

2 சவுலின் குடும்பத்ைத ேசர்ந்த சீபா என்னும்
ேவைலக்காரன் இருந்தான். தாவீதின் பணியாட்கள்
சீபாைவ தாவீதிடம் அைழத்து வந்தனர். தாவீது
ராஜா, சீபாவிடம், “நீ சீபாவா?” என்று ேகட்டான்.
சீபா, “ஆம் நான் உங்கள் பணியாளாகிய சீபா”
என்றான்.

3 ராஜா, “சவுலின் குடும்பத்தில் யாராவது
உயிேராடிருக்கிறார்களா? ேதவனுைடய
இரக்கத்ைத நான் அவனுக்குக் காட்ட ேவண்டும்”
என்றான்.
தாவீதிடம், “ேயானத்தானுக்கு இரு கால்களும்
முடமான ஒரு குமாரன் இருக்கிறான்” என்று சீபா
ெசான்னான்.

4 ராஜா சீபாைவ ேநாக்கி, “அந்த குமாரன் எங்ேக
இருக்கிறான்?” என்று ேகட்டான்.

2 சாமுேவல் 7:29
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சீபா, ராஜாவிடம், “ேலாேதபாரில் அம்மிேயலின்
குமாரனாகிய மாகீரின் வீட்டில் அவன் இருக்கிறான்”
என்றான்.

5 தாவீது ராஜா பணியாட்கைள ேலாேதபாரிலுள்ள
அம்மிேயலின் குமாரனாகிய மாகீரின் வீட்டிலிருந்த
ேயானத்தானின் குமாரைன அங்கிருந்து அைழத்து
வருவதற்காக அனுப்பினான். 6 ேயானத்தானின்
குமாரன் ேமவிேபாேசத் என்பவன் தாவீதிடம் வந்து
முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான்.
தாவீது, “ேமவிேபாேசத்?” என்றான்.
ேமவிேபாேசத், “நான் உங்கள் பணியாளாகிய
ேமவிேபாேசத்” என்றான்.

7 தாவீது ேமவிேபாேசத்ைத ேநாக்கி,
“பயப்படாேத நான் உனக்கு இரக்கம் காட்டுேவன்.
உன் தந்ைத ேயானத்தானிமித்தம் இைதச்
ெசய்ேவன். உன் பாட்டனான சவுலின்
நிலங்கைளெயல்லாம் உனக்குத் தருேவன். நீ
எப்ெபாழுதும் எனது பந்தியில் உண்பாய்” என்றான்.

8 ேமவிேபாேசத் மீண்டும் தாவீைத வணங்கினான்.
ேமவிேபாேசத், “உங்கள் பணியாளாகிய என்னிடம்
நீங்கள் இரக்கம் காட்டுகிறீர்கள். நான் ெசத்த
நாையக் காட்டிலும் ேமலானவன் அல்ல” என்றான்.

9 அப்ேபாது தாவீது ராஜா சவுலின் ேவைலக்காரன்
சீபாைவ அைழத்தான். தாவீது சீபாைவ ேநாக்கி,
“உன் எஜமானரின் ேபரனாகிய ேமவிேபாேசத்திற்கு
சவுல் குடும்பம் மற்றும் சவுலுக்கும் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்துள்ேளன். 10 நீ அந்த
நிலத்ைதப் பயிர் ெசய்வாய். உன் குமாரர்களும்
ேவைலயாட்களும் ேமவிேபாேசத்திற்காக இைதச்
ெசய்ய ேவண்டும். நீ பயிர்கைள அறுவைடச் ெசய்து
விைளச்சைலச் ேசர்ப்பாய். அப்ேபாது உன்
எஜமானனின் ேபரனான, ேமவிேபாேசத்
உண்பதற்குத் ேதைவயான உணைவப் ெபறுவான்.
உனது எஜமானின் ேபரன், எப்ெபாழுதும் என்
பந்தியில் ஆகாரம் உண்பான்” என்றான்.
சீபாவிற்கு 15 குமாரர்களும் 20 ேவைலக்காரரும்
இருந்தனர். 11 சீபா தாவீது ராஜாைவ ேநாக்கி
“நான் உங்கள் பணியாள், ஆண்டவனாகிய எனது
ராஜா கட்டைளயிடுகிற எல்லாவற்ைறயும் நான்
ெசய்ேவன்” என்றான்.
ேமவிேபாேசத் ராஜகுமாரைனப்ேபால் தாவீதின்
பந்தியில் உணவுண்டான். 12 ேமவிேபாேசத்திற்கு
மீகா என்னும் சிறிய குமாரன் இருந்தான். சீபாவின்
குடும்பத்தின் ஜனங்கள் அைனவரும்
ேமவிேபாேசத்தின் ேவைலயாட்களாயினர்.
ேமவிேபாேசத் இரு கால்களும் முடமானவன். 13

ேமவிேபாேசத் எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ஒவ்ெவாரு
நாளும் அவன் ராஜ பந்தியில் உணவுண்டான்.

தாவீதின் ஆட்களுக்கு ஆனூனால் அவமானம்

அதற்குப் பிறகு அம்ேமான் ராஜாவாகிய
நாகாஸ் மரித்தான். அவனது குமாரனாகிய
ஆனூன் அவனுக்குப் பிறகு ராஜாவானான்.

2 தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம் இரக்கத்ேதாடு
நடந்துக்ெகாண்டான். எனேவ நானும் அவனது
குமாரன் ஆனூனுக்கு இரக்கம் காட்டுேவன்”
என்றான். எனேவ ஆனூனின் தந்ைதயின்
மைறவிற்குத் துக்கம் விசாரிப்பதற்காக தாவீது தனது
அதிகாரிகைள அனுப்பினான்.

தாவீதின் அதிகாரிகள் அம்ேமான் ேதசத்திற்குச்
ெசன்றார்கள். 3 ஆனால் அம்ேமானின் அதிகாரிகள்
தங்கள் ஆண்டவனாகிய ஆனூைன ேநாக்கி,
“உங்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதற்குச் சில
அதிகாரிகைள அனுப்புவதால் தாவீது உங்கைளப்
ெபருைமப்படுத்துவதாக நீர் நிைனக்கிறீரா?
இல்ைல! உங்கள் நகரத்ைதக் குறித்து உளவறிந்து
ெகாள்வதற்காக தாவீது இந்த ஆட்கைள
அனுப்பியிருக்கிறான். உங்களுக்கு எதிராக
ேபாரிடுவதற்கான திட்டம் இதுவாகும்” என்றார்கள்.

4 எனேவ ஆனூன் தாவீதின் அதிகாரிகைளப்
பிடித்து அவர்கள் தாடியின் ஒரு பகுதி மயிைரச்
சிைரத்தான். அவர்கள் ஆைடகைள இடுப்புப் பகுதி
வைரக்கும் நடுேவ கிழித்துவிட்டப் பின் அவர்கைள
அனுப்பிவிட்டான்.

5 இச்ெசய்திைய ஜனங்கள் தாவீதிடம்
ெதரிவித்தேபாது அவன் தனது அதிகாரிகைளச்
சந்திக்கும் ெபாருட்டு அவர்களிடம் தூதுவர்கைள
அனுப்பினான். தனது அதிகாரிகள்
அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் தாவீது ராஜா
ெசய்தியனுப்பி, “உங்கள் தாடி மீண்டும் வளரும்மட்டும்
எரிேகாவில் தங்கியிருங்கள். பின்பு எருசேலமுக்குத்
திரும்பி வாருங்கள்” என்றான்.

அம்ேமானியருக்கு எதிராகப் ேபார்
6 அம்ேமானியர் தாவீதிடம் பைக வளர்த்தனர்.
எனேவ அவர்கள் ெபத்ேரேகாப், ேஸாபா ஆகிய
இடங்களிலுள்ள ஆராமியைர அைழத்தனர். காலாட்
பைடகளில் 20,000 ஆராமியர் ேதறினார்கள்.
அம்ேமானியர் மாக்கா ராஜாைவயும் அவனது 1,000
வீரர்கைளயும் ேதாபிலிருந்து 12,000 வீரர்கைளயும்
வரவைழத்தார்கள்.

7 தாவீது இைதக் ேகள்விப்பட்டான். எனேவ
அவன் ேயாவாைபயும், வலிைம மிகுந்த தனது முழு
ேசைனையயும் அனுப்பினான். 8 அம்ேமானியர்
புறப்பட்டு ேபாருக்குத் தயாராயினர். அவர்கள் நகர
வாயிலருேக நின்றுக்ெகாண்டனர். ேசாபா, ேரேகாப்
ஆகிய இடங்களிலுள்ள ஆராமியரும் ேதாப், மாக்கா
ஆகிய இடங்களிலுள்ள வீரர்களும் யுத்தக் களத்தில்
அம்ேமானியேராடு ேசர்ந்து நிற்கவில்ைல.

9 அம்ேமானியர் முன்னணியிலும் பின் பகுதியிலும்
தனக்கு எதிேர நிற்பைத ேயாவாப் கண்டான். எனேவ
அவன் இஸ்ரேவலரில் திறைம மிகுந்த வீரர்கைளத்
ெதரிந்துக்ெகாண்டான். ஆராமியருக்கு எதிராகப்
ேபார் ெசய்வதற்காக இவர்கைள அனுப்பினான். 10

பின் தனது சேகாதரனாகிய அபிசாயின்
தைலைமயில் ேயாவாப் மற்ற வீரர்கைள
அம்ேமானியருக்கு எதிராகப் ேபாரிடுவதற்கு
அனுப்பினான். 11 ேயாவாப் அபிசாயிைய ேநாக்கி,
“ஆராமியர் மிகுந்த பலசாலிகளாக இருந்தால் நீ
எனக்கு உதவுவாய். அம்ேமானியர்களின் பலம்
மிகுந்திருந்தால் நான் உனக்கு உதவுேவன். 12

துணிவாயிரு. நமது ஜனங்களுக்காகவும் நமது
ேதவனுைடய நகரங்களுக்காகவும் நாம் வீரத்ேதாடு
ேபாரிடுேவாம். கர்த்தர் தாம் சரிெயனக் கண்டைதச்
ெசய்வார்” என்றான்.

13 பின்பு ேயாவாபும் அவனது வீரர்களும்
ஆராமியைரத் தாக்கினார்கள். ஆராமியர்கள்
ேயாவாபிடமிருந்தும் அவனது ஆட்களிடமிருந்தும்
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தப்பி ஓடினார்கள். 14 ஆராமியர் ஓடிப்ேபாவைத
அம்ேமானியர் பார்த்தனர். எனேவ அவர்கள்
அபிசாயிடமிருந்து தப்பி ஓடிப்ேபாய் தங்கள்
நகரத்ைத அைடந்தனர்.
எனேவ ேயாவாப் அம்ேமானியேராடு ேபார்
ெசய்வைத நிறுத்தி திரும்பி வந்து, எருசேலமிற்கு
ேபானான்.

ஆராமியர் மீண்டும் ேபாரிட முடிெவடுக்கின்றனர்
15 இஸ்ரேவலர் தங்கைளத் ேதாற்கடித்தைத
ஆராமியர்கள் கண்டார்கள். எனேவ அவர்கள் ஒரு
ெபரும்பைடையத் திரட்டினார்கள். 16 ஐபிராத்து
நதியின் மறுகைரயில் வாழ்ந்த ஆராமியைர
அைழத்து வருவதற்கு ஆதாேதசர் ஆட்கைள
அனுப்பினான். இந்த ஆராமியர் ஏலாமுக்கு
வந்தார்கள். அவர்களின் தைலவனாக ஆதாேதசரின்
பைடத் தைலவனாகிய ேசாபாக் ெசன்றான்.

17 தாவீது இைதக் ேகள்விப்பட்டான். எல்லா
இஸ்ரேவலைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டினான். அவர்கள்
ேயார்தான் நதிையத் தாண்டி ஏலாமுக்குச்
ெசன்றனர்.
ஆராமியர் ேபாருக்குத் தயாராகித் தாக்கினார்கள்.

18 ஆனால் தாவீது ஆராமியைர முறியடித்தான்.
இஸ்ரேவலரிடமிருந்து ஆராமியர் தப்பித்து
ஓடினார்கள். தாவீது 700 ேதேராட்டிகைளயும்
40,000 குதிைர வீரர்கைளயும் ெகான்றான். தாவீது
ஆராமியரின் பைடத்தைலவனாகிய ேசாபாக்ைகக்
ெகான்றான்.

19 ஆதாேதசருக்கு உதவ வந்த ராஜாக்கள்
இஸ்ரேவலர் ெவன்றைதக் கண்டார்கள். எனேவ
அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு சமாதானம் ெசய்து
அவனுக்குப் பணிவிைடச் ெசய்தனர்.
அம்ேமானியருக்கு மீண்டும் உதவுவதற்கு
ஆராமியர்கள் அஞ்சினார்கள்.

தாவீது பத்ேசபாைளச் சந்திக்கிறான்

வசந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் ேபார்
புரியப்ேபாகும்ேபாது தாவீது ேயாவாைபயும்
அதிகாரிகைளயும் அைனத்து

இஸ்ரேவலைரயும் அம்ேமானியைர அழிப்பதற்காக
அனுப்பினான். ேயாவாபின் ேசைன பைகவர்களின்
தைலநகராகிய ரப்பாைவத் தாக்கிற்று.
ஆனால் தாவீது எருசேலமில் தங்கி விட்டான். 2

சாயங்காலத்தில் அவன் படுக்ைகயிலிருந்து எழுந்து
அரண்மைனயின் ேமல் மாடியில்
உலாவிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
மாடியிலிருந்தேபாது குளித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ஒரு
ெபண்ைணப் பார்த்தான். அவள் மிகுந்த
அழகியாயிருந்தாள். 3 உடேன தாவீது தனது
அதிகாரிகைள அைழத்து அப்ெபண் யாெரன
விசாரித்தான். ஒரு அதிகாரி, “அப்ெபண், எலியாமின்
குமாரத்தியாகிய பத்ேசபாள், அவள் ஏத்தியனாகிய
உரியாவின் மைனவி” என்றான்.

4 தாவீது பத்ேசபாைளத் தன்னிடம் அைழத்து
வருவதற்காக ஆட்கைள அனுப்பினான். அவள்
தாவீதிடம் வந்தேபாது தாவீது அவேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டான். அவள் தன் தீட்டுக்கழிய குளித்தப்
பின்பு தன்னுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்றாள். 5 ஆனால்
பத்ேசபாள் கருவுற்றாள். அதைன தாவீதுக்குச்

ெசால்லியனுப்பி, “நான் கருவுற்றிருக்கிேறன்” எனத்
ெதரிவித்தாள்.

தாவீது தன் பாவத்ைத மைறக்க முயலுவது
6 தாவீது ேயாவாபுக்கு, “ஏத்தியனாகிய உரியாைவ
என்னிடம் அனுப்பு” என்று ெசால்லியனுப்பினான்.
எனேவ ேயாவாப் உரியாைவ தாவீதிடம்
அனுப்பினான். 7 உரியா தாவீதிடம் வந்தான். தாவீது
உரியாவிடம், “ேயாவாப் நலமா, வீரர்கள் நலமா,
யுத்தம் எப்படி நடக்கிறது?” என்று விசாரித்தான். 8

பின்பு தாவீது உரியாைவ ேநாக்கி, “நீ வீட்டிற்குப்
ேபாய் ஓய்ெவடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
ராஜாவின் அரண்மைனயிலிருந்து உரியா
புறப்பட்டான். ராஜாவும் அவனுக்கு பரிசுக் ெகாடுத்து
அனுப்பினான். 9 ஆனால் உரியா தன் வீட்டிற்குப்
ேபாகவில்ைல. வாசலுக்கு ெவளிேய ராஜாவின் பிற
பணியாட்கள் ெசய்தைதப் ேபாலேவ அவனும் அங்குத்
தூங்கினான். 10 காவலர்கள் தாவீைத ேநாக்கி,
“உரியா வீட்டிற்குப் ேபாகவில்ைல” என்றனர்.
தாவீது உரியாவிடம், “நீ நீண்ட பயணம் ெசய்து
வந்திருக்கிறாய் அல்லவா? ஏன் வீட்டிற்குப்
ேபாகவில்ைல?” என்று ேகட்டான்.

11 உரியா தாவீைத ேநாக்கி, “பரிசுத்தப்
ெபட்டியும், இஸ்ரேவல் யூதாவின் வீரர்களும்
கூடாரங்களில் தங்கியுள்ளனர். எனது
ஆண்டவனாகிய ேயாவாபும், என் ஆண்டவருைடய
(தாவீதின்) அதிகாரிகளும் ெவளிேய முகாமிட்டுத்
தங்கி இருக்கின்றனர். எனேவ வீட்டிற்குச் ெசன்று
உண்டு குடித்து மைனவிேயாடு உறவு ெகாள்வது
எனக்கு முைறயன்று” என்றான்.

12 தாவீது உரியாவிடம், “நீ இன்று இங்ேக
தங்கியிரு. நாைள உன்ைனப் ேபாருக்கு
அனுப்புகிேறன்” என்றான்.
உரியா மறுநாள் காைலவைர எருசேலமில்
தங்கியிருந்தான். 13 அப்ேபாது தாவீது தன்ைன
வந்து பார்க்கும்படி உரியாவுக்குச்
ெசால்லியனுப்பினான். உரியா தாவீதுடன் உண்டு
குடித்தான். தாவீது உரியாைவக் குடிேபாைதயில்
மூழ்கும்படிச் ெசய்தான். அப்ேபாதும் உரியா
வீட்டிற்குப் ேபாகவில்ைல. பதிலாக ராஜாவின்
பணியாட்கேளாடு வீட்டிற்கு ெவளிேய உரியா தூங்கச்
ெசன்றான்.

தாவீது உரியாவின் மரணத்திற்கு திட்டமிடுகிறான்
14 மறுநாள், காைலயில் தாவீது ேயாவாபுக்கு ஒரு
கடிதம் எழுதினான். அைத உரியாவிடம் ெகாடுத்து
அனுப்பினான். 15 கடிதத்தில் தாவீது, “உரியாைவக்
கடும் ேபார் நடக்கும் யுத்தமுைனயில் தனித்து
நிறுத்து. ேபாரில் அவன் ெகால்லப்படட்டும்”
என்றான்.

16 ேயாவாப் பலசாலிகளான அம்ேமானியர்
இருக்கும் இடத்ைதக் கவனித்தான். உரியாைவ
அங்கு அனுப்பினான். 17 ரப்பா நகரத்தின் ஆட்கள்
ேயாவாைப எதிர்த்து ேபாரிட வந்தனர். அப்ேபாது
தாவீதின் ஆட்களில் சிலர் ெகால்லப்பட்டனர்.
ஏத்தியனாகிய உரியாவும் அவர்களில் ஒருவன்.

18 யுத்தத்தில் நிகழ்ந்தவற்ைறக் குறித்து ேயாவாப்
ஒரு குறிப்பு எழுதி தாவீதுக்கு அனுப்பினான். 19

ேபாரில் நடந்தவற்ைற தாவீது ராஜாவுக்குச்
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ெசால்லும்படி தூதுவர்களிடம் ேயாவாப் கூறினான்.
20 “ராஜா ேகாபமைடயக்கூடும், ‘ேயாவாபின் பைட
ேபாரிடுவதற்கு நகைர மிகவும் ெநருங்கியேதன்?’
என்று ராஜா ேகட்கக் கூடும். அம்புகைள
எய்யக்கூடிய ஆட்கள் நகர மதில்களில்
அமர்ந்திருப்பார்கள் என்பது அவனுக்கு நிச்சயமாகத்
ெதரியும். 21 எருப்ேசத்தின் குமாரனாகிய
அபிெமேலக்ைக ஒரு ெபண் ெகான்றாள் என்பைத
அவன் நிச்சயமாக அறிவான். அது ேதேபசில்
நடந்தது. அப்ெபண் நகர மதிலில் அமர்ந்திருந்து
அைரக்கிற கல்லின் ேமல்பாகத்ைத அபிெமேலக்கின்
ேமல் எறிந்தாள். எனேவ, ‘ஏன் ேயாவாப் மதிலுக்கு
மிக அருேக ெசன்றான்?’ என்றும் ேகட்கக் கூடும்.
தாவீது ராஜா இவ்வாறு கூறினால் அவனிடம்
இச்ெசய்திையக் கூறேவண்டும்: ‘உங்கள்
அதிகாரிகளில் ஏத்தியனான உரியாவும்
மரித்துவிட்டான்’” என்றான்.

22 ெசய்தியாளன் தாவீதிடம் ெசன்று ேயாவாப்
கூறியவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னான். 23 அவன்
தாவீதிடம், “அம்ேமானியர் களத்தில் எங்கைள
எதிர்த்தார்கள். நாங்கள் ேபாரிட்டு அவர்கைள
நகரவாயில் வைரக்கும் துரத்திேனாம். 24 அப்ேபாது
நகரமதிலிலிருந்த ஆட்கள் உங்கள் அதிகாரிகள்
ேமல் அம்புகைள எய்தார்கள். உமது சில
அதிகாரிகள் அதில் மரித்தனர். அவர்களில்
ஏத்தியனாகிய உரியாவும் மரித்தான்” என்றான்.

25 தாவீது அத்தூதுவனிடம், “ேயாவாபுக்கு
இச்ெசய்திையத் ெதரிவி: ‘இைதக் குறித்து மிகவும்
கலங்காேத, ஒரு வாள் ஒருவைன மட்டுமல்ல,
அடுத்தவைனயும் ெகால்லக் கூடும். ரப்பாவின் மீது
தாக்குதைலப் பலப்படுத்து. நீ ெவற்றி ெபறுவாய்’
இந்த வார்த்ைதகளால் ேயாவாபுக்கு உற்சாகமூட்டு”
என்று ெசால்லியனுப்பினான்.

தாவீது பத்ேசபாைள மணந்துெகாள்கிறான்
26 தனது கணவன் உரியா மரித்தைத பத்ேசபாள்
ேகள்விப்பட்டாள். அவளது கணவனுக்காக அழுதாள்,
27 அவளது துக்க காலம் முடிந்தபிறகு, தாவீது
அவைளத் தனது வீட்டிற்கு அைழத்து வரும்படியாக
ஆட்கைள அனுப்பினான். அவள் தாவீதின்
மைனவியானாள். அவள் தாவீதுக்கு ஒரு குமாரைனப்
ெபற்ெறடுத்தாள். ஆனால் தாவீது ெசய்த இந்த
தீைமைய கர்த்தர் விரும்பவில்ைல.

தாவீதிடம் நாத்தான் ேபசுகிறான்

கர்த்தர் நாத்தாைன தாவீதிடம்
அனுப்பினார். நாத்தான் தாவீதிடம்
ெசன்றான். நாத்தான், “ஒரு நகரத்தில்

இரண்டு ேபர் இருந்தார்கள். ஒருவன் ெசல்வந்தன்,
மற்றவன் ஏைழ. 2 ெசல்வந்தனிடம் ஏராளமான
ஆடுகளும் கால்நைடகளும் இருந்தன. 3 ஆனால்,
ஏைழயிடம் அவன் வாங்கிய ஒரு (ெபண்)
ஆட்டுக்குட்டி மாத்திரம் இருந்தது. அது அந்த
ஏைழேயாடும் அவனது பிள்ைளகேளாடும் வளர்ந்து,
உணைவ உண்டது, ஏைழயின் ேகாப்ைபயில் அது
குடித்தது. ஏைழயின் மார்பில் அது தூங்கிற்று. அந்த
ஏைழக்கு அது ஒரு குமாரத்திையப் ேபால இருந்தது.

4 “அந்த வழியாய் வந்த ஒரு பயணி
ெசல்வந்தைனச் சந்திப்பதற்காக இறங்கினான்.

ெசல்வந்தன் அவனுக்கு ஒரு விருந்து தர ஏற்பாடு
ெசய்தான். அதற்ெகன்று அச்ெசல்வந்தன் தனது
ஆடுமாடுகளில் எைதயும் ெதாடாமல் ஏைழயின் ஒேர
ஆட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான். அைதக்
ெகான்று விருந்தாளிக்கு உணவாகச் சைமத்தான்”
என்றான்.

5 தாவீது அச்ெசல்வந்தன் மீது
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் நாத்தாைன ேநாக்கி,
“கர்த்தர் உயிேராடிருப்பது நிச்சயமானால்,
அம்மனிதன் மரிக்க ேவண்டும் என்பதும் நிச்சயம்! 6

அவன் ஆட்டுக்குட்டிக்காக நான்கு மடங்கு பணம்
ெசலுத்த ேவண்டும். ஏெனனில் அவன் இக்ெகாடிய
தீைமையச் ெசய்தான். ஏெனனில் அவனிடம் இரக்க
குணம் எள்ளளவும் இருக்கவில்ைல” என்றான்.

நாத்தான் தாவீதிடம் அவன் பாவத்ைத கூறுதல்
7 அப்ேபாது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்கி, “நீேய
அந்த ெசல்வந்தன்! இதுேவ இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுவது: ‘நான் உன்ைன
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக அபிேஷகம் ெசய்ேதன்.
நான் உன்ைன சவுலிடமிருந்து மீட்ேடன். 8 நீ
அவனது குடும்பத்ைதயும் அவனது மைனவியைரயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுமாறு நான் ெசய்ேதன். நான்
உன்ைன இஸ்ரேவல், யூதா ஜனங்களுக்கு
ராஜாவாக்கிேனன். அது ேபாதாெதன்று உனக்கு
இன்னும் அதிகமதிகமாகக் ெகாடுத்ேதன். 9 ஏன் நீ
கர்த்தருைடய கட்டைளைய அசட்ைட ெசய்தாய்?
அவர் தவெறனக் கூறிய காரியத்ைத நீ ஏன்
ெசய்தாய்? உரியாவின் மைனவிைய உன்
மைனவியாக்கிக் ெகாண்டாய். நீ, அம்ேமானியரின்
வாளால் ஏத்தியனாகிய உரியாைவக் ெகான்றாய்.
இந்த விதமாக ஏத்தியானாகிய உரியாைவ ஒரு
வாளால் ெகான்றாய். 10 எனேவ வாள் உன்
குடும்பத்ைத விட்டு அகலாது. நீ ஏத்தியானாகிய
உரியாவின் மைனவிைய எடுத்துக்ெகாண்டாய்.
இப்படி ெசய்ததினால் நீ என்ைனப்
ெபாருட்படுத்தவில்ைல என்பைதக் காட்டினாய்.’

11 “கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நான் உனக்கு எதிராகத்
ெதால்ைலையத் தர ஆரம்பிப்ேபன். இந்தத்
ெதால்ைல உனது குடும்பத்திலிருந்ேத உருவாகும்.
உன் மைனவியைர நான் உன்னிடமிருந்து பிரித்து
உனக்கு மிக ெநருக்கமான ஒருவனுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். அம்மனிதன் உன் மைனவியேராடுப்
படுப்பான். அைத எல்ேலாரும் காண்பார்கள்! 12 நீ
இரகசியமாக பத்ேசபாேளாடு படுத்தாய்.
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் பார்க்கும்படியாக
பகிரங்கமாக நான் இக்காரியத்ைதச் ெசய்ேவன்’
என்றார்” என்றான்.

13 அப்ேபாது தாவீது நாத்தைன ேநாக்கி, “நான்
கர்த்தருக்கு எதிராக பாவம் ெசய்ேதன்” என்றான்.
நாத்தான் தாவீைத ேநாக்கி, “கர்த்தர் இந்த
பாவத்ைத மன்னிப்பார். நீ மரிக்கமாட்டாய். 14

ஆனால் நீ ெசய்த இந்த பாவத்தின் மூலம்
கர்த்தருைடய எதிரிகளும் அவைர ெவறுத்ெதாதுக்க
நீ வழிவகுத்துவிட்டாய்! ஆதலால் உனக்குப் பிறக்கும்
குமாரன் மரிப்பான்” என்றான்.
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தாவீதுக்கும் பத்ேசபாளுக்கும் பிறந்த குமாரனின்
மரணம்

15 பின்பு நாத்தான் வீட்டிற்குத் திரும்பினான்.
தாவீதுக்கும் உரியாவின் மைனவிக்கும் பிறந்த ஆண்
குழந்ைதைய கர்த்தர் ெபரும்
ேநாய்க்குள்ளாக்கினார். 16 தாவீது ேதவனிடம்
குழந்ைதயின் ெபாருட்டு ேவண்டினான். தாவீது
உண்ணேவா, குடிக்கேவா மறுத்தான். வீட்டிற்குள்
ெசன்று அங்ேகேய இருந்தான். இரவு முழுவதும்
தைரயில் கிடந்தான்.

17 தாவீதின் குடும்பத்திலுள்ள மூப்பர்கள் வந்து
தைரயிலிருந்து அவைன எழுப்ப முயன்றனர். ஆனால்
தாவீேதா எழுந்திருக்க மறுத்தான். அந்த
மூப்பர்களுடன் அமர்ந்து உண்ண மறுத்தான். 18

ஏழாவது நாள், குழந்ைத மரித்தது. தாவீதின்
பணியாட்கள் குழந்ைத மரித்த ெசய்திைய தாவீதிடம்
ெசால்லப் பயந்தனர். அவர்கள், “குழந்ைத
உயிேராடிருந்தேபாது தாவீேதாடு ேபச
முற்பட்ேடாம். ஆனால் அவர் நாங்கள் ெசான்னைதக்
ேகட்க மறுத்தார். இப்ேபாது குழந்ைத மரித்தெதன்று
தாவீதிடம் ெசான்னால், அவர் தனக்குத்தாேன தீங்கு
ஏேதனும் ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றனர்.

19 ஆனால் தாவீது, அவனது பணியாட்கள்
ெமதுவான குரலில் ேபசிக்ெகாள்வைதப் பார்த்தான்.
குழந்ைத மரித்துப்ேபானைதப் புரிந்துக்ெகாண்டான்.
எனேவ தாவீது பணியாட்கைள ேநாக்கி, “குழந்ைத
மரித்துவிட்டதா?” என்று ேகட்டான். பணியாட்கள்,
“ஆம், அவன் மரித்துப்ேபானான்” என்றனர்.

20 அப்ேபாது தாவீது தைரயிலிருந்து எழுந்து
குளித்தான். பைழய ஆைடகைளக் கைளந்து புதிய
ஆைடகைள உடுத்திக் ெகாண்டான். பின்னர் அவன்
கர்த்தருைடய வீட்டிற்குள் ெதாழுதுெகாள்ளச்
ெசன்றான். அதன் பின் தன் வீட்டிற்குப் ேபாய்
உண்பதற்கு ஏதாவது ேவண்டுெமனக் ேகட்டான்.
அவனது ேவைலக்காரர்கள் ெகாடுத்த உணைவ
உண்டான்.

21 தாவீதின் ேவைலயாட்கள் அவனிடம், “நீர் ஏன்
இப்படிச் ெசய்கிறீர்? குழந்ைத உயிருடன்
இருந்தேபாது உண்ண மறுத்து அழுதீர்? ஆனால்
அது மரித்த பின்பு, எழுந்து புசித்தீேர?” என்று
ேகட்டனர்.

22 தாவீது, “குழந்ைத உயிேராடிருந்தேபாது, நான்
உணவுண்ண மறுத்து அழுேதன். ஏெனனில்,
‘யாருக்குத் ெதரியும்? கர்த்தர் எனக்காக
இரக்கங்ெகாண்டு குழந்ைதயின் உயிைர
அனுமதிக்கக்கூடும்’ என நான் எண்ணிேனன். 23

இப்ேபாது குழந்ைத மரித்துப்ேபானது, நான் உண்ண
மறுத்து பயன் என்ன? அதனால் குழந்ைதைய
உயிருடன் ெகாண்டுவர முடியுமா? முடியாது! ஒரு
நாள் நானும் அவனிடம் ெசல்ேவன், ஆனால்
அவேனா என்னிடம் வரமுடியாது” என்றான்.

சாெலாேமான் பிறப்பு
24 பின்பு தாவீது தன் மைனவியாகிய
பத்ேசபாளுக்கு ஆறுதல் கூறினான். அவன் அவேளாடு
பாலின உறவுக்ெகாண்டான். பத்ேசபாள் மீண்டும்
கருவுற்றாள். அவளுக்கு மற்ேறார் ஆண் குழந்ைத
பிறந்தது. தாவீது அவனுக்கு சாெலாேமான் என்று

ெபயரிட்டான். கர்த்தர் சாெலாேமாைன ேநசித்தார்.
25 கர்த்தர், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் மூலமாக
ெசால்லியனுப்பி சாெலாேமானுக்கு ெயதிதியா என்று
ெபயரிட்டார். நாத்தான் கர்த்தருக்காக இைதச்
ெசய்தான்.

தாவீது ரப்பாைவக் ைகப்பற்றுகிறான்
26 ரப்பா அம்ேமானியாவின்
தைலநகரமாயிருந்தது. அம்ேமானியரின் ரப்பாவுக்கு
எதிராக ேயாவாப் ேபாரிட்டான். அவன் அந்நகைரக்
ைகப்பற்றினான். 27 ேயாவாப் தாவீதிடம்
தூதுவர்கைள அனுப்பி, “நான் ரப்பாவுக்கு எதிராகப்
ேபார் ெசய்ேதன். நீர்நிைலகளின் நகரத்ைத நான்
ைகப்பற்றிேனன். 28 இப்ேபாது பிறைரயும் அைழத்து
வந்து இந்நகைரத் (ரப்பாைவ) தாக்குங்கள். நான்
ைகப்பற்றும் முன்பு இந்நகைரக் ைகப்பற்றுங்கள்.
நான் இந்நகைரக் ைகப்பற்றினால் அது என்
ெபயரால் அைழக்கப்படும்” என்று கூறினான்.

29 பின்பு தாவீது எல்ேலாைரயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு ரப்பாவுக்குப் ேபானான். அவன்
ரப்பாவுக்கு எதிராகப் ேபார்ெசய்து அந்நகைரக்
ைகப்பற்றினான். 30 அந்த ராஜாவின் தைலயிலிருந்த
கிரீடத்ைத தாவீது அகற்றினான். அக்கிரீடம்
ெபான்னாலானது. 75 பவுண்டு எைடயுள்ளது.
அக்கிரீடத்தில் விைலயுயர்ந்த கற்கள் இருந்தன.
அக்கீரிடத்ைத தாவீதுக்கு சூட்டினார்கள்.
அந்நகரிலிருந்து பல விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
தாவீது எடுத்துச் ெசன்றான்.

31 ரப்பாவின் ஜனங்கைள தாவீதின் நகருக்கு
ெவளிேய அைழத்துவந்தான். இரம்பம், கடப்பாைர,
இரும்புக்ேகாடரி ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தும்
ேவைலைய அவர்கள் ெசய்யும்படி தாவீது கூறினான்.
ெசங்கற்களால் கட்டிடம் கட்டும் ேவைலையச்
ெசய்யும்படியாகவும் தாவீது அவர்கைள
வற்புறுத்தினான். அம்ேமானியரின் நகரங்கள்
அைனத்திலும் தாவீது இதைனேய ெசய்தான். பின்பு
தாவீதும் அவனது பைடயினரும் எருசேலமுக்குத்
திரும்பிச் ெசன்றனர்.

அம்ேனானும் தாமாரும்

தாவீதுக்கு அப்சேலாம் என்னும் ெபயருள்ள
குமாரன் இருந்தான். அப்சேலாமின்
சேகாதரியின் ெபயர் தாமார் ஆகும்.

தாமார் மிகுந்த அழகுைடயவள். தாவீதின் மற்ெறாரு
குமாரனாகிய அம்ேனான் 2 தாமாைர விரும்பினான்.
தாமார் ஒரு கன்னிைக. அவளுக்கு எந்தத்
தீைமையயும் விைளவிக்க அம்ேனான்
நிைனக்கவில்ைல. எனினும் அவன் அவைள
அதிகமாக ேநசித்தான். ேநாயுறுமளவிற்கு
அம்ேனான் அவள் நிைனவானான்.

3 சிமியாவின் குமாரனாகிய ேயானதாப்
அம்ேனானின் ெநருங்கிய நண்பன். (சிமியா தாவீதின்
சேகாதரன்) ேயானதாப் மிகவும் புத்திசாலி. 4

ேயானதாப் அம்ேனாைன ேநாக்கி, “நாளுக்கு நாள் நீ
ெமலிந்துக்ெகாண்ேட வருகிறாய். நீ ராஜாவின்
குமாரன்! உனக்கு உண்பதற்கு ஏராளமான
ெபாருட்கள் இருந்தும், நீ ஏன் எைட குைறந்து
காணப்படுகிறாய்? ெசால்!” என்றான்.

2 சாமுேவல் 12:15
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அம்ேனான் ேயானதாைப ேநாக்கி, “நான் தாமாைர
மிகவும் விரும்புகிேறன். அவள் எனது ஒன்று-விட்ட-
சேகாதரன் அப்சேலாமின் சேகாதரி” என்றான்.

5 ேயானதாப் அம்ேனாைன ேநாக்கி,
“படுக்ைகக்குப் ேபா. ேநாயுற்றவன் ேபால் நடி. உன்
தந்ைத உன்ைனக் காணவருவார். அவரிடம், ‘எனது
சேகாதரியாகிய தாமார் வந்து எனக்கு உணவு
தரட்டும். அவள் என் முன்ேன உணவு சைமக்கட்டும்.
அப்ேபாது அைத நான் பார்த்து அவள் ைகயால்
புசிப்ேபன்’ என்று ெசால்” என்றான்.

6 அவ்வாேற அம்ேனான் படுக்ைகயில் படுத்து
ேநாயுற்றவன்ேபால் நடித்தான். தாவீது ராஜா
அம்ேனாைனப் பார்க்க வந்தான். அம்ேனான் தாவீது
ராஜாவிடம், “தயவு ெசய்து எனது சேகாதரி தாமாைர
உள்ேள வரச்ெசல்லுங்கள். அவள் என் முன்ேன
எனக்காக இரண்டு அப்பங்கள் சுட்டுதரட்டும்.
அப்ேபாது அவள் ைகயால் ஊட்ட அவற்ைற
புசிப்ேபன்” என்றான்.

7 தாவீது தாமாரின் வீட்டிற்கு ஆட்கைள
அனுப்பினான். ெசய்தி ெசால்ல வந்த ஆட்கள்
தாமாரிடம், “உனது சேகாதரன் அம்ேனான்
வீட்டிற்குச் ெசன்று அவனுக்காக ெகாஞ்சம்
உணைவத் தயாரித்துக் ெகாடு” என்றார்கள்.

8 எனேவ தாமார் தன் சேகாதரனாகிய
அம்ேனானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றாள். அம்ேனான்
படுக்ைகயில் இருந்தான். தாமார் மாைவ எடுத்து தன்
ைககளால் பிைசந்து, அப்பங்கைளச் சுட்டாள்.
அம்ேனான் எதிரிேலேய இதைனச் ெசய்தாள். 9

சைமயல் பாத்திரத்திலிருந்து அவற்ைற எடுத்து,
அம்ேனான் உண்பதற்காகப் பரிமாறினாள். ஆனால்
அம்ேனான் சாப்பிட மறுத்தான். அம்ேனான் தன்
ேவைலயாட்கைள ேநாக்கி, “இங்கிருந்து ேபாங்கள்,
என்ைனத் தனிைமயில் இருக்கவிடுங்கள்!” என்றான்.
எனேவ எல்லா ேவைலயாட்களும் அைறைய விட்டு
ெவளிேய ெசன்றனர்.

அம்ேனான் தாமாைரக் கற்பழித்தல்
10 அப்ேபாது அம்ேனான் தாமாரிடம், “உணைவப்
படுக்ைகயைறக்குள் ெகாண்டு வந்து உனது
ைககளால் எனக்கு உணவூட்டு” என்றான்.
எனேவ தாமார் தான் தயாரித்த அப்பங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு தன் சேகாதரனின்
படுக்ைகயைறக்குள் ெசன்றாள். 11 அவள்
அம்ேனானுக்கு அவ்வுணைவக் ெகாடுக்க
ஆரம்பித்தாள். ஆனால் அவேனா அவைள ைகையப்
பிடித்திழுத்து அவளிடம், “சேகாதரிேய, நீ என்ேனாடு
ேசர்ந்து படுத்துக்ெகாள்” என்றான்.

12 தாமார் அம்ேனானிடம், “சேகாதரேன,
ேவண்டாம்! அவ்வாறு ெசய்ய என்ைன வற்புறுத்தாேத!
அவமானமான இக்காரியத்ைதச் ெசய்யாேத!
இஸ்ரேவலில் இந்த ெகாடிய காரியம்
நடக்கக்கூடாது! 13 நான் எனக்கு ேநரும்
அவமானத்திலிருந்து ஒருேபாதும் மீளமுடியாது. நீ
ஒரு பயங்கர குற்றவாளி என்று ஜனங்கள்
கவனிப்பார்கள். தயவுெசய்து, ராஜாேவாடு ேபசு.
என்ைன நீ மணம் ெசய்துக்ெகாள்ள அவர்
அனுமதியளிப்பார்” என்றாள்.

14 ஆனால் அம்ேனான், தாமார் ெசான்னைதக்
ேகட்க மறுத்தான். அவன் தாமாைரக் காட்டிலும்

பலசாலி. அம்ேனான் தாமாைர பாலின
உறவுெகாள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தி அவைள
பலவந்தமாய் கற்பழித்தான். 15 பின்பு அம்ேனான்
தாமாைர ெவறுக்க ஆரம்பித்தான். அவைள முன்பு
விரும்பினதற்கு அதிகமாக அவைள ெவறுக்க
ஆரம்பித்தான். அம்ேனான் தாமாைர ேநாக்கி,
“எழுந்து இங்கிருந்து ேபா!” என்றான்.

16 தாமார் அம்ேனானிடம், “இப்படி என்ைன
அனுப்பிவிடாேத. முன்பு நிகழ்ந்தைதக் காட்டிலும்
அது தீைமயானதாக இருக்கும்” என்றாள்.
ஆனால் அம்ேனான், தாமார் ெசால்வைதக் ேகட்க
மறுத்தான். 17 அம்ேனான் தன் ேவைலயாைள
அைழத்து, “இப்ெபண்ைண இந்த அைறக்கு
ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்லுங்கள். பின்பு அவளுக்குப்
பிறகு கதைவ தாழ்ப்பாளிடுங்கள்” என்றான்.

18 அவ்வாேற அம்ேனானின் ேவைலக்காரன்
தாமாைர அைறக்கு ெவளிேய நடத்தி, கதைவத்
தாழிட்டான்.
தாமார் பலநிறங்களுள்ள ஒரு நீண்ட அங்கி
அணிந்திருந்தாள். ராஜாவின் கன்னிப் ெபண்கள்
(குமாரத்திகள்) இத்தைகய நீண்ட பலவர்ண அங்கி
அணிவது வழக்கமாக இருந்தது. 19 தாமார்
பலவர்ண அங்கிையக் கிழித்துக்ெகாண்டு, தைலயின்
ேமல் சாம்பைல வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டாள். பின்
அவள் தனது ைகையத் தைலயில் ைவத்துக்
ெகாண்டு அழ ஆரம்பித்தாள்.

20 அப்ேபாது தாமாரின் சேகாதரன் அப்சேலாம்
அவைள ேநாக்கி, “நீ உனது சேகாதரன்
அம்ேனானிடம் ெசன்றாயா? அவன் உன்ைனத்
துன்புறுத்தினானா? அைமதியாக இரு, அம்ேனான்
உனது சேகாதரன். நாங்கள் இது குறித்து
கவனித்துக்ெகாள்ேவாம். அதிகமாக உன் மனைத
வருத்தாேத” என்றான். தாமார் எதுவும்
ெசால்லவில்ைல. அவள் அைமதியாக அப்சேலாமின்
வீட்டில் தங்கும்படி ெசன்றாள்.

21 தாவீது ராஜா இச்ெசய்திையக்
ேகள்விப்பட்டான். அவன் மிகவும் ேகாபப்பட்டான்.
22 அப்சேலாம் அம்ேனாைன ெவறுத்தான்.
அப்சேலாம் அம்ேனானிடம் நல்லேதா ெகட்டேதா
ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசவில்ைல, தன் சேகாதரியாகிய
தாமாைரக் கற்பழித்ததால், அப்சேலாம்
அம்ேனாைன ெவறுத்தான்.

அப்சேலாம் பழிவாங்குதல்
23 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்சேலாமின்
ஆடுகளிலிருந்து உேராமத்ைதக் கத்தரிக்க
பாகால்ேசாரிலிருந்து சிலைர வரவைழத்தான்.
அைதப் பார்ப்பதற்ெகன்று ராஜாவின் எல்லாப்
பிள்ைளகைளயும் அப்சேலாம் அைழத்தான். 24

அப்சேலாம் ராஜாவிடம் ேபாய், “எனது ஆடுகளின்
மயிைரக் கத்தரிக்க சிலர் வந்துள்ளனர். உங்கள்
ேவைலயாட்கேளாடும் வந்து அைதப் பாருங்கள்”
என்றான்.

25 தாவீது ராஜா அப்சேலாமிடம், “இல்ைல
மகேன, நாங்கள் எல்ேலாரும் வரமாட்ேடாம்.
உனக்கு அதிகம் ெதால்ைலயாக இருக்கும்”
என்றான்.

2 சாமுேவல் 13:25
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தாவீைத வரும்படி அப்சேலாம் மிகவும் ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டான். ஆனால் தாவீது வரவில்ைல,
ஆனாலும் தன் ஆசிகைள அவனுக்கு வழங்கினான்.

26 அப்சேலாம், “நீங்கள் வர விரும்பாவிட்டால்
எனது சேகாதரன் அம்ேனாைன என்ேனாடு
அனுப்புங்கள்” என்றான்.
தாவீது ராஜா அப்சேலாமிடம், “அவன் ஏன்
உன்ேனாடு வரேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

27 அப்சேலாம் தாவீைத ெகஞ்சி, ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தான். எனேவ இறுதியாக,
அம்ேனானும், ராஜாவின் மற்ற குமாரர்களும்
அப்சேலாேமாடு ெசன்றனர்.

அம்ேனான் ெகாைலச் ெசய்யப்படுகிறான்
28 பின்பு, அப்சேலாம் தன் ேவைலயாட்களுக்கு
இவ்வாறு கட்டைளயிட்டான். “அம்ேனாைன
கவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள். அவன் குடிக்க
ஆரம்பித்து திராட்ைசரசப் ேபாைதயில்
ஆழ்ந்திருக்கும்ேபாது, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளயிடுேவன். நீங்கள் அம்ேனாைனத் தாக்கி
அவைனக் ெகால்லுங்கள். தண்டைன ேநரும் என்று
அஞ்சாதீர்கள். எவ்வாறாயினும், நீங்கள் எனது
கட்டைளக்குப் பணிகிறீர்கள். இப்ேபாது, துணிவும்
வீரமும் உைடயவர்களாய் இருங்கள்” என்றான்.

29 ஆைகயால் அப்சேலாமின் இளம் வீரர்கள்
அவன் கூறியபடிேய ெசய்தார்கள். அவர்கள்
அம்ேனாைனக் ெகான்றார்கள். ஆனால் தாவீதின்
பிற குமாரர்கள் தப்பிப் பிைழத்தார்கள். ஒவ்ெவாரு
குமாரனும் தன் ேகாேவறு கழுைதயின் ேமேலறித்
தப்பிச் ெசன்றான்.

தாவீதுக்கு அம்ேனானின் மரணச் ெசய்தி
30 ராஜாவின் குமாரர்கள் தங்கள் நகரத்ைத
ேநாக்கி பயணம் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆனால் நிகழ்ந்தவற்ைறப் பற்றிய ெசய்திைய தாவீது
ராஜா முந்திக் ேகள்விப்பட்டான். ஆனால்
அவனறிந்தச் ெசய்தி, “ராஜாவின் எல்லா
குமாரர்கைளயும் அப்சேலாம் ெகான்றுவிட்டான்.
ஒருவன் கூட உயிேராடு விடப்படவில்ைல”
என்பதாகும்.

31 தாவீது ராஜா தனது ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டு தைரயில் கிடந்தான். அவனருேக
நின்றுக்ெகாண்டிருந்த அதிகாரிகளும் தங்கள்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டனர்.

32 ஆனால் தாவீதின் சேகாதரனும், சிமியாவின்
மகனுமாகிய ேயானதாப், “ராஜாவின் எல்லா
குமாரர்களும் ெகால்லப்பட்டார்கள் என்று
நிைனக்கேவண்டாம்! அம்ேனான் மட்டுேம
மரித்தான். அப்சேலாமின் சேகாதரியாகிய தாமாைர
அம்ேனான் கற்பழித்ததிலிருந்து அப்சேலாம்
இதற்காகத் திட்டமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தான். 33

எனது ஆண்டவனாகிய ராஜாேவ, உங்கள் எல்லா
குமாரர்களும் மரித்துவிட்டனர் என்று
நிைனக்கேவண்டாம். அம்ேனான் மட்டுேம
மரித்தான்” என்றான்.

34 அப்சேலாம் ஓடிப்ேபாய்விட்டான்.
நகரேகாட்ைடச் சுவரின் மீது ஒரு காவலாள்
நின்றுக்ெகாண்டிருந்தான். மைல ேமட்டிலிருந்து
பலர் வந்துக்ெகாண்டிருப்பைத அவன் கவனித்தான்.

35 எனேவ ேயானதாப் தாவீது ராஜாைவ ேநாக்கி,
“பாருங்கள், நான் ெசான்னது சரிேய! ராஜாவின்
குமாரர்கள் வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்” என்றான்.

36 ேயானதாப் அவ்வாறு கூறி முடித்ததும்,
ராஜாவின் குமாரர்கள் வந்து ேசந்தனர். அவர்கள்
சத்தமாக அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். தாவீதும்
அவனது அதிகாரிகளும் அழ ஆரம்பித்தனர். அவர்கள்
மிகவும் புலம்பி அழுதனர். 37 தாவீது தனது
மகனுக்காக (அம்ேனானுக்காக) தினசரி அழுதான்.

அப்சேலாம் ேகசூருக்குத் தப்பிச் ெசல்லுதல்

அப்சேலாம் அம்மியூதின் குமாரனாகிய தல்மாய்
என்னும் ேகசூரின் ராஜாவிடம் ஓடிப் ேபானான். 38

அப்சேலாம் ேகசூருக்கு ஓடிப்ேபான பிறகு, அங்கு
மூன்று ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தான். 39 தாவீது ராஜா
அம்ேனானின் மரணத்திற்குப் பின், ஆறுதல்
ெபற்றான். ஆனால் அப்சேலாமின் பிரிவு அவைன
மிகவும் வாட்டியது.

ேயாவாப் புத்திசாலியான ஒரு ெபண்ைண தாவீதிடம்
அனுப்புகிறான்

தாவீது ராஜா அப்சேலாமின் பிரிைவத்
தாங்கமுடியாமல் வருந்துவைத
ெசருயாவின் குமாரனாகிய ேயாவாப்

அறிந்தான். 2 எனேவ, ேயாவாப் சிலைரத்
ெதக்ேகாவாவிற்கு அனுப்பி, அங்கிருந்து
புத்திசாலியான ஒரு ெபண்ைண அைழத்து வருமாறு
கூறினான். ேயாவாப் அந்தப் ெபண்ணிடம், “மிகவும்
துக்கமாயிருக்கிறவைளப்ேபால் காண்பித்துக்ெகாள்.
துக்கத்திற்கு அறிகுறியான ஆைடகைள
அணிந்துக்ெகாள். நல்ல ஆைடகைள அணியாேத.
மரித்த ஒருவருக்காக பல நாட்கள் வருந்துகிற
ஒருவைளப் ேபால் நடி. 3 ராஜாவிடம் ேபாய் நான்
உனக்குச் ெசால்லித்தரும் ெசாற்கைளப்
பயன்படுத்திப் ேபசு” என்றான். பின்பு ேயாவாப்
அப்ெபண்ணுக்கு அவள் கூற ேவண்டியவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாடுத்தான்.

4 பின்பு ெதக்ேகாவாைவச் ேசர்ந்த அப்ெபண்
ராஜாவிடம் ேபசினாள். அவள் தைரயில் விழுந்து
முகம் நிலத்ைதத் ெதாடும்படி வணங்கினாள். அவள்
குனிந்து, “ராஜாேவ, எனக்கு உதவுங்கள்!” என்றாள்.

5 தாவீது ராஜா அவளிடம், “உனக்கு ேநர்ந்த
பிரச்சைன என்ன?” என்று ேகட்டான்.
அப்ெபண், “நான் ஒரு விதைவ எனது கணவன்
மரித்துப்ேபானான். 6 எனக்கு இரண்டு குமாரர்கள்
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் களத்தில் ேபாரிட்டனர்.
ஒருவரும் அவர்கள் சண்ைடையச் ெசன்று
நிறுத்தவில்ைல. ஒருவன் மற்றவைனக்
ெகான்றுவிட்டான். 7 இப்ேபாது எனது குடும்பத்தார்
எனக்கு விேராதிகளாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
என்ைன ேநாக்கி, ‘சேகாதரைனக் ெகான்ற உனது
குமாரைன அைழத்து வா, நாங்கள் அவைனக்
ெகால்லேவண்டும். ஏெனனில் அவன் தனது
சேகாதரைனக் ெகான்றிருக்கிறான்’ என்றனர். எனது
குமாரன் ெநருப்பில் மீந்திருக்கும் கைடசி
கரிெநருப்ைபப் ேபான்றவன். அவன் மரித்தால்
எங்கள் குடும்ப விளக்கு அைணந்துவிடும். தந்ைதயின்
ெசாத்ைத சுதந்தரிக்கும்படி பிைழத்திருக்கும் ஒேர
குமாரன் அவேன. அவன் மரித்தால் மரித்துப்ேபான
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எனது கணவனின் ெசாத்துக்கள் ேவெறாருவருக்குச்
ெசாந்தமாகும். அவனது ெபயரும் ேதசத்தில்
இல்லாதபடி அழிந்துப்ேபாகும்” என்றாள்.

8 அப்ேபாது ராஜா அப்ெபண்ைண ேநாக்கி,
“வீட்டிற்குப் ேபா. நான் உன் காரியங்கைளக்
கவனிப்ேபன்” என்றான்.

9 ெதக்ேகாவாவின் ெபண் ராஜாைவ ேநாக்கி, “பழி
என் மீது இருக்கட்டும். எனது ஆண்டவனாகிய
ராஜாேவ! நீர் குற்றமற்றவர் உமது சிங்காசனமும்
குற்றமற்றது” என்றாள்.

10 தாவீது ராஜா, “யாேரனும் உன் மீது தீயவற்ைறக்
கூறினால் அவைன என்னிடம் அைழத்து வா. அவன்
உன்ைன மீண்டும் ெதால்ைலப்படுத்தமாட்டான்”
என்றான்.

11 அந்தப் ெபண், “தயவு ெசய்து, உமது
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ெபயரால் ஆைணயிட்டு
நீங்கள் அந்த ஜனங்கைளத் தடுப்பதாக எனக்கு
வாக்களியுங்கள். தனது சேகாதரைனக் ெகாைலச்
ெசய்ததற்காக அவர்கள் எனது குமாரைனத்
தண்டிக்க விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் என்
குமாரைன அழிக்காதபடி நீர் பாதுகாப்பீராக எனக்கு
வாக்கு ெகாடும்” என்றாள்.
தாவீது, “கர்த்தர் உயிேராடிருப்பது ேபாலேவ,
யாரும் உன் குமாரைனத் தாக்கமாட்டார்கள். உன்
குமாரனின் தைலயிலிருந்து ஒரு முடிகூட நிலத்தில்
விழாது” என்றான்.

12 அப்ெபண், “எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவேன,
தயவுெசய்து நான் ேவறு சிலவற்ைற உம்மிடம் ேபச
அனுமதியும்” என்றாள்.
ராஜா, “ெசால்” என்றான்.
13 அப்ேபாது அப்ெபண், “ேதவனுைடய
ஜனங்களுக்கு விேராதமாக ஏன் இவ்வாறு
திட்டமிடுகிறீர்? இவ்வாறு ெசால்லும்ேபாது நீேர
குற்றவாளிெயன்பைதக் காட்டிவிடுகிறீர். ஏெனனில்
உமது வீட்டிலிருந்து ேபாகும்படி ெசய்த உமது
குமாரைன வீட்டிற்குத் திரும்ப அைழத்துவரவில்ைல.
14 நாம் எல்ேலாரும் ஒரு நாள் மரிப்ேபாம். நாம்
நிலத்தில் சிந்திய தண்ணீைரப் ேபான்றவர்கள்.
யாரும் அத்தண்ணீைர நிலத்திலிருந்து மீண்டும்
ேசகரிக்க முடியாது. ேதவன் மக்கைள
மன்னிப்பாெரன்று உமக்குத் ெதரியும். பாதுகாப்பான
இடத்திற்கு விரட்டப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ேதவன்
திட்டம் வகுத்திருக்கிறார். ேதவன் தம்மிடமிருந்து
ஓடிப் ேபாகும்படி அவர்கைள வற்புறுத்தமாட்டார். 15

எனது ஆண்டவராகிய ராஜாேவ, நான்
இவ்வார்த்ைதகைள உம்மிடம் கூற வந்ேதன்.
ஏெனனில் ஜனங்கள் என்ைனப் பயமுறுத்தினர். நான்
எனக்குள் ெசால்லியதாவது, ‘நான் ராஜாவிடம்
ேபசுேவன். ராஜா ஒருேவைள எனக்கு உதவலாம். 16

ராஜா நான் ெசால்வைதக் ேகட்டு, என்ைனயும் எனது
குமாரைனயும் ெகால்ல விரும்பும் மனிதனிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார். அம்மனிதன் ேதவன் எங்களுக்குக்
ெகாடுத்த ெபாருட்கைளப் ெபறாதபடி ெசய்கிறான்.’
17 எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவனின் வார்த்ைதகள்
எனக்கு ஆறுதலளிக்கும் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
ஏெனனில் நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து வந்த தூதைனப்
ேபான்றவர். நல்லது எது, ெகட்டது எது என்பது
உமக்குத் ெதரியும். ேதவனாகிய கர்த்தர் உம்ேமாடு
இருக்கிறார்” என்றாள்.

18 தாவீது ராஜா அந்த ெபண்ணிற்கு உத்தரவாக,
“நான் ேகட்கவிருக்கும் ேகள்விக்கு நீ பதில் ெசால்ல
ேவண்டும்” என்றான். அப்ெபண், “எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவேன, தயவுெசய்து உங்கள் வினாைவ
ெசால்லுங்கள்” என்றாள்.

19 ராஜா, “இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்வதற்கு
ேயாவாப் உனக்குச் ெசால்லவில்ைலயா?” என்று
ேகட்டான்.
அப்ெபண் பதிலாக, “எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவேன, நீங்கள் உயிேராடிருக்குமளவிற்கு
நீங்கள் சரியானவர்! உங்கள் அதிகாரியாகிய
ேயாவாப் என்னிடம் இவற்ைறெயல்லாம் கூறும்படிச்
ெசான்னார். 20 நடந்த காரியங்கைள நீர்
வித்தியாசமான கண்ேணாட்டத்தில் பார்ப்பதற்காக
ேயாவாப் இவற்ைறச் ெசய்தார். என் ஆண்டவேன,
நீர் ேதவதூதைனப் ேபான்ற ஞானம் உள்ளவர்!
உமக்கு இப்பூமியில் நடப்பைவெயல்லாம் ெதரியும்”
என்றாள்.

அப்சேலாம் எருசேலம் திரும்புதல்
21 ராஜா ேயாவாைப ேநாக்கி, “இேதா, நான்
வாக்களித்தபடிேய ெசய்ேவன். ேபாய்
இைளஞனாகிய அப்சேலாைம இப்ேபாேத அைழத்து
வாருங்கள்” என்றான்.

22 ேயாவாப் முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கினான்.
அவன் தாவீது ராஜாைவ வாழ்த்தியபடிேய, “நீங்கள்
என்னிடம் கருைணக் காட்டுகிறீர்கள் என்பைத
இன்று அறிகிேறன். நான் ேகட்டைத நீர்
நிைறேவற்றுகிறபடியால் அைத நான் அறிகிேறன்”
என்றான்.

23 பின்பு ேயாவாப் எழுந்து ேகசூருக்குப் ேபாய்
அப்சேலாைம எருசேலமுக்கு அைழத்து வந்தான். 24

ஆனால் தாவீது ராஜா, “அப்சேலாம் தனது
வீட்டிற்குப் ேபாகலாம். ஆனால் அவன் என்ைனப்
பார்க்க வரமுடியாது” என்றான். எனேவ அப்சேலாம்
தனது வீட்டிற்குப் ேபானான். அப்சேலாம் ராஜாைவப்
பார்க்கேபாக முடியவில்ைல.

25 அப்சேலாமின் அழைகக்கண்ட ஜனங்கள்
வியந்தனர். இஸ்ரேவலில் ஒருவனும்
அப்சேலாைமப்ேபால் அழகுைடயவனாக
இருக்கவில்ைல. தைலயிலிருந்து பாதம்வைரக்கும்,
அவனது உடம்பில் ஒரு பழுதும் இல்லாதிருந்தது. 26

ஒவ்ேவாராண்டின் இறுதியிலும் அப்சேலாம் தனது
தைலையச் சிைரத்துக்ெகாண்டான். அவன்
சிைரத்தப் பின் தைலமயிைர எடுத்து,
நிறுத்துப்பார்த்தான். அது 5 பவுண்டு எைடயுள்ளதாக
இருந்தது. 27 அப்சேலாமுக்கு மூன்று குமாரர்களும்
ஒரு குமாரத்தியும் இருந்தனர். இந்த குமாரத்தியின்
ெபயர் தாமார். தாமார் ஒரு அழகிய ெபண்மணி.

ேயாவாபுக்கு அப்சேலாம் தன்ைன வந்து பார்க்குமாறு
வற்புறுத்தல்

28 அப்சேலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் வைர தாவீது
ராஜாைவப் பார்க்க அனுமதியின்றி எருசேலமில்
வாழ்ந்தான். 29 அப்சேலாம் ேயாவாபிடம் ஆட்கைள
அனுப்பினான். அவர்கள் ேயாவாபிடம் அப்சேலாைம
ராஜாவிடம் அனுப்புமாறு கூறினார்கள். ஆனால்
ேயாவாப் அப்சேலாமிடம் வரவில்ைல. இரண்டாவது

2 சாமுேவல் 14:29
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முைறயும் அப்சேலாம் ஒரு ெசய்திைய அனுப்பினான்.
ஆனால் ேயாவாப் இம்முைறயும் மறுத்தான்.

30 அப்ேபாது அப்சேலாம் தனது
ேவைலயாட்களிடம், “பாருங்கள், ேயாவாபின் வயல்
எனது வயலுக்கு அருகிலுள்ளது. அவனது வயலில்
பார்லிையப் பயிரிட்டிருக்கிறான். ேபாய் அந்த பார்லி
பயிைர எரித்துவிடுங்கள்” என்றான்.
எனேவ அப்சேலாமின் ேவைலயாட்கள் ேபாய்
ேயாவாபின் வயலுக்கு ெநருப்புமூட்டினர். 31

ேயாவாப் புறப்பட்டு அப்சேலாமின் வீட்டிற்கு வந்தான்.
ேயாவாப் அப்சேலாமிடம், “உன் ேவைலயாட்கள்
எதற்காக என் வயைலக் ெகாளுத்தினர்?” என்று
ேகட்டான்.

32 அப்சேலாம் ேயாவாபிடம், “நான் உனக்குச்
ெசய்தி ெசால்லியனுப்பிேனன். நான் உன்ைன இங்கு
வருமாறு அைழத்ேதன். உன்ைன ராஜாவிடம் அனுப்ப
விரும்பிேனன். ேகசூரிலிருந்து என்ைன இங்கு ஏன்
வரவைழத்தார் என்று எனக்காக நீ அவைரக் ேகட்க
ேவண்டும். நான் அவைர ேநரில் பார்க்கமுடியாது,
எனேவ நான் ேகசூரில் தங்கியிருந்தால் இன்னும்
நன்றாக இருந்திருக்கும். இப்ேபாது நான் ேபாய்
ராஜாைவக் காணவிடுங்கள். நான் பாவம்
ெசய்திருந்தால் அவர் என்ைனக் ெகால்லட்டும்!”
என்றான்.

அப்சேலாம் தாவீது ராஜாைவ சந்தித்தல்
33 பின்பு ேயாவாப் ராஜாவிடம் வந்து அப்சேலாமின்
வார்த்ைதகைளக் கூறினான். ராஜா அப்சேலாைம
வரவைழத்தான். அப்ேபாது அப்சேலாம் ராஜாவிடம்
வந்தான். அப்சேலாம் ராஜாவுக்கு முன்பு தைரயில்
விழுந்து வணங்கினான். ராஜா அப்சேலாைம
முத்தமிட்டான்.

அப்சேலாம் பல நண்பர்கைள கூட்டுதல்

இதற்குப் பின்பு அப்சேலாம் ஒரு ேதைரயும்,
குதிைரகைளயும் தனக்காக
ெபற்றுக்ெகாண்டான். அவன் ேதைரச்

ெசலுத்தும்ேபாது அவனுக்கு முன்ேன ஓடுவதற்கு 50
ஆட்கள் இருந்தனர். 2 அப்சேலாம் அதிகாைலயில்
எழுந்து நகர வாசலருேக நின்று, நியாயத்திற்காக
தாவீது ராஜாவிடம் ெசல்லும் ஆட்கைளக்
கவனிப்பான். பின்பு அவர்கேளாடு ேபசி, “எந்த
நகரத்திலிருந்து வருகிறாய்?” என்பான். அம்மனிதன்,
“நான் இஸ்ரேவலின் இந்த ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்” என்று கூறுவான். 3 அப்சேலாம்
அம்மனிதனிடம், “பாரும், நீ ெசால்வது சரிேய.
ஆனால் தாவீது ராஜா நீ ெசால்வைதக்
ேகட்கமாட்டார்” என்பான்.

4 அப்சேலாம் ேமலும், “யாராகிலும் என்ைன
இந்நாட்டின் நீதிபதியாக நியமித்தால் சிக்கேலாடு
வருகிற ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் நான் உதவக்
கூடும். அவனுக்குத் தக்க தீர்ப்பு கிைடப்பதற்கு நான்
உதவுேவன்” என்பான்.

5 எவனாகிலும் அப்சேலாமிடம் வந்து அவைன
வணங்கியதும் அப்சேலாம் அவைன ெநருங்கிய
நண்பனாக எண்ணி நடத்துவான். அப்சேலாம்
ைகைய நீட்டி, அவைனத் ெதாட்டு, முத்தமிடுவான். 6

தாவீது ராஜாவிடம் நீதி ேவண்டி வந்த எல்லா
இஸ்ரேவலருக்கும் அவ்வாேற ெசய்தான். அதனால்

இஸ்ரேவலருைடய இருதயங்கைளக்
கவர்ந்துக்ெகாண்டான்.

தாவீதின் அரைசப் ெபற அப்சேலாம் திட்டம்
7 நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அப்சேலாம்,
ராஜா தாவீதிடம், “எப்ேரானில் கர்த்தருக்கு நான்
ெகாடுத்த விேசஷ வாக்குறுதிைய
நிைறேவற்றுவதற்கு ேபாகிேறன். 8 ஆராமிலுள்ள
ேகசூரில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்ைகயில் அந்த
வாக்குறுதிைய நான் ெசய்ேதன்: ‘என்ைன கர்த்தர்
எருசேலமுக்குத் திரும்பக் ெகாண்டுவந்தால் நான்
கர்த்தருக்கு ேசைவச் ெசய்ேவன்’ என்ேறன்”
என்றான்.

9 தாவீது ராஜா, “சமாதானமாகப் ேபா” என்றான்.
அப்சேலாம் எப்ேரானுக்குப் ேபானான். 10 ஆனால்
அப்சேலாம் எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கள்
மூலமாகவும் உளவாளிகைள அனுப்பினான். இந்த
உளவாளிகள் ஜனங்களிடம், “நீங்கள் எக்காளம்
முழங்கியதும், ‘அப்சேலாம் எப்ேரானின் ராஜா
ஆனான்’ என்று கூறுங்கள்!” என்றான்.

11 அப்சேலாம் தன்ேனாடு வர 200 ேபைர
அைழத்தான். அவர்கள் எருசேலமிலிருந்து
அவேனாடு புறப்பட்டனர். ஆனால் அப்சேலாமின்
திட்டத்ைத அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்ைல. 12

அகித்ேதாப்ேபல் தாவீதுக்கு ஆேலாசைன
வழங்குபவர்களில் ஒருவன். அவன் கீேலா என்னும்
ஊைரச் ேசர்ந்தவன். அப்சேலாம் பலிகைளச்
ெசலுத்தும் ேபாது அகித்ேதாப்ேபைல
நகரத்திலிருந்து (கீேலாவிலிருந்து) வருமாறு
கூறினான். அப்சேலாமின் திட்டங்கள் சரிவர
நிைறேவறிக்ெகாண்டிருந்தன. ஜனங்களில் பலர்
அவனுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்தனர்.

அப்சேலாமின் திட்டங்கைள தாவீது அறிகிறான்
13 ஒரு மனிதன் தாவீதிடம் அச்ெசய்திையச்
ெசால்ல வந்தான். அவன், “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அப்சேலாைமப் பின்பற்றத்
ெதாடங்கியிருக்கிறார்கள்” என்றான்.

14 அப்ேபாது தாவீது எருசேலமில் தன்ேனாடிருந்த
அதிகாரிகைள ேநாக்கி, “நாம் தப்பித்து விட
ேவண்டும். நாம் தப்பிக்காவிட்டால் அப்சேலாம்
நம்ைம விட்டுவிடமாட்டான். அப்சேலாம் நம்ைமப்
பிடிக்கும் முன்னர் விைரவாய் ெசயல்படுேவாம். அவன்
நம் எல்ேலாைரயும் அழிப்பான், அவன் எருசேலம்
ஜனங்கைள அழிப்பான்” என்றான்.

15 ராஜாவின் அதிகாரிகள் அவைன ேநாக்கி,
“நீங்கள் ெசால்கின்றபடிேய நாங்கள் ெசய்ேவாம்”
என்றார்கள்.

தாவீதும் அவன் ஆட்களும் தப்பித்தனர்
16 தாவீது தன் வீட்டிலிருந்த எல்ேலாேராடும்
ெவளிேயறினான். தன் பத்து மைனவியைரயும்
வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்கு விட்டுச்
ெசன்றான். 17 எல்லா ஜனங்களும் பின் ெதாடர்ந்து
வர ராஜா ெவளிேயறினான். கைடசி வீட்டினருேக
சற்று நின்றார்கள். 18 தன் அதிகாரிகள் எல்ேலாரும்
ராஜா அருேக நடந்தனர். கிேரத்தியர், பிேலத்தியர்,
கித்தியர், (காத்திலிருந்து வந்த 600 ேபர்)
எல்ேலாரும் அருேக நடந்தார்கள்.

2 சாமுேவல் 14:30
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19 அப்ேபாது ராஜா கித்தியனாகிய ஈத்தாயிடம், “நீ
ஏன் எங்கேளாடு வந்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய்?
திரும்பிச் ெசன்று புதிய ராஜாேவாடு
(அப்சேலாேமாடு) தங்கியிரு. நீ ஒரு அந்நியன். இது
உன் ெசாந்த ேதசம் அல்ல. 20 ேநற்றுதான் நீ
என்ேனாடு ேசர்வதற்கு வந்தாய். நான் எங்ேக
ெசல்கிேறன் என்று ெதரியாதெபாழுது, உன்ைனயும்
அைலந்து திரிய என்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல்லேவண்டுமா? ேவண்டாம். திரும்பிப் ேபா.
உனது சேகாதரர்கைளயும் உன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல். உனக்கு இரக்கமும் உண்ைமயும்
காட்டப்படட்டும்” என்றான்.

21 ஆனால் ஈத்தாய் ராஜாவுக்குப் பதிலாக,
“கர்த்தர் உயிேராடிருப்பைதப்ேபால நீங்கள் வாழும்
காலம் வைரக்கும் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்.
வாழ்விலும், மரணத்திலும் நான் உங்கேளாடு
இருப்ேபன்!” என்றான்.

22 தாவீது ஈத்தாைய பார்த்து, “வா, நாம் கீதேரான்
ஆற்ைறக் கடக்கலாம்” என்றான்.
எனேவ காத் நகரிலிருந்து வந்த ஈத்தாயும்
அவனுைடய எல்லா ஜனங்களும் அவர்களுைடய
குழந்ைதகளும் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தார்கள்.
23 எல்லா ஜனங்களும் சத்தமாய் அழுதார்கள்.
தாவீது ராஜாவும் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்.
ஜனங்கள் பாைலவனத்திற்குச் ெசன்றார்கள். 24

சாேதாக்கும் ேலவியரும் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கீேழ
ைவத்தார்கள். எருசேலைம விட்டு எல்லா
ஜனங்களும் ெவளிேயறும் வைரக்கும் அபியத்தார்
ெஜபம் ெசய்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

25 தாவீது ராஜா சாேதாக்கிடம், “ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எருசேலமுக்குத் திரும்பவும்
ெகாண்டு ேபா. கர்த்தர் என்னிடம் இரக்கம்
காட்டினால் என்ைனத் திரும்பவும்
வரவைழத்துக்ெகாள்வார். கர்த்தர் எருசேலைமயும்
அவருைடய ஆலயத்ைதயும் பார்ப்பதற்கு எனக்கு
உதவுவார். 26 கர்த்தர் என்னிடம் கருைண
காட்டவில்ைல என்பாராயின், அவர் விரும்புகிற
எைதயும் எனக்குச் ெசய்யட்டும்” என்றான்.

27 ராஜா ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைகப் பார்த்து,
“நீ தீர்க்கதரிசி அல்லவா? நகரத்திற்குச்
சமாதானத்ேதாடு திரும்பிப் ேபா. உன் குமாரனாகிய
அகிமாைசயும் அபியத்தாரின் குமாரன்
ேயானத்தாைனயும் உன்ேனாடு அைழத்துப் ேபா. 28

ஜனங்கள் பாைலவனத்திற்குள் கடந்து ெசல்லும்
இடங்களில் நான் காத்திருப்ேபன். உங்களிடமிருந்து
ெசய்தி எனக்குக் கிைடக்கும் வைரக்கும் நான்
காத்திருப்ேபன்” என்றான்.

29 எனேவ சாேதாக்கும் அபியத்தாரும்
ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டிைய எருசேலமுக்கு
எடுத்துச் ெசன்று அங்ேக தங்கினார்கள்.

அகித்ேதாப்ேபலுக்கு எதிராக தாவீதின் ெஜபம்
30 தாவீது ஒலிவமைலக்குப் ேபானான். அழுதுக்
ெகாண்டிருந்தான். அவன் தைலைய மூடிக்ெகாண்டு,
கால்களில் மிதியடி இல்லாமல் நடந்தான்.
தாவீேதாடிருந்த எல்லா ஜனங்களும் அவர்களுைடய
தைலகைள மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அழுதபடிேய, தாவீேதாடு ெசன்றனர்.

31 ஒருவன் தாவீதிடம், “அப்சேலாேமாடு
திட்டமிட்டவர்களில் அகித்ேதாப்ேபலும் ஒருவன்”
என்றான். அப்ேபாது தாவீது, “கர்த்தாேவ நீர்
அகித்ேதாப்ேபலின் உபேதசம் பயனற்றைவயாக
இருக்கும்படி ெசய்யும்” என்று ெஜபம் ெசய்தான். 32

தாவீது மைலயின் உச்சிக்கு வந்தான். இங்கு அவன்
அடிக்கடி ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
வந்திருக்கின்றான். அப்ேபாது அற்கியனாகிய ஊசாய்
அவனிடம் வந்தான். அவன் அங்கி கிழிந்திருந்தது.
தைலயில் புழுதி இருந்தது.

33 தாவீது ஊசாய்க்கு, “நீ என்ேனாடு வந்தால்
எனக்குப் பாரமாவாய். 34 ஆனால் நீ
எருசேலமுக்குத் திரும்பிப் ேபானால்
அகித்ேதாப்ேபலின் அறிவுைர பயனற்றுப் ேபாகும்படி
நீ ெசய்யலாம். அப்சேலாமிடம், ‘ராஜாேவ, நான்
உங்கள் பணியாள். நான் உங்கள் தந்ைதக்கு ேசைவ
ெசய்ேதன். இப்ேபாது உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்ேவன்’ என்று கூறு. 35 ஆசாரியர்களான
சாேதாக்கும், அபியத்தாரும் உன்ேனாடு
இருப்பார்கள். நீ அரண்மைனயில் ேகட்கும்
ெசய்திகைள அவர்களிடம் ெசால்லேவண்டும். 36

சாேதாக்கின் குமாரன் அகிமாசும் அபியத்தாரின்
குமாரன் ேயானத்தானும் அவர்கேளாடிருப்பார்கள்.
அவர்கள் மூலமாக உனக்குத் ெதரியவரும்
ெசய்திகைள எனக்கு அனுப்பு” என்றான்.

37 தாவீதின் நண்பனாகிய ஊசாய் நகரத்திற்குப்
ேபானான். அப்சேலாம் எருசேலமுக்கு வந்தான்.

சீபா தாவீைதச் சந்திக்கிறான்

தாவீது ஒலிவமைல உச்சியின் ேமல்
ெகாஞ்சதூரம் நடந்துப்ேபானான். அங்கு
ேமவிேபாேசத்தின் பணியாளாகிய சீபா

தாவீைதச் சந்தித்தான். சீபாவிடம் ேசணம்
கட்டப்பட்ட இரண்டு கழுைதகள் இருந்தன.
கழுைதகள் 200 ெராட்டிகைளயும், 100 குைலகள்
உலர்ந்த திராட்ைசகைளயும், 100 ேகாைடக்காலக்
கனிகைளயும் ஒரு துருத்தி திராட்ைசரத்ைதயும்
சுமந்து வந்தன. 2 தாவீது ராஜா சீபாைவப் பார்த்து,
“இைவகெளல்லாம் எதற்கு?” என்று ேகட்டான்.
சீபா பதிலாக, “இந்தக் கழுைதகள் ராஜாவின்
குடும்பத்தினர் ெசல்வதற்காகவும் ெராட்டியும்
பழங்களும் அதிகாரிகளின் உணவிற்காகவும்,
திராட்ைசரசம் பாைலவனத்தில் நடந்து ெசல்ேவார்
ேசார்வுறும் ேபாது குடிப்பதற்காகவும் பயன்படும்”
என்றான்.

3 ராஜா, “ேமவிேபாேசத் எங்ேக?” என்று
ேகட்டான்.
சீபா ராஜாவிடம், “ேமவிேபாேசத் எருசேலமில்
இருக்கிறான் ஏெனன்றால் அவன் ‘இன்று என்
பாட்டனாரின் அரைச இஸ்ரவலர்கள் எனக்குத்
திருப்பிக் ெகாடுப்பார்கள் என நிைனக்கிறான்’”
என்று கூறினான்.

4 பின்னர் ராஜா சீபாவிடம், “சரி
ேமவிேபாேசத்திற்கு உரியவற்ைறெயல்லாம்
இப்ேபாது நான் உனக்குத் தருகிேறன்” என்றான்.
சீபா, “நான் உங்கைள வணங்குகிேறன். நான்
எப்ேபாதுேம உங்கள் தைய ெபறுேவன் எனக்
கருதுகிேறன்” என்றான்.

2 சாமுேவல் 16:4
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சீேமயி தாவீைத சபிக்கிறான்
5 தாவீது பகூரிமுக்கு வந்தான். சவுலின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன் ஒருவன்
பகூரிமுலிருந்து அங்கு வந்தான். இம்மனிதன்
ேகராவின் குமாரனாகிய சீேமயி. சீேமயி தாவீதிடம்
தீயவற்ைறப் ேபசியவனாக வந்தான். அவன் மீண்டும்,
மீண்டும் தீயனவற்ைறேய ேபசினான்.

6 தாவீதின் மீதும் அவனது அதிகாரிகள் மீதும்
சீேமயி கற்கைள வீச ஆரம்பித்தான். ஆனால்
மக்களும் வீரர்களும் தாவீைதச் சூழ்ந்து நின்று
அவைனக் காத்தனர். 7 சீேமயி தாவீைத சபித்தான்.
அவன், “ெகாைலகாரேன! ெவளிேய ேபா. ெவளிேய
ேபா. 8 கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கிறார்.
ஏெனனில், நீ சவுலின் குடும்பத்தாைரக் ெகாைலச்
ெசய்தாய். நீ சவுலின் இடத்தில் ராஜாவாக
அமர்ந்தாய். ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர்
அரசாட்சிைய உனது குமாரனான அப்சேலாமுக்குக்
ெகாடுத்துள்ளார். இப்ேபாது அேத தீைமகள் உனக்கு
ேநர்கின்றன. ஏெனனில் நீ ஒரு ெகாைலக்காரன்”
என்றான்.

9 ெசருயாவின் குமாரனாகிய அபிசாய் ராஜாைவ
ேநாக்கி, “எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவேர, ஏன்
இந்த மரித்த நாய் உம்ைம சபிக்க ேவண்டும்? நான்
சீேமயியின் தைலைய ெவட்டப் ேபாகிேறன்”
என்றான்.

10 அதற்கு ராஜா, “நான் என்ன ெசய்ய முடியும்,
ெசருயாவின் ஜனங்கேள? சீேமயி என்ைன
சபிக்கிறான். ஆனால் அவன் என்ைன சபிக்குமாறு
அவனிடம் கர்த்தர் கூறியுள்ளார்” என்றான். 11

தாவீது அபிசாயிடமும் அவனது பணியாட்களிடமும்,
“இங்ேக பாருங்கள், என் ெசாந்த குமாரனான
அப்சேலாம் என்ைனக் ெகால்ல முயல்கிறான். சீேமயி
என்ற ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தவன்
என்ைனக் ெகால்ல அதிக உரிைமயுைடவன். அவன்
அைதச் ெசய்யட்டும். அவன் தீய வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருக்கட்டும். கர்த்தர்
அவ்வாறு ெசய்ய அவனிடம் கூறியுள்ளார். 12 ஒரு
ேவைள கர்த்தர் தீய காரியங்கள் எனக்கு
ேநரிடுவைதப் பார்ப்பார். பின்பு கர்த்தர் சீேமயி
ெசால்லும் தீய காரியங்கள் ஒவ்ெவான்றிற்கும்
பதிலாக நல்லைதச் ெசய்யலாம்” என்றான்.

13 இவ்வாறு தாவீதும் அவனுைடய ஆட்களும்
பாைதயில் ெதாடர்ந்து நடந்துச் ெசன்றனர். ஆனால்
சீேமயி தாவீைதப் பின் ெதாடர்ந்தான்.
மைலேயாரமுள்ள மறுபுறத்துப் பாைதயில் சிேமயி
நடந்தான். சீேமயி தீயவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட நடந்தான். சீேமயி
கற்கைளயும் அழுக்ைகயுங்கூட தாவீதின் மீது
எறிந்தான்.

14 தாவீது ராஜாவும் அவனது ஆட்களும்
பகூரிம்முக்கு வந்தனர். ராஜாவும் அவனது ஆட்களும்
ேசார்வுற்றிருந்தனர். ஆைகயால் பகூரிமில்
ஓய்ெவடுத்தனர்.

15 அப்சேலாம், அகித்ேதாப்ேபல் மற்றும்
இஸ்ரேவலர் அைனவரும் எருசேலமுக்கு வந்தனர்.
16 தாவீதின் நண்பனாகிய அற்கியனாகிய ஊசாய்
அப்சேலாமிடம் வந்தான். ஊசாய் அப்சேலாமிடம்,
“ராஜாேவ! நீண்டகாலம் வாழ்க” என்றான்.

17 அப்சேலாம் பதிலாக, “நீ உன் நண்பனான
தாவீதுக்கு உண்ைமயாக இருக்கவில்ைலயா?
எருசேலைமவிட்டு உன் நண்பேனாடு ஏன்
ேபாகவில்ைல?” என்று கூறினான்.

18 அதற்கு ஊசாய், “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும்
ஆைளச் சார்ந்தவன் நான். இந்த ஜனங்களும்
இஸ்ரேவலரும் உம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். நான்
உம்ேமாடு தங்குேவன். 19 முன்பு நான் உமது
தந்ைதக்குப் பணியாற்றியிருக்கிேறன். ஆகேவ
இப்ேபாது நான் தாவீதின் குமாரனுக்குப்
பணிெசய்யேவண்டும். எனேவ உமக்குப் பணி
ெசய்ேவன்” என்றான்.

அப்சேலாம் அகித்ேதாப்ேபலிடம் அறிவுைர
ேகட்கிறான்

20 அப்சேலாம் அகித்ேதாப்ேபலிடம், “நாம்
இப்ேபாது என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

21 அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமிடம், “உங்கள்
தந்ைதயார் அவரது மைனவியரில் சிலைர
இங்கிருக்கும் வீட்ைடக் கவனிக்க விட்டிருந்தார்.
ேபாய், அவர்கேளாடு பாலின உறவுக்ெகாள்ளுங்கள்.
பின்பு எல்லா இஸ்ரேவலரும் உங்கள் தந்ைத
உங்கைள ெவறுப்பைத அறிவார்கள். உங்கள்
ஜனங்கள் உங்களுக்கு அதிகமான ஆதரவு காட்ட
ஊக்கமைடவார்கள்” என்றான்.

22 பின்பு அவர்கள் அப்சேலாமிற்காக வீட்டின்
மாடியின் மீது ஒரு கூடாரத்ைத அைமத்தனர்.
அப்சேலாம் தன் தந்ைதயின் மைனவியேராடு பாலின
உறவுக்ெகாண்டான். இஸ்ரேவலர் அதைனப்
பார்த்தனர். 23 அந்ேநரத்தில் அகித்ேதாப்ேபலின்
உபேதசம் தாவீதுக்கும், அப்சேலாமுக்கும் மிக
முக்கியமானதாக இருந்தது. ேதவன் மனிதனுக்குச்
ெசான்ன வாக்ைகப்ேபான்று முக்கியமானதாக
இருந்தது.

தாவீைதக் குறித்த அகித்ேதாப்ேபலின் அறிவுைர

அகிேதாப்ேபல் ேமலும் அப்சேலாமிடம்,
“நான் இப்ேபாது 12,000 ஆட்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். இன்றிரவு தாவீைத

நான் துரத்துேவன். 2 அவன் தளர்ந்து
ேசார்வுற்றிருக்கும்ேபாது அவைனப் பிடிப்ேபன். நான்
அவைனக் கலக்கமைடயச் ெசய்ேவன். அவனது
ஆட்கள் ஓடிவிடுவார்கள். ஆனால் தாவீது ராஜாைவ
மட்டும் ெகால்ேவன். 3 பின்பு ஜனங்கைளெயல்லாம்
உங்களிடம் அைழத்து வருேவன். தாவீது
மரித்துவிட்டால், எல்லா ஜனங்களும்
சமாதானத்ேதாடு திரும்புவார்கள்” என்றான்.

4 இத்திட்டம் அப்சேலாமுக்கும் இஸ்ரேவலின்
தைலவர்களுக்கும் நல்லெதனப்பட்டது. 5 ஆனால்
அப்சேலாம், “அற்கியனாகிய ஊசாையக்
கூப்பிடுங்கள். அவன் கூறுவைதக் ேகட்கேவண்டும்”
என்றான்.

அகித்ேதாப்ேபலின் அறிவுைரைய ஊசாய்
பாழாக்குகிறான்

6 ஊசாய் அப்சேலாமிடம் வந்தான். அப்சேலாம்
ஊசாயிடம், “இதுதான் அகித்ேதாப்ேபல்
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வகுத்தளித்த திட்டம். நாம் இைதப் பின்பற்ற
ேவண்டுமா? இல்ைலெயனில் ெசால்லும்” என்றான்.

7 ஊசாய் அப்சேலாமிடம், “இம்முைற
அகிப்ேதாப்ேபலின் அறிவுைர சரியாக இல்ைல”
என்றான். 8 ேமலும் ஊசாய், “உன் தந்ைதயும் அவரது
ஆட்களும் வலியவர்கள் என்பது உனக்குத் ெதரியும்,
தன் குட்டிகைளக் களவு ெகாடுத்த கரடிகள் ேபால்
அவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். உன்
தந்ைத பயிற்சிப் ெபற்ற வீரர். அவர் ஜனங்கேளாடு
இரவில் தங்கமாட்டார். 9 அவர் ஒருேவைள
குைகயிேலா, ேவெறங்ேகா ஒளிந்திருக்க ேவண்டும்.
அவர் முதலில் உன் ஆட்கைளத் தாக்கினால்,
ஜனங்கள் அச்ெசய்திைய அறிவார்கள். அவர்கள்,
‘அப்சேலாமின் ஆட்கள் ேதாற்கிறார்கள்’ என்று
நிைனப்பார்கள். 10 பின்பு சிங்கம் ேபால்
ைதரியம்ெகாண்ட ஆட்களும் பயப்படுவார்கள்.
ஏெனன்றால் எல்லா இஸ்ரேவலரும் உங்கள் தந்ைத
சிறந்த வீரர் என்றும், அவரது ஆட்கள்
ைதரியமானவர்கள் என்றும் அறிவார்கள்.

11 “இதுேவ நான் ெசால்ல விரும்புவதாகும்: நீ
தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டும் உள்ள
இஸ்ரேவலைர ஒன்று திரட்ட ேவண்டும். அப்ேபாது
கடலின் மணைலப் ேபால் பலர் இருப்பார்கள். பின்பு
நீ ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும். 12 நாம் தாவீைத
அவர் ஒளிந்திருக்குமிடத்திலிருந்து பிடிக்கலாம்.
பனித்துளி நிலத்தில் விழுவதுேபால், நாம் தாவீதின்
மீது விழுந்து பிடிக்கலாம். தாவீைதயும் அவரது
ஆட்கைளயும் ெகால்லலாம். யாரும் உயிேராடு
இருக்கமாட்டார்கள். 13 ஒருேவைள நகரத்திற்குள்
தாவீது தப்பிச் ெசன்றால் எல்லா இஸ்ரேவலரும்
அங்குக் கயிறுகைளக் ெகாண்டுவருவர். நகரத்தின்
மதில்கைள தகர்ப்ேபாம். நகரம் பள்ளத்தாக்காக
மாறும்படி ெசய்வர். ஒரு கல்கூட முன்பு ேபால்
நகரத்தில் இராது” என்றான்.

14 அப்சேலாமும் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்,
“அற்கியனாகிய ஊசாயின் அறிவுைர
அகித்ேதாப்ேபலுைடயைதக் காட்டிலும் சிறந்தது”
என்றனர். இது கர்த்தருைடய திட்டமானதால்
அவர்கள் அவ்வாறு கூறினார்கள். அகித்ேதாப்ேபலின்
நல்ல அறிவுைர பயனற்றுப்ேபாகும்படி கர்த்தர்
திட்டமிட்டார். அப்சேலாைம கர்த்தர் இவ்வாறு
தண்டிப்பார்.

தாவீதுக்கு ஊசாய் ஒரு எச்சரிக்ைக அனுப்புகிறான்
15 இவ்விஷயங்கைளெயல்லாம் ஆசாரியர்களாகிய
சாேதாக்குக்கும் அபியத்தாருக்கும் ஊசாய்
கூறினான். அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும்
இஸ்ரேவல் தைலவர்களுக்கும் கூறிய காரியங்கைள
அவன் அவர்களுக்குத் ெதரிவித்தான்.
சாேதாக்குக்கும், அபியத்தாருக்கும் ஊசாய் தான்
கூறிய ஆேலாசைன பற்றிய ெசய்திையயும்
ெதரிவித்தான். ஊசாய், 16 “விைரயுங்கள்!
தாவீதுக்குச் ெசய்தி அனுப்புங்கள். இன்றிரவில்
ஜனங்கள் பாைலவனத்திற்குக் கடந்து
ெசல்லுமிடங்களில் தங்கேவண்டாெமனக் கூறுங்கள்.
ஆனால் உடேன ேயார்தான் நதிையக் கடக்க
ேவண்டும். நதிையக் கடந்துவிட்டால் ராஜாவும்
அவனுைடய ஜனங்களும் பிடிபடமாட்டார்கள்” என்று
கூறினான்.

17 ஆசாரியர்களின் குமாரர்களாகிய
ேயானத்தானும் அகிமாசும், இன்ேறாேகல்
என்னுமிடத்தில் காத்திருந்தார்கள். ஊருக்குள்
ேபாவைதப் பிறர் காணேவண்டாெமன
விரும்பினார்கள், எனேவ ஒரு ேவைலக்காரப்
ெபண்மணி அவர்களிடம் வந்தாள். அவள்
அவர்களுக்குச் ெசய்திையத் ெதரிவித்தாள். பின்பு
ேயானத்தானும் அகிமாசும் ராஜா தாவீதிடம் ெசன்று
இவ்விஷயங்கைளப்பற்றித் ெதரிவித்தனர்.

18 ஆனால் ஒரு சிறுவன் ேயானத்தாைனயும்
அகிமாைசயும் பார்த்துவிட்டான். அவன் அைதச்
ெசால்வதற்கு அப்சேலாமிடம் ஓடினான்.
ேயானத்தானும் அகிமாசும் விைரவாக
ஓடிவிட்டார்கள். அவர்கள் பகூரிமில் உள்ள ஒரு
மனிதனின் வீட்ைட அைடந்தனர். அவன் முற்றத்தில்
ஒரு கிணறு இருந்தது. ேயானத்தானும் அகிமாசும்
கிணற்றினுள் இறங்கினார்கள். 19 அம்மனிதனின்
மைனவி ஒரு விரிப்ைப எடுத்துக் கிணற்றின் மீது
விரித்தாள். பின்பு அவள் அதன் மீது தானியங்கைளப்
பரப்பினாள். தானியத்ைதக் குவித்து
ைவத்திருந்தாற்ேபால் அக்கிணறு காணப்பட்டது.
யாரும் ேயானத்தனும் அகிமாசும் அங்கு
ஒளிந்திருப்பைதக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. 20

அப்சேலாமின் பணியாட்கள் வீட்டிலிருந்த
ெபண்ணிடம் வந்தார்கள். அவர்கள், “ேயானத்தானும்
அகிமாசும் எங்ேக?” என்று ேகட்டார்கள்.
அப்ெபண் அப்சேலாமின் ேவைலயாட்களிடம்,
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ நதிையக் கடந்துவிட்டார்கள்
என்று கூறினாள்.
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் பின்பு
ேயானத்தாைனயும் அகிமாைசயும் ேதடினர், ஆனால்
அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல. எனேவ
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் எருசேலமுக்குத்
திரும்பினார்கள்.

21 அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் ேபான பிறகு,
ேயானத்தானும் அகிமாசும் கிணற்றிற்கு ெவளிேய
வந்தார்கள். அவர்கள் ேபாய் தாவீது ராஜாவிடம்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் தாவீைத ேநாக்கி,
“விைரந்து நதிையக் கடந்து ேபாய்விடுங்கள்.
அகித்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு எதிராக இந்த
காரியங்கைளத் திட்டமிட்டுள்ளான்” என்றார்கள்.

22 அப்ேபாது தாவீதும் அவேனாடிருந்த எல்லா
ஜனங்களும் ேயார்தான் நதிையக் கடந்தார்கள்.
சூரியன் ேதான்றும் முன்னர் தாவீதின் ஜனங்கள்
ேயார்தான் நதிையக் கடந்துவிட்டிருந்தனர்.

அகித்ேதாப்ேபல் தற்ெகாைல ெசய்துக்ெகாள்கிறான்
23 இஸ்ரேவலர் தனது அறிவுைரைய ஏற்றுக்
ெகாள்ளவில்ைல என்று அகித்ேதாப்ேபல் கண்டான்.
அகித்ேதாப்ேபல் கழுைதயின் ேமல் சுைமகைள
ஏற்றிக்ெகாண்டான். அவன் நகரத்திலிருந்த தன்
வீட்டிற்குச் ெசன்றான். அவன் தன் குடும்பக்
காரியங்கைள ஒழுங்குப்படுத்தி, தூக்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டான். அகித்ேதாப்ேபல்
மரித்தபிறகு, ஜனங்கள் அவைன அவனது தந்ைதயின்
கல்லைறக்குள் புைதத்தார்கள்.

அப்சேலாம் ேயார்தான் நதிையக் கடக்கிறான்
24 தாவீது மக்னாயீைம வந்தைடந்தார்.
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அப்சேலாமும் இஸ்ரேவலரும் ேயார்தான் நதிையக்
கடந்தனர். 25 அப்சேலாம் அமாசாைவப் பைடக்குத்
தைலவனாக்கினான். அமாசா ேயாவாபின் பதவிைய
வகித்தான். அமாசா இஸ்மேவலனாகிய எத்திராவின்
குமாரன். ெசருயாவின் சேகாதரியாகிய நாகாசின்
குமாரத்தியாகிய அபிகாயில் அமாசாவின் தாய்.
(ெசருயா ேயாவாபின் தாய்)

26 கீேலயாத் ேதசத்தில் அப்சேலாமும்
இஸ்ரேவலரும் பாளயமிறங்கினார்கள்.

ேசாபி, மாகீர், பர்சிலா ஆகிேயார்
27 தாவீது மக்னாயீைம வந்தைடந்தார். அந்த
இடத்தில் ேசாபி, மாகீர், பர்சிலா ஆகிேயார்
இருந்தனர். (அம்ேமானியரின் ஊராகிய ரப்பாைவச்
சார்ந்தவன் ேசாபி நாகாசின் குமாரன்
ேலாேதபாரிலிருந்து அம்மிேயலின் குமாரனாகிய
மாகீர் வந்தான். கீேலயாத்திலுள்ள
ேராகிலிமிலிருந்து வந்தவன் பர்சிலா) 28 அவர்கள்,
“பாைலவனத்தில் ஜனங்கள் ேசார்ேவாடும்,
பசிேயாடும், தாகத்ேதாடும் இருக்கிறார்கள்”
என்றார்கள். தாவீதும் அவரின் ஜனங்களும்
உண்பதற்காகவும் குடிப்பதற்காகவும் அவர்கள் பல
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள். படுக்ைககள்,
குவைளகள், மண்பாண்டங்கள் ஆகியவற்ைறயும்
அவர்கள் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் ேகாதுைம,
பார்லி, மாவு, வறுத்த தானியங்கள், ெபரும்பயிறு,
சிறும் பயிறு, உலர்ந்த ெகாட்ைடகள், ேதன்,
ெவண்ெணய், ஆடுகள், பால்கட்டிகள் ஆகியவற்ைறக்
ெகாண்டு வந்தார்கள்.

தாவீது ேபாருக்குத் தயாராகிறான்

தாவீது தன் ஆட்கைள எண்ணிப்
பார்த்தான். 1,000 ேபருக்கு ஒரு
பைடத்தைலவனாகவும் 100 ேபருக்கு ஒரு

பைடத்தைலவனாகவும் ஜனங்கைள வழி
நடத்துேவாைர நியமித்தான். 2 ஜனங்கைள மூன்று
பிரிவினராகப் பிரித்தான். பின்பு ஜனங்கைள
ெவளிேய அனுப்பினான். மூன்றில் ஒரு பகுதி
ஜனங்கைள ேயாவாப் வழி நடத்தினான். மற்ெறாரு
மூன்றில் ஒரு பகுதியினைர ெசருயாவின் குமாரனும்
ேயாவாபின் சேகாதரனுமாகிய அபிசாய் வழி
நடத்தினான். காத்திலிருந்து வந்த ஈத்தாயி
மூன்றாவது பிரிவு ஜனங்கைள வழி நடத்தினான்.
தாவீது ராஜா ஜனங்களிடம், “நானும் உங்கேளாடு
வருேவன்” என்று கூறினான்.

3 ஆனால் ஜனங்கள், “இல்ைல, நீங்கள்
எங்கேளாடு வரக்கூடாது. ஏெனனில் நாங்கள்
(யுத்தத்தில்) ஓடிவிட்டால் அப்சேலாமின் ஆட்கள்
ெபாருட்படுத்தமாட்டார்கள். நம்மில் பாதி ேபர்
ெகால்லப்பட்டாலும் அப்சேலாமின் ஆட்கள்
கவைலப்படமாட்டார்கள். ஆனால் நீங்கள் எங்களில்
10,000 ேபருக்கு ஒப்பானவர்கள்! நீங்கள் நகரத்தில்
தங்கியருப்பேத நல்லது. பின்பு எங்களுக்கு உதவி
ேதைவயானால், நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ முடியும்”
என்றார்கள்.

4 ராஜா ஜனங்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள்
சிறந்தெதன முடிெவடுக்கும் காரியத்ைதேய நான்
ெசய்ேவன்” என்றான்.

பின்பு ராஜா வாயிலருேக வந்து நின்றான். பைட
ெவளிேய ெசன்றது. அவர்கள் 100 ேபராக மற்றும்
1,000 ேபராக அணிவகுத்துச் ெசன்றனர்.

5 ேயாவாப், அபிசாயி, ஈத்தாய் ஆகிேயாருக்கு
ராஜா ஒரு கட்டைளயிட்டான். அவன், “இைத
எனக்காகச் ெசய்யுங்கள் அப்சேலாமிடம்
ெமன்ைமயாய் நடந்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
ஜனங்கள் எல்லாரும் அப்சேலாைமக் குறித்து
பைடத் தைலவர்களுக்கு ராஜா இட்ட
கட்டைளையக் ேகட்டார்கள்.

தாவீதின் பைட அப்சேலாமின் பைடையத்
ேதாற்கடிக்கிறது

6 அப்சேலாமின் இஸ்ரேவலருைடய பைடையத்
தாவீதின் பைட களத்தில் சந்தித்தது. அவர்கள்
எப்பிராயீமின் காட்டில் சண்ைடயிட்டனர். 7

தாவீதின் பைட இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்தது.
அன்ைறக்கு 20,000 ஆட்கள் ெகால்லப்பட்டனர். 8

அப்ேபார் ேதசெமங்கும் பரவியது. அன்ைறக்கு
வாளால் மரித்ேதாைரக்காட்டிலும் காட்டில்
மரித்தவர்கேள அதிக எண்ணிைகயில் இருந்தனர்.

9 அப்சேலாம் தாவீதின் அதிகாரிகைளச் சந்திக்க
ேநர்ந்தது. அப்சேலாம் தனது ேகாேவறு கழுைதயின்
ேமேலறிக்ெகாண்டு, தப்பித்துச்ெசல்ல முயன்றான்.
ஒரு ெபரிய கர்வாலி மரத்தின் கீேழ அந்தக் ேகாேவறு
கழுைதச் ெசன்றது. அதன் கிைளகள் அடர்த்தியாக
இருந்தன. அப்சேலாமின் தைல மரத்தில்
அகப்பட்டுக்ெகாண்டது, அவன் ஏறி வந்த ேகாேவறு
கழுைத ஓடிவிட்டதால், அப்சேலாம் நிலத்திற்கு
ேமலாகத் ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தான்.

10 ஒரு மனிதன் நிகழ்ந்தது அைனத்ைதயும்
பார்த்தான். அவன் ேயாவாபிடம், “ஓர் கர்வாலி
மரத்தில் அப்சேலாம் ெதாங்கிக்ெகாண்டிருப்பைத
நான் கண்ேடன்” என்றான்.

11 ேயாவாப் அம்மனிதைன ேநாக்கி, “ஏன்
அவைனக் ெகான்று நிலத்தில் விழும்படியாகச்
ெசய்யவில்ைல? நான் உனக்கு ஒரு கச்ைசையயும்
10 ெவள்ளிக் காைசயும் ெகாடுத்திருப்ேபன்!”
என்றான்.

12 அம்மனிதன் ேயாவாைப ேநாக்கி, “நீங்கள்
எனக்கு 1,000 ெவள்ளிக்காைசக் ெகாடுத்தாலும்
நான் ராஜாவின் குமாரைனக் காயப்படுத்த
முயலமாட்ேடன். ஏெனனில் உங்களுக்கும்,
அபிசாயிக்கும், ஈத்தாயிக்கும் ராஜா இட்ட
கட்டைளைய நாங்கள் ேகட்ேடாம். ராஜா, ‘இைளய
அப்சேலாைமக் காயப்படுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றான். 13 நான்
அப்சேலாைமக் ெகான்றால் ராஜா கண்டு
பிடித்துவிடுவான். அப்ேபாது நீங்கேள என்ைனத்
தண்டிப்பீர்கள்” என்றான்.

14 ேயாவாப், “நான் உன்ேனாடு இங்குப் ெபாழுைத
வீணாக்கமாட்ேடன்!” என்றான்.
அப்சேலாம் உயிேராடு இன்னும் ஓக் மரத்தில்
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். ேயாவாப் மூன்று
ஈட்டிகைள எடுத்தான். அவற்ைற அப்சேலாைம
ேநாக்கி எறிந்தான். அைவ அப்சேலாமின்
இருதயத்ைத துைளத்தன. 15 ேயாவாபுக்கு
யுத்தத்தில் உதவிய பத்து இளம் வீரர்கள் இருந்தனர்.
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அந்த பத்து ேபரும் அப்சேலாைமச் சூழ்ந்து நின்று
அவைனக் ெகான்றனர்.

16 ேயாவாப் எக்காளம் ஊதி அப்சேலாமின்
இஸ்ரேவலைரத் துரத்துவைத நிறுத்துமாறு
அறிவித்தான். 17 பின்பு அப்சேலாமின் உடைல
ேயாவாபின் ஆட்கள் எடுத்துக் காட்டிலிருந்த ஒரு
ெபரிய குழியில் இட்டனர். அக்குழிையப் ெபரிய
கற்களால் மூடினார்கள்.
அப்சேலாைமப் பின்பற்றிய இஸ்ரேவலர்
ஓடிப்ேபாய், தங்கள் வீடுகைள அைடந்தனர்.

18 அப்சேலாம் உயிேராடிருந்தேபாது ராஜாவின்
பள்ளதாக்கில் ஒரு தூைண நிறுவினான். அப்சேலாம்,
“எனது ெபயைர நிைலநிறுத்துவதற்கு எனக்கு
குமாரன் இல்ைல” என்றான். எனேவ அத்தூணுக்கு
தனது ெபயரிட்டான். அத்தூண் இன்ைறக்கும்
“அப்சேலாமின் ஞாபகச் சின்னம்” என்று
அைழக்கப்படுகிறது.

ேயாவாப் தாவீதுக்கு ெசய்தியனுப்புகிறான்
19 சாேதாக்கின் குமாரனாகிய அகிமாஸ்
ேயாவாைப ேநாக்கி, “நான் ஓடிப்ேபாய் தாவீது
ராஜாவுக்குச் ெசய்திையத் ெதரிவிப்ேபன்.
அவருக்காக பைகவைன கர்த்தர் தாேம அழித்தார்
என்று ெசால்ேவன்” என்றான்.

20 ேயாவாப் அகிமாசிடம், “ேவண்டாம், நீ இன்று
தாவீதுக்குச் ெசய்திையச் ெசால்ல ேவண்டாம்.
இன்றல்ல, இன்ெனாரு நாள் ெசய்திையக் ெகாண்டு
ேபாகலாம். ஏெனனில், ராஜாவின் குமாரன்
மரித்துவிட்டான்” என்றான்.

21 பின்பு ேயாவாப் கூஷிைய ேநாக்கி, “நீ பார்த்த
காரியங்கைள ராஜாவிடம் ேபாய்ச் ெசால்” என்றான்.
கூஷியன் ேயாவாைப வணங்கினான். பின்பு அவன்
தாவீதுக்குச் ெசால்ல ஓடினான்.

22 ஆனால் சாேதாக்கின் குமாரனாகிய அகிமாஸ்
ேயாவாைப மீண்டும் ேவண்டியவனாய், “எது
நடந்தாலும் பரவாயில்ைல. கூஷியன் பின்னால் ஓட
என்ைன அனுமதியுங்கள்!” என்றான்.
ேயாவாப், “மகேன, ஏன் நீ ெசய்திையக்
ெகாண்டுேபாக ேவண்டும் என நிைனக்கிறாய்? நீ
கூறப்ேபாகும் ெசய்திக்கு எந்தப் பரிைசயும்
ெபறமாட்டாய்” என்றான்.

23 அகிமாஸ் பதிலாக, “எது நடந்தாலும்
பரவாயில்ைல, நான் ஓடுேவன்” என்றான்.
ேயாவாப் அகிமாசிடம், “ஓடு!” என்றான்.
அப்ேபாது அகிமாஸ் ேயார்தான் பள்ளதாக்கு
வழியாக ஓடினான். அவன் கூஷியைன
முந்திவிட்டான்.

தாவீது ெசய்திைய அறிகிறான்
24 நகர வாயில்கள் இரண்டிற்கும் நடுேவ தாவீது
உட்கார்ந்திருந்தான். வாயில் மதிலின் கூைரயில்
காவலன் ேபாய் நின்றான். ஒரு மனிதன் தனித்து
ஓடிவருகிறைதக் காவலன் கண்டான். 25 காவலன்
தாவீது ராஜாவிடம் உரக்கச் ெசான்னான்.
தாவீது ராஜா, “அம்மனிதன் தனித்து வந்தால்
அவன் ெசய்திக் ெகாண்டு வருகிறான்” என்றான்.
அம்மனிதன் அருேக வந்துக்ெகாண்டிருந்தான். 26

காவலன் மற்ெறாரு மனிதனும் ஓடி வருவைதக்
கண்டான். காவலன் வாயிற் காப்ேபானிடம், “பார்!

மற்ெறாருவனும் தனியாக ஓடிவருகிறான்!” என்றான்.
ராஜா, “அவனும் ெசய்திக் ெகாண்டு வருகிறான்”
என்றான்.

27 காவலன், “சாேதாக்கின் குமாரன் அகிமாைசப்
ேபால் முதல் மனிதன் ஓடிவருகிறான்” என்றான்.
ராஜா, “அகிமாஸ் நல்ல மனிதன். அவன்
நற்ெசய்திையக் ெகாண்டு வரக்கூடும்” என்றான்.

28 அகிமாஸ் ராஜாவிடம், “எல்லாம் நல்லபடி
நடந்தது!” என்றான். அகிமாஸ் ராஜாைவ
வணங்கினான். அவனது முகம் நிலத்திற்கு அருகில்
வந்தது. அகிமாஸ், “உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
துதியுங்கள்! எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவேன,
உங்களுக்கு எதிரான ஆட்கைள கர்த்தர்
ேதாற்கடித்தார்” என்றான்.

29 ராஜா, “இளம் அப்சேலாம் நலமா?” என்று
ேகட்டான்.
அகிமாஸ் பதிலாக, “ேயாவாப் என்ைன
அனுப்பியேபாது ெபரிய சந்தடியிருந்தது. அது
என்னெதன்று எனக்குத் ெதரியாது” என்றான்.

30 அப்ேபாது ராஜா, “இங்ேக வந்து நின்று
காத்திரு” என்றான். அகிமாசும் தள்ளிப்ேபாய்
நின்றான்.

31 கூஷியன் வந்தான். அவன், “எனது
ஆண்டவனாகிய ராஜாவுக்குச் ெசய்தி இது.
உங்களுக்கு எதிரான ஜனங்கைள கர்த்தர் இன்று
தண்டித்தார்!” என்றான்.

32 ராஜா கூஷியைன ேநாக்கி, “இளம் அப்சேலாம்
நலமா?” என்றான்.
கூஷியன் பதிலாக, “உங்களுக்கு எதிராக வரும்
பைகவர்களும் ஜனங்களும் இந்த இளம் மனிதைனப்
(அப்சேலாைமப்) ேபால தண்டிக்கப்படுவார்கள் என
நம்புகிேறன்” என்றான்.

33 அப்ேபாது அப்சேலாம் மரித்துவிட்டான்
என்பைத ராஜா அறிந்தான். ராஜா நிைல
குைலந்தான். நகரவாயிலின் ேமலிருந்த அைறக்கு
அவன் ெசன்றான். அங்ேக அவன் அழுதான்.
ேபாகும்ேபாது, “எனது குமாரன் அப்சேலாேம, என்
குமாரன் அப்சேலாேம! நான் உனக்காக
மரித்திருக்கலாம் என விரும்புகிேறன். என் மகேன,
என் மகேன!” என்றான்.

ேயாவாப் தாவீைதக் கடிந்துக் ெகாள்கின்றான்

ஜனங்கள் ேயாவாபுக்குச் ெசய்திையத்
ெதரிவித்தனர். அவர்கள் ேயாவாைப
ேநாக்கி, “பாருங்கள் ராஜா

அப்சேலாமுக்காக மிகவும் அழுது துக்கமாய்
இருக்கிறார்” என்றார்கள். 2 அன்ைறய ேபாரில்
தாவீதின் பைட ெவற்றி ெபற்றது, ஆனால் அந்த நாள்
எல்ேலாருக்கும் துக்க நாளாக அைமந்தது. “ராஜா
தனது மகனுக்காக அதிக துக்கமைடந்துள்ளான்”
என்பைத ஜனங்கள் ேகள்விப்பட்டதால் அது மிகுந்த
துக்க நாள் ஆயிற்று.

3 ஜனங்கள் அைமதியாக நகரத்திற்குள் வந்தனர்.
ேபாரில் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு, ஓடிப்ேபான
ஜனங்கைளப்ேபால் அவர்கள் இருந்தார்கள். 4

ராஜா முகத்ைத மூடிக் ெகாண்டிருந்தான். “எனது
குமாரன் அப்சேலாேம, ஓ அப்சேலாேம, என் மகேன,
என் மகேன!” என்று அவன் சத்தமிட்டு அழுதுக்
ெகாண்டிருந்தான்.

2 சாமுேவல் 19:4
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5 ராஜாவின் அரண்மைனக்குள் ேயாவாப் வந்தான்.
ேயாவாப் ராஜாைவப் பார்த்து, “உங்கள் ஒவ்ெவாரு
அதிகாரிகைளயும் நீங்கள் புண்படுத்துகிறீர்கள்.
பாருங்கள் அந்த அதிகாரிகள் இன்று உங்கள்
உயிைரக் காப்பாற்றினார்கள். அவர்கள் உங்கள்
குமாரர்கள், குமாரத்திகள், மைனவிகள்,
ேவைலக்காரிகள் ஆகிேயாரின் உயிர்கைளயும்
காப்பாற்றினார்கள். 6 உங்கைளப்
பைகக்கிறவர்கைள நீர் ேநசிக்கிறீர். உங்கைள
ேநசிக்கிறவர்கைள நீர் ெவறுக்கிறீர். உங்கள்
அதிகாரிகளும் உங்கள் வீரர்களும் உங்களுக்கு ஒரு
ெபாருட்டல்ல என்பைத இன்று
ெவளிப்படுத்திவிட்டீர்கள். அப்சேலாம்
உயிேராடிருந்து, நாங்கள் அைனவரும்
ெகால்லப்பட்டிருந்தால் நீர் மிகவும்
மகிழ்ச்சியைடந்திருப்பீர் என்பைத அறிந்துெகாள்ள
முடிகிறது! 7 இப்ேபாது எழுந்து ேபாய் உங்கள்
அதிகாரிகளிடம் ேபசுங்கள். அவர்கைள
உற்சாகப்படுத்துங்கள்! இப்ேபாேத எழுந்து நீங்கள்
அவ்வாறு ெசய்யாவிட்டால், இன்றிரவு உம்ேமாடு
ஒருவன்கூட இருக்கமாட்டான் என்று கர்த்தர் மீது
ஆைணயிட்டுச் ெசால்கிேறன். நீங்கள்
குழந்ைதயாயிருந்ததிலிருந்து அனுபவித்த எல்லா
துன்பங்கைளயும்விட அது தீைமயானதாக
இருக்கும்” என்றான்.

8 அப்ேபாது ராஜா நகரவாயிலுக்குச் ெசன்றான்.
ராஜா வாயிலருேக வந்துள்ளான் என்ற ெசய்தி
பரவியது. எனேவ எல்ேலாரும் ராஜாைவக் காண
வந்தனர். அப்சேலாைமப் பின்பற்றிய இஸ்ரேவலர்
வீடுகளுக்கு ஓடிப்ேபாய் விட்டனர்.

தாவீது மீண்டும் ராஜாவாகுதல்
9 எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கைளச் ேசர்ந்த
ஜனங்களும் விவாதிக்கக் ெதாடங்கினார்கள்.
அவர்கள், “ெபலிஸ்தியரிடமிருந்தும் பிற
பைகவரிடமிருந்தும் தாவீது ராஜா நம்ைமக்
காப்பாற்றினார். தாவீது, அப்சேலாமிடமிருந்து
ஓடிப்ேபானார். 10 நம்ைம ஆள்வதற்கு
அப்சேலாைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம், ஆனால் அவன்
ேபாரில் மரித்துப் ேபானான். நாம் தாவீைத மீண்டும்
ராஜாவாக்க ேவண்டும்” என்றார்கள்.

11 தாவீது ராஜா ஆசாரியர்களாகிய
சாேதாக்குக்கும் அபியத்தாருக்கும்
ெசய்தியனுப்பினர். தாவீது, “யூதாவின்
தைலவர்களிடம் ேபசுங்கள். அவர்களிடம் கூறுங்கள்,
‘தாவீைத தன் வீட்டிற்கு அைழத்து வரும் கைடசி
ேகாத்திரமாக நீங்கள் இருப்பேதன்? பாருங்கள்,
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ராஜாைவ மீண்டும்
அரண்மைனக்கு அைழத்து வருவைதப் பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 12 நீங்கள் எனது
சேகாதரர்கள், நீங்கள் என் குடும்பம்.
அவ்வாறிருக்ைகயில் ராஜாைவ வீட்டிற்குத் திரும்ப
அைழப்பதற்கு நீங்கள் கைடசி ேகாத்திரமாக
இருப்பேதன்?’ என்று ெசால்லுங்கள். 13

அமாசாவிடம், ‘நீங்கள் எனது குடும்பத்தின் ஒரு
பகுதியினர். ேயாவாபின் இடத்தில் உங்கைளப் பைட
தைலவன் ஆக்காவிட்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

14 தாவீது யூதாவின் ஜனங்களின் இருதயங்கைளத்
ெதாட்டான், அவர்கள் ஒேர மனிதைனப்ேபான்று
அவன் கூறியதற்குச் சம்மதித்தனர். யூதா ஜனங்கள்
ராஜாவுக்குச் ெசய்தியனுப்பினார்கள். அவர்கள்,
“நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் திரும்பி
வாருங்கள்” என்றனர்.

15 பின்பு தாவீது ராஜா ேயார்தான் நதிக்கு
வந்தான். யூதா ஜனங்கள் ராஜாைவக் காண
கில்காலுக்கு வந்தனர். ராஜாைவ ேயார்தான்
நதிையத் தாண்டி அைழத்துச் ெசல்வதற்காக
அவர்கள் அங்கு வந்தனர்.

சீேமயி தாவீதிடம் தன்ைன மன்னிக்கும்படி
ேவண்டுகிறான்

16 ேகராவின் குமாரனாகிய சீேமயி ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் பகூரிமில்
வாழ்ந்தான். தாவீது ராஜாைவச் சந்திப்பதற்குச்
சீேமயி விைரந்தான். யூதாவின் ஜனங்கேளாடு சீேமயி
வந்தான். 17 ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த
1,000 ஆட்களும் சீேமயிேயாடு வந்தனர். சவுலின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த சீபா என்னும் பணியாளும்
வந்தான். சீபா தன் 15 குமாரர்கைளயும் 20
பணியாட்கைளயும் தன்ேனாடு அைழத்து வந்தான்.
தாவீது ராஜாைவச் சந்திப்பதற்கு இவர்கள்
எல்ேலாரும் ேயார்தான் நதிக்கு விைரந்தனர்.

18 ராஜாவின் குடும்பத்ைத மீண்டும் யூதாவுக்கு
அைழத்து வருவதில் உதவுவதற்காக ஜனங்கள்
ேயார்தான் நதிையக் கடந்தனர். ராஜா
விரும்பியவாேற ஜனங்கள் ெசயல்பட்டனர். ராஜா
நதிையக் கடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ேகராவின்
குமாரனாகிய சீேமயி அவைனச் சந்திப்பதற்கு
வந்தான். ராஜாவுக்கு முன் சீேமயி தைரயில் விழுந்து
வணங்கினான். 19 சீேமயி ராஜாவிடம், “என்
ஆண்டவேன, நான் ெசய்த தவறுகைள மனதில்
ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவேன, நீர் எருசேலைம விட்டுப் ேபானேபாது
நான் ெசய்த தீய காரியங்கைள நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். 20 நான் பாவம்
ெசய்ேதன் என்பைத நீர் அறிவீர். ேயாேசப்பின்
குடும்பத்திலிருந்து வந்து உங்கைளச் சந்திக்கிற
முதல் மனிதன் நான், எனது ஆண்டவனாகிய
ராஜாேவ” என்றான்.

21 ஆனால் ெசருயாவின் குமாரனாகிய அபிசாய்,
“கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாவுக்குத்
தீைம நிகழேவண்டுெமன்று ேவண்டிக்ெகாண்டதால்
நாம் சீேமயிையக் ெகால்லேவண்டும்” என்றான்.

22 தாவீது, “ெசருயாவின் குமாரர்கேள, நான்
உங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்? இன்று நீங்கள்
என் எதிராளி. ஆனால் இஸ்ரேவலில் ஒருவனும்
இன்று ெகால்லப்படமாட்டான். இஸ்ரேவலுக்கு நான்
ராஜா என்பது இன்று எனக்குத் ெதரியும்” என்றான்.
23 பிறகு ராஜா சீேமயிைய ேநாக்கி, “நீ
மரிக்கமாட்டாய்” என்றான். ராஜா சீேமயிையக்
ெகால்லப் ேபாவதில்ைல என்று சீேமயிக்கு
வாக்களித்தான்.

ேமவிேபாேசத் தாவீைதப் பார்க்கப் ேபாகிறான்
24 தாவீது ராஜாைவக் காண சவுலின் ேபரனாகிய
ேமவிேபாேசத் வந்தான். ேமவிேபாேசத் ராஜா
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எருசேலமிலிருந்து ேபானதிலிருந்து அைமதிேயாடு
திரும்பி வரும் வைரக்கும் அவனது கால்கைளச்
சுத்தம் பண்ணவில்ைல. தாடிைய சவரம் ெசய்து
ெகாள்ளவில்ைல. அவனது ஆைடகைள
ெவளுக்கவுமில்ைல. 25 ேமவிேபாேசத்
எருசேலமிலிருந்து ராஜாைவச் சந்திக்க வந்தான்.
ராஜா ேமவிேபாேசத்ைத ேநாக்கி, “ேமவிேபாேசத்,
நான் எருசேலமிலிருந்து ஓடிப் ேபானேபாது நீ ஏன்
என்ேனாடு வரவில்ைல?” என்று ேகட்டான்.

26 ேமவிேபாேசத் பதிலாக, “எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவேன, எனது ேவைலயாள் (சீபா) என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டான். நான் சீபாவிடம், ‘நான் முடவன்
எனேவ கழுைதயில் ஏற்றி ைவ. நான் கழுைதயின்
ேமேலறி ராஜாேவாடு ேபாேவன்’ என்ேறன். 27

ஆனால் எனது ேவைலயாள் என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டான். என்ைனக் குறித்து தீய
ெசய்திகைள உங்களிடம் ெசால்லி இருக்கிறான்.
ேதவதூதைனப் ேபான்றவன் எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவன் என்பது என் எண்ணம், உங்களுக்கு
நல்லெதன்று ேதான்றுவைதச் ெசய்யுங்கள். 28 எனது
பாட்டனாரின் குடும்பத்தார் எல்ேலாைரயும் நீங்கள்
ெகான்றிருக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் அைதச்
ெசய்யவில்ைல. உங்கள் ேமைசயில்
உண்கிறவர்கேளாடு என்ைனயும் ைவத்தீர்கள்.
எனேவ எைதக் குறித்தும் ராஜாேவாடு முைறயிட
எனக்கு உரிைமயில்ைல” என்றான்.

29 ராஜா ேமவிேபாேசத்ைத ேநாக்கி, “உனது
கஷ்டங்கைளக் குறித்து அதிகமாக எதுவும்
ெசால்லாேத. இதுேவ நான் ெசய்த முடிவு: நீயும்
சீபாவும் ேதசத்ைதப் பிரித்துக் ெகாள்ளுங்கள்”
என்றான்.

30 ேமவிேபாேசத் ராஜாவிடம், “நிலம்
முழுவைதயும் சீபாேவ எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்,
ஏெனனில் எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவன்
சமாதானத்ேதாடு ெசாந்த வீட்டிற்ேக மீண்டும் வந்து
ேசர்ந்திருக்கிறீர்கள்! இதுேவ எனக்குப் ேபாதும்”
என்றான்.

பர்சிலாைவத் தன்ேனாடு வரும்படியாக தாவீது
ேகட்கிறான்

31 கீேலயாத்தின் பர்சிலா ேராகிலிமிலிருந்து
வந்தான். தாவீது ராஜாேவாடு அவன் ேயார்தான்
நதிக்கு வந்தான். நதிையக் கடந்து ராஜாைவ
அைழத்துச் ெசல்வதற்காக அவன் ராஜாேவாடு
ேபானான். 32 பர்சிலா மிகவும் வயது முதிர்ந்தவன்.
அவனுக்கு 80 வயது. மக்னாயீமில் தாவீது
தங்கியிருந்தேபாது அவனுக்கு உணவும் பிற
ெபாருட்களும் ெகாடுத்தான். அவன் ெசல்வந்தனாக
இருந்தபடியால் அவனால் இைதச் ெசய்யமுடிந்தது.
33 தாவீது பர்சிலாவிடம், “என்ேனாடு நதிையக்
கடந்துவா. என்ேனாடு எருசேலமில் நீ வாழ்ந்தால்
நான் உன்ைனப் பராமரிப்ேபன்” என்றான்.

34 ஆனால் பர்சிலா ராஜாவிடம், “நான் எவ்வளவு
வயது முதிர்ந்தவன் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
நான் உன்ேனாடு எருசேலமுக்குப் ேபாகமுடியும் என
நீ நிைனக்கிறாயா? 35 எனக்கு 80 வயது! எது
நல்லது, எது ெகட்டது என்று கூறுவதற்கும் இயலாத
முதிர்ந்த வயது. நான் உண்ணும், பருகும்
உணவுகளின் சுைவயறிய இயலாதவன். பாடுகிற

ஆண்களின், ெபண்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்கவும்
இயலாத அளவிற்கு வயதில் முதிர்ந்தவன். நீ ஏன்
என்ைனப்பற்றிக் கவைலப்படுகிறாய்? 36

உன்னிடமிருந்து எனக்கு எந்த பரிசும் ேவண்டாம்.
நான் உன்ேனாடு ேயார்தான் நதிையத் தாண்டுேவன்.
37 ஆனால் நான் திருப்பிப் ேபாக அனுமதியுங்கள்.
அப்ேபாது நான் எனது நகரத்தில் மரித்து எனது
தந்ைத, தாய் ஆகிேயாரின் கல்லைறயில் அடக்கம்
ெசய்யப்படுேவன். கிம்காம் உங்களுக்குப்
பணியாளாயிருப்பான். எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவேன, அவன் உங்கேளாடு வரட்டும். உங்கள்
விருப்பப்படிேய அவைன நடத்தும்” என்றான்.

38 ராஜா பதிலாக, “கிம்காம் என்ேனாடு வருவான்.
உனக்காக நான் அவனிடம் இரக்கம் காட்டுேவன்.
நான் உனக்காக எைதயும் ெசய்ேவன்” என்றான்.

தாவீது வீட்டிற்குப் ேபாகிறான்
39 ராஜா பர்சிலாைவ முத்தமிட்டு வாழ்த்தினான்.
பர்சிலா வீட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபானான். ராஜாவும்
அவனது ஜனங்கள் எல்ேலாரும் நதிையக் கடந்தனர்.

40 ராஜா ேயார்தான் நதிையத் தாண்டி,
கில்காலுக்குப் ேபானான். கிம்காம் அவேனாடு
ெசன்றான். யூதா ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலில் பாதிப் பகுதியினரும் தாவீைத
நதிையத் தாண்டி அைழத்துச் ெசன்றனர்.

யூதா மக்கேளாடு இஸ்ரேவலர் வாதாடுகின்றனர்
41 இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ராஜாவிடம் வந்தனர்.
அவர்கள் ராஜாைவப் பார்த்து, “ஏன் எங்கள்
சேகாதரராகிய யூதா ஜனங்கள் உங்கைளத் திருடிச்
ெசன்று, இப்ேபாது உங்கைளயும் உங்கள்
குடும்பத்ைதயும், உங்கள் ஆட்கேளாடு ேயார்தான்
ஆற்ைறத் தாண்டி அைழத்து வந்திருக்கின்றனர்!”
என்றார்கள்.

42 யூதாவின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலருக்குப் பதிலாக, “ஏெனனில் ராஜா
எங்களுக்கு ெநருங்கிய உறவினர் என்பேத அதன்
காரணம். இந்த விஷயம் குறித்து நீங்கள் ஏன்
ேகாபப்படுகிறீர்கள்? நாங்கள் ஒன்றும் ராஜாவின்
ெசலவில் சாப்பிடவில்ைல. ராஜா எங்களுக்கு எந்தப்
பரிசும் தரவில்ைல” என்றார்கள்.

43 இஸ்ரேவலர் பதிலாக, “தாவீதிடம்
எங்களுக்குப் பத்துப் பங்குகள் உள்ளன. எனேவ
உங்கைளக் காட்டிலும் தாவீதிடம் எங்களுக்கு அதிக
உரிைம உண்டு. ஆனால் நீங்கள் எங்கைள
மதிக்கவில்ைல. நாங்கள் தாம் அரசைர அைழத்து
வருவைதக்குறித்து முதலில் எடுத்துைரத்ேதாம்”
என்றார்கள்.
ஆனால் யூதா ஜனங்கள் இஸ்ரேவலரிடம்
கடுைமயாக நடந்துக்ெகாண்டனர். யூத
ஜனங்களுைடய வார்த்ைதள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுைடய வார்த்ைதகைளக்காட்டிலும் மிகவும்
கடுைமயாக இருந்தது.

தாவீதுக்கு எதிராக இஸ்ரேவலைர ேசபா
வழிநடத்துகிறான்

பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபா என்னும்
மனிதன் அந்த இடத்தில் இருந்தான்.
ேசபா எல்ேலாருக்கும் ெதால்ைல
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விைளவிக்கும் பயனற்ற மனிதன். ேசபா ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ஜனங்கைளக்
கூட்டுவதற்காக அவன் ஒரு எக்காளம் ஊதினான்.
பின்பு அவன்,
“நமக்கு தாவீதிடம் பங்ெகதுவும் இல்ைல.
ஈசாயின் மகனிடத்தில் நமக்கு எந்தப் பாகமும்

இல்ைல.
இஸ்ரேவேல, நாம் நமது கூடாரங்களுக்குத்
திரும்புேவாம்” என்றான்.

2 எனேவ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் தாவீைத
விட்டு பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபாைவப்
பின்பற்றினார்கள். ஆனால் யூதா ஜனங்கள்
ேயார்தான் ஆற்றிலிருந்து எருசேலம்வைரக்கும்
வருகிற வழியில் எல்லாம் அவர்களுைடய
ராஜாேவாடு தங்கியிருந்தனர்.

3 தாவீது எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச்
ெசன்றான். தாவீது தன் 10 மைனவியைர வீட்ைடக்
கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக விட்டுச்
ெசன்றிருந்தான். தாவீது அவர்கைள ஒரு தனித்த
வீட்டில் ைவத்தான்.
அந்த வீட்ைடச் சுற்றிலும் காவலாளைர
நியமித்தான். அவர்கள் மரிக்கும்வைரக்கும் அந்த
வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள். தாவீது
அப்ெபண்கைளப் பராமரித்து அவர்களுக்கு
உணவளித்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு பாலின
உறவுக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள்
மரிக்கும்வைரக்கும் விதைவகைளப்ேபால்
வாழ்ந்தார்கள்.

4 ராஜா அமாசாைவ ேநாக்கி, “இன்னும் மூன்று
நாட்களுக்குள் யூதா ஜனங்கள் என்ைன வந்து
சந்திக்க ேவண்டுெமன அவர்களுக்குக் கூறு, நீயும்
இங்கிருக்க ேவண்டும்” என்றான்.

5 உடேன யூதா ஜனங்கைள அைழத்து
வருவதற்காக அமாசா ெசன்றான். ஆனால் ராஜா
ெகாடுத்த கால அவகாசத்ைதக் காட்டிலும்
அதிகமாக எடுத்துக் ெகாண்டான்.

ேசபாைவக் ெகால்லும்படி அபிசாயிடம் தாவீது
கூறுகிறான்

6 தாவீது அபிசாயிடம், “பிக்கிரியின் குமாரனாகிய
ேசபா அப்சேலாைமக் காட்டிலும் அதிகம்
ஆபத்தானவன். எனேவ என் அதிகாரிகைள
அைழத்துச் ெசன்று ேசபாைவத் துரத்து, மதிலுள்ள
நகரங்களுக்குள் அவன் நுைழயும்முன் விைரந்து
ெசல். பாதுகாப்பான நகரங்களுக்குள் ேசபா
ெசன்றுவிட்டால் பிறகு அவைனப் பிடிக்க முடியாது”
என்றான்.

7 எனேவ ேயாவாப் பிக்கிரியின் குமாரனாகிய
ேசபாைவத் துரத்துவதற்காக எருசேலைம விட்டுச்
ெசன்றான். கிேரத்தியர் பிேலத்தியர் மற்ற வீரர்கள்
ஆகிேயாேராடுகூட ேயாவாப் தன் ஆட்கைளயும்
அைழத்துக் ெகாண்டான்.

ேயாவாப் அமாசாைவக் ெகால்கிறான்
8 கிபிேயானிலுள்ள ெபரும்பாைற அருேக
ேயாவாபும் அவனது பைடயும் வந்தேபாது,
அவர்கைள சந்திப்பதற்கு அமாசா அங்கு வந்தான்.
ேயாவாப் சீருைட அணிந்திருந்தான். ேயாவாப்
கட்டியிருந்த கச்ைசக்குள் உைறயில் தன் வாைள

ைவத்திருந்தான். ேயாவாப் அமாசாைவ சந்திக்க
நடந்து ெசன்றேபாது ேயாவாபின் வாள்
உைறயிலிருந்து ெவளிேய விழுந்தது. ேயாவாப்
வாைள எடுத்துக் ைகயில் ஏந்தியிருந்தான். 9

ேயாவாப் அமாசாைவ ேநாக்கி, “சேகாதரேன, எப்படி
இருக்கிறாய்?” என்று ேகட்டான்.
பின்பு ேயாவாப் தனது வலது ைகைய நீட்டி
அமாசாவின் தாடிையப் பிடித்து முத்தமிடுவதுேபால்
இழுத்தான். 10 ேயாவாபின் இடது ைகயிலிருந்த
வாைள அமாசா கவனிக்கவில்ைல. ஆனால் உடேன
ேயாவாப் தன் வாளால் அமாசாைவ வயிற்றில்
குத்தினான். அமாசாவின் குடல் நிலத்தில் சரிந்தது.
ேயாவாப் மீண்டும் அமாசாைவக் குத்த
ேவண்டியிருக்கவில்ைல. அவன் மரித்துப்
ேபாயிருந்தான்.

தாவீதின் ஆட்கள் ேசபாைவத் ேதடிக்
ெகாண்டிருக்கின்றனர்

பின்பு ேயாவாபும், அவனது சேசாதரன் அபிசாயியும்
பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபாைவத் துரத்தத்
ெதாடங்கினர். 11 ேயாவாபின் இளம் வீரர்களில்
ஒருவன் அமாசாவின் உடல் அருேக நின்றான். இந்த
இளம் வீரன், “ேயாவாைபயும் தாவீைதயும்
ஆதரிக்கின்ற வீரர்கேள, நாம் ேயாவாைபப் பின்
ெதாடர்ேவாம்” என்றான். 12 பாைதயின் நடுேவ
அமாசாவின் உடல் அவனது குருதியினூேட
கிடந்தது. எல்லா ஜனங்களும் அைதப் பார்ப்பதற்கு
நின்றைத அந்த இளம் வீரன் கவனித்தான். எனேவ
அவன் அந்த உடைலப் பாைதயிலிருந்து வயலுக்குள்
புரட்டித் தள்ளினான். பின் உடைல ஒரு துணியால்
மூடினான். 13 அமாசாவின் உடல் பாைதயிலிருந்து
அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஜனங்கள் அைதத்
தாண்டிச்ெசன்று ேயாவாைபப் பின்ெதாடர்ந்தனர்.
அவர்கள் ேயாவாேபாடு ேசர்ந்து பிக்கிரியின்
குமாரனாகிய ேசபாைவத் துரத்தினார்கள்.

ஆேபல் ெபத்மாக்காவிற்கு ேசபா தப்பிக்கிறான்
14 ஆேபல் ெபத்மாக்காைவ அைடயும்வைர
வழியில் எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கைளயும்
பிக்கிரியின் குமாரனாகிய ேசபா கடந்து ெசன்றான்.
ேபரீமின் ஜனங்களும் ேசபாைவப் பின்ெதாடர்ந்து
ெசன்றனர்.

15 ேயாவாபும் அவனது ஆட்களும் ஆேபல்
ெபத்மாக்காவிற்கு வந்தனர். ேயாவாபின் பைட
நகரத்ைதச் சூழ்ந்தது. நகரத்து மதிலின் ேமல்
அவர்கள் புழுதி வீசினார்கள். அவர்கள் மதிலில்
ஏறுவதற்கு வசதியாக இைதச் ெசய்தார்கள்.
ேயாவாபின் மனிதர் மதில் கீேழ விழும்படியாக
மதிலின் கற்கைள உைடக்க ஆரம்பித்தார்கள்.

16 ஆனால் அந்நகரத்தில் ஒரு புத்திசாலியானப்
ெபண் இருந்தாள். அவள், “நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்! ேயாவாைப இங்கு வரும்படி கூறுங்கள்.
நான் அவேனாடு ேபசேவண்டும்” என்றாள்.

17 ேயாவாப் அப்ெபண்ைண சந்தித்துப்
ேபசுவதற்குச் ெசன்றான். அப்ெபண் அவனிடம், “நீர்
ேயாவாபா?” என்று ேகட்டாள்.
ேயாவாப், “ஆம் நாேன” என்று பதில் கூறினான்.
அப்ேபாது அப்ெபண்மணி, “நான் கூறுவைதக்
ேகள்” என்றாள்.

2 சாமுேவல் 20:2
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ேயாவாப், “நான் ேகட்கிேறன்” என்றான்.
18 அப்ேபாது அப்ெபண்மணி, “முன்பு ஜனங்கள்

‘ஆேபலில் யாேரனும் உதவி ேவண்டினால்
ேதைவயானது கிைடக்கும்’ என்று
ெசால்லிக்ெகாள்வார்கள். 19 நான் இவ்வூரின்
சமாதானமான, உண்ைமயான ஜனங்களுள் ஒருத்தி.
இஸ்ரேவலின் ஒரு முக்கிய நகரத்ைத நீ
அழிக்கப்ேபாகிறாய். கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமான
ஒன்ைற நீ ஏன் அழிக்க விரும்புகிறாய்?” என்று
ேகட்டாள்.

20 ேயாவாப் பதிலாக, “நான் எைதயும் அழிக்க
விரும்பவில்ைல! உங்கள் ஊைர அழிக்க, நான்
விரும்பமாட்ேடன். 21 ஆனால் மைலநாடாகிய
எப்பிராயீைமச் சார்ந்த ஒரு மனிதன் உங்கள் நகரில்
இருக்கிறான். அவன் பிக்கிரியின் குமாரன் ேசபா.
அவன் தாவீது ராஜாைவ எதிர்க்கிறான். அவைன
என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். நான் நகைர
ஒன்றும் ெசய்யமாட்ேடன்” என்றான்.
அப்ெபண் ேயாவாபிடம், “சரி அவனது தைல
மதிலின் ேமலாக உங்களிடம் வீசப்படும்” என்றாள்.

22 அந்நகரின் ஜனங்களிடம் அப்ெபண் மிகவும்
புத்திசாதுரியத்ேதாடு ேபசினாள். பிக்கிரியின்
குமாரனாகிய ேசபாவின் தைலைய ஜனங்கள்
ெவட்டினார்கள். ேசபாவின் தைலைய மதிலுக்கு
ேமலாக ேயாவாபுக்கு அந்த ஜனங்கள் வீசினார்கள்.
ஆைகயால் ேயாவாப் எக்காளம் ஊதினான். பைட
நகைரவிட்டு நீங்கிச் ெசன்றது. ஒவ்ெவாருவரும்
தத்தம் கூடாரத்திற்குச் ெசன்றார்கள். ேயாவாப்
எருசேலமில் ராஜாவிடம் ெசன்றான்.

தாவீதின் ஆளுைகயின் கீழ் மக்கள்
23 இஸ்ரேவல் பைடக்கு ேயாவாப் தைலவனாக
இருந்தான். கிேரத்தியைரயும் பிேலத்தியைரயும்
ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா வழி நடத்தினான்.
24 அேதானிராம் கடும் உைழப்பாளிகளுக்குத்
தைலவனானான். அகிலூதின் குமாரன் ேயாசபாத்
வரலாற்றாசிரியனாக இருந்தான். 25 ேசவா
ெசயலாளரானான். சாேதாக்கும் அபியத்தாரும்
ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள். 26 யயீரியனாகிய
ஈரா தாவீதுக்குப் பிரதானியாக இருந்தான்.

சவுலின் குடும்பம் தண்டிக்கப்படுகிறது

தாவீது ராஜாவாக இருந்தேபாது ஒரு
பஞ்சம் வந்தது. இம்முைற பஞ்சம் மூன்று
ஆண்டுகள் நீடித்தது. தாவீது கர்த்தரிடம்

ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தரும் அவனுக்குப் பதில்
தந்தார். கர்த்தர், “சவுலும் ெகாைலக்காரரான
அவனது குடும்பத்தாரும் இப்பஞ்சத்திற்குக்
காரணமானார்கள். இப்பஞ்சம் சவுல்
கிபிேயானியைரக் ெகான்றதால் வந்ததாகும்”
என்றார். 2 (கிபிேயானியர் இஸ்ரேவலர் அல்ல.
அவர்கள் எேமாரியர் குழுவினராகும். இஸ்ரேவலர்
கிபிேயானியைரத் துன்புறுத்துவதில்ைல என்று
வாக்களித்திருந்தனர். ஆனால் சவுல்
கிபிேயானியைரக் ெகால்ல முயன்றான். அவன்
இஸ்ரேவலர் மீதும் யூதா ஜனங்கள் மீதும் அளவு
கடந்த பாசம் ைவத்திருந்ததால் இப்படிச்
ெசய்தான்.)

ராஜாவாகிய தாவீது கிபிேயானியைர அைழத்து
அவர்கள் எல்ேலாரிடமும் ேபசினான். 3 தாவீது
கிபிேயானியரிடம், “நான் உங்களுக்கு என்ன
ெசய்யக்கூடும்? இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதப்
ேபாக்குவதற்கு நான் என்ன ெசய்ய முடியும்? எனேவ
நீர் கர்த்தருைடய ஜனங்கைள ஆசிர்வதிக்கலாம்”
என்றான்.

4 கிபிேயானியர் தாவீதிடம், “தாம் ெசய்த
காரியத்திற்கு ஈடாக ெகாடுப்பதற்கு சவுலின்
குடும்பத்தினரிடம் ேபாதிய அளவு ெவள்ளிேயா,
தங்கேமா இல்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவலைரக்
ெகால்வதற்கு எங்களுக்கு உரிைம கிைடயாது”
என்றனர்.
தாவீது, “அப்படிெயனில், நான் உங்களுக்காக
என்ன ெசய்யமுடியும்?” என்று ேகட்டான்.

5 அதற்கு கிபிேயானியர் ராஜா தாவீதிடம்,
“எங்களுக்ெகதிராக சவுல் திட்டங்கள் தீட்டினான்.
இஸ்ரேவலில் வாழும் எங்கள் அத்தைனேபைரயும்
அழிப்பதற்கு அவன் முயன்றான். 6 சவுலின் ஏழு
குமாரர்கைளயும் எங்களிடம் ஒப்பைடயுங்கள். சவுல்
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜா. ஆைகயால்
நாங்கள் கிபியா மைலயில் கர்த்தரின் முன்னால்
சவுலின் குமாரர்கைளத் தூக்கில் இடுேவாம்”
என்றார்கள்.
ராஜாவாகிய தாவீது, “நல்லது, அவர்கைள நான்
உங்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன்” என்றான். 7 ஆனால்
ராஜா ேயானத்தானின் குமாரனாகிய
ேமவிேபாேசத்ைதப் பாதுகாத்தான். ேயானத்தான்
சவுலின் குமாரன். ஆனால் கர்த்தருைடய ெபயரில்
ேயானத்தானுக்கு தாவீது ஒரு வாக்குறுதி
அளித்திருந்தான்.ஆைகயால் ராஜா
ேமவிேபாேசத்ைத அவர்கள் துன்புறுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாண்டான். 8 சவுலுக்கும் அவன் மைனவி
ரிஸ்பாவுக்கும் பிறந்தவர்கள் அர்ேமானியும்
ேமவிேபாேசத்தும்ஆவார்கள். சவுலுக்கு மீகாள்
என்னும் குமாரத்தி இருந்தாள். அவைள
ேமேகாலாவிலுள்ள பர்சிலாவின் குமாரன்
ஆதரிேயலுக்கு மணம் புரிந்து ைவத்தனர்.
ஆதரிேயலுக்கும் மீகாளுக்கும் பிறந்த ஐந்து
குமாரர்கைளத் தாவீது அைழத்தான். 9 இவ்வாறு
தாவீது ஏழுேபைரக் கிபிேயானியருக்குக்
ெகாடுத்தான். கிபிேயானியர் கர்த்தருக்கு முன்பாக
அவர்கைள கிபியா மைலயில் தூக்கிலிட்டனர். ஏழு
ேபரும் ஒேர சமயத்தில் மடிந்தனர். அறுவைடயின்
ஆரம்ப நாட்களில் அவ்வாறு அவர்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். இது வசந்தக் காலத்தில் பார்லி
அறுப்புக்கு முன் நடந்தது.

தாவீதும் ரிஸ்பாவும்
10 ஆயாவின் குமாரத்தியான ரிஸ்பாள்
துக்கத்திற்கு அறிகுறியான துணிைய எடுத்து பாைற
மீது ைவத்தாள். அந்த ஆைட அறுவைட
ெதாடங்கியக் காலத்திலிருந்து மைழ வரும்வைர
பாைற மீேத இருந்தது. ரிஸ்பாள் மரித்தவர்களின்
உடைல இரவும் பகலும் காத்தாள். காட்டுப்
பறைவகள் பகலிலும், காட்டு விலங்குகள் இரவிலும்
உடைல ெநருங்கி விடாத வண்ணம்
கண்காணித்தாள்.
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11 ஜனங்கள் தாவீதிடம் ெசன்று சவுலின் ேவைலக்
காரியான ரிஸ்பாவின் ெசயைலப் பற்றிக்
கூறினார்கள். 12 பின்பு தாவீது யாேபஸ்
கீேலயாத்திலுள்ள ஜனங்களிலிருந்து சவுல் மற்றும்
ேயானத்தானின் எலும்புகைள எடுத்தனர்.
(கிேலயாத்திலுள்ள யாேபசின் ஆட்கள்
கில்ேபாவாவில் சவுலும் ேயானத்தானும்
ெகால்லப்பட்ட பிறகு இந்த எலும்புகைள
எடுத்தார்கள். ெபலிஸ்தர்கள் சவுல், மற்றும்
ேயானத்தானின் உடல்கைள ெபத்சானிலுள்ள ஒரு
சுவரில் ெதாங்கவிட்டனர். ஆனால் யாேபஸ்
கீேலயாத்தின் ஆட்கள் அங்குச்ெசன்று ெபாது
இடத்திலிருந்து உடல்கைளத் திருடினார்கள்.)

13 தாவீது கீேலயாத்திலுள்ள யாேபசிலிருந்து
சவுல் மற்றும் ேயானத்தானின் எலும்புகைளக்
ெகாண்டு வந்தான். அவர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட ஏழு
ேபரின் உடல்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர். 14

அவர்கள் ெபன்யமீன் பகுதியில் சவுல் மற்றும்
ேயானத்தானின் எலும்ைபப் புைதத்தனர். அவர்கள்
சவுலின் தந்ைதயாகிய கீசின் கல்லைறயில்
அவர்கைளப் புைதத்தனர். ராஜா ெசான்னபடி
ஜனங்கள் ெசய்தனர். ஆைகயால் ேதவன் அந்த
ஜனங்களின் ேவண்டுதல்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

ெபலிஸ்தேராடு ேபார்
15 ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலருடன் இன்ெனாரு
ேபாைர ஆரம்பித்தனர். தாவீதும் அவனது ஆட்களும்
ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிடச் ெசன்றனர். தாவீது
ேசார்வாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தான். 16

இஸ்பிெபேனாப் இராட்சதர்களில் ஒருவன்.
இஸ்பிெபேனாபின் ஈட்டி 7 1/2 பவுண்டு
எைடயுள்ளதாக இருந்தது. அவனிடம் புதிய வாள்
ஒன்றும் இருந்தது. அவன் தாவீைதக் ெகால்ல
முயன்றான். 17 ஆனால் ெசருயாவின் குமாரனாகிய
அபிசாய் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று தாவீைதக்
காப்பாற்றினான்.
பின்பு தாவீதின் ஆட்கள் தாவீதிற்கு சிறப்பான ஒரு
வாக்குறுதி அளித்தனர். அவர்கள் தாவீதிடம், “இனி
நீங்கள் எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேபாருக்கு வர
ேவண்டாம். அவ்வாறு வந்தால் இஸ்ரேவல் தனது
சிறந்த தைலவைர இழக்கக்கூடும்” என்றனர்.

18 பின்பு ேகாப் என்னுமிடத்தில் ெபலிஸ்தேராடு
மற்ெறாரு ேபார் நடந்தது. ஊசாத்தியனாகிய
சீேபக்காய் இன்ெனாரு இராட்சதனான (ரஃபா
குடும்பத்தவனான) சாப் என்பவைனக் ெகான்றான்.

19 மீண்டும் ெபலிஸ்தருக்கு எதிராக ேகாப்
என்னுமிடத்தில் ேபார் நடந்தது. யாெரெயார்கிமின்
குமாரனான எல்க்கானான் ெபன்யமீன்
குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன். அவன் காத்தியனாகிய
(காத் ஊரானாகிய) ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றான்.
அவனது ஈட்டி ெநய்கிறவர்களின் பைடமரம் ேபான்று
ெபரியதாக இருந்தது.

20 மற்ெறாரு ேபார் காத் என்னுமிடத்தில்
நடந்தது. அங்கு மிகப்ெபரிய மனிதன் ஒருவன்
இருந்தான். அவனுக்கு ஒவ்ெவாரு ைகயிலும் ஆறு
விரல்களும், ஒவ்ெவாரு பாதத்திலும் ஆறு விரல்களும்
காணப்பட்டன. இவ்வாறு அவனுக்கு ெமாத்தம் 24
விரல்கள் இருந்தன. இவனும் ரஃபா (இராட்சதக்)
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன். 21 அவன் இஸ்ரேவைல
சவாலுக்கு அைழத்தான். இஸ்ரேவலைர பார்த்து

நைகத்தான். ஆனால் ேயானத்தான் அவைனக்
ெகான்றான். (ேயானத்தான் தாவீதின் சேகாதரனான
சீேமயின் குமாரன்.)

22 இவ்வாறு மரித்த நான்கு ேபரும் காத் ஊைரச்
சார்ந்த ரஃபாவின் ஜனங்களாவார்கள். அவர்கள்
தாவீதினாலும் அவனது ஆட்களாலும்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.

கர்த்தருைடய துதிகைளப் பாடும் தாவீதின் பாட்டு

கர்த்தர் தாவீைத சவுல் மற்றும்
பைகவர்களிடமிருந்து பாதுகாத்த ேபாது,
தாவீது கர்த்தைரப் புகழ்ந்து பாடிய பாட்டு.

2 கர்த்தர் என் கன்மைல என் ேகாட்ைட என்
பாதுகாப்பிடம்.

3 அவர் எனது ேதவன்.
நான் பாதுகாப்ைபத் ேதடி ஓடும் கன்மைல.
ேதவன் எனது ேகடயம்.
அவரது ஆற்றல் என்ைனக் காக்கிறது.
மைலகளின் உச்சியில் நான் மைறந்துக் ெகாள்ள

ஏதுவான என் பாதுகாப்பிடம் கர்த்தர் ஆவார்.
ெகாடிய பைகவரிடமிருந்து
அவர் என்ைனக் காக்கிறார்.

4 அவர்கள் என்ைனக் ேகலிச் ெசய்தனர்.
ஆனால் நான் கர்த்தைர உதவிக்கு அைழத்ேதன்.
என் பைகவரிடமிருந்து நான் பாதுகாக்கப்பட்ேடன்!
5 என் பைகவர்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயற்சித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்!
மரணத்தின் அைலகள் என்ைனச் சூழ்ந்தன.
மரணத்ைத ேநாக்கி இழுத்துச் ெசல்லும்

ெவள்ளத்தில் நான் அகப்பட்ேடன்.
6 மயானக் கயிறுகள் என்ைனச் சுற்றிக் கட்டின.
மரணத்தின் கண்ணி எனக்கு முன் இருந்தது.

7 மாட்டிக்ெகாண்ட நான் கர்த்தரிடம் உதவிக்
ேகட்ேடன்.
ஆம், எனது ேதவைன அைழத்ேதன்.
ேதவன் தமது ஆலயத்தில் இருந்து என் குரைலக்
ேகட்டார்.
அவர் என் அழுைகையக் ேகட்டார்.

8 பின்பு பூமி அைசந்து நடுங்கியது, பரேலாகத்தின்
அடித்தளம் ஆடியது.
ஏெனனில் கர்த்தர் ேகாபமாயிருந்தார்.

9 ேதவனுைடய நாசியிலிருந்து புைகெயழுந்தது.
எரியும் தழல் அவரின் வாயிலிருந்து வந்தது.
எரியும் ெபாறிகள் அவரிடமிருந்து பறந்தன.

10 கர்த்தர் ஆகாயத்ைதக் கீறி கீழிறங்கி வந்தார்!
அவர் கட்டியான கறுப்பு ேமகத்தில் நின்றார்!

11 அவர் பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார், ேகருபீன்கள்
மீது பறந்து வந்தார்.
காற்றின் மீது பயணம் வந்தார்.

12 கர்த்தர் கருேமகத்ைதத் தன்ைனச் சுற்றி ஒரு
கூடாரம்ேபால் அணிந்தார்.
அவர் கட்டியான இடி ேமகங்களில் தண்ணீைரச்

ேசகரித்தார்.
13 அவரது ஒளி நிலக்கரிையக் கூட எரிய ைவக்கும்
பிரகாசத்ைதக் ெகாண்டது!

14 வானிலிருந்து இடிையப்ேபால கர்த்தர்
முழங்கினார்!
உன்னதமான ேதவன் தனது குரைல எல்ேலாரும்

ேகட்கும்படி ெசய்தார்.
15 கர்த்தர் தனது அம்புகைள எய்து
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பைகவர்கைளப் பயந்ேதாடச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் மின்னைல அனுப்பினார்
ஜனங்கள் குழம்பிச் சிதறிேயாடினார்கள்.

16 கர்த்தாேவ நீர் பலமாகப் ேபசினீர்.
பலமுள்ள காற்று உங்கள் வாயிலிருந்து அடித்தது.
தண்ணீர் விலகிற்று.
எங்களால் கடலின் அடிப்பாகத்ைதப்

பார்க்கமுடிந்தது.
பூமியின் அடித்தளத்ைதயும் எங்களால் பார்க்க

முடிந்தது.
17 கர்த்தர் எனக்கும் உதவினார்!
கர்த்தர் ேமலிருந்து கீேழ வந்தார். கர்த்தர்

என்ைன துன்பத்திலிருந்துக் காப்பாற்றினார்.
18 என் பைகவர்கள் என்ைனவிட பலமானவர்கள்.
அவர்கள் என்ைன ெவறுத்தார்கள்.
என் பைகவர்கள் என்ைன ெவல்லக் கூடியவர்கள்!
எனேவ ேதவன் தாேம என்ைன பாதுகாத்தார்.

19 நான் ெதால்ைலயில் இருந்ேதன்.
என் பைகவர்கள் என்ைன தாக்கினார்கள்.

ஆனால் எனக்கு உதவிச்ெசய்ய கர்த்தர் இருந்தார்!
20 கர்த்தர் என்ேமல் பிரியமாயிருக்கிறார்.
எனேவ என்ைனக் காத்தார்.
பாதுகாப்பான இடத்திற்கு என்ைன அைழத்துச்

ெசன்றார்.
21 கர்த்தர் எனக்கான ெவகுமதிைய எனக்குத்
தருவார்.
ஏெனனில் நான் சரியானவற்ைறேய ெசய்ேதன்.
நான் தவறிைழக்கவில்ைல.
எனேவ அவர் எனக்கு நல்லைதச் ெசய்வார்.

22 ஏெனன்றால் நான் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்ேதன்!
எனது ேதவனுக்கு எதிரான பாவத்ைதச்

ெசய்யவில்ைல.
23 நான் கர்த்தருைடய தீர்மானங்கைள நிைனவில்
ைவத்திருந்ேதன்,
அவரது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்!

24 நான் பரிசுத்தமானவனாகவும்
களங்கமற்றவனாகவும் அவர் முன்னிைலயில்
இருந்ேதன்.

25 எனேவ கர்த்தர் எனக்கு ெவகுமதிையத்
தருவார்!
ஏெனனில் சரியானைதேய நான் ெசய்ேதன்!
அவர் எதிர்பார்ப்பைதேய நான் ெசய்கிேறன்.
நான் தவறு ெசய்யவில்ைல.
எனேவ அவர் எனக்கு நலமானைதச் ெசய்வார்.
26 ஒருவன் உண்ைமயிேலேய உம்ைம விரும்பினால்
அவனுக்கு உண்ைமயான அன்ைப நீர் காட்டுவீர்.
ஒருவன் உம்மிடம் உண்ைமயாக இருந்தால் நீர்

அவனிடம் உண்ைமயாக இருப்பீர்.
27 கர்த்தாேவ, யார் நல்லவராகவும்
பரிசுத்தமானவராகவும் இருக்கிறார்கேளா,
அவர்களுக்கு நீர் நல்லவராகவும்,
பரிசுத்தமானவராகவும் இருக்கிறீர்.
உம்மிடம் மாறுபாடு உள்ளவர்களுக்கு நீர்

மாறுபடுகிறவராகவும் நடந்துெகாள்வீர்.
28 கர்த்தாேவ, சிறுைமப்பட்ட ஜனங்களுக்கு
உதவுகிறீர்.
ேமட்டிைமயானவர்கைள நாணமுற ைவக்கிறீர்.

29 கர்த்தாேவ, நீர் என்னுைடய விளக்கு.

கர்த்தர் என்ைனச் சுற்றியுள்ள இருைளப் ேபாக்கி
ஒளி தருகிறார்!

30 கர்த்தாேவ, உம்முைடய உதவியால் நான்
வீரர்களுடன் பாயமுடியும்.
ேதவனுைடய உதவியால் பைகவர்களின்

சுவர்களில் என்னால் ஏறமுடியும்.
31 ேதவனுைடய ஆற்றல் முழுைமயானது.
கர்த்தருைடய ெசால் ேசாதித்துப்பார்க்கப்பட்டது.
அவைர நம்புகிறவர்கைள அவர் பாதுகாக்கிறார்.

32 கர்த்தைரத் தவிர ேவறு ேதவன் கிைடயாது.
நமது ேதவைனத் தவிர ேவறு கன்மைல இல்ைல.

33 ேதவன் என் அரண்.
அவர் தூயவர்கைளச் சரியாக வாழைவக்கிறார்.

34 ேதவன் நான் ஒரு மாைனப்ேபால ேவகமாக
ஓடும்படி ெசய்கிறார்!
உயரமான இடங்களில் நான் நிைலயாக

நிற்கும்படி ெசய்கிறார்.
35 ேதவன் என்ைனப் ேபாருக்குப் பயிற்சி
தருகிறார்.
அதனால் என் ைககள் சக்தி வாய்ந்த அம்புகைளச்

ெசலுத்த முடியும்.
36 ேதவேன, நீர் என்ைனப் பாதுகாத்தீர்.
எனக்கு ெவற்றி அளித்தீர்.
என் பைகவைர நான் ெவல்ல உதவினீர்.
37 என் கால்கைளயும் மூட்டுகைளயும்
பலப்படுத்தினீர்.
எனேவ நான் தடுமாறாமல் ேவகமாக நடக்க

முடியும்.
38 நான் பைகவர்கைள விரட்ட ேவண்டும்.
அவர்கைள இறுதியில் அழிக்கும்வைர!
அவர்கைள முற்றிலும் அழிக்கும்வைர நான் திரும்பி
வரமாட்ேடன்.

39 என் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.
அவர்கைள ெவன்ேறன்!
அவர்கள் மீண்டும் எழமாட்டார்கள்.
ஆம், என் பைகவர்கள் என் பாதத்தில்

விழுந்தார்கள்.
40 ேதவேன நீர் என்ைன ேபாரில்
வலிைமயுைடயவன் ஆக்கினீர்.
என் பைகவர்கள் என் முன்ேன வந்து விழும்படி

ெசய்தீர்.
41 என் பைகவர்கைளத் தைலக்குனிய ைவப்பதில்
நீர் உதவினீர்,
என் பைகவர்களின் கழுத்ைத ெவட்டும்படியாக

அவர்கள் கழுத்ைத என் முன் ஒப்புவித்தீர்!
42 என் பைகவர்கள் உதவிக்கு ஆள் ேதடினார்கள்.
ஆனால் யாரும் அவர்கள் உதவிக்கு வரவில்ைல.
அவர்கள் கர்த்தரிடம் கூட ேகட்டார்கள்.
ஆனால் அவர் அவர்களுக்குப் பதில்

அளிக்கவில்ைல.
43 என் பைகவர்கைளத் துண்டு துண்டாக்கிேனன்.
அவர்கள் நிலத்தின் மீது புழுதியானார்கள்.
என் பைகவர்கைள நான் சிதறடித்ேதன்.
அவர்கள் மீது ெதருப்புழுதிெயன நிைனத்து

நடந்ேதன்.
44 நீர் எனக்கு எதிராக ேபாரிட்டவரிடமிருந்து
என்ைனக் காத்தீர்.
நீர் அந்தத் ேதசங்கைள ஆள்பவனாக என்ைன

ஆக்கினீர்.
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எனக்குத் ெதரியாதவர்கள் இப்ேபாது எனக்குப்
பணி ெசய்கிறார்கள்!

45 பிற ேதசத்தவர் எனக்கு கீழ்ப்படிகின்றார்கள்!
என்னுைடய கட்டைளையக் ேகட்கும்ேபாது

விைரந்து பணிவிைட ெசய்கிறார்கள், அயல்
நாட்டவர்கள் எனக்குப் பயப்படுகிறார்கள்!

46 அந்த அயல்நாட்டினர் பயத்தால்
நடுங்குகிறார்கள்.
பயந்துெகாண்ேட அவர்களின்

மைறவிடங்களிலிருந்து ெவளியில் வருகிறார்கள்.
47 கர்த்தர் உயிேராடிருக்கிறார்.
எனது கன்மைலயான அவைரத் துதிப்ேபன்!
ேதவன் உயர்ந்தவர்!
என்ைனப் பாதுகாக்கும் ஒரு கன்மைல அவர்.

48 என் பைகவர்கைள எனக்காகத் தண்டிக்கும்
ேதவன் அவர்.
ஜனங்கைள என் ஆட்சியின் கீழ் அவர் ைவக்கிறார்.

49 ேதவேன, என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்
காத்தீர்!
என்ைன எதிர்த்தவர்கைளத் ேதாற்ேறாடச் ெசய்தீர்.
ெகாடியவர்களிடமிருந்து என்ைனப் பாதுகாத்தீர்!

50 கர்த்தாேவ, ஆைகயால் எல்லா ேதசங்களும்
அறியும்படி நாம் உம்ைமத் துதிப்ேபன்.
எனேவ உமது ேபரில் நான் பாடல்கள் பாடுகிேறன்.

51 கர்த்தர், தன் ராஜா ேபாரில் ெவல்லும்படி
ெசய்கிறார்!
கர்த்தர் தன்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

ராஜாவுக்கு உண்ைமயான அன்ைபக் காட்டுகிறார்.
அவர் தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததிகளுக்கும்

எப்ேபாதும் உண்ைமயாக இருப்பார்!

தாவீதின் கைடசி வார்த்ைதகள்

இைவேய தாவீதின் கைடசி வார்த்ைதகள்:
“இச்ெசய்தி ஈசாயின் குமாரன்
தாவீதினுைடயது.

ேதவனால் உயர்த்தப்பட்ட மனிதனுைடயது.
யாக்ேகாபின் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ராஜா,
இஸ்ரேவலின் இனியப் பாடகன்.

2 கர்த்தருைடய ஆவி என் மூலமாகப் ேபசினார்.
என் நாவில் அவரது வார்த்ைதகள் இருந்தன.

3 இஸ்ரேவலின் ேதவன் ேபசினார்.
இஸ்ரேவலின் கன்மைலயானவர் என்னிடம்,

‘ேநர்ைமயாய் ஆளும் மனிதன்,
ேதவைன மதித்து ஆளும் மனிதன்,

4 உதயகால ஒளிையப் ேபான்றிருப்பான்:
ேமகங்கள் அற்ற அதிகாைலையப்ேபால

இருப்பான்.
மைழையத் ெதாடர்ந்து ேதான்றும் ெவளிச்சத்ைதப்
ேபான்றிருப்பான்.
அம்மைழ நிலத்திலிருந்து பசும்புல்ைல

எழச்ெசய்யும்’ என்று ெசான்னார்.
5 “கர்த்தர் என் குடும்பத்ைத பலமுள்ளதாகவும்
பாதுகாப்புள்ளதாகவும் மாற்றினார்.
ேதவன் என்ேனாடு ஒரு நித்திய

உடன்படிக்ைகையச் ெசய்தார்!
எல்லா வழிகளிலும் இந்த உடன்படிக்ைக
நல்லேத என்று ேதவன் உறுதி ெசய்தார்.
உறுதியாக அவர் எனக்கு எல்லா ெவற்றிையயும்
தருவார்.

எனக்கு ேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும் அவர்
தருவார்.

6 “ஆனால் தீேயார் முட்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஜனங்கள் முட்கைள ைவத்திருப்பதில்ைல.
அவர்கள் அவற்ைற வீசிவிடுவார்கள்.

7 ஒருவன் அவற்ைறத் ெதாட்டால்
அைவ மரத்தாலும் ெவண்கலத்தாலுமான

ஈட்டியால் குத்துவது ேபாலிருக்கும்.
ஆம், அம்மக்கள் முட்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் தீயில் வீசப்படுவார்கள்.
அவர்கள் முற்றிலும் எரிக்கப்படுவார்கள்!”

மூன்று புகழ்வாய்ந்த வீரர்கள்
8 இைவ தாவீதின் பலம்ெபாருந்திய வீரர்களின்
ெபயர்கள்:
ேதர்ப்பைட அதிகாரிகளின் தைலவன்
தக்ெகேமானியின் குமாரனாகிய
ேயாேசப்பாெசெபத். அவன் அதீேனாஏஸ்னி எனவும்
அைழக்கப்பட்டான். ேயாேசப்பாெசெபத் 800 ேபைர
ஒேர ேநரத்தில் ெகான்றவன்.

9 இவனுக்குப் பின் அேகாயின் குமாரனாகிய
ேதாேதாவின் குமாரன் எெலயாசார்
குறிப்பிடத்தக்கவன். ெபலிஸ்தைர எதிர்த்தேபாது
தாவீேதாடிருந்த மூன்று ெபரும் வீரர்களில்
எெலயாசாரும் ஒருவன். அவர்கள் ேபாருக்கு
ஓரிடத்தில் குழுமியிருந்தனர். ஆனால் இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் ஓடிப்ேபாய்விட்டனர். 10 மிகவும்
ேசார்ந்துேபாகும்வைரக்கும் எெலயாசார்
ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிட்டான். ஆனால் அவன் வாைள
இறுகப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபார் ெசய்வைதத்
ெதாடர்ந்தான். கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலருக்குப்
ெபரும் ெவற்றிையக் ெகாடுத்தார். எெலயாசார்
ேபாரில் ெவன்ற பிறகு பிற வீரர்கள் திரும்பி வந்தனர்.
மரித்த பைகவரிடமிருந்து ெபாருட்கைளக்
ெகாள்ைளயிட அவர்கள் வந்தனர்.

11 இவனுக்குப் பிறகு ெசால்லத்தக்கவன்
ஆராரிலுள்ள ஆேகயின் குமாரன் சம்மா. ெபலிஸ்தர்
ேபாரிட ஒன்றாகத் திரண்டு வந்தனர். சிறு பயிறு
நிரம்பிய களத்தில் அவர்கள் ேபார் ெசய்தனர்.
ெபலிஸ்தரிடமிருந்து வீரர்கள் ஓடிப்ேபாய்விட்டனர்.
12 ஆனால் சம்மா ேபார்களத்தின் நடுவில் நின்று
தாங்கிக்ெகாண்டான். அவன் ெபலிஸ்தைர
ெவன்றான். அன்று கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குப் ெபரும்
ெவற்றிையக் ெகாடுத்தார்.

13 ஒரு முைற, தாவீது அதுல்லாம் குைகயில்
இருந்தான். ெபலிஸ்தரின் பைட ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது. முப்பது ெபரும்
வீரர்களில்மூன்று ேபர் நிலத்தில் தவழ்ந்தவாேற
ெசன்று தாவீது இருக்குமிடத்ைத அைடந்தனர்.

14 மற்ெறாரு முைற தாவீது அரணுக்குள்
பாதுகாப்பான இடத்தில் இருந்தான். ெபலிஸ்திய
வீரர்களின் ஒரு கூட்டத்தினர் ெபத்ேலேகமில்
இருந்தனர். 15 தாவீது தனது ெசாந்த ஊரின்
தண்ணீைரப் பருகும் தாகங்ெகாண்டிருந்தான்.
தாவீது, “ெபத்லேகமின் நகர வாயிலுக்கு
அருேகயுள்ள கிணற்றிலிருந்து யாேரனும் எனக்குக்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் தருவார்களா என்று
விரும்புகிேறன்!” என்றான். தாவீதுக்கு உண்ைமயில்
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அது ேதைவப்படவில்ைல. ெவறுமேன அவன்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.

16 ஆனால் அந்த மூன்று ெபரும் வீரர்களும்
ெபலிஸ்தரின் பைடக்குள் புகுந்து ெசன்றனர்.
ெபத்லேகமின் நகரவாயிலுக்கு அருேகயுள்ள
கிணற்றிலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து
வந்தனர். அம்முப்ெபரும் வீரர்களும் அந்த
தண்ணீைர தாவீதிடம் ெகாண்டு வந்தனர். ஆனால்
தாவீது அைதக் குடிக்க மறுத்தான். கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகயாக அைத நிலத்தில் ஊற்றிவிட்டான்.
17 தாவீது, “கர்த்தாேவ, நான் இந்த தண்ணீைரப்
பருகமுடியாது. எனக்காக தங்கள் உயிைரப் பணயம்
ைவத்துச் ெசன்ற மனிதரின் இரத்தத்ைதக்
குடிப்பதற்கு அது சமமாகும்” என்றான். இதனாேலேய
தாவீது தண்ணீைரப் பருகவில்ைல. இைதப்ேபான்ற
பல துணிவான காரியங்கைள முப்ெபரும் வீரர்களும்
ெசய்தார்கள்.

மற்ற ைதரியமான வீரர்கள்
18 அபிசாயி ேயாவாபின் சேகாதரனும்
ெசருயாவின் குமாரனும் ஆவான். முப்ெபரும்
வீரர்களின் தைலவன், 300 வீரர்கைளத் தனது
ஈட்டியால் ெகான்றவன் இந்த அபிசாயி. 19 இவன்
முப்ெபரும் வீரர்கைளப் ேபான்ற புகழ் ெபற்றவன்.
அவன் அவர்களில் ஒருவனாக இல்லாதிருந்தும்,
அவர்களுக்குத் தைலவனாக இருந்தான்.

20 பின்பு ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா
இருந்தான். இவன் வலிைமக்ெகாண்ட ஒருவனின்
குமாரன். அவன் கப்ெசேயல் ஊரான். ெபனாயா பல
வீரச் ெசயல்கள் புரிந்தவன். ேமாவாபிலுள்ள
ஏரிேயலின் இரண்டு குமாரர்கைள ெபனாயா
ெகான்றான். ஒரு நாள்
பனிெபய்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில் ெபனாயா
நிலத்திலிருந்த ஒரு குழியில் இறங்கிச் ெசன்று ஒரு
சிங்கத்ைதக் ெகான்றான். 21 ெபனாயா ஒரு மிகப்
ெபரிய எகிப்திய வீரைனயும் ெகான்றான்.
எகிப்தியனின் ைகயில் ஒரு ஈட்டி இருந்தது.
ெபனாயா ைகயில் ஒரு தடி மட்டுேம இருந்தது.
ஆனால் ெபனாயா எகிப்தியன் ைகயிலிருந்த
ஈட்டிையப் பறித்து எடுத்தான். எகிப்தியனின்
ஈட்டியாேலேய ெபனாயா அவைனக் ெகான்றான். 22

ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா அத்தைகய பல
துணிவான ெசயல்கைளச் ெசய்தான். முப்ெபரும்
வீரர்கைளப் ேபான்று ெபனாயா புகழ் ெபற்றவன். 23

ெபனாயா முப்ெபரும் வீரர்கைளக் காட்டிலும் மிகவும்
புகழ் ெபற்றவன். ஆனால் அவன் முப்ெபரும்
வீரர்களின் குழுைவச் சார்ந்தவன் அல்லன். தாவீது
தனது ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாக
ெபனாயாைவ நியமித்தான்.

முப்பது வீரர்கள்
24 முப்பது வீரர்களின் ெபயர்ப் பட்டியல்:
ேயாவாபின் சேகாதரனாகிய ஆசேகல்;
ெபத்லேகமின் ேதாேதாவின் குமாரன்
எல்க்கானான்;
25 ஆேராதியனாகிய சம்மா;
ஆேராதியனாகிய எலிக்கா;
26 பல்தியனாகிய ஏெலஸ்;
ெதக்ேகாவின் இக்ேகசின் குமாரன் ஈரா;

27 ஆனேதாத் தியனாகிய அபிேயசர்;
ஊசாத்தியனாகிய ெமபுன்னாயி;
28 அேகாகியனாகிய சல்ேமான்;
ெதந்ேதாபாத் தியனாகிய மகராயி;
29 பானாவின் குமாரன் ஏேலப் என்னும்
ெநத்ேதாபாத்தியன்;
ெபன்யமீனியரின் கிபியா ஊைரச் சார்ந்தரிபாயின்
குமாரன் இத்தாயி;
30 பிரத்ேதானியனாகிய ெபனாயா;
காகாஸ் நீேராைடகளின் நாட்டிலுள்ள ஈத்தாயி;
31 அர்பாத்தியன் ஆகிய அபி அல்ெபான்;
பருமியன் ஆகிய அஸ்மாேவத்;
32 சால்ேபானியன் ஆகிய எலி யூபா; யாேசனின்
குமாரனாகிய ேயானத்தான்; 33 ஆராரியனாகிய
சம்மா; ஆராரியனாகிய சாராரின் குமாரனாகிய
அகியாம்;
34 மாகாத்தியன் ஆகிய அகஸ்பாயிம் குமாரன்
எலிப்ெபேலத்;
கீேலானியன் ஆகிய அகித்ேதாப்ேபலின் குமாரன்
எலியாம்;
35 கர்ேமலியன் ஆகிய எஸ்ராயி;
அர்பியனாகிய பாராயி;
36 ேசாபாவில் உள்ள நாத்தானின் குமாரன்
ஈகால்;
காதியனாகிய பானி;
37 அம்ேமானியனாகிய ேசேலக்
ெபேராத்தியனாகிய நகராய், (ெசருயாவின்
குமாரனாகிய ேயாவாபின் ஆயுதங்கைள நகராய்
சுமந்துச் ெசன்றான்)
38 இத்ரியனாகிய ஈரா;
இத்ரியனாகிய காேரப்;
39 ஏத்தியனாகிய உரியா.

ெமாத்தத்தில் அவர்கள் எண்ணிக்ைக 37 ேபர்
ஆகும்.

தாவீது தன் பைடைய கணக்ெகடுக்க
முடிெவடுக்கிறான்

இஸ்ரேவல் மீது மீண்டும் கர்த்தர் ேகாபம்
அைடந்தார். இஸ்ரேவலருக்கு எதிராகக்
திரும்பும்படி கர்த்தர் தாவீைத மாற்றினார்.

தாவீது, “இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களின்
எண்ணிக்ைகையக் கணக்ெகடுங்கள்” என்றான்.

2 தாவீது ராஜா பைடத் தைலவனாகிய ேயாவாைப
ேநாக்கி, “தாணிலிருந்து ெபெயர்ெசபா வைரக்கும்
எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிடமும் நீ ேபாய்
ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகையக் கணக்கிடு.
அப்ேபாது நான் ெமாத்த ஜனங்கள் ெதாைகையப்
பற்றித் ெதரிந்துக்ெகாள்ள முடியும்” என்றான்.

3 ஆனால் ேயாவாப் ராஜாவிடம், “எத்தைன
ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கிய மன்று.
உன் ேதவனாகிய கர்த்தர், உங்களுக்கு நூறு மடங்கு
ஆட்கைளத் தருவார், உங்கள் கண்கள் அவ்வாறு
நடப்பைதப் பார்க்கும்! ஆனால் ஏன் இைதச் ெசய்ய
விரும்புகிறீர்?” என்று ேகட்டான்.

4 தாவீது ராஜா உறுதியாக ேயாவாபுக்கும் பைடத்
தைலவர்களுக்கும் ஜனங்கள் ெதாைகையக்
கணக்கிடுமாறு கட்டைளயிட்டார். எனேவ
ேயாவாபும் பைடத் தைலவர்களும் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுக்க

2 சாமுேவல் 24:4
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ராஜாவிடமிருந்து ெசன்றனர். 5 அவர்கள் ேயார்தான்
நதிையக் கடந்தனர். அவர்கள் ஆேராேவரில்
முகாமிட்டுத் தங்கினார்கள். நகரின் வலது புறத்தில்
அவர்கள் முகாம் இருந்தது.

(காத் பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நகரம் இருந்தது.
யாேசருக்குப் ேபாகும் வழியில் அந்த நகரம்
இருந்தது.)

6 பின்பு அவர்கள் கீேலயாத்திற்கும் தாதீம்
ஓத்சிக்கும் ேபானார்கள். அங்ேகயிருந்து
தாண்யானுக்கும் சீேதாைனச் சூழ்ந்த
பகுதிகளுக்கும் ெசன்றார்கள். 7 அவர்கள் தீரு
என்னும் ேகாட்ைடக்கு ேபானார்கள். அவர்கள்
கானானியர் மற்றும் ஏவியரின் நகரங்களுக்ெகல்லாம்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் யூதாவின் ெதற்கிலுள்ள
ெபெயர்ெசபாவிற்குப் ேபானார்கள். 8 ஒன்பது
மாதங்களும் 20 நாட்களும் கழிந்த பிறகு அவர்கள்
ேதசம் முழுவதும் சுற்றிவந்திருந்தார்கள். 9
மாதங்கள் 20 நாட்களுக்குப் பிறகு அவர்கள்
எருசேலமுக்கு வந்தனர்.

9 ேயாவாப் ராஜாவுக்குரிய ஜனங்களின்
பட்டியைலக் ெகாடுத்தான். இஸ்ரேவலில் 8,00,000
ஆண்கள் வாைளப் பயன்படுத்தக் கூடியவர்கள்.
யூதாவிலும் 5,00,000 ஆண்கள் இருந்தனர்.

கர்த்தர் தாவீைதத் தண்டிக்கிறார்
10 ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுத்த பிறகு
தாவீது ெவட்கமைடந்தான். தாவீது கர்த்தைர
ேநாக்கி, “நான் ெசய்த இக்காரியத்தில் ெபரும்
பாவம் ெசய்ேதன்! கர்த்தாேவ! என் பாவத்ைத
மன்னிக்கும்படி நான் ெகஞ்சுகிேறன். நான் மிகவும்
மூடனாகிவிட்ேடன்” என்றான்.

11 காைலயில் தாவீது எழுந்தேபாது,
கர்த்தருைடய வார்த்ைத தாவீதின்
தீர்க்கதரிசியாகிய காத்திற்கு வந்தது. 12 கர்த்தர்
காத்ைத ேநாக்கி, “ேபாய் தாவீதிடம் கூறு, ‘இதுேவ
கர்த்தர் கூறுவது: நான் மூன்று காரியங்கைள முன்
ைவக்கிேறன். நான் உனக்குச் ெசய்வதற்கு ஏேதனும்
ஒன்ைறத் ெதரிந்துக்ெகாள் என்கிறார்’ என்று ெசால்”
என்றார்.

13 காத் தாவீதிடம், ேபாய் அவ்வாேற கூறினான்.
அவன் தாவீதிடம், “இம்மூன்று காரியங்களிலும்
ஒன்ைறத் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள் உங்களுக்கும்
இத்ேதசத்திற்கும் ஏழு ஆண்டுகள் பஞ்சம்
வரேவண்டுமா? மூன்று மாதங்கள் உங்கள்
பைகவர்கள் உங்கைளத் துரத்தேவண்டுமா? அல்லது
மூன்று நாட்கள் உங்கள் ேதசத்தாைர ேநாய்
பாதிக்கட்டுமா? இைதக் குறித்து ேயாசித்துப்
பாருங்கள், இவற்றில் எைத முடிவு ெசய்கிறீர்கள்
என்பைத நான் என்ைன அனுப்பிய கர்த்தருக்குக்
கூற ேவண்டும்” என்றான்.

14 தாவீது காத்ைத ேநாக்கி “உண்ைமயிேலேய
நான் துன்பத்துக்குள்ளாேனன்! ஆனால் கர்த்தர்
இரக்கமுள்ளவர். எனேவ கர்த்தர் நம்ைமத்
தண்டிக்கட்டும். ஜனங்களிடமிருந்து எனக்குத்
தண்டைன கிைடக்க ேவண்டாம்” என்றான்.

15 எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலில் ேநாைய
அனுப்பினார். அது, காைலயில் ஆரம்பித்துக்
குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் நீடித்தது. தாணிலிருந்து

ெபெயர் ெசபாவைரக்கும் 70,000 ேபர் மடிந்தனர்.
16 ேதவ தூதன் எருசேலைம அழிக்கும்படி அதற்கு
ேநராக தன் கரங்கைள உயர்த்தினான். ஆனால்
நடந்த தீய காரியங்களுக்காக கர்த்தர் மனம்
வருந்தினார். ஜனங்கைள அழித்த தூதைன கர்த்தர்
ேநாக்கி, “ேபாதும்! உனது கரங்கைளத் தாழ்த்து”
என்றார். எபூசியனாகிய அர்வனாவின் ேபாரடிக்கிற
களத்திற்கு அருேக கர்த்தருைடய தூதன்
நின்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.

அர்வனாவின் ேபாரடிக்கிற களத்ைதத் தாவீது
வாங்குகிறான்

17 ஜனங்கைளக் ெகான்ற தூதைன தாவீது
பார்த்தான். தாவீது கர்த்தரிடம் ேபசினான். தாவீது,
“நான் பாவம் ெசய்ேதன்! நான் தவறிைழத்ேதன்.
இந்த ஜனங்கள் ஆடுகைளப் ேபான்று என்ைனப் பின்
பற்றினார்கள். அவர்கள் தவேறதும் ெசய்யவில்ைல.
என்ைனயும் எனது தந்ைதயின் குடும்பத்ைதயும்
நீங்கள் தண்டியுங்கள்” என்றான்.

18 அன்ைறய தினம் காத் தாவீதிடம் வந்தான். காத்
தாவீைதப் பர்ர்த்து, “எபூசியனாகிய அர்வனாவின்
களத்தில் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி
எழுப்பு” என்றான். 19 காத் கூறியபடிேய தாவீது
ெசய்தான். கர்த்தர் விரும்பியபடிேய தாவீது
ெசய்தான். அர்வனாைவப் பார்க்க தாவீது
ெசன்றான். 20 ராஜாவாகிய தாவீதும் அவனது
அதிகாரிகளும் தன்னிடம் வருவைத அர்வனா
பார்த்தார். அர்வனா நிலத்தில் தைலதாழ்த்தி
வணங்கினார். 21 பின் அர்வனா, “எனது
ஆண்டவனும் ராஜருமாகிய நீங்கள் ஏன் என்னிடம்
வந்தீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
தாவீது அவனுக்கு, “உன்னிடமிருந்து ேபாரடிக்கிற
களத்ைத வாங்குவதற்கு வந்ேதன். அதில்
கர்த்தருக்குப் பலிபீடம் அைமக்கமுடியும். அப்படி
ெசய்து ேநாய் பரவாமல் தடுக்க முடியும்” என்றான்.

22 அர்வனா, தாவீதிடம், “எனது ராஜாவாகிய
ஆண்டவன் தாங்கள் பலிெகாடுக்க எைதயும்
என்னிடமிருந்து எடுக்கலாம். இந்தப் பசுக்கைளத்
தகனபலிக்காகவும், ேபாரடிக்கிற உருைளகைளயும்,
நுகத்தடிகைளயும் விறகுக்காகவும்
பயன்படுத்துங்கள். 23 ராஜாேவ! நான்
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு தருேவன்!” என்றான்
அர்வனா மீண்டும் ராஜாவுக்கு, “உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் இைதக் கண்டு மகிழட்டும்” என்றான்.

24 ஆனால் ராஜா அர்வனாவுக்கு, “நான் உனக்கு
உண்ைமையச் ெசால்ேவன், உன் நிலத்ைத ஒரு
விைல ெகாடுத்துப் ெபறுேவன். ஆனால் எனது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு இலவசமாக கிைடத்த
எந்த தகன பலிையயும் ெசலுத்தமாட்ேடன்” எனக்
கூறினான்.
ஆைகயால் தாவீது ேபாரடிக்கிற களத்ைதயும்
பசுக்கைளயும் 50 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு வாங்கினான்.
25 பின்பு தாவீது ஒரு பலிபீடத்ைத கர்த்தருக்காக
கட்டினான். தாவீது அதில் தகனபலிையயும்
சமாதானபலிையயும் அளித்தான். ேதசத்திற்காகச்
ெசய்யப்பட்ட தாவீதின் ெஜபத்திற்கு கர்த்தர்
ெசவிசாய்த்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலிலிருந்த
ேநாய்கைளப் பரவாமல் தடுத்தார்.

2 சாமுேவல் 24:5
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1 ராஜாக்கள்

அேதானியா ராஜாவாக விரும்புகிறான்

தாவீது ராஜா வயதானேபாது, அவன் உடல்
சூடு குைறந்து ெகாண்ேட வந்தது. அவனது
ேவைலக்காரர்கள் அவைனப் ேபார்ைவயால்

மூடினார்கள், எனினும் அவனுக்குக் குளிராய்
இருந்தது. 2 எனேவ அவனது ேவைலக்காரர்கள்
அவனிடம், “உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள ஒரு சிறு
ெபண்ைணத் ேதடுேவாம். அவள் உங்கள் அருேக
ெநருக்கமாகப் படுத்து உங்களுக்கு சூட்டிைன
உண்டாக்குவாள்” என்றனர். 3 எனேவ ராஜாவின்
உடலில் சூேடற்றும் ெபாருட்டு ராஜாவின்
ேவைலக்காரர்கள் ஒரு அழகான சிறு ெபண்ைண
இஸ்ரேவல் நாடு முழுவதும் ேதடினார்கள். அவர்கள்
அபிஷாக் என்ற ெபண்ைணக் கண்டுபிடித்தனர்.
அவள் சூேனம் நகரத்தவள். அவைள அவர்கள்
ராஜாவிடம் அைழத்து வந்தனர். 4 அந்தப் ெபண்
மிகவும் அழகானவள். அவள் ராஜாைவ மிகவும்
கவனித்து ேசைவ ெசய்தாள். ஆனால் ராஜாவாகிய
தாவீது அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளவில்ைல.

5 தாவீதிற்கும் அவனது மைனவி ஆகீத்திற்கும்
அேதானியா எனும் குமாரன் இருந்தான். அவன்
ெபருமிதம் ெகாண்டவனாகி அவேன புதிய
ராஜாவாக ஆவான் என்று முடிவு ெசய்தான்.
அவனுக்கு ராஜாவாவதில் மிகுந்த விருப்பமும்
இருந்தது. எனேவ அவன் ஒரு இரதத்ைதயும்,
குதிைரகைளயும், முன்னால் ஓட்டிப்ேபாக 50
ஆட்கைளயும் ஏற்பாடு ெசய்துக் ெகாண்டான். 6

அவன் அழகான ேதாற்றம் உைடயவன்.
அப்சேலாமுக்குப்பிறகு பிறந்தவன். ஆனால் தாவீேதா
அவைனத் திருத்தவில்ைல, “ஏன் இவ்வாறு
ெசய்கிறாய்?” என்றும் ேகட்கவில்ைல.

7 ெசருயாவின் குமாரனான ேயாவாேபாடும்
ஆசாரியனாகிய அபியத்தாேராடும் அேதானியா
ேபசினான். அவன் புதிய ராஜாவாக அவர்கள் உதவ
முடிவு ெசய்தனர். 8 ஆனால் பலர் அேதானியாவின்
ெசயலுக்கு ஒத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள்
ெதாடர்ந்து தாவீதிற்கு உண்ைமயானவர்களாக
இருந்தனர். ஆசாரியனான சாேதாக்கு,
ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயா,
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான், சீேமயி, ேரயி,
தாவீேதாடு இருந்த பலசாலிகள் ேபான்ேறார்
அேதானியாவுக்குச் சாதகமாக இல்ைல.

9 ஒரு நாள், அேதானியா இன்ேராேகலுக்கு
அருகிலுள்ள ேசாெகெலத் என்னும் மைலயில் சில
ஆடுகைளயும், பசுக்கைளயும், ெகாழுத்த
மிருகங்கைளயும் ெகான்று சமாதானப் பலியாகக்
ெகாடுத்தான். அவன் தன் தந்ைதயின் மற்ற
குமாரர்களான சேகாதரர்கைளயும், யூதாவிலுள்ள

அதிகாரிகைளயும் அைழத்திருந்தான். 10 ஆனால்
அவன் தந்ைதயின் சிறப்பான
ெமய்க்காவலாளிையயும், தன் சேகாதரனான
சாெலாேமாைனயும், தீர்க்கதரிசிகளாகிய நாத்தான்,
ெபனாயா ஆகிேயாைரயும் அைழக்கவில்ைல.

நாத்தானும் பத்ேசபாளும் சாெலாேமானுக்காக
ேபசுதல்

11 ஆனால் நாத்தான், இைதப்பற்றி அறிந்து
சாெலாேமானின் தாயான பத்ேசபாளிடம் ெசன்றான்.
அவளிடம் அவன், “ஆகீத்தின் குமாரனான
அேதானியா என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான்
என்பைத அறிவீர்களா? அவன் தன்ைனேய
ராஜாவாக்கிக்ெகாண்டான். நமது ஆண்டவனும்
ராஜனுமான தாவீது இைதப்பற்றி எதுவும்
ெசால்லாமல் இருக்கிறார். 12 உங்கள் வாழ்வும்,
உங்கள் குமாரன் சாெலாேமானின் வாழ்வும்
ஆபத்தில் உள்ளது. நான் உங்கைளக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ளும் வழிையப்பற்றிக் கூறுகிேறன்.
13 ராஜாவிடம் ெசல்லுங்கள். அவனிடம், ‘என்
ராஜாவும் ஆண்டவனுமானவேர! என் குமாரன்
சாெலாேமாேன அடுத்த ராஜாவாக வருவான் என்று
என்னிடம் சத்தியம் ெசய்திருக்கிறீர்கள். அப்படி
இருக்கும்ேபாது அேதானியா எவ்வாறு ராஜாவாக
வரமுடியும்?’ என்று ெசால்லுங்கள். 14 நீங்கள்
அவேராடு ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான்
அங்ேக வருேவன். நீங்கள் ேபானபிறகு நானும்
ராஜாவிடம் நடப்பவற்ைறக் கூறுேவன். அதனால்
நீங்கள் கூறியதும் உண்ைமயாக அவருக்குத்
ேதான்றும்” என்றான்.

15 எனேவ பத்ேசபாள் ராஜாைவ அவனது படுக்ைக
அைறயில் ேபாய் பார்த்தாள். ராஜா
முதியவனாயிருந்தான். சூேனமிலுள்ள ெபண்ணான
அபிஷாக் அவைனக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
16 அவள் ராஜாவின் முன்பு குனிந்து வணங்கினாள்.
“நான் உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று ராஜா
ேகட்டான்.

17 பத்ேசபாள் அவனிடம், “ஐயா உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் பயன்படுத்தி
எனக்கு வாக்குறுதி ெகாடுத்துள்ளீர்கள்: ‘எனக்குப்
பிறகு உன் குமாரனான சாெலாேமாேன அடுத்த
ராஜா. சாெலாேமான் என் சிங்காசனத்தில்
அமர்வான்’ என்று கூறியுள்ளீர்கள். 18 இப்ேபாது,
இைத அறியாமல் அேதானியா தன்ைனேய
ராஜாவாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 19 அவன்
சமாதான விருந்ைதக் ெகாடுக்கிறான். அவன்
சமாதான பலிக்காக பல பசுக்கைளயும் சிறந்த
ஆடுகைளயும் ெகான்றிருக்கிறான். அதற்கு அவன்
உங்கள் அைனத்து குமாரர்கைளயும், ஆசாரியனான
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அபியத்தாைரயும், தளபதியான ேயாவாைபயும்
அைழத்துள்ளான். ஆனால் உங்களுக்கு
உண்ைமயுள்ள குமாரனான சாெலாேமாைன
அைழக்கவில்ைல. 20 எனது ராஜாவும்
ஆண்டவனுமானவேர, இப்ேபாது உங்கைள
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். உமக்குப் பிறகு
அடுத்த ராஜா யார் என்பைத முடிவு ெசய்ய அவர்கள்
உமக்காக காத்திருக்கிறார்கள். 21 நீங்கள்
மரிப்பதற்கு முன் ஏதாவது ெசய்யேவண்டும்.
இல்லாவிட்டால், உங்கைள அடக்கம் ெசய்த பிறகு,
அவர்களால் நானும் என் குமாரன் சாெலாேமானும்
குற்றவாளிகளாக நடத்தப்படுேவாம்” என்றாள்.

22 இவ்வாறு அவள் ராஜாேவாடு ேபசிக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, தீர்க்கதரிசியான நாத்தான்
வந்தான். 23 ேவைலக்காரர்கள் ராஜாவிடம் ேபாய்,
“தீர்க்கதரிசியான நாத்தான் வந்துள்ளார்” என்றனர்.
எனேவ நாத்தான் ராஜாவிடம் ெசன்று தைரயில்
குனிந்து வணங்கினான். 24 பிறகு அவன், “எனது
ஆண்டவனும் ராஜனுமானவேர, உங்களுக்குப் பிறகு
அேதானியாதான் அடுத்த ராஜா என்று நீங்கள்
அறிவித்துள்ளீர்களா? இனி அேதானியாதான்
ஜனங்கைள ஆள்வான் என்று முடிவு
ெசய்துவிட்டீர்களா? 25 ஏெனன்றால் அவன் இன்று
பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், பல பசுக்கைளயும்,
ஆடுகைளயும் சமாதானப் பலியாகக்
ெகாடுத்துள்ளான். அதற்கு சாெலாேமாைனத் தவிர
அைனத்து குமாரர்கைளயும் அைழத்துள்ளான்.
பைடத் தைலவர்களும் ஆசாரியனான அபியத்தாரும்
அைழக்கப்பட்டுள்ளனர். அவேனாடு அவர்கள்,
உண்டும் குடித்தும் மகிழ்கின்றனர். அவர்கள்,
‘அேதானியா ராஜா நீண்டகாலம் வாழட்டும்!’ என்று
வாழ்த்துகின்றனர். 26 ஆனால் அவன் என்ைனயும்,
ஆசாரியனான சாேதாக்ைகயும், ேயாய்தாவின்
குமாரனான ெபனாயாைவயும், உங்கள் குமாரனான
சாெலாேமாைனயும் அைழக்கவில்ைல. 27 எனது
ராஜாவும் ஆண்டவனுமானவேர, நீங்கள்
எங்களுக்குத் ெதரியாமல் இதைனச் ெசய்தீர்களா?
தயவு ெசய்து உங்களுக்குப் பிறகு யார் ராஜா
ஆவார்கள் என்பைத ெதரிவியுங்கள்” என்றான்.

28 பிறகு ராஜாவாகிய தாவீது, “பத்ேசபாைள
உள்ேள வரச்ெசால்!” என்றான். எனேவ பத்ேசபாளும்
உள்ேள வந்தாள்.

29 பின்னர் ராஜா, ஒரு வாக்குக்ெகாடுத்தான்:
“ேதவனாகிய கர்த்தர்தாேம என்ைன அைனத்து
ஆபத்துகளிலிருந்தும் காப்பாற்றி இருக்கிறார்.
கர்த்தர் உயிருடன் இருப்பைதப் ேபாலேவ,
இவ்வாக்குறுதியும் உறுதியானது. 30 நான் முன்பு
உனக்கு ஆைணயிட்டபடிேய இன்று
ெசயலாற்றுேவன், இதைன இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய வல்லைமயால்
வாக்குறுதியளிக்கிேறன். எனக்குப் பின் உன்
குமாரனான சாெலாேமாேன ராஜாவாவான். எனது
இடத்ைதயும் அவன் பிடித்துக்ெகாள்வான். நான்
எனது வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுேவன்!” என்றான்.

31 பிறகு பத்ேசபாள் தைரயில் குனிந்து ராஜாைவ
வணங்கினாள். அவள், “தாவீது ராஜா நீண்டகாலம்
வாழ்வாராக!” என்று வாழ்த்தினாள்.

சாெலாேமான் புதிய ராஜாவாக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்

32 பிறகு தாவீது ராஜா, “ஆசாரியனான சாேதாக்,
தீர்க்கதரிசியான நாத்தான், ேயாய்தாவின்
குமாரனான ெபனாயா ஆகிேயாைர உள்ேள
வரச்ெசால்” என்றான். எனேவ மூன்று ேபரும் உள்ேள
வந்து ராஜா முன்பு நின்றனர். 33 அவன் அவர்களிடம்,
“எனது அதிகாரிகைள உங்கேளாடு
அைழத்துக்ெகாள்ளுங்கள். என் குமாரனாகிய
சாெலாேமாைன என் ேகாேவறு கழுைதயின்ேமல்
ஏற்றுங்கள். அவைனக் கீேகானுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுப் ேபாங்கள். 34 அங்ேக,
ஆசாரியனாகிய சாேதாக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய
நாத்தானும் அவைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக
அபிேஷகம் ெசய்யட்டும். பின் எக்காளத்ைத ஊதி,
‘புதிய ராஜாவாகிய சாெலாேமான் வாழ்க!’ என்று
வாழ்த்துங்கள். 35 பிறகு அவைன நகர்வலம் ெசய்து
என் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கக் கூட்டிக்ெகாண்டு
வாருங்கள். அவேன எனது இடத்தில் ராஜாவாக
இருப்பான். இஸ்ரேவலின் ேமலும் யூதாவின் ேமலும்
தைலவனாக இருக்கும்படி அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்” என்றான்.

36 ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயா, “எனது
ராஜாவும் ஆண்டவனுமானவேர, ேதவனாகிய
கர்த்தரும் இவ்வாேற ெசான்னார். 37 என் ராஜாவும்
ஆண்டவனுமானவேர! கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருக்கிறார். இனி சாெலாேமாேனாடும் கர்த்தர்
இருப்பார் என்று நம்புேவாமாக! அவனது அரசாங்கம்
வளர்ந்து உங்களுைடயைதவிட அதிக
வலிைமயுள்ளதாகும் என்று நம்புகிேறன்” என்றான்.

38 எனேவ ஆசாரியனான சாேதாக்,
தீர்க்கதரிசியான நாத்தான், ேயாய்தாவின்
குமாரனான ெபனாயா, மற்றும் அரசு அதிகாரிகள்
தாவீது ராஜாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
சாெலாேமாைன ராஜாவினுைடய கழுைதயின் ேமல்
ஏற்றி கீேகானுக்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். 39

ஆசாரியனான சாேதாக் பரிசுத்த கூடாரத்தில்
இருந்து எண்ெணைய எடுத்துச் ெசன்றான். அவனது
தைலயில் அதைன ஊற்றி ராஜாவாக அபிேஷகம்
ெசய்தான். எக்காளம் ஊத மற்ற ஜனங்கள், “ராஜா
சாெலாேமான் நீண்ட காலம் வாழட்டும்!” என்று
வாழ்த்தினார்கள். 40 பிறகு அைனவரும்
சாெலாேமாைனப் பின்ெதாடர்ந்து நகருக்கு
வந்தனர். நாதசுரங்கைள ஊதினர். அவர்கள்
மகிழ்ச்சியைடந்தனர். பூமி அதிரும்படி அவர்கள்
சத்தத்ைத எழுப்பினர்.

41 இதற்கிைடயில், அேதானியாவும் அவனது
விருந்தினரும் விருந்ைத முடித்தனர். அவர்கள்
எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். “இது என்ன
சத்தம், நகரத்தில் என்ன நடக்கிறது?” என ேயாவாப்
ேகட்டான்.

42 அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ஆசாரியனான அபியத்தாரின் குமாரனான,
ேயானத்தான் வந்தான்.
அேதானியா அவனிடம், “இங்ேக வா! நீ நல்லவன்.
நல்ல ெசய்திையக் ெகாண்டு வந்திருப்பாய்”
என்றான்.
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43 ஆனால் அவேனா, “இல்ைல. இது உனக்கு
நல்ல ெசய்தியில்ைல! தாவீது ராஜா
சாெலாேமாைனப் புதிய ராஜாவாக
நியமித்துவிட்டான். 44 அவேனாடு ஆசாரியனாகிய
சாேதாக்ைகயும், தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைனயும்,
ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயாைவயும், மற்ற
அரச அதிகாரிகைளயும் அனுப்பினான். அவர்கள்
ராஜாவின் கழுைத ேமல் அவைன ஏற்றினார்கள். 45

பின் ஆசாரியனான சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிசியான
நாத்தானும் கீேகானில் அவைன ராஜாவாக
அபிேஷகம் ெசய்தனர். பின் நகரத்திற்குள் வந்தனர்.
ஜனங்கள் அவைனப் பின்ெதாடர்ந்து மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறார்கள். இதுதான் நீங்கள் ேகட்கும் சத்தம்,
46 சாெலாேமான் இப்ேபாது அரச சிங்காசனத்தில்
இருக்கிறான். 47 அைனத்து அதிகாரிகளும் ராஜா
தாவீதுக்கு வாழ்த்து ெசால்லிக்ெகாண்டு
இருக்கிறார்கள். அவர்கள், ‘தாவீது ராஜாேவ, நீ
மிகப் ெபரிய ராஜா! சாெலாேமாைனயும் மிகப் ெபரிய
ராஜாவாக்கும்படி உங்கள் ேதவனிடம் இப்ேபாது
நாங்கள் ெஜபம் ெசய்கிேறாம். உங்கள் ேதவன்
உங்கைளவிடவும் சாெலாேமாைனப்
புகழுள்ளவனாக்குவார் என்று நம்புகிேறாம். ேமலும்
உங்கள் அரசாங்கத்ைதவிட சாெலாேமானின்
அரசாங்கம் ெபரியதாக இருக்கும் என்றும்
நம்புகிேறாம்!’” என்று வாழ்த்தினர்.
அங்ேக தாவீது ராஜாவும் இருந்தான்.
படுக்ைகயிேலேய அவன் குனிந்து வணங்கினான். 48

ராஜா தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர
துதியுங்கள். என் சிங்காசனத்தில் என் குமாரைனேய
கர்த்தர் உட்காரைவத்துள்ளார். இைதத் ெதாடர்ந்து
காண எனக்கு ஜீவைனக் ெகாடுத்தார்” என்று
ெசான்னான்.

49 அேதானியாவின் விருந்தினர் பயந்து ேவகமாக
ெவளிேயறினார்கள். 50 அேதானியாவும்
சாெலாேமானுக்குப் பயந்தான். அவன் பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டான். 51 சிலர்
சாெலாேமானிடம் ேபாய், “அேதானியா உங்கைளக்
கண்டு அஞ்சுகிறான். அவன் பரிசுத்த கூடாரத்தில்
பலி பீடத்தின் ெகாம்புகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு
நிற்கிறான். அவன், ‘என்ைன ெகால்லமாட்ேடன் என
சாெலாேமாைன வாக்குறுதி தரச்ெசால்லுங்கள்’
என்கிறான்” என்றார்கள்.

52 எனேவ சாெலாேமான், “அேதானியா தன்ைன
நல்லவன் என்று காட்டினால், நான் அவனது
தைலயிலுள்ள ஒரு மயிருக்குக்கூட தீங்குச்
ெசய்யமாட்ேடன். அவனிடம் ேகடு இருந்தால், அவன்
மரிக்க ேவண்டும்” என்று பதில் ெசான்னான். 53

பிறகு சிலைர அனுப்பி அேதானியாைவ அைழத்தான்.
அவர்கள் அவைன அைழத்துவந்தனர். அேதானியா
வந்து சாெலாேமாைன பணிந்து வணங்கினான்.
அதற்கு சாெலாேமான், “வீட்டிற்குப் ேபா” என்று
ெசான்னான்.

தாவீது ராஜாவின் மரணம்

தாவீது மரித்துப்ேபாவதற்குரிய ேநரம்
வந்தது. எனேவ அவன் சாெலாேமானிடம்
ெசால்லும்ேபாது 2 “நான் எல்லா

மனிதைரயும் ேபாலேவ மரிக்க இருக்கிேறன்.
ஆனால் நீ ேமலும் பலத்தில் வளர்ந்து மனிதனாக

இரு. 3 இப்ேபாது, உனது ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிந்து நட. நீ அைனத்து சட்டங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும், முடிவுகளுக்கும்
உடன்படிக்ைககளுக்கும் கீழ்ப்படி. ேமாேசயின்
சட்டங்களில் எழுதப்பட்ட அைனத்திற்கும்
கீழ்ப்படிந்திரு. நீ இவற்ைறச் ெசய்தால், பின்னர் நீ
ெசய்கிற அைனத்திலும் நீ ேபாகிற அைனத்து
திட்டங்களிலும் ெவற்றிெபற்றவன் ஆவாய். 4 நீ
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், கர்த்தர் தன்
வாக்குறுதிைய காப்பாற்றுவார். கர்த்தர் என்னிடம்,
‘நான் ெசால்லிய வழிகளில் உன் பிள்ைளகள்
கவனமாகவும் மனதுக்கு உண்ைமயாகவும் நடந்தால்,
பின்னர் இஸ்ரேவலரின் ராஜா உன் குடும்பத்தில்
உள்ள ஒருவனாகேவ இருப்பான்’ என்றார்” என்றான்.

5 தாவீது ேமலும், “ெசருயாவின் குமாரனான
ேயாவாப் எனக்கு என்ன ெசய்தான் என்பைத
நிைனத்துப் பார். அவன் இஸ்ரேவலரின்
பைடயிலுள்ள இரண்டு தளபதிகைளக் ெகான்றான்.
அவன் ேநரின் குமாரனான அப்ேனைரயும் ஏத்ேதரின்
குமாரனான அமாசாைவயும் ெகான்றான். அவன்
இவர்கைளச் சமாதானக் காலத்தின்ேபாது
ெகான்றான் என்பைத நிைனத்துப்பார்.
இம்மனிதர்களின் இரத்தமானது அவனது
அைரக்கச்ைசயிலும் கால்களிலுள்ள
பாதரட்ைசகளிலும் படிந்தது. நான் அவைனத்
தண்டித்திருக்க ேவண்டும். 6 ஆனால் இப்ேபாது நீ
தான் ராஜா. எனேவ நீ விரும்புகிற வழியில் அவைனத்
தண்டிப்பதுதான் மிகப் புத்திசாலித்தனமானது.
ஆனால் அவன் ெகால்லப்படேவண்டியவன் என்பதில்
மட்டும் நீ உறுதியாக இருக்கேவண்டும். அவைனத்
தன் முதுைமயில் சமாதானத்ேதாடு மரிக்குமாறு
விட்டுவிடாேத!

7 “கீேலயாத்தியனான பர்சிலாயின்
பிள்ைளகளுக்கு இரக்கம் காட்டு. அவர்கைள உனது
நண்பர்களாக்கி உனது ேமைஜயிேலேய உணவு
உண்ணச் ெசய். நான் உன் சேகாதரனாகிய
அப்சேலாமிடமிருந்து ஓடிப்ேபாகும்ேபாது அவர்கள்
எனக்கு உதவி ெசய்தார்கள்.

8 “ேகராவின் குமாரனான சீேமயி இன்னும்
இங்ேக தான் இருக்கிறான் என்பைத
நிைனத்துக்ெகாள். அவன் பகூரிமின் ஊைரச் சார்ந்த
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தவன். நான்
மக்னாயீமுக்குப் ேபாகும்ேபாது அவன் என்ைன
ேமாசமாக சபித்தான். ஆனாலும் நான்
ேயார்தானுக்குப் ேபானதும் அவன் என்ைன
வரேவற்றதால் நான் உன்ைன வாளால்
ெகால்வதில்ைல என்று கர்த்தர் ேமல் வாக்குறுதிக்
ெகாடுத்துவிட்ேடன். 9 எனினும், அவைன
குற்றமற்றவன் என்று எண்ணி நீ தண்டிக்காமல்
விட்டுவிடாேத. அவைன என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று உனக்குத் ெதரியும். அவைனயும் முதியவயதில்
சமாதானத்ேதாடு மரிக்குமாறு விட்டுவிடாேத”
என்றான்.

10 பின்னர் தாவீது மரித்தான். அவன் தாவீது
நகரத்திேலேய அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 11

இஸ்ரேவைல 40 ஆண்டு தாவீது அரசாண்டான்.
அதாவது 7 ஆண்டுகள் எப்ேரானிலும் 33 ஆண்டுகள்
எருசேலமிலும் ஆண்டான்.

1 ராஜாக்கள் 2:11
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சாெலாேமான் தன் இராஜ்யத்ைதக்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வருதல்

12 இப்ேபாது சாெலாேமான் ராஜா தனது
தந்ைதயின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தான். அவன்
ராஜ்யபாரம் முழுவைதயும் தன் ஆளுைகயின்கீழ்
ெகாண்டு வந்தான்.

13 ஆகீத்தின் குமாரனான அேதானியா
சாெலாேமானின் தாயான பத்ேசபாளிடம் வந்தான்.
அவள் அவனிடம், “நீ சமாதானத்ேதாடு
வந்திருக்கிறாயா?” என்று ேகட்டாள்.
அவேனா, “ஆமாம், இது ஒரு சமாதான வருைகேய
ஆகும். 14 நான் உங்களிடம் ெசால்வதற்கு ஒரு
காரியம் இருக்கிறது” என்றான். பத்ேசபாள்,
“அப்படிெயன்றால் ெசால்” என்றாள்.

15 அேதானியா, “ஒரு காலத்தில் அரசாங்கம்
எனக்குரியதாயிருந்தது என்பைத நிைனத்துப்
பாருங்கள். இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் அடுத்த ராஜா நான்தான் என்று
எண்ணினார்கள். ஆனால் நிைலைம மாறிவிட்டது.
இப்ேபாது எனது சேகாதரன் ராஜாவாகிவிட்டான்.
கர்த்தர் அவைன ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துவிட்டார். 16 இப்ேபாது உங்களிடம்
ேகட்க ஒரு காரியம் உள்ளது. தயவு ெசய்து
மறுத்துவிடாதீர்கள்” என்றான். பத்ேசபாள், “உனக்கு
என்ன ேவண்டும்?” என்று ேகட்டாள்.

17 அேதானியா, “ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடம்
நீ என்ன ேகட்டாலும் அவன் ெகாடுப்பான் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். அவன், நான் சூேனம்
ஊராளாகிய அபிஷாைக மணக்கும்படி
ெசய்யேவண்டும்” என்று ேகட்டான்.

18 பிறகு பத்ேசபாள், “நல்லது இதுபற்றி
உனக்காக ராஜாவிடம் ேபசுேவன்” என்றாள்.

19 எனேவ பத்ேசபாள் ராஜா சாெலாேமானிடம்
ேபசுவதற்காகப் ேபானாள். சாெலாேமான் அவைளப்
பார்த்ததும் எழுந்து நின்று வரேவற்றான். அவன்
குனிந்து வணங்கி பிறகு உட்கார்ந்தான். அவளுக்கு
இன்ெனாரு சிங்காசனம் ெகாண்டுவரும்படி
ேவைலக்காரர்களிடம் கூறினான். அவனது வலது
பக்கத்தில் அவள் உட்கார்ந்திருந்தாள்.

20 பத்ேசபாள் அவனிடம், “நான் உன்னிடம்
ேகட்பதற்கு ஒரு சிறிய காரியம் உள்ளது.
தயவுெசய்து மறுத்துவிடாேத” என்றாள்.
அதற்கு ராஜா, “அம்மா, நீங்கள் என்னிடம் எைத
ேவண்டுமானாலும் ேகட்கலாம். நான்
மறுக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

21 எனேவ பத்ேசபாள், “உனது சேகாதரனான
அேதானியா சூேனம் ஊராளாகிய அபிஷாைக
மணந்துக்ெகாள்ள அனுமதிக்கேவண்டும்” என்றாள்.

22 அதற்கு அவன் தன் தாயிடம், “அபிஷாைக
அேதானியாவிற்குக் ெகாடுக்கும்படி நீ ஏன்
ேவண்டுகிறாய். அவைனேய ராஜாவாக்கிவிடு என்று நீ
ஏன் ேகட்கவில்ைல. இத்தைனக்கும் அவன் எனக்கு
மூத்தசேகாதரன் தாேன! ஆசாரியனான
அபியத்தாரும் ேயாவாபும் அவனுக்கு பக்கபலமாக
இருப்பார்கள்!” என்றான்.

23 பிறகு சாெலாேமான் கர்த்தரிடம் ஒரு
வாக்குறுதி ெசய்துெகாடுத்தான். “நான் இதற்குரிய
விைலைய அேதானியாைவ ெசலுத்தச் ெசய்ேவன்!

அது அவனது உயிராகவும் இருக்கும்! 24 கர்த்தர்
என்ைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்கினார். என்
தந்ைத தாவீதிற்கு உரிய சிங்காசனத்ைத நான்
ெபறுமாறு ெசய்தார். கர்த்தர் தன்
வாக்குறுதிையக்காத்து எனக்கும் எனது
குடும்பத்திற்கும் ஆட்சிைய அளித்தார். நான்
கர்த்தர்ேமல் ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன். இன்று
அேதானியா ெகால்லப்படுவான்” என்றான்.

25 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் அைத
ெபனாயாவிற்கு கட்டைளயிட்டான். அவன் ெசன்று
அேதானியாைவக் ெகான்று விட்டான்.

26 பிறகு ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரிடம்
ராஜாவாகிய சாெலாேமான், “நான் உன்ைனக்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆனால் உன்ைன உனது வீடு
இருக்கிற ஆனேதாத்திற்குப் ேபாக
அனுமதிக்கிேறன். நான் இப்ேபாது உன்ைனக்
ெகால்லமாட்ேடன். ஏெனன்றால் என் தந்ைதேயாடு
பயணம்ெசய்யும்ேபாது கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றாய். என் தந்ைதயின்
துன்பங்களிலும் பங்கு ெபற்றிருக்கிறாய் என்று
ெதரியும்” என்றான். 27 சாெலாேமான்
ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரிடம் ேமலும் ெதாடர்ந்து
அவன் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யமுடியாது என்றும்
ெசான்னான். இது கர்த்தர் ெசான்ன வழியிேலேய
நிகழ்ந்தது. சீேலாவில் ேதவன் ஆசாரியனான ஏலி
பற்றியும் அவனது குடும்பத்ைதப் பற்றியும்
இவ்வாறுதான் ெசான்னார். அபியத்தாரும் ஏலியின்
குடும்பத்தினன்தான்.

28 ேயாவாப், இைதப்பற்றி ேகள்விப்பட்டதும்
அஞ்சினான். அவன் அப்சேலாமிற்கு
உதவாவிட்டாலும் அேதானியாவிற்கு
உதவியிருக்கிறான். அவன் கர்த்தருைடய
கூடாரத்துக்கு ஓடிப்ேபாய் பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டான். 29 யாேரா
ஒருவன் சாெலாேமானிடம் ேபாய், ேயாவாப்
கர்த்தருைடய கூடாரத்தில் பலிபீடத்தருகில்
இருப்பதாய் ெசான்னான். எனேவ சாெலாேமான்
ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயாவிடம்
அங்குேபாய் அவைனக் ெகால்லுமாறு
ஆைணயிட்டான்.

30 ெபனாயா கர்த்தருைடய கூடாரத்திற்குப் ேபாய்
ேயாவாபிடம், “ெவளிேய வா! என ராஜா
ெசால்கிறான்” என்றான்.
ஆனால் ேயாவாேபா, “இல்ைல, நான் இங்ேகேய
மரிக்கிேறன்” என்றான்.
எனேவ ெபனாயா ராஜாவிடம் திரும்பி வந்து
ேயாவாப் ெசான்னைதச் ெசான்னான்.

31 பிறகு ராஜா ெபனாயாைவ ேநாக்கி, “அவன்
ெசால்வதுேபான்று ெசய்! அங்ேகேய அவைனக்
ெகான்று புைதத்துவிடு. பின்னேர நானும் எனது
குடும்பமும் பழியிலிருந்து விடுதைல ெபறுேவாம்.
அப்பாவி ஜனங்கைள ெகான்றதுதான் ேயாவாப்
ெசய்த குற்றம். 32 ேயாவாப் அவைனவிட
மிகச்சிறந்த இரண்டு ேபைரக் ெகான்றிருக்கிறான்.
அவர்கள் ேநரின் குமாரனான அப்ேனரும் ஏேதரின்
குமாரனான அமாசாவும் ஆவார்கள். அப்ேனர்
இஸ்ரேவல் பைடயின் தளபதியாகவும் அமாசா
யூேதயா பைடயின் தளபதியாகவும் இருந்தனர்.
அந்தக் காலத்தில் அவர்கைள ேயாவாப்தான்
ெகான்றான் என்பது என் தந்ைதயான தாவீதிற்குத்
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ெதரியாது. எனேவ கர்த்தர் அவைனக்
ெகாைலயுறும்படி தண்டித்துள்ளார். 33 அவர்களின்
மரணத்துக்கு அவேன காரணம், அவனது
குடும்பத்திற்கும் இப்பழி எக்காலத்திற்கும்
உரியதாகும். ஆனால் ேதவன் தாவீதிற்கும், அவனது
சந்ததியினருக்கும், குடும்பத்திற்கும்,
அரசாங்கத்திற்கும் எக்காலத்திலும் சமாதானத்ைத
உருவாக்குவார்” என்றான்.

34 எனேவ, ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயா
ேயாவாைபக் ெகான்றான். அப்பாைலவனத்திேலேய,
அவனது வீட்டிற்கு அருகிேலேய ேயாவாப் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். 35 பிறகு ேயாவாபின் இடத்தில்
ேயாய்தாவின் குமாரனான ெபனாயாைவத் தனது
பைடத்தளபதியாக ராஜா நியமித்தான்.
அபியத்தாரின் இடத்தில் சாேதாக்ைக
சாெலாேமான் தைலைம ஆசாரியனாக நியமித்தான்.
36 பிறகு சீேமயிைய வரவைழத்தான். ராஜா
அவனிடம், “எருசேலமிேல உனக்ெகன்று ஒரு
வீட்ைடக் கட்டி அதிேல வாழ்ந்து ெகாள். நகரத்ைத
விட்டு ெவளிேய ேபாகாேத. 37 நீ நகரத்ைத விட்டு
கீதேரான் ஆற்ைற தாண்டிச் ெசன்றால்
ெகால்லப்படுவாய். அது உனது ெசாந்த தவறாக
இருக்கும்” என்றான்.

38 எனேவ சீேமயி, “ராஜாேவ! அது நல்லது. நான்
உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிேவன்” என்றான். அதனால்
எருசேலமில் நீண்ட காலம் அவன் வாழ்ந்தான். 39

ஆனால் மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்ததும், அவனது
இரண்டு அடிைமகள் அவைனவிட்டு ஓடிப்
ேபானார்கள். அவர்கள் காத் நகர ராஜாவாகிய
மாக்காவின் குமாரனான ஆகீஸிடம் ஓடிச்
ெசன்றனர். சீேமயிக்கு தனது அடிைமகள் காத்
நகரில் இருப்பது ெதரியவந்தது. 40 எனேவ சீேமயி
தனது கழுைதயின் மீது ேசணத்ைதப் ேபாட்டு
காத்திலுள்ள ஆகீஸ் ராஜாவிடம் ெசன்றான். அவன்
தன் அடிைமகைளக் கண்டுபிடித்து வீட்டிற்குத்
திரும்ப அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தான்.

41 ஆனால் சிலர் சாெலாேமானிடம் சீேமயி
எருசேலமிலிருந்து காத்திற்குச்ெசன்று
திரும்பியைதப் பற்றி ெசான்னார்கள். 42 எனேவ
சாெலாேமான் அவைன அைழத்துவரச் ெசய்தான்.
ராஜா, “நீ எருசேலைம விட்டுச்ெசன்றால்
ெகால்லப்படுவாய் என்று நான் கர்த்தருைடய ேபரால்
ஆைணச் ெசய்து உன்ைன எச்சரித்துள்ேளன். நீ
எங்காவது ெசன்றால், உன் மரணத்துக்கு உன்
தவேற காரணம் என்றும் எச்சரித்திருக்கிேறன். நான்
ெசான்னதற்கு நீயும் ஒப்புக்ெகாண்டிருக்கிறாய்.
எனக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக் கூறினாய். 43 உனது
சத்தியத்திலிருந்து ஏன் தவறினாய்? எனது
கட்டைளக்கு ஏன் கீழ்ப்படியவில்ைல 44 என் தந்ைத
தாவீதிற்கு எதிராகப் பல தவறுகைள நீ
ெசய்துள்ளாய் என்பைத அறிேவன். இப்ேபாது
அத்தவறுகளுக்குக் கர்த்தர் உன்ைனத்
தண்டிக்கிறார். 45 ஆனால் கர்த்தர் என்ைன
ஆசீர்வதிப்பார். அவர் தாவீதின் அரசாங்கத்ைத
என்ெறன்றும் பாதுகாப்பார்” என்றான்

46 பிறகு ராஜா ெபனாயாவிடம் சீேமயிையக்
ெகால்லுமாறு ஆைணயிட்டான். அவனும் அப்படிேய
ெசய்தான். இப்ேபாது சாெலாேமான் தன்
அரசாங்கத்ைத தன் முழுக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
ெகாண்டுவந்தான்.

சாெலாேமான் ஞானத்ைதக் ேகட்டல்

சாெலாேமான், பார்ேவான்எனும் எகிப்திய
மன்னேனாடு, ஒப்பந்தம் ெசய்து அவனது
குமாரத்திைய திருமணம்

ெசய்துெகாண்டான். சாெலாேமான் அவைள தாவீது
நகரத்திற்கு அைழத்து வந்தான். அப்ேபாது,
சாெலாேமான் தனது அரண்மைனையயும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் எருசேலைமச்
சுற்றிலும் ஒரு சுவைரயும் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
2 ஆலயம் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது. எனேவ
ஜனங்கள் ெபாய் ெதய்வங்களின் பலிபீடங்களில்
மிருகங்கைளப் பலிெகாடுத்து வந்தனர். 3

சாெலாேமான் கர்த்தைர ேநசிப்பதாகக்
காட்டிக்ெகாண்டான். அவனது தந்ைதயான தாவீது
ெசான்னதற்ெகல்லாம் கீழ்ப்படியும்ெபாருட்டு அவன்
இவ்வாறு ெசய்து வந்தான். அதனால் அேதாடு தாவீது
ெசால்லாத சிலவற்ைறயும் அவன் ெசய்துவந்தான்.
அவன் ேமைடகளுக்குப் பலி ெகாடுப்பைதயும்
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிப்பைதயும் இன்னும்
கைடப்பிடித்தான்.

4 ராஜாவாகிய சாெலாேமான் கிபிேயானுக்குச்
ெசன்று பலிெகாடுத்தான். அது மிகவும் முக்கியமான
ெதய்வீகஇடம் என்பதால் அவன் அங்ேக ெசன்றான்.
அவன் பலிபீடத்தில் 1,000 பலிகைளச் ெசய்தான். 5

சாெலாேமான் கிபிேயானில் இருந்தேபாது. அன்று
இரவு கனவில் கர்த்தர் வந்தார். ேதவன், “உனக்கு
என்ன ேவண்டுேமா ேகள் அதைன நான் உனக்கு
தருேவன்” என்றார்.

6 சாெலாேமானும், “உங்கள் ஊழியனான என்
தந்ைத தாவீதிடம் நீர் மிகுந்த கருைணயுடன்
இருந்தீர். அவரும் உம்ைம பின்பற்றினார். அவர்
நல்லவராகவும் சரியானவராகவும் வாழ்ந்தார். அவரது
குமாரைன அவருக்குப் பின் சிங்காசனத்தில் அமர
ைவத்ததன் மூலம் கருைணையக் காட்டிவிட்டீர். 7

என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, என் தந்ைதயின்
இடத்தில் என்ைன ராஜாவாக்கினீர். ஆனால் நான்
ஒரு குழந்ைதையப்ேபான்று இருக்கிேறன். நான்
ெசய்யேவண்டியைதச் ெசய்வதற்குரிய ஞானம்
இல்லாமல் இருக்கிேறன். 8 உங்கள் ஊழியனான
நான் உங்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களுள்
ஒருவனாக இருக்கிேறன். அங்ேக ஏராளமான
ஜனங்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் கணக்கிட
மிகுதியாக இருந்தனர். ஒரு ராஜா அவர்கள்
மத்தியில் பல முடிவுகைள எடுக்க ேவண்டியவனாக
இருக்கிறான். 9 எனேவ எனக்கு
ஞானத்ைதத்தருமாறு ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
அதனால் நான் ஜனங்கைளச் சிறப்பாக ஆளவும்
சரியான வழியில் நியாயந்தீர்க்கவும் இயலும். இது
நான் நல்லதுக்கும் தீைமக்குமான ேவறுபாட்ைட
அறிந்துக்ெகாள்ளச் ெசய்யும். மிகப் ெபரிய இந்த
ஞானம் இல்லாமல் அதிக எண்ணிக்ைகயில் உள்ள
மனிதர்கைள ஆள்வது முடியாத ெசயல்” என்று
ேவண்டினான்.

10 இவ்வாறு சாெலாேமான் ேவண்டியைதக் ேகட்டு
கர்த்தர் மிகவும் மகிழ்ந்தார். 11 ேதவன் அவனிடம், “நீ
உனக்காக நீண்ட ஆயுைளக் ேகட்டுக்
ெகாள்ளவில்ைல. நீ உனக்காக ெபரிய
ெசல்வத்ைதயும் ேகட்டுக் ெகாள்ளவில்ைல. நீ உன்
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எதிரிகளின் மரணத்ைதயும்
ேகட்டுக்ெகாள்ளவில்ைல. நீேயா வழக்குகைளக்
கவனிக்கவும் சரியான முடிைவ எடுக்கவும்
ஞானத்ைதக் ேகட்கிறாய். 12 எனேவ நீ ேகட்டைத
நான் உனக்குத் தருேவன். ஞானமும் உணர்வுமுள்ள
இருதயத்ைத உனக்குத் தருேவன். இதற்கு முன்
இதுேபால யாரும் இருந்ததில்ைல என்று
ெசால்லும்படி உனது ஞானத்ைத மகத்தான
தாக்குேவன். அேதாடு எதிர்காலத்திலும் உன்ைனப்
ேபால் யாரும் இருக்கமாட்டார்கள். 13 அேதாடு, நீ
ேகட்காத சிலவற்ைறயும் உனக்குப் பரிசுகளாகத்
தருேவன். உனது வாழ்க்ைக முழுவதும் நீ ெசல்வமும்
சிறப்பும் ெபற்று விளங்குவாய். இந்த உலகில்
உன்ைனப்ேபால் எந்த அரசரும் இல்ைல என்று
ெசய்ேவன். 14 என்ைனப் பின்பற்றுமாறும் எனது
சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியுமாறும் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். உன் தந்ைத
தாவீது ெசய்ததுேபால் ெசய். அவ்வாறு ெசய்தால்,
உனக்கு நீண்ட ஆயுைளயும் தருேவன்” என்றார்.

15 சாெலாேமான் விழித்தெபாழுது, கனவிேல
ேதவன் ேபசினார் என்று அவனுக்குத் ெதரிந்தது. பின்
அவன் எருசேலம் ேபாய் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின் முன்பு நின்று
கர்த்தருக்குத் தகனபலிையச் ெசலுத்தினான்.
கர்த்தருக்குத் சமாதான பலிையயும் தந்தான். பின்,
அவன் தன் ஆட்சிக்கு உதவும் தைலவர்களுக்கும்
அதிகாரிகளுக்கும் விருந்துெகாடுத்தான்.

16 ஒரு நாள் இரு ேவசிகள் சாெலாேமானிடம்
வந்தனர். அவர்கள் ராஜா முன்பு நின்றனர். 17 அதில்
ஒருத்தி, “ஐயா, இவளும் நானும் ஒேர வீட்டில்
வாழ்கிேறாம். நாங்கள் இருவரும் ஒேர சமயத்தில்
கர்ப்பமாகி குழந்ைதப் ேபற்றுக்குத் தயாராக
இருந்ேதாம். நான் குழந்ைத ெபறும்ேபாது இவளும்
கூட இருந்தாள். 18 மூன்று நாட்களுக்குப் பின்
இவளும் குழந்ைதப் ெபற்றாள். அந்த வீட்டில்
எங்கைளத் தவிர எவரும் இல்ைல. நாங்கள் இருவர்
மட்டும்தான் இருந்ேதாம். 19 ஒரு இரவில் இவள்
தன் குழந்ைதேயாடு தூங்கும்ேபாது, குழந்ைத
மரித்துப்ேபானது. 20 அப்ெபாழுது நான்
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்ததால், இவள் என்
குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டாள். அவளது மரித்த
குழந்ைதைய என் ைகயருகில் ேபாட்டுவிட்டாள். 21

மறுநாள் காைலயில் எழுந்து என் குழந்ைதக்குப்
பால் ெகாடுக்க முயன்ேறன். ஆனால் குழந்ைத
மரித்திருப்பைத அறிந்ேதன். பிறகு
உற்றுப்பார்த்தேபாது அது என் குழந்ைதயல்ல
என்பைத அறிந்துெகாண்ேடன்” என்றாள்.

22 ஆனால் அடுத்தவள், “இல்ைல உயிேராடுள்ள
குழந்ைத என்னுைடயது. மரித்துப்ேபான குழந்ைத
உன்னுைடயது” என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், “இல்ைல நீ தவறாக
ெசால்கிறாய்! மரித்த குழந்ைத உன்னுைடயது.
உயிருள்ள குழந்ைத என்னுைடயது” என்றாள்.
இவ்வாறு இருவரும் ராஜாவுக்கு முன்பு வாக்குவாதம்
ெசய்து ெகாண்டனர்.

23 பிறகு சாெலாேமான் ராஜா, “இருவருேம
உயிேராடுள்ள குழந்ைத உங்களுைடயது என்று
கூறுகிறீர்கள். ஒவ்ெவாருத்தியும் மரித்துப்ேபான
குழந்ைத மற்றவளுைடயது என்று கூறுகிறீர்கள்”
என்றான். 24 பிறகு சாெலாேமான் ேவைலக்காரைன

அனுப்பி ஒரு வாைளக் ெகாண்டுவரச் ெசய்தான். 25

பின்னர் அவன், “நம்மால் ெசய்யமுடிந்தது இதுதான்.
உயிேராடுள்ள குழந்ைதைய இரு துண்டுகளாக
ெவட்டுேவாம். ஆளுக்குப் பாதிையக் ெகாடுப்ேபாம்”
என்றான்.

26 இரண்டாவது ெபண், “அதுதான் நல்லது.
குழந்ைதைய இரண்டாக ெவட்டுங்கள். பிறகு
இருவருக்குேம கிைடக்காமல் ேபாகும்” என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், அக்குழந்ைத ேமல் மிகுந்த
அன்பு ெகாண்டவள். அவேள உண்ைமயான தாய்,
அவள் ராஜாவிடம், “ஐயா அந்தக் குழந்ைதையக்
ெகால்லேவண்டாம்! அதைன அவளிடேம
ெகாடுத்துவிடுங்கள்” என்றாள்.

27 பிறகு சாெலாேமான், “அக்குழந்ைதையக்
ெகால்லேவண்டாம். அதைன முதல் ெபண்ணிடேம
ெகாடுத்துவிடுங்கள். அவேள உண்ைமயான தாய்”
என்றான்.

28 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சாெலாேமானின் முடி
ைவப்பற்றி ேகள்விப்பட்டனர். அவனது அறிவுத்
திறைனப் பாராட்டி அவைனப் ெபரிதும் மதித்தனர்.
அவன் ேதவனிடமிருந்து ஞானத்ைதப் ெபற்று
சரியான முடிவுகைள எடுத்துள்ளான் என்று
அறிந்தனர்.

சாெலாேமானின் இராஜ்யம்

சாெலாேமான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் ஆண்டான். 2 கீழ்க்கண்ட
முக்கிய அதிகாரிகள் அைனவரும் அவனது

ஆட்சிக்கு உதவினார்கள்.
சாேதாக்கின் குமாரனான அசரியா ஆசாரியனாக
இருந்தான்.
3 சீசாவின் குமாரனான ஏலிேகாேரப்பும்,
அகியாவும் எழுத்தாளர்கள்.
அகிலூதின் குமாரன் ேயாசபாத் பதிவாளர்.
4 ேயாய்தாவின் குமாரன் ெபனாயா பைடத்
தைலவன்.
சாேதாக்கும் அபியத்தாரும் ஆசாரியர்கள்.
5 நாத்தானின் குமாரன் அசரியா
மணியக்காரர்களின் தைலவன்.
நாத்தானின் குமாரன் சாபூத் ராஜாவின்
அன்புக்குரிய பிரதானியும்,
ஆசாரியனுமாயிருந்தான்.
6 அகீஷார் அரண்மைன விசாரிப்புக்காரன்.
அப்தாவின் குமாரன் அேதானிராம் அடிைமகளுக்கு
ெபாறுப்பு அதிகாரி.
7 இஸ்ரேவல் பன்னிெரண்டு மாவட்டங்களாக
பிரிக்கப்பட்டது. சாெலாேமான் ஒவ்ெவாரு
மாவட்டத்ைதயும் ஆள ஆளுநர்கைள
ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள் ஒவ்ெவாரு
மாவட்டத்திலும் உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து
ராஜாவுக்கும் அவனது குடும்பத்திற்கும் அளித்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு மாதத்திற்குப்
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டனர். 8

கீழ்க்கண்டவர்கேள அந்தப் பன்னிரண்டு
ஆளுநர்களாவார்கள்:
எப்பிராயீம் மைலநாட்டின் ஆளுநர் ஊரின்
குமாரன்.
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9 ேதக்ேகரின் குமாரன், மாக்காத்சிலும்,
சால்பீமிலும் ெபத்ஷிேமசிலும், ஏேலான்
ெபத்தானானிலும் ஆளுநராக இருந்தான்.
10 ஏேசதின் குமாரன் அறுேபாத்திலும்,
ேசாேகாப்பிலும், எப்ேபர் சீைமயிலும் ஆளுநராக
இருந்தான்.
11 அபினதாபின் குமாரன் இரதத்தின் ஆளுநர்.
இவன் சாெலாேமானின் குமாரத்தியான
தாபாத்ைத மணந்திருந்தான்.
12 அகிலூதின் குமாரனான பானா, தானாகு,
ெமகிேதா, சர்த்தனாவுக்கு அருகிலும் ஆளுநர்.
இது ெயஸ்ரேயலுக்கு கீழாகவும் ெபத்ெசயான்
முதல் ஆேபல்ெமெகால்லா வைரயிலும்
யக்ெமயாமுக்கு அப்புறம் மட்டும் இருந்தது.
13 ராேமாத் கீேலயாத்தின் ஆளுநராக ேகேபரின்
குமாரன் இருந்தான்.
கீேலயாத் மனாேசயின் குமாரனான யாவீரின்
எல்லா ஊர்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் அவன்
ஆளுநராக இருந்தான்.
ேமலும் பாசானில் அர்ேகாப் மாவட்டத்திற்கும்
அவன் ஆளுநராக இருந்தான்.
இப்பகுதியில் ெபரிய மதில்கைளக்ெகாண்ட 60
நகரங்கள் இருந்தன.
இந்த நகரங்களின் வாயில்களில்
ெவண்கலக்கம்பிகளும் இருந்தன.
14 இத்ேதாவின் குமாரனான அகினதாப்
மக்னாயீமில் ஆளுநர்.
15 அகிமாஸ் நப்தலியில் ஆளுநர்.
இவன் சாெலாேமானின் குமாரத்தியான
பஸ்மாத்ைத மணந்திருந்தான்.
16 ஊசாயின் குமாரனான பானா ஆேசரிலும்
ஆேலாத்திலும் ஆளுநர்.
17 பருவாவின் குமாரன் ேயாசபாத் இசக்காரின்
ஆளுநர்.
18 ஏலாவின் குமாரன் சீேமயி ெபன்யமீனில்
ஆளுநர்.
19 ஊரியின் குமாரன் ேகேபர் கீேலயாத் நாட்டில்
ஆளுநர்.
இங்கு எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகானும்
பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகு ஜனங்களும்
வாழ்ந்தனர்.
எனினும் இவன் மட்டுேம இங்கு ஆளுநராக
இருந்தான்.
20 யூதாவிலும், இஸ்ரேவலிலும் ஏராளமான
ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக
கடற்கைர மணைலப் ேபான்றிருந்தது. அவர்கள்
உண்டும், குடித்தும் மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தனர்.

21 சாெலாேமான், ஐபிராத்து ஆறு முதல்
ெபலிஸ்தர் நாடுவைரயுள்ள நாடுகைள ஆண்டு
வந்தான். அவனது எல்ைல எகிப்து வைர
விரிந்திருந்தது. இந்நாடுகள் சாெலாேமானுக்குப்
பரிசுகைள அனுப்பி அவனது வாழ்வு முழுவதும்
கட்டுபட்டு வாழ்ந்தது.

22 சாெலாேமானுக்கும் அவேனாடு ேமைஜயில்
உணைவச் ேசர்ந்து உண்ணும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு
நாளுக்கு கீழ்க்கண்ட ெபாருட்கள் ேதைவப்பட்டன:

30 மரக்கால் ெமல்லியமாவு, 60 மரக்கால் மாவு, 10
ெகாழுத்த பசுமாடுகள், 2 நன்றாக ேமய்ந்த
பசுமாடுகள், 100 ஆடுகள், கைலமான்கள்,
ெவளிமான்கள், பறைவகள்.

24 சாெலாேமான் ஐபிராத்து ஆற்றின் ேமற்கிலுள்ள
நாடுகைளயும் அரசாண்டான். இது திப்சா முதல்
ஆசா மட்டும் இருந்தது. சாெலாேமான் தனது
இராஜ்யத்தின் எல்லாப் பக்கங்களிலும்
சமாதானமாயிருந்தான். 25 சாெலாேமானின்
வாழ்நாளில் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவலில் உள்ள
ஜனங்கள், தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா வைர
சமாதானத்ேதாடும் பாதுகாப்ேபாடும் இருந்தனர்.
இவர்கள் தமது அத்திமரத்தின் நிழலிலும்,
திராட்ைசெகாடியின் நிழலிலும் சமாதானத்ேதாடு
குடியிருந்தனர்.

26 சாெலாேமானிடம் 4,000 இரதக் குதிைர
லாயங்களும் 12,000 குதிைர வீரர்களும் இருந்தனர்.
27 ஒவ்ெவாரு மாதமும் பன்னிெரண்டு
மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஆளுநர்களும் ராஜாவாகிய
சாெலாேமானுக்கு ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம்
ெகாடுத்து வந்தனர். ராஜாேவாடு உணவு
அருந்துகின்றவர்களுக்கு இது ேபாதுமானதாக
இருந்தது. 28 இரதக் குதிைரகளுக்கும்
சவாரிக்குதிைரகளுக்கும் ேதைவயான ைவக்ேகால்,
பார்லி ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள்
ெகாடுத்துவந்தனர். ஒவ்ெவாரு வரும் தங்கள்
ெபாறுப்பின்படி ேதைவயான தானியங்கைள உரிய
இடத்திற்குக் ெகாண்டுவந்தனர்.

சாெலாேமானின் ஞானம்
29 ேதவன் சாெலாேமாைனச் சிறந்த
ஞானியாக்கினார். அவனால் பலவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்ளமுடிந்தது. அவனது ஞானம்
கற்பைனக்குள் அடங்காததாக இருந்தது. 30

கிழக்ேக உள்ள அறிஞர்களின் ஞானத்ைதவிட
சாெலாேமானின் ஞானம் மிகச்சிறந்ததாக
இருந்தது. எகிப்திலுள்ள அைனவரின் ஞானத்ைத
விடவும் சிறந்த ஞானமாக இருந்தது. 31 பூமியிலுள்ள
அைனவைரயும்விட புத்திசாலியாக இருந்தான்.
எஸ்ராகியனாகிய ஏத்தானிலும், ஏமான், கல்ேகால்,
தர்தா என்னும் மாேகாலின் ஜனங்கைளவிடவும்
ஞானவானாயிருந்தான். இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாைவச் சுற்றியுள்ள நாடுகள் அைனத்திலும் அவன்
புகழ் ெபற்றவனாக விளங்கினான். 32 அவனது
வாழ்வில் 3,000 நீதிெமாழிகைளயும் 1,005
பாடல்கைளயும் எழுதினான்.

33 சாெலாேமானுக்கு இயற்ைகையப்பற்றி
ெதரியும். வீபேனானில் உள்ள ேகதுரு மரங்கள் முதற்
ெகாண்டு சுவரில் முைளக்கிற ஈேசாப்பு பூண்டுவைர
பலவிதமான தாவரங்கள்பற்றி கற்பித்தான். ேமலும்
அவன் மிருகங்கள் பறைவகள் ஊர்வன மற்றும்
மீன்கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றியும் கற்பித்தான். 34

அவனது ஞானத்ைதப்பற்றி ெதரிந்துக்ெகாள்ள பல
நாடுகளில் உள்ளவர்களும் வந்தனர். பலநாட்டு
ராஜாக்களும் தம் நாட்டிலுள்ள அறிஞர்கைள
அனுப்பி சாெலாேமாைனக் கவனிக்க ைவத்தனர்.

சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறான்

ஈராம் தீரு நாட்டு ராஜா. அவன் எப்ேபாதும்
தாவீதின் நண்பனாக இருந்தான்.
தாவீதிற்குப் பிறகு அவனது குமாரன்

சாெலாேமான் புதிய ராஜாவாகியைத அறிந்து தனது
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ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பி ைவத்தான். 2

சாெலாேமான் ஈராம் ராஜாவுக்கு,
3 “என் தந்ைத தாவீது எப்ேபாதும் தன்ைனச் சுற்றி
உள்ளவர்கேளாடு ேபாரிட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்.
அதனால் தன் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதக் கட்ட ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது.
கர்த்தர் தனது பைகவர்கைள எல்லாம்
ெவல்லும்வைர தாவீது காத்திருந்தார். 4 ஆனால்
ேதவனாகிய கர்த்தர் எனது நாட்டின் அைனத்து
பக்கங்களிலும் அைமதிையயும் சமாதானத்ைதயும்
தந்திருக்கிறார். இப்ேபாது எனக்குப் பைகவர்கள்
யாரும் இல்ைல. என் ஜனங்களுக்கும் ஆபத்தில்ைல.
5 “என் தந்ைதயான தாவீதிற்கு கர்த்தர் ஒரு
வாக்குறுதிைய அளித்திருக்கிறார். கர்த்தர்,
‘உனக்குப் பிறகு உன் குமாரைன ராஜாவாக்குேவன்.
அவன் எனக்குப் ெபருைம தரும்படி ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்’ என்றார். இப்ேபாது நான்
என் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் ெபருைமப்படுத்த
ஆலயம் கட்ட திட்டமிடுகிேறன். 6 எனேவ எனக்கு
உதவும்படி உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
லீபேனானுக்கு உங்கள் ஆட்கைள அனுப்புங்கள்.
அவர்கள் அங்ேக எனக்காக ேகதுரு மரங்கைள
ெவட்டேவண்டும். எனது ேவைலயாட்களும்
அவர்கேளாடு ேவைல ெசய்வார்கள். உங்கள்
ஆட்களுக்கு எவ்வளவு கூலிக் ெகாடுக்க ேவண்டுேமா
அவ்வளவு கூலிைய நான் ெகாடுப்ேபன். ஆனால்
உங்கள் உதவி எனக்குத் ேதைவப்படுகிறது.
சீேதானில் உள்ள தச்சர்கைளப்ேபான்று அவ்வளவு
சிறந்தவர்களாக இங்குள்ள தச்சர்கள் இல்ைல”
என்ற ெசய்திையச் ெசால்லி அனுப்பினான்.

7 சாெலாேமானின் ேவண்டுேகாைள அறிந்து
ஈராம் மிகவும் மகிழ்ந்தான். அவனும், “இப்படி ஒரு
அறிவு மிக்க குமாரைன தாவீதிற்குத் தந்து இவ்வளவு
அதிகமான ஜனங்கைள ஆளவிட்டதற்குக் கர்த்தர்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படட்டும்!” என்றான். 8 பிறகு ஈராம்
சாெலாேமானுக்கும் ெசய்தி அனுப்பினான்.
அதில், “நீங்கள் ேகட்டிருந்தவற்ைற அறிந்ேதன்.
நான் இங்குள்ள அைனத்து ேகதுரு மரங்கைளயும்,
ேதவதாரு மரங்கைளயும் ெவட்டி உங்களுக்குத்
தருேவன். 9 எனது ஆட்கள் அவற்ைற லீபேனானில்
இருந்து கடலுக்குக் ெகாண்டுவருவார்கள். பிறகு
அவற்ைறக் கட்டி நீங்கள் விரும்புகின்ற இடத்துக்கு
மிதந்து வரும்படி ெசய்ேவன். அங்ேக அவற்ைறப்
பிரித்துத் தருேவன். நீங்கள் எடுத்துச்ெசல்லலாம்”
என்று குறிப்பிட்டிருந்தான்.

10 சாெலாேமான் ஈராமின் குடும்பத்திற்காக
20,000 கலம் ேகாதுைமையயும் 20 கலம் ஒலிவ மர
எண்ெணையயும் ெகாடுத்தான். இதுேவ
சாெலாேமான் ஈராமிற்கு ஆண்டுேதாறும்
ெகாடுப்பது.

12 கர்த்தர் வாக்குறுதி அளித்தபடி
சாெலாேமானுக்கு ஞானத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
ஈராமும் சாெலாேமானும் சமாதானமாக இருந்தனர்.
இருவரும் தங்களுக்குள் ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டனர்.

13 சாெலாேமான் ராஜா ேகாவில் ேவைலக்காக
30,000 இஸ்ரேவல் ஆண்கைளப் பயன்படுத்தினான்.
14 சாெலாேமான், இவர்களுக்கு
ேமற்பார்ைவயாளராக அேதானிராைம நியமித்தான்.
ராஜா தம் ஆட்கைள மூன்று பிரிவாக்கி

ஒவ்ெவான்றிலும் 10,000 ேபைர வகுத்தான்.
ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒரு மாதம் லீபேனானிலும், இரு
மாதம் தம் வீட்டிலும் இருந்தனர். 15 சாெலாேமான்
மைலநாட்டில் ேவைல ெசய்ய 80,000 ஆட்கைள
அனுப்பினான். இவர்கள் கற்பாைறகைள
உைடத்தனர். 70,000 ஆட்கள் அவற்ைறச் சுமந்து
வந்தனர். 16 3,300 ேபர் இந்த ேவைலைய
ேமற்பார்ைவ ெசய்துவந்தனர். 17 ஆலயத்திற்கு
அடித்தளக் கல்லாக ெபரிய கல்ைல ெவட்டும்படி
ஆைணயிட்டான். கற்கள் கவனமாக
ெவட்டப்பட்டன. 18 சாெலாேமான் மற்றும் ஈராமின்
கல்தச்சர்கள் கல்ைலச் ெசதுக்கினார்கள்.
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குரிய கற்கைளயும்
மரத்தடிகைளயும் தயார் ெசய்துமுடித்தனர்.

சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டுதல்

சாெலாேமான் அவ்வாேற ஆலயத்ைதக்
கட்ட ஆரம்பித்தான். இஸ்ரேவலர்கள்
எகிப்ைத விட்டு ெவளிேய வந்து 480

ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன. இப்ேபாது சாெலாேமான்
ராஜாவாகி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன. இது
ஆண்டின் இரண்டாவது மாதமாகவும் இருந்தது. 2

ஆலயம் 90 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 45 அடி
உயரமுமாய் இருந்தது. 3 ஆலயத்தின் முகப்பானது
30 அடி அகலமும், 15 அடி நீளமும் ெகாண்டது. இது
ஆலயத்தின் முக்கிய பகுதிேயாடு இைணந்திருந்தது.
இதன் நீளமானது ஆலயத்தின் அகலத்திற்கு சமமாக
இருந்தது. 4 ஆலயத்தில் குறுகிய ஜன்னல்களும்
இருந்தன. இைவ ெவளிேய குறுகலாகவும்
உட்பகுதியில் ெபரிதாகவும் ேதாற்றமளித்தன. 5

ஆலயத்தின் முக்கியமான பகுதிையச் சுற்றி
சாெலாேமான் வரிைசயாக பல அைறகைளக்
கட்டினான். இந்த அைறகள் ஒன்றின் ேமல் ஒன்றாக
இருந்தன. இவ்வரிைச அைறகளின் உயரமானது
மூன்று அடுக்குகைளயுைடயதாக இருந்தன. 6

இவ்வைறகள் ஆலயத்தின் சுவைரத் ெதாட்டுக்
ெகாண்டிருந்தன. ஆனால் அந்தச் சுவர்களுக்குள்
உத்திரங்கள் கட்டப்படவில்ைல. ஆலயச் சுவரானது
உச்சியில் ெமல்லியதாக இருந்தது. எனேவ
அைறகளின் ஒரு பக்க சுவர் மற்ற பக்கங்கைளவிட
ெமல்லியதாக இருந்தது. அைறகளின்
அடித்தளமானது 7 1/2 அடி அகலமும், நடுத்தள
அைறயானது 9 அடி அகலமும் அதற்கு ேமலுள்ள
அைறயானது 10 1/2 அடி அகலமும் ெகாண்டைவ. 7

ேவைலக்காரர்கள் சுவர்கைளக் கட்டுவதற்குப் ெபரிய
கற்கைளப் பயன்படுத்தினார்கள். பூமியில் ெவட்டி
எடுக்கப்படும் இடத்திேலேய அவர்கள் கற்கைள
ெவட்டி சரிெசய்துவிட்டனர். அதனால் ஆலயம்
கட்டும் இடத்தில் சுத்திகள், வாச்சிகள், முதலான
எந்த இரும்புக் கருவிகளின் சத்தமும்
ேகட்கவில்ைல.

8 அடியிலுள்ள அைறயின் நுைழ வாசலானது
ஆலயத்தின் ெதன்புறத்தில் இருந்தது. உள்ேள
படிக்கட்டுகள் அங்கிருந்து இரண்டாவது மாடிக்கும்
மூன்றாவது மாடிக்கும் ேபாயின.

9 இவ்வாறு, சாெலாேமான் ஆலயம் கட்டும்
ேவைலைய முடித்தான். ஆலயத்தின் ஒவ்ெவாரு
பகுதியும் ேகதுருமரங்களால் மூடப்பட்டிருந்தது. 10

ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள அைறகளின்
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ேவைலகைளயும் முடித்தான். ஒவ்ெவாரு அைறயும் 7
1/2 அடி உயரமுள்ளைவ. அந்த அைறகளில் உள்ள
ேகதுரு மரத்தூண்கள் ஆலயத்ைதத் ெதாட்டுக்
ெகாண்டிருந்தன.

11 கர்த்தர் சாெலாேமானிடம், 12 “நீ எனது
அைனத்து சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிந்தால் உன் தந்ைத தாவீதிற்கு
வாக்களித்தபடி நான் உனக்குச் ெசய்ேவன். 13 நீ
கட்டிய இவ்வாலயத்தில் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கேளாடு நான் வாழ்ேவன். நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள விட்டு ேபாகமாட்ேடன்” என்றார்.

14 இவ்வாறு சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டும்
ேவைலைய முடித்தான். 15 ஆலயத்தின் உட்புறத்தில்
உள்ள கற்சுவர்கள் ேகதுரு மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. அைவ தைரயிலிருந்து
கூைரவைர இருந்தன. கல் தைரயானது ேதவதாரு
மரப்பலைககளால் மூடப்பட்டன. 16 ஆலயத்தின்
பின் பகுதியில் 30 அடி நீளத்தில் ஒரு அைறையக்
கட்டினார்கள். அதன் சுவர்கைளக் ேகதுருமரப்
பலைககளால் தைரயிலிருந்து கூைரவைர மூடினர்.
இந்த அைறயானது மகா பரிசுத்த இடம் என்று
அைழக்கப்பட்டது. 17 மகா பரிசுத்த இடத்தின்
முன்புறத்தில்தான் ஆலயத்தின் முக்கிய இடம்
இருந்தது. இந்த அைற 60 அடி நீளம் இருந்தது. 18

அவர்கள் சுவரில் உள்ள கற்கள் ெதரியாத வண்ணம்
ேகதுருமரப் பலைகளால் மூடினார்கள். அவர்கள் பூ
ெமாட்டுகள் மற்றும் மலர்களின் வடிவங்கைள
அம்மரத்தில் ெசதுக்கினார்கள்.

19 சாெலாேமான் ஒரு அைறைய ஆலயத்தின்
பின்பகுதியில் உள்ேள கட்டினான். இந்த அைறயில்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவத்தனர். 20 இது 30 அடி நீளமும், 30 அடி
அகலமும், 30 அடி உயரமும் உைடயதாக இருந்தது.
21 சாெலாேமான் இந்த அைறையச் சுத்தமான
தங்கத்தால் மூடினான். அவன்
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிக்கும் பலிபீடத்ைத
கட்டினான். அவன் பலிபீடத்ைதயும் தங்கத்
தகடுகளால் மூடி ெபான் சங்கிலிகைளக் குறுக்காகத்
ெதாங்கவிட்டான். அந்த அைறயில் இரண்டு
ேகருபீன்களின் உருவங்கள் இருந்தன. அைவ
தங்கத்தால் மூடப்பட்டைவ. 22 ஆலயத்தின்
அைனத்து பகுதிகளும் தங்கத்தால் மூடப்பட்டன.
மகா பரிசுத்த இடத்திற்கு ெவளிேய உள்ள
பலிபீடத்ைதயும் தங்கத்தால் மூடினார்கள்.

23 ேவைலக்காரர்கள் ஒலிவ மரத்ைதக் ெகாண்டு
இரண்டு ேகருபீன்களின் உருவங்கைள ெசய்தனர்.
இவற்ைற மகாபரிசுத்த இடத்தில் ைவத்தனர்.
இவற்றின் உயரம் 15 அடி. 24 இரு ேகருபீன்களும்
ஒேர மாதிரி ஒேர முைறயில் ெசய்யப்பட்டைவ.
ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் இரு சிறகுகள் இருந்தன.
ஒவ்ெவாரு சிறகும் 7 1/2 அடி நீளமுைடயைவ. ஒரு
சிறகின் நுனியிலிருந்து இன்ெனாரு சிறகின்
நுனிவைர 15 அடி இருந்தன. ஒவ்ெவாரு ேகருபீனும்
15 அடி உயரம் இருந்தன. 27 அைவ மகாபரிசுத்த
இடத்தில் இரு பக்கங்களிலும் இருந்தன. இரண்டின்
சிறகுகளும் அைறயின் மத்தியில்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. ெவளிநுனிகள் சுவைரத்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. 28 இரு ேகருபீன்களும்
தங்கத்தால் மூடப்பட்டிருந்தன.

29 முக்கிய அைறையச் சுற்றியுள்ள சுவர்களிலும்
உட்சுவர்களிலும் ேகருபீன்களின் உருவங்கள்,
ேபரீச்ச மரங்கள், பூக்கள் என ெபாறிக்கப்பட்டன. 30

இரு அைறகளின் தைரகளும் தங்கத்தகடுகளால்
மூடப்பட்டன.

31 மகா பரிசுத்த இடத்தின் நுைழவாயிலில் ஒலிவ
மரத்தால் ஆன இரு கதவுகைளச் ெசய்து
ெபாருத்தினர். இதன் சட்டமானது ஐந்து
பக்கங்களுைடயதாக அைமக்கப்பட்டது. 32

இக்கதவுகளின் ேமல் ேகருபீன்களும், ேபரீச்ச மரம்,
பூக்கள் எனப் பல வடிவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டன.
பின்னர் தங்கத்தால் இவற்ைற மூடினார்கள்.

33 அவர்கள் முக்கியமான அைறயின் நுைழவிற்குக்
கதவுகள் ெசய்தனர். அவர்கள் ஒலிவ மரத்ைத
பயன்படுத்தி சதுர கதவு சட்டத்ைதச் ெசய்தனர். 34

பிறகு அவர்கள் கதவுகைளச் ெசய்ய ஊசியிைல
மரத்ைதப் பயன்படுத்தினார்கள். 35 ஒவ்ெவாரு
கதவும் இரண்டு பகுதிகளாக இருந்தன. இரண்டு
மடிப்புகள் இருந்தன, அக்கதவுகளில் ேகருபீன்கள்,
ேபரீச்ச மரங்களும் பூக்களும் வைரயப்பட்டன.
தங்கத்தால் அைவகள் மூடப்பட்டிருந்தன.

36 பிறகு அவர்கள் உட்பிரகாரத்ைதக்
கட்டினார்கள். அைதச் சுற்றி சுவர்கைளக் கட்டினர்.
ஒவ்ெவாரு சுவரும் மூன்று வரிைச ெவட்டப்பட்ட
கற்களாலும், ஒரு வரிைச ேகதுருமரங்களாலும்
ெசய்யப்பட்டன.

37 ஆண்டின் இரண்டாவது மாதமான சீப்
மாதத்தில், ஆலயத்தின் ேவைலகைளச் ெசய்ய
ஆரம்பித்தார்கள். இது சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகி நான்காவது ஆண்டாக இருந்தது. 38

ஆலயத்தின் ேவைலயானது ஆண்டின் எட்டாவது
மாதமான பூல் மாதத்தில் முடிந்தது. இது
சாெலாேமான் ஆட்சிக்கு வந்த பதிெனான்றாவது
ஆண்டாயிற்று. ஆலய ேவைல முடிய ஏழு ஆண்டுகள்
ஆனது. திட்டமிட்ட விதத்திேலேய ஆலயமானது
மிகச்சரியாகக் கட்டப்பட்டது.

சாெலாேமானின் அரண்மைன

சாெலாேமான் ராஜா தனக்ெகன ஒரு
அரண்மைனயும் கட்டிமுடித்தான்.
இவ்ேவைல முடிய 13 ஆண்டுகள் ஆயின. 2

“லீபேனான் காடு” என்ற கட்டிடத்ைதயும் கட்டினான்.
இது 150 அடி நீளமும், 75 அடி அகலமும் 45 அடி
உயரமும் ெகாண்டது. ேகதுரு மரத்தூண்கள் நான்கு
வரிைசகளில் அைமக்கப்பட்டன. அதன் ேமல்
ேகதுருமர உத்திரங்கைளயும் அைமத்தான். 3

உத்திரங்களின் ேமல் ேகதுரு மரச்சட்டங்கைளப்
பாவினர். ஒவ்ெவாரு தூணுக்கும் 15 சட்டங்கள்
இருந்தன. அங்ேக ெமாத்தம் 45 சட்டங்கள்
இருந்தன. 4 சுவர்களின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும்
மூன்று வரிைசயாக ஜன்னல்கள் இருந்தன. மூன்று
வரிைச ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்ெகான்று
எதிராயிருந்தது. 5 ஒவ்ெவான்றின் முடிவிலும் மூன்று
கதவுகள் இருந்தன. அவற்றின் சட்டங்கள்
சதுரமாயிருந்தன.

6 சாெலாேமான் 75 அடி நீளமும், 45 அடி
அகலமும்ெகாண்ட “தூண்” ஒன்ைறக் கட்டினான்.
எதிேர தூண்கைளயும் நிறுத்தினான்.

1 ராஜாக்கள் 7:6
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7 சாெலாேமான் நியாயம் தீர்க்கிறதற்கு, “நியாய
விசாரைண மண்டபத்ைதயும்” கட்டினான்.
அம்மண்டபம் தைரயிலிருந்து கூைரவைர
ேகதுருமரங்களால் அைமக்கப்பட்டிருந்தன.

8 நியாய விசாரைன மண்டபத்திற்குள்தான்
சாெலாேமான் வசித்து வந்தான். அவன் குடியிருந்த
அரண்மைனக்குள்ளும் இதுேபால் ஒரு மண்டப வீடு
இருந்தது. நியாய விசாரைண மண்டபம்
அைமக்கப்பட்ட விதத்திேலேய இவ்வீடும்
கட்டப்பட்டது. எகிப்து ராஜாவின் குமாரத்தியான,
தன் மைனவிக்கும் இேத ேபால ஒரு வீட்ைடக்
கட்டிக்ெகாடுத்தான்.

9 இக்கட்டிடங்கள் அைனத்தும் விைலயுயர்ந்த
கற்களால் கட்டப்பட்டன. கற்கள் சரியான அளவில்
ெவட்டப்பட்டிருந்தன. முன்னும் பின்னும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கற்கள் அஸ்திவாரம்
முதல் கூைரவைர பயன்படுத்தப்பட்டன.
சுற்றுச்சுவர்களும் விைலயுயர்ந்த கற்களால்
கட்டப்பட்டன. 10 அஸ்திபாரமானது ெபரியதும்
விைலயுயர்ந்ததுமான கற்களால கட்டப்பட்டது. சில
15 அடி நீளமும், சில 12 அடி நீளமும் ெகாண்டன. 11

உச்சியிலும் ேவறு விைலயுயர்ந்த கற்களும்
ேகதுருமர உத்திரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. 12

அரண்மைன, ஆலயம், மண்டபம் ஆகியவற்ைறச்
சுற்றிலும் சுவர்கள் மூன்று வரிைச கற்களும், ஒரு
வரிைச ேகதுருமரப் பலைககளாலும் கட்டப்பட்டன.

13 சாெலாேமான் ராஜா தீருவில் உள்ள ஈராமுக்கு
ஒரு ெசய்தி அனுப்பினான். அவைன எருசேலமுக்கு
வரவைழத்தான். 14 ஈராமின் தாய் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தில் உள்ள நப்தலியின் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவள் ஆவாள். அவளது மரித்துப்ேபான தந்ைத
தீருைவ ேசர்ந்தவர். ஈராம் ெவண்கலப்
ெபாருட்கைளச் ெசய்பவன். அவன் திறைமயும்
அனுபவமும் வாய்ந்தவன். எனேவ அவைன அைழத்து,
ெவண்கல ேவைலகளுக்கும் ெபாறுப்பாளி
ஆக்கினான். அவன் ெவண்கலத்தால்
ெசய்யேவண்டியவற்ைறச் ெசய்து முடித்தான்.

15 ஈராம் இரண்டு ெவண்கல தூண்கைளச்
ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 27 அடி உயரமும் 18 அடி
சுற்றளவும் ெகாண்டது. இது 3 அங்குல கனமும்
உள்ேள ெவற்றிடமாகவும் இருந்தது. 16 ஈராமும் 7
1/2 அடி உயரமுள்ள இரண்டு கும்பங்கைளத்
தூண்களின் உச்சியில் ைவக்கச்ெசய்தான். 17 பிறகு
அவன் கும்பங்கைள மூட வைல ேபான்ற இரு
பின்னல்கைளச் ெசய்தான். 18 பின்னர் அவன் இரு
வரிைசகளில் ெவண்கல மாதுளம் பழங்கைளச்
ெசய்தான். இவற்ைற தூண்களின் உச்சியில்
வைலகளுக்கு முன் ைவத்தான். 19 தூண்களின்
உச்சியில் இருந்த 7 1/2 அடி கும்பங்கள்
பூைவப்ேபான்றும், 20 கிண்ணம் ேபான்ற வடிவில்
உள்ள வைலகளுக்கு ேமலும் அைமக்கப்பட்டன.
கும்பங்கைளச் சுற்றிலும் வரிைசக்கு 20
உருண்ைடகளாக ெதாங்கவிட்டான். 21 ஈராம்
இந்த இரு ெவண்கலத்தூண்கைளயும் ஆலய வாசல்
மண்டபத்தில் நிறுவினான். வாசலின் உட்புறத்தில்
ஒன்றும் ெதன்புறத்தில் ஒன்றுமாகத் தூண்கள்
நிறுத்தப்பட்டன. ெதற்குத் தூண் யாகீன் என்றும்
வடக்குத் தூண் ேபாவாஸ் என்றும் ெபயர் ெபற்றன.
22 தூண்களுக்கு ேமல் மலர் வடிவ கும்பங்கள்
ைவக்கப்பட்டதும் தூண்களின் ேவைல முடிந்தது.

23 ெவண்கலத்தாேலேய வட்டவடிவில் ஒரு
ெதாட்டிைய ஈராம் அைமத்தான். அவர்கள், அைத
“கடல்” என்று அைழத்தார்கள். இதன் சுற்றளவு 51
அடிகள், குறுக்களவு 17 அடியாகவும், ஆழம் 7 1/2
அடியாகவும் இருந்தன. 24 ெதாட்டிையச் சுற்றிலும்
விளிம்பில் தகடு ெபாருத்தப்பட்டது. இதற்கு அடியில்
இரு வரிைசகளில் ெவண்கலப் ெபாருட்கள்
வார்க்கப்பட்டன. இைவ ெதாட்டிேயாடு ேசர்த்து
ெபாருத்தப்பட்டன. 25 இது 12 ெவண்கல
காைளகளின் ேமல் ைவக்கப்பட்டது.
அக்காைளகளின் பின்புறங்கள், ெதாட்டிகளுக்கு
உள்ேள மைறந்து காணப்பட்டன. மூன்று காைளகள்
வடக்கிலும், மூன்று காைளகள் ெதற்கிலும், மூன்று
காைளகள் ேமற்கிலும், மூன்று காைளகள்
கிழக்கிலும் பார்த்தவண்ணம் இருந்தன. 26

ெதாட்டியின் பக்கங்கள் 4 அங்குல
கனம்ெகாண்டைவ. ெதாட்டியின் விளிம்பானது
கிண்ணத்தின் விளிம்ைபப் ேபாலவும், பூவின்
இதழ்கைளப் ேபாலவும் இருந்தன. இதன்
ெகாள்ளளவு 11,000 காலன்களாகும்.

27 பிறகு பத்து ெவண்கல வண்டிகைளயும் ஈராம்
ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 6 அடி நீளமும், 6 அடி
அகலமும், 4 1/2 அடி உயரமும் ெகாண்டைவ, 28

இைவ சதுர சட்டங்களால் ஆன சவுக்ைகயால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. 29 சவுக்ைககளிலும்
சட்டங்களிலும் ெவண்கலத்தால் சிங்கங்கள்,
காைளகள், ேகருபீன்கள் ெபாருத்தப்பட்டிருந்தன.
ேமேலயும் கீேழயும் சிங்கங்கள் மற்றும் காைளகளின்
உருவங்கேளாடு ெவண்கலத்தால் பூ
ேவைலப்பாடுகளும் அைமக்கப்பட்டன. 30

ஒவ்ெவாரு வண்டியிலும் ெவண்கலத்தால்
சக்கரங்களும் அச்சுகளும் அைமக்கப்பட்டன.
நான்கு மூைலகளிலும் உதவியாக கிண்ணங்கள்
ைவக்கப்பட்டன. அவற்றில் ெவண்கல பூ
ேவைலப்பாடுகளும், இருந்தன. 31 கிண்ணங்களின்
உச்சியில் சட்டம் அைமக்கப்பட்டன. அைவ 18
அங்குலம் கிண்ணத்தின் விளிம்பிலிருந்து
உயர்ந்திருந்தது. அதன் திறப்பு 27 அங்குல
விட்டத்தில் அைமந்திருந்தது. சட்டத்தில் ெவண்கல
ேவைலபாடுகள் இருந்தன. அது வட்டமாக
இல்லாமல் சதுரமாக இருந்தது. 32 சட்டத்திற்கு
அடியில் நான்கு சிறு சக்கரங்கள் இருந்தன.
அவற்றின் விட்டம் 27 அங்குலமாக இருந்தது. இரு
சக்கரங்கைளயும் இைணக்கும் அச்சுத் தண்டு
வண்டிேயாடு இைணக்கப்பட்டது. 33

இச்சக்கரங்கள் ேதர்ச் சக்கரங்கைளப்
ேபான்றிருந்தன. சக்கரங்கள், அச்சுத் தண்டு,
பட்ைட, வட்டங்கள், கம்பிகள் எல்லாம்
ெவண்கலத்தால் ஆனைவ.

34 ஒவ்ெவாரு வண்டியின் நான்கு மூைலகளிலும்
நான்கு தாங்கிகள் இருந்தன. அைவ அைனத்தும்
வண்டிேயாடு ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டன. 35

ஒவ்ெவாரு வண்டியின் தைலப்பிலும் ெவண்கலத்தால்
ஆன விளிம்பு இருந்தது. அைவ வண்டிேயாடு ஒேர
துண்டாக இைணக்கப்பட்டிருந்தது. 36 வண்டியின்
பக்கங்களில் ெவண்கலத்தால் ஆன ேகருபீன்களும்,
சிங்கங்களும், ேபரீந்து மரங்களும்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. வண்டியில் எங்ெகங்ேக இடம்
இருந்தேதா அங்ெகல்லாம் இச்சிற்பங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது. வண்டியின் சட்டங்களில் பூ
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ேவைலப்பாடுகளும் அைமக்கப்பட்டன. 37 ஈராம்
பத்து வண்டிகைள ெசய்தான். எல்லாம் ஒேர
மாதிரியாக ெவண்கலத்தால். வார்க்கப்ட்டிருந்தன.

38 ஈராம் பத்து கிண்ணங்கைளயும் ெசய்தான்.
ஒவ்ெவாரு வண்டியிலும் ஒவ்ெவாரு கிண்ணங்கள்
ைவக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு கிண்ணமும் 6 அடி
குறுக்களவு உள்ளது. ஒவ்ெவான்றும் 230 காலன்
ெகாள்ளளவு ெகாண்டது. 39 ஆலயத்தின்
ெதன்புறத்தில் ஐந்து வண்டிகைளயும், வடபுறத்தில்
ஐந்து வண்டிகைளயும் நிறுத்திைவத்தான்.
ஆலயத்தின் ெதன்கிழக்கு முைனயில் ெபரிய
தண்ணீர்த்ெதாட்டிைய ைவத்தான். 40 இேதாடு
ெகாப்பைர, சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டி, கலங்கள்
ேபான்றவற்ைறயும் ஈராம் ெசய்தான். சாெலாேமான்
ராஜா விரும்பியவற்ைறெயல்லாம் ஈராம்
ெசய்துெகாடுத்தான். அவன் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்காகச் ெசய்தப் ெபாருட்களின் பட்டியல்
கீேழத் தரப்பட்டுள்ளது.

2 தூண்கள்,
2 தூண்களுக்கு ேமல் ைவக்கத்தக்க கிண்ணவடிவ
கும்பங்கள்,
2 கும்பங்கைள மூடும் வைலப்பின்னல்கள்,
400 மாதுளம்பழங்கள். இைவ கும்பங்கைள மூடும்
ஒவ்ெவாரு வைலபின்னேலாடும் இரண்டு
வரிைசயாக ெதாங்கவிடப்பட்டன.
10 வண்டிகள் அதன் ேமல் 10 ெகாப்பைரகள், 1
கடல் ெதாட்டி, அதன் கீழ் 12 காைளகள், ெசப்புச்
சட்டிகள், சாம்பல் கரண்டிகள், கலங்கள்.
இைவ அைனத்தும் சுத்தமான ெவண்கலத்தால்
ஆனைவ.
ராஜா சாெலாேமான் விரும்பிய விதத்திேலேய
இைவ அைனத்ைதயும ஈராம் ெசய்தான். இைவ
அைனத்துேம பரிசுத்த ெவண்கலத்தால் ஆனைவ. 46

சாெலாேமான் இவ்ெவண்கலத்ைத எைட
ேபாடவில்ைல. இைவ எைடக்கு அதிகமாகேவ
இருந்தன. எனேவ ெவண்கலத்தின் ெமாத்த
எைடைய யாரும் அறிந்திருக்கவில்ைல. ேயார்தான்
நதிக்கைரயில் சுக்ேகாத்துக்கும் சர்தானுக்கும்
நடுவில் களிமண் தைரயில் இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு
ராஜா கட்டைளயிட்டான். தைரயில் அச்சுகைளப்
பதித்து, அவற்றில் ெவண்கலத்ைத உருக்கி ஊற்றி
இவற்ைற அவர்கள் ெசய்தார்கள்.

48 சாெலாேமான் ஆலயத்திற்குத் தங்கத்தால் பல
ெபாருட்கைளச் ெசய்ய கட்டைளயிட்டான். அைவ
கீழ்வருவன:
ெபான்னாலான பலிபீடம்,
ெபான்னாலான ேமைஜ,
(ேதவனுக்குச் ெசலுத்தும் விேசஷ அப்பங்கைள
ைவக்க உதவும்,) விளக்குத்தண்டுகள்,
(மகா பரிசுத்தமான இடத்தில் ெதன்பக்கம் ஐந்தும்
வடபக்கம் ஐந்தும் ைவத்தனர்.)
ெபான் பூக்கள், விளக்குகள், கத்தரிகள்,
கிண்ணங்கள், ெவட்டுக்கத்திகள், கலங்கள்,
கலயங்கள், தூபகலசங்கள், ஆலய வாசல்
கதவுகள்.
51 இவ்வாறு கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குத்
ேதைவயான ெபாருட்கைள சாெலாேமான் ெசய்து
முடித்தான். பிறகு தனது தந்ைத தாவீது ேசர்த்து
ைவத்திருந்தப் ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ஆலயத்துக்காக ஒன்றாகச் ேசர்த்தான். இைவ

அைனத்ைதயும் ஆலயத்திற்குள் ெகாண்டுவந்தான்.
ெவள்ளி, ெபான் முதலியவற்ைறெயல்லாம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்து ெபாக்கிஷத்தில்
ேசர்த்துைவத்தான்.

ஆலயத்தில் ைவக்கப்பட்ட உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி

பின் சாெலாேமான் இஸ்ரேவலரின்
முதியவர்கைளயும் ேகாத்திரத்
தைலவர்கைளயும் கூட்டினான். அவர்கைள

எருசேலமுக்கு வரச்ெசய்தான். அவர்கைள தாவீது
நகரத்திலிருந்து உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ஆலயத்திற்கு ெகாண்டு வரும்படி ேகட்டான். 2

எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
சாெலாேமானிடம் வந்தனர். இது, ஏழாம் மாதமாகிய
ஏத்தானீம் மாதத்து அைடக்கல கூடார
பண்டிைகக்குரியதாக இருந்தது. 3 இஸ்ரேவலின்
முதியவர்கள் அைனவரும் அங்கு வந்துேசர்ந்ததும்
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள் எடுத்தனர். 4

அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிேயாடு
ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும் கூடாரத்திலிருந்து
பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அைனத்ைதயும்
சுமந்துெகாண்டு ஆசாரியரும் ேலவியர்களும்
வந்தனர். 5 சாெலாேமான் ராஜாவும் இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின்
முன் கூடினார்கள். அவர்கள் பல பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். எவராலும் எண்ணிப்பார்க்க
முடியாதபடி ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
பலியிட்டனர். 6 பின்னர் ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதற்கு
உரிய சரியான இடத்தில் ைவத்தனர். அது
ஆலயத்தின் உள்ேள மகா பரிசுத்தமான இடத்தில்
இருந்தது. உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது
ேகருபீன்களின் சிறகுகளுக்கு அடியில் இருந்தது. 7

ேகருபீன்கள் தங்கள் சிறகுகைள விரித்து பரிசுத்தப்
ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும் மூடின. 8

தூக்கிச் ெசல்லத்தக்க தண்டுகள் மிகவும்
நீளமானைவ. அைவ பரிசுத்த இடத்திற்கு முன்னால்
மகா பரிசுத்த இடத்தில் நிற்கும் எவராலும்
காணத்தக்கதாக இருந்தன. என்றாலும் அைவ
ெவளிேய காணப்படவில்ைல. அைவ இன்றும் அங்ேக
தான் உள்ளன. 9 அப்பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள்ேள
இரண்டு கற்பல ைககைளத் தவிர ேவறு எதுவும்
இல்ைல. அவற்ைற ேமாேச ஓேரப் என்ற இடத்தில்
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள்ேள ைவத்தான். அந்த
இடத்தில்தான் இஸ்ரேவலர்கள் எகிப்ைத விட்டு
ெவளிேய வந்ததும் கர்த்தர் அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துக்ெகாண்டார்.

10 ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய மகா
பரிசுத்த இடத்தில் ைவத்தனர். ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்த இடத்ைதவிட்டு ெவளிேயறியதும்
ேமகமானது கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
மூடிக்ெகாண்டது. 11 ஆசாரியர்களால் ெதாடர்ந்து
ேவைல ெசய்ய முடியாமல் ேபானது. ஏெனன்றால்
கர்த்தருைடய மகிைம ஆலயத்ைத நிரப்பிவிட்டது.
12 பிறகு சாெலாேமான்:
“கர்த்தர், கனமான ேமகத்தில் வாழ்வதாகச்
ெசான்னார்,

13 நான் உங்களுக்காக ஒரு பிரமாதமான
ஆலயத்ைதக் கட்டிேனன்,
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என்ெறன்றும் நீங்கள் வாழத்தக்க இடத்ைத
உருவாக்கிேனன்” என்றான்.

14 இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் அங்ேக
நின்றுக்ெகாண்டு இருந்தனர். எனேவ சாெலாேமான்
அவர்கைள ேநாக்கி திரும்பி ஆசீர்வதிக்கும்படி
ேதவைன ேவண்டினான். 15 பிறகு சாெலாேமான்
ராஜா கர்த்தருக்கு முன் மிக நீண்ட ேநரம்
ெஜபித்தான். அவன்:
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் மிகப் ெபரியவர்.
கர்த்தர் தாமாகேவ என் தந்ைதயான தாவீதிற்குச்
ெசய்த வாக்குறுதிையச் ெசய்து முடித்தார், அவர் என்
தந்ைதயிடம், 16 ‘நான் என் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள,
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன். ஆனால்
நான் இன்னும் என்ைன மகிைமப்படுத்தும்
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்குரிய இடத்ைத இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களில் இருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல.
அேதாடு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழி நடத்திச்
ெசல்லும் தைலவைனயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல.
ஆனால், இப்ேபாது நான் மகிைமப்படுவதற்குரிய
இடமாக எருசேலைம ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.
அேதாடு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்திச்
ெசல்ல தாவீைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துவிட்ேடன்.’
17 “என் தந்ைதயான தாவீது, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர மகிைமப்படுத்திட, ஒரு
ஆலயத்ைத கட்ட விரும்பினார். 18 ஆனால் அவரிடம்
கர்த்தேரா, ‘என்ைன மகிைமப்படுத்திட நீ ஆலயம்
கட்ட ேவண்டுெமன்று விரும்புகிறாய். நீ என்
ஆலயத்ைதக் கட்ட விரும்புவது நல்லதுதான். 19

ஆனால் நான் என் ஆலயத்துக்காக உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல. உன் குமாரன் என்
ஆலயத்ைதக்கட்டுவான்!’ என்று கூறினார்.
20 “எனேவ கர்த்தர் தனது வாக்குறுதிைய
நிைறேவற்றிக்ெகாண்டார். நான் என் தந்ைதயான
தாவீதின் இடத்தில் ராஜாவாக இருக்கிேறன்.
கர்த்தருைடய வாக்குறுதியின்படி இப்ேபாது நான்
இஸ்ரேவைல ஆண்டு வருகிேறன். நான்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டிவிட்ேடன். 21 ஆலயத்திற்குள் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ைவக்கவும் இடம் அைமத்துவிட்ேடன்.
அப்பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள் கர்த்தர் நமது
முற்பிதாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக
இருக்கிறது. இந்த உடன்படிக்ைகைய அவர் நமது
முற்பிதாக்கேளாடு எகிப்ைத விட்டு ெவளிேய
வந்ததும் ெசய்தார்” என்றான்.

22 பிறகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தின் முன்பு நின்றான். அைனவரும்
அவனுக்கு முன்பு நின்றனர். 23 அவன் தன் ைககைள
விரித்து வானத்ைத ேநாக்கி,
“இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
வானத்திலும் பூமியிலும் உம்ைமப் ேபான்று ேவறு ஒரு
ேதவன் இல்ைல. நீர் உம்முைடய ஜனங்களிடம்
அன்பாயிருந்ததால் அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக
ெசய்துக்ெகாண்டீர். அதைனக் காப்பாற்றினீர்.
உம்ைமப் பின்பற்றுபவர்களிடம் கருைணேயாடும்
உண்ைமேயாடும் இருந்தீர். 24 உமது ேசவகனான
என் தந்ைத தாவீதிடம், ஒரு வாக்குறுதி தந்தீர்.
அைதயும் காப்பாற்றினீர். உம்முைடய வாயாேலேய
அந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்தீர். அைத
உண்ைமயாக்கிட உம்முைடய ெசாந்த பலத்ைதப்
பயன்படுத்தினீர். 25 இப்ேபாது, இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, தாவீதிற்குத் தந்த மற்ற
வாக்குறுதிகைளயும் நிைறேவற்றும். நீர், ‘உன்
குமாரர்கள் உன்ைனப்ேபாலேவ எனக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் பிறகு எப்ெபாழுதும் உன் குடும்பத்தில்
உள்ளவர்கேள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆள்வார்கள்’
என்று ெசான்னீர். 26 இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நீர் என் தந்ைதக்களித்த
வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றும்படி மீண்டும்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
27 “ஆனால், ேதவேன உண்ைமயில் நீர் இந்தப்
பூமியில் எங்கேளாடு வாழ்கின்றீரா? வானங்களும்,
வானாதி வானங்களும் உமக்குப் ேபாதாேத.
என்னால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம்?
28 ஆனால் என் ெஜபங்கைளயும்
ேவண்டுேகாள்கைளயும் தயவுெசய்து ேகளும். நான்
உமது ஊழியன், நீர் எனது ேதவனாகிய கர்த்தர்,
இன்று என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும். 29 முன்பு நீர்,
‘அங்ேக நான் மகிைமப்படுத்தப்படுேவன்’ என்றீர்.
இவ்வாலயத்ைத இரவும் பகலும்
கவனித்துக்ெகாள்ளும். இந்த ஆலயத்தில் நான்
ெசய்யும் ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும் 30 கர்த்தாேவ,
நானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் இங்ேக உம்மிடம்
திரும்பி ெஜபிக்கிேறாம். தயவு ெசய்து அந்த
ெஜபங்கைளக் ேகளும்! நீர் பரேலாகத்தில்
இருப்பைத அறிேவாம். அங்கிருந்து எங்கள்
ெஜபங்கைளக் ேகட்டு எங்கைள மன்னியும்.
31 “எவனாவது ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத் தப்பு
ெசய்தால், அவன் இங்ேக பலிபீடத்திற்குக் ெகாண்டு
வரப்படுவான். அவன் குற்றவாளியாக இல்லாமல்
இருந்தால், ஒரு சத்தியம் ெசய்துக்ெகாள்வான்.
தான் ஒன்றும் அறியாதவன் என்று அவன் வாக்குறுதி
ெசய்யேவண்டும். 32 பரேலகத்திலிருந்து கவனித்து
நியாயம் வழங்கேவண்டும். அவன் குற்றவாளியானால்,
தயவு ெசய்து அைத எங்களுக்கு உணர்த்தும். அவன்
ஒன்றும் அறியாத அப்பாவியாக இருந்தால், அவன்
குற்றமற்றவன் என்பைத உணர்த்தியருளும்.
33 “சில ேநரங்களில் உமது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
உமக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்யலாம், அவர்களின்
பைகவர்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கலாம். பிறகு
அவர்கள் உம்ைமத் துதிப்பார்கள், இந்த ஆலயத்தில்
வந்து ெஜபம் ெசய்வார்கள். 34 தயவு ெசய்து
பரேலாகத்திலிருந்து அவற்ைறக் ேகளும். அவர்கைள
மன்னித்து நமது நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி
உதவும், நீர் இந்த நாட்ைட அவர்களின்
முற்பிதாக்களுக்கு தந்துள்ளீர்.
35 “சில ேவைளகளில் இவர்கள் உமக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்வதினால், நீர் மைழைய நிறுத்திவிடுகிறீர்.
பிறகு அவர்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து ெஜபித்து
உம்ைமத் துதித்து உமது ேபைரயும் புகைழயும்
பாடுவார்கள். நீர் துன்புறுத்த, அவர்கள் தமது
பாவங்களுக்காக வருந்துவார்கள். 36 தயவு ெசய்து
பரேலாகத்திலிருந்து அவர்களின் ெஜபத்ைதக்
ேகளும். பிறகு எங்களது பாவங்கைள மன்னியும்.
ஜனங்களுக்கு சரியான வழிகைள கற்பியும்.
கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்களுக்கு வாரிசுரிைமயாகக்
ெகாடுத்த மண்ணுக்கு மைழைய அனுப்பிைவயும்.
37 “இந்த பூமி வறண்டு ேபாகலாம், உணவுப்
ெபாருட்கள் விைளயாமல் ேபாகலாம், அல்லது
ஜனங்களிடம் ெபருேநாய் பரவலாம் அல்லது
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பயிர்கள் புழுப் பூச்சிகளால் அழிக்கப்படலாம்
அல்லது பைகவர்களால் ஜனங்கள் தம் நகரங்களில்
தாக்கப்படலாம் அல்லது ஜனங்களுக்கு ேநாய்
வரலாம். 38 இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டு,
ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் மனம்மாற விரும்பி,
ஆலயத்ைத ேநாக்கித் தன் ைககைள ஏெறடுத்து
ெஜபம் ெசய்தால், 39 தயவு ெசய்து கவனியும். நீர்
உமக்குரிய இடமாகிய பரேலாகத்தில் இருந்தாலும்
கவனியும். அவர்கைள மன்னித்து உதவிெசய்யும்.
உமக்கு மட்டுேம மனிதர்கள் உண்ைமயாக
நிைனப்பது ெதரியும். எனேவ, ஒவ்ெவாருவைரயும்
அவரவர் ெசய்கிறபடி நடத்தும். 40 எங்கள்
முற்பிதாக்களுக்காக நீர் ெகாடுத்த இந்நாட்டில்
நாங்கள் வாழும்வைர உமக்கு பயந்துநடப்ேபாம்.
41 “ெவளி இடங்களில் உள்ள ஜனங்களும் உமது
உயர்ைவயும் பலத்ைதயும் அறிவார்கள். இந்த
ஆலயத்தில் ெஜபிப்பதற்காக அவர்கள் ெவகு
தூரத்திலிருந்து வருவார்கள். 43

பரேலாகத்திலிருந்து அவர்களது ெஜபங்களுக்குச்
ெசவிசாயும். அவர்கள் ேகட்பவற்ைற தந்து உதவும்.
பிறகு அவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபாலேவ
உம்மிடம் பயமும் மரியாைதயும் ைவத்திருப்பார்கள்.
பின் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்களும் உமது
நாமத்ைதத் தாங்கிய நான் கட்டியிருக்கிற இந்த
ஆலயத்ைத அறிவார்கள்.
44 “சில ேநரங்களில் உமது ஜனங்களுக்கு
அவர்களது எதிரிகேளாடு சண்ைடயிடுமாறு நீர்
ஆைணயிடுவீர். பிறகு உமது ஜனங்கள் உம்மால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இந்த நகரத்திற்கும் நான்
உம்ைம மகிைமப்படுத்துவதற்குக் கட்டியிருக்கிற
ஆலயத்திற்கும் திரும்பிவந்து அவர்கள் உம்மிடம்
ெஜபம் ெசய்வார்கள். 45 அப்ேபாது, உம்முைடய
பரேலாகத்திலிருந்து அந்த ெஜபங்களுக்கு
ெசவிசாய்த்து அவர்களுக்கு உதவும்.
46 “உமது ஜனங்கள் உமக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்வார்கள். நான் இதைன அறிேவன். ஏெனன்றால்
ஒவ்ெவாருவரும் பாவம் ெசய்கின்றனர். உமது
ஜனங்களின்ேமல் ேகாபமாக இருப்பீர்.
பைகவர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படச் ெசய்வீர்.
பைகவர்கள் அவர்கைளக் ைகது ெசய்து
தூரநாடுகளுக்குக் ெகாண்டுப் ேபாவார்கள். 47

அங்ேக உமது ஜனங்கள் நடந்தவற்ைற நிைனத்துப்
பார்ப்பார்கள். தம் பாவங்களுக்காக வருந்தி
உம்மிடம் ெஜபிப்பார்கள், ‘பாவம் ெசய்து உமக்கு
தவறிைழத்துவிட்ேடாம்’ என்பார்கள். 48 அவர்கள்
ெதாைலவிலுள்ள அந்த நிலப்பகுதியில்
இருப்பார்கள். அவர்கைள அடிைமப்படுத்திய
எதிரிகளின் நிலத்திலிருந்து முழு இருதயத்ேதாடும்
ஆத்துமாேவாடும் உம்ைம ேநாக்கித் திரும்பினாலும்
அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கு நீர் ெகாடுத்த
நிலத்ைத ேநாக்கி உம்மிடம் ெஜபித்தாலும், நீர்
ேதர்ந்ெதடுத்த நகரத்ைத ேநாக்கித் திரும்பினாலும்
நான் உமது நாமத்தால் கட்டியுள்ள ஆலயத்ைத
ேநாக்கித் திரும்பினாலும், 49 நீர் அவர்களது
ெஜபங்களுக்கு பரேலாகத்திலிருந்து ெசவிசாய்த்து
உதவும். 50 உமது ஜனங்களின் பாவங்கைள
மன்னியும். அவர்கள் உமக்கு எதிராக திரும்பியதற்கு
மன்னித்துவிடும். பைகவர்கள் அவர்களிடம்
இரக்கத்துடன் இருக்கச் ெசய்யும். 51 அவர்கள்
உம்முைடய ஜனங்கள் என்பைத மறவாதீர்.

அவர்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டு வந்தைத
நிைனவுகூரும். சூடான அடுப்பிலிருந்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றியைதப் ேபான்ற ெசயல் அது!
52 “ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ெஜபங்கைளயும் ேகளும்.
உதவி ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் உதவும். 53 நீர்
அவர்கைள உலகிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தீர். உமது
ேவைலயாள் ேமாேச மூலம் எங்கள் முற்பிதாக்கைள
எகிப்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது நீர் அைத
ெவளிப்படுத்தினீர்” என்றான்.

54 சாெலாேமான் இவ்வாறு ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்தான். அவன் பலிபீடத்திற்கு முன்னால்
முழங்காலிட்டு தன் ைககைள உயர்த்தி
பரேலாகத்ைத ேநாக்கி ேவண்டினான். அவன் தன்
ேவண்டுதல்கைள முடித்தபிறகு எழுந்து நின்றான். 55

பின் உரத்த குரலில் ேதவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதிக்கும்படி ேவண்டினான்.
56 சாெலாேமான், “கர்த்தைர துதியுங்கள்! அவரது
ஜனங்களுக்கு அவர் வாக்களித்தது ேபான்று
இைளப்பாறுதல் அளிக்கிற கர்த்தரால்
ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்! கர்த்தர் தமது ஊழியன்
ேமாேச மூலம் ெகாடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒரு
வார்த்ைத கூட தவறுவதில்ைல. கர்த்தர்
அத்தைனையயும் காப்பாற்றுவார்! 57 ேதவனாகிய
கர்த்தர் நமது முற்பிதாக்கேளாடு
இருந்ததுப்ேபாலேவ நம்ேமாடும் இருப்பார், கர்த்தர்
நம்ைம விட்டு விலகக்கூடாது என்று ெஜபிக்கிேறன்.
58 நாம் அவர் பக்கம் திரும்பி அவைரப்
பின்பற்றுேவாம். நமது முற்பிதாக்களுக்கு அவர்
ெகாடுத்த சட்டங்களுக்கும், முடிவுகளுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிேவாம், 59 நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர், எனது இந்த ெஜபங்கைளயும்
ேவண்டுேகாள்கைளயும் மறவாமல் இருப்பார். அவர்
இதைன அவரது ஊழியனுக்கும் ராஜாவுக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ெசய்வார். ஒவ்ெவாரு
நாளும் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். 60 இவ்வாறு கர்த்தர்
ெசய்துவந்தால், உலகில் உள்ள ஜனங்கள்
அைனவரும் அவைர உலகின் ஒேர ேதவனாகக்
கருதுவார்கள். 61 நீங்கள் நமது ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு உண்ைமேயாடும் நம்பிக்ைகேயாடும்
இருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும் அவைரப் பின்பற்றி
அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இப்ெபாழுது ேபாலேவ
எதிர்காலத்திலும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடக்கேவண்டும்” என்றான்.

62 பிறகு சாெலாேமான் ராஜாவும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு பலிகைளச்
ெசலுத்தினார்கள். 63 22,000 மாடுகைளயும்,
1,20,000 ஆடுகைளயும் ெகான்றனர். இைவ
சமாதானப் பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
இவ்வழியில்தான், ராஜாவும் இஸ்ரேவலர்களும்
ஆலயத்ைத கர்த்தருக்கு உரியதாக ஆக்கினார்கள்.

64 அன்று சாெலாேமான் ஆலயத்தின் முற்றத்ைத
அர்ப்பணித்தான். அவன் தகனபலி, தானியக்
காணிக்ைக, விலங்குகளின் ெகாழுப்ைபக் ெகாண்டு
சமாதான பலி ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்தான்.
சாெலாேமான் இவற்ைற ஆலயத்தின் முற்றத்தில்
ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால் கர்த்தருக்கு முன்பாக
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இருந்த ெவண்கல பலிபீடம் அைவ அைனத்ைதயும்
ெகாள்ளமுடியாத அளவு சிறியதாக இருந்தது.

65 ஆலயத்தில் சாெலாேமானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் விடுமுைறையக் ெகாண்டாடினார்கள்.
அைனத்து இஸ்ரேவலர்களும் ஆமாத்தின் எல்ைல
ெதாடங்கி எகிப்தின் நதி மட்டுமுள்ள ஜனங்களும்
அங்ேக இருந்தனர். அவர்கள் ஏழு நாட்கள்
உண்பதும் குடிப்பதும் கர்த்தருடன் ேசர்ந்து
மகிழ்வதுமாக இருந்தனர். அவர்கள் ேமலும் 7
நாட்கள் இருந்தனர். ெமாத்தம் 14 நாட்கள்
ெகாண்டாடினர். 66 மறுநாள், சாெலாேமான்
ஜனங்கைள வீட்டிற்குத் திரும்பச் ெசான்னான்.
அைனவரும் அவனுக்கு நன்றி ெசால்லிவிட்டு
வீட்டிற்குத் திரும்பினார்கள். கர்த்தர் தனது
ஊழியனான தாவீதிற்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
நன்ைம ெசய்ததால் அைனவரும் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருந்தனர்.

ேதவன் சாெலாேமானிடம் மீண்டும் வருதல்

இவ்வாறு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும்
கட்டி முடித்தான். அவன் கட்ட

விரும்பியவற்ைறெயல்லாம் கட்டிமுடித்தான். 2 பிறகு
கர்த்தர் மீண்டும் அவன் முன் கிபிேயானில்
ேதான்றியதுேபால ேதான்றினார். 3 கர்த்தர்
அவனிடம்,
“நான் உன் ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன். நீ
ேகட்டவற்ைறயும் அறிந்ேதன். நீ இந்த ஆலயத்ைதக்
கட்டினாய். நான் இதைனப் பரிசுத்த
இடமாக்கிேனன். எனேவ நான் அங்ேக என்ெறன்றும்
மகிைமப்படுத்தப்படுேவன். எப்ெபாழுதும் அைதக்
கவனித்து அைதப்பற்றி
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். 4 உன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ நீயும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்யேவண்டும்.
அவன் நல்லவனாகவும் உண்ைமயானவனாகவும்
இருந்தான். நீ என் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
எனது கட்டைளகைளச் ெசய்து முடிக்கேவண்டும். 5

நீ இவ்வாறு ெசய்து வந்தால், இஸ்ரேவலரின் ராஜா
உன் குடும்பத்தவனாகேவ இருப்பான். இந்த
வாக்குறுதிையத்தான் உனது தந்ைதயான
தாவீதிற்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். நான் அவனிடம்,
‘இஸ்ரேவல் உன் சந்ததியிலிருந்ேத எப்ெபாழுதும்
ஆளப்படும்’ என்று கூறியிருக்கிேறன்.
6 “ஆனால் நீேயா அல்லது உன் பிள்ைளகேளா
என்ைனப் பின்பற்றாமல், நான் உனக்குத் தந்த
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியாமல், அந்நிய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளயானால், நான்
உங்களுக்குத் தந்த இந்த நாட்ைடவிட்டு
ெவளிேயற்றுேவன். மற்ற எல்லா ேதசங்களின்
ஜனங்களும் இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணி
நைகக்கக்கூடாது. நான் ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தமாக்கிேனன். இந்த இடத்தில் ஜனங்கள்
என்ைன மகிைமப்படுத்தலாம். ஆனால் நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியாவிட்டால் உங்கைள
விலக்குேவன். 8 இந்த ஆலயம் அழிக்கப்படும்.
இைதப் பார்க்கிறவர்கள் வியப்பார்கள். ‘இந்த
நாட்ைடயும் ஆலயத்ைதயும் ஏன் கர்த்தர் இவ்வாறு
ெசய்தார்?’ என்பார்கள். 9 மற்றவர்கேளா, ‘அவர்கள்

தமது ேதவனாகிய கர்த்தைர விட்டு விலகினார்கள்.
அதனால் இவ்வாறு ஆயிற்று. அவர்களது
முற்பிதாக்கைள அவர் எகிப்திலிருந்து மீட்டார்.
ஆனால் அவர்கேளா அந்நிய ெதய்வங்கைள
நாடினார்கள். அதனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இது
ேபான்ற தீைமகைளச் ெசய்தார்’ என்பார்கள்”
என்றார்.

10 சாெலாேமானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும் கட்டிமுடிக்க 20
ஆண்டுகள் ஆயின. 11 அதற்குப் பின் சாெலாேமான்
ஈராமுக்கு கலிேலயாவில் 20 நகரங்கைளக்
ெகாடுத்தான். காரணம் அவன் ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைனயும் கட்ட உதவி ெசய்தான்.
சாெலாேமானுக்குத் ேதைவயான ேகதுரு
மரங்கைளயும், ேதவதாரு மரங்கைளயும்,
தங்கத்ைதயும் ெகாடுத்து வந்தான். 12 எனேவ, தீரு
என்னும் நகரில் இருந்து பயணப்பட்டு சாெலாேமான்
ெகாடுத்த நகரங்கைள எல்லாம் ஈராம்
பார்ைவயிட்டான். அப்ேபாது அவன்
திருப்தியைடயவில்ைல. 13 ஈராம், “என்
சேகாதரேன, நீ எத்தைகய நகரங்கைளக்
ெகாடுத்திருக்கிறாய்?” என்று ேகட்டான். ஈராம்
மன்னன் அதற்கு காபூல் என்று ேபரிட்டான்.
இப்ெபாழுது அது அவ்வாேற அைழக்கப்படுகிறது. 14

ஈராம் 9,000 பவுண்டு தங்கத்ைத ஆலயம் கட்ட
சாெலாேமானுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான்.

15 சாெலாேமான் ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைனையயும் கட்ட அடிைமகைள
கட்டாயப்படுத்தினான். ேமலும் அவர்கைளப்
பயன்படுத்தி பலவற்ைறக் கட்டினான். அவன்
மில்ேலாைவக் கட்டினான். எருசேலம் நகைரச் சுற்றி
ஒரு சுவைரயும் பின்னர் ஆத்ேசாைரயும்,
ெமகிேதாைவயும், ேகேசைரயும் கட்டினான்.

16 முன்பு, எகிப்து மன்னன் ேகேசைரச்
சண்ைடயிட்டு எரித்துவிட்டான். அங்கு வாழ்ந்த
கானானியைரயும் ெகான்றான். சாெலாேமான்
பார்ேவான் மன்னனின் குமாரத்திையயும்
மணந்துக்ெகாண்டான். எனேவ திருமணப் பரிசாக
இந்நகரத்ைதச் சாெலாேமான்
ெபற்றுக்ெகாண்டான். 17 சாெலாேமான் அந்நகைர
மீண்டும் கட்டினான். அவன்
கீழ்ப்ெபத்ேதாேராைனயும் கட்டி முடித்தான். 18

ேமலும் பாலாத், பாைலவனத்தில் உள்ள
தத்ேமாரயும், 19 தன் தானியங்கைளச் ேசகரித்து
ைவத்த நகரங்கைளயும் தன் இரதங்கள் மற்றும்
குதிைரகைள ைவத்திருக்கும் நகரங்கைளயும் அவன்
கட்டினான். அவன் எருசேலம், லீபேனான் மற்றும்
அவனது ஆட்சிக்குட்பட்ட இடங்கள் அைனத்திலும்
தான் விரும்பியவற்ைறெயல்லாம் கட்டினான்.

20 அந்நாட்டில் இஸ்ரேவலர் அல்லாதாரும்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் எேமாரியர், ஏத்தியர்,
ெபரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் ஆகிேயாராகும். 21

இஸ்ரேவலர்களால் சிலர்கைள அழிக்க
முடியவில்ைல. ஆனால் சாெலாேமான் அவர்கைள
அடிைமகள்ேபால ேவைலெசய்ய
கட்டாயப்படுத்தினான், அவர்கள் இன்றும்
அடிைமகளாக இருக்கின்றனர். 22 சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலர்கைள அடிைமயாக்கவில்ைல.
இஸ்ரேவலர்கள் வீரர்களாகவும், அரசு
அதிகாரிகளாகவும், தைலவர்களாகவும் இரத
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ஏவலர்களாகவும் இருந்தனர். 23 சாெலாேமானின்
திட்டக்குழுவில் 550 ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
இருந்தனர். இவர்கள் ேவைலக்காரர்களின்
எஜமானர்கள்.

24 பார்ேவான் மன்னனின் குமாரத்தி தாவீது
நகரத்திலிருந்து சாெலாேமான் புதிதாகக் கட்டிய
அரண்மைனக்கு வந்தாள். பிறகு சாெலாேமான்
மில்ேலாைவக் கட்டிமுடித்தான்.

25 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்றுமுைற
சாெலாேமான் பலிபீடத்தில் சர்வாங்க தகன
பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
ெசலுத்தினான். இது சாெலாேமானால்
கர்த்தருக்காகக் கட்டப்பட்ட பலிபீடம். அவன்
கர்த்தருக்கு முன் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தான். ஆலயத்திற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்துவந்தான்.

26 சாெலாேமான் ராஜா ஏசிேயான் ேகேபரிேல
கப்பங்கைளச் ெசய்வித்தான். அந்நகரம்
ஏேலாத்துக்கு அருகில் ெசங்கடலின் கைரயில்
ஏேதாம் நாட்டில் இருந்தது. 27 ஈராம் ராஜாவின்
ஆட்களில் சிலருக்குக் கடல் பற்றி அறிவு அதிகமாக
இருந்தது. அவர்கைள அவன் சாெலாேமானிடம்
அனுப்பி கப்பற்பைடயில் பணிபுரியச் ெசய்தான். 28

சாெலாேமானின் கப்பல்கள் ஒப்பீருக்குப் ேபானது.
அங்கிருந்து 31,500 பவுண்டு தங்கத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தது.

ேசபாவின் இராணி சாெலாேமாைனப் பார்க்க
வருதல்

ேசபாவின் இராணி சாெலாேமானின்
புகைழப்பற்றி ேகள்விப்பட்டாள். எனேவ
கடினமான ேகள்விகள் மூலம் அவைனச்

ேசாதிக்கவந்தாள். 2 ஏராளமான
ேவைலக்காரர்கேளாடு அவள் எருசேலமுக்குப்
பயணம் ெசய்தாள். ஏராளமான இரத்தினங்கைள
சுமக்கிற ஒட்டகங்கைளயும், மணப்
ெபாருட்கைளயும், நைககைளயும் ெபான்ைனயும்
சுமந்து வந்தாள். அவள் சாெலாேமாைன சந்தித்து
தனக்குத் ெதரிந்த பல வினாக்கைளக் ேகட்டாள். 3

சாெலாேமான் அைனத்துக்கும் விைட ெசான்னான்.
எந்தக் ேகள்வியும் அவனுக்குப் பதிலளிக்க கஷ்டமாக
இல்ைல. 4 அவள் சாெலாேமானிடம் அறிவுத்
திறைனக் கண்டுெகாண்டாள். அவன் கட்டிய
அரண்மைனயின் அழைகயும் பார்த்தாள். 5

ராஜாவின் ேமைஜயில் இருந்த
உணவுப்ெபாருட்கைளயும் பார்த்தாள். அவள்
அதிகாரிகளின் கூட்டத்ைதயும் பார்ைவயிட்டாள்.
அரண்மைனயில் ேவைலக்காரர்களும் நன்றாக
உைட அணிந்திருப்பைதக் கவனித்தாள். அவள்
ஆலயத்தில் அவன் அளித்த விருந்துகைளயும்
பலிகைளயும் பார்த்தாள். இைவெயல்லாம்
உண்ைமயில் அவளுக்கு வியப்ைப உண்டாக்கி
அவளது ெபருமூச்ைச வரவைழத்தது.

6 எனேவ இராணி சாெலாேமானிடம், “நான்
எனது நாட்டிேல உங்கள் அறிைவப்பற்றியும் உங்கள்
ெசயல்கைளப்பற்றியும் பலவாறு ேகள்விப்பட்ேடன்.
அத்தைனயும் உண்ைம. 7 நான் இங்ேக வந்து என்
ெசாந்தக்கண்களால் காணும்வைர இவற்ைற
நம்பாமல் இருந்ேதன். இப்ேபாது ேகள்விப்பட்டைத

எல்லாம் கண்ணால் பார்த்துவிட்ேடன். ஜனங்கள்
ெசான்னைதவிட உங்கள் அறிவும் ெசல்வமும்
மிகுதியாகும். 8 உங்கள் மைனவிகளும்
ேவைலக்காரர்களும் ெகாடுத்து ைவத்தவர்கள்!
அவர்கள் உங்களுக்கு பணிவிைட ெசய்து உங்கள்
அறிைவ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேகட்டு வருகிறார்கள்! 9

உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதிக்கிேறன்!
உங்கைள இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்கியதில் அவர்
திருப்தியைடவார். ேதவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ெபரிதும் ேநசிக்கிறார். அதனால்தான்
உங்கைள அவர்களின் ராஜா ஆக்கினார். நீங்கள்
சட்டங்கைளப் பின்பற்றி ஜனங்களிடம் அன்பாய்
இருக்கிறீர்கள்” என்றாள்.

10 பிறகு இராணி சாெலாேமானுக்கு 9,000
பவுண்டு ெபான்ைனக் ெகாடுத்தாள். அவள் ேமலும்
மணப் ெபாருட்கைளயும் நைககைளயும்
ெகாடுத்தாள். அதுவைர இஸ்ரேவலில் யாரும்
ெபற்றிராத அளவிற்கு சாெலாேமானுக்கு
மணப்ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தாள்.

11 ஈராமின் கப்பல்கள் ஓப்பீரிலிருந்து ெபான்ைனக்
ெகாண்டுவந்தன. அைவ சிறப்புமிக்க மரத்
துண்டுகைளயும் நைககைளயும் ெகாண்டு வந்தன.
12 சாெலாேமான் இம்மரத்தடிகைள ஆலயத்திலும்
அரண்மைனயிலும் உதவிக்காகப் ெபாருத்தினான்.
அவற்ைற இைசக்கருவிகள் ெசய்யவும்
பயன்படுத்தினான். இஸ்ரேவலருக்கு இதுவைர
எவரும் இது ேபான்ற மரத்ைதக்
ெகாண்டுவந்ததில்ைல, இதுவைரப்
பர்ர்த்ததுமில்ைல.

13 பிறகு சாெலாேமான் ஒரு ராஜா இன்ெனாரு
நாட்டு ராஜாவுக்கு ெகாடுப்பது ேபான்று ேசபா நாட்டு
இராணிக்கு பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். ேமலும்
அவள் விருப்பப்படி ேகட்டைதெயல்லாம்
ெகாடுத்தான். அதன்பின், இராணியும்
ேவைலக்காரர்களும் தம் நாட்டுக்குத் திரும்பிப்
ேபானார்கள்.

14 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சாெலாேமான் ராஜா
79,920 பவுண்டு தங்கத்ைதப் ெபற்றான். 15 அவன்
தர்ஷீசிலிருந்து ெபற்ற தங்கத்திற்கு ேமலாக அவன்
வியாபாரிகளிடம் இருந்தும்,
வர்த்தகர்களிடமிருந்தும், அேரபிய
ராஜாக்களிடமிருந்தும், நாட்டு
ஆளுநர்களிடமிருந்தும் ெபான்ைனப் ெபற்றான்.

16 சாெலாேமான் ராஜா அடித்தப் ெபான்
தகட்டால் 200 ேகடயங்கைளச் ெசய்தான்.
ஒவ்ெவான்றும் 15 பவுண்டு தங்கமுைடயதாக
இருந்தது. 17 அேதாடு 300 சின்ன ேகடயங்கைளயும்
ெசய்தான். அது ஒவ்ெவான்றும் 4 பவுண்டு
எைடயுள்ளது. ராஜா அவற்ைற, “லீபேனானின் காடு”
என்ற கட்டிடத்தில் ைவத்தான்.

18 சாெலாேமான் ராஜா தந்தத்தினால் ஒரு
சிங்காசனத்ைதச் ெசய்தான். அதைனப் ெபான்
தகட்டால் மூடினான். 19 அதில் ஏறிச்ெசல்ல 6
படிகள் இருந்தன. அதன் பின் பகுதியின் உச்சியில்
வட்டமாக இருந்தது. இரு பக்கங்களிலும் ைக
ைவப்பதற்கான பிடிமானங்கள் இருந்தன. 20 அதன்
அருகில் இரண்டு சிங்கங்கள் இருந்தன. ஆறு
படிகளின் ேமலும் இரண்டு பக்கத்திலும் 12
சிங்கங்கள் நின்றன. எந்த அரசாங்கத்திலும்
இதுேபால் அைமக்கப்படவில்ைல. 21 ராஜாவின்
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பானபாத்திரங்கள் ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
“லீபேனானின் காடு” எனும் மாளிைக ெபாருட்கள்
எல்லாம் பசும்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
எதுவும் ெவள்ளியால் ெசய்யப்படவில்ைல. காரணம்
அவனது காலத்தில் ெவள்ளி ஒரு ெபாருட்டாக
மதிக்கப்படவில்ைல!

22 ராஜாவுக்கு வியாபாரத்தின்ெபாருட்டு ேவறு
ேதசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட பல தர்ஷீசின்
கப்பல்களும் இருந்தன. இைவயைனத்தும் ஈராமின்
கப்பல்கள், மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுைற அைவ
ெபான், ெவள்ளி, யாைனத்தந்தம், விலங்குகள்
ேபான்றவற்ைற பல்ேவறு நாடுகளில் இருந்து
ெகாண்டுவரும்.

23 பூமியிேல சாெலாேமான் மிகப் ெபரிய
ராஜாவாக விளங்கினான். அவன் மற்றவர்கைளவிட
ெசல்வத்திலும், அறிவிலும் சிறந்து விளங்கினான். 24

எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள்
சாெலாேமாைனப் பார்க்க விரும்பினார்கள். ேதவன்
ெகாடுத்த ஞானத்ைத அவன் மூலம் ேகட்க
விரும்பினார்கள். 25 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ஜனங்கள்
ராஜாைவப் பார்க்கவந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
அவனுக்குப் பரிசுகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, துணி, ஆயுதம், மணப்
ெபாருள், குதிைர, ேகாேவறு கழுைத எனக்
ெகாண்டு வந்தனர்.

26 எனேவ சாெலாேமானுக்கு ஏராளமான
இரதங்களும் குதிைரகளும் இருந்தன. அவனிடம்
1,400 இரதங்களும், 12,000 குதிைரகளும்
இருந்தன. இதற்ெகன்று ஒரு தனி நகரத்ைதேய
உருவாக்கினான். அவன் சில இரதங்கைள
எருசேலமில் ைவத்திருந்தான். 27 அவன்
இஸ்ரேவைலச் ெசல்வம் ெசழிக்கச் ெசய்தான்.
அவன் நாட்டில் ெவள்ளியானது பாைறகைளப்ேபால
ெபாதுவாகக் கிடந்தது, ேகதுரு மரங்கள்
மைலப்பகுதியில் உள்ள காட்டத்தி மரங்கைளப்
ேபால மிகுதியாக வளர்ந்திருந்தன. 28

எகிப்திலிருந்தும் குைவயிலிருந்தும் ராஜா
சாெலாேமான் குதிைரகைள வரவைழத்தான்.
வியாபாரிகள் அவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர். 29

எகிப்திலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட ஒரு இரதம் 15
பவுண்டு ெவள்ளியும், ஒரு குதிைர 3 3/4 பவுண்டு
ெவள்ளியும், மதிப்புைடயதாக இருந்தது.
சாெலாேமான் இரதங்கைளயும், குதிைரகைளயும்
ஏத்தியர் மற்றும் சீரியர்களுக்கு விற்பைன ெசய்தான்.

சாெலாேமானும் அவனது பல மைனவியரும்

சாெலாேமான் ராஜா ெபண்கைள
ேநசித்தான்! அவன் இஸ்ரேவலில் உள்ள
ெபண்கைள மட்டுமல்லாமல் பார்ேவானின்

குமாரத்தி, ஏத்தியர், ேமாவாப், அம்ேமான், ஏேதாம்,
சீேதான் எனப் பல நாட்டுப் ெபண்கைள
விரும்பினான். 2 முன்பு, கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம், “அடுத்த நாட்டு ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால்,
அவர்களின் ெதய்வங்கைள நீங்கள் வணங்க
ேவண்டியது வரும்” என்றார். ஆனால், சாெலாேமான்
இதுேபான்ற ெபண்கைள ேநசித்தான். 3

சாெலாேமானுக்கு 700 மைனவியர் இருந்தனர்.
(அவர்கள் அைனவரும் பிற நாட்டுத் தைலவர்களின்

குமாரத்திகள் ஆவார்கள்.) இதுமட்டுமன்றி அவனுக்கு
300 அடிைமப் ெபண்களும் மைனவியைரப் ேபான்று
இருந்தனர். அவர்கள் அவைன ேதவனுைடய
வழியிலிருந்து திருப்பினார்கள். 4 அவன் முதியவன்
ஆனதும், அவர்கள் அவைன அந்நியெதய்வங்கைள
பின் பற்றும்படிச் ெசய்தனர். அவனது தந்ைத
தாவீைதப்ேபான்று சாெலாேமான் முழுைமயாக
கர்த்தைரப் பின்பற்றவில்ைல. 5 சாெலாேமான்
அஸ்தேராத்ைத ெதாழுதுெகாண்டான். இது
சீேதானியரின் ெதய்வமாகும். அவன் மில்ேகாைமயும்
ெதாழுதுெகாண்டான். இது அம்ேமானியரின்
அருவருப்பான விக்கிரகமாகும். 6 எனேவ
சாெலாேமான் கர்த்தருக்கு முன் தவறு ெசய்தான்.
அவன் தன் தந்ைத தாவீைதப்ேபான்று கர்த்தைர
முழுைமயாகப் பின்பற்றவில்ைல.

7 சாெலாேமான் காேமாஸ் என்னும்
ெபாய்த்ெதய்வத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு
இடத்ைதக் கட்டினான். இது ேமாவாபியரின்
அருவருப்பான விக்கிரகம் ஆகும். இவ்விடத்ைத
எருசேலமுக்கு எதிரில் உள்ள மைலமீது கட்டினான்.
அேத மைலயில், ேமாேளாகுக்கும் ஆலயம்
கட்டினான். இது அம்ேமான் ஜனங்களின்
அருவருப்பான ேதாற்றமுைடய விக்கிரகமாகும். 8

சாெலாேமான் இதுேபாலேவ மற்ற மைனவியரின்
நாட்டுத் ெதய்வங்களுக்கும் ெசய்தான். அவனது
மைனவியர் அத்ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப்
ெபாருட்கைள எரித்து, பலியிட்டு வந்தனர்.

9 இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தைர
பின்பற்றுவதிலிருந்து அவன் விலகிப்ேபானான்.
எனேவ, கர்த்தர் சாெலாேமான் மீது
ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர் அதற்கு முன்பு
அவனிடம் இருமுைற ேதான்றினார். 10 அவர்
அவனிடம் அந்நியெதய்வங்கைள பின்பற்றக் கூடாது
என்று கூறினார். ஆனால் அவன் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல 11 எனேவ கர்த்தர்
சாெலாேமானிடம், “என்ேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய மீற முடிெவடுத்துவிட்டாய். நீ
எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. எனேவ
உனது அரைச உன்னிடமிருந்து விலக்குேவன் என்று
வாக்குறுதிக்ெகாடுக்கிேறன். அதைன உன்
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவருக்குக் ெகாடுப்ேபன். 12

ஆனால் நான் உன் தந்ைதயான தாவீைத
ேநசித்ேதன். எனேவ நீ உயிேராடு இருக்கும்வைர
இவ்வரைச உன்னிடமிருந்து
பறித்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன் உன் குமாரன்
ராஜாவாகும்வைர உனக்காகக் காத்திருப்ேபன்.
பிறகு இதைன அவனிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். 13 இதுவைர, நான் உனது
மகனிடமிருந்து ராஜ்யத்ைத விலக்கியதில்ைல.
அவன் ஆள்வதற்கு நான் அவனுக்கு ஒரு
ேகாத்திரத்ைத விட்டுவிடுகிேறன். இதைன நான்
தாவீதிற்காகச் ெசய்கிேறன். அவன் ஒரு நல்ல
ஊழியன். அேதாடு எருசேலமுக்காகவும் இதைனச்
ெசய்கிேறன். இது என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
நகரம்!” என்றார்.

சாெலாேமானின் பைகவர்கள்
14 அேத காலத்தில், ஏேதாமியனாகிய ஆதாத்ைத
சாெலாேமானின் பைகவனாக கர்த்தர்
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உருவாக்கினார். அவன் ஏேதாம் ராஜாவின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன். 15 இப்பைகைம
இவ்வாறுதான் வளர்ந்தது. முன்பு தாவீது ஏேதாைமத்
ேதாற்கடித்தான். தாவீதின் பைடயில் ேயாவாப்
தளபதியாக இருந்தான். அவன் மரித்தவர்கைளப்
புைதப்பதற்காக ஏேதாமுக்குச் ெசன்றான். ேயாவாப்
அப்ேபாது அங்ேக உயிேராடு இருந்தவர்கைளயும்
ெகான்றுேபாட்டான். 16 ேயாவாபும் மற்ற
இஸ்ரேவலர்களும் ஏேதாமில் 6 மாதங்கள்
இருந்தனர். அப்ேபாது அங்கிருந்த அைனத்து
ஆண்கைளயும் ெகான்றுவந்தனர். 17 ஆனால்
அப்ேபாது ஆதாத் சிறுவனாக இருந்தான். அவன்
எகிப்துக்கு ஓடிப் ேபானான். அவனுைடய தந்ைதயின்
ேவைலக்காரர்களும் அவேனாடு ேபானார்கள். 18

அவர்கள் மீதியாைன விட்டு பாரானுக்குச் ெசன்றனர்.
பாரானில் ேமலும் சிலர் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். பின்
அைனவரும் எகிப்துக்குப் ேபாய் பார்ேவான்
மன்னனிடம் உதவி ேகட்டனர். மன்னன் அவனுக்கு
ஒரு வீடும், ெகாஞ்ச நிலமும் ெகாடுத்தான். இன்னும்
பல உதவிகைளயும் உணவும் ெகாடுத்து வந்தான்.

19 பார்ேவான் ஆதாத்ைத மிகவும் விரும்பி,
திருமணமும் ெசய்துைவத்தான். அவள் பார்ேவானின்
மைனவியின் தங்ைகஆவாள். அவன் மைனவிேயா
தாப்ெபேனஸ் என்னும் அரசகுமாரி. 20 ஆதாத்துக்கு
ேகனுபாத் என்னும் குமாரன் பிறந்தான்.
தாப்ெபேனஸ் அவைனத் தன் குழந்ைதகேளாடு
அரண்மைனயில் வளரவிட்டாள்.

21 தாவீது, மரித்துப்ேபானைத ஆதாத் எகிப்தில்
அறிந்தான். ேயாவாப் தளபதியும், மரித்துப்ேபானைத
அறிந்துக்ெகாண்டான். எனேவ அவன்
பார்ேவானிடம், “நான் என் ெசாந்த நாட்டுக்குப்
ேபாக அனுமதியுங்கள்” என்றான்.

22 ஆனால் பார்ேவன், “உனக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும் இங்ேக உனக்குத்
ெகாடுத்திருக்கிேறன்! அவ்வாறிருக்க ஏன் உன்
நாட்டிற்குப் ேபாக விரும்புகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.
ஆனால் ஆதாத்ேதா, “தயவுெசய்து, என்ைனப்
ேபாக அனுமதியுங்கள்” என்றான்.

23 சாெலாேமானுக்கு எதிராக இன்ெனாரு
பைகவைன உருவாக்கவும் ேதவன் தாேம
காரணமானார்.
அவன் ெபயர் ேரேசான், இவன் எலியாதாவின்
குமாரன். இவன் தன் எஜமானனிடமிருந்து ஓடிப்
ேபானான். இவனது எஜமானன் ேசாபாவின்
ராஜாவாகிய, ஆதாேதசர். 24 தாவீது ேசாபாைவத்
ேதாற்கடித்த பிறகு, ேரேசான் சில வீரர்கைளச்
ேசர்ந்து அவர்களுக்கு தைலவன் ஆனான். அவன்
தமஸ்குவுக்கு ேபாய் அங்ேக தங்கி இருந்தான். பின்
அதன் ராஜா ஆனான். 25 அேதாடு ஆராைமயும்
ஆண்டான். அவன் இஸ்ரேவலர்கைள ெவறுத்து,
ெதாடர்ந்து அவர்களுக்குப் பைகவனாக
சாெலாேமான் காலம்வைர இருந்தான். ஆதாத்தும்
ேரசானும் இஸ்ரேவலுக்கு ெதாந்தரவு ெகாடுக்க
ஆரம்பித்தனர்.

26 ேநபாத்தின் குமாரனான ெயேராெபயாம்
சாெலாேமானின் ஊழியக்காரன். இவன் எப்பிராயீம்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவன் ேசேரதா
ஊரினன். இவன் தாயின் ெபயர் ெசரூகாள். இவனது
தந்ைத மரித்துப்ேபானான். இவனும்
சாெலாேமானுக்கு எதிராக எழும்பினான்.

27 ெயேராெபயாம் சாெலாேமானுக்கு எதிராக
எழும்பிய கைத இதுதான். சாெலாேமான் தாவீது
நகரத்தில் மில்ேலாவும் சுவரும் கட்டினான். 28

ெயேராெபயாம் உறுதிமிக்கவன். இவன் நல்ல
ேவைலக்காரன் என்பைதச் சாெலாேமான்
அறிந்துக்ெகாண்டான். ேயாேசப்பின்
ேகாத்திரத்திலிருந்த ேவைலக்காரர்கள்
அைனவருக்கும் இவைனத் தைலவனாக்கினான். 29

ஒருநாள் ெயேராெபயாம் எருசேலமிற்கு ெவளிேய
பயணம் ேபானான். சாைலயில் அகியா எனும்
சீேலானியனான தீர்க்கதரிசிைய சந்தித்தான்.
அகியா புதிய அங்கிைய அணிந்திருந்தான்.
இருவரும் தனியாக இருந்தார்கள்.

30 அகியா தனது புதிய அங்கிைய எடுத்து 12
துண்டுகளாகக் கிழித்தான். 31 பின் அவன்
ெயேராெபயாைம ேநாக்கி, “உனக்காக இதில் 10
துண்டுகைள எடுத்துக்ெகாள். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர், ‘நான் சாெலாேமானிடமிருந்து
அரைச விலக்குேவன்’ என்று கூறியிருக்கிறார். ‘நான்
உனக்குப் பத்து ேகாத்திரங்கைளத் தருேவன். 32

தாவீதின் குடும்பம் ஒேர ஒரு ேகாத்திரத்ைதமட்டும்
ஆளும்படி ெசய்ேவன். நான் இதைன
தாவீதிற்காகவும் எருசேலமிற்காகவும் ெசய்கிேறன்.
நான் எருசேலைம அைனத்து இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்ேதன், 33

சாெலாேமான் என்ைனப் பின்பற்றுவைத
விட்டுவிட்டதால் அவனிடமிருந்து ராஜ்ஜியத்ைத
எடுக்கப்ேபாகிேறன். அவன் சீேதானின் ெபாய்
ெதய்வமான அஸ்தேராத்ைதயும், ேமாவாபியரின்
ெபாய்த் ெதய்வமான காேமாைசயும், அம்ேமான்
ஜனங்களின் ெபாய்த் ெதய்வமான மில்ேகாைமயும்
ெதாழுதுெகாண்டு வருகிறான். அவன் தன் தந்ைத
தாவீைதப்ேபான்று வாழவில்ைல. அவன் எனது
சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்படியவில்ைல. அவன் நல்ல வழிகளில் இருந்து
விலகிவிட்டான். 34 எனேவ நான் சாெலாேமானின்
குடும்பத்திலிருந்து அரைச விலக்குேவன். ஆனால்
நான் சாெலாேமாைன அவனது கைடசி காலம்
மட்டும் ராஜாவாக இருக்க அனுமதிப்ேபன். நான்
இதைன தாவீதிற்காகச் ெசய்கிேறன். தாவீது என்
எல்லா கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்ததால் அவைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 35

ஆனால் நான் சாெலாேமானின் மகனிடமிருந்து
அரைச விலக்குேவன். நான் உன்ைன, பத்து
ேகாத்திரங்கைள ஆட்சி ெசய்ய ைவப்ேபன். நீ
இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் ஆள்வாய். 36 நான்
சாெலாேமானின் குமாரைன ஒரு ேகாத்திரத்ைத
மட்டும் ஆளவிடுேவன். இதன் மூலம் தாவீதின்
சந்ததியார் ெதாடர்ந்து எருசேலமில் ஆள்வதாக
இருக்கும். நான் எருசேலைம எனக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 37 ஆனால் உன்ைன, உனக்கு
விருப்பமான அைனத்ைதயும் ஆளும்படி ைவப்ேபன்.
இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் நீ ஆளுவாய். 38 நீ
என்ைனப் பின்பற்றி என் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் உன்ைன இவ்வாறு ஆக்குேவன். நீ
தாவீைதப்ேபான்று சட்டங்கைளயும்,
கட்டைளகைளயும் மீறாமல் நடந்துக்ெகாண்டால்,
நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். நான் உனது
குடும்பத்ைதயும் தாவீதின் குடும்பத்ைதப்ேபான்று
அரச குடும்பமாகச் ெசய்ேவன். நான் உனக்கு
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இஸ்ரேவைலத் தருேவன். 39 நான் சாெலாேமானின்
தவறுகளுக்காக தாவீதின் ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கப்ேபாகிேறன். ஆனால் அவர்கைள
என்ெறன்ைறக்கும் தண்டிக்கமாட்ேடன்’” என்றான்.

சாெலாேமானின் மரணம்
40 சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக் ெகால்ல
முயன்றான். ஆனால் அவன் எகிப்துக்கு ஓடிப்
ேபானான். அவன் சீஷாக் ராஜாைவ சந்தித்தான்.
அவன் சாெலாேமான் மரிக்கும்வைர அங்ேகேய
இருந்தான்.

41 சாெலாேமான் தனது ஆட்சிக்காலத்தில் மிக
உயர்ந்த அறிவுள்ள ெசயல்கைளச் ெசய்தான். அைவ
அைனத்தும் சாெலாேமானின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 42 இவன்
எருசேலமிலிருந்துெகாண்டு இஸ்ரேவல்
முழுவைதயும் 40 ஆண்டுகாலம் ஆட்சி ெசய்தான். 43

பின் சாெலாேமான் மரித்ததும், தமது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவன்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட இடம் தாவீதின் நகரமாகும்.
பிறகு சாெலாேமானின் குமாரன் ெரெகாெபயாம்
ராஜாவானான்.

ஜனங்களின் ேபாராட்டம்

சாெலாேமானிடமிருந்து ஓடிப் ேபான
ேநபாத்தின் குமாரனான ெயேராெபயாம்
எகிப்திேலேய இருந்தான். சாெலாேமான்

மரித்தைத அறிந்ததும் (ேசரதாவுக்குத்)
திரும்பினான். இது எப்பிராயிம் மைலப்பகுதியில்
இருந்தது.
சாெலாேமான் ராஜா மரித்து தனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அதன்
பிறகு அவனது குமாரனான ெரெகாெபயாம் ராஜா
ஆனான். 3 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
சீேகமுக்குப் ேபானார்கள். அவர்கள்,
ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்க விரும்பினார்கள்.
ெரெகாெபயாமும் சீேகமுக்குச் ெசன்றான். 4

ஜனங்கள் அவனிடம், “உங்கள் தந்ைத நாங்கள்
கடுைமயாக உைழக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்.
இப்ேபாது, அவற்ைற எளிதாக்க ேவண்டும். உங்கள்
தந்ைதையப் ேபால் கடுைமயான ேவைலகைளக்
ெகாடுக்கேவண்டாம். அவ்வாறானால் நாங்கள்
உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ேவாம்” என்றனர்.

5 அதற்கு ெரெகாேபயாம், “மூன்று நாட்களில்
திரும்பி வாருங்கள், நான் உங்களுக்குப் பதில்
ெசால்ேவன்” என்றான். பிறகு ஜனங்கள் திரும்பிச்
ெசன்றார்கள்.

6 சாெலாேமான் உயிேராடு இருந்தேபாது
அவனுக்கு ேயாசைன ெசால்வதற்காகச் சில
முதியவர்கள் இருந்தனர். அவர்களிடம்
ெரெகாெபயாம் என்ன ெசய்வது என்று ேகட்டான்.
ெரெகாெபயாம், “இந்த ஜனங்களுக்கு நான்
என்னபதில் ெசால்ல ேவண்டும்?” என்று கலந்து
ஆேலாசித்தான்.

7 அதற்கு மூப்பர்கள், “இன்று நீ அவர்களுக்குச்
ேசவகனானால், பிறகு அவர்களும் உண்ைமயான
ேசவகர்களாக உனக்கு இருப்பார்கள். அவர்களுடன்
இரக்கத்ேதாடு ேபசினால், பின் அவர்கள் உனக்காக
எப்ெபாழுதும் ேவைல ெசய்வார்கள்” என்றனர்.

8 ஆனால் அந்தப் புத்திமதிைய அவன்
ேகட்கவில்ைல. அவன் தன் இைளய நண்பர்கைளக்
ேகட்டான். 9 அவன் அவர்களிடம், “ஜனங்கள்
என்னிடம் வந்து, ‘உங்கள் தந்ைதையப்ேபான்று
கடினமான ேவைலையக் ெகாடுக்கேவண்டாம்.
எளிதான ேவைலையக் ெகாடுங்கள்’ என்கின்றனர்.
நான் என்ன பதில் ெசால்லேவண்டும் என
நிைனக்கிறீர்கள்? நான் என்ன ெசால்லேவண்டும்?”
என்ற கலந்து ஆேலாசித்தான்.

10 ராஜாவிடம் இைளய நண்பர்கேளா, “சிலர்
உன்னிடம் வந்து, ‘உங்கள் தந்ைத கடினமான
ேவைலையக் ெகாடுத்தார். நீங்கள் எளிதான
ேவைலையக் ெகாடுங்கள்’ என்கின்றனர். நீ
அவர்களிடம், ‘என் சிறிய விரல் தந்ைதயின் முழு
சரீரத்ைதவிட பல மிக்கது என்று ெசால்லேவண்டும்.
11 என் தந்ைத கடினமான ேவைலையச் ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தினார். நான் அைதவிட கடினமான
ேவைலையத் தருேவன்! அவர் சாட்ைட மூலம்
கட்டாயப்படுத்தினார். ஆனால் நான் அடித்து
கட்டாயப்படுத்துேவன். எனது அடிகள் ேதளின்
ெகாடுக்ைகப் ேபாலிருக்கும்’ என்றுெசால்!”
என்றனர்.

12 ெரெகாெபயாம் மூன்று நாட்களில் திரும்பி
வரும்படி ஜனங்களிடம் கூறியிருந்தான். எனேவ
மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் ெரெகாெபயாமிடம் வந்தனர். 13

அப்ேபாது அவர்களிடம், ராஜா கடுைமயாகப்
ேபசினான். அவன் மூப்பர்களின் ஆேலாசைனையக்
ேகட்டுக் ெகாள்ளவில்ைல. 14 அவன் தன் இைளய
நண்பர்கள் ெசால்லச் ெசான்னைதேய ெசான்னான்.
அவன் அவர்களிடம், “என் தந்ைத கடின ேவைல
ெசய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தினார். நான்
அைதவிடவும் கடின ேவைலகைளத் தருேவன். என்
தந்ைத உங்கைளச் சவுக்கால் அடித்தார். நாேனா
ேதள் கடிையப்ேபால ேவதைனயைடயுமாறு
அடிப்ேபன்!” என்றான். 15 எனேவ ஜனங்கள்
விரும்பியது ேபான்று ராஜா ெசய்யவில்ைல.
கர்த்தர்தாேம இவ்வாறு நிகழும்படி ெசய்தார்.
ேநபாத்தின் குமாரனான ெயெராெபயாமுக்குச்
ெசய்த வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுவதற்காக கர்த்தர்
இவ்வாறு ெசய்தார். கர்த்தர் அகியாவின் மூலமாக
இந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்தார். அகியா சீேலா
நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்.

16 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் புதிய ராஜா
தங்கள் ேவண்டுேகாைளக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவில்ைல
என்று எண்ணினார்கள். எனேவ அவர்கள்
ராஜாவிடம்,
“நாங்கள் தாவீதின் குடும்பத்தினர்கள்தானா?
இல்ைல. ஈசாயின் நிலத்தில் எங்களுக்குப்

பங்கிருக்கிறதா?
இல்ைல! எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம்தம்
ெசாந்த நிலத்திற்கு திரும்பிப் ேபாகட்டும்.
தாவீதின் குமாரன் தமது ஜனங்கைள மட்டும்

ஆளட்டும்!”
என்று கூறினர். எனேவ அவர்கள் தங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள். 17 ஆனால் ெரெகா ெபயாம் யூதா
நகரங்களில் வாழும் இஸ்ரேவலர்கள் முழுவைதயும்
ஆண்டு வந்தான்.

18 அேதானிராம் என்பவன் ேவைலக்காரர்களின்
ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான். ராஜா அவைன
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ஜனங்களிடம் ேபசிப்பார்க்குமாறு அனுப்பினான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவைனக் கல்ெலறிந்து
ெகான்றனர். பின் ராஜா தனது இரதத்தில் ஏறி
எருசேலமிற்குத் தப்பித்து ஓடினான். 19 இவ்வாறு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தாவீதின் குடும்பத்திற்கு
எதிராகப் ேபாரிட்டனர். அவர்கள் இன்றும் தாவீதின்
குடும்பத்திற்கு எதிராக உள்ளனர்.

20 ெயெராெபயாம் திரும்பி வருவைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் அறிந்தனர். எனேவ ஒரு
கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு ெசய்து அவைன இஸ்ரேவல்
முழுைமக்கும் ராஜாவாக்கினார்கள். யூதாவின்
ேகாத்திரத்தினர் மட்டும் தாவீதின் குடும்பத்ைதப்
பின்பற்றுகிறவர்களாக இருந்தனர்.

21 ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்குப் ேபாய் யூதா
மற்றும் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தாைர ஒன்று
ேசர்த்தான். இது 1,80,000 ேபர் ெகாண்ட
பைடயாயிற்று. ராஜா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எதிராகச் சண்ைட ேபாட விரும்பினான். தனது
ஆட்சி பீடத்ைதத் திரும்பப்ெபற விரும்பினான். 22

ஆனால் கர்த்தர் ேசமாயா என்ற தீர்க்கதரிசிேயாடு
ேபசினார். கர்த்தர், 23 “நீ யூதாவின் ராஜாவாகிய,
சாெலாேமானின் குமாரன், ெரெகா ெபயாமிடம்
கூறு. அத்துடன் யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்
ஜனங்களிடமும் கூறு. 24 நீ அவர்களிடம், ‘உனது
சேகாதரர்கேளாடு சண்ைட ேபாடேவண்டாம் என்று
கர்த்தர் ெசால்கிறார். ஒவ்ெவாருவரும் வீட்டிற்குப்
ேபாங்கள், நான் இவ்வாறு நிகழும்படி ெசய்ேதன்!’
என்று ெசால்” என்றார். எனேவ ராஜாவின்
பைடயிலுள்ள அைனவரும் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு அடிப்பணிந்து வீட்டிற்குத்
திரும்பினார்கள்.

25 சீேகம் என்பது எப்பிராயீம் நாட்டின் மைல
நகரம். அதைன ராஜா ெயெராெபயாமும் பலம்
ெபாருந்தியதாக ஆக்கி அங்ேக வாழ்ந்தான். பின்னர்
ெபனூேவைலப் பலமாக்கி அங்ேக வாழ்ந்தான்.

26 ெயெராெபயாம் தனக்குள்ேளேய, “ஜனங்கள்
எருசேலமில் ெதாடர்ந்து கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு காணிக்ைககைள அளிக்கச்
ெசல்வார்கேளயானால், பின் அவர்கள் தாவீதின்
குடும்பத்தால் ஆளப்படேவண்டும் என
விரும்புவார்கள். அவர்கள் ெரெகாெபயாைமப்
பின்பற்றி, அவைன மீண்டும் ராஜாவாக்குவார்கள்.
என்ைனக் ெகான்றுவிடுவார்கள்” என எண்ணினான்.
28 எனேவ அவன் தன்ைனச் சார்ந்தவர்கேளாடு
கலந்து ேயாசித்தான். அவன் இரண்டு தங்க
கன்றுக்குட்டிகைளச் ெசய்தான். ஜனங்களிடம்,
“இனிேமல் நீங்கள் எருசேலம் ேபாய்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். உங்கைள
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்த ெதய்வங்கள்
இைவகள் தான்” என்றான். 29 பின்னர் ெபத்ேதலில்
ஒரு கன்றுகுட்டியும், தாண் நகரில் ஒரு கன்றுக்
குட்டியும் ைவத்தான். 30 ஜனங்கள் ெபத்ேலலுக்கும்
தாணுக்கும் ேபாய் கன்றுக்குட்டிகளின் உருவங்கைள
வழிபட்டனர். இது ெபரிய பாவமானது.

31 ெயெராெபயாமும் உயர்ந்த மைலயிடங்களில்
ஆலயங்கைளக் கட்டினான். அதற்கு
ஆசாரியர்களாக இஸ்ரேவலின் ெவவ்ேவறு
ேகாத்திரங்களிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்தான். (அவன்
ேலவியர் ேகாத்திரத்திலிருந்து மட்டும்
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல). 32 ராஜா

புதிய விடுமுைறநாைளயும் உருவாக்கினான். இது
பஸ்கா பண்டிைகையப்ேபான்று யூதாவில்
விழாவாயிற்று. ஆனால் இது எட்டாவது மாதத்தில்
15வது நாள், முதல் மாதத்தின் 15வது நாள் இல்ைல.
அந்த காலத்தில் ெபத்ேதலில் பலிபீடத்தில் பலவித
பலிகைளச் ெசய்தான். அப்பலிகள் அவனால்
ெசய்யப்பட்ட காைளகளுக்கு உரியதாயிற்று. அங்ேக
ெபத்ேதல் நகரிேலேய ராஜா ஆசாரியர்கைள
ேதர்ந்ெதடுத்து ெதாழுைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான்.
33 இவ்வாறு ராஜா, இஸ்ரேவலுக்கு உரிய
விடுமுைறக்கு தன் ெசாந்த நாைள ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டான். இது எட்டாவது மாதத்தின் 15வது
நாள். அப்ேபாது அவன் பலிபீடத்தில் பலியிட்டு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தான். இைவ
ெபத்ேதல் நகரில் நடந்தது.

ெபத்ேதலுக்கு எதிராக ேதவன் ேபசுதல்

கர்த்தர், யூதாவிலுள்ள ேதவமனிதைனப்
ெபத்ேதலுக்கு ேபாகும்படி
கட்டைளயிட்டார். அவன் அங்ேக

ேபானேபாது ெயெராெபயாம் பலிபீடத்தின் முன்னால்
நறுமண வாசைனப் ெபாருட்கைளச்
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருந்தான். 2 பலிபீடத்திற்கு
எதிராகப் ேபசுமாறு கர்த்தர் அந்த
ேதவமனிதனுக்குக் கட்டைளயிட்டார். அவனும்,

“பலிபீடேம, கர்த்தர் உன்னிடம் கூறுகிறார்,
‘தாவீதின் குடும்பத்தில் ேயாசியா என்பவன்
இருக்கிறான். இந்த ஆசாரியர்கெளல்லாம்
இப்ேபாது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுது
வருகின்றனர். எனேவ பலிபீடேம, ேயாசியா என்பவன்
உன்ேமல் தூபம் காட்டுகிற ேமைடயின்
ஆசாரியர்கைள உன்ேமல் பலியிடுவான். அந்த
ஆசாரியர்கள் நறுமணப் ெபாருட்கைளப் ேபாட்டு
எரிக்கின்றனர். ஆனால் ேயாசியாேவா மனித
எலும்புகைளப் ேபாட்டு எரிப்பான். பிறகு மீண்டும்
உன்ைனப் பயன்படுத்த முடியாது!’” என்றான்.

3 இைவெயல்லாம் நிகழும் என்பதற்கான
சான்ைறயும் அந்த ேதவமனிதன் காட்டினான். அவன்,
“இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்ன
அத்தாட்சியாகும். கர்த்தர், ‘இந்த பலிபீடம் ெவடித்து
இதிலுள்ள சாம்பல் தைரயிேலவிழும்’ என்று
ெசான்னார்” என்றான்.

4 ராஜாவாகிய ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலின்
பலிபீடத்ைதப்பற்றி ேதவமனிதனிடமிருந்து
ெசய்திையக் ேகட்டான். அவன் தன் ைகையப்
பலிபீடத்திலிருந்து நீட்டி, “அவைன பிடியுங்கள்!”
என்றான். ஆனால் நீட்டிய அந்தக் ைக, மடக்க
முடியாத அளவிற்கு முடங்கிப்ேபானது. 5 பலிபீடமும்,
தூள் தூளாகச் சிதறி உைடந்துேபானது. அதன்
சாம்பல் தைரயில் சிந்தியது. ேதவமனிதன்
ெசான்னது ேதவனிடமிருந்து வந்தது என்பதற்கு
இதுேவ சாட்சியாயிற்று. 6 அப்ேபாது ராஜா அந்தத்
ேதவமனிதனிடம், “எனக்காக உன் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். எனது ைகைய
குணமாக்கும்படி கர்த்தைரக் ேகள்” என்றான்.
ேதவமனிதனும் அவ்வாேற ெஜபிக்க அவனது ைக
முன்பு ேபாலாயிற்று. 7 ராஜாவும் ேதவமனிதனிடம்,
“என்ேனாடு என் வீட்டிற்கு வா. என்ேனாடு
உணவருந்து. உனக்குப் பரிசளிப்ேபன்” என்றான்.

1 ராஜாக்கள் 13:7
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8 ஆனால் ேதவமனிதேனா ராஜாவிடம், “உனது
ஆட்சியில் பாதிையக் ெகாடுத்தாலும், என்னால்
உன்ேனாடு வரமுடியாது, இந்த இடத்தில் என்னால்
எைதயும் உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது. 9

எைதயும் உண்ணேவா அல்லது குடிக்கேவா கூடாது
என எனக்கு கர்த்தர் கட்டைளயிட்டார். நான் இங்கு
வந்த பாைதவழிேய பயணம் ெசய்யக்கூடாது என்றும்
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்” என்றான். 10

எனேவ அவன் ேவறு பாைத வழியாகத் தன்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தான்.

11 ெபத்ேதலில் ஒரு முதிய தீர்க்கதரிசி
இருந்தான். அவனது குமாரர்கள் அவனிடம் வந்து
ேதவமனிதன் ெபத்ேதலில் ெசய்தைதச்
ெசான்னார்கள், ராஜாவிடம் ெசான்னைதயும்
ெசான்னார்கள். 12 அதற்கு அந்த முதிய தீர்க்கதரிசி,
“அவன் எந்தச் சாைல வழியாகத் திரும்பிப்
ேபானான்?” என்று ேகட்டான். அவர்களும் அந்தச்
சாைலையச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். 13 அவன் தனது
ேகாேவறு கழுைதக்குச் ேசணத்ைத கட்டுமாறு
ேவண்டினான். அவனது பிள்ைளகளும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். அவனும் அக்கழுைதயின் மீது
ஏறிப்ேபானான்.

14 முதிய தீர்க்கதரிசி அந்தத் ேதவமனிதைனப் பின்
ெதாடர்ந்து ேபானான். ேதவமனிதன் கர்வாலி
மரத்தின் கீழ் இருப்பைத அவன் கண்டான்,
“யூதாவிலிருந்து வந்தத் ேதவமனிதன் நீதானா?”
என்று ேகட்டான்.
அந்த ேதவமனிதன், “ஆமாம், நான்தான்” என்றான்
15 முதிய தீர்க்கதரிசி “என்ேனாடு வீட்டிற்கு வந்து
உணவருந்துங்கள்” என்று ேவண்டினான்.

16 ஆனால் அந்தத் ேதவமனிதன், “என்னால்
உங்கேளாடு வீட்டிற்கு வரமுடியாது. இந்த இடத்தில்
உங்கேளாடு உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது. 17

கர்த்தர் எனக்கு, ‘இந்த இடத்தில் எைதயும்
உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது. நீ ெசன்ற
சாைலயின் வழிேய மீண்டும் ெசல்லக்கூடாது’ என்று
கட்டைளயிட்டுள்ளார்” என்றான்.

18 பிறகு முதிய தீர்க்கதரிசி, “நானும் உங்கைளப்
ேபான்று தீர்க்கதரிசிதான்” என்றான். ேமலும் அவன்
ஒரு ெபாய்ச் ெசான்னான். அவன், “ேதவதூதன்
ஒருவன் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்தான். அவன்
உங்கைள எனது வீட்டிற்கு அைழத்துப்ேபாய்
உண்ணவும் குடிக்கவும் ெகாடுக்குமாறு
ேகட்டுக்ெகாண்டான்” என்றான்.

19 எனேவ ேதவமனிதன் முதியவேனாடு அவனது
வீட்டிற்குப்ேபாய் உண்டான். அவேனாடு குடித்தான்.
20 அவர்கள் ேமைஜயின் முன்னால்
உட்கார்ந்திருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் முதிய
தீர்க்கதரிசியிடம் ேபசினார். 21 முதியவனும், அந்த
ேதவமனிதனிடம், “கர்த்தர் உனக்கிட்ட
கட்டைளைய மீறினாய்! அவருக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. 22 இந்த இடத்தில் எைதயும்
உண்ணேவா அல்லது குடிக்கேவா கூடாது என்று
கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளயிட்டார். ஆனால் நீ
திரும்பி வந்து உண்டு குடித்தாய். எனேவ உனது
பிணம் உன் குடும்பக் கல்லைறயில் அடக்கம்
ெசய்யப்படாமல் ேபாகும்” என்றான்.

23 ேதவமனிதன் உணவருந்தி முடித்தான். முதிய
தீர்க்கதரிசி பிறகு கழுைதயில் அவனுக்காக
ேசணத்ைத கட்டி அவன் ேபானான். 24 அவன்

பாைதயில் பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ஒரு சிங்கம்
வந்து அவைனக் ெகான்றுேபாட்டது. அவனது உடல்
பாைதயில் கிடக்க அருகில் சிங்கமும் கழுைதயும்
நின்றுெகாண்டிருந்தன. 25 சிலர் அவ்வழியாக
வந்தனர். அவர்கள் பிணத்ைதயும் சிங்கத்ைதயும்
கண்டு முதிய தீர்க்கதரிசியிடம் வந்து தாங்கள்
கண்டைதக் கூறினார்கள்.

26 அவன்தான் தந்திரம் ெசய்து தீர்க்கதரிசிையத்
திருப்பி அைழத்தவன். அவன் அைனத்ைதயும்
ேகட்டபின், “அந்தத் ேதவமனிதன் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. எனேவ
சிங்கத்ைத அனுப்பி ெகான்றுவிட்டார். இவ்வாறு
ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
கூறியிருக்கிறார்” என்றான். 27 பிறகு அவன் தன்
குமாரர்களிடம், “என் கழுைதக்கு ேசணத்ைதக்
கட்டுங்கள்” என்றான். அவனது குமாரர்களும்
அவ்வாேற ெசய்தனர். 28 அவன் சாைலக்குப் ேபாய்
தீர்க்கதரிசியின் பிணத்ைதப் பார்த்தான். கழுைதயும்
சிங்கமும் அப்ெபாழுதும் அங்ேக
நின்றுெகாண்டிருந்தன. சிங்கம் அந்த உடைலத்
தின்னவில்ைல. கழுைதையயும் எதுவும்
ெசய்யவில்ைல.

29 முதிய தீர்க்கதரிசி அந்த பிணத்ைத எடுத்து
தனது கழுைதயின் மீது ைவத்தான். அதைன
நகரத்திற்குக் ெகாண்டுவந்து அவனுக்காக
அழுதான். 30 அவைனத் தனது குடும்பக்
கல்லைறயிேலேய அடக்கம் ெசய்தான். பின்
அவனுக்காக அழுது, “என் சேகாதரேர,
உங்களுக்காக நான் வருந்துகிேறன்” என்று
புலம்பினான். 31 எனேவ அந்த முதிய தீர்க்கதரிசி சவ
அடக்கத்ைத முடித்த பின், தன் குமாரர்களிடம்,
“நான் மரித்த பின்னும், என்ைன இேத கல்லைறயில்
அடக்கம் ெசய்யுங்கள். எனது எலும்புகைள இவனது
எலும்புகளுக்கு அருகில் ைவயுங்கள். 32 இவன்
மூலமாக கர்த்தர் ெசான்னெதல்லாம் உறுதியாக
நிைறேவறும். கர்த்தர் இவன் மூலமாக ெபத்ேதலின்
பலிபீடத்திற்கு எதிராகவும் சமாரியாவின்
நகரங்களிலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
எதிராகவும் ேபசினார்” என்றான்.

33 ெயெராெபயாம் ராஜா மாறவில்ைல.
ெதாடர்ந்து தீைமகைளச் ெசய்துவந்தான்.
ஆசாரியர்களாக ெவவ்ேவறு ேகாத்திரங்களிலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்தனர்.
ஆசாரியராக யார் விரும்பினாலும் விரும்பியபடி
அனுமதிக்கப்பட்டனர். 34 இச்ெசயல்கேள
ெபரும்பாவமாகி அவனது ஆட்சி அழிய
காரணமாயிற்று.

ெயெராெபயாம் குமாரனின் மரணம்

அப்ேபாது, ெயெராெபயாமின் குமாரன்
அபியா என்பவன் ேநாய்வாய்ப்பட்டான். 2

ராஜா தன் மைனவியிடம், “சீேலாவிற்குப்
ேபா. அகியா தீர்க்கதரிசிையப் பார். அவர்தான் நான்
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஆேவன் என்று கூறினார்.
ஜனங்கள் அைடயாளம் காணமுடியாதவாறு ஆைட
அணிந்துக்ெகாள். 3 தீர்க்கதரிசிக்கு 10 துண்டு
அப்பங்கைளயும், பணியாரங்கைளயும், ஒரு ஜாடி
ேதைனயும் ெகாடு. நம் குமாரனுக்கு என்ன ஏற்படும்
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என்றும் ேகள். அகியா தீர்க்கதரிசி உனக்கு
சரியாகச்ெசால்லுவார்” என்றான்.

4 ராஜா ெசான்னதுேபாலேவ அவனது மைனவியும்
ெசய்தாள். அவள் தீர்க்கதரிசியான அகியாவின்
வீட்டிற்குப் ேபானாள். அவன் முதுைமயைடந்து
பார்ைவயற்றுப் ேபாய் இருந்தான். 5 ஆனால் கர்த்தர்
அவனிடம், “ெயெராெபயாமின் மைனவி தன்
குமாரைனப்பற்றி உன்னிடம் ேகட்கவருகிறாள்.
ஏெனன்றால் அவன் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறான்”
என்றார். அவன் என்ன ெசால்லேவண்டும்
என்பைதயும் கர்த்தர் அவனுக்கு ெசால்லியிருந்தார்.
ராஜாவின் மைனவி அகியாவின் வீட்டிற்கு வந்தாள்.
தன்ைன யாெரன்று ஜனங்கள்
அறிந்துக்ெகாள்ளாதபடி நடந்துக்ெகாண்டாள். 6

அவள் கதவருேக வந்தைத அறிந்ததும் அவன்,
“ெயெராெபயாமின் மைனவிேய வருக,
உன்ைனப்பற்றி மற்றவர்கள் ேவறுயாராகேவா
நிைனக்கும்படி ஏன் நீ நடந்துக்ெகாள்கிறாய்?
உனக்கு ஒரு ெகட்டச்ெசய்திைய
ைவத்திருக்கிேறன். 7 ெயெராெபயாமிடம் ேபாய்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ன
ெசான்னார் என்பைதப் ேபாய் ெசால். கர்த்தர்,
‘ெயெராெபயாம், நான் உன்ைன அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
எனது ஜனங்கைள ஆளும்படிச் ெசய்ேதன். 8

தாவீதின் குடும்பம் இஸ்ரேவைல ஆண்டுக்ெகாண்டு
இருந்தது. ஆனால் நான் அதைன
அவர்களிடமிருந்து எடுத்து உன்னிடம் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் நீ எனது ஊழியனான தாவீைதப்ேபால்
நடந்துக்ெகாள்ளவில்ைல. அவன் எப்ேபாதும்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். முழுமனேதாடு அவன்
என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்தான். எனக்கு ஏற்றைதேய
அவன் ெசய்துவந்தான். 9 ஆனால் நீ ெபரும்
பாவங்கைள ெசய்துவிட்டாய். உனது பாவங்கள்
உனக்கு முன்னால் ஆண்டவர்களின் (ஆட்சி
ெசய்தவர்களின்) பாவங்கைளவிட மிக ேமாசமானது.
என்ைனப் பின்பற்றுவைதவிட்டு, நீேய
விக்கிரகங்கைளயும் அந்நிய ெதய்வங்கைளயும்
ெசய்தாய். இது எனக்கு ேகாபமூட்டியது. 10 எனேவ
உனது குடும்பத்திற்குத் துன்பங்கைளத் தருேவன்.
உன் குடும்பத்திலுள்ள அைனத்து ஆண்கைளயும்
ெகால்ேவன். ெநருப்பு, சாணத்ைத அழிப்பது
ேபான்று நான் உன் குடும்பம் முழுவைதயும்
அழித்துப்ேபாடுேவன். 11 இந்நகரில் மரித்துப்ேபாகும்
உன் குடும்பத்தானின் பிணத்ைத நாய்கள் உண்ணும்.
வயலில் மரிப்பவர்கைள பறைவகள் உண்ணும்.
இவற்ைறக் கர்த்தர் ெசான்னார்’” என்றான்.

12 பின் அகியா தீர்க்கதரிசி ேமலும்
ெயெராெபயாமின் மைனவிடம் ேபசினான்,
“இப்ேபாது வீட்டிற்குப் ேபா. நீ எப்ெபாழுது
நகரத்திற்குள் நுைழகிறாேயா அப்ேபாது உன்
குமாரன் மரிப்பான். 13 இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
அவனுக்காக அழுது அடக்கம் ெசய்வார்கள். உன்
குடும்பத்தில் அவன் மட்டுேம அடக்கம்
ெசய்யப்படுவான். இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு அவன் ஒருவன் மட்டுேம
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்தில் பிடித்தமானவன்
என்பதுதான் காரணம். 14 இஸ்ரேவலருக்குப் புதிய
ராஜாைவ கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார். அவன்
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைத அழிப்பான். இது

விைரவில் நைடெபறும். 15 பிறகு கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கைளத் தாக்குவார். அவர்கள்
ஆற்றங்கைரயிலுள்ள நாணைலப்ேபான்று
அைசவார்கள். அவர்கைள இந்த நல்ல
நாட்டினின்றும் கர்த்தர் துரத்துவார். இந்த நாடு
கர்த்தரால் அவர்களின் முற்பிதாக்களுக்கு
ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் அவர்கைள ஐபிராத்து
ஆற்றுக்கு அப்பால் சிதறடிப்பார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மீது கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு இருப்பதால்
இவ்வாறு ெசய்வார். காரணம் அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு கம்பங்கள் அைமத்து
ெதாழுதுெகாண்டனர். 16 ெராெபயாம் தானும்
பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும்
பாவத்துக்குட்படுத்தினான். எனேவ கர்த்தர்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்” என்றான்.

17 ராஜாவின் மைனவி திர்சாவிலுள்ள தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பினாள். அவள் வீட்டிற்குள்
நுைழந்ததும், அவளது குமாரன் மரித்தான். 18

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அவனுக்காக
அழுது அவைன அடக்கம் ெசய்தனர். இது கர்த்தர்
ெசான்னது ேபாலேவ நடந்தது, கர்த்தர் தன்
ஊழியனான, தீர்க்கதரிசி அகாயாவின் மூலம்
இைதச் ெசான்னார்.

19 ராஜா ேவறுபல ெசயல்கைளச் ெசய்தான். பல
ேபார்கைளச் ெசய்து ெதாடர்ந்து ஜனங்கைள
ஆண்டான்.இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் அவன் ெசய்தது எல்லாம்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது 20 அவன் 22 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவன் மரித்ததும் அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவனக்குப் பின் அவனது குமாரன் நாதாப் ராஜா
ஆனான்.

யூதாவின் ராஜா ெரெகாெபயாம்
21 சாெலாேமானின் குமாரனான ெரெகாெபயாம்
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேபாது, அவனுக்கு 41 வயது.
அவன் எருசேலமில் 17 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
கர்த்தைர ெபருைமப்படுத்துவதற்காக ேதர்ந்ெதடுத்த
நகரம் இதுதான். அவர், இந்த நகரத்ைத பிற
அைனத்து இஸ்ரேவல் நகரங்களில் இருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார். அவனது தாயான நாமாள்
அம்ேமானியளாக இருந்தாள்.

22 யூதாவிலுள்ள ஜனங்களும் பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்களின் பாவம் அவர்களின் முற்பிதாக்களின்
பாவத்ைதவிட மிகுதியாயிற்று. இதனால் கர்த்தருக்கு
அவர்கள் மீது ேகாபமும் மிகுதியானது. 23 அவர்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு உருவங்களும், நிைனவு
சின்னங்களும், தூண்களும் கட்டினார்கள். அவர்கள்
இவற்ைற ஒவ்ெவாரு மைல மீதும் ஒவ்ெவாரு
பசுைமயான மரத்தடியிலும் அைமத்தனர். 24 பாலின
உறவுக்காக தங்கள் உடைலவிற்று
அந்நியெதய்வங்களுக்கு பணி ெசய்த ஆண்கள்
இருந்தார்கள். இதனால் யூதா நாட்டினர் பல
தவறுகைளச் ெசய்தனர். இந்நாட்டில் இதற்கு
முன்னால் இருந்தவர்களும் இது ேபால்
தீயெசயல்கைளச் ெசய்ததால் அவர்களின் நாட்ைட
ேதவன் இஸ்ரேவலர்களிடம் ெகாடுத்துவிட்டார்.

25 ெரெகாெபயாம் ராஜாவாகிய ஐந்தாம்
ஆண்டில், எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் எருசேலம்
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மீது பைடெயடுத்தான். 26 அவன் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலிருந்த ெபாக்கிஷங்கைளயும்
அரண்மைனயிலுள்ள ெசல்வங்கைளயும்
சூைறயிட்டான். ஆராம் நாட்டு ராஜாவிடம் தாவீது
அபகரித்து வந்த தங்கக் ேகடயங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான். 27 அதனால் ராஜா
அவற்றுக்குப் பதிலாக ெவண்கல ேகடயங்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற வாயில் காப்ேபார்களின்
தைலவரின் ெபாறுப்பில் ைவத்தான். 28 ஒவ்ெவாரு
தடைவயும் ராஜா வரும்ேபாது, இவர்கள்
ேகடயங்கைள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் எடுத்து
வருவார்கள். பின் பைழயபடி பாதுகாப்பாக
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.

29 ெரெகாெபயாம் ராஜா ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 30 ெரெகாெபயாமும்
ெயெராெபயாமும் அடிக்கடி தங்களுக்குள்
சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டனர்.

31 ெரெகாெபயாம் மரித்து தமது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவன்
தாவீது நகரத்தில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
(அவனது தாயின் ெபயர் நாமாள், அவள்
அம்ேமானியள்.) அவனது குமாரனான அபியா அடுத்து
ராஜாவானான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய அபியா

ேநபாத் என்பவனின் குமாரனான
ெயெராெபயாம் என்பவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாக ஆண்டான். அவனது 18வது

ஆட்சியாண்டில், அவனது குமாரன் அபியா யூதாவின்
ராஜா ஆனான். 2 அபியா எருசேலமிலிருந்து மூன்று
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாய்
அப்சேலாமின் குமாரத்தியான மாகாள்.

3 அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலேவ அைனத்து
பாவங்கைளயும் ெசய்தான். அபியா தன்
தாத்தாவாகிய தாவீைதப்ேபான்று ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு உண்ைமயானவனாக இல்ைல. 4

கர்த்தர் தாவீைத ேநசித்தார். அதனால், கர்த்தர்
அபியாவிற்கு எருசேலமின் ஆட்சிையக் ெகாடுத்தார்.
அவனுக்கு ஒரு குமாரைனயும் எருசேலமிற்குப்
பாதுகாப்ைபயும் தாவீதிற்காக கர்த்தர் ெகாடுத்தார்.
5 கர்த்தருக்குப் பிடித்த சரியான காரியங்கைள
மட்டுேம எப்ெபாழுதும் தாவீது ெசய்துவந்தான்.
அவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான். அவன்
ஒேர ஒருமுைறமட்டும் கர்த்தருக்கு
கீழ்ப்படியவில்ைல. அது ஏத்தியனான உரியாவிற்கு
ெசய்ததாகும்.

6 ெரெகாெபயாமும் ெயெராெபயாமும்
எப்ெபாழுதும் ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடயிட்டுக்
ெகாண்டிருந்தனர். 7 அபியா ெசய்த பிற
ெசயல்கெளல்லாம் யூதாவின் ராஜாக்கள் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
அபியா ராஜாவாக இருந்த காலம்வைர அவன்
ெயெராெபயாேமாடு சண்ைடயிட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். 8 அவன் மரித்ததும் தனது
முற்பிதாக்கேளாடு தாவீது நகரதத்தில்
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அபியாவிற்குப் பின்
அவனது குமாரனான ஆசா ராஜாவானான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசா
9 ெயெராெபயாமின் 20வது ஆட்சி ஆண்டின்
ேபாது, ஆசா யூதாவின் ராஜாவானான். 10 ஆசா 41
ஆண்டுகள் யூதாைவ எருசேலமிலிருந்து ஆண்டு
வந்தான். அவனது பாட்டியின் ெபயர் மாகாள். இவள்
அப்சேலாமின் குமாரத்தி.

11 ஆசா அவனது முற்பிதாவான தாவீைதப்
ேபான்ேற கர்த்தருக்குச் சரியான ெசயல்கைள
மட்டுேம ெசய்துவந்தான். 12 அப்ேபாது ஆண்கள்
பாலின உறவுக்காக தம் உடைலவிற்று
அந்நியெதய்வங்களுக்குச் ேசைவெசய்து வந்தனர்.
இத்தைகயவர்கைள ஆசா நாட்ைட விட்டுத்
துரத்தினான். அவன் முற்பிதாக்களால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் விக்கிரகங்கைளயும்
எடுத்ெதறிந்தான். 13 அவன் தனது பாட்டியான
மாகாைவயும், இராணி என்ற பதவியிலிருந்து
விலக்கினான். ஏெனன்றால் அவள் அஷரா ெபாய்த்
ெதய்வத்தின் உருவத்ைத ெசய்தாள். ஆசா இந்தப்
பயங்கரமான உருவத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டான்.
கீதேரான் பள்ளத்தாக்கில் அதைன எரித்துவிட்டான்.
14 அவன் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுவதற்கான
ேமைடப் பகுதிகைள அழிக்கவில்ைல. ஆனால், தன்
வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு
நம்பிக்ைகயாளனாக இருந்தான். 15 ஆசாவும்
அவனது தந்ைதயும் ேதவனுக்கு ெபான், ெவள்ளி
ேபான்ற ெபாருட்கைள அன்பளிப்பாக ஆலயத்தில்
ெகாடுத்திருந்தனர்.

16 அப்ேபாது, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக இருந்த
பாஷாேவாடு, ஆசா அடிக்கடி சண்ைடயிட்டான். 17

பாஷா யூதாவிற்கு எதிராக, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அங்ேக ேபாகேவா வரேவா அனுமதிக்காமல்
சண்ைடயிட்டான். அவன் ராமா நகரத்ைதப் பலம்
ெபாருந்தியதாக ஆக்கினான். 18 எனேவ ஆசா,
கர்த்தருைடய ஆலயம் மற்றும் அரண்மைன
ெபாக்கிஷங்களிலிருந்து ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும் எடுத்து ேவைலக்காரர்களுக்குக்
ெகாடுத்து ெபனாதாத்திடம் அனுப்பினான். அவன்
ஆராமின் ராஜா ெபனாதாத் தப்ரிேமானின் குமாரன்.
தப்ரிேமான் எசிேயானின் குமாரன். தமஸ்கு
ெபனாதாத்தின் தைலநகரம். 19 ஆசா அவனுக்கு,
“என் தந்ைதயும் உங்கள் தந்ைதயும் சமாதான
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர். நான் இப்ேபாது
உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாள்ள விரும்புகிேறன். இப்ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் உமக்கு அன்பளிப்பாக
அனுப்புகிேறன். நீங்கள் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
பாஷாவிடம் ெகாண்டுள்ள ஒப்பந்தத்ைத ரத்து
ெசய்யுங்கள். அப்ேபாதுதான் அவன் எங்கள் நாட்ைட
விட்டு விலகுவான்” என்று தூது அனுப்பினான்.

20 ராஜாவாகிய ெபனாதாத் ஒப்பந்தத்தின்படி
ஆசாேவாடு ஒரு பைடைய அனுப்பி இஸ்ரேவல்
நகரங்களான ஈேயான், தாண், ெபத்மாக்கா எனும்
ஆேபல், கின்னேராத், நப்தலி ஆகியவற்றில் ேபார்
ெசய்து ெவன்றான். 21 பாஷா இத்தாக்குதைல
அறிந்தான். எனேவ ராமாைவப்
பலப்படுத்துவைதவிட்டு, திர்சாைவ
ேநாக்கிச்ெசன்றான். 22 பிறகு ஆசா தம் ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் ஒரு கட்டைளயிட்டான். அதன்படி
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ஒவ்ெவாருவரும் உதவேவண்டும் என்றும் அவர்கள்
ராமாவிற்குப் ேபாய் கல்ைலயும் மரத்ைதயும் எடுத்து
வரேவண்டும் என்றும் ஆைணயிட்டான். அதனால்
ேகபாவில் உள்ள ெபன்யமீன் மற்றும் மிஸ்பா ஆகிய
நகரங்கைள பலமுள்ளதாகக் கட்டினான்.

23 ஆசாைவப் பற்றிய, அவன் ெசய்த மற்ற ெபரும்
ெசயல்கைளெயல்லாம் யூதா ராஜாக்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அதில்
நகரங்கள் கட்டப்பட்டதும் உள்ளன. அவன்
முதுைமயைடந்ததும் பாதத்தில் ஒரு ேநாய் வந்தது.
24 அவன் மரித்ததும் தனது முற்பிதாவான தாவீதின்
நகரத்தில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். பின் இவனது
குமாரனான ேயாசபாத் ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய நாதாப்
25 ஆசாவின் இரண்டாம் ஆட்சி ஆண்டில்
ெயெராெபயாமின் குமாரனான நாதாப்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவானான். அவன் 2 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். 26 இவன் கர்த்தருக்கு எதிராகக் ெகட்ட
காரியங்கைள தந்ைதையப்ேபாலேவ ெசய்தான்.
ஜனங்கைளயும் பாவம் ெசய்யைவத்தான்.

27 அகியா என்பவனின் குமாரன் பாஷா ஆவான்.
இவன் இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவன். இவன்
நாதாப்ைபக் ெகால்லதிட்டமிட்டான். இது
நாதாப்பும் இஸ்ரேவலர்களும் கிப்ெபத்ேதானுக்கு
எதிராகச் சண்ைடயிடும்ேபாது நிகழ்ந்தது. இது
ெபலிஸ்தியரின் நகரம். இங்ேக பாஷா நாதாப்ைபக்
ெகான்றான். 28 இது யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசா
ஆண்ட மூன்றாவது ஆண்டில் நடந்தது. பின் பாஷா
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஆனான்.

பாஷா இஸ்ரேவலின் ராஜா
29 இவன் ராஜா ஆனதும், ெயெராெபயாமின்
குடும்பத்தில் உள்ள அைனவைரயும் ெகான்றான்.
எவைரயும் உயிேராடு விடவில்ைல. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. இதைனக் கர்த்தர்
சீேலாவில் அகியா மூலம் ெசான்னார். 30 இவ்வாறு
நிகழ ெயெரா ெபயாம் ெசய்த பாவங்களும்
ஜனங்கைளப் பாவம் ெசய்ய ைவத்ததும்
காரணமாயிற்று, இைவேய இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேகாபத்ைதத் தந்தது.

31 நாதாப் ெசய்த மற்ற ெசயல்கள்இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. 32 பாஷாவின் ஆட்சிகாலம்
முழுவதும் யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாேவாடு
ேபாரிட்டான்.

33 ஆசாவின் மூன்றாவது ஆட்சி ஆண்டில்தான்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக அகியாவின் குமாரனான
பாஷா ராஜா ஆனான். திர்சாவில் அவன் 24
ஆண்டுகள் ஆட்சிெசய்தான். 34 பாஷா கர்த்தருக்கு
விேராதமான ெசயல்கைளச் ெசய்தான்.
ெயெராெபயாைமப்ேபால் தானும் பாவம்ெசய்து
ஜனங்கைளயும் பாவம்ெசய்யத் தூண்டினான்.

பிறகு கர்த்தர் ஆனானியின் குமாரனான
ெயகூேவாடு பாஷாவிற்கு எதிராக
கீழ்க்கண்டவாறு ேபசினார்: 2 “நான்

உன்ைன ஒரு முக்கியமான மனிதனாகச் ெசய்ேதன்.
உன்ைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்கிேனன். ஆனால்
நீ ெயெராெபயாமின் வழியில் என் ஜனங்கைள

பாவத்துக்குள்ளாக்குகிறாய். இது எனக்குப்
ெபரும்ேகாபத்ைத உண்டாக்கிற்று. 3 எனேவ நான்
பாஷாைவயும் அவனது குடும்பத்ைதயும் அழிப்ேபன்.
நான் நாபாத்தின் குமாரனான ெயெராெபயாமின்
குடும்பத்திற்குச் ெசய்ததுேபாலேவ ெசய்ேவன். 4

இந்நகரத் ெதருக்களில் நாய்கள் உண்ணும்படி உன்
குடும்பத்தினர் சிலர் மரிப்பார்கள். இன்னும் சிலர்
வயல்ெவளிகளில் மரிப்பார்கள். அவர்கள்
பிணங்கைளப் பறைவகள் தின்னும்.”

5 பாஷாைவப்பற்றிய அவன் ெசய்த ெபருஞ்
ெசயல்கைளப்பற்றிஇஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 6

பாஷா மரித்ததும் திர்சா நகரத்தில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அவனது குமாரனான ஏலா அடுத்த
ராஜாவானான்.

7 எனேவ கர்த்தர், பாஷாவிற்கும் அவனது
குடும்பத்திற்கும் எதிரான ெசய்திகைள ஆனானியின்
குமாரனான ெயகூ தீர்க்கதரிசி மூலம் ெசான்னார்.
பாஷா கர்த்தருக்கு எதிராக மிகுந்தபாவம்
ெசய்ததால் அவன் மீது கர்த்தருைடய ேகாபம்
அதிகரித்தது. அவனுக்கு முன் ெயெராெபயாம்
குடும்பத்தினர் ெசய்தது ேபாலேவ பாஷா
பாவங்கைளச் ெசய்தான். பாஷா ெயெராெபயாம்
குடும்பத்ைத அழித்ததாலும் கர்த்தருக்குக் ேகாபம்
ஏற்பட்டது.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஏலா
8 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசா 26ஆம் ஆண்டில்
இருக்கும்ேபாது ஏலா இஸ்ரேவலின் ராஜாவானான்.
பாஷாவின் குமாரனான இவன் திர்சாவில் 2
ஆண்டுகள் ஆண்டான்.

9 சிம்ரி ஏலாவின் அதிகாரிகளுள் ஒருவன். இரதப்
பைடயின் பாதிக்குத் தளபதி. இவன் ஏலாவிற்கு
எதிராகக் திட்டமிட்டான். ராஜா திர்சாவில்
அர்சாவின் வீட்டில் குடித்தும் குடிக்க
ைவத்துக்ெகாண்டும் இருந்தான். அர்சா
அரண்மைன ெபாறுப்பாளி. 10 சிம்ரி அந்த
வீட்டிற்குப்ேபாய் ராஜாைவக் ெகான்றுவிட்டான்.
இது யூதாவின் ராஜாவாக ஆசா 27ஆம் ஆண்டில்
இருந்தேபாது நடந்தது. பின்னர் சிம்ரி அடுத்து
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய சிம்ரி
11 சிம்ரி ராஜாவாகியதும், பாஷாவின்
குடும்பத்திலுள்ள அைனவைரயும் ெகான்றான்.
எவைரயும் உயிேராடு விடவில்ைல. பாஷாவின்
நண்பர்கைளயும் ெகான்றான். 12 இது பாஷாவிக்கு
எதிராக ெயகூ தீர்க்கதரிசியிடம் கர்த்தர்
ெசான்னதுேபாலேவ ஆயிற்று. 13 இது, பாஷாவும்
அவனது குமாரன் ஏலாவும் ெசய்த பாவத்தால்
ஆயிற்று. அவர்கள் தாம் பாவம் ெசய்தேதாடு
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் பாவம் ெசய்ய
காரணமானார்கள். அவர்கள் பல விக்கிரகங்கைளச்
ெசய்து ெதாழுதுெகாண்டதால் கர்த்தரால்
ேகாபம்ெகாள்ளக் காரணமானார்கள்.

14 ஏலா ெசய்த பிறெசயல்கள்இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
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15 யூதாவின் ராஜாவாக ஆசா 27வது ஆண்டில்
இருக்கும்ேபாது சிம்ரி ராஜாவானான். அவன்
திர்சாவிலிருந்து 7 நாட்கள்தான் ஆண்டான்.
இஸ்ரேவல் பைடகள் ெபலிஸ்தியரின்
கிெபத்ேதானுக்கு அருகில் முகாமிட்டுத்
தங்கினார்கள். அவர்கள் ேபாருக்குத்
தயாராயிருந்தார்கள். 16 சிம்ரி ராஜாவுக்கு எதிராக
சதித்திட்டம் தீட்டியதாக பைடயிலிருந்தவர்கள்
அறிந்தார்கள். அவன் ராஜாைவக் ெகான்றதாகவும்
ேகள்விப்பட்டார்கள். எனேவ எல்லா
இஸ்ரேவலர்களும் அன்று முகாமில் உம்ரிைய
இஸ்ரேவல் முழுவதற்கும் ராஜாவாக்கினார்கள்.
உம்ரி பைடத்தைலவனாக இருந்தான். 17 ஆகேவ
உம்ரியும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
கிெபத்ேதானிலிருந்து ெசன்று திர்சாைவத்
தாக்கினார்கள். 18 சிம்ரி தன் நகரம்
ைகப்பற்றப்படுவைத அறிந்து அரண்மைனக்குப்
ேபாய் தனக்கும் அரண்மைனக்கும் தீைவத்து அதில்
ெசத்தான். 19 தனது பாவத்தால் சிம்ரி
மரித்துப்ேபானான். இவன் கர்த்தருக்கு எதிராக
பாவம் ெசய்தான். ெயெராெபயாம் பாவம் ெசய்தது
ேபாலேவ இவனும் பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பாவம் ெசய்வதற்கும் காரணம் ஆனான்.

20 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் சிம்ரி ெசய்தசதிகளும் பிறெசயல்களும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. அதில் அவன் ஏலாவிற்கு
எதிராகக் கிளம்பியதும் ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய உம்ரி
21 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இருபிரிவாகப் பிரிந்து
ஒரு பகுதி கீனாத்தான் குமாரனான திப்னிையயும்,
இன்ெனாரு பகுதி உம்ரிையயும் ராஜாவாக்க
விரும்பினார்கள். 22 ஆனால் உம்ரியின் ஆட்கள்
திப்னியின் ஆட்கைளவிடப் பலமிக்கவர்கள். எனேவ
திப்னிையக் ெகான்று உம்ரி ராஜாவானான்.

23 யூதாவின் ராஜாவாக ஆசா ஆட்சி புரிந்த 31வது
ஆண்டில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக உம்ரி ஆனான்.
உம்ரி 12 ஆண்டுகள் ஆண்டான். இதில் 6 ஆண்டு
காலம் அவன் திர்சாவிலிருந்து ஆண்டான். 24 உம்ரி
சமாரியா மைலைய ேசேமரிடமிருந்து வாங்கினான்.
அதன் விைல 2 தாலந்து ெவள்ளி. அதில் நகரத்ைதக்
கட்டி அதன் ெசாந்தக்காரனான ேசேமரின் ெபயரால்
சமாரியா என்று ெபயரிட்டான்.

25 உம்ரி கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவங்கைளச்
ெசய்தான். அவனுக்கு முன்னால் உள்ளவர்கைள விட
ேமாசமாக இருந்தான். 26 ேநபாத்தின் குமாரனான
ெயெராெபயாம் ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம்
இவனும் ெசய்தான். ெயெராெபயாம் தானும் பாவம்
ெசய்து, ஜனங்கைளயும் பாவம்ெசய்யத் தூண்டி
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ேகாபத்துக்கு ஆளானான். பயனற்ற
விக்கிரகங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டான்.

27 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் உம்ரி ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளயும்
அவர் ெசய்த அருஞ்ெசயல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
28 உம்ரி மரித்து சமாரியா நகரத்தில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். இவனது குமாரன் ஆகாப் புதிய
ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப்
29 யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசா 38வது ஆண்டில்
இருக்கும்ேபாது ஆகாப் இஸ்ரேவலின் புதிய
ராஜாவானான். இவன் சமாரியாவில் இருந்து 22
ஆண்டுகள் ஆண்டான். 30 இவனும் கர்த்தருக்கு
விேராதமாகப் பாவங்கைளச் ெசய்தான். அவனுக்கு
முன்னால் உள்ளவர்கைளவிட ேமாசமாக
இருந்தான். 31 ேநபாத்தின் குமாரனான
ெயெராெபயாம் ெசய்த அேத பாவங்கைளச் ெசய்வது
இவனுக்குப் ேபாதுமானதாயிருக்கவில்ைல. அவன்
சீேதானியரின் ராஜாவாகிய ஏத்பாகாலின் குமாரத்தி
ேயசேபைல மணந்து பாகாைலயும்
ெதாழுதுெகாண்டான். 32 சமாரியாவில் பாகாலுக்கு
ஆலயத்ைதக் கட்டினான். ஆலயத்தில் பலிபீடமும்
அைமத்தான். 33 ஒரு சிறப்பான தூைணயும்
அெஷராைவ ெதாழுதுெகாள்ள உருவாக்கினான்.
அவனுக்கு முன்பு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக இருந்த
மற்றவர்கைளவிட இவன் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தைர அதிகமாகக் ேகாபப்படுத்தினான்.

34 இவனது காலத்தில், ஈேயல் எனும் ெபத்ேதல்
ஊரான் எரிேகாைவக்கட்டினான். அப்ேபாது,
அவனது மூத்தகுமாரனான அபிராம் மரித்தான். நகர
வாயில்கைள அைமக்கும் ேபாது, இைளய குமாரன்
ெசகூப் மரித்தான். நூனின் குமாரனான
ேயாசுவாவின் மூலமாகப் ேபசியெபாழுது இது
நடக்குெமன்று கர்த்தர் ெசான்ைனைதப்ேபாலேவ
இது நடந்தது.

எலியாவும் மைழயற்ற காலமும்

கீேலயாத்தின் திஸ்பியன் நகரில் எலியா
என்ற தீர்க்கதரிசி இருந்தான். இவன்
ராஜாவாகிய ஆகாப்பிடம், “நான்

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஊழியம்
ெசய்பவன். அவரது வல்லைமயால், வருகின்ற சில
வருடங்கள் மைழயும் பனியும் இல்லாமல் ேபாகும்
எனக் கூறுகிேறன். நான் கட்டைளயிட்டால்தான்
மைழெபாழியும்” என்றான்.

2 பிறகு கர்த்தர் எலியாவிடம், 3 “இந்த இடத்ைத
விட்டு கீழ் நாடுகளுக்குப் ேபா. ேகரீத் ஆற்றருகில்
ஒளிந்துக்ெகாள். அது ேயார்தான் ஆற்றிற்குக்
கிழக்ேக உள்ளது. 4 அந்த ஆற்றின் தண்ணீைரக்
குடி. அங்கு காகங்கள் உனக்கு உணவு
ெகாண்டுவரும்படி நான் கட்டைளயிட்டிருக்கிேறன்.”
என்றார். 5 எனேவ எலியா அங்ேக ேபானான்.
கர்த்தருைடய கட்டைளபடிேய ேகரீத்தில்
ஒளிந்திருந்தான். 6 ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும்
மாைலயிலும் காகங்கள் இைறச்சியும் அப்பமும்
ெகாண்டுவந்தன. ஆற்று தண்ணீைரக் குடித்தான்.

7 மைழ இல்லாமல் ேபானது. ெகாஞ்ச நாள்
ஆனதும் ஆறும் வறண்டது. 8 கர்த்தர் எலியாவிடம்,
9 “சீேதானில் உள்ள சாறிபாத்துக்குப் ேபா. அங்ேக
இரு. கணவைன இழந்த ஒருத்தி அங்ேக
இருக்கிறாள். அவள் உனக்கு உணவு தருமாறு நான்
கட்டைளயிட்டிருக்கிேறன்” என்றார்.

10 எலியா சாறிபாத்துக்குப் ேபானான். நகர
வாயிலுக்குள் நுைழயும்ேபாேத ஒரு ெபண்ைணப்
பார்த்தான். அவள் கணவன் மரித்துப்ேபாயிருந்தான்.
அவள் விறகு ெபாறுக்கிக்ெகாண்டிருந்தாள். எலியா
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அவளிடம், “நான் குடிக்க ஒரு கிண்ணத்தில்
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவரமாட்டாயா?” என்ற
ேகட்டான். 11 அவள் தண்ணீர் ெகாண்டுவர
ேபானேபாது, அவன், “தயவு ெசய்து அப்பமும்
ெகாண்டு வா” என்றான்.

12 அவேளா, “நான் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது
ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன். என்னிடம் அப்பம்
இல்ைல. ஜாடியில் ெகாஞ்சம் மாவும், கலயத்தில்
ெகாஞ்சம் எண்ெணயும் உள்ளது. நான் விறகு
ெபாறுக்க வந்துள்ேளன். இதனால் எங்கள் கைடசி
உணைவ சைமத்து உண்டுவிட்டு பிறகு பசியால்
நானும் என் குமாரனும் மரிக்கேவண்டும்” என்றாள்.

13 எலியா அந்தப் ெபண்ணிடம், “கவைலப்படாேத,
வீட்டிற்குப்ேபாய் நான் ெசான்னது ேபால சைமயல்
ெசய். உன்னிடம் உள்ள மாவால் ஒரு சிறு
அப்பத்ைதச் ெசய், அதைன எனக்குக் ெகாண்டு வா.
பிறகு உங்களுக்கானைதச் ெசய்யலாம், 14

இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர், ‘அந்த ஜாடியில்
உள்ள மாவு காலியாகாது, கலயத்திலும் எண்ெணய்
குைறயாது என்று கூறியுள்ளார். இது கர்த்தர்
மைழையக் ெகாண்டு வரும்வைர நிகழும்’ என்கிறார்”
என்றான்.

15 எனேவ அந்தப் ெபண் வீட்டிற்குத் திரும்பிச்
ெசன்று எலியா ெசான்னது ேபால் ெசய்தாள்.
எலியாவிற்கும் அந்தப் ெபண்ணிற்கும் அவள்
குமாரனுக்கும் பல நாட்களுக்குப் ேபாதுமான உணவு
இருந்தது. 16 அவளது ஜாடியும் பாைனயும்
காலியாகாமல் இருந்தன. கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
எல்லாம் நடந்தது. கர்த்தர் எலியாவின் மூலம்
ேபசினார்.

17 ெகாஞ்ச நாள் ஆனதும் அப்ெபண்ணின்
குமாரன் அதிகமாக ேநாய்வாய்ப்பட்டான். இறுதியில்
சுவாசிப்பைத நிறுத்தினான். 18 அப்ெபண்
எலியாவிடம், “நீர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. எனக்கு
உதவுவீரா. நீங்கள் இங்கு ஏன் வந்தீர்கள்?
உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன ெதாடர்பு? என்
பாவங்கைள நிைனவூட்டவும் என் குமாரைனக்
ெகால்லுவதற்குமா வந்தீர்கள்?” என்று ேகட்டாள்.

19 எலியா அவளிடம், “உன் குமாரைன என்னிடம்
ெகாடு” என்றான். பின் அவைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு
ேமல் மாடிக்குப் படிவழிேய ஏறிப்ேபானான். தனது
அைறயிலுள்ள படுக்ைகயில் அவைனக் கிடத்தினான்.
20 பிறகு எலியா, “எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
இந்த விதைவ எனக்குத் தங்க இடம் தந்தாள்.
அவளுக்கு இத்தீைமையச் ெசய்யலாமா? குமாரன்
மரிக்க காரணம் ஆகலாமா?” 21 பின் அவன் மீது
மூன்று முைற குப்புற விழுந்து, “எனது ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ! இவைன மீண்டும் பிைழக்கச்
ெசய்வீராக!” என்றான்.

22 எலியாவின் ேவண்டுதலுக்குக் கர்த்தர்
பதிலளித்தார். அப்ைபயன் மீண்டும் உயிர்
பிைழத்தான்! 23 எலியா அவைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு
கீேழ வந்தான். அவன் அந்தப் ெபண்ணிடம், “இேதா
பார் உன் குமாரன் உயிேராடு இருக்கிறான்!” என்று
கூறினான்.

24 அந்தப் ெபண், “நீங்கள் உண்ைமயில்
ேதவனுைடய மனிதர் என்று நான் இப்ேபாது
அறிகிேறன். கர்த்தர் உங்கள் மூலமாக உண்ைமயில்
ேபசுகிறார்” என்றாள்.

எலியாவும் பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளும்

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், மைழ
ெபய்யவில்ைல. கர்த்தர் எலியாவிடம்,
“ேபாய் ஆகாப் ராஜாைவப் பார். நான்

மைழைய அனுப்புேவன்” என்றார். 2 எனேவ எலியா
ஆகாப்ைப சந்திக்கச் ெசன்றான்.
அப்ேபாது, சமாரியாவில் உணேவ இல்ைல. 3

எனேவ ராஜா அரண்மைன விசாரிப்புக்காரனான
ஒபதியாைவத் தன்னிடம் வரவைழத்தான். (காரணம்
ஒபதியா உண்ைமயான கர்த்தருைடய ஊழியன். 4

ஒருமுைற ேயசேபல் கர்த்தருைடய எல்லா
தீர்க்கதரிசிகைளயும் ெகான்றாள். எனேவ ஒபதியா
100 தீர்க்கதரிசிகைள 2 குைககளில் ஒளித்து
ைவத்தான். ஒவ்ெவான்றிலும் 50 ேபைர ைவத்தான்.
அவர்களுக்கு உணவும், தண்ணீரும் அளித்தான்.) 5

ராஜா ஒபதியாவிடம், “இந்த நாட்டின் வழியாக
என்ைனப் ேபாகவிடு. நாம் இங்குள்ள ஒவ்ெவாரு
ஊற்ைறயும் ஆற்ைறயும் பார்ப்ேபாம். நமது
குதிைரகளுக்கும் கழுைதகளுக்கும் புல் கிைடக்குமா
என்று பார்ப்ேபாம். கிைடத்தால் இந்த
மிருகங்கைளக் ெகால்ல ேவண்டாம்” என்றான். 6

நாட்ைடப் பிரித்துக் ெகாண்டு ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு
பகுதிக்குத் ேதடிப் ேபானார்கள். இருவரும் நாடு
முழுக்கப் ேபானார்கள். ஆகாப் ஒரு திைசயிலும்
ஒபதியா இன்ெனாரு திைசயிலும் ேபானார்கள். 7

ஒபதியா, எலியாைவ சந்தித்தான். எலியாைவப்
பணிந்து வணங்கினான். அவன், “எலியா?
எஜமானேர! உண்ைமயில் நீங்கள் தானா?” என்று
ேகட்டான்.

8 அதற்கு எலியா, “ஆமாம்! நான்தான். நான்
இங்ேக இருப்பதாக உன் ராஜாவிடம் கூறு”
என்றான்.

9 பிறகு ஒபதியா, “நீர் இங்ேக இருப்பைதப் பற்றி
நான் ராஜாவிடம் ெசான்னால், அவர் என்ைன
ெகால்வார்! நான் உங்களுக்கு எந்தத் தவறும்
ெசய்யவில்ைலேய! ஏன் என்ைன ெகால்ல
விரும்புகிறீர்கள்? 10 ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது
ஆைணயாகக் கூறுகிேறன். ராஜா உங்கைள எல்லா
இடங்களிலும் ேதடினான்! எல்லா நாடுகளுக்கும்
ஆட்கைள அனுப்பினான். ஒவ்ெவாரு நாட்டு
ராஜாவிடம் நீர் அங்ேக இல்ைலெயன்று சத்தியம்
ெசய்யும்படி ெசய்தான்! 11 நான் ராஜாவிடம் ேபாய்,
நீங்கள் இங்கிருப்பைதச் ெசான்னால் 12 பிறகு,
கர்த்தருைடய ஆவி உங்கைள இங்கிருந்து ேவறு
இடத்துக்குத் தூக்கிச் ெசல்லும். பிறகு, ராஜா
உங்கைளக் காணாமல் என்ைனக் ெகால்வான்! நான்
சிறுவயது முதேல கர்த்தைரப் பின்பற்றி வருகிேறன்.
13 நான் ெசய்தைத நீங்கள் அறிவீர்! ேயசேபல்
கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றேபாது
நான் 100 தீர்க்கதரிசிகைள அைழத்துப் ேபாய் 50
ேபர் வீதம் இரண்டு குைககளில் ஒளித்து ைவத்ேதன்.
உணவு ெகாடுத்து காப்பாற்றிேனன். 14 இப்ேபாது
நீர் இங்கிருப்பதாக ராஜாவிடம் ெசால்ல
ெசால்கிறீர். அவன் என்ைனக் ெகான்றுவிடுவான்!”
என்றான்.

15 எலியாேவா, “சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
உறுதியாக வாழ்வதுேபால, நான் ஆைணயிட்டுக்
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கூறுகிேறன். இன்று நான் ராஜா முன்பு நிற்ேபன்”
என்றான்.

16 எனேவ ஒபதியா ராஜாவிடம் ேபாய் எலியா
இருக்கும் இடம்பற்றி கூறினான். ராஜாவும்
எலியாைவப் பார்க்க வந்தான்.

17 ராஜா எலியாைவப் பார்த்ததும், “இது
நீர்தானா? நீர்தான் இஸ்ரேவலில் எல்லா
கஷ்டங்களுக்கும் காரணமானவரா?” என்று
ேகட்டான்.

18 அதற்கு எலியா, “இஸ்ரேவலின் துன்பத்திற்கு
நான் காரணம் அல்ல. நீயும் உன் தந்ைதயின்
குடும்பமும்தான் காரணம், நீங்கள் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல.
ெபாய்ெதய்வங்கைள பின்பற்றினீர்கள். 19 இப்ேபாது,
அைனத்து இஸ்ரேவலர்களும் என்ைன கர்ேமல்
மைலயில் சந்திக்கும்படி கூறுங்கள். பாகாலின் 450
தீர்க்கதரிசிகளும் வரட்டும். ஆஷரா ெபாய்த்ேதவைத
இராணியின் ஆதரவு ெபற்ற 400 தீர்க்கதரிசிகளும்
வரட்டும். இந்த தீர்க்கதரிசிகள் இராணி ேயசேபலின்
உதவிெபற்றவர்கள்” என்றான்.

20 எனேவ ஆகாப் அைனத்து
இஸ்ரேவலர்கைளயும் தீர்க்கதரிசிகைளயும் கர்ேமல்
மைலக்கு வரவைழத்தான். 21 எலியா அங்கு வந்து,
“யாைர பின்பற்றுவது என்று எப்ெபாழுது முடிவு
ெசய்வீர்கள்? கர்த்தர் உண்ைமயான ேதவன்
என்றால், அவைரப் பின்பற்றேவண்டும். பாகால்தான்
உண்ைமயான ேதவன் என்றால், அவைனப்
பின்பற்றேவண்டும்!” என்றான்.
ஜனங்கள் எதுவும் கூறவில்ைல. 22 எனேவ எலியா,

“நான் இங்கு கர்த்தருைடய ஒேர தீர்க்கதரிசி. நான்
தனியாக இருக்கிேறன். ஆனால் பாகாலுக்கு 450
தீர்க்கதரிசிகள் உள்ளனர். 23 எனேவ இரண்டு
காைளகைளக் ெகாண்டு வாருங்கள். பாகாலின்
தீர்க்கதரிசிகள் ஒரு காைளைய
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும். அவர்கள் அைத ெகான்று
துண்டு துண்டாக ெவட்டி விறகின்ேமல் ைவக்கட்டும்.
ஆனால் அைத எரிக்க ேவண்டாம், பிறகு மற்ற
காைளைய நான் அப்படிேய ெசய்ேவன். நான்
ெநருப்பு எரிக்கத் ெதாடங்கமாட்ேடன். 24 பாகால்
தீர்க்கதரிசிகேள, நீங்கள் உங்கள் ெதய்வத்ைத
ேநாக்கி ெஜபியுங்கள். நான் என் கர்த்தைர ேநாக்கி
ெஜபிப்ேபன். அந்த ெஜபத்திற்கு ெசவிசாய்த்து
விறகுகைளத்தானாக எரிய ைவக்கிறவேர
உண்ைமயான ேதவன்” என்றான்.
இது நல்ல திட்டம் என அைனவரும் ஒப்புக்
ெகாண்டனர்.

25 எலியா பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளிடம், “நீங்கள்
நிைறயேபர் இருக்கிறீர்கள். முதலில் ேபாய் ஒரு
காைளையத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். அைதத் தயார்
ெசய்து உங்கள் ெதய்வத்ைத ேவண்டுங்கள். ஆனால்
ெநருப்பிடேவண்டாம்” என்றான்.

26 அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்தனர். மதியம்வைர,
பாகாலிடம் ெஜபித்தனர். “பாகால் எங்களுக்கு பதில்
கூறும்!” என்றனர். சத்தமில்ைல. யாரும் பதில்
ெசால்லவில்ைல. அவர்கள் பலிபீடத்ைதச் சுற்றி
ஆடினார்கள். ெநருப்பு பற்றவில்ைல.

27 எலியா மத்தியானத்தில் அவர்கைளக் ேகலிச்
ெசய்தான், “உண்ைமயில் பாகால் ெதய்வமானால்
சத்தமாக ெஜபியுங்கள்! அவர் ஒருேவைள
தியானத்தில் இருப்பார்! அல்லது ேவறு ேவைலயில்

இருப்பார்! அல்லது எங்காவது ேபாயிருப்பார்!
அல்லது தூங்கியிருப்பார்! எழுப்புங்கள்!” என்று
கூறினான். 28 அவர்களும் சத்தமாக ெஜபித்தார்கள்.
அவர்கள் தங்கைள வாளாலும் ஈட்டியாலும்
காயப்படுத்திெகாண்டனர். இது ஒருவைகயான
ெதாழுதுெகாள்ளுதல். இரத்தம் ெகாட்டும்வைர
இவ்வாறு ெசய்தனர். 29 மதியமும் ேபானது. ெநருப்பு
பற்றவில்ைல. மாைலவைர ேவண்டுதல்ெசய்தனர்.
எதுவும் நடக்கவில்ைல. பாகாலிடமிருந்து பதிலும்
வரவில்ைல. எந்த ஓைசயும் இல்ைல. யாரும்
கவனிக்கவில்ைல!

30 இப்ேபாது எலியா ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது
என்னிடம் வாருங்கள்” என்று கூப்பிட ஜனங்கள்
அவைனச் சுற்றிக் கூடினார்கள். உைடந்த
கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைத அவன் ெசப்பனிட்டான்.
31 எலியா அதில் 12 கற்கைளக் ேகாத்திரங்களுக்கு
ஒன்று வீதமாகக் கண்டுபிடித்தான். இது
யாக்ேகாபின் 12 குமாரர்கைளக் குறிக்கும்.
கர்த்தரால் இஸ்ரேவல் என்று அைழக்கப்பட்டவராக
யாக்ேகாபு இருந்தார். 32 எலியா பலிபீடத்ைதச்
ெசப்பனிட்டு, அைதச்சுற்றிலும் குழி அைமத்தான். 7
கலன் தண்ணீர் பிடிக்குமாறு அக்குழி இருந்தது. 33

பின் பலிபீடத்தில் விறைக ைவத்து, காைளையத்
துண்டுகளாக்கி ேமேல ைவத்தான். 34 எலியா, “ஏழு
ஜாடிகளில் தண்ணீைர நிரப்பச்ெசான்னான்.
அதைன, விறகின் ேமலுள்ள மாமிசத்துண்டில்
ஊற்றுங்கள்” என்று ெசான்னான். அவன், “மீண்டும்
ெசய்க” என்றான். பிறகு அவன், “மூன்றாவது
முைறயும் அப்படிேய ெசய்யுங்கள்” என்று
ெசான்னான். 35 அந்த தண்ணீர் வடிந்து பலி
பீடத்ைதச் சுற்றிய குழியில் நிரம்பியது.

36 இது மாைல பலிக்கான ேநரம். எனேவ
பலிபீடத்தின் அருகில் எலியா ெசன்று, ெஜபம்
ெசய்தான். “கர்த்தாேவ, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகிேயாரின் ேதவேன, நீர்தான்
இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்பைத நிரூபியும் என்று
நான் இப்ேபாது உம்ைமக் ேகட்கிேறன். நான்
உம்முைடய ஊழியன் என்பைதயும் நிரூபியும்,
நீர்தான் இவற்ைற ெசய்ய கட்டைளயிட்டுள்ளீர்
என்பைதக் காட்டும். 37 கர்த்தாேவ! என்
ெஜபத்திற்கு பதில் ெசால்லும். பிறகு அவர்கள்
கர்த்தாேவ நீர்தான் ேதவன், என்று அறிவார்கள். நீர்
அவர்களது இதயங்கைள மீண்டும்
திருப்பிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்” என்றான்.

38 எனேவ கர்த்தர் ெநருப்ைப அனுப்பினார்.
மாமிசம், விறகு, பலிபீடம், பலீபீடத்ைதச் சுற்றிய
இடமும் பற்றி எரிந்தது. தண்ணீரும் வற்றியது. 39

அைனவரும் இதைனப் பார்த்து, தைரயில் விழுந்து
வணங்கி, “கர்த்தேர ேதவன், கர்த்தேர ேதவன்”
என்றனர்.

40 பிறகு எலியா, “பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகைளத்
தப்பிவிடாதபடி பிடியுங்கள்!” என்றான். ஜனங்கள்
அவர்கைளப் பிடித்தனர். அவர்கள் அைனவைரயும்
கீேசான் என்ற இடத்தில் ெகான்றனர்.

மைழ மீண்டும் வந்தது
41 எலியா ஆகாப் ராஜாவிடம், “ேபா, உணவு
உண்ணும். மைழ வரப்ேபாகிறது” என்றான். 42

எனேவ ஆகாப் உணவு உண்ணப்ேபானான். பிறகு,
எலியா கர்ேமல் மைலயின் உச்சியில் ஏறி, குனிந்து
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தைலைய முழங்கால்களுக்கு இைடயில் ைவத்து, 43

தன் ேவைலக்காரனிடம், “கடைலப்பார்” என்றான்.
ேவைலக்காரனும் ெசன்று கடைலப் பார்த்தான்.
திரும்பி வந்து, “எைதயும் காணவில்ைல” என்றான்.
எலியா அவைன மீண்டும் பார்க்கச்ெசான்னான்.
இவ்வாறு ஏழு முைற ெசால்ல, 44 ஏழாவது முைற
ேவைலக்காரன், “மனிதக் ைக அளவில் சிறு ேமகம்
கடலிலிருந்து எழும்பி வருவைதப் பார்த்ேதன்”
என்றான்.
எலியா அவனிடம், “ஆகாப் ராஜாவிடம் ேபாய்ச்
ெசால். உடேன இரதத்தில் ஏறி வீட்டிற்குப் ேபாகச்
ெசால். இல்லாவிடில் மைழத்தடுத்துவிடும்” என்றான்.

45 சிறிது ேநரத்தில், வானத்தில் கருேமகங்கள்
கவிந்தன. காற்று வீசியது, ெபருமைழ ெபய்தது.
ஆகாப் இரதத்தில் ஏறி ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
46 கர்த்தருைடய வல்லைம எலியாவிடம் வர, தன்
ஆைடைய இறுக்கக் கட்டிக்ெகாண்டு ராஜாவுக்கு
முன்னால் ெயஸ்ரேயல் வழி முழுவதும் ஓடினான்.

சீனாய் மைலயில் எலியா

எலியா ெசய்தைத எல்லாம் ஆகாப் ராஜா
தன் மைனவி ேயசேபலுக்கு கூறினான்.
அவன் எவ்வாறு அைனத்து

தீர்க்கதரிசிகைளயும் வாளால் ெகான்றான் என்றும்
கூறினான். 2 எனேவ அவள் எலியாவிடம் ஒரு
தூதுவைன அனுப்பி, “நாைள இேத ேநரத்திற்குள், நீ
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றது ேபான்று
உன்ைனக்ெகால்ேவன். இல்லாவிட்டால் என்ைனத்
ெதய்வங்கள் ெகால்லட்டும்” என்று
ெசால்லச்ெசய்தாள்.

3 எலியா இைதக் ேகட்டதும், பயந்தான். தன்
உயிைரக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ஓடினான். தன்ேனாடு
ேவைலக்காரைனயும் அைழத்துப்ேபானான்.
யூதாவிலுள்ள ெபெயர்ெசபாவிற்குப் ேபாய். அங்ேக
அவைன விட்டுவிட்டான். 4 பிறகு நாள் முழுவதும்
பாைலவனத்தில் அைலந்தான். ஒரு புதரின் அருகில்
உட்கார்ந்தான். “இது ேபாதும், கர்த்தாேவ! என்ைன
மரிக்கவிடும். என் முற்பிதாக்கைளவிட நான்
நல்லவன் அல்ல” என்று ேவண்டினான்.

5 பிறகு அவன் ஒரு மரத்தடியில் படுத்து
தூங்கினான். ஒரு ேதவதூதன் வந்து அவைனத்
ெதாட்டான். “எழுந்திரு, சாப்பிடு!” என்றான். 6

எலியா தன்னருகில் தழலில் சுடப்பட்ட அைடயும்
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் இருப்பைதப்
பார்த்தான். அவன் உண்டு குடித்து திரும்பத்
தூங்கப்ேபானான்.

7 மீண்டும் ேதவதூதன் வந்து, “எழுந்திரு! சாப்பிடு!
இல்லாவிட்டால், நீண்ட பயணம் ெசய்யமுடியாது”
என்றான். 8 எனேவ எலியா எழுந்து சாப்பிட்டுவிட்டு
தண்ணீர் குடித்தான். 40 நாட்கள் இரவும் பகலும்
நடப்பதற்கான ெபலத்ைத அது ெகாடுத்தது. அவன்
ேதவனுைடய மைலயான ஓேரப்புக்குச் ெசன்றான். 9

அங்கு ஒரு குைகயில் இரவில் தங்கினான்.
அப்ேபாது கர்த்தர், “இங்ேக ஏன் இருக்கிறாய்?”
என்று எலியாவிடம் ேபசினார்.

10 அதற்கு எலியா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் எப்ேபாதும் உமக்கு
ஊழியம் ெசய்திருக்கிேறன். நான் எப்ெபாழுதும்
என்னால் முடிந்தஅளவு சிறப்பாக ேசைவ
ெசய்திருக்கிேறன். ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் தம்

உடன்படிக்ைகைய முறித்துவிட்டனர். உம்முைடய
பலிபீடங்கைள அழித்தனர். உம்முைடய
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றனர். இப்ெபாழுது ஒேர
தீர்க்கதரிசியான என்ைனயும்
ெகால்லப்பார்க்கிறார்கள்!” என்று முைறயிட்டான்.

11 கர்த்தர் எலியாவிடம், “எனக்கு முன்னால்
மைலயின் ேமல் நில் அப்ெபாழுது நான் உன்ைன
கடந்து ெசல்ேவன்” என்றார். பிறகு ஒரு பலமான
காற்று அடித்தது. அது மைலகைள உைடப்பதுேபால்
இருந்தது. ஆனால் அது கர்த்தர் அல்ல! பிறகு நில
அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. அதுவும் கர்த்தர் அல்ல! 12

அதற்குப்பின், ெநருப்பு உருவானது. அதுவும் கர்த்தர்
அல்ல. ெநருப்புக்குப்பின், அைமதியான
ெமன்ைமயான சத்தம் வந்தது.

13 எலியா அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்டதும் தன்
முகத்ைத சால்ைவயால் மூடிக்ெகாண்டான்.
குைகயின் வாசலுக்கு வந்து நின்றான். பிறகு அந்தச்
சத்தம் அவனிடம், “எலியா, ஏன் இங்கிருக்கிறாய்?”
என்று ேகட்டது.

14 எலியாேவா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, என்னால் முடிந்தவைர உமக்கு
எப்ேபாதும் ேசைவ ெசய்து வருகிேறன். ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது உடன்படிக்ைகயில்
இருந்து நழுவி மீறிவிட்டனர். உம்முைடய
பலிபீடங்கைள உைடத்தனர். அவர்கள் உம்முைடய
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றனர். நான் மட்டுேம ஒேர
தீர்க்கதரிசியாக உயிேராடு இருக்கிேறன். இப்ேபாது
என்ைனயும் ெகால்லப்பார்க்கிறார்கள்” என்றான்.

15 கர்த்தர், “சாைலக்குப் ேபா, அது தமஸ்குவிற்கு
ேபாகும். அங்குப்ேபாய் ஆசேகைல சீரியாவின்
ராஜாவாக அபிேஷகம் ெசய், 16 பிறகு, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாக நிம்சியின் குமாரனான ெயகூைவ
அபிேஷகம் ெசய். பிறகு, ஆேபல்ேமெகாலா
ஊரானாகிய சாப்பாத்தின் குமாரன் எலிசாைவ
உனது இடத்தில் தீர்க்கதரிசியாக அபிேஷகம் ெசய்.
17 ஆசேகல் பல தீயவர்கைளக் ெகான்றுவிடுவான்.
இவனது வாளுக்குத் தப்பியவர்கைள ெயகூ
ெகான்றுவிடுவான். இவனது வாளுக்குத்
தப்பியவர்கைள எலிசா ெகான்றுவிடுவான். 18

எலியா, நீ மட்டும் இஸ்ரேவலில் உண்ைமயானவன்
என்றில்ைல. இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள். நான்
7,000 ேபரின் உயிைர மீதியாக ைவப்ேபன். 7,000
இஸ்ரேவலர் பாகாைல வணங்காதவர்களாக
இருக்கிறார்கள்! அவர்கள் பாகாலின் விக்கிரகத்ைத
முத்தமிடுவதில்ைல” என்றார்.

எலிசா தீர்க்கதரிசியாகிறான்
19 எலியா அந்த இடத்ைத விட்டுப்ேபாய்
சாப்பாத்தின் குமாரனான எலிசாைவக் கண்டு
பிடித்தான். எலிசா 12 ஏக்கர் நிலத்ைத
உழுதுக்ெகாண்டிருந்தான். எலியா ேபாகும்ேபாது
அவன் உழைவ முடிக்கிற நிைலயில் இருந்தான்.
பிறகு எலியா அவனிடம் ெசன்று, அவன் மீது தன்
ேபார்ைவைய எறிந்தான். 20 உடேன அவன் தன்
மாடுகைள விட்டு, விட்டு எலியாவின் பின்னால்
ேபானான். எலிசா, “நான் என் தந்ைதயிடமும்
தாயிடமும் முத்தமிட்டு விைடெபற்று வரட்டுமா?”
எனக் ேகட்டான். எலியாேவா, “நல்லது ேபா,
என்னால் அைதத் தடுக்க முடியாது” என்றான்.
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21 எலிசா தன் குடும்பத்துடன் சிறப்பான உணைவ
உண்டான். எலிசா தன் பசுக்கைளக் ெகான்றான்.
நுகத்தடிைய ஒடித்து விறகாக்கினான். பிறகு
இைறச்சிைய சைமத்து அைனவருக்கும் உண்ண
உணவளித்தான். பின்னர் அவன் எலியாவிற்குப்
பின்னால் ேபாய் அவனுக்கு ேசைவெசய்தான்.

ெபனாதாத்தும் ஆகாபும் ேபாரிடல்

ெபனாதாத் ஆராமின் ராஜா. அவன் தனது
பைடையத் திரட்டி 32 ராஜாக்கேளாடும்
குதிைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும்

சமாரியாைவத் தாக்கி முற்றுைகயிட்டான். 2 அவன்
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபுக்குத்
தூதுவர்கைள அனுப்பினான். அவனுைடய ெசய்தி
கீழ்க்கண்டவாறு இருந்தது. 3 “உனது
ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் எனக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். உனது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
மைனவியைரயும் குழந்ைதகைளயும் எனக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.”

4 இஸ்ரேவலரின் ராஜாேவா, “என் எஜமானனாகிய
ராஜாேவ, இப்ேபாது நான் உமக்குரியவன் என்ைனச்
சார்ந்த அைனத்தும் உமக்கு உரியது ஆகும்”
என்றான்.

5 மீண்டும் தூதுவர்கள் ஆகாபிடம் வந்தனர்.
“நாங்கள் ராஜாவிடம் நீங்கள் ெசான்னவற்ைறக்
கூறிேனாம். ெபனாதாத், ‘ஏற்ெகனேவ உங்கள்
ெவள்ளி, ெபான், மைனவி ஜனங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று
கூறியிருந்ேதன். 6 நாைள என் ஆட்கைள
அனுப்புேவன். அவர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கும்
அதிகாரிகளின் வீடுகளுக்கும் வருவார்கள். உங்களது
மதிப்பிற்குரிய ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்துவிட
ேவண்டும்’ என்றான்” என்றனர்.

7 எனேவ ஆகாப் தன் நாட்டிலுள்ள மூப்பர்கைள
அைழத்து ஒன்று ேசர்த்து ஒரு கூட்டம் ேபாட்டான்.
அவன், “பாருங்கள், ெபனாதாத் ெதால்ைல தர
வந்துள்ளான். முதலில் அவன் எனது ெவள்ளி, ெபான்,
மைனவி, ஜனங்கள் அைனத்ைதயும் ேகட்டான். நான்
அவற்ைறக் ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாண்ேடன். ஆனால்
இப்ேபாது அவன் எல்லாவற்ைறயும் விரும்புகிறான்.
நாம் என்ன ெசய்யலாம்” என ஆேலாசித்தான்.

8 ஆனால் மூப்பர்களும் மற்றவர்களும்,
“அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவன் ெசான்னபடி ெசய்ய
ேவண்டாம்” என்றனர்.

9 எனேவ ஆகாப் ெபனாதாத்துக்குத் தூதுவைன
அனுப்பி, “நான் உனது முதல் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிகிேறன். ஆனால் இரண்டாவது
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியமாட்ேடன்” என்றான்.
ெபனாதாத் ெசய்திைய அறிந்துக்ெகாண்டான். 10

அவனது ஒரு தூதுவைன அனுப்பி, “நான் சமாரியா
முழுவைதயும் அழிக்கப்ேபாகிேறன். நகரத்தில்
எதுவும் மீதியாகாது. எனது ஆட்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ள எதுவும் இருக்காது! இவ்வாறு
நான் ெசய்யாவிட்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்!” என்றான்.

11 அதற்கு ஆகாப், “ெபனாதாத்திடம் ெசால்.
ஆயுதம் அணிந்திருப்பவன் ஆயுதத்ைத உரிந்து
ேபாடுபவைனப் ேபான்று ெபருைமபடக்கூடாது”
என்று ெசால்லி அனுப்பினான்.

12 கூடாரத்தில் ெபனாதாத் மற்றவர்கேளாடு
குடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது தூதுவர்கள்
ஆகாபின் ெசய்திையச் ெசால்ல, சமாரியாைவத்
தாக்கும்படி ஆைணயிட்டான். பைடகளும்
நகர்ந்தன.

13 அப்ேபாது, ஆகாபிடம் ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து,
“ராஜாேவ, அந்த ெபரும்பைடையப் பார். நாேன
கர்த்தர், என்று நீ அறியும்படி நான் அப்பைடைய உன்
மூலம் ேதாற்கடிப்ேபன்” என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்.

14 அதற்கு ஆகாப், “யார் மூலம்?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு அத்தீர்க்கதரிசி, “அரசாங்க அதிகாரிகளின்

‘இளம் உதவியாளர்கள் மூலம்’ என்று கர்த்தர்
கூறுகிறார்” என்றான்.
ேமலும் ராஜா, “ேபாைர யார் துவக்க ேவண்டும்?”
என்று ேகட்க,
தீர்க்கதரிசி, “நீ தான்” என்று பதில் ெசான்னான்.
15 எனேவ ஆகாப் அரசாங்க அதிகாரிகளின் இளம்
உதவியாளர்களில் 232 ேபைரச் ேசர்த்தான்.
இதேனாடு இஸ்ரேவல் பைடயின் எண்ணிக்ைக
7,000 ஆயிற்று.

16 நடுமத்தியான ேவைளயில் ராஜாவாகிய
ெபனாதாத்தும் அவனது உதவிக்கு வந்த 32
ராஜாக்களும் குடித்துக்ெகாண்டு தம் கூடாரத்தில்
மயங்கிக்கிடந்தார்கள். அப்ேபாது, ஆகாப்
அவர்கைளத் தாக்கினான். 17 முதலில் இளம்
உதவியாளர்கள் தாக்கினர். ெபனாதாத்தின் ஆட்கள்
ராஜாவிடம் ெசன்று இவர்கள் சமாரியாவிலிருந்து
வந்திருப்பதாகச் ெசான்னார்கள். 18 அதற்கு அவன்,
“அவர்கள் ேபாரிட வந்திருக்கலாம். அல்லது
சமாதானத்திற்கு வந்திருக்கலாம் அவர்கைள
உயிேராடு பிடியுங்கள்” என்றான்.

19 ஆகாபின் இைளஞர்கள் தீவிரமாகத்
தாக்கினார்கள். அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
இஸ்ரேவலின் பைட ெசன்றது. 20 எதிேர
வருபவர்கைளக் ெகான்றனர். சீரியாவிலிருந்து
வந்தவர்கள் ஓட ஆரம்பித்தனர். இஸ்ரேவல் பைட
அவர்கைள விரட்டியது. ெபனாதாத் இரதத்தில் ஏறி
தப்பித்து ஓடினான். 21 ஆகாப் ராஜா பைடேயாடு
ேபாய் சீரியா நாட்டு குதிைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டான்.
சீரியாவின் பைடயின் மீது ஆகாப் ெபருெவற்றிைய
ெபற்றான்.

22 பிறகு தீர்க்கதரிசி, ஆகாபிடம் ேபாய்,
“சீரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத் மீண்டும்,
அடுத்த ஆண்டு ேபாரிட வருவான். எனேவ உங்கள்
பைடையப் பலப்படுத்துங்கள். அவனிடமிருந்து
உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ள கவனமாக
திட்டங்கைளச் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

ெபனாதாத் மீண்டும் தாக்கினான்
23 ெபனாதாத்தின் அதிகாரிகள், “இஸ்ரேவலின்
ெதய்வங்கள் மைலத் ெதய்வங்களாக உள்ளனர்.
அதனால் ெவன்றுவிட்டனர். எனேவ நாம்
சமெவளியில் ேபார்ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது தான்
ெவற்றி கிைடக்கும்! 24 இனிேமல் ெசய்ய
ேவண்டியது இதுதான். 32 ராஜாக்களும்
கட்டைளயிடும்படி அனுமதிக்காேத. ஒவ்ெவாரு
தளபதியும் தம் பைடகைள நடத்தட்டும். 25
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இப்ேபாது நீ அழிக்கப்பட்ட ஒரு பைடைய கூட்ட
ேவண்டும். இரதங்கைளயும் குதிைரகைளயும்
ேசர்க்க ேவண்டும். சமெவளியில் சண்ைடயிட
ேவண்டும். பிறகு ெவல்ேவாம்” என்றனர். அவர்கள்
ெசான்னபடிேய ெபனாதாத்தும் ெசய்தான்.

26 அடுத்த ஆண்டில், அவன் ஆப்ெபக்குக்கு
இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடயிடச் ெசன்றான்.

27 இஸ்ரேவலரும் ேபாருக்குத் தயாராக
இருந்தனர். அவர்கள் சீரியாவுக்கு எதிராக
முகாம்கள் அைமத்தனர். சீரியா பைடேயாடு
ஒப்பிடும்ேபாது, இவர்கள் பைட சிறிய ஆட்டு
மந்ைதையப்ேபால் இருந்தனர். ஆனால் சீரியா,
வீரர்கள் முழு பகுதிையயும் சூழ்ந்தனர்.

28 இஸ்ரேவல் ராஜாவிடம் ேதவமனிதன் ஒருவன்
கீழ்க்கண்ட ெசய்திகேளாடு வந்தான். கர்த்தர்
ெசான்னார், “‘கர்த்தராகிய நான் மைலகளின் ேதவன்
என்று ஆராமியர் ெசான்னார்கள். சமெவளிப்
பிரேதசங்களுக்கு நான் ேதவன் அல்ல’ என்று
அவர்கள் நிைனத்துக் ெகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
எனேவ இந்த ெபரும் பைடையத் ேதாற்கடிக்க
உன்ைன அனுமதிக்கிேறன். பிறகு நீங்கள்
அைனவரும் எல்லா இடங்களுக்கும் நாேன கர்த்தர்
என்பைத உணர்வீர்கள்.”

29 பைடகள் ஒன்றுக்ெகான்று எதிராக ஏழு
நாட்கள் முகாமிட்டிருந்தன. ஏழாவது நாள் ேபார்
ெதாடங்கியது, ஒேர நாளில் 1,00,000 ேபைர
இஸ்ரேவலர்கள் ெகான்றனர். 30 பிைழத்தவர்கள்
ஆப்ெபக் நகருக்குள் ஓடிப் ேபானார்கள். மீதியுள்ள
27,000 ேபர் மீது சுவரிடிந்து விழுந்தது.
ெபனாதாத்தும் ஓடிப்ேபானான். ஒரு அைறக்குள்
ஒளிந்துக்ெகாண்டான். 31 அவனிடம் அவனது
ேவைலக்காரர்கள், “இஸ்ரேவல் மன்னர்கள்
இரக்கமுள்ளவர்கள் என்று ேகள்விப்பட்டுள்ேளாம்.
ஆனால் நாங்கள் இரட்டுகைள இடுப்பிலும்
கயிறுகைளத் தைலயிலும் கட்டி அவர்களிடம் ேபாய்
ெகஞ்சினால் உம்ைம உயிேராடுவிடுவர்” என்றனர்.

32 பின் அவ்வாேற ேபாய் இஸ்ரேவல் ராஜாைவ
சந்தித்தனர். “உங்கள் அடிைமயான ெபனாதாத்
‘எங்கைள உயிேராடு விடுங்கள்’ என்று
ேவண்டுகிறார்” என்றனர்.
அதற்கு ஆகாப், “அவன் இன்னும் உயிேராடு
இருக்கிறானா? அவன் என் சேகாதரன்” என்றான்.
33 அவர்கள், ெபனாதாத்ைதக் ெகால்லாமல்
இருக்க வாக்குறுதிகைளக் ேகட்டனர். ஆகாப்
ெபனாதாத்ைதச் சேகாதரன் என அைழத்ததும்
அவனது ஆேலாசகர்களும், “ஆமாம், அவன் உன்
சேகாதரன்” என்றனர்.
ஆகாப், “என்னிடம் அவைனக் ெகாண்டு வா”
என்றான். எனேவ ெபனாதாத் ராஜாவிடம் வந்தான்.
ஆகாப் ராஜா அவனிடம், அவேனாடு இரதத்தில்
ஏறுமாறு ெசான்னான்.

34 ெபனாதாத்ேதா, “ஆகாப், என் தந்ைத
எடுத்துக்ெகாண்ட உங்கள் நகரங்கைளத்
திரும்பத்தருேவன். நீங்கள் தமஸ்குவிேல, கைட
வீதிகைள என் தந்ைத சமாரியாவில்
ெசய்ததுேபான்று ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
ஆகாேபா, “இதற்கு நீ அனுமதித்தால், நான்
உன்ைன விட்டுவிடுேவன்” என்றான். இவ்வாறு
இருவரும் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர்.
ெபனாதாத் விடுதைல ெபற்றான்.

ஆகாபுக்கு எதிராகத் தீர்க்கதரிசி ேபசியது
35 ஒரு தீர்க்கதரிசி இன்ெனாருவனிடம்,

“என்ைனத் தாக்கு!” என்றான். ஏெனன்றால்
கர்த்தருைடய கட்டைள என்றான். அவேனா
தாக்கவில்ைல. 36 அதற்கு அவன், “நீ கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. எனேவ உன்ைன
ஒரு சிங்கம் ெகால்லும்” என்றான். அவ்வாேற அவன்
அந்த இடத்ைத விட்டுப்ேபானதும் சிங்கம் அவைனக்
ெகான்றது.

37 அந்த தீர்க்கதரிசி இன்ெனாருவனிடம் ேபாய்,
“என்ைனத் தாக்கு” என்றான்.
அதற்கு அவன் தாக்கி காயப்படுத்தினான். 38

எனேவ, அந்த தீர்க்கதரிசி தன் முகத்திேல
சாம்பைலப்ேபாட்டு ேவஷம்மாறி ராஜாவுக்காக
வழியில் காத்திருந்தான். 39 ராஜா வந்ததும்
அவனிடம், “நான் ேபாரிட ெசன்ேறன். நம்மில் ஒரு
மனிதன் பைக வீரைன அைழத்து வந்தான். அவன்,
‘இந்த மனிதைனப் பாதுகாப்பாக ைவத்திரு. இவன்
தப்பினால் இவனுக்காக உன் உயிைரக்
ெகாடுக்கேவண்டும் அல்லது அபராதமாக 75
பவுண்டுகைளத் தரேவண்டும்’ என்றான். 40 நான்
ேவறு ேவைலகளில் இருந்தேபாது அவன்
தப்பித்துவிட்டான்” என முைறயிட்டான்.
அதற்கு இஸ்ரேவல் ராஜா, “நீ ஒரு வீரைன
தப்பவிட்டதற்கான குற்றவாளி ஆகிறாய். எனேவ
அவன் ெசான்னபடிெசய்” என்றான்.

41 பிறகு அவன் தன் முகத்தில் உள்ள துணிைய
விலக்கேவ, ராஜாவுக்கு அவன் தீர்க்கதரிசிகளில்
ஒருவன் என்பது ெதரிந்தது. 42 தீர்க்கதரிசி
ராஜாவிடம், “கர்த்தர் உம்மிடம், ‘நான் உன்னிடம்,
மரிக்க ேவண்டும் என்று ெசான்னவைன விடுதைலச்
ெசய்தாய். எனேவ நீ அவனது இடத்ைத அடுத்து நீ
மரிப்பாய்! உனது ஜனங்கள் அவர்களின்
பைகவர்களது இடத்ைத எடுப்பார்கள். உன்
ஜனங்களும் மரிப்பார்கள்!’ என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்” என்றான்.

43 இதனால் சலிப்பும் துக்கமும் அைடந்து ராஜா
சமாரியாவிற்கு திரும்பினான்.

நாேபாத்தின் திராட்ைச ேதாட்டம்

சமாரியாவில் ஆகாப்பின் அரண்மைன
இருந்தது. அதனருகில் ஒரு திராட்ைச
ேதாட்டமும் இருந்தது. அதன்

உரிைமயாளன் ெயஸ்ரேயலியனாகிய நாேபாத். 2

ஒரு நாள் ராஜா அவனிடம், “உனது வயைல
எனக்குக்ெகாடு. அதைனக் காய்கறி ேதாட்டமாக்க
ேவண்டும். இது என் அரண்மைனக்கருகில் உள்ளது.
உனக்கு அந்த இடத்தில் ேவறு திராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதத் தருேவன் அல்லது நீ விரும்பினால்
பணம் தருேவன்” என்றான்.

3 அதற்கு நாேபாத், “நான் தரமாட்ேடன். இது என்
குடும்பத்திற்கு உரியது” என்றான்.

4 எனேவ ஆகாப் அரண்மைனக்குப்ேபாய் நாேபாத்
மீது ேகாபம் ெகாண்டான். அவன் ெசான்னைத ராஜா
விரும்பவில்ைல. நாேபாத், “என் குடும்பத்
ேதாட்டத்ைதத் தரமாட்ேடன்” எனக்கூறியது
எரிச்சைலத் தந்தது. படுக்ைகயில் படுத்துக் ெகாண்டு
உண்ண மறுத்தான்.

1 ராஜாக்கள் 21:4
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5 ஆகாபின் மைனவி ேயசேபல் அவனிடம், “ஏன்
நீங்கள் குைலந்து ேபானீர்கள்? ஏன் நீங்கள் உண்ண
மறுக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டாள்.

6 அதற்கு அவன், “நான் நாேபாத்திடம்
திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதக் ேகட்ேடன். அதற்குரிய
முழு விைலேயா, அல்லது ேவறு வயேலா தருவதாகச்
ெசான்ேனன். ஆனால் அவன் மறுத்துவிட்டான்”
என்றான்.

7 அவேளா, “நீங்கள் இஸ்ரேவலின் ராஜா!
எழுந்திருங்கள். சாப்பிடுங்கள். நான் அந்த வயைல
வாங்கித்தருேவன்” என்றாள்.

8 பிறகு அவள் சில கடிதங்கைள எழுதி ராஜாவின்
ைகெயழுத்திட்டு முத்திைரயும் அடித்தாள். பின்
அவற்ைற மூப்பர்களிடமும் நாேபாத்ைதப்ேபான்று
அேத பட்டணத்தில் இருந்த முக்கிய
மனிதர்களிடமும் அனுப்பினாள். 9 அக்கடிதத்தில்,
“நீங்கள் உபவாசம் பற்றி அறிவியுங்கள். பின்
அைனவைரயும் அைழயுங்கள். அதில்
நாேபாத்ைதப்பற்றி ேபச ேவண்டும். 10 அவன் மீது
ெபாய்க்குற்றம் சாட்ட இரண்டு ஏமாற்றுக்காரர்கள்
ேவண்டும். அவன் ராஜாவுக்கும் ேதவனுக்கும்
எதிராகப் ேபசினான் என்று கூறேவண்டும். பின்
அவைன ஊருக்கு ெவளிேய கல்ெலறிந்த
ெகால்லேவண்டும்” என்று எழுதியிருந்தது.

11 எனேவ, மூப்பர்களும் முக்கியமானவர்களும்
இக்கட்டைளக்கு அடிபணிந்தனர். 12 தைலவர்கள்
உண்ணாேநான்பு நாைள அறிவித்தனர். அன்று ஒரு
கூட்டத்திற்கு அைழத்தனர். நாேபாத்ைதத் தனியாக
நிறுத்தினர். 13 பின் இரு ஏமாற்றுக்காரர்கள்
ஜனங்களிடம் நாேபாத் ேதவனுக்கு எதிராகவும்
ராஜாவுக்கு எதிராகவும் ேபசினான் என்றனர்.
எனேவ, அவைன ஊருக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
கல்ெலறிந்து ெகான்றனர். 14 அவர்கள் பிறகு
ேயசேபலுக்கு, “நாேபாத் ெகால்லப்பட்டான்” என்ற
ெசய்திைய அனுப்பி ைவத்தனர்.

15 அவள் இதைன அறிந்ததும் ஆகாபிடம்,
“நாேபாத் மரித்துப்ேபானான். இப்ேபாது உங்களுக்கு
விருப்பமான ேதாட்டத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றாள். 16 அவனும் அதைனச் ெசாந்தமாக்கிக்
ெகாண்டான்.

17 அப்ேபாது திஸ்பியனாவின் தீர்க்கதரிசி
எலியாவிடம் கர்த்தர், 18 “ராஜாவிடம் ேபா, அவன்
நாேபாத்தின் வயலில் உள்ளான். ெசாந்தமாக்கப்
ேபாகிறான். 19 அவனிடம், ‘ஆகாப்! நீ நாேபாத்ைதக்
ெகான்றாய், அவனது வயைல எடுக்கப்ேபாகிறாய்.
நாேபாத் மரித்த இடத்திேலேய நீயும் மரிப்பாய்.
நாேபாத்தின் இரத்தத்ைத நக்கிய நாய்கள் உனது
இரத்தத்ைதயும் நக்கும்’ என்று நான் ெசான்னதாகச்
ெசால்”! என்றார்.

20 எனேவ எலியா ஆகாபிடம் ெசன்றான்.
ராஜாேவா அவனிடம், “என்ைன மீண்டும்
பார்க்கிறாய். எப்ேபாதும் எனக்கு எதிராக
இருக்கிறாய்” என்றான்.
அதற்கு எலியா, “ஆமாம், நீ எப்ேபாதும் உன்
வாழ்வில் கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்கிறாய்.
21 எனேவ கர்த்தர், ‘நான் உன்ைன அழிப்ேபன். உன்
குடும்பத்திலுள்ள அைனவைரயும் அழிப்ேபன். 22

உனது குடும்பமானது ேநபாத்தின் குமாரனான ராஜா
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப்ேபான்று அழியும்.
பாஷாவின் குடும்பத்ைதப்ேபால் அழியும். இந்த இரு

குடும்பங்களும் முழுவதுமாக அழிந்துவிட்டன. நீ
எனக்குக் ேகாபத்ைதத் தந்ததால் நானும் அதுேபால்
ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாவம் ெசய்யவும்
காரணமானாய்’ என்றார். 23 கர்த்தர் ேமலும்,
‘நாய்கள் ெயஸ்ரேயல் நகரில் உன் மைனவியின்
உடைல உண்ணும். 24 உன் குடும்பத்திலுள்ள
அைனவரும் ெசத்தபின் நாய்களால்
உண்ணப்படுவார்கள். வயலில் மரிக்கும் யாவரும்
பறைவகளால் உண்ணப்படுவார்கள்’ என்றார்”
எனக்கூறினான்.

25 ஆகாைபப்ேபான்று இதுவைர எவரும் அதிகப்
பாவங்கைளச் ெசய்ததில்ைல. அவனது
பாவங்களுக்கு அவன் மைனவியும் ஒரு
காரணமானாள். 26 அவன் மரவிக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு பாவம் ெசய்தான்.
எேமாரியர்களின் பாவங்கைளப் ேபான்றைவ இைவ.
எனேவ கர்த்தர் அந்த நாட்ைடப் பறித்து
இஸ்ரேவலர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.

27 எலியா ெசால்லிமுடித்ததும் ஆகாப் வருந்தி,
தன் ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டான்.
வருத்தத்துக்கான ஆைடகைள அணிந்து சாப்பிட
மறுத்தான். அப்படிேய தூங்கினான்.

28 கர்த்தர் எலியாவிடம், 29 “நான் ஆகாப்
திருந்திவிட்டதாக அறிகிேறன். எனேவ, அவனுக்குத்
துன்பம் தரமாட்ேடன். ஆனால் அவனது மகனது வாழ்
நாளில் துன்பங்கைளத் தருேவன்” என்றார்.

மிகாயா ஆகாைப எச்சரித்தது

அடுத்த இரு ஆண்டுகளில்,
இஸ்ரேவலுக்கும் சீரியாவுக்கும் சமாதானம்
நிலவியது. 2 மூன்றாம் ஆண்டில், யூதாவின்

ராஜாவாகிய ேயாசபாத் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ஆகாைபப் பார்க்கப் ேபானான்.

3 அப்ேபாது, ஆகாப் அதிகாரிகளிடம், “சீரியாவின்
ராஜா கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத்ைத நம்மிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டான். அைதத் திரும்பப்ெபற ஏன்
எந்த முயற்சியும் ெசய்யவில்ைல? அது நமக்குச்
ெசாந்தமாக ேவண்டும்” என்றான். 4 எனேவ
ேயாசபாத்திடம், “நீ என்ேனாடு ேசர்ந்து
ராேமாத்துக்காகப் ேபாரிட வருகிறாயா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு அவன், “சரி, உன்ேனாடு
ேசர்ந்துெகாள்கிேறன். எனது பைட வீரர்களும்
குதிைரகளும் உன் பைடேயாடு ேசர்ந்துெகாள்ளத்
தயார். 5 ஆனால் முதலில் கர்த்தரிடம் இதுபற்றி
ஆேலாசைன ேகட்ேபாம்” என்றான்.

6 எனேவ ஆகாப் தீர்க்கதரிசிகைளக் கூட்டினான்.
அவர்கள் 400 ேபர். அவர்களிடம், “நான்
ராேமாத்துக்காக சீரிய பைடேயாடு ேபாரிடப்
ேபாகலாமா? அல்லது காத்திருக்கலாமா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் “இப்ேபாது ேபாய் ேபார் ெசய்யும்.
கர்த்தர் ெவற்றிப்ெபறச் ெசய்வார்” என்றார்கள்.

7 ேயாசாபாத், “ேவறு யாராவது தீர்க்கதரிசிகள்
உண்டா? அவரிடமும், ேதவனுைடய விருப்பத்ைதக்
ேகட்ேபாேம” என்றான்.

8 அதற்கு ஆகாப், “மற்ெறாரு தீர்க்கதரிசி
இருக்கிறார். அவர் மூலம் கர்த்தருைடய
ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். அவரது ெபயர்
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இம்லாவின் குமாரனான மிகாயா. எனக்கு
எதிராகேவ அவன் ேபசுவதால் அவைன
ெவறுக்கிேறன். எப்ேபாதும் எனக்கு விருப்பம்
இல்லாதைதேய அவன் கூறுவான்” என்றான்.
ேயாசாபாத், “நீ அவ்வாறு ெசால்லக்கூடாது!”
என்றான்.

9 எனேவ, ஆகாப் ஒரு அதிகாரிைய அனுப்பி
மிகாயாைவ அைழத்து வரச்ெசான்னான்.

10 அப்ேபாது இரு ராஜாக்களும் அரச
உைடேயாடு சிங்காசனத்தில் இருந்தனர். இது
சமாரியா அருகில் உள்ள நியாய மன்றம்.
தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களுக்கு முன் நின்றுெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தனர். 11

அவர்களில் ஒருவன் ெபயர் சிேதக்கியா, இவன்
ேகனானாவின் குமாரன். அவன் இரும்பு
ெகாம்புகைளச் ெசய்து, “இதைன நீங்கள்
பயன்படுத்தி ேபாரிடுங்கள். உங்களால் ெவற்றிெபற
முடியுெமன்று கர்த்தர் ெசான்னார்” என்று கூறினான்.
12 மற்றவர்களும் இதைன ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
“இப்ெபாழுேத, உங்கள் பைட புறப்படேவண்டும். அது
ராேமாத்தில் சீரிய பைடேயாடு ேபாரிடும். கர்த்தர்
ெவற்றிெபறச்ெசய்வார்” என்றனர்.

13 இது நைடெபறும்ேபாது, அதிகாரி
மிகாயாைவக் கண்டுபிடித்து, “எல்லா
தீர்க்கதரிசிகளும் இப்ேபாது ேபாருக்குப்ேபாக
ேவண்டும் என்கின்றனர். நீயும், அவ்வாேற ெசால்”
என்றான்.

14 ஆனால் அவன், “முடியாது! கர்த்தர் ெசால்லச்
ெசால்வைத மட்டுேம நான் ெசால்ேவன்!” என்றான்.

15 பிறகு அவன் ராஜாவிடம் வந்து நின்றான்.
ராஜாவும், “நானும் ேயாசபாத்தும் ேசரலாமா? சீரிய
மன்னேனாடு சண்ைடயிட ராேமாத்துக்குப்
ேபாகலாமா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு மிகாயா, “சரி, நீ இப்ேபாேத ேபாய்
சண்ைடயிடு, கர்த்தர் ெவற்றிெபறச் ெசய்வார்”
என்றான்.

16 ஆனால் ஆகாப், “கர்த்தருைடய அதிகாரத்தால்
நீ ேபசிக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல. நீ உன் ெசாந்த
வார்த்ைதகைளப் ேபசுகிறாய். எனேவ உண்ைமையச்
ெசால்! எத்தைனமுைற நான் உனக்குச்
ெசால்லியிருக்கிேறன்? கர்த்தர் ெசால்கிறைத
எனக்குச் ெசால்!” என்றான்.

17 அதற்கு மிகாயா, “என்ன நடக்கும் என்பைத
நான் பார்க்கமுடியும். இஸ்ரேவல் பைடகள்
சிதறியுள்ளன. ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள்ேபால
உள்ளன. எனேவ கர்த்தர், ‘இவர்களுக்கு தைலவன்
இல்ைல. எனேவ சண்ைடக்குப் ேபாகாமல்
வீட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும்’ என்று ெசால்கிறார்”
என்றான்.

18 ஆகாப் ேயாசபாத்திடம், “நான் ெசான்னைதப்
பார்! இவன் எப்ேபாதும் எனக்குப் பிடிக்காதைதேய
கூறுவான்” என்றான்.

19 ஆனால் மிகாயா ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்காகப்
ேபசினான். “கவனி, இது கர்த்தர் கூறுவது! கர்த்தர்
பரேலாகத்தில் சிங்காசனத்தில்
உட்கார்ந்திருக்கிறார். பரேலாகத்தில் உள்ள
அைனத்து ேதவதூதர்களும் கர்த்தருைடய
பக்கத்தில் வலதுபுறமும், இடதுபுறமும்
நின்றுெகாண்டிருக்கின்றனர். 20 கர்த்தர், ‘உங்களில்
யாேரனும் ராஜா ஆகாபிடம் ஒரு தந்திரம்

ெசய்வீர்களா? அவன் ராேமாத்தில் இருக்கும்
சீரியாவின் பைடைய எதிர்த்து சண்ைடயிட
ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன். பின்னர் அவன்
ெகால்லப்படுவான்’ என்று ெசான்னார். என்ன
ெசய்யேவண்டுெமன்பைதக் குறித்து தூதர்கள் ஒரு
ஒத்த கருத்துக்கு வரவில்ைல. 21 இறுதியில் ஒரு
ஆவி ெவளிேய வந்து கர்த்தருக்கு முன் நின்றுக்
ெகாண்டு ெசான்னது. ‘நான் தந்திரம் ெசய்ேவன்!’ 22

கர்த்தர், ‘எவ்வாறு ெசய்வாய்?’ என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவன், ‘நான் தீர்க்கதரிசிகைளக் குழப்பி
ெபாய் ெசால்லுமாறு ெசய்ேவன். அவர்கள்
ேபசுவெதல்லாம் ெபாய்’ என்றது. உடேன அவர்,
‘ேபாய் ஆகாைப ஏமாற்று. நீ ெவற்றிெபறுவாய்’
என்றார்” என்றான்.

23 மிகாயா இவ்வாறு தன் கைதையச் ெசால்லி
முடித்தான். பிறகு அவன், “இது தான் இங்கு
நடந்தது. இவ்வாறு ெபாய் ெசால்லுமாறு
கர்த்தர்தான் தீர்க்கதரிசிகைள மாற்றினார்.
உனக்குத் தீைம வருவைத கர்த்தேர விரும்புகிறார்”
என்றான்.

24 பிறகு சிேதக்கியா மிகாயாவிடம் வந்து
முகத்தில் அடித்தான். அவன் “கர்த்தருைடய சக்தி
என்ைன விட்டுவிலகி எந்த வழியாய் உன்னிடம்
வந்தது?” என்று ேகட்டான்.

25 அதற்கு மிகாயா, “விைரவில் துன்பம் வரும்.
அப்ேபாது, நீ சிறிய அைறயில் ஒளிந்துக்ெகாள்வாய்.
அப்ேபாது நான் ெசால்வது உண்ைமெயன்று
உனக்குத் ெதரியும்!” என்றான்.

26 மிகாயாைவக் ைகது ெசய்யும்படி ஆகாப்,
அதிகாரிகளுக்குக் கட்டைளயிட்டான். ஆகாப்
ராஜா, “இவைனக் ைகது ெசய்து நகர ஆளுநரான
ஆேமானிடத்திலும் பிறகு இளவரசனான
ேயாவாசிடமும் அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாங்கள். 27

நான் சமாதானத்ேதாடு வரும்வைர இவைனச்
சிைறயில் அவர்களிடம் அைடக்கச்ெசால். அதுவைர
அப்பமும், தண்ணீரும் ெகாடுங்கள்” என்றான்.

28 அதற்கு மிகாயா, “நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். நீங்கள் ேபார் முடிந்து உயிேராடு
திரும்பி வந்தால் கர்த்தர் என் மூலமாக ேபசவில்ைல”
என்று சத்தமாகச் ெசான்னான்.

ராேமாத் கீேலயாத்தில் ேபார்
29 பிறகு ஆகாபும் ேயாசபாத்தும் ராேமாத்திற்கு
ஆராேமாடு சண்ைடயிடப் ேபானார்கள். அவ்விடம்
கீேலயாத்தில் உள்ளது. 30 ஆகாப் ேயாசபாத்திடம்,
“நாம் ேபாருக்குத் தயாராக்குேவாம். நான் ராஜா
என்று ேதான்றாதபடி சாதாரண ஆைடகைளயும் நீ
அரச உைடகைளயும் அணிந்துக்ெகாள்” என்றான்.
அவ்வாேற சாதாரண உைடயில் சண்ைடயிட்டான்.

31 சீரியா ராஜாவுக்கு 32 இரதப்பைடத் தளபதிகள்
இருந்தனர். அவர்களிடம் இஸ்ரேவல் ராஜாைவக்
கண்டுபிடிக்குமாறு கட்டைளயிட்டான். ராஜாைவக்
ெகான்றுவிட ேவண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டான். 32

ேபாரின்ேபாது, அவர்கள் ேயாசபாத்ைதக் கண்டு
இஸ்ரேவலின் ராஜா என்று எண்ணித் தாக்கினர்.
அவன் சத்தமிட்டான். 33 ஆனால், அவன்
அரசனில்ைல என்பைத அறிந்துெகால்லாமல்
விட்டுவிட்டனர்.

34 ஆனால் ஒருவன் குறிைவக்காமல் ஒரு அம்ைப
எய்தான். எனினும், அது ஆகாப் மீதுபட்டு கவசம்
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மூடாத உடலில் நுைழந்தது. அவன் இரத
ஓட்டியிடம், “ஒரு அம்பு என்ைனத் தாக்கியுள்ளது!
இரதத்ைத களத்ைதவிட்டு ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்”
என்றான்.

35 பைடகள் ெதாடர்ந்து ேபாரிட்டன. ராஜா
ெதாைலவில் தங்கியிருந்தான். அதிலிருந்து
சீரியாவின் பைடையக் கவனித்துக்
ெகாண்டிருந்தான். அவனது இரத்தம் வடிந்து
இரதத்தில் நிைறந்தது. அன்று மாைல, அவன்
மரித்துப் ேபாகேவ, 36 பைடைய நகருக்குத்
திரும்புமாறு கட்டைளயிட்டனர்.

37 இவ்வாறுதான் ஆகாப் மரித்துப்ேபானான். சிலர்
அவைன சமாரியாவிற்கு எடுத்துப் ேபானார்கள்.
அங்ேக அடக்கம் ெசய்தனர். 38 அத்ேதைர
சமாரியாவிலுள்ள குளத்து தண்ணீரால்
கழுவினார்கள். இரதத்தில் உள்ள இரத்தத்ைத
நாய்கள் நக்கின. அத்தண்ணீைர ேவசி குமாரத்திகள்
தம்ைமச் சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தினார்கள். கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய அைனத்தும் நடந்தது.

39 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் ஆகாப் ெசய்த அைனத்தும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. அவன் தன் அரண்மைனையத்
தந்தத்தால் அலங்கரித்தான் என்றும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அவன் உருவாக்கிய
நகைரப்பற்றியும் அந்த புத்தகத்தில்
விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 40 ஆகாப் மரித்து தனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.
அவனுக்கு அடுத்து அவன் குமாரன் அகசியா, ராஜா
ஆனான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்
41 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக ஆகாப் இருந்த
நாலாவது ஆண்டில், யூதாவில் ேயாசபாத்
ராஜாவானான். இவன் ஆசாவின் குமாரன். 42

ேயாசபாத் ராஜாவாகும்ேபாது அவனுக்கு 35 வயது.
இவன் எருசேலமில் 25 ஆண்டுகள் ஆண்டான்.
இவனது தாய் அசுபாள். இவள் சில்கியின் குமாரத்தி.
43 ேயாசபாத் நல்லவன். அவன்
முன்ேனார்கைளப்ேபான்று இருந்தான்.
கர்த்தருைடய விருப்பப்படி கீழ்ப்படிந்து நடந்தான்.
ஆனால் ெபாய்ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள

அைமக்கப்பட்ட ேமைடகைள அழிக்கவில்ைல.
ஜனங்கள் ெதாடாந்து அங்கு பலி ெசலுத்தி,
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்துவந்தனர்.

44 ேயாசபாத் இஸ்ரேவல் ராஜாேவாடு ஒரு
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான். 45

இவன் ைதரியமாகப் பல ேபார்கைளச் ெசய்தான்.
இவன் ெசய்தது எல்லாம் யூதா ராஜாக்களின்
வரலாற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

46 தன் நாட்டில் உள்ள முைறெகட்ட
புணர்ச்சிக்காரர்கைள ெதாழுைக இடங்களிலிருந்து
விரட்டினான். அவர்கள், தன் தந்ைத ஆசா
ராஜாவாக இருந்தேபாது இருந்தவர்கள்.

47 அப்ேபாது, ஏேதாமில் ராஜா இல்ைல.
ஆளுநரால் அது ஆளப்பட்டது. இவன் யூதா
ராஜாவால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.

48 இவன் கப்பல்கைளச் ெசய்தான். ெபான் வாங்க
ஓப்பீருக்குச் ெசல்ல விரும்பினான். ஆனால் அைவ
ேபாகமுடியாதபடி எசிேயான் ேகேபரிேல உைடந்து
ேபாயின. 49 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய அகசியா
ேயாசபாத்திடம், “என் ஆட்கள் உங்கள் ஆட்கேளாடு
கப்பலில் ேபாகட்டும்” என்றான். ேயாசபாத்
ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைல.

50 ேயாசபாத் மரித்ததும் தனது முற்பிதாக்கேளாடு
தாவீது நகரில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். பின்
அவனது குமாரன் ேயாராம் ராஜா ஆனான்.

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய அகசியா
51 ஆகாபின் ராஜாவாகிய அகசியா
இஸ்ரேவலுக்கு சமாரியாவில் ராஜா ஆனான்.
அப்ேபாது யூதாவில் ேயாசபாத் 17ஆம் ஆண்டில்
ஆண்டுெகாண்டிருந்தான். அகசியா இரண்டு
ஆண்டுகள் ஆண்டான். 52 அகசியா கர்த்தருக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்தான். அவன் தந்ைத ஆகாப்
மற்றும் தாய் ேயசேபைலப் ேபான்றும், ேநபாத்தின்
குமாரனான ெயெராெபயாம் ேபான்றும் பாவம்
ெசய்து வந்தான். இவர்கள் நாட்டு ஜனங்கைளயும்
பாவத்திற்குட்படுத்தினர். 53 அகசியா பாகால்
ெதய்வத்ைத வழிபட்டான். இதனால் கர்த்தருக்கு
ேகாபம் வந்தது. அவனது தந்ைதயிடம் ேபாலேவ
அவனிடமும் ேகாபம்ெகாண்டார்.
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1

2 ராஜாக்கள்

அகசியாவிற்கு ஒரு ெசய்தி

ஆகாப் மரித்ததும் இஸ்ரேவலின் ஆட்சியில்
இருந்து இஸ்ரேவலுக்கு எதிராக ேமாவாப்
பிரிந்துவிட்டது.

2 ஒரு நாள், அகசியா தன் வீட்டின் ேமல்மாடியில்
இருந்தான். அப்ேபாது மரச் சட்டங்களாலான
கிராதியின் வழியாகக் கீேழ விழுந்துவிட்டான்.
அவனுக்கு பலமாக அடிபட்டுவிட்டது. அவன் தன்
ேவைலயாட்கைள அைழத்து அவர்களிடம்,
“எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேசபூபிடத்தில்
ேபாய், அவர்கள் ஆசாரியர்களிடம், இந்த
காயங்களில் இருந்து குணமைடேவனா” என்று
விசாரித்து வரும்படி ெசான்னான்.

3 ஆனால் கர்த்தருைடய தூதன் திஸ்பியனாகிய
எலியாவிடம், “சமாரியாவில் இருந்து தூதுவர்கைள
ராஜா அகசியா அனுப்பி இருக்கிறான். நீ ெசன்று
அவர்கைளச் சந்திப்பாயாக. அவர்களிடம்,
‘இஸ்ரேவலில் ஒரு ேதவன் இருக்கிறார்! ஆனால்
நீங்கள் அைனவரும் எதற்காக எக்ேரானின்
ேதவனாகிய பாகால்ேசபூபிடத்தில் ேகள்விகள்
ேகட்கச் ெசல்கிறீர்கள்? 4 ராஜா அகசியாவிடம்
இவ்விஷயங்கைளச் ெசால்லுங்கள்:
பாகால்ேசபூபிடத்தில் ேகள்விகள் ேகட்கத்
தூதுவர்கைள அனுப்பினாய். இக்காரியத்ைத நீ
ெசய்ததால், ேநாய்வாய்ப்பட்டு படுத்த
படுக்ைகயிேலேய மரித்துப்ேபாவாய் என கர்த்தர்
ெசால்கிறார்!’ என்று ெசால்” என்றான். பிறகு
அங்கிருந்து கிளம்பி எலியா இவ்விதமாகேவ
அகசியாவின் ஆட்களிடம் ெசான்னான்.

5 தூதுவர்கள் அகசியாவிடம் திரும்பிப் ேபாக,
அவேனா “ஏன் இவ்வளவு விைரவில் வந்தீர்கள்?”
என்று ேகட்டான்.

6 அவர்கள் அவனிடம், “ஒருவன் எங்கைளச்
சந்தித்தான். உங்கைள அனுப்பிய ராஜாவிடேம
திரும்பிச்ெசன்று, கர்த்தர் ெசால்லும்
வார்த்ைதகைள ெசால்லுங்கள் என்று அவன் திருப்பி
அனுப்பினான். கர்த்தர் ெசால்கிறார்:
‘இஸ்ரேவலுக்குள் ேதவன் இருக்க, எக்ேரானின்
ேதவனாகிய பாகால் ேசபூபிடம் ஏன் ேகள்வி ேகட்க
ராஜா தூதுவர்கைள அனுப்பினான்? இவ்வாறு
ெசய்ததால் நீ உடல் நலம் ேதறாமல்
படுத்தபடுக்ைகயிேலேய மரித்துவிடுவாய்’” என்றனர்.
7 அகசியா அவர்களிடம், “உங்கைளச் சந்தித்து
இைதச் ெசான்னவன் எப்படி இருந்தான்?” என்று
ேகட்டான்.

8 அவர்கேளா, “அவன் ேராமத்தாலான
ேமலாைடைய அணிந்திருந்தான். இடுப்பில் ேதால்
கச்ைச இருந்தது” என்றனர்.

பின் அகசியா, “அவன் திஸ்பியனாகிய எலியா
தான்!” என்றான்.

அகசியாவால் அனுப்பப்பட்ட தளபதிகைள அக்கினி
அழித்தது

9 அகசியா ஒரு தளபதிையயும் 50 ஆட்கைளயும்
எலியாவிடம் அனுப்பினான். அவர்கள் வந்தேபாது,
எலியா மைலயுச்சியில் இருந்தான். தளபதி
அவனிடம், “ேதவமனிதேன, உங்கைளக் கீேழ
வருமாறு ராஜா ெசால்கிறார்” என்றான்.

10 எலியா அவனிடம், “நான் ேதவமனிதன் என்றால்
பரேலாகத்திலிருந்து அக்கினி வந்து உன்ைனயும்
உன்னுைடய 50 ஆட்கைளயும் அழிக்கட்டும்!”
என்றான்.
அவ்வாேற வானிலிருந்து அக்கினி வந்து
தளபதிையயும் அவனுடன் வந்த 50 ேபர்கைளயும்
அழித்தது.

11 அகசியா இன்ெனாரு தளபதிையயும் 50
ேபைரயும் அனுப்பிைவத்தான். அத்தளபதியும்,
“ேதவமனிதேன! நீங்கள் விைரவாக கீேழ
இறங்கேவண்டும் என்று ராஜா ெசால்கிறார்!”
என்றான்.

12 அதற்கு எலியா, “நான் ேதவ மனிதனானால்
பரேலாகத்திலிருந்து அக்கினி வந்து உன்ைனயும்,
உன் 50 வீரர்கைளயும் அழிக்கட்டும்!” என்றான்.
பின் ேதவனுைடய அக்கினி பரேலாகத்திலிருந்து
வந்து அந்த தளபதிையயும் 50 வீரர்கைளயும்
அழித்தது.

13 அகசியா மூன்றாவதாக ஒரு தளபதிைய 50
ஆட்களுடன் அனுப்பிைவத்தான். அவர்களும்
எலியாவிடம் வந்தனர். பின் தளபதி, “ேதவமனிதேன,
என்னுைடய உயிைரயும், உங்கள் ஊழியர்களாகிய
இந்த 50 ேபருைடய உயிர்கைளயும்
காப்பாற்றுங்கள். 14 பரேலாகத்தில் இருந்து வந்த
அக்கினி ஏற்ெகனேவ வந்த இரண்டு தளபதிகைளயும்
அவர்களுடன் வந்த 50 வீரர்கைளயும்
அழித்துவிட்டது. இப்ேபாது எங்கள் ேமல் இரக்கம்
ைவத்து எங்கள் உயிர்கைளக் காப்பாற்றுங்கள்!”
என்று ெகஞ்சிக் ேகட்டுக் ெகாண்டான்.

15 கர்த்தருைடய தூதன் எலியாவிடம்,
“தளபதிேயாடு ெசல், அவைனக்கண்டு
பயப்படேவண்டாம்” என்றான்.
எனேவ எலியா ராஜாவாகிய அகசியாைவப்
பார்க்கத் தளபதிேயாடு ேபானான்.

16 எலியா அகசியாவிடம், “ேதவன் இப்படிக்
கூறுகிறார். அதாவது: இஸ்ரேவலில் ேதவன்
இருக்கிறார். அவரிடம் ேகட்காமல் ஏன் எக்ேரானின்
ேதவனான பாகால் ேசபூபிடத்தில் தூதுவர்கைள
அனுப்புகிறாய். நீ இவ்வாறு ெசய்ததால் ேநாய்
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குணமாகாமல் படுத்தப்படுக்ைகயிேலேய
மரித்துவிடுவாய்!” என்றான்.

ேயாராம் அகசியாவின் இடத்ைதப் ெபறல்
17 எலியாவின் மூலமாக, கர்த்தர் ெசான்னது
ேபால அகசியா மரித்தான். அவனுக்கு குமாரன்
இல்லாததால் ேயாராம் புதிய ராஜாவானான். இது
அவன் தந்ைத ேயாசபாத்தின் இரண்டாம்
ஆட்சியாண்டில் நடந்தது.

18 அகசியா ெசய்த பிறச்ெசயல்கள் எல்லாம்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

எலியாைவ அைழத்துக்ெகாள்ள கர்த்தருைடய
திட்டம்

சுழல் காற்றின் மூலம் எலியாைவக் கர்த்தர்
பரேலாகத்திற்கு அைழத்துக்ெகாள்ளத்
திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, எலியா

எலிசாவுடன் கில்காலுக்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

2 எலியா எலிசாவிடம், “நீ இங்ேக இரு. கர்த்தர்
என்ைனப் ெபத்ேதலுக்குப் ேபாகச்ெசான்னார்”
என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான் உங்கைள விட்டு
விலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் மீதும் உங்கள் மீதும்
ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன்” என்றான். எனேவ
இருவரும் ெபத்ேதலுக்குச் ெசன்றார்கள்.

3 சில தீர்க்கதரிசிகள் எலிசாவிடம் வந்து, “இன்று
உங்கள் எஜமானனான எலியாைவக் கர்த்தர்
உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்ேபாகும் ெசய்தி
ெதரியுமா?” என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன், “ஆமாம், எனக்குத் ெதரியும். அது
பற்றி ேபசேவண்டாம்” என்று பதிலளித்தான்.

4 அங்ேக எலியா எலிசாவிடம், “நீ இங்ேகேய
இரு. கர்த்தர் என்னிடம் எரிேகாவிற்குப் ேபாகச்
ெசான்னார்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான் உங்கைளவிட்டு
விலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் மீதும் என் மீதும்
ஆைணயிட்டு கூறுகிேறன்” என்றான். எனேவ
அவர்கள் இருவருமாக எரிேகாவிற்குச் ெசன்றனர். 5

எரிேகாவில் சில தீர்க்கதரிசிகள் எலிசாவிடம்,
“இன்று உனது எஜமான் எலியாைவக் கர்த்தர்
உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்
ேபாகிறாராேம?” என்று ேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன், “ஆமாம், அது ெதரியும். அைதப்
பற்றி ேபசேவண்டாம்” என்றான்.

6 எலியா எலிசாவிடம், “நீ தயவுெசய்து இங்ேகேய
இரு. ேயார்தான் ஆற்றுக்குப் ேபாகுமாறு என்னிடம்
கர்த்தர் ெசான்னார்” என்றான்.
அதற்கு அவன், “நான் உங்கைளவிட்டு
விலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர் மீதும் என் மீதும்
ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன்” என்றான். எனேவ
இருவரும் ெசன்றனர்.

7 அங்ேக 50 ேபர்கள் அடங்கிய தீர்க்கதரிசி குழு
அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்து வந்தது. எலியாவும்
எலிசாவும் ேயார்தான் ஆற்றின் அருகில் நின்றார்கள்.
அவர்கள் நின்ற இடத்ைத ேநாக்கியபடி மற்ற 50
ேபர்களும் அவர்களிடம் இருந்து விலகி தூரத்தில்
நின்றார்கள். 8 எலியா தன் சால்ைவைய எடுத்து

முறுக்கி தண்ணீரில் அடிக்க தண்ணீர் இரண்டு
பாகமாகி விலகிப்ேபாயிற்று. அவர்கள் உலர்ந்த
தைரயில் நடந்து அக்கைரக்குக் கடந்து
ேபானார்கள்.

9 பின்னர் எலியா எலிசாவிடம், “என்ைன
உன்னிடத்திலிருந்து ேதவன் எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு
முன் உனது விருப்பம் என்ன?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “உங்களிடம் உள்ள ஆவி எனக்கு
இரண்டு மடங்காகக் கிைடக்கேவண்டும்” என்றான்.

10 எலியா, “கஷ்டமானைதேய ேகட்டிருக்கிறாய்.
நான் உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
ெபாழுது நீ என்ைனப் பார்ப்பாயானால், இது
நடக்கும். ஆனால் நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்
ேநரத்தில் என்ைன உன்னால் பார்க்க முடியாமல்
ேபாகுேமயானால் இது நடக்காது” என்றான்.

ேதவன் எலியாைவ பரேலாகத்திற்கு
எடுத்துக்ெகாண்டது

11 எலியாவும் எலிசாவும் ேபசிக்ெகாண்ேட
நடந்துச் ெசன்றார்கள். திடீெரன்று இரதமும்
குதிைரகளும் வந்து இருவைரயும் பிரித்தன. அைவ
ெநருப்பாகத் ேதான்றின! எலியா சுழற்காற்றால்
வானுலகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.

12 எலிசா இதைனப் பார்த்து, “என் தந்ைதேய!
என் தந்ைதேய! இஸ்ரேவலின் இரதமும் குதிைர
வீரருமானவேர!” என்று சத்தமிட்டான்.
இதற்குப் பிறகு எலியாைவ எலிசா
பார்க்கவில்ைல. அவன் தனது ஆைடையக் கிழித்து
தன் ேசாகத்ைத ெவளிப்படுத்தினான். 13 எலியாவின்
ேமலாைட தைரயிேல விழுந்து கிடந்தது. அதைன
எலிசா எடுத்துக்ெகாண்டு ேயார்தான் கைரக்குப்
ேபானான். ேமலாைடைய தண்ணீரில் அடித்து,
“எலியாவின் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்ேக?” என்று
ேகட்டான்.

14 ேமலாைடயால் தண்ணீைர அடித்த உடேன
தண்ணீர் வலதுபுறமாகவும் இடது புறமாகவும்
பிரிந்துேபாயிற்று! எலிசா ஆற்ைறக் கடந்து
ேபானான்.

தீர்க்கதரிசிகள் எலியாைவப்பற்றி ேகட்டது
15 இவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்த
எரிேகாவின் தீர்க்கதரிசிகள் எலிசாைவப் பார்த்து,
“எலியாவின் ஆவி இப்ெபாழுது எலிசாவின் ேமல்
உள்ளது!” என்றார்கள். அவர்கள் எலிசாைவ சந்திக்க
வந்தார்கள். அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாகத்
தைரயில் குனிந்து வணங்கினார்கள். 16 அவர்கள்
எலிசாவிடம், “பாருங்கள், எங்களிடம் தகுதியான 50
ேபர்கள் இருக்கிறார்கள். தயவு ெசய்து நாங்கள்
ெசன்று உங்கள் எஜமாைனத் ேதட எங்கைள
அனுமதியுங்கள். ஒரு ேவைள ேதவனுைடய ஆவி
அவைரத் தூக்கிச்ெசன்று எங்காவது மைலயிேலா,
அல்லது பள்ளத்தாக்கிேலா ேபாட்டிருக்கலாம்!”
என்றார்கள்.
அதற்கு எலிசா, “இல்ைல, எலியாைவத் ேதட
ஆட்கைள அனுப்பாதீர்கள்!” என்றான்.

17 எலிசா குழப்பமைடயும்வைர தீர்க்கதரிசி குழு
அவைனக் ெகஞ்சியது. பின் எலிசா, “நல்லது,
எலியாைவத் ேதட ஆட்கைள அனுப்புங்கள்”
என்றான்.
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எலியாைவத் ேதட தீர்க்கதரிசி குழு 50 ஆட்கைள
அனுப்பியது. மூன்று நாட்கள் ேதடியும், அவர்களால்
எலியாைவக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல. 18 எனேவ
அந்த ஆட்கள் எலிசா தங்கியிருந்த எரிேகாவிற்குச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் எலிசாவிடம் தங்களால்
எலியாைவக் கண்டுபிடிக்க முடிய வில்ைல
என்றார்கள். எலிசா அவர்களிடம், “நான் உங்களிடம்
ேபாகேவண்டாம் என்று கூறிேனன்” என்றான்.

எலிசா தண்ணீைர சுத்தமாக்கியது
19 நகர ஜனங்கள் எலிசாவிடம் வந்து, “ஐயா,
இந்த நகரம் நல்ல இடத்தில் அைமந்துள்ளைத
நீங்கள் பார்க்கமுடியும். ஆனால் தண்ணீேரா மிகவும்
ேமாசம். அதனால் இங்கு நல்ல விைளச்சல்
இல்ைல” என்றனர்.

20 எலிசாேவா, “ஒரு புதிய ேதாண்டியில் உப்ைபப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான்.
அவர்கள் அப்பாத்திரத்ைத எலிசாவிடம் ெகாண்டு
வந்தனர். 21 அவன் தண்ணீர் பாய்கிற இடத்திற்கு
ேபானான். அதில் உப்ைபப் ேபாட்டான். “அவன்,
‘நான் இந்த தண்ணீைர சுத்தமாக்குகிேறன்!
இப்ெபாழுதிலிருந்து இந்த தண்ணீர் எவ்வித
மரணத்துக்கும் காரணமாக இருக்காது. விைள
நிலங்களில் ெதாடர்ந்து நல்ல விைளச்சைலத் தரும்’
என்று கர்த்தர் ெசால்கிறார்” என்றான்.

22 எலிசா ெசான்னதுேபால் தண்ணீர்
பரிசுத்தமானது. இன்றளவும் அத்தண்ணீர் சுத்தமாக
இருக்கிறது. அைனத்துேம எலிசா ெசான்னதுேபால்
நடந்தது.

சில சிறுவர்கள் எலிசாைவக் ேகலிச் ெசய்கிறார்கள்
23 எலிசா அங்கிருந்து ெபத்ேதல்வைர ெசன்றான்.
அவன் மைலமீது ஏறிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, சில
சிறுவர்கள் நகரத்திலிருந்து கீேழ இறங்கி
வந்தார்கள். அவர்கள் அவைன ேகலிச்ெசய்தார்கள்.
அவர்கள், “வழுக்ைகத் தைலயேன ேமேல ேபா!
வழுக்ைகத் தைலயேன ேமேல ேபா” என்றனர்.

24 எலிசா திரும்பி அவர்கைளப் பார்த்தான்.
அவர்களுக்குத் தீைம ஏற்படுமாறு கர்த்தைர
ேவண்டினான். உடேன இரண்டு கரடிகள்
காட்டிலிருந்து வந்து அவர்கைளத் தாக்கி 42
சிறுவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டன.

25 எலிசா ெபத்ேதலிலிருந்து கர்ேமல் மைலக்குச்
ெசன்றான். பின்னர் அங்கிருந்து சமாரியாவிற்குத்
திரும்பிச்ெசன்றான்.

ேயாராம் இஸ்ரேவலின் ராஜாவானான்

சமாரியாவில் ஆகாபின் குமாரனாகிய
ேயாராம் இஸ்ரேவலின் ராஜா ஆனான்.
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின்

பதிெனட்டாம் ஆண்டில் அவன் அரசாளத்
துவங்கினான். ேயாராம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்
ஆண்டான். 2 தவறு என்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் அவன் ெசய்தான். ஆனால்
அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலவும் தாையப்ேபாலவும்
இல்ைல. அவன் தந்ைத ெதாழுதுெகாள்வதற்காக
நிறுவிய பாகாலின் தூைண அகற்றிவிட்டான். 3

ஆனாலும் அவன் ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்து

வந்தான். ேயாராம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பாவம்
ெசய்யச் ெசய்தான். ேயாராம், ெயெராெபயாமின்
பாவத்ைத நிறுத்தவில்ைல.

ேமாவாப் இஸ்ரேவலிலிருந்து பிரிந்து ேபானது
4 ேமசா ேமாவாபின் ராஜா. அவனுக்கு ஆடு
மாடுகள் இருந்தன. அவன் இஸ்ரேவல் ராஜாவுக்கு
1,00,000 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் 1,00,000
ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கைளயும் கம்பளிக்காகக்
ெகாடுத்து வந்தான். 5 ஆனால் ஆகாப் மரித்ததும்
ேமாவாபின் ராஜா இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகப் புரட்சி
ெசய்து தன் நாட்ைடப் பிரித்துக்ெகாண்டான்.

6 பிறகு ேயாராம் சமாரியாவிற்கு ெவளிேய ெசன்று
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஒன்று ேசர்த்தான். 7 அவன்
தூதுவர்கைள அனுப்பி யூதாவின் ராஜாவாகிய
ேயாசபாத்திடம் ேபசினான். ேயாராம், “ேமாவாபின்
ராஜா எனக்கு எதிராக என் ஆட்சியிலிருந்து
விலகிவிட்டான். அவேனாடு ேபாரிட என்னுடன்
ேசர்ந்து வருவீர்களா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ேயாசபாத், “சரி, நான் உன்ேனாடு
வருகிேறன். நான் உன்ைனப் ேபான்றவன். எனது
ஜனங்களும் உன் ஜனங்கைளப் ேபான்றவர்கள். என்
குதிைரகளும் உனது குதிைரகைளப்
ேபான்றைவதாம்” என்றான்.

மூன்று ராஜாக்களும் எலிசாைவ ஆேலாசைனக்
ேகட்கிறார்கள்

8 ேயாசாபாத் ேயாராமிடம், “நாம் எந்த வழியில்
ேபாவது?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ேயாராம், “நாம் ஏேதாம் பாைலவனத்தின்
வழியாகப் ேபாகேவண்டும்” என்று பதில் ெசான்னான்.

9 எனேவ இஸ்ரேவல் ராஜா யூதாவின்
ராஜாேவாடும் ஏேதாமின் ராஜாேவாடும் பயணம்
ெசய்தான். அவர்கள் ஏறக்குைறய ஏழு நாட்கள்
பயணம் ெசய்தனர். பிறகு பைடவீரர்களுக்கும்
மிருகங்களுக்கும் குடிக்க தண்ணீரில்ைல. 10

இறுதியாக இஸ்ரேவலின் ராஜா, “ஓ! கர்த்தர் நமது
மூன்று ராஜாக்கைளயும் ஒன்றுகூடி அைழத்து நம்ைம
ேமாவாபியர்களிடம் ஒப்பைடத்து நம்ைம
ேதாற்கடித்தார்!” என்றான்.

11 ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய ஒரு
தீர்க்கதரிசி இங்ேக இருக்கேவண்டும். நாம் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று கர்த்தர் ெசால்கிறார் என
அவரிடேம ேகட்ேபாம்” என்றான்.
இஸ்ரேவல் ராஜாவின் ேவைலக்காரர் ஒருவன்,

“சாப்பாத்தின் குமாரனான எலிசா இங்ேக
இருக்கிறார். அவர் எலியாவின் ேவைலக்காரர்”
என்றான்.

12 ேயாசபாத்தும், “கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எலிசாேவாடு உள்ளது” என்று கூறினான்.
எனேவ இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் ேயாசபாத்தும்
ஏேதாமின் ராஜாவும் எலியாைவப் பார்க்கப்
ேபானார்கள்.

13 எலிசா இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ேயாராமிடம்,
“நான் உங்களுக்கு ெசய்வதற்கு எதுவுமில்ைல.
உங்கள் தந்ைத மற்றும் தாயின் தீர்க்கதரிசிகளிடம்
ெசல்லுங்கள்!” என்றான்.
அதற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜா, “இல்ைல, நாங்கள்
உங்கைளப் பார்க்கேவ வந்துள்ேளாம். ஏெனன்றால்
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கர்த்தர் ேமாவாப் மூலம் எங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
எங்கள் மூவைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டியுள்ளார்.
எங்களுக்கு நீங்கள் உதவேவண்டும்” என்றான்.

14 அதற்கு எலிசா, “சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தருக்கு நான் ஊழியம் ெசய்கிேறன். அவர்
இருப்பது எந்த அளவிற்கு உண்ைமேயா, அேத
அளவுக்கு நான் உம்மிடம் உண்ைமையப்
ேபசுகிேறன். யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்
இங்ேக இல்லாவிட்டால் உங்கைள நான்
பார்த்திருக்கேவா கவனித்திருக்கேவாமாட்ேடன்! 15

இப்ேபாது சுரமண்டலம் வாசிக்கிற ஒருவைன
அைழத்து வாருங்கள்” என்றான்.
அவன் வந்து சுரமண்டலத்ைத வாசித்தேபாது,
கர்த்தருைடய வல்லைம எலிசாவின் ேமல்
இறங்கியது. 16 பிறகு எலிசா, “இப்பள்ளத்தாக்கிேல
துைளகைளப் ேபாடுங்கள். கர்த்தர் இைதத்தான்
கூறுகிறார்: 17 நீங்கள் காற்ைறயும் மைழையயும்
பார்ப்பதில்ைல. ஆனால் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால்
நிைறயும். பின் நீங்களும் உங்கள் பசுக்களும் மற்ற
மிருகங்களும் குடிக்க தண்ணீர் கிைடக்கும். 18

இதைன கர்த்தர் எளிதாகச் ெசய்வார். ேமாவாப்
ஜனங்கைள நீங்கள் ெவல்லும்படியாகவும் ெசய்வார்!
19 நீங்கள் பலமுள்ள (ேகாட்ைட அைமந்த)
நகரங்கைளயும், ேதர்ந்ெதடுத்த (நல்ல)
நகரங்கைளயும் தாக்குவீர்கள். நல்ல
மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டுவீர்கள். தண்ணீரின்
ஊற்றுகைள அைடப்பீர்கள். வயல்கைளக் கற்களால்
அழித்துவிடுவீர்கள்” என்றான்.

20 காைலயில், பலிையச் ெசலுத்தும் ேபாது
ஏேதாம் சாைல வழியாக தண்ணீர் வந்து
பள்ளத்தாக்ைக நிரப்பிற்று.

21 ேமாவாபிலுள்ள ஜனங்கள் ராஜாக்கள் தம்ேமாடு
ேபாரிட வருவைத ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ,
ஆயுதம் தரிக்கக்கூடிய வயதுைடய அத்தைன
ஆண்களும் கூடினார்கள். அவர்கள் எல்ைலயில்
ேபாரிடத் தயாராகிக் காத்திருந்தனர். 22 அவர்கள்
காைலயில் விழித்தேபாது சூரியன் தண்ணீரில்
பிராகாசிப்பைத இரத்தம் நிைறந்திருப்பைதப் ேபால்
கண்டனர். 23 அவர்கள், “இரத்தத்ைதப் பாருங்கள்,
ராஜாக்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடயிட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் தங்கைள
அழித்துக்ெகாண்டனர். மரித்த பிணங்களிலுள்ள
விைலமதிப்புள்ள ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.

24 ேமாவாப் ஜனங்கள் இஸ்ரேவலர்களின்
முகாம்களுக்கு வந்தனர். அங்ேக இஸ்ரேவலர்களால்
தாக்கப்பட்டனர். தப்பித்து ஓட முயன்றதும்
இஸ்ரேவலர்கள் அவர்கைளத் துரத்தி
ேமாவாபுக்குள்ளும் புகுந்து தாக்கினார்கள். 25

இஸ்ரேவலர்கள் ேமாவாப் நகரங்கைள
ெநாறுக்கித்தள்ளினார்கள். ஒவ்ெவாரு நல்ல
வயல்களில் கற்கைள எறிந்தனர். நீரூற்றுகைள
அைடத்தனர், நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி
எறிந்தனர். அவர்கள் ேமாவாபின் தைலநகரத்தின்
கிர்கரேசத்தில் உள்ள கற்கள் விடுபட்டு நிற்கும்வைர
விரட்டினார்கள். இஸ்ரேவல் வீரர்கள் சுற்றிவைளத்து
அவர்கைள தாக்கினார்கள்.

26 ேமாவாபின் ராஜாவுக்கு இந்த ேபார் மிகவும்
பலமாக (அவனுக்கு எதிராக) இருந்தது. அவன் 700
வாள் வீரர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு ஏேதாம்

ராஜாைவத் தாக்கிக் ெகால்லச் ெசன்றான். ஆனால்
அவர்களால் ஏேதாம் ராஜாைவ ெநருங்க
முடியவில்ைல. 27 பிறகு தன்ைனத் ெதாடர்ந்து
ஆட்சியில் அமர இருக்கிற தன் மூத்த குமாரைன
ேமாவாபின் ராஜா அைழத்தான். நகைரச்சுற்றியுள்ள
சுவரில் தன் குமாரைனேய சர்வாங்க தகனபலியாகச்
ெசலுத்தினான். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்
ெபரிதும் பாதித்தது. எனேவ அவர்கள் ேமாவாைப
விட்டு, விட்டு தங்கள் நாட்டிற்குப் ேபாய்விட்டனர்.

ஒரு தீர்க்கதரிசியின் விதைவ எலிசாவிடம் உதவி
ேகட்டல்

தீர்க்கதரிசிகளுள் ஒருவனுக்கு ஒரு மைனவி
இருந்தாள். அந்த தீர்க்கதரிசி
மரித்துப்ேபாயிருந்தான். அவள் எலிசாவிடம்

வந்து, “என் கணவன் உங்கள் ஊழியனாக இருந்தார்.
இப்ேபாது மரித்துப்ேபானார். அவர் கர்த்தைர
மதித்தைத நீங்கள் அறிவீர்கள். அவர் ஒருவனிடம்
பணம் வாங்கியிருந்தார். அதற்காக இப்ேபாது அந்த
ஆள் என் இரண்டு பிள்ைளகைள
அடிைமயாக்கிக்ெகாள்ள வந்திருக்கிறான்!” என்று
அழுதாள்.

2 அதற்கு எலிசா, “நான் எவ்வாறு உதவமுடியும்?
உன் வீட்டில் என்ன இருக்கிறது என்று ெசால்” என்று
ேகட்டான்.
அப்ெபண்ணும், “என் வீட்டில் எதுவுமில்ைல. ஒரு
ஜாடி (ஒலிவ) எண்ெணய் மட்டும் உள்ளது” என்றாள்.

3 உடேன எலிசா அவளிடம், “நீ ேபாய் உனது
பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அைனவர்களிடமும்
கிண்ணங்கைளக் கடனாக வாங்கி வா. அைவ
காலியாக இருக்கட்டும். நிைறய கிண்ணங்கைள
கடன் வாங்கு. 4 உன் வீட்டிற்குள் ேபாய் கதவுகைள
மூடிக்ெகாள். வீட்டிற்குள் நீயும் உன் பிள்ைளகளும்
மட்டும் தான் இருக்கேவண்டும். ஒலிவ எண்ெணைய
எல்லாக் கிண்ணங்களிலும் ஊற்றி நிரப்ப அது
நிைறந்ததும் ஒவ்ெவாரு பாத்திரத்ைதயும் அப்புறம்
ைவ” என்றான்.

5 எனேவ அந்தப் ெபண் எலிசாவிடமிருந்து
கிளம்பிப்ேபாய் வீட்டுக்கதவுகைள
அைடத்துக்ெகாண்டாள். அவளும் அவள் பிள்ைளகள்
மட்டுேம வீட்டில் இருந்தனர். அவளது குமாரர்கள்
அவளிடம் கிண்ணங்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவற்றில் அவள் எண்ெணைய ஊற்றினாள். 6

அைனத்து கிண்ணங்களும் நிரம்பியேபாது அவள் தன்
மகனிடம், “இன்ெனாரு கிண்ணம் ெகாண்டு வா”
என்றாள்.
ஆனால் அவன் அவளிடம், “கிண்ணங்கள் ேவறு
எதுவுமில்ைல” என்றான். அப்ேபாது ஜாடியில்
இருந்த எண்ெணயும் ெபருகுவது நின்று ேபாயிற்று.

7 பின் அவள் வந்து ேதவனுைடய மனுஷனுக்கு
(எலிசா) அைதச் ெசான்னாள். அவேரா, “நீ ேபாய்
அந்த எண்ெணைய விற்று உன் கடைன
அைடத்துவிடு, மீதியுள்ள பணத்தில் நீயும் உன்
பிள்ைளகளும் வாழுங்கள்” என்றான்.

சூேனமிலுள்ள ஒரு ெபண் எலிசாவிற்கு அைறவீடு
ெகாடுத்தது

8 ஒரு நாள் எலிசா சூேனமுக்குச் ெசன்றான்.
அங்கு ஒரு முக்கியமான ெபண் இருந்தாள். அவள்
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எலிசாைவ (தடுத்து) தன் வீட்டில் உணவு உண்ண
அைழத்தாள். எனேவ ஒவ்ெவாரு ேநரமும் அவர் அந்த
வழியாகப் ேபாகும்ேபாெதல்லாம் அவன் உணவு
உண்பதற்காக நிறுத்தப்பட்டான்.

9 அவள் தன் கணவனிடம், “இேதா பாருங்கள்,
எலிசா ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மனிதன்
என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன். எப்ெபாழுதும்
நம் வீட்ைடக் கடந்ேத ேபாகிறார். 10 அவருக்காக
நாம் கூைரமீது ஒரு சிறு அைற ஏற்பாடு ெசய்ேவாம்.
அதில் படுக்ைகயிட்டு, ஒரு ேமைஜ, நாற்காலி,
விளக்குத் தண்டு ஆகியவற்ைறயும் ைவத்துவிடுங்கள்.
அவர் இங்கு வரும்ேபாது தன் உபேயாகத்திற்காக
இந்த அைறைய ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.

11 ஒரு நாள் எலிசா அவளது வீட்டிற்கு வந்தான்.
அவன் அங்குள்ள அைறக்குச் ெசன்று அங்ேக
ஓய்ெவடுத்தான். 12 எலிசா தனது ேவைலயாளான
ேகயாசிடம், “அந்த சூேனமியாைளக் கூப்பிடு”
என்றான்.
அந்த ேவைலயாள் சூேனமியாைள அைழத்தான்.
அவளும் கிளம்பிவந்து எலிசாவின் முன்னிைலயில்
நின்றாள். 13 எலிசா தன் ேவைலயாளிடம்,
“இப்ேபாது அவளிடம், ‘எங்களுக்கு வசதியானவற்ைற
உன்னால் முடிந்தவைர நன்கு ெசய்துள்ளாய். நான்
உனக்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்? நான் உனக்காக
ராஜாவிடேமா அல்லது பைடத் தைலவனிடேமா
ஏதாவது ேபசேவண்டுமா?’” எனக் ேகட்கும்படி
ெசான்னான்.
அதற்கு அவள், “இங்ேக வாழுகின்ற என் ெசாந்த
ஜனங்களில் நான் நன்றாகேவ இருக்கிேறன்”
என்றாள்.

14 எலிசா தன் ேவைலக்காரனிடம், “நாம்
இவளுக்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு ேகயாசி, “எனக்குத் ெதரியும். இவளுக்கு
குழந்ைதயில்ைல. இவள் கணவனுக்கு
வயதாகிவிட்டது” என்றான்.

15 பிறகு எலிசா, “அவைளக் கூப்பிடு” என்றான்.
ேவைலக்காரன் அவைள அைழத்தான். அவள்
கதவருகில் வந்து நின்றாள். 16 எலிசா அவளிடம்,
“அடுத்த ஆண்டு இேத பருவத்தில் நீ உனது ெசாந்த
ஆண் குழந்ைதைய அைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய்”
என்றான்.
அதற்கு அவள், “இல்ைல! ேதவமனிதேர, நீங்கள்
உங்கள் ேவைலக்காரியிடம் ெபாய்
ெசால்லேவண்டாம்” என்றாள்.

சூேனமிய ெபண் ஆண் மகைனப் ெபறுதல்
17 ஆனால் அப்ெபண் கருவுற்றாள். எலிசா
ெசான்னதுேபால அடுத்த ஆண்டு அேத பருவ
காலத்தில், அவள் ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்றாள்.

18 அந்தப் ைபயன் வளர்ந்தான். ஒரு நாள், அவனது
தந்ைதயும் ஆட்களும் வயலில் அறுவைட
ெசய்துெகாண்டிருந்த இடத்துக்கு ேபானான். 19

அவன் தன் தந்ைதயிடம், “என் தைல வலிக்கிறது!”
என்றான்.
அவனது தந்ைத, “இவைனத் தன் தாயிடம்
தூக்கிச்ெசல்லுங்கள்!” என்று ேவைலக்காரனிடம்
ெசான்னான்.

20 ேவைலக்காரன் அவைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு
தாயிடம் ெசன்றான். அவன் தாய் மடியில்
மதியம்வைர இருந்து, பிறகு மரித்துப்ேபானான்.

அப்ெபண் எலிசாைவப் பார்க்கப் ேபாகிறாள்
21 அப்ெபண் ேமலைறயில் ேபாய் ேதவ மனிதனின்
படுக்ைகயில் ைபயைனக் கிடத்தினாள். அந்த
அைறயின் கதவுகைள அைடத்துவிட்டு ெவளிேய
ேபானாள். 22 அவள் கணவைன அைழத்து
அவனிடம், “தயவுெசய்து என்ேனாடு ஒரு
ேவைலக்காரைனயும் கழுைதையயும் அனுப்புங்கள்.
நான் தீர்க்கதரிசியான எலிசாைவ ேவகமாக
அைழத்துக் ெகாண்டு திரும்பி வரேவண்டும்”
என்றாள்.

23 அதற்கு அவளுைடய கணவன், “இன்ைறக்கு
அந்தத் தீர்க்கதரியிடம் ேபாகேவண்டும் என்று ஏன்
விரும்புகிறாய்? இன்று அமாவாைசேயா அல்லது
ஓய்வு நாேளா இல்ைல” என்றான்.
அதற்கு அவள், “கவைலப்பட ேவண்டாம் எல்லாம்
சரியாகும்” என்றாள்.

24 பிறகு அவள் கழுைதயின் மீது ேசணத்ைதக்
கட்டினாள். “ேவகமாகப் ேபா, நான் ெசால்லும்
ேபாது மட்டும் ெமதுவாகச் ெசல்” என்றாள்.

25 அவள் ேதவமனிதைனப் (எலிசாைவப்) பார்க்க
கர்ேமல் மைலக்குச் ெசன்றாள்.
எலிசாவும் சூேனமியப்ெபண் ெவகு தூரத்திலிருந்து
வருவைதக் கவனித்தான். அவன் தன்
ேவைலக்காரனான ேகயாசியிடம், “பார், அந்த
சூேனமியப் ெபண் வருகிறாள். 26 அவளிடம்
ஓடிப்ேபா. ‘என்ன காரியம்? நன்றாக இருக்கிறாயா?
கணவன் நலமா? குழந்ைத நலமா?’ என்று ேகள்”
என்றான்.
ேகயாசி அவளிடம் ஓடிப்ேபாய் இத்தைனயும்
ேகட்டான். அதற்கு அவள், “எல்ேலாரும் நலம் தான்”
என்றாள்.

27 ஆனாலும் சூேனமியப்ெபண் மைல மீது ஏறி
எலிசாவிடம் வந்தாள். அவள் அவரது பாதத்ைதப்
(பணிந்து) பற்றினாள். ேகயாசி ெநருங்கி வந்து
அவைள இழுத்து விலக்கினான். உடேன ேதவ
மனிதன் (எலிசா), “அவைளத் தனியாகவிடு! அவள்
மிகவும் கலங்கிப்ேபாயிருக்கிறாள். அவள் ஆத்துமா
துடிக்கிறது. கர்த்தர் என்னிடம் இைதப்பற்றி
எைதயும் ெசால்லவில்ைல. கர்த்தர் என்னிடம்
இதைன மைறத்துவிட்டார்” என்றான்.

28 அதற்கு அந்தப் ெபண், “ஐயா! நான் உம்மிடம்
குமாரைனக் ேகட்கவில்ைல. ‘என்ைன ஏமாற்ற
ேவண்டாம்’ என்றுதாேன ெசான்ேனன்” என்றாள்.

29 பிறகு எலிசா ேகயாசியிடம், “புறப்படுவதற்குத்
தயார்ெசய்! எனது ைகத்தடிைய எடுத்துக்
ெகாண்டுேபா. ேபசுவதற்காக யாைரயும் நிறுத்தாேத.
யாைரயாவது சந்தித்தாலும் நீ அவர்கைள நலம் கூடி
விசாரிக்க ேவண்டாம். யாராவது விசாரித்தாலும்
பதில் ெசால்லேவண்டாம்! எனது ைகத் தடிைய அந்த
பிள்ைளயின் முகத்தில் ைவ” என்றான்.

30 ஆனால் அவள், “நீங்கள் இல்லாமல் நான்
ேபாகமாட்ேடன்!” என்றாள்.
எனேவ எலிசா எழுந்து அந்த சூேனமியப்
ெபண்ேணாடு ேபானான்.

2 ராஜாக்கள் 4:30
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31 அவர்களுக்கு முன்னால் ேகயாசி
அப்ெபண்ணின் வீட்ைட அைடந்தான். அவன்
ைகத்தடிைய பிள்ைளயின் முகத்தில் ைவத்தான்.
ஆனால் அந்தக் குழந்ைத ேபசேவா ேபச்சுக்கு
பதிலாக அைசயேவா இல்ைல. எனேவ ேகயாசி
எலிசாவிடம் ஓடிவந்து, “குழந்ைத இன்னும்
எழுந்திருக்கவில்ைல!” என்று கூறினான்.

சூேனமியப் ெபண்ணின் குமாரன் மீண்டும்
உயிரைடகிறான்

32 எலிசா வீட்டிற்கு வந்தான். அவனது
படுக்ைகயில், பிள்ைள மரித்துக்கிடந்தது. 33 அவன்
அைறயுள் நுைழந்ததும் கதவுகைள அைடத்தான்.
அவ்வைறயில் அவனும் பிள்ைளயும் மட்டுேம
இருந்தனர். எலிசா கர்த்தைர நிைனத்து ெஜபம்
ெசய்தான். 34 அவன் படுக்ைகயருகில் ெசன்று
அப்பிள்ைள ேமல் படுத்து, தன் வாைய
அப்பிள்ைளயின் வாேயாடு ைவத்து, தன் கண்ைண
அதன் கண்கேளாடு ைவத்து, தன் ைககைள அதன்
ைககேளாடு ைவத்து நீட்டிப்படுத்தான்.
அப்பிள்ைளயின் உடல் சூடு அைடந்தது.

35 பிறகு எலிசா அைறையவிட்டு ெவளிேய வந்து
வீட்ைடச் சுற்றி முன்னும் பின்னும் நடந்தான். பிறகு
(அைறக்குள்) ேபாய் பிள்ைள ேமல் குப்புறப்படுத்தான்.
உடேன பிள்ைள ஏழுமுைற தும்மி தன் கண்கைள
திறந்தான்.

36 பிறகு அவன் ேகயாசியிடம், “சூேனமியப்
ெபண்ைண கூப்பிடு” என்றான்.
ேகயாசி அவைள அைழக்க அவளும் வந்தாள்.
அவன் அவளிடம், “உன் குமாரைன எடுத்துக்ெகாள்”
என்றான்.

37 பிறகு அந்த சூேனமியப்ெபண் அைறக்குள் வந்து
எலிசாவின் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்தாள்.
குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டு ெவளிேய ேபானாள்.

எலிசாவும் விஷமுள்ள கூழும்?
38 எலிசா மீண்டும் கில்காலுக்கு வந்தான்.
அப்ேபாது அந்நாட்டில் பஞ்சமாய் இருந்தது.
தீர்க்கதரிசிகள் கூட்டமாக எலிசாவின் முன்னர்
கூடினார்கள். எலிசா தனது ேவைலக்காரனிடம்,
“ெபரிய பாத்திரத்ைத ெநருப்பில் ைவ. இவர்களுக்கு
கூழ் தயார் ெசய்” என்றான்.

39 மூலிைகத் தைழகைளச் ேசகரிக்கும் ெபாருட்டு
ஒருவன் வயல்ெவளிக்குச் ெசன்றான். அங்ேக விஷ
திராட்ைசக் ெகாடிகைளக் கண்டான்.
அக்ெகாடியில் இருந்து முதிர்ந்த பழங்கைளச்
ேசகரித்துத் தன் ேமலாைடயின் ைபயில்
நிரப்பிக்ெகாண்டான். திரும்பிவந்து, பாைனயில்
ைவத்து மூடினான். ஆனால் அங்கிருந்த
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இவ்விஷயம் பற்றி எதுவும்
ெதரியாது.

40 பிறகு அைத குடிக்க ஊற்றினார்கள். அவர்கள்
குடிக்கப்ேபாகும்ேபாது, “ேதவ மனிதேன! இந்தப்
பாத்திரத்தில் விஷம் இருக்கிறது” என்று
சத்தமிட்டனர். அதனால் அவர்கள் அதைனக் குடிக்க
முடியவில்ைல.

41 ஆனால் எலிசாேவா, “சிறிது மாவு ெகாடுங்கள்”
என்று ேகட்க அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். அதைன
அந்தப் பாத்திரத்தில் அவன் ேபாட்டு, “இப்ேபாது

ஜனங்களுக்குச் கூைழ ஊற்றுங்கள். அவர்கள் அைத
குடிக்கலாம்” என்றான்.
பிறகு அந்தக் கூழில் எந்த குைறயும் இல்ைல!

தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எலிசா உணவளித்தது
42 பாகால்சலீஷாவிலிருந்து ஒருவன் வந்தான்.
அவன் எலிசாவிற்கு முதல் அறுவைடயின் வாற்
ேகாதுைமயின் 20 அப்பங்கைளயும் புதிய
கதிர்கைளயும் தனது ேகாணிப்ைபயில்
ேதவமனிதனுக்கு (எலிசா) ெகாண்டுவந்தான்.
எலிசாேவா, “அவற்ைற ஜனங்களுக்குக் ெகாடு.
அவர்கள் உண்ணட்டும்” என்றான்.

43 அதற்கு எலிசாவின் ேவைலக்காரன், “என்ன?
இங்ேக 100 ேபர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த
உணைவ எல்ேலாருக்கும் எப்படி பகிர்ந்தளிக்க
முடியும்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “இந்த உணைவ
ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. கர்த்தர், ‘அவர்கள்
உண்டபிறகும் உணவு மீதியாகும்’ என்று
கூறியிருக்கிறார்” என்றான்.

44 பிறகு எலிசாவின் ேவைலக்காரன் உணைவ
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான். அத்தீர்க்கதரிசிகள்
அவற்ைற நன்கு உண்டனர். ேமலும் உணவு
மீதியானது! இவ்வாறு கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
நிைறேவறியது.

நாகமானின் பிரச்சைன

நாகமான் என்பவன் ஆராம் ராஜாவின்
பைடத் தளபதி ஆவான். அவன் ராஜாவுக்கு
மிகவும் முக்கியமானவன். ஏெனனில் அவன்

மூலமாகத்தான் கர்த்தர் ஆராமுக்கு ெவற்றிையத்
ேதடித்தந்தார். அவன் மகா பராக்கிரமசாலியாக
இருந்தான். ஆனால் ெதாழுேநாயால் துன்புற்றான்.

2 ஆராமிய பைட பல பிரிவுகைள அனுப்பி
இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடயிட்டது. அவர்கள்
ஜனங்கைள அடிைமகளாகப் பிடித்துவந்தனர். ஒரு
தடைவ ஒரு சிறு ெபண்ைணப் பிடித்துவந்தனர்.
அவள் நாகமானின் மைனவிக்கு ேவைலக்காரியாக
இருந்தாள். 3 அவள் தனது எஜமானியிடம்,
“சமாரியாவில் வாழும் தீர்க்கதரிசிைய (எலிசாைவ)
நமது எஜமான் (நாகமான்) பார்க்கேவண்டும் என்று
நான் விரும்புகிேறன். அவர் இவரது ெதாழுேநாையக்
குணமாக்குவார்” என்றாள்.

4 நாகமானும் அவனது எஜமானிடம் (ராஜாவிடம்)
ேபாய், இஸ்ரேவலியப் ெபண் கூறியைதச்
ெசான்னான்.

5 ஆராமின் ராஜாவும், “இப்ேபாேத ெசல், நானும்
இஸ்ரேவல் ராஜாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி
அனுப்புகிேறன்” என்றான்.
எனேவ நாகமான் இஸ்ரேவலுக்குச் ெசன்றான்.
தன்ேனாடு சில அன்பளிப்புகளாக 750 பவுண்டு
ெவள்ளி, 6,000 தங்கத்துண்டுகள், 10
மாற்றுத்துணிகள் ஆகியவற்ைற எடுத்துச் ெசன்றான்.
6 அேதாடு ராஜாவின் கடிதத்ைதயும்
எடுத்துச்ெசன்றான். அக்கடிதத்தில், “இப்ேபாது, என்
ேசவகனான நாகமாைன நான் அனுப்பியிருக்கிேறன்
என்பைத இக்கடிதம் காட்டும். அவனது
ெதாழுேநாையக் குணமாக்கவும்” என்று
எழுதப்பட்டிருந்தது.
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7 இஸ்ரேவல் ராஜா கடிதத்ைத வாசித்ததும்
வருத்தப்பட்டு தனது ஆைடகைளக் கிழித்தான்.
தனது வருத்தத்ைத ெவளிப்படுத்த அவன், “நான்
ேதவனா? இல்ைல. மரணத்தின் மீதும் வாழ்வின்
மீதும் எனக்கு அதிகாரமில்ைல. அப்படியிருக்க
ஆராம் ராஜா என்னிடம் ஒரு ெதாழுேநாயாளிையக்
குணப்படுத்த ஏன் அனுப்பினான்? இைதப் பற்றி
நிைனத்துப்பார்க்க ேவண்டும். இது ஒரு
தந்திரம்தான். ஒரு ேபாைர ஆரம்பிக்கேவ ஆராம்
ராஜா முயற்சி ெசய்கிறான்” என்றான்.

8 ராஜா வருத்தப்பட்டுத் தன் ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டைதப்பற்றி ேதவமனிதனான
எலிசா அறிந்தான். உடேன தன் தூதுவைன அனுப்பி,
“ஏன் உங்கள் ஆைடகைளக் கிழித்துெகாண்டீர்கள்,
நாகமாைன என்னிடம் அனுப்புங்கள். அப்ேபாதுதான்
அவர்கள் இஸ்ரேவலில் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார்
என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்று
ெதரிவித்தான்.

9 ஆகேவ, நாகமான் தனது குதிைரகேளாடும்
இரதங்கேளாடும், எலிசாவின் வீட்டிற்கு வந்து
கதவிற்கு ெவளிேய நின்றான். 10 எலிசா
நாகமானிடம் ஒரு தூதுவைன அனுப்பினான்.
அத்தூதுவன் நாகமானிடம், “ேபாய் ேயார்தான்
ஆற்றில் ஏழுமுைற ஸ்நானம்பண்ணு. பின் உன் ேதால்
குணமாகும். நீயும் சுத்தமாவாய்” என்று கூறினான்.

11 நாகமான் மிகவும் ேகாபப்பட்டு
ெவளிேயறினான். அவன், “அவர் (எலிசா) ெவளிேய
வந்து என் முன்னால் நிற்பார். அவரது ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய நாமத்ைதக் கூறுவார். எனது உடல்
மீது தனது ைககைள அைசத்து ேநாையக்
குணப்படுத்துவார் என்று நிைனத்ேதன். 12

இஸ்ரேவலில் கிைடக்கும் எல்லா
தண்ணீைரயும்விடவும் ஆப்னா, பர்பாரும் ஆகிய
தமஸ்குவின் ஆறுகள் சிறந்தைவ. அப்படியிருக்க
நான் ஏன் அவற்றில் ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தமைடயக்
கூடாது?” என்றவாறு ேகாபத்ேதாடு திரும்பிப்
ேபானான்.

13 ஆனால் நாகமானின் ேவைலக்காரர்கள்
அவனிடம் வந்து, “தந்ைதேய! தீர்க்கதரிசி உம்மிடம்
சில ெபருஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசால்லியிருந்தால், நீர் ெசய்திருப்பீரல்லவா?
எனேவ அவர் எளிதானவற்ைறச் ெசான்னாலும்
அதற்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர் (தீர்க்கதரிசி),
‘ஸ்நானம் பண்ணு நீ சுத்தமைடவாய்’ என்று
கூறியிருக்கிறார்” என்றனர்.

14 எனேவ நாகமான் ேதவமனிதன் (தீர்க்கதரிசி
எலிசா) ெசான்னவாறு ெசய்தான். அவன் ேபாய்
ேயார்தான் ஆற்றில் ஏழு தடைவ மூழ்கி
சுத்தமானான்! அவனது ேதால் குழந்ைதயின்
ேதாைலப் ேபான்று ெமன்ைமயாயிற்று.

15 நாகமானும் அவனது குழுவும் ேதவ மனிதனிடம்
(எலிசாவிடம்) திரும்பி வந்தனர். நாகமான்
எலிசாவின் முன் நின்று, “உலகம் முழுவதிலும் பாரும்,
இஸ்ரேவைலத் தவிர ேவெறங்கும் ேதவன் இல்ைல
என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன்! இப்ேபாது
உமது ேவைலயாளான என்னிடமிருந்து
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான்.

16 ஆனால் எலிசாேவா, “நான் கர்த்தருக்கு
ஊழியம் ெசய்கிேறன். நான் எவ்வித

அன்பளிப்புகைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்,
என்று கர்த்தர் மீது ஆைணயிட்டுள்ேளன்” என்றான்.
நாகமான் எவ்வளேவா முயன்று பார்த்தான்.
எலிசாேவா அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 17 பிறகு நாகமான், “எனது
அன்பளிப்புகைள நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டாலும் எனக்காக இைதச்
ெசய்யுங்கள். நான் இரண்டு ேகாேவறு கழுைதகள்
சுமக்கும்படி இஸ்ரேவலிலிருந்து மண்
எடுத்துச்ெசல்ல அனுமதிக்கேவண்டும். ஏெனனில்
இனிேமல் நான் கர்த்தைரத் தவிர ேவறு எந்த
ெதய்வங்களுக்கும் காணிக்ைகயும் பலிகைளயும்
தகன பலிையயும் அளிக்கமாட்ேடன்! 18 இதற்காக
என்ைன மன்னிக்கும்படி இப்ேபாழுது கர்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். என் எஜமான் (ராஜா)
ேபாலித் ெதய்வமான ரிம்ேமானின் ஆலயத்திற்குள்
ேபாய் ெதாழுைகச் ெசய்யும்ேபாது நானும்
அவேனாடு ேபாகேவண்டியதிருக்கும். என் மீது
சாய்ந்துக்ெகாள்ள ராஜா விரும்புவான். எனேவ அந்த
ரிம்ேமானின் ஆலயத்திற்குள் வணங்கிக்
குனியேவண்டியதிருக்கும் அதற்காக இப்ேபாேத
கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்”
என்றான்.

19 பிறகு எலிசா நாகமானிடம், “சமாதானமாகப்
ேபா” என்றான். எனேவ அவன் எலிசாைவ
விட்டுவிட்டு ெகாஞ்ச தூரம் ேபானான். 20 ஆனால்
ேதவமனிதனின் (எலிசாவின்) ேவைலக்காரனான
ேகயாசி, “பாருங்கள் எனது எஜமானன் (எலிசா)
ஆராமியனான, நாகமானிடமிருந்து அவன்
ெகாண்டுவந்த எவ்வித அன்பளிப்புகைளயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் ேபாக அனுமதித்திருக்கிறார்!
நான் அவன் பின்னால் ஓடிப்ேபாய் ெகாஞ்சம்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்!” என்று கூறி, 21

நாகமானின் பின்னால் ஓடினான். இவன் வருவைதக்
கவனித்த நாகமான். இரதத்திலிருந்து இறங்கி,
“எல்லாம் சரியாய் உள்ளதா?” என்று ேகட்டான்.

22 அதற்கு ேகயாசி, “எல்லாம் சரியாக உள்ளது.
எனது எஜமானர் அனுப்பினார். தீர்க்கதரிசிகளின்
குழுவில் இருந்து இரண்டு இைளஞர்கள் எப்பிராயீம்
மைலநாட்டிலிருந்து வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு
தயவுெசய்து 75 பவுண்டு ெவள்ளியும் இரண்டு மாற்று
ஆைடகைளயும் ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றான்.

23 அதற்கு நாகமான், “தயவு ெசய்து 150 பவுண்டு
ெவள்ளிைய எடுத்துக்ெகாள்க” என்றான். பின்
அவைன (எடுக்க) அவசரப்படுத்தி இரண்டு ைபகளில்
இரண்டு தாலந்த ெவள்ளிையயும் இரண்டு மாற்று
ஆைடகைளயும் கட்டினான். பிறகு நாகமான்
இவற்ைற அவனது இரண்டு ேவைலக்காரர்களிடம்
ேகயாசிக்குத் தூக்கி வரும்படி ெகாடுத்தான். 24

ேகயாசி குன்றுக்கருகில் வந்ததும்
ேவைலக்காரர்களிடம் இருந்து அவற்ைற
வாங்கிக்ெகாண்டு அனுப்பிவிட்டான். தன் வீட்டிற்குள்
அவற்ைற மைறத்தான்.

25 அவன் வந்து எஜமான் (எலிசாவின்) முன்
நின்றதும் எலிசா அவனிடம், “எங்ேக ேபாயிருந்தாய்
ேகயாசி?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு ேகயாசி, “எங்கும் ேபாகவில்ைலேய!”
என்றான்.

26 எலிசா அவனிடம், “இது உண்ைம இல்ைல!
நாகமான் இரதத்திலிருந்து இறங்கி உன்ைன
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எதிர்ெகாண்டேபாேத என் மனம் உன்ேனாடு
வந்துவிட்டேத. பணம், ஆைட, ஒலிவ எண்ெணய்,
திராட்ைச, ஆடு, பசுக்கள், ஆண்கள் அல்லது
ெபண்கள் அடிைமகள் ேபான்றவற்ைற
அன்பளிப்பாகப் ெபறும் காலம் இதுவல்ல. 27

இப்ேபாது நீயும் உன் பிள்ைளகளும் நாகமானின்
ேநாையப் ெபறுவீர்கள். உனக்கு இனி எப்ேபாதும்
ெதாழுேநாய் இருக்கும்!” என்றான்.
ேகயாசி எலிசாைவ விட்டு விலகியதும் அவனது,
ேதால் பணிையப்ேபான்று ெவளுத்தது! அவன்
ெதாழுேநாயாளியானான்.

எலிசாவும் ேகாடரியும்

தீர்க்கதரிசிகளின் குழு எலிசாவிடம்,
“நாங்கள் அங்கிருக்கும் இடத்தில்
தங்கியிருக்கிேறாம், ஆனால் அது மிகவும்

சிறியது. 2 நாம் ேயார்தான் ஆற்றுெவளிக்குப் ேபாய்
ெகாஞ்சம் மரங்கைள ெவட்டிவருேவாம்.
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு மரத்தடி ெகாண்டுவந்தால்
வசிப்பதற்கு ஒரு இடம் அைமக்கலாம்” என்றனர்.
எலிசாவும், “நல்லது, ேபாய் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
3 அவர்களில் ஒருவன், “எங்கேளாடு வாரும்” என்று
அைழத்தான்.
எலிசாவும், “நல்லது நான் உங்கேளாடு வருகிேறன்”
என்றான்.

4 எனேவ எலிசாவும் தீர்க்கதரிசிகளின் குழுேவாடு
ெசன்றான். அவர்கள் ேயார்தான் ஆற்ைற
அைடந்ததும் சில மரங்கைள ெவட்ட ஆரம்பித்தனர்.
5 ஆனால் ஒரு மனிதன் மரத்ைத ெவட்டும்ேபாது,
அவனது ேகாடரியின் தைல கழன்று தண்ணீருக்குள்
விழுந்துவிட்டது. அதற்கு அவன், “ஐேயா என்
எஜமானேன! அது கடனாக வாங்கியதாயிற்ேற!”
என்று கூறினான்.

6 ேதவமனுஷேனா, (எலிசா) “எங்ேக அது
விழுந்தது?” என்று ேகட்டான்.
அந்த மனிதன் எலிசாவிற்குக் ேகாடரி விழுந்த
இடத்ைதக் காட்டினான். அவன், (எலிசா) ஒரு
ெகாம்ைப ெவட்டி அைத தண்ணீருக்குள் எறிந்தான்.
அது (மூழ்கிவிட்ட) இரும்புக்ேகாடரிைய மிதக்கச்
ெசய்தது. 7 எலிசா, “ேகாடரிைய எடுத்துக்ெகாள்”
என்றான். பிறகு அவன் ைக ைவத்து அதைன
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

ஆராமின் ராஜா இஸ்ரேவல் ராஜாைவத் தந்திரமாகப்
பிடிக்க முயற்சிக்கிறான்

8 ஆராமின் ராஜா இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகப்
ேபாைர ஆரம்பித்தான். ேவைலக்காரர்கேளாடும்
பைட அதிகாரிகேளாடும் ஆேலாசைன கூட்டம்
நடத்தினான். ராஜா, “இந்த இடத்தில்
ஒளிந்திருங்கள். இஸ்ரேவலின் பைடகள் வரும்ேபாது
தாக்க ேவண்டும்” என்றான்.

9 ஆனால் ேதவமனிதேனா (எலிசாேவா)
இஸ்ரேவல் ராஜாவுக்கு ஒரு தூதுவைன அனுப்பி,
“எச்சரிக்ைகயாய் இரு! அந்த வழியாகப் ேபாகாேத!
ஆராமியப் பைட வீரர்கள் ஒளிந்திருக்கிறார்கள்!”
என்று ெசால்லச் ெசய்தான்.

10 உடேன ராஜா எலிசாவின் எச்சரிக்ைகச்
ெசய்திைய தன் பைடவீரர்களுக்கு அந்த இடத்திற்கு

அனுப்பி ெபரும் எண்ணிக்ைகயில் அவர்கைள
ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றினான்.

11 இைத அறிந்ததும் ஆராமின் ராஜா மிகவும்
குைலந்து ேபானான். அவன் தன் அதிகாரிகைள
அைழத்து, “நம் திட்டத்ைத இஸ்ரேவல் ராஜாவுக்கு
ெவளிப்படுத்திய ஒற்றன் உங்களில் யார்?” என்று
ேகட்டான்.

12 ஒரு அதிகாரி, “எங்கள் ராஜாவும்
ஆண்டவனுமானவேர! நம்மில் எவரும்
ஒற்றராகவில்ைல. நீங்கள் உங்களுைடய
படுக்ைகயைறயில் ேபசுகின்ற பல
இரகசியங்கைளயும் கூட, இஸ்ரேவலில் இருக்கிற
தீர்க்கதரிசி எலிசாவால் இஸ்ரேவல் ராஜாவிடம்
ெசால்ல முடியும்!” என்றான்.

13 அதற்கு ராஜா, ஆட்கைள அனுப்பி “ேபாய்
எலிசாைவ கண்டுபிடியுங்கள். நான் அவைனப்
பிடித்துக்ெகாண்டுவர ஆட்கைள அனுப்புேவன்”
என்றான்.
ேவைலக்காரர்கேளா, “எலிசா ேதாத்தானில்
இருக்கிறார்” என்றனர்.

14 பிறகு ராஜா குதிைரகள், இரதங்கள், ெபரும்
பைட ஆகிேயாைரத் ேதாத்தானுக்கு அனுப்பினான்.
அவர்கள் இரவில் அந்நகைர முற்றுைக இட்டனர்.
15 ேதவ மனிதனின் (எலிசாவின்) ேவைலக்காரன்
காைலயில் விைரவில் எழுந்து, ெவளிேய
ெசன்றேபாது பைடவீரர்கள், குதிைரகள், மற்றும்
இரதங்கள் ஆகியவற்ைறக் கண்டான். எலிசாவின்
ேவைலக்காரன் (அவரிடம் ஓடி வந்து), “எஜமானேர!
நாம் என்ன ெசய்யமுடியும்?” என்று ேகட்டான்.

16 எலிசாேவா, “பயப்படேவண்டாம், ஆராம்
ராஜாவுக்காகப் ேபாரிடும் வீரர்கைள விட நமக்காக
ேபாரிடும் வீரர்கள் அதிகம்” என்றான்.

17 பிறகு அவன் ெஜபம் ெசய்து “கர்த்தாேவ! என்
ேவைலக்காரனின் கண்ைண திறந்துவிடும். அதனால்
அவன் கண்டுெகாள்வான்” என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
அந்த ேவைலக்காரனின் கண்கைள கர்த்தர்
திறந்தார். அவன் பார்த்தேபாது, மைல முழுவதும்
பைட வீரர்களும் குதிைரகளும் இரதங்களும்
நிற்பைதப் பார்த்தான் அவர்கள் எலிசாைவ
சுற்றியிருந்தனர்!

18 பின் அவர்கள் (ஆராமியர்கள்) கீேழ இறங்கி
எலிசாவிடம் வந்து நின்றதும், அவன் கர்த்தரிடம்,
“இம்மனிதர்கள் குருடாகப் ேபாகும்படி உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன்” என்றான். பிறகு கர்த்தர்
எலிசா ேவண்டிக்ெகாண்டபடிேய ஆராமியர்கைள
குருடாக்கினார். 19 எலிசா அவர்கைளப் பார்த்து,
“இது சரியான வழியல்ல. இது சரியான நகரமும்
அல்ல. என்ைனப் பின்பற்றுங்கள். நான் உங்கைள
நீங்கள் ேதடுகிறவரிடம் அைழத்துப் ேபாேவன்”
என்றான். பிறகு அவர்கைள சமாரியாவிற்கு
அைழத்துப்ேபானான்.

20 அவர்கள் சமாரியாைவ அைடந்ததும் எலிசா
“கர்த்தாேவ, இப்ேபாது இந்த மனிதர்களின்
கண்கைளத் திறக்கச்ெசய்யும். எனேவ அவர்கள்
பார்க்க முடியும்” என்றான்.
பிறகு கர்த்தர் அவர்களின் கண்கைளத் திறந்தார்.
அவர்கள் சமாரியாவின் நடுேவ இருப்பைத
பார்த்தனர்! 21 இஸ்ரேவலின் ராஜா ஆராமிய
பைடகைளக் கண்டதும் எலிசாவிடம் “என்

2 ராஜாக்கள் 5:27
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தந்ைதேய, இவர்கைளக் ெகால்லட்டுமா?
இவர்கைளக் ெகால்லட்டுமா?” என்று ேகட்டான்.

22 அதற்கு எலிசா, “இவர்கைளக் ெகால்ல
ேவண்டாம். இவர்கள் உன் வாளாலும் வில்லாலும்
ேபாரில் ைகப்பற்றிய வீரர்கள் அல்ல! இவர்களுக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடு. அவர்கைள உண்ணவும்
குடிக்கவும்விடு. பின் எஜமானனிடம் ெசல்லவும்
அனுமதிெகாடு” என்றான்.

23 ஆராமியப் பைடக்காக இஸ்ரேவல் ராஜா
நிைறய உணைவத் தயாரித்தான். ஆராமியப்பைட
உண்டு குடித்தது. பிறகு, இஸ்ரேவல் ராஜா
ஆராமியப்பைடைய ஆராமுக்கு அனுப்பினான்.
ஆராமியப் பைடயினர் தங்களது எஜமானனிடம்
திரும்பச் ெசன்றார்கள். பறிமுதல் ெசய்வதற்காக
இஸ்ரேவலுக்குள் ஆராமியர்கள் அதற்குேமல்
பைடகைள அனுப்பவில்ைல.

சமாரியாைவப் பஞ்சம் தாக்கிய ெகாடிய காலம்
24 இதற்குப் பிறகு, ஆராமிய ராஜாவாகிய
ெபனாதாத்தும் முழுப்பைடகைளயும் ேசர்த்து
சமாரியாைவத் தாக்கினான். சமாரியாைவக்
ைகப்பற்றினான். 25 வீரர்கள் நகருக்குள் உணவு
வராதபடி தடுத்து விட்டனர். எனேவ சமாரியாவில்
பஞ்சமும் பட்டினியும் அதிகரித்தது. அங்கு ஒரு
கழுைதயின் தைல எண்பது ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்,
புறாக்களுக்குப் ேபாடும் கால்படி புறா-புழுக்ைக
ஐந்து ெவள்ளி காசுகளுக்கும் மிக ேமாசமாக
விற்கப்பட்டன.

26 ஒரு நாள் இஸ்ரேவல் ராஜா நகரச்சுவரின் ேமல்
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது ஒரு ெபண்
அவனிடம், “எனது ராஜாவாகிய ஆண்டவேன,
என்ைனக் காப்பாற்றும்!” என்று சத்தமிட்டாள்.

27 அதற்கு ராஜா அவளிடம், “கர்த்தேர உன்ைனக்
காப்பாற்றாவிட்டால் நான் எவ்வாறு உன்ைனக்
காப்பாற்றமுடியும்? உனக்குக் ெகாடுக்க என்னிடம்
எதுவுமில்ைல. தூற்றி சுத்தம் ெசய்த
தானியத்திலிருந்து ெசய்த மாவு அல்லது
திராட்ைசைய நசுக்கும் இடத்திலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட திராட்ைச ரசம் என எதுவுமில்ைல”
என்றான் 28 பிறகு ராஜா அவளிடம், “உனது
பிரச்சைன என்ன?” என்றான்.
அதற்கு அவள், “நானும் அந்தப் ெபண்ணும் ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்ேடாம். அதன்படி என்னிடம்
இவள், ‘நீ உன் குமாரைன தா. நாம் அவைனக்
(ெகான்று) தின்ேபாம். பிறகு நான் என் குமாரைனத்
தருேவன். அவைன நாைளத் தின்னலாம் என்றாள்.’
29 அதன்படி என் மகைன ேவகைவத்து
தின்றுவிட்ேடாம். பிறகு மறுநாள் நான் அவளிடம்,
‘எனக்கு உன் மகைனத் தா நாம் அவைனக்
ெகான்றுத் தின்ேபாம்’ என்ேறன். ஆனால் தன்
மகைன ஒளித்து ைவத்திருக்கிறாள்!” என்றாள்.

30 ராஜா அந்த ெபண்ணின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டதும், தன் துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தும்
ெபாருட்டு தன் ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டான். ராஜா சுவர் வழியாகச்
ெசல்லும்ெபாழுது, ராஜா தனது உைடகளுக்கடியில்
சாக்குத்துணிைய அணிந்திருந்தைத ஜனங்கள்
பார்த்தார்கள். அது ராஜா துக்கமாயிருப்பைதக்
காண்பித்தது.

31 ராஜா எலிசாவின் மீது ேகாபங்ெகாண்டு,
“சாப்பாத்தின் குமாரனான எலிசாவின் தைலயானது
அவனது உடலில் இன்ைறக்கும் ெதாடர்ந்து
இருந்தால் ேதவன் என்ைனத் தண்டிக்கட்டும்!”
என்றான்.

32 எலிசாவிடம் ராஜா ஒரு தூதுவைன
அனுப்பினான். எலிசா தன் வீட்டில் சில
மூப்பர்கேளாடு இருந்தான். தூதுவன் வருமுன் அவன்
(எலிசா), “ெகாைலக்காரனின் குமாரன் (இஸ்ரேவல்
ராஜா) என் தைலைய ெவட்ட ஆட்கைள
அனுப்பியுள்ளான்! தூதுவன் வருகிறேபாது
கதவுகைள அைடயுங்கள்! அவனுக்கு எதிராக
ெசன்று அவைன ேவகமாகப் பிடியுங்கள்! அவைன
உள்ேள விடாதீர்கள்! அவனுக்குப் பின்னால் அவனது
எஜமானின் காலடி சத்தம் ேகட்கிறது!” என்றான்.

33 இவ்வாறு எலிசா மூப்பர்கேளாடு ேபசிக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத தூதுவன் வந்தான். அவன்,
“கர்த்தரிடமிருந்ேத இந்த பிரச்சைன வந்துள்ளது.
எதற்காக இனி கர்த்தருக்காக
காத்திருக்கேவண்டும்?” எனக் ேகட்டான்.

எலிசா, “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
ெசய்திையக் ேகளுங்கள்! அவர், ‘நாைள
இேத ேநரத்தில், உணவு ெபாருட்கள்

மிகுதியாகக் கிைடக்கும். அவற்றின் விைல மலிவாக
இருக்கும். சமாரியாவின் வாசல் அருகிலுள்ள
சந்ைதயில் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாவு ஒரு
ேசக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம
ஒரு ேசக்கலுக்கும் ஒருவனால் வாங்கமுடியும்’ என்று
கூறுகிறார்” என்றான்.

2 பிறகு ராஜாவுக்கு ெநருக்கமான அதிகாரி ேதவ
மனிதைன ேநாக்கி, “கர்த்தர் பரேலாகத்திேல
ஜன்னல் அைமத்தாலும், இதுேபால் நடக்காது”
என்று ெசான்னான்.
அதற்கு எலிசா, “உனது கண்களால் காண்பாய்.
ஆனால் அந்த உணைவ நீ உண்ணமாட்டாய்”
என்றான்.

ஆராமிய முகாம் காலியானைதக் கண்டுபிடித்த
ெதாழுேநாயாளிகள்

3 நகர வாசலருகில் நான்கு ெதாழு ேநாயாளிகள்
நின்றுக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் தங்களுக்குள்,
“நாம் மரணத்ைத எதிர்பார்த்து ஏன் இங்ேக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்கிேறாம்? 4 சமாரியாவில்
உண்ண உணவில்ைல. நகரத்திற்குள் ேபானால் நாம்
மரித்துப்ேபாவாம். இங்கிருந்தாலும்
மரித்துப்ேபாேவாம். எனேவ ஆராமிய பைடக்குச்
ெசல்ேவாம். அவர்கள் வாழைவத்தால் வாழ்ேவாம்,
ெகால்ல நிைனத்தால் மரித்துப்ேபாேவாம்” என்றனர்.

5 எனேவ அன்று மாைலயில் அவர்கள்
ஆராமியர்களின் முகாமிற்கு அருகில் ெசன்றார்கள்.
முகாமின் விளிம்புவைரக்கும் ெசன்றார்கள். அங்கு
யாருேம இல்ைல எனக் கண்டார்கள்! 6 ஆராமிய
வீரர்களின் காதுகளில் வீரர்கள், குதிைரகள்,
இரதங்கள், ஆகியவற்றின் ஓைசையக் ேகட்கும்படி
கர்த்தர் ெசய்தார். அவர்கள் தமக்குள், “ஏத்திய
மற்றும் எகிப்திய ராஜாக்களின் துைணயுடன்
இஸ்ரேவல் ராஜா நம்ேமாடு ேபார்
ெசய்யவருகிறான்!” என்று ேபசிக் ெகாண்டனர்.

2 ராஜாக்கள் 7:6
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7 அதனால் அவர்கள் (பயந்து) அன்று மாைலேய
ஓடிவிட்டனர். அப்ேபாது கூடாரங்கள், குதிைரகள்,
கழுைதகள் முகாமில் உள்ள எல்லாவற்ைறயும்
அப்படிேய விட்டுவிட்டுத் தம் உயிருக்காக
ஓடிவிட்டனர்.

பைக முகாம்களில் ெதாழுேநாயாளிகள்
8 முகாம் ெதாடங்கும் இடத்திற்கு வந்தைடந்த
ெதாழுேநாயாளிகள், காலியாக இருந்த
கூடாரத்திற்குள் நுைழந்தனர். அவர்கள் நன்றாக
உண்டு குடித்தனர். பின் அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி,
துணி ேபான்றவற்ைற அள்ளிக்ெகாண்டு வந்தனர்.
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் ஒளித்து ைவத்தனர்.
மீண்டும் இன்ெனாரு கூடாரத்திற்குள் நுைழந்தனர்.
அங்குள்ள ெபாருட்கைளயும் எடுத்துப் ேபாய் ஒளித்து
ைவத்தனர். 9 பிறகு அவர்கள் தங்களுக்குள், “நாம்
தவறு ெசய்கிேறாம்! இன்று நம்மிடம் நல்ல ெசய்தி
உள்ளது. ஆனால் அைமதியாக இருக்கிேறாம்.
விடியும்வைர இவ்வாறு இருந்தால்
தண்டிக்கப்படுேவாம். எனேவ இப்ேபாது
ராஜாவினுைடய வீட்டில் இருக்கிற ஜனங்களிடம்
ெசால்ேவாம்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

ெதாழுேநாயாளிகள் ெசான்ன நற்ெசய்தி
10 எனேவ ெதாழுேநாயாளிகள் வந்து வாயில்
காவலைர அைழத்தனர். அவர்களிடம், “நாங்கள்
ஆராமியர்களின் முகாமிற்குச் ெசன்ேறாம். அங்ேக
மனிதர்களும் யாரும் இல்ைல. குதிைரகளும்
கழுைதகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன. கூடாரங்களும்
அங்கு உள்ளன. ஆனால் மனிதர்கள் யாரும்
இல்ைல” என்றனர்.

11 பிறகு நகரவாயில் காப்ேபார்கள் சத்தமிட்டு
அரண்மைனயில் உள்ளவர்களிடம் ெசான்னார்கள்.
12 அது இரவு ேநரம், ஆனால் ராஜா
படுக்ைகயிலிருந்து எழுந்து தன் அதிகாரிகளிடம்,
“ஆராமிய வீரர்கள் நமக்காக என்ன
ெசய்திருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிேறன். நமது
பட்டினிையயும் வறுைமையயும் பார்த்து,
கூடாரத்ைதவிட்டு வயலில் ஒளிந்துக்ெகாண்டனர்.
‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நகரத்ைதவிட்டு ெவளிேய
வரும்ேபாது உயிேராடு நாம் அவர்கைளப்
பிடித்துக்ெகாள்ளலாம்’ என்று நிைனத்துக்ெகாண்டு
இருக்கிறார்கள். ‘அதன் பிறகு நகருக்குள்
நுைழயலாம்’ என்று இருக்கிறார்கள்” என்று
ெசான்னான்.

13 ஒரு அதிகாரிேயா, “சிலர் 5 குதிைரகைளக்
ெகாண்டுேபாக அனுமதி வழங்குங்கள். அைவ
எப்படியாவது இங்கு மரித்துப் ேபாகும். இைவ
ஜனங்கைளப் ேபாலேவ பட்டினியாக உள்ளன.
அவற்ைற அனுப்பிப் பார்ப்ேபாம்” என்றான்.

14 எனேவ ஜனங்கள் இரண்டு இரதங்கைளக்
குதிைரேயாடு தயார் ெசய்தனர். ராஜா அவர்கைள
ஆராமியப் பைடைய ேநாக்கி அனுப்பினான். ராஜா
அவர்களிடம், “என்ன நடக்கிறது என்று ேபாய்
பாருங்கள்” என்றான்.

15 அவர்கள் ஆராமியர்கைளத் ெதாடர்ந்து
ேயார்தான் ஆறுவைரக்கும் ெசன்றார்கள்.
வழிெயல்லாம் ஆைடகளும் ஆயுதங்களும் கிடந்தன.
அைவ வீரர்கள் ஓடும்ேபாது எறிந்தைவ. தூதர்கள்

ராஜாவிடம் திரும்பி வந்து இவற்ைறக் கூறினார்கள்.
16 பிறகு ஜனங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப் ேபாய்
அங்குள்ள ெபாருட்கைள எல்லாம் எடுத்துக்
ெகாண்டு ஓடிவந்தனர். எனேவ இது கர்த்தர்
ெசான்னது ேபாலானது. ஒருவனால் ஒரு மரக்கால்
ேகாதுைம மாைவ ஒரு ேசக்கலுக்கும் இரண்டு
மரக்கால் வாற்ேகாதுைமைய ஒரு ேசக்கலுக்கும்
வாங்க முடிந்தது.

17 ராஜாவின் அரச ஆைணப்படி காவலுக்கு
ெநருக்கமான அதிகாரி வாசலில் இருந்தான்.
ஜனங்கள் கூடாரங்கைள ேநாக்கி
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் அவைனத் தள்ளி
மிதித்துவிட்டு ஓடியதால் ெகால்லப்பட்டான். ராஜா
அவரது வீட்டிற்கு ேபானேபாது, ேதவமனிதர் (எலிசா)
ெசான்னது ேபாலேவ எல்லாம் நடந்தது. 18 எலிசா,
“சமாரியாவின் நகர வாசலுக்கருகில் உள்ள
சந்ைதயில் ஒருவன் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாைவ
ஒரு ேசக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைமைய ஒரு ேசக்கலுக்கும்
வாங்கமுடியும்” என்று ெசால்லியிருந்தான். 19

ஆனால் அந்த அதிகாரி அவனுக்கு, “பரேலாகத்தின்
ஜன்னல்கள் திறந்தாலும் அது சாத்தியமில்ைல!”
என்று பதில் ெசால்ல, எலிசா, “இதைன நீ உன்
கண்களால் காண்பாய், ஆனால் அந்த உணைவ
உன்னால் உண்ண முடியாது” என்றான். 20 அந்த
அதிகாரிக்கும் அது அவ்வாேற நடந்தது. ஜனங்கள்
நகரவாசலில் அவைனத் தள்ளி, அவன் மீேத நடந்து
ெசன்றார்கள். அவனும் ெசத்துப்ேபானான்.

எலிசா சூேனமியப் ெபண்ைணப் ேபாகச் ெசான்னது

எலிசா தன்னால் உயிர்தரப்பட்ட
பிள்ைளயின் தாயுடன்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன், “நீயும்

உனது குடும்பத்தாரும் இன்ெனாரு நாட்டிற்குப்
ேபாகேவண்டும். ஏெனன்றால் கர்த்தர் இங்கு பஞ்ச
காலத்ைத உருவாக்க தீர்மானித்துள்ளார்.
இந்நாட்டில் இப்பஞ்சம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
இருக்கும்” என்றான்.

2 எனேவ, அப்ெபண் ேதவமனிதன் ெசான்னது
ேபாலேவ நடந்துெகாண்டாள். ெபலிஸ்திய நாட்டில்
ஏழு ஆண்டுகள் வசிப்பதற்கு அவள் தன்
குடும்பத்ேதாடு ெசன்றாள். 3 ஏழு ஆண்டுகள்
முடிந்ததும் அவள் ெபலிஸ்தியர்களின்
நிலத்திலிருந்து திரும்பினாள்.
அவள் ராஜாேவாடு ேபசுவதற்குச் ெசன்றாள். தனது
வீட்ைடயும் நிலத்ைதயும் திரும்பப் ெபறுவதற்காக
முைறயிட்டாள்.

4 ராஜா ேதவமனிதனுைடய ேவைலக்காரனான
ேகயாசிேயாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
எலிசாவின் ேவைலக்காரனிடம், “எலிசா ெசய்த
அருஞ்ெசயல்கைளெயல்லாம் கூறு” எனக்ேகட்டான்.

5 ேகயாசி, மரித்துப்ேபான குழந்ைதக்கு எலிசா
உயிர் ெகாடுத்தைதப்பற்றிச் ெசான்னான். அப்ேபாது
அந்தப் ெபண் அங்கு வந்து, தனது வீட்ைடயும்
நிலத்ைதயும் திரும்பப்ெபற உதவேவண்டும் என்று
ராஜாவிடம் ேவண்டினாள். அவைளக் கண்டதும்
ேகயாசி, “எனது ஆண்டவனாகிய ஆண்டவேன!
இவள் தான் அந்தப்ெபண்! இந்தப் ைபயனுக்குத்தான்
எலிசா உயிர்ெகாடுத்தான்!” என்று கூறினான்.

2 ராஜாக்கள் 7:7
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6 ராஜா அவளது விருப்பத்ைத விசாரிக்க அவளும்
விளக்கிச் ெசான்னாள்.
பிறகு ராஜா ஒரு அதிகாரிைய அவளுக்கு
உதவுமாறு நியமித்தான். அவனிடம்,
“இவளுக்குரியவற்ைறெயல்லாம் இவள் ெபறுமாறு
ெசய். இவள் இந்த நாட்ைடவிட்டு ேபான நாள் முதல்
இன்றுவைர இவள் நிலத்தில் விைளந்த
தானியத்ைதயும் இவள் ெபறுமாறு ெசய்” என்றான்.

ெபனாதாத் ஆசேகைல எலிசாவிடம் அனுப்பினது
7 எலிசா தமஸ்குவுக்குச் ெசன்றான். ஆராம்
ேதசத்து ராஜா ெபனாதாத் ேநாயுற்றிருந்தான்.
ஒருவன் அவனிடம். “ேதவமனிதர் (தீர்க்கதரிசி)
இங்ேக வந்துள்ளார்” என்றான்.

8 பிறகு ெபனாதாத் ஆசேகலிடம், “அன்பளிப்ேபாடு
ேபாய் ேதவமனிதைர (தீர்க்கதரிசி) சந்தி, நான்
ேநாயிலிருந்து குணமைடேவனா என்று அவைர
கர்த்தரிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுமாறு கூறு” என்றான்.

9 எனேவ, ஆசேகல் எலிசாைவ சந்திக்க
ெசன்றான். தன்ேனாடு அன்பளிப்ைபயும்
எடுத்துச்ெசன்றான். தமஸ்குவிலுள்ள சிறந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாண்டு ெசன்றான்.
அவற்ைற 40 ஒட்டகங்களில் எடுத்துச் ெசன்றான்.
அவன், “உங்கள் ெதாண்டனான ஆராமின்
ராஜாவான ெபனாதாத் என்ைன உங்களிடம்
அனுப்பினார். ேநாயிலிருந்து தான் குணமாேவனா
என்று ேகட்கச்ெசான்னார்” என்றான்.

10 பிறகு எலிசா ஆசேகலிடம், “ேபாய்
ெபனாதாத்திடம், ‘நீ ேநாய் நீங்கிப் பிைழப்பாய்’
என்று கூறு. எனினும், கர்த்தர் ‘அவன்
மரித்துப்ேபாவான்’ என்ேற கூறுகிறார்” என்றான்.

எலிசா ஆசேகைலப்பற்றி தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னது
11 எலிசா ஆசேகைல உற்றுப் பார்த்து பிறகு
அழுதான். 12 ஆசேகல் அவனிடம், “ஐயா ஏன்
அழுகிறீர்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ இஸ்ரேவலர்களுக்குச்
ெசய்யப்ேபாகும் தீைமகள் என்ெனன்ன என்பைத
நான் அறிேவன். அதற்காக அழுகிேறன். நீ
அவர்களின் ேகாட்ைடயுள்ள நகரங்கைள எரிப்பாய்.
நீ வாளால் இைளஞர்கைளக் ெகால்வாய்,
குழந்ைதகைளக் ெகால்வாய், கருவிலுள்ள
குழந்ைதகைளயும் கீறிப்ேபாடுவாய்” என்றான்.

13 ஆசேகல், “நான் வல்லைமயுள்ளவன் அல்ல!
என்னால் இவ்வளவு ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்ய
முடியாது!” என்று கூறினான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ ஆராம் நாட்டின் ராஜா ஆவாய்
என்று கர்த்தர் என்னிடம்
காட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறார்” என்றான்.

14 பிறகு ஆசேகல் எலிசாவிடமிருந்து கிளம்பி
ராஜாவிடம் ேபாக, அவன் இவனிடம், “எலிசா
உன்னிடம் என்ன ெசான்னார்?” என்று ேகட்டான்.
ஆசேகல், “நீர் பிைழப்பீர் என்று எலிசா
ெசான்னார்” என்றான்.

ஆசேகல் ெபனாதாத்ைதக் ெகாைல ெசய்கிறான்
15 ஆனால் மறுநாள், ஆசேகல் ஒரு ேபார்ைவைய
எடுத்து தண்ணீரில் நைனத்து அதைன
ெபனாதாத்தின் முகத்தில் மூடினான். மூச்ைச

நிறுத்தினான். ெபனாதாத் மரித்துப்ேபானான்.
எனேவ ஆசேகல் புதிய ராஜா ஆனான்.

ேயாராம் ஆளத்ெதாடங்குகிறான்
16 யூதாவில் ேயாசபாத்தின் குமாரனான ேயாராம்
ராஜாவாக இருந்தான். இவனது ஐந்தாம்
ஆட்சியாண்டில் ஆகாபின் குமாரனான ேயாராம்
ராஜாவாக இருந்தேபாது அவன் ஆளத்
ெதாடங்கினான். 17 ேயாராம் ஆளத் துவங்கும்ேபாது
அவனுக்கு 32 வயது. எருசேலமில் 8 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். 18 ஆனால், அவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜாக்கைளப் ேபான்ேற கர்த்தருக்குப் பிடிக்காதப்
பாவங்கைளச் ெசய்து வந்தான். அவனது மைனவி
ஆகாபின் குமாரத்தியானதால் ேயாராம் ஆகாபின்
குடும்பத்தவர்கைளப் ேபான்ேற வாழ்ந்து வந்தான். 19

ஆனால் தன் ேவைலயாள் தாவீதிற்கு கர்த்தர்
சத்தியம் ெசய்து ெகாடுத்திருந்ததால் யூதாைவ
அழிக்கமாட்டார். அவர் ஏற்ெகனேவ தாவீதின்
குடும்பத்தில் உள்ளவேன ராஜாவாக எப்ெபாழுதும்
இருப்பான் என்று ஆைணயிட்டுள்ளார்.

20 ேயாராமின் காலத்தில் யூதாவின்
ஆட்சிக்குள்ளிருந்து ஏேதாம் கலகம் ெசய்ததால்
உைடந்துவிட்டது, அவர்கள் தங்களுக்குரிய
ராஜாைவத் தாங்கேள ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டனர்.

21 அதனால் ேயாராம் (யூதாைவச் ேசர்ந்தவன்)
இரதங்கேளாடு சாயீருக்குப் ேபானான். அவர்கைள
ஏேதாமிய பைட சூழ்ந்தேபாது, ேயாராமும் அவனது
தளபதிகளும் ஏேதாமியர்கைளத் தாக்கினார்கள்.
ேயாராமின் வீரர்கள் அைனவரும் வீட்டிற்குத் தப்பிச்
ெசன்றார்கள். 22 எனேவ ஏேதாம் யூதாவின்
ஆட்சியிலிருந்து (கலகத்தால்) உைடந்துவிட்டது.
இன்றுவைர அவர்கள் சுதந்திரமாகேவ உள்ளனர்.
அப்ேபாது, லிப்னாத்தும் யூதாவின் ஆட்சியில்
இருந்து பிரிந்தது.

23 ேயாராம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும் அவன்
ெசய்த அைனத்தும் யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

24 இவன் மரித்தப்ேபாது இவைன தாவீது
நகரத்தில் முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர்.
அவனது குமாரன் அகசியா ராஜாவானான்.

அகசியா தனது ஆட்சிையத் ெதாடங்குகிறான்
25 ேயாராமின் குமாரனான அகசியா யூதாவின்
ராஜாவானான். அப்ேபாது, இஸ்ரேவலில் ஆகாபின்
குமாரனான ேயாராம் 12வது ஆட்சியாண்டில்
இருந்தான். 26 அகசியாவிற்கு அவன்
ஆளவந்தேபாது 22 வயது. ஓராண்டு எருசேலமில்
ஆண்டான். அவன் தாயின் ெபயர் அத்தாலியாள்.
அவள் இஸ்ரேவலின் ஓம்ரி ராஜாவின் குமாரத்தி. 27

தவறு என்று கர்த்தர் குறிப்பிட்ட ெசயல்கைளேய
அவனும் ெசய்தான். ஆகாபின்
குடும்பத்தவர்கைளப்ேபான்ேற ஆண்டான். ஏெனனில்
அவன் ஆகாபின் மருமகன்.

ஆசேகலுக்கு எதிரான ேபாரில் ேயாராம் புண்பட்டது
28 ேயாராம் ஆகாபின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
ஆராமிய ராஜாவாகிய ஆசேகேலாடு ராேமாத்
கீேலயாத்தில் ேபாரிடுவதற்காக அகசியா
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ேயாராமுடன் ெசன்றான். ராேமாத் கீேலயாத்தில்
ஆராமியர்கள் ேயாராைமத் தாக்கிக்
காயப்படுத்தினார்கள். 29 ராஜாவாகிய ேயாராம்
இஸ்ரேவலுக்குத் திரும்பித் தன்ைனக்
காயங்களிலிருந்து குணப்படுத்திக் ெகாள்ள
ெயஸ்ரேயல் பகுதிக்குச் ெசன்றான். ேயாராமின்
குமாரனான அகசியா யூதாவின் ராஜாவாயிருந்தான்.
அகசியா ேயாராைமக்காண ெயஸ்ரேயலுக்குச்
ெசன்றான்.

ெயகூைவ அபிேஷகம் ெசய்யும்படி எலிசா இளம்
தீர்க்கதரிசிக்கு ெசால்கிறான்

தீர்க்கதரிசிகளின் குழுவிலிருந்து
தீர்க்கதரிசியான எலிசா ஒருவைன
அைழத்தான். அவனிடம், “புறப்படத்

தயாராகு. இச்சிறிய குப்பியில் உள்ள எண்ெணைய
உன் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு ராேமாத்
கீேலயாத்துக்குப் ேபா! 2 நீ அங்கு ேபானதும்,
நிம்சியின் குமாரனான ேயாசபாத்தின் குமாரன்
ெயகூைவக் கண்டுபிடி. அவன் வீட்டிற்குள் ேபா.
அவனது சேகாதரர்களிடமிருந்து அைழத்து உள்
அைறக்குப் ேபா. 3 இந்த சிறிய எண்ெணய்க்
குப்பிைய எடுத்துக்ெகாண்டு எண்ெணைய அவன்
தைலயில் ஊற்றி, ‘இது கர்த்தர் ெசான்னது:
உன்ைன இஸ்ரேவலுக்கு ராஜா ஆக்குகிேறன்’ என்று
ெசால். பிறகு கதைவத் திறந்துக்ெகாண்டு
ஓடிவந்துவிடு. அங்ேக தங்காேத” என்றான்.

4 எனேவ இந்த இளம் தீர்க்கதரிசி, ராேமாத்
கிேலயாத்திற்குச் ெசன்றான். 5 அவன் அங்கு
நுைழந்ததும், பைடத்தளபதி உட்கார்ந்திருப்பைதப்
பார்த்தான். இவன் அவனிடம், “தைலவேர,
உங்களுக்காக என்னிடம் ஒரு ெசய்தி உண்டு”
என்றான்.
அதற்கு ெயகூ, “இங்கு இருக்கிற அைனவரிலும்
உமது ெசய்தி யாருக்குரியது?” என்று ேகட்டான்.
உடேன இளம் தீர்க்கதரிசி, “இந்த ெசய்தி
உங்களுக்குரியதுதான் தளபதிேய” என்றான்.

6 ெயகூ எழுந்து வீட்டிற்குள் ெசன்றான். இளம்
தீர்க்கதரிசி அவனது தைலயில் எண்ெணைய ஊற்றி,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்னைதக்
கூறுகிேறன்: ‘நான் உன்ைன இஸ்ரேவலில்
கர்த்தருைடய ஜனங்களின் ேமல் ராஜாவாக
அபிேஷகம் ெசய்கிேறன். 7 நீ உனது ராஜாவாகிய
ஆகாபின் குடும்பத்ைத அழிக்கேவண்டும். இதன்
மூலம், எனது ேவைலக்காரர்களான
தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்தப் பழிையயும் கர்த்தருைடய
மரித்துப்ேபான சகல ெதாண்டர்களின்
இரத்தப்பழிையயும் ேயசேபலின் ைகயிேல
வாங்குேவன். 8 ஆைகயால், ஆகாபின்
குடும்பத்திலுள்ள அைனவரும் மரிப்பார்கள். ஆகாப்
குடும்பத்திலுள்ள எந்த ஆண் குழந்ைதையயும்
உயிேராடு விடமாட்ேடன். அந்த ஆண் அடிைமயாக
இருந்தாலும் சரி அல்லது இஸ்ரேவலில்
சுதந்திரமுள்ள ஆளாக இருந்தாலும் சரிேய. 9 நான்
ஆகாபின் குடும்பத்ைத ேநபாத்தின் குமாரனான
ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப் ேபாலவும்
அகியாவின் குமாரனான பாஷாவின் குடும்பத்ைதப்
ேபாலவும் அழிப்ேபன். 10 நாய்கள், ெயஸ்ரேயல்

பகுதியில் ேயசேபைல தின்னும். அவள் அடக்கம்
ெசய்யப்படமாட்டாள்’” என்றான்.
பிறகு அந்த இளம் தீர்க்கதரிசி கதைவத் திறந்துக்
ெகாண்டு ெவளிேய ஓடிவிட்டான்.

ெயகூைவ ராஜாவாக ேவைலக்காரர்கள்
அறிவிக்கிறார்கள்

11 ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள் (அதிகாரிகள்)
இருந்த இடத்திற்கு ெயகூ ேபானான். அந்த
அதிகாரிகளில் ஒருவன், “எல்லாம் சரியாக
உள்ளதா? ஏன் அந்தப் ைபத்தியக்காரன் உன்னிடம்
வந்தான்” என்று ேகட்டான்.
ெயகூ ேவைலக்காரர்களிடம், “உங்களுக்கு
அவைனயும் அவனது ைபத்தியகாரத்தனச்
ெசயைலயும் ெதரியுேம” என்றான்.

12 அதற்கு அதிகாரிகள், “இல்ைல! உண்ைமையச்
ெசால். அவன் என்ன ெசான்னான்?” என்று ேகட்க,
ெயகூ இளந்தீர்க்கதரிசி ெசான்னைதக் கூறினான்:
“அவன் என்னிடம், ‘கர்த்தர் ெசான்னதாவது: நான்
உன்ைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக அபிேஷகம்
ெசய்கிேறன்’ என்றான்” என்று ெசான்னான்.

13 உடேன ஒவ்ெவாரு அதிகாரியும் தனது
ஆைடையப் படிகளின் ேமல் விரித்தனர்.
எக்காளத்ைத ஊதி, “ெயகூ ராஜா ஆனான்!” என்று
அறிவித்தனர்.

ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்குச் ெசன்றது
14 எனேவ நிம்சியின் குமாரன் ேயாசபாத்தின்
குமாரனான ெயகூ ேயாராமுக்கு எதிராகச் சூழ்ச்சி
ெசய்தான்.
அப்ேபாது, ேயாராமும் இஸ்ரேவலரும் ேசர்ந்து
ஆராமின் ராஜாவாகிய ஆசேகலிடமிருந்து ராேமாத்
கீேலயாத்ைத பாதுகாக்க முயன்றனர். 15 ேயாராம்
ராஜா ஆசேகலுக்கு எதிராகப் ேபாரிட்டான். ஆனால்
ஆராமிய வீரர்கள் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தினார்கள். அவனும்
குணப்படுத்திக்ெகாள்ள ெயஸ்ரேயலுக்குப்
ேபானான்.
எனேவ ெயகூ, அதிகாரிகளிடம, “என்ைன நீங்கள்
புதிய ராஜாவாக ஏற்றுக்ெகாள்வதானால்
நகரத்திலிருந்து எவரும் தப்பித்துப் ேபாய் இந்தச்
ெசய்திைய ெயஸ்ரேயலின் ெசால்லாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.

16 ேயாராம் ெயஸ்ரேயலில் ஓய்ெவடுத்துக்
ெகாண்டிருந்தான். எனேவ ெயகூ இரதத்தில் ஏறி
ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான். அப்ேபாது யூதாவின்
ராஜாவாகிய அகசியாவும் ேயாராைமப் பார்க்க
வந்திருந்தான்.

17 ஒரு காவல்காரன் ெயஸ்ரேயல் நகரக்
ேகாபுரத்தின் மீது நின்று பார்த்தான். ெயகூவின்
ெபரிய கூட்டம் வருவைதக் கவனித்து, “ஒரு
ெபருங்கூட்டத்ைதப் பார்க்கிேறன்” என்றான்.
ேயாராம், “சிலைரக் குதிைரயில் அனுப்பி
அவர்கைள சந்தித்து, அவர்கள் சமாதானத்ேதாடு
வருகிறார்களா என்று விசாரியுங்கள்” என்றான்.

18 எனேவ, தூதுவன் ெயகூைவ சந்திக்க
குதிைரயில் ெசன்றான். தூதுவன், “நீங்கள்
சமாதானத்ேதாடு வருகிறீர்களா? என்று ராஜா
ேகட்கச் ெசான்னார்” என்று ேகட்டான்.
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அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்துடன் எந்த
சம்பந்தமும் உனக்கு இல்ைல! என்ைனப்
பின்ெதாடர்ந்து வா” என்றான்.
காவல்காரன் ேயாராமிடம், “தூதுவன் அந்தக்
கூட்டத்ேதாடு ேசர்ந்துவிட்டான். அவன் திரும்பி
வரவில்ைல” என்றான்.

19 பிறகு ேயாராம் இரண்டாவது தூதுவைன
குதிைரயில் அனுப்பினான். அவன் ெயகூவிடம்
ெசன்று, “ேயாராம் ராஜா ‘சமாதானம்’ ெசான்னான்”
என்றான்.
அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்திற்கும் உனக்கும் எந்த
சம்பந்தமுமில்ைல! என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வா”
என்றான்.

20 காவல்காரேனா ேயாராமிடம், “இரண்டாவது
தூதுவனும் கூட்டத்ேதாடு ேசர்ந்துக் ெகாண்டான்.
அவனும் திரும்பி வரவில்ைல. ஒரு
ைபத்தியக்காரைனப் ேபான்று ஒருவன் இரதத்ைத
ஓட்டுகிறான். நிம்சியின் குமாரனான
ெயகூைவப்ேபால அவன் ேதேராட்டுகிறான்”
என்றான்.

21 ேயாராம், “எனது இரதத்ைதக் ெகாண்டு வா!”
என்றான்.
ேவைலக்காரர் ராஜாவின் இரதத்ைதக் ெகாண்டு
வந்தான். இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாராமும்
யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவும் ெயகூைவ
சந்திக்கச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைன
ெயஸ்ரேயலியனாகிய நாேபாத்தின் நிலத்திேல
சந்தித்தனர்.

22 ேயாராம் ெயகூைவப் பார்த்து, “ெயகூ, நீ
சமாதானமாக வந்திருக்கிறாயா” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ெயகூ, “உன் தாயான ேயசேபல்
விபச்சாரமும் சூன்யமும் ெசய்து
ெகாண்டிருக்கும்வைர சமாதானமாக
இருக்கமுடியாது” என்றான்.

23 ேயாராம் குதிைரயில் ேவகமாகத் திரும்பினான்.
அவன் அகசியாவிடம், “அகசியா, இது தந்திரம்”
என்றான்.

24 ஆனால் ெயகூ தன் பலத்ைதெயல்லாம் கூட்டி
வில்லில் அம்ைப எய்தான். அம்பு அவனது முதுகில்
துைளத்து இதயத்தின் வழியாகச் ெசன்றது. அவன்
இரதத்திலிருந்து விழுந்து மரித்தான்.

25 ெயகூ தனது இரத ஓட்டியான பித்காரிடம்,
“ேயாராமின் உடைல எடுத்து ெயஸ்ரேயலியனாகிய
நாேபாத்தின் வயலில் ஏறி. நானும் நீயும் ேயாேராமின்
தந்ைதயான ஆகாேபாடு பயணம் ெசய்யும்ேபாது,
இவனுக்கு இவ்வாேற நிகழும் என்று கர்த்தர்
ெசான்னைத எண்ணிப்பார். 26 கர்த்தர், ‘ேநற்று
நான் நாேபாத் மற்றும் அவனது பிள்ைளகளின்
இரத்தத்ைதப் பார்த்ேதன். நான் ஆகாைப இேத
வயலில் தண்டிப்ேபன்’, என்று ெசான்னார்! எனேவ,
அவர் ெசான்னபடிேய, ேயாராமின் உடைல எடுத்து
வயலுக்குள் வீசு!” என்றான்.

27 யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியா இதைனப்
பார்த்து ஓடிப்ேபானான். அவன் ேதாட்ட
வீட்டிற்குப்ேபாக, ெயகூ அவைனத்
துரத்திப்ேபானான். ெயகூ, “அகசியாைவ அவன்
இரதத்தில் ெவட்டிப் ேபாடுங்கள்” என்றான்.
எனேவ ெயகூவின் ஆட்கள் அகசியாைவ
இப்ேலயாம், அருகிலுள்ள கூர் மைலக்கான
சாைலயில் எய்தனர். அவன் ெமகிேதாவுக்கு

ஓடிப்ேபாய் அங்ேகேய மரித்துப்ேபானான். 28

அகசியாவின் ேவைலக்காரர்கள் அவனது உடைல
எடுத்துக் ெகாண்டு எருசேலமுக்கு வந்தனர். தாவீது
நகரத்தில் முற்பிதாக்களின் கல்லைறயில் அவைன
அடக்கம் ெசய்தனர்.

29 இஸ்ரேவல் ராஜா ேயாராமின் 11வது
ஆட்சியாண்டில் அகசியா யூதாவின் ராஜாவாகினான்.

ேயசேபலின் பயங்கரமான மரணம்
30 ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
இச்ெசய்திைய ேயசேபல் அறிந்தாள். தைலையச்
சிங்காரித்து அலங்காரம் ெசய்து ெகாண்டு பிறகு
ஜன்னல் வழியாகப் பார்த்தாள். 31 ெயகூ நகரத்து
வாசலில் நுைழந்ததும் அவள், “சிம்ரி! அவைன ேபால
நீயும் உன் எஜமானைனக் ெகான்றிருக்கிறாய்”
என்றாள்.

32 ெயகூ ேமேல ஜன்னைலப் பார்த்து, “என்
பக்கத்தில் இருப்பது யார்?” என்று ேகட்டான்.
ேமலிருந்து இரண்டு மூன்று அலிகள் அவைனப்
பார்த்தார்கள். 33 அவர்களிடம் ெயகூ,
“ேயசேபைலக் கீேழ தள்ளுங்கள்” என்றான்.
அவர்களும் அவ்வாேற கீேழ அவைளத்
தள்ளினார்கள். அவளது இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்
சுவர் மீதும் குதிைரகள் மீதும் ெதளித்தது.
குதிைரகள் அவள் ேமேல நடந்துச் ெசன்றன. 34

ெயகூ, வீட்டிற்குள் ேபாய் உண்டு குடித்தான். அவன்,
“இப்ேபாது சபிக்கப்பட்ட இந்தப் ெபண்ைணப்
பாருங்கள். ராஜாவின் குமாரத்தியாைகயால் அவைள
அடக்கம் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

35 அந்த ஆட்கள் அவைள அடக்கம்பண்ணச்
ெசன்றனர். ஆனால் அவளது உடைலக் கண்டு
பிடிக்க முடியவில்ைல. அவர்கள் அவளது கபாலம்,
கால்கள், ைககள், ஆகியவற்ைறேய
கண்டுபிடித்தனர். 36 அவர்கள் ெயகூவிடம்
திரும்பிவந்தனர். பிறகு ெயகூ, “இது கர்த்தர்
திஸ்பியனாகிய எலியா என்னும் தமது
ெதாண்டைனக் ெகாண்டு ெசான்ன வார்த்ைத:
‘ெயஸ்ரேயலின் நிலத்தில் ேயசேபலின் மாமிசத்ைத
நாய்கள் தின்னும், என்றும் 37 இதுதான் ேயசேபல்
என்று ெசால்ல முடியாதபடி அவளது பிணம் வயல்
ெவளியில் ேபாடப்படும் எருைவப் ேபான்று ஆகும்’”
என்றான்.

சமாரியாவின் தைலவர்களுக்கு ெயகூ எழுதியது

ஆகாபின் 70 குமாரர்கள் (ேபரன்கள்)
சமாரியாவில் இருந்தனர். ெயகூ,
சமாரியாவில் அவர்கைள

வளர்க்கிறவர்களுக்கும், ஆள்பவர்களுக்கும்,
தைலவர்களுக்கும் கடிதங்கைள எழுதி
அனுப்பினான். 2 அதில் “இக்கடிதம் கண்டதும்,
உங்கள் எஜமானனுைடய பிள்ைளகளில் மிக
நல்லவனும் மிகத் தகுதியானவனுமாகிய ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். உங்களிடம் இரதங்களும்
குதிைரகளும் இருக்கின்றன. நீங்கள்
பலப்படுத்தப்பட்ட நகரத்தில் இருக்கின்றீர்கள்.
உங்களிடம் ஆயுதங்களும் உள்ளன. நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுத்தவைன அவனுைடய தந்ைதயின்
சிங்காசனத்தில் உட்கார ைவயுங்கள். பின் உங்கள்
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தந்ைதயின் குடும்பத்திற்காகப் ேபாராட வாருங்கள்”
என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.

4 ஆனால் ெயஸ்ரேயலில் உள்ள தைலவர்களும்
அதிகாரிகளும் பயந்தனர். அவர்கள் “ெயகூைவ
இரண்டு ராஜாக்களாலும் தடுக்க முடியவில்ைல,
எங்களாலும் முடியாது!” என்று ெசான்னார்கள்.

5 ஆகாபின் வீட்ைடப் பாதுகாத்தவர்களும்
நகரத்ைதப் பரிபாலித்தவர்களும் மூப்பர்களும்
ஆகாபின் குமாரர்கைளக் கவனிப்பவர்களும்
ெயகூவிற்குத் தூது அனுப்பி, “நாங்கள் உங்கள்
ேசவகர்கள். நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் நாங்கள்
ெசய்கிேறாம். ேவறு எவைரயும்
ராஜாவாக்கமாட்ேடாம். நீங்கள் நல்லெதன
நிைனப்பைத ெசய்யுங்கள்” என்றனர்.

சமாரியாவின் தைலவர்கள் ஆகாபின் குமாரர்கைளக்
ெகால்கிறார்கள்

6 பிறகு ெயகூ அவர்களுக்கு இரண்டாவது
கடிதத்ைத எழுதினான். அதில், “நீங்கள் எனக்கு
அடிபணிந்து உதவுவதாக இருந்தால், ஆகாப்
குமாரர்களின் தைலைய ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்.
நாைள இந்ேநரத்திற்குள் அவர்கைள என் முன்னால்
ெயஸ்ரேயலுக்கு ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான்.
ஆகாபுக்கு 70 குமாரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
நகரத் தைலவர்களால் வளர்க்கப்பட்டனர். 7

அவர்கள் ெயகூவின் கடிதத்ைதக் கண்டதும், அந்த
70 குமாரர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டனர்.
தைலகைளக் கூைடகளுக்குள் ேபாட்டு
ெயஸ்ரேயலிலுள்ள ெயகூவிடம் அனுப்பினார்கள். 8

ஒரு தூதுவன் ெயகூவிடம் வந்து, “அவர்கள்
ராஜாவின் குமாரர்களின் தைலகைளக் ெகாண்டு
வந்திருக்கிறார்கள்!” என்றான்.
ெயகூ, “விடியும்வைர நகர வாசலில் இரண்டு
குவியலாக அத்தைலகைள ைவத்திருங்கள்” என்று
கட்டைளயிட்டான்.

9 காைலயில், ெயகூ ெவளிேய வந்து ஜனங்கள்
முன்பு நின்றான். அவன் ஜனங்களிடம், “நீங்கள் ஏதும்
அறியாதவர்கள். நான் என் எஜமானனுக்கு எதிராகத்
திட்டங்கள் பல ைவத்திருந்ேதன். நான் அவைனக்
ெகான்ேறன். ஆனால் அவனது பிள்ைளகைளக்
ெகான்றது யார்? அவர்கைளக் ெகான்றவர்கள்
நீங்கள் தான்! 10 கர்த்தர் ெசான்னபடி எல்லாம்
நடக்கிறது என்பைத நீங்கள் அறியேவண்டும்.
ஆகாபின் குடும்பத்ைதப் பற்றி கர்த்தர் எலியாவின்
மூலம் கூறியிருக்கிறார். இப்ேபாது கர்த்தர் தான்
ெசய்வதாகச் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்து
முடித்துள்ளார்” என்றான்.

11 இவ்வாறு ெயகூ ெயஸ்ரேயலில் ஆகாபின்
குடும்பத்திலுள்ள அைனவைரயும் ெகான்றான்.
அேதாடு முக்கியமான மனிதர்கைளயும், ெநருங்கிய
நண்பர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும் ெகான்றுப்
ேபாட்டான். ஆகாபின் ஆட்கள் யாருேம உயிேராடு
விடப்படவில்ைல.

அகசியாவின் உறவினர்கைள ெயகூ ெகான்றது
12 ெயகூ ெயஸ்ரேயைல விட்டு சமாரியாவிற்குப்
ேபானான். வழியில் ேமய்ப்பனின் முகாம் என்று
அைழக்கப்படும் இடத்தில் நின்றான்.
ெபத்ஏகத்திற்குச் ெசல்லும் பாைதயின் அருகில்

உள்ள வீட்டுக்குச் ெசன்றான். அங்ேக ேமய்ப்பர்கள்
ஆட்டு மயிர் கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 13

யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவின் உறவினர்கைள
அங்ேக சந்தித்தான். ெயகூ அவர்கைளப் பார்த்து,
“நீங்கள் யார்?” என்றான்.
அதற்கு அவர்கள் “நாங்கள் அகசியாவின்
உறவினர்கள். நாங்கள் ராஜாவின் குமாரர்கைளயும்
ராஜ மாதாவின் (ேயசேபல்) குமாரர்கைளயும்
பார்ப்பதற்கு வந்திருக்கிேறாம்” என்றனர்.

14 ெயகூ (தன் ஆட்களிடம்) “இவர்கைள
உயிேராடு பிடியுங்கள்!” என்று கூறினான்.
அவனது ஆட்கள் அவர்கைள உயிேராடு பிடித்தனர்.
அவர்கள் ெமாத்தம் 42 ேபர் இருந்தனர். அவர்களில்
ஒருவரும் உயிேராடு இராதபடி ெபத்ஏகத் கிணறுக்கு
அருகில் அவர்கைள ெகான்றுேபாட்டனர்.

ெயகூ ேயானதாைப சந்தித்தது
15 அவ்விடத்ைத விட்டு பிறகு ெயகூ, ேரகாபின்
குமாரனான ேயானதாைப சந்தித்தான். அவனும்
ெயகூைவ சந்திக்க வந்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
ெயகூ அவைன வாழ்த்தி விட்டு, “நான் உனக்கு
இருப்பது ேபால நீ எனது உண்ைமயான
நண்பன்தானா?” என்று ேகட்டான்.
ேயானதாபும், “ஆமாம், நான் உனது உண்ைமயான
நண்பன்தான்” என்றான்.
ெயகூ, “அப்படியானால் உன் ைகையக் ெகாடு”
என்று ேகட்டான். அவன் தன் ைகையக்
ெகாடுத்தேபாது தன் இரதத்திற்குள் இழுத்தான்.

16 ெயகூ, “என்ேனாடு வா, நான் கர்த்தரிடம்
எவ்வளவு உறுதியான பக்தி ைவத்திருக்கிேறன் என்று
அறிந்துெகாள்ளலாம்” என்றான்.
எனேவ ேயானதாப் ெயகூவின் இரதத்தில் பயணம்
ெசய்தான். 17 ெயகூ சமாரியாவிற்கு வந்து அங்கு
உயிேராடுள்ள ஆகாபின் குடும்பத்திலுள்ள
அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டான். கர்த்தர்
எலியாவிடம் ெசான்னபடிேய அவன் ெசய்து
முடித்தான்.

பாகாலின் பக்தர்கைள ெயகூ அைழத்தது
18 பிறகு ெயகூ அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ேசர்த்துக் கூட்டினான். அவன் அவர்களிடம், “ஆகாப்,
பாகாலுக்குச் சிறிது ேசைவெசய்தான். ஆனால்
ெயகூ அவனுக்கு ேமல் இன்னும் கூடுதலாக ேசைவ
ெசய்வான்! 19 இப்ேபாது பாகாலின் பக்தர்கைளயும்
ஆசாரியர்கைளயும் கூப்பிடுங்கள். இக்கூட்டத்திற்கு
யாைரயும் தவறவிடாதீர்கள். பாகாலுக்குக் ெகாடுக்க
ெபரும்பலி இருக்கிறது! இக்கூட்டத்திற்கு
வராதவர்கைளக் ெகால்ேவன்!” என்று
ஆைணயிட்டான்.
இவ்வாறு ெயகூ தந்திரம் ெசய்தான். அவர்கள்
அத்தைன ேபைரயும் அழிப்பதுதான் அவனது திட்டம்.
20 ெயகூ, அவர்களிடம், “பாகாலுக்காக ஒரு
பரிசுத்த கூட்டத்ைத ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
ஆசாரியர்களும் அறிவித்தனர். 21 பிறகு ெயகூ
இஸ்ரேவல் நாடுகள் அைனத்திற்கும் ஒரு ெசய்திைய
அனுப்பினான். பாகாலின் பக்தர்கள் அைனவரும்
வந்தனர். எவரும் வீட்டிேல இல்லாமல் பாகாலின்
ஆலயத்திற்கு வந்தனர். ஆலயம் ஜனங்களால்
நிரம்பியது.

2 ராஜாக்கள் 10:4
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22 ெயகூ ேமலாைடகைள ைவத்திருந்த
ேவைலக்காரனிடம், “பாகாலின்
பக்தர்களுக்ெகல்லாம் ேமலாைடகைளக் ெகாண்டு
வா” என்று ெசான்னான். எனேவ அந்த
ேவைலக்காரனும் பாகாலின் பக்தர்களுக்கு
ேமலாைடகைளக் ெகாண்டு வந்தான்.

23 பிறகு ெயகூவும் ேரகாபின் குமாரனான
ேயானதாபும் பாகாலின் ஆலயத்திற்குள்
நுைழந்தார்கள். பாகாலின் ெதாண்டர்களிடம்,
“இங்ேக பாகாலின் பக்தர்கள் மட்டுேம
இருக்கேவண்டும் என்பைத சுற்றுமுற்றும் பார்த்து
உறுதி ெசய்துக் ெகாள்ளுங்கள். கர்த்தருைடய
ஊழியர்கள் இருக்கக் கூடாது” என்று
ஆைணயிட்டான். 24 அதன்படி பாகாலின் பக்தர்கள்
காணிக்ைககைளயும் தகனபலிகைளயும் ெசலுத்த
ஆலயத்திற்குள் ெசன்றனர்.
ெவளிேய, ெயகூவின் 80 ஆட்கள் காத்துக்
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம், “யாைரயும்
தப்பித்து ேபாகும்படி விடாதீர்கள். எவனாவது
எவைனயாவது தப்பிக்கவிட்டால், அவன் தனது
உயிைரக் ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்றான். 25 பிறகு
ெயகூ விைரவாகத் தகனபலி ெகாடுத்தபின், தனது
அதிகாரிகளிடமும் தளபதிகளிடமும், “உள்ேள ேபாய்
அைனவைரயும் ெகால்லுங்கள், உயிேராடு
எவைனயும் ெவளிேய வரவிடாதீர்கள்” என்றான்.
எனேவ தளபதிகள் தம் ெமலிந்த வாள்களால்
பாகாலின் பக்தர்கைளக் ெகான்று ேபாட்டு
பிணங்கைள ெவளிேய எறிந்தனர். பின் ஆலயத்தின்
உள்ளைறக்குள் ெசன்றனர். 26 ஞாபகக்கற்கைள
(தூண்கள்) பாகாலின் வீட்ைடவிட்டு ெவளிேய
எடுத்துப்ேபாட்டு அவற்ைற எரித்தனர். 27 பிறகு
பாகாலின் நிைனவுக் கற்கைளயும் பாகாலின்
வீட்டிைனயும் ெநாறுக்கினார்கள். ஆலயத்ைத
ஓய்வைறயாக ஒதுக்கினார்கள். எப்ேபாதும்
அசுத்தமாக ைவத்திருந்தனர். ஜனங்கள் அந்த
இடத்ைத கழிவைறயாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

28 இவ்வாறு ெயகூ பாகால் ஆராதைனைய
இஸ்ரேவல் நாட்டில் அழித்தான். 29 ஆனால் ெயகூ
முழுவதுமாக ேநபாத்தின் குமாரன்
ெயெராெபயாமின் பாவங்களிலிருந்து
திரும்பவில்ைல. இஸ்ரேவலின் பாவத்துக்குக்
காரணமான ெபத்ேதல், தாண் ஆகிய இடங்களில்
உள்ள தங்கக் கன்றுக் குட்டிகைள அவன்
அழிக்கவில்ைல.

இஸ்ரேவல் மீது ெயகூவின் ஆட்சி
30 கர்த்தர் ெயகூவிடம், “நல்லது ெசய்தாய், நான்
நல்லைவ எனச் ெசான்னைதச் ெசய்தாய். நீ
ஆகாபின் குடும்பத்தினைர அழித்துவிட்டாய். எனேவ
இஸ்ரேவைல உனது சந்ததியார், நான்கு தைல
முைறகளுக்கு ஆண்டு வருவார்கள்” என்றார்.

31 ஆனால் ெயகூ முழுமனேதாடு கர்த்தருைடய
சட்டப்படி கவனமாக வாழவில்ைல. அவன்
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள விட்டுவிடவில்ைல.

ஆசேகல் இஸ்ரேவைலத் ேதாற்கடித்தது
32 அப்ேபாது கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் பகுதிகள்
குைறந்துேபாகும்படி ெசய்தார். இஸ்ரேவலின்
ஒவ்ெவாரு எல்ைலையயும் ஆராமின் ராஜாவாகிய

ஆசேகல் தாக்கி ேதால்வியைடயச் ெசய்தான். 33

ஆசேகல் ேயார்தான் ஆற்று கிழக்குப் பகுதிகள் அது
கீேலயாத்தின் அைனத்து பகுதிகளும் காதியர்,
ரூேபனியர், மனாேசயர் ேகாத்திரங்களின்
பகுதிகைளயும் ெவன்றான். அவன் ஆேராேவர் முதல்
கீேலயாத்திலும் பாசானிலுமுள்ள பகுதிகள்
முழுவைதயும் ெவன்றான்.

ெயகூவின் மரணம்
34 ெயகூ ெசய்த பிற அருஞ்ெசயல்கைள எல்லாம்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகம்
கூறுகிறது. 35 இவன் மரித்ததும் முற்பிதாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் சமாரியாவில்
இவனுைடய முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர்.
இவனுக்குப் பிறகு இவனது குமாரன் ேயாவாகாஸ்
புதிய ராஜா ஆனான். 36 ெயகூ சமாரியாவில்
இருந்து இஸ்ரேவைல 28 ஆண்டுகள் ஆண்டு
வந்தான்.

யூதா ராஜாவின் அைனத்து குமாரர்கைளயும்
அத்தாலியாள் ெகான்றது

அத்தாலியாள் என்பவள் அகசியாவின்
தாயார் ஆவாள். தன் குமாரன் மரித்துப்
ேபானைதப் பார்த்ததும், எழுந்து அரச

குடும்பத்தினைரெயல்லாம் ெகான்றாள்.
2 ராஜாவாகிய ேயாராமின் குமாரத்தி ேயாேசபாள்
ஆவாள். இவள் அகசியாவிற்குச் சேகாதரி ஆவாள்.
ேயாவாஸ் அகசியா ராஜாவின் குமாரர்களுள்
ஒருவன். மற்றவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது அவள்
அவைனக் காப்பற்றி ஒளித்து ைவத்தாள். தன்
படுக்ைகயைறயிேலேய ேயாவாைசயும் அவனது
தாதிையயும் மைறத்து ைவத்தாள். இவ்வாறு
ேயாவாஸ் அத்தாலியாவால் ெகால்லப்படாமல்
தப்பித்தான்.

3 பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேயாவாசும்
ேயாேசபாவும் ஆறு ஆண்டுகள் மைறந்து இருந்தனர்.
அத்தாலியா யூதாைவ ஆண்டு வந்தாள்.

4 ஏழாவது ஆண்டில், தைலைம ஆசாரியனான
ேயாய்தா 100 ேபருக்கு அதிகாரிகைளயும்
தைலவர்கைளயும் காவலர்கைளயும் ஒருங்ேக
அைழத்தான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
கூடச்ெசய்து அவர்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். அவர்கைள ஆலயத்தில்
வாக்குறுதி ெகாடுக்கச் ெசய்து ராஜாவின்
குமாரைனக் காட்டினான்.

5 பின் அவன் அவர்களுக்கு ஆைணயிட்டு, “நீங்கள்
ெசய்யேவண்டிய காரியம் இதுதான். உங்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்கு ேபர் ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளில்
முைறப்படி வரேவண்டும். ராஜாவின் வீட்ைட
கவனித்து வரேவண்டும். 6 இன்ெனாரு மூன்றில் ஒரு
பங்கினர் சூர் வாசலில் இருக்க ேவண்டும். மூன்றில்
மற்ெறாரு பங்கினர் காவலர்களுக்குப் பின்னாலுள்ள
வாசலில் இருக்க ேவண்டும். இவ்வாறு நீ ராஜாவின்
வீட்ைடச் சுற்றி சுவர்ேபால இருக்க ேவண்டும. 7

ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளும் முடியும்ேபாது, மூன்றில்
இரண்டு பங்கினர் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
ராஜா ேயாவாைசயும் பாதுகாத்து நிற்பார்கள். 8

நீங்கள் ராஜா ேயாவாேசாடு தங்கி அவன் எங்கு
ேபானாலும் ேபாகேவண்டும். அவர்கள் எப்ேபாதும்
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அவைனச் சுற்றிேய இருக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் ைகயில் ஆயுதம்
ைவத்திருக்கேவண்டும். உங்கைள ெநருங்குகிற
எவைரயும் ெகான்று விடேவண்டும்” என்றான்.

9 ஆசாரியன் ேயாய்தாவின் ஆைணப்படி
தளபதிகள் ெசயல்பட்டார்கள். ஒவ்ெவாரு வரும் தம்
ஆட்கைள அைழத்தனர். சனிக்கிழைம ஒரு குழு
ேயாவாைச பாதுகாத்தது. மற்ற குழுக்கள் மற்ற
நாட்களில் காவல் காத்துவந்தனர். எல்ேலாரும்
ஆசாரியன் ேயாய்தாவிடம் வந்தனர். 10

ஆசாரியேனா தளபதிகளுக்கு ஈட்டி ேகடயம்
ேபான்றவற்ைறக் ெகாடுத்தான். இைவ அைனத்தும்
ராஜா தாவீதால் ஒரு காலத்தில் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. 11

இக்காவலர்கள் ஆயுதங்கேளாடு வலது
மூைலயிலிருந்து ஆலயத்தின் இடது மூைலவைர
நின்றனர். பலிபீடம், ஆலயம் ேபான்றவற்ைறச்
சுற்றிலும் நின்றனர். ராஜா ஆலயத்திற்குப்
ேபாகும்ேபாதும் அவைனச் சுற்றி நின்றனர். 12 அவன்
(ேயாய்தா) ேயாவாைச ெவளிேய அைழத்து வந்தான்.
அவன் தைலயில் மகுடத்ைதச் சூடி ராஜாவுக்கும்
ேதவனுக்கும் இைடயில் ஒப்பந்தத்ைத ெகாடுத்தனர்.
அவனுக்கு அபிேஷகம் ெசய்து புதிய ராஜாவாக
நியமித்தனர். அவர்கள் ைககைளத் தட்டி,
ஓைசெயழுப்பி “ராஜா பல்லாண்டு வாழ்க!” என்று
வாழ்த்தினார்கள்.

13 இராணி அத்தாலியாள் காவலர்களிடமிருந்தும்,
ஜனங்களிடமிருந்தும் எழுந்த இச்சத்தத்ைத
ேகட்டாள். அவள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள்
ேபானாள். 14 ராஜா வழக்கமாக நிற்கும் தூணருகில்
நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள். ராஜாவுக்காக
அதிகாரிகள் எக்காளம் வாசிப்பைதயும் கண்டாள்.
ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பைதயும் பார்த்தாள்.
அத்தாலியாள் அவள் நிைல குைலந்தைதக் காட்ட
தன் ஆைடகைளக் கிழித்துக் ெகாண்டாள். பின்
அவள் “துேராகம்! துேராகம்!” என்று கத்தினாள்.

15 பைடவீரர்கைளத் தன் கட்டுப்பாட்டில்
ைவத்திருக்கும் தளபதிகளுக்கு ஆசாரியன் ேயாய்தா
கட்டைளயிட்டான். ேயாய்தா, “ஆலயத்ைத விட்டு
ெவளிேய அத்தாலியாைளக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
அவைளச் சார்ந்தவர்கைளக் ெகால்லுங்கள். ஆனால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ெகால்லேவண்டாம்”
என்றான்.

16 எனேவ அவைள ஆலயத்ைதவிட்டு ெவளிேய
“குதிைர வாசலுக்கு” இழுத்து வந்து அங்ேக
அவைளக் ெகான்றனர்.

17 பிறகு கர்த்தருக்கும் ராஜாவுக்கும்
ஜனங்களுக்கும் இைடயில் ேயாய்தா ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்தான். இதன்படி ராஜாவும் ஜனங்களும்
கர்த்தருக்கு உரியவர்கள். பின் ேயாய்தா
ராஜாவுக்கும் ஜனங்களுக்கும் இைடயில் ஓர்
ஒப்பந்தம் ெசய்தான். அதன்படி ராஜா ஜனங்களுக்கு
நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும், ஜனங்களும் ராஜாவுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து வாழேவண்டும்.

18 பிறகு அைனவரும் ெபாய்த் ெதய்வமான
பாகாலின் ஆலயத்திற்குச் ெசன்றனர். பாகாலின்
உருவச்சிைலகைளயும் பலிபீடங்கைளயும் தூள்
தூளாக ெநாறுக்கினர். பாகாலின் ஆசாரியனான
மாத்தைனயும் பலிபீடத்தின் முன்னர் ெகான்றனர்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் ெபாறுப்பாளராகச் சில
மனிதைர ஆசாரியன் (ேயாய்தா) நியமித்தான். 19

ஆசாரியன் ஜனங்கைள வழிநடத்தினான். அவர்கள்
கர்த்தரின் ஆலயத்திலிருந்து ராஜாவின் வீட்டிற்குச்
ெசன்றனர். ராஜாேவாடு சிறப்பு காவலர்களும்
அதிகாரிகளும் ெசன்றனர். அவன் ராஜாவின் வீட்டின்
வாசலுக்குச் ெசன்றான். பிறகு (ராஜா ேயாவாஸ்)
அவன் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தான். 20 ஜனங்கள்
அைனவரும் மகிழ்ந்தனர். நகரம்
சமாதானமாயிருந்தது. வாளால் ெகால்லப்பட்ட
இராணி அத்தாலியாள் அரண்மைனக்கருகில்
ெகால்லப்பட்டாள்.

21 ேயாவாஸ் ராஜாவாகும்ேபாது அவனுக்கு ஏழு
வயது.

ேயாவாஸ் தன் ஆட்சிையத் ெதாடங்கியது

இஸ்ரேவலில் ெயகூ தன் ஆட்சிைய ஏழாம்
ஆண்டில் நடத்திக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ேயாவாஸ் ஆட்சி ெசய்யத் ெதாடங்கினான்.

அவன் எருசேலமில் 40 ஆண்டுகள் ஆண்டான்.
ெபெயர்ெசபாவிலுள்ள சிபியாள் என்பவள்தான்
ேயாவாசின் தாயார். 2 கர்த்தர் ெசான்ன நல்ல
ெசயல்கைள மட்டுேம ேயாவாஸ் ெசய்தான். அவன்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு அடிபணிந்து
வந்தான். ேயாய்தா எனும் ஆசாரியன் அவனுக்கு
கற்றுத் தந்தைதேய கைடபிடித்தான். 3 ஆனால்
அவன் ேமைடகைள அழிக்கவில்ைல. ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுக்ெகாள்ளும்
இடங்களில் பலிெகாடுப்பதும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிப்பதுமாக இருந்தனர்.

ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிட ேயாவாஸ் ஆைணயிட்டான்
4 ேயாவாஸ் ஆசாரியர்களிடம், “கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் அதிக பணம் இருக்கிறது. ஜனங்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு பரிசுத்தக்
காணிக்ைகயாகப் பணம் ெகாண்டு
வந்திருக்கிறார்கள். ஆலயவரி மற்றும் தம்
விருப்பம்ேபால் கணக்குப்
பார்க்கப்படும்ெபாழுெதல்லாம் அவர்கள் அைத
ெசலுத்தியுள்ளார்கள். மற்றும் தம் விருப்பம்ேபாலவும்
பணம் தருகின்றனர். ஆசாரியர்களாகிய நீங்கள்
உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒவ்ெவாருவரிடமிருந்தும்
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேமலும்
அப்பணத்ைதக் ெகாண்டுத் ேதைவயான இடத்தில்
ஆலயப்பணி ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.

6 ஆனால் ஆசாரியர்கள் பழுது பார்க்கவில்ைல.
ேயாவாஸ் தனது 23வது ஆட்சியாண்டில் கூட
அவர்கள் ஆலயப்பணி ெசய்யவில்ைல. 7 எனேவ
ேயாவாஸ் ராஜா ேயாய்தா ஆசாரியைனயும் மற்ற
ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்து, “ஏன் நீங்கள் ஆலயத்
திருப்பணிகள் ெசய்யவில்ைல? ஜனங்களிடமிருந்து
பணம் ெபற்றுக்ெகாள்வைதயும், அவற்ைற
பயன்படுத்துவைதயும் நிறுத்துங்கள். ஜனங்களின்
பணம் ஆலயத் திருப்பணிக்ேக பயன்பட ேவண்டும்”
என்றான்.

8 ஜனங்களிடமிருந்து பணம் ெபறுவைத
நிறுத்திவிடுவதாக ஆசாரியர்கள் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அேதாடு ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிடும் பணிையச்
ெசய்வதில்ைல என்றும் முடிவுச்ெசய்தனர். 9 எனேவ,
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ஆசாரியனான ேயாய்தா ஒரு ெபட்டிைய எடுத்து
அதன் ேமல் பகுதியில் துவாரமிட்டான். அதைனப்
பலிபீடத்தின் ெதன்பகுதியில் ைவத்தான். அப்ெபட்டி
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் நுைழயும்
கதவுக்கருகில் இருந்தது. சில ஆசாரியர்கள்
வாசைலக் காவல் ெசய்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருக்காக ஜனங்கள் தரும் பணத்ைத வாங்கி
ெபட்டிக்குள் ேபாட்டனர்.

10 பிறகு ஜனங்கேள ஆலயத்திற்குப்
ேபாகும்ேபாெதல்லாம் பணத்ைதப் ெபட்டிக்குள்
ேபாட ஆரம்பித்தனர். ெபட்டியில் ஏராளமான பணம்
இருப்பைத ராஜாவின் எழுத்தரும் (ெசயலாளர்)
தைலைம ஆசாரியரும் பார்த்தால் அவர்கள் வந்து
ெபட்டிையத் திறந்து பணத்ைத எடுப்பார்கள்.
அவர்கள் அப்பணத்ைத ைபகளில் ேபாட்டு
எண்ணினார்கள். 11 அப்பணம் எைட
ேபாடப்பட்டவுடன் அப்பணத்ைத கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். ஆலயத்தில் பணியாற்றும் தச்சர்கள்,
கட்டிட ேவைலக்காரர்கள் ேபான்ேறாருக்கு
அப்பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர். 12 அப்பணத்ைதக்
கல்ேவைல ெசய்பவர்களும் ெபற்றனர். இப்பணத்தின்
மூலம் மரங்கள், கற்கள், கர்த்தருைடய ஆலய
கட்டிடத்திற்கு பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான மற்ற
ெபாருட்கைளயும் வாங்கினார்கள்.

13 ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காகப்
பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர். ெவள்ளிக் கிண்ணங்கள்,
இைசக்கருவிகள், எக்காளங்கள், ெபான்
பாத்திரங்கள், ெவள்ளிப் பாத்திரங்கள்
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்ய ஆசாரியர்களால்
அப்பணத்ைத உபேயாகிக்க முடியாமல் ேபானது.
ேவைலக்காரர்களுக்குச் சம்பளம் ெகாடுக்கேவ
இப்பணம் உபேயாகமானது. அந்த
ேவைலக்காரர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
பழுதுபார்த்தார்கள். 15 எவரும் பணமுழுவைதயும்
எண்ணிப் பார்க்கவில்ைல. பணத்ைத என்ன
ெசய்தார்கள் என ேவைலக்காரர்கைள வற்புறுத்தவும்
இல்ைல. ஏெனனில் அவ்ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும் நம்பிக்ைகக்கு உரியவர்கள்!

16 குற்றப்பரிகாரப் பலியாகவும், பாவப்பரிகாரப்
பலியாகவும் ஜனங்கள் பணம் ெகாடுத்தார்கள்.
ஆனால் அப்பணத்ைத ஆலயத் திருப்பணி ெசய்யும்
ேவைலக்காரர்களுக்குச் சம்பளம் தர
பயன்படுத்தவில்ைல. அது ஆசாரியர்களுக்கு
உரியதாக இருந்தது.

ஆசேகலிடமிருந்து எருசேலைம ேயாவாஸ்
காப்பாற்றுகிறான்

17 ஆசேகல் ஆராம் நாட்டு மன்னன். அவன்
காத்தூர் நகரத்ேதாடு ேபாரிடச் ெசன்றான்.
அதைனத் ேதாற்கடித்த பின் எருசேலேமாடு
ேபாரிடத் திட்டமிட்டான்.

18 ேயாசபாத், ேயாராம், அகசியா ஆகிேயார்
முன்பு யூதாைவ ஆண்டனர். இவர்கள் ேயாவாசின்
முற்பிதாக்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு நிைறய
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்திருந்தனர். அைவ
ஆலயத்தில் இருந்தன. ேயாவாசும் ஆலயத்திற்குப்
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்திருந்தான். ேயாவாஸ் தன்
அரண்மைன வீட்டிலும் ஆலயத்திலும் இருந்த

ெபான்ைனயும் ெபாருைளயும் ேசர்த்து ஆராம்
(சீரியா) ராஜா ஆசேகலுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பினான்.
ஆசேகல் எருசேலமுக்கு எதிராகப் ேபாரிடவில்ைல.
அவன் ெவளிேயப் ேபானான்.

ேயாவாசின் மரணம்
19 ேயாவாஸ் ெசய்த ெபருைமக்குரிய
ெசயல்கெளல்லாம் யூதா ராஜாக்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

20 ேயாவாசின் ேவைலக்காரர்கள் (அதிகாரிகள்)
அவனுக்ெகதிராகச் சதி ெசய்தனர். அவர்கள்
அவைன சில்லாவுக்குப் ேபாகும் வழியில் உள்ள
மில்ேலா வீட்டிேல ெகான்றனர். 21 சிமியாதின்
குமாரனான ேயாசகாரும் ேசாேமரின் குமாரனான
ேயாசபாத்தும் ேயாவாசின் அதிகாரிகள். இவர்கேள
ேயாவாைசக் ெகான்றனர்.
தாவீது நகரத்தில் ஜனங்கள் ேயாவாைச அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர். ேயாவாசின்
குமாரனான அமத்சியா அடுத்த புதிய ராஜா ஆனான்.

ேயாவாகாசின் ஆட்சி ெதாடக்கம்

சமாரியாவில் ெயகூவின் குமாரனான
ேயாவாகாஸ் இஸ்ரேவலின் புதிய ராஜா
ஆனான். இது அகசியாவின் குமாரனான

ேயாவாசின் 23வது ஆட்சியாண்டின்ேபாது
ஏற்பட்டது. ேயாவாகாஸ் 17 ஆண்டுகள் ஆட்சி
ெசய்தான்.

2 கர்த்தருக்கு ேவண்டாதவற்ைறேய ேயாவாகாஸ்
ெசய்து வந்தான். இஸ்ரேவலரின் பாவத்துக்குக்
காரணமாயிருந்த ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைள இவனும்
பின்பற்றினான். அதைனச் ெசய்வைத
நிறுத்தவில்ைல. 3 அதனால் இஸ்ரேவலர்ேமல்
கர்த்தருக்கு ேகாபம் வந்தது. எனேவ அவர்கைள
கர்த்தர் ஆராம் ராஜா ஆசேகலின் ைகயிலும்,
ஆசேகலின் குமாரனான ெபனாதாத் ைகயிலும்
ஒப்பைடத்தார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது கர்த்தர் இரக்கம்
காட்டுகிறார்

4 பிறகு தமக்கு உதவி ெசய்யும்படி ேயாவாகாஸ்
கர்த்தரிடம் ெகஞ்சிக் ேகட்டுக் ெகாண்டான்.
கர்த்தரும் ெசவிசாய்த்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின்
துன்பங்கைளப் பார்த்தார். ஆராம் ராஜா
இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமப்படுத்துவைதக்
கவனித்தார்.

5 எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்ற
ஒருவைன அனுப்பினார். இஸ்ரேவலர்கள்
ஆராமியர்களிடமிருந்து விடுதைல ெபற்றனர். முன்பு
ேபால, அவர்கள் தமது கூடாரங்களுக்கு (வீடுகள்)
ெசன்றனர்.

6 எனினும் அவர்கள் தாம் பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தவில்ைல. இஸ்ரேவலர்கள் பாவம்
ெசய்வதற்குக் காரணமான ெயெராெபயாமின்
குடும்பத்தார் பாவங்கைள அவர்கள் ெதாடர்ந்து
ெசய்தனர். அவர்கள் சமாரியாவில் அெஷரா
தூண்கைளயும் ைவத்திருந்தனர்.

2 ராஜாக்கள் 13:6
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7 ஆராமின் ராஜா ேயாவாகாசின் பைடையத்
ேதாற்கடித்தான். பைடயில் பல வீரர்கைளக்
ெகான்றான். 50 குதிைர வீரர்கள், 10 இரதங்கள்,
10,000 காலாட் வீரர்கைள மட்டுேம விட்டுவிட்டான்.
ேயாவாகாசின் வீரர்கள் காலடியில் மிதிபட்ட
தூசிையப்ேபான்று ஆனார்கள்.

8 ேயாவாகாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கைளப்
பற்றியும் அவனது வலிைமபற்றியும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. 9 ேயாவாகாஸ் மரித்ததும்
அவனது முற்பிதாக்கேளாடு அவனும் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன சமாரியாவில்
அடக்கம் ெசய்தனர். பிறகு அவனது குமாரன்
ேயாவாஸ் ராஜா ஆனான்.

ேயாவாஸ் இஸ்ரேவைல ஆண்டது
10 ேயாவாகாசின் குமாரன் ேயாவாஸ்
சமாரியாவில் இஸ்ரேவலரின் ராஜா ஆனான். இது
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின் 37வது
ஆட்சியாண்டில் நிகழ்ந்தது. ேயாவாஸ் 16 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவைல ஆண்டான். 11 ேயாவாசும்
கர்த்தருக்குப் பிடிக்காதவற்ைறச் ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலர்களுக்குப் பாவத்ைதத் ேதடித்தந்த,
பாவத்ைத உண்டு பண்ணிய ேநபாத்தின் குமாரனான
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைளச் ெசய்வைத
இவனும் நிறுத்தவில்ைல. அவன் அவற்ைறத்
ெதாடர்ந்து ெசய்தான். 12 ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற
அருஞ்ெசயல்களும் அவனது வலிைமயும் அவன்
யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாேவாடு ெசய்த
ேபார்களும் பற்றி இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 13 ேயாவாஸ்
மரித்ததும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களான அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு சமாரியாவில் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ேயாவாசின் சிம்மாசனத்தில்
ெயெராெபயாம் ராஜாவாக அமர்ந்தான்.

ேயாவாஸ் எலிசாைவ சந்திக்கிறான்
14 எலிசா ேநாயுற்றான். பின், இந்த ேநாயாேலேய
அவன் மரித்துப்ேபானான். இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய
ேயாவாஸ், எலிசாைவப் பார்க்கப் ேபானான்.
ேயாவாஸ் எலிசாவுக்காக அழுதான். அவன் “என்
தந்ைதேய! என் தந்ைதேய! இது இஸ்ரேவலின்
இரதமும் அதன் குதிைரகளுக்கும் ஏற்ற ேநரமா?”
என்றான்.

15 எலிசா அவனிடம், “ஒரு வில்ைலயும் சில
அம்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
ேயாவாஸ் ஒரு வில்ைலயும், சில அம்புகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டான். 16 பிறகு எலிசா இஸ்ரேவல்
ராஜாவிடம், “வில்லில் உனது ைகைய ைவ”
என்றான். ேயாவாஸ் அவ்வாேற ெசய்தான். பிறகு
எலிசா தன் ைகைய ராஜாவின் ைகேயாடு
ைவத்தான். 17 எலிசா, “கிழக்கு ஜன்னைலத்
திறவுங்கள்” என்றான், ேயாவாஸ் அவ்வாேற
திறந்தான். பிறகு எலிசா “எய்துவிடு” என்றான்.
ேயாவாஸ் எய்தான். பிறகு எலிசா, “இது
கர்த்தருைடய ெவற்றி அம்பு! இது ஆராம் ேமல்
ெகாள்ளும் ெவற்றியாகும்! நீ ஆராமியர்கைள
ஆப்ெபக்கில் ெவல்வாய். அவர்கைள அழிப்பாய்”
என்றான்.

18 எலிசா ேமலும், “அம்புகைள எடு” என்றான்.
ேயாவாஸ் எடுத்தான். “தைரயின் ேமல் அடி” என்று
இஸ்ரேவல் ராஜாவிடம் கூறினான்.
ேயாவாஸ் மூன்று முைற தைரயின் மீது அடித்தான்.
பிறகு நிறுத்தினான். 19 அதனால் ேதவமனிதனுக்கு
(எலிசாவிற்கு) ேயாவாசின் ேமல் ேகாபம் வந்தது.
அவன், “நீ ஐந்து அல்லது ஆறுமுைற அடித்திருக்க
ேவண்டும்! அதனால் ஆராைம அது அழியும்வைர
ேதாற்கடித்திருப்பாய்! ஆனால் இப்ேபாது நீ
மூன்றுமுைற மட்டுேம ஆராைம ெவல்வாய்!”
என்றான்.

எலிசாவின் கல்லைறயில் நிகழ்ந்த அதிசயம்
20 எலிசா மரித்தான். ஜனங்கள் அவைன அடக்கம்
ெசய்தனர். அடுத்த ஆண்டில் ஒரு வசந்த காலத்தில்
ேமாவாபிய வீரர்களின் குழு ஒன்று பைடெயடுத்து
தாக்கியது. ேபாருக்கான ெபாருட்கைள
எடுப்பதற்காக அவர்கள் வந்தனர். 21 சில
இஸ்ரேவலர்கள் மரித்த ஒருவைன அடக்கம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் வீரர்கள்
வருவைதப் பார்த்தார்கள். உடேன (பயந்து)
பிணத்ைத எலிசாவின் கல்லைறக்குள் வீசிவிட்டு
ஓடினார்கள். பிணமானது எலிசாவின் எலும்பின் மீது
பட்டது, அதற்கு உயிர் வந்து எழுந்து நின்றான்!

ஆராமியர்கேளாடு ேபாரிட்டு ேயாவாஸ் இஸ்ரேவலிய
நகரங்கைள மீட்டது

22 ேயாவாகாசின் ஆட்சிகாலம் முழுவதும்,
ஆராமின் ராஜாவாகிய ஆசேகல்
இஸ்ரேவலர்களுக்குத் துன்பம் ெகாடுத்துவந்தான்.
23 ஆனால் கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்கள் ேமல்
கருைணேயாடு இருந்தார். அவர் ஆபிரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகியவர்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகயின் காரணமாக கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கைள அழிப்பதில்ைல. இன்னும்
அவர்கைள தூர எறியவில்ைல.

24 ஆராமின் ராஜாவாகிய ஆசேகல் மரித்தான்,
அவனது குமாரனான ெபனாதாத் புதிய ராஜா
ஆனான். 25 அவன் மரிக்கும் முன்னர் ஆசேகல்
ேயாவாசின் தந்ைதயான ேயாவகாசுடன் ேபாரிட்டுப்
ேபாரில் பல நகரங்கைளக் ைகப்பற்றினான். ஆனால்
இப்ேபாது ேயாவாஸ் ஆசேகலின் குமாரனான
ெபனாதாத்ேதாடு ேபாரிட்டு அந்நகரங்கைள
எடுத்துக் ெகாண்டான். மூன்றுமுைற ேயாவாஸ்
ெபனாதாத்ைத ெவற்றிப்ெபற்று இஸ்ரேவல்
நகரங்கைளத் திரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டான்.

யூதாவில் அமத்சியா ஆட்சி ெசய்தல்

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாகாசின்
குமாரன் ேயாவாசின் இரண்டாம் ஆட்சி
ஆண்டில் யூதாவின் ராஜாவாகிய

ேயாவாசின் குமாரன் அமத்சியா ராஜா ஆனான். 2

அவன் தனது 25வது வயதில் ராஜா ஆனான்.
எருசேலமில் 29 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது
தாய் எருசேலம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ெயாவதானாள்.
3 அவன் கர்த்தரால் சரியானைவ என்று
ெசால்லப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்தான். ஆனால்
தனது முற்பிதா தாவீைதப் ேபான்று முழுைமயாக
ேதவைனப் பின்பற்றவில்ைல. தந்ைத ேயாவாஸ்

2 ராஜாக்கள் 13:7
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ெசய்த பல ெசயல்கைள இவனும் ெசய்தான். 4

இவனும் ெபாய் ெதய்வங்களின் ேகாவில்கைள
அழிக்கவில்ைல. ஜனங்கள் அங்கு ெதாழுதுக்
ெகாள்ள பலிகள் இடுவதும் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதுமாக இருந்தனர்.

5 அமத்சியா ைகயில் ஆட்சி உறுதியான ேபாது,
தனது தந்ைதையக் ெகான்ற ேவைலக்காரர்கைள
(அதிகாரிகைளக்) ெகான்றான். 6 ஆனால் அவன்
ேமாேசயின் சட்டங்களின் புத்தகத்தில்
எழுதியுள்ளபடி, ெகாைலயாளிகளின்
குழந்ைதகைளக் ெகால்லவில்ைல. கர்த்தர் தன்
ஆைணகைளேய அந்த புத்தகத்தில் ேமாேச மூலம்
எழுதியுள்ளார். ேமாேச, “குழந்ைதகள் ெசய்த
தவறுக்காகப் ெபற்ேறார்கள் ெகால்லப்படக்கூடாது.
ெபற்ேறார்கள் ெசய்த தவறுக்காகப் பிள்ைளகள்
ெகால்லப்படக் கூடாது. ஒருவன் தான் ெசய்த
தவறுகளுக்கு மாத்திரேம மரணத்ைத
அைடயேவண்டும்” என்று எழுதியுள்ளான்.

7 அவன் 10,000 ஏேதாமியர்கைள உப்புப்
பள்ளத்தாக்கில் ெகான்றுேபாட்டான். ேசலாைவப்
ேபார் மூலம் பிடித்து அவைன “ெயாக்திேயல்” என்று
அைழத்தான். அந்த இடம் இன்றும் “ெயாக்திேயல்”
என்று அைழக்கப்படுகிறது.

அமத்சியா ேயாவாசுக்கு எதிராகப் ேபார்ெசய்ய
விரும்பியது

8 அமத்சியா தூதுவர்கைள ெயகூவின் குமாரனும்
ேயாவாகாசின் குமாரனும், இஸ்ரேவலின்
அரசனுமான ேயாவாசிடம் அனுப்பினான். அவன்,
“வா, ேநரில் ஒருவைரெயாருவர் சந்தித்து ேபாரிட்டுப்
பார்ப்ேபாம்” என்று ெசால்லிவிட்டான்.

9 இஸ்ரேவலரின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் அதற்குப்
பதிலாக யூத ராஜா அமத்சியாவிற்கு,
“லீபேனானிலுள்ள முட்ெசடியானது ேகதுரு மரத்ைத
ேநாக்கி, ‘நீ உன் குமாரத்திைய என் குமாரனுக்கு
மணமுடித்துக் ெகாடு’ என்று ெசால்லச்ெசான்னது.
ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டு மிருகம்
அந்த வழியாகப் ேபாகும்ேபாது அந்த முட்ெசடிைய
மிதித்துப்ேபாட்டது. 10 நீ ஏேதாமியைரத்
ேதாற்கடித்ததால் உன் மனம் உன்ைனக் கர்வம்
ெகாள்ளச்ெசய்தது. நீ ெபருைம பாராட்டிக்ெகாண்டு
உன் வீட்டிேலேய இரு! நீ இதைனச் ெசய்தால், நீ
விழுவாய், யூதாவும் உன்ேனாடு விழும்” என்றான்.

11 ஆனாலும் அமத்சியா காதுெகாடுத்து
ேகட்கவில்ைல. ஆைகயால் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் வந்தான். யூதாவிலுள்ள
ெபத்ஷிேமஸ் என்னும் இடத்தில் அவனும் யூதாவின்
அரசனுமான அமத்சியாவும் ேமாதிக்ெகாண்டனர். 12

இஸ்ரேவல் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது. யூதவீரர்கள்
வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபானார்கள். 13 ெபத்ஷிேமஸ்,
என்னும் இடத்தில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ேயாவாஸ், அகசியாவின் குமாரன் யூதாவின்
ராஜாவாகிய அமத்சியாைவச் சிைற பிடித்தான்.
அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
எருசேலமிலுள்ள சுவைர, 600 அடி நீளத்திற்கு
எப்பிராயீம் வாசல் ெதாடங்கி மூைல வாசல்மட்டும்
இடித்துப்ேபாட்டான். 14 பிறகு ேயாவாஸ் அங்கு
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் உள்ள சகல பணிமூட்டுகைளயும்,

அரண்மைனயின் காசாளர்கைளயும்
ைகப்பற்றினான். ஜனங்கைளயும் சிைற பிடித்து
சமாரியாவிற்குப் ேபானான்.

15 ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும்
அவன், அமத்சியாவிற்கு எதிராக எவ்வாறு
ேபாரிட்டான் என்ற விளக்கமும்இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. 16 ேயாவாஸ் மரித்ததும் அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவன்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்கேளாடு கூடேவ சமாரியாவில்
அடக்கமானான். ேயாவாசின் குமாரனான
ெயெராெபயாம் புதிய ராஜா ஆனான்.

அமத்சியாவின் மரணம்
17 இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ேயாவாசின்
குமாரனான அமத்சியா, இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ேயாவாகாசின் குமாரனான ேயாவாஸ் மரித்தபின், 15
ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தான். 18 அமத்சியாவின்
மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் யூத ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 19

எருசேலமில் அமத்சியாவிற்கு எதிராக ஜனங்கள்
திட்டமிட்டனர். அமத்சியா லாகீசுக்கு
ஓடிப்ேபானான். ஆனால் ஜனங்கள் லாகீசுக்கு
ஆட்கைள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் அவைன
அங்ேக ெகான்றனர். 20 ஜனங்கள் அமத்சியாவின்
உடைலக் குதிைரயில் ைவத்துக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவைன தாவீதின் நகரத்தில் எருசேலமில் அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர்.

யூதாவில் அசரியா தனது ஆட்சிையத் ெதாடங்குதல்
21 பிறகு யூதாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கள்,
அமத்சியாவின் குமாரன் அசரியாைவப் புதிய
ராஜாவாக்கினர். அப்ேபாது அவனுக்கு 16 வயது. 22

ஆைகயால் அமத்சியா ராஜா மரித்து அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கமான பிறகு அசரியா
மீண்டும் ஏலாைதக்கட்டி, அதைன யூதாவிற்குத்
திரும்பக் ெகாடுத்தான்.

இஸ்ரேவலில் இரண்டாம் ெயெராெபயாமின் ஆட்சி
ெதாடங்கியது

23 ேயாவாசின் குமாரனான ெபெராெபயாம்
இஸ்ரேவல் ராஜாவாக சமாரியாவில் ஆட்சிையத்
ெதாடங்கி 41 ஆண்டுகள் ஆட்சி ெசய்தான்.
அப்ேபாது யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின்
குமாரன் அமத்சியா பதிைனந்தாம் ஆட்சியாண்டில்
இருந்தான். 24 தவெறன்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறேய ெயெராெபயாம் ெசய்துவந்தான்.
இஸ்ரேவலுக்கு பாவத்ைதக் ெகாண்டுவந்த
ேநபாத்தின் குமாரனான ெயெராெபயாமின்
பாவச்ெசயல்கைள இவன் நிறுத்தவில்ைல. 25

ெயெராெபயாம் ெலெபா ஆமாத்தின் எல்ைல முதல்
அரபா கடல் மட்டுமுள்ள இஸ்ரேவல் பகுதிகைளத்
திரும்ப ேசர்த்துக்ெகாண்டான். இது, இஸ்ரேவலின்
கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரனான அமித்தாயின்
குமாரனான ேயானாவான காத்ேதப்ேபரிலிருந்து
வந்த தீர்க்கதரிசி மூலம் ெசான்னபடி நிகழ்ந்தது. 26

இஸ்ரேவலில் ஒவ்ெவாருவரும், அவர்கள்
அடிைமகளாகேவா அல்லது
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சுதந்திரமானவர்களாகேவா இருந்தாலும் அவர்கள்
துன்பப்படுவைதக் கர்த்தர் கண்டார்.
இஸ்ரேவலர்களுக்கு உதவ ஒருவர் கூட மீதியாக
இருக்கவில்ைல 27 உலகத்திலிருந்து
இஸ்ரேவலர்களின் ெபயைர எடுத்து
விடேவண்டுெமன்று கர்த்தர் என்றும்
ெசான்னதில்ைல. எனேவ கர்த்தர் ேயாவாசின்
குமாரனான ெயெராெபயாம் மூலம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றினார்.

28 ெயெராெபயாம் ெசய்த மற்ற
அருஞ்ெசயல்களும் அவரது வலிைமயும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. இதில் ெயெராெபயாம்
தமஸ்குைவையயும் ஆமாத்ைதயும் ேபாரிட்டு
இஸ்ரேவேலாடு ேசர்த்துக் ெகாண்டதும் உள்ளது.
(இந்நகரங்கள் யூதாேவாடு ேசர்ந்திருந்தது) 29

ெயெராெபயாம் மரித்ததும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களான முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ெயெராெபயாமின் குமாரனான
சகரியா அடுத்த புதிய ராஜா ஆனான்.

யூதாவில் அசரியா அரசாண்டது

இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ெயெராெபயாமின் 27வது ஆட்சியாண்டின்
ேபாது அமத்சியாவின் குமாரனான அசரியா

யூதாவின் ராஜாவானான். 2 அசரியா அரசாள
வந்தேபாது அவனுக்கு 16 வயது. அவன் எருசேலமில்
52 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயார்
எருசேலமின் எக்ேகாலியாள் ஆகும். 3 அசரியா தன்
தந்ைதையப் ேபாலேவ, கர்த்தர் ெசான்ன சரியான
வழியில் வாழ்ந்து வந்தான். அமத்சியா ெசயலாற்றிய
விதத்திேலேய அசரியாவும் பின்பற்றிச்
ெசயலாற்றினான். 4 இவன் ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ஆலய ேமைடகைள அழிக்கவில்ைல. அந்த
இடங்களில் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து பலி ெகாடுத்தும்,
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தும்,
ெதாழுதுெகாண்டும் வந்தனர்.

5 அசரியாவிற்குத் ெதாழுேநாய் வரும்படி கர்த்தர்
ெசய்தார். மரிக்கும்வைர இவன்
ெதாழுேநாயாளியாகேவ இருந்தான். இவன் தனி
வீட்டில் வாழ்ந்தான். இவனது குமாரனான ேயாதாம்,
அரண்மைனயின் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஜனங்கைள நியாயம்தீர்த்து வந்தான்.

6 அசரியா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் யூத
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. 7 அசரியா மரித்ததும் தனது
முற்பிதாக்கேளாடு தாவீதின் நகரத்திேல அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அசரியாவின் குமாரனான ேயாதாம்
அவனுக்குப் பிறகு புதிய ராஜாவானான்.

இஸ்ரேவலில் சகரியாவின் குறுகிய ஆட்சி
8 ெயெராெபயாமின் குமாரனான சகரியா
சமாரியாவிலிருந்து இஸ்ரேவலைர 6 மாத
காலத்திற்கு அரசாட்சி ெசய்தான். இது யூதாைவ
அசரியா 38வது ஆண்டில் ஆளும் ேபாது நிகழ்ந்தது.
9 கர்த்தரால் தவறானைவ என்று ெசால்லப்பட்ட
அைனத்துக் காரியங்கைளயும் சகரியா ெசய்தான்.
அவன் தன் முற்பிதாக்கள் ெசய்த பாவங்கைளேய
ெசய்தான். இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப் பண்ணின

ேநபாத்தின் குமாரனாகிய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைள அவன் நிறுத்தவில்ைல.

10 யாேபசின் குமாரனான சல்லூம் என்பவன்
சகரியாவிற்கு எதிராக திட்டம் தீட்டினான்.
ஜனங்களுக்கு முன்பு இப்ேலயிமில் ெகான்று விட்டு
புதிய ராஜாவானான். 11 சகரியா ெசய்த மற்ற
ெசயல்கைளப்பற்றிஇஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 12

இவ்வாறு கர்த்தருைடய வார்த்ைதகள்
உண்ைமயானது. கர்த்தர் ெயகூவிடம் அவனது
சந்ததியார் 4 தைலமுைறயினர் இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைத ஆள்வார்கள் என்று கூறியிருந்தார்.

இஸ்ரேவலில் சல்லூமின் குறுகிய கால ஆட்சி
13 யாேபசின் குமாரனான சல்லூம் என்பவன், யூதா
வின் ராஜாவாகிய உசியாவின் 39ஆம்
ஆட்சியாண்டில் இஸ்ரேவலின் ராஜாவானான்.
சல்லூம் ஒரு மாதம் சமாரியாவிலிருந்து ஆண்டான்.

14 காதியின் குமாரனான ெமனாேகம்
திர்சாவிலிருந்து சமாரியாவுக்கு வந்து யாேபசின்
குமாரனான சல்லூைம ெவட்டிக்ெகான்றான். பிறகு
அவன் புதிய ராஜா ஆனான்.

15 சகரியாவுக்கு எதிராக, சல்லூம் ெசய்த சதிகள்
உட்பட, அவனுைடய எல்லா மீதியான ெசயல்கைளப்
பற்றியும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இஸ்ரேவைல ெமனாேகம் ஆண்டது
16 சல்லூம் மரித்தபிறகு, ெமனாேகம் திப்சாைவயும்
அதன் சுற்றுப் பகுதிகைளயும் ேதாற்கடித்தான்.
ஜனங்கள் அவனுக்கு நகர வாசைலத் திறக்க
மறுத்தனர். எனேவ அவன் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்ததும் நகரத்திலுள்ள
கர்ப்பவதிகைளெயல்லாம் கீறிப்ேபாட்டான்.

17 ெமனாேகம் எனும் காதியின் குமாரன்
இஸ்ரேவலின் புதிய ராஜா ஆனேபாது, யூதாவில்
அசரியாவின் 39வது ஆட்சியாண்டு நைடெபற்றது.
ெமனாேகம் பத்து ஆண்டுகள் சமாரியாவிலிருந்து
அரசாண்டான். 18 கர்த்தரால் தவறு என்று
குறிப்பிடப்பட்ட ெசயல்கைளெயல்லாம் ெமனாேகம்
ெசய்து வந்தான். இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்
பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள அவன்
நிறுத்தவில்ைல.

19 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய பூல், இஸ்ரேவலுக்கு
எதிராகப் ேபாரிடவந்தான். ெமனாேகம் அவனுக்கு
75,000 பவுண்டு ெவள்ளிையக் ெகாடுத்தான்.
இவ்வாறு ெகாடுத்ததன் மூலம் பூலின் உதவிையப்
ெபற்று தனது அரைச வலுப்படுத்திக்ெகாண்டான். 20

அைனத்து ெசல்வர்களிடமும் வல்லைம
உள்ளவர்களிடமும் வரி வசூல் ெசய்து ெமனாேகம்
ெசல்வத்ைதப் ெபருக்கினான். அவன்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் 50 ெவள்ளி ேசக்கல் வரி
விதித்தான். பிறகு அதைன இவன் அசீரியாவின்
ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்து வந்தான். எனேவ,
அசீரியாவின் ராஜா இஸ்ரேவலில் தங்காமல்
விலகிப்ேபானான்.

21 ெமனாேகம் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்
எல்லாம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற

2 ராஜாக்கள் 14:27
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புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 22 ெமனாேகம்
மரித்ததும் இவனது முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப் பிறகு இவனது
குமாரனான ெபக்காகியா புதிய ராஜா ஆனான்.

இஸ்ரேவைல ெபக்காகியா அரசாண்டது
23 ெமனாேகமின் குமாரனான ெபக்காகியா
இஸ்ரேவைல சமாரியாவிலிருந்து ஆளத்
ெதாடங்கினான். அப்ேபாது யூதாவில் அசரியாவின்
50வது ஆட்சியாண்டு நடந்துக் ெகாண்டிருந்தது.
ெபக்காகியா இரண்டு ஆண்டுகள் அரசாண்டான். 24

கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெபக்காகியா ெசய்து
வந்தான். இவனும் இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்
பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள நிறுத்தவில்ைல.

25 ெபக்காகியாவின் பைட அதிகாரியாக
ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்கா இருந்தான்.
ெபக்கா ெபக்காகியாைவ, சமாரியா ராஜாவின்
அரண்மைனயிேலேய ெகான்றுேபாட்டான்.
ெபக்காகியாைவக் ெகான்றெபாழுது ெபக்காவிடம்
கீேலயாத்தின் 50 ஆட்கள் இருந்தனர். பிறகு அவன்
புதிய ராஜா ஆனான்.

26 ெபக்காகியா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்
எல்லாம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இஸ்ரேவைலப் ெபக்கா அரசாண்டது
27 ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்கா
சமாரியாவிலிருந்து இஸ்ரேவைல அரசாண்டான்.
அப்ேபாது யூதாவில் அசரியாவின் 52வது
ஆட்சியாண்டு நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது, ெபக்கா 20
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். 28 கர்த்தரால் தவெறன்று
ெசால்லப்பட்ட ெசயல்கைளேய ெபக்கா
ெசய்துவந்தான். இவன், இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைள நிறுத்தவில்ைல.

29 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிேலசர்,
வந்து இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகப் ேபாரிட்டான்.
அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ெபக்காவின் ஆட்சி
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது. திகிலாத்பிேலசர்,
ஈேயான், ெபத்மாக்கா எனும் ஆேபல், யேனாவாக்,
ேகேதஸ், ஆத்ேசார், கீேலயாத், கலிேலயா,
நப்தலியின் அைனத்து பகுதிகைளயும் ைகப்பற்றி
இப்பகுதியிலுள்ள ஜனங்கைளச் சிைறபிடித்து
அசீரியாவிற்குக் ெகாண்டுேபானான்.

30 ஏலாவின் குமாரனான ஒெசயா என்பவன்
ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்காவிற்கு எதிராகச்
சதிெசய்தான். அவைன உசியாவின் குமாரனாகிய
ேயாதாமின் 20ஆம் ஆட்சியாண்டில்
ெவட்டிக்ெகான்றான். புதிய ராஜாவானான்.

31 ெபக்காவின் மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்
அைனத்தும்இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

யூதாைவ ேயாதாம் அரசாண்டது
32 உசியாவின் குமாரனான ேயாதாம் யூதாவின்
ராஜாவானான். அப்ேபாது இஸ்ரேவலில்

ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்காவின்
இரண்டாவது ஆட்சியாண்டு நடந்தது. 33 ேயாதாம்
ஆட்சிக்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 25 வயது. இவன்
எருசேலமிலிருந்து 16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
இவனது தாயின் ெபயர் எருசாள், இவள்
சாேதாக்கின் குமாரத்தி ஆவாள். 34 ேயாதாம் தன்
தந்ைத உசியாைவப் ேபான்று, கர்த்தர் சரி என்று
ெசான்னைத ெசய்துவந்தான். 35 ஆனால் இவன்
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலய ேமைடகைள
அழிக்கவில்ைல. ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து அந்த
இடங்களில் பலியிட்டும் நறு மணப் ெபாருட்கைள
எரித்தும் ெதாழுதுெகாண்டும் வந்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலுள்ள ேமல் கதைவக்
கட்டினான். 36 ேயாதாமின் மற்ற
அருஞ்ெசயல்கெளல்லாம் யூத ராஜாக்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

37 அப்ேபாது, கர்த்தர் ஆராமின் ராஜாவாகிய
ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவின் குமாரனான
ெபக்காைவயும் யூதாவிற்கு எதிராகப் ேபாரிட
அனுப்பத் ெதாடங்கினார்.

38 ேயாதாம் மரித்ததும் தனது முற்பிதாக்கேளாடு
தாவீது நகரத்திேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
இவனுக்குப் பிறகு இவனது குமாரனான ஆகாஸ்
என்பவன் புதிய ராஜா ஆனான்.

ஆகாஸ் யூதாவின் ராஜா ஆனது

ேயாதாமின் குமாரனான ஆகாஸ் என்பவன்
யூதாவின் ராஜா ஆனான். அப்ேபாது
இஸ்ரேவலில் ெரமலியாவின் குமாரனான

ெபக்கா என்பவனின் 17வது ஆட்சியாண்டு
நைடெபற்றது. 2 ஆகாஸ் ராஜாவாகும்ேபாது
அவனது வயது 20, அவன் எருசேலமிலிருந்து 16
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். நல்லெதன்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைற ஆகாஸ் ெசய்யவில்ைல.
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்த தனது
முற்பிதாவான தாவீைதப்ேபான்று இவன்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. 3 இவன்
இஸ்ரேவலின் மற்ற ராஜாக்கைளப்ேபான்று ஆண்டு
வந்தான். அவன் தன் குமாரைனயும் தகனபலியாகக்
ெகாடுத்தான். இஸ்ரேவலர்கள் வந்தெபாழுது,
கர்த்தர் நாட்ைட விட்டுத் துரத்திய ஜனங்கள்
ெசய்துவந்ததுேபான்ற பயங்கரமான பாவங்கைளச்
ெசய்துவந்தான். 4 ஆகாஸ் ேமைடகளில் பலியிட்டும்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தும் வந்தான். ேமைட,
மைலஉச்சி, ஒவ்ெவாரு மரத்தடி என அைனத்து
இடங்களிலும் ெதாழுதுெகாண்டு வந்தான்.

5 பிறகு, ஆராமின் ராஜாவாகிய ேரத்சீன்
என்பவனும், இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்கா என்பவனும்,
எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபாரிட வந்தனர். அவர்கள்
ஆகாைச முற்றுைகயிட்டனர். ஆனால், ேதாற்கடிக்க
முடியவில்ைல. 6 அப்ேபாது ஆராம் ராஜாவாகிய
ேரத்சீன் ஏலாத்ைதத் திரும்பப் ெபற்றான்.
ஏலாத்திலிருந்து யூதர்கள் அைனவைரயும் திரும்ப
எடுத்துக் ெகாண்டான். ஆராமியர்கள் ஏலாத்தில்
குடிேயறினார்கள். இன்றுவைர அங்ேக அவர்கள்
இருக்கின்றனர்.

7 ஆகாஸ் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய
திகிலாத்பிேலசரிடம் தூதுவைன அனுப்பினான்.

2 ராஜாக்கள் 16:7
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“நான் உங்கள் ேசவகன். நான் உங்களுக்கு
குமாரைனப் ேபான்றவன். என்ைன ஆராம்
ராஜாவிடமிருந்தும் இஸ்ரேவல் ராஜாவிடமிருந்தும்
வந்து காப்பாற்றுங்கள். அவர்கள் என்ேனாடு ேபார்
ெசய்ய வருகிறார்கள்!” என்று தூதுவிட்டான். 8

ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும் அரண்மைன
கருவூலத்திலும் உள்ள ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும் எடுத்து அசீரியாவின் ராஜாவுக்குக்
காணிக்ைகயாக அனுப்பினான். 9 அசீரியாவின்
ராஜா, ஆகாஸ் ெசான்னைதக் ேகட்டு தமஸ்குவுக்குப்
ேபாய் அதற்கு எதிராகப் ேபாரிட்டான். அவன்
அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றி அங்குள்ளவர்கைளச்
சிைறபிடித்து கீர்க்கு நாடு கடத்தினான்
(ெவளிேயற்றினான்) அவன் ேரத்சீைனயும்
ெகான்றான்.

10 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிேலசைர
சந்திக்க ராஜா ஆகாஸ் தமஸ்குவுக்குப்ேபானான்.
ஆகாஸ் அங்ேக பலி பீடத்ைதப் பார்த்தான். அவன்
அதனுைடய மாதிரிையயும் வடிவத்ைதயும்
ஆசாரியனாகிய உரியாவுக்கு அேதேபால ஒரு
பலிபீடம் ெசய்வதற்காக அனுப்பினான். 11 ஆகாஸ்
தமஸ்குவிலிருந்து திரும்பி வருவதற்குள் ஆசாரியன்
உரியா ராஜாவால் அனுப்பப்பட்ட மாதிரியின்படிேய
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டிமுடித்தான்.

12 ஆகாஸ் தமஸ்குவிலிருந்து திரும்பியதும்,
பலிபீடத்ைதப் பார்த்தான். அதில் பலிகைளச்
ெசலுத்தினான். 13 அதில் அவன் தகன பலிையயும்
தானிய காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தினான்.
அேதாடு, பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
சமாதானப் பலியின் இரத்தத்ைதயும் இந்தப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தான்.

14 கர்த்தருைடய முன்னிைலயில் ஆலயத்தின்
முன்னாலிருந்த ெவண்கலப் பலி பீடத்ைத ஆகாஸ்
ெபயர்த்ெதடுத்தான். அந்த ெவண்கலப் பலிபீடம்
ஆகாஸின் பலிபீடத்திற்கும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கும் இைடயில் இருந்தது. அந்த
ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதத் தனது பலிபீடத்திற்கு
வடக்குப் பக்கத்தில் ைவத்தான். 15 ஆசாரியனாகிய
உரியாவிற்கு ராஜா ஒரு கட்டைளயிட்டான். அவன்,
“நீ இந்த ெபரிய பலிபீடத்தின் ேமல் காைலச்
சர்வாங்க தகனபலிையயும் மாைல தானியக்
காணிக்ைகையயும் ேதசத்தின் ஜனங்களின்
சர்வாங்கத் தகன பலிையயும் அவர்களது தானியக்
காணிக்ைககைளயும் பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ெசலுத்தேவண்டும். அதன்ேமல்
சர்வாங்க தகனபலி மற்றும் உயிர் பலிகளின்
இரத்தத்ைதயும் ெதளிப்பாய். நான் என் ெசாந்தக்
காரியத்துக்கு ேதவனிடம் ேகட்க, (விசாரிக்க),
(வழிகாட்ட) மட்டும் ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதப்
பயன்படுத்துேவன்” என்று கூறினான். 16 அதன்படிேய
ஆசாரியன் உரியா அைனத்ைதயும் ஆகாஸ் ராஜா
அவனுக்குக் கட்டைளயிட்டபடி ெசய்தான்.

17 ேமலும் ஆகாஸ் ராஜா வண்டிகளில் உள்ள
சவுக்குகைள (பீடங்கைள) அறுத்தான். அவற்றின்
ேமலுள்ள ெகாப்பைறகைள எடுத்தான். ெவண்கலக்
காைளகளின் ேமலிருந்த ெபரிய (கடல்) ெதாட்டிைய
இறக்கி கற்களின் தள வரிைசயில் ைவத்தான். 18

ஆலயத்தின் உள்ேள கட்டப்பட்டிருந்த ஓய்வுநாள்
(மண்டபத்ைத) ஆகாஸ் நீக்கினான். ேமலும் ராஜா
பிரேவசிக்கும் மண்டபத்ைதயும் கர்த்தருைடய

ஆலயத்திலிருந்து நீக்கினான். இைவ
அைனத்ைதயும் ஆலயத்திலிருந்து நீக்கி ராஜா
அவற்ைற அசீரியரின் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்.

19 ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள்
அைனத்தும் யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 20 ஆகாஸ்
மரித்ததும் தாவீது நகரத்திேல தனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவனுக்குப் பிறகு அவனது குமாரனான எேசக்கியா
புதிய ராஜா ஆனான்.

இஸ்ரேவைல ஓெசயா ஆளத்ெதாடங்கியது

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசின் 12ஆம்
ஆட்சியாண்டில் ஏலாவின் குமாரனாகிய
ஓெசயா என்பவன் இஸ்ரேவலின்

ராஜாவானான். இவன் ஒன்பது ஆண்டுகள்
சமாரியாவில் இருந்து இஸ்ரேவைல அரசாண்டான்.
2 கர்த்தரால் தவறு என்று குறிப்பிடப்பட்ட
காரியங்கைளேய ஓெசயா ெசய்துவந்தான். ஆனால்
இவன் இதற்கு முன் இஸ்ரேவைல ஆண்ட
ராஜாக்கைளப் ேபான்று அவ்வளவு ெகட்டவனாக
இல்ைல.

3 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சல்மனாசார்
என்பவன் இவனுக்கு எதிராகப் ேபார்ெசய்ய
வந்தான். ஓெசயா சல்மனாசாரின் ேசவகன் ஆகி
அவனுக்கு வரி ெசலுத்தி வந்தான்.

4 ஆனால், பிறகு ஓெசயா தனக்கு எதிராகச் சதி
ெசய்வைத அசீரியா ராஜா அறிந்துெகாண்டான்.
ஓெசயா எகிப்து ராஜாவுக்குத் தூதுவர்கைள
அனுப்பியிருந்தான். எகிப்து ராஜாவின் ெபயர் ேசா
ஆகும். அந்த ஆண்டில், முன்ைனய ஆண்டுகைள
ேபான்று ஓெசயா சல்மனாசாருக்கு வரி
ெசலுத்தவில்ைல. அதனால் சல்மனாசார்
ஓெசயாைவப் பிடித்து சிைறயில்ேபாட்டான்.

5 பிறகு அசீரிய ராஜா இஸ்ரேவல் முழுவதும்
பயணம் ெசய்தான். அவன் சமாரியாவிற்கு வந்தான்.
அவன் அதைன மூன்று ஆண்டுகள்
முற்றுைகயிட்டான். 6 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
ஓெசயாவின் ஒன்பதாவது ஆட்சியாண்டில் அசீரிய
ராஜா சமாரியாைவப் பிடித்தான்.
இஸ்ரேவலர்கைளச் சிைற பிடித்து அசீரியாவுக்குக்
ெகாண்டு ேபானான். அவன் அவர்கைள ேகாசான்
ஆற்று ஓரமான ஆலாகிலும் ஆேபாரிலும் ேமதியரின்
நகரங்களிலும் குடிைவத்தான்.

7 இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ததால்
அவர்களுக்கு இவ்வாறு நடந்தது. கர்த்தர் தாேம
இஸ்ரேவலர்கைள எகிப்தின் பார்ேவானிடமிருந்து
மீட்டு ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார்! ஆனால் அவர்கள்
ேவறு ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்பித்தனர். 8 அவர்களுக்கு முன்பு
(அந்நிலப்பகுதியில்) அங்கிருந்து கர்த்தர்
துரத்தியிருந்த நாட்டினரின் பழக்கங்கைள அவர்கள்
பின்பற்றினார்கள். அவர்களும் தங்கள் ராஜாக்கள்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தவற்ைறேய (தீைம) ெசய்தனர்.
9 இஸ்ரேவலர்கள் இரகசியமாக தங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராகக் காரியங்கைளச்
ெசய்தனர். அந்தக் காரியங்கள் தவறாயின.

2 ராஜாக்கள் 16:8
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இஸ்ரேவலர்கள் தங்களது சிறிய நகரங்கள் முதல்
ெபரிய ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கள் வைர
அவர்களின் எல்லா நகரங்களிலும் ேமைடகைள
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலயங்கைளக்
கட்டினார்கள். 10 இவர்கள் ஞாபகக் கற்கைளயும்
அெசரியா தூண்கைளயும் ஒவ்ெவாரு மைலயின்
உச்சியிலும் ஒவ்ெவாரு பச்ைசமரத்தடிகளிலும்
உருவாக்கினார்கள். 11 இஸ்ரேவலர்கள் அங்கு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து
ெதாழுதுெகாண்டனர். ஏற்ெகனேவ கர்த்தரால்
அந்நாட்ைடவிட்டு ெவளிேய துரத்தப்பட்ட
நாட்டினைரப்ேபான்ேற இவர்களும் ெசய்து வந்தனர்.
இஸ்ரேவலர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது கர்த்தைரக்
ேகாபங்ெகாள்ள ெசய்தது. 12 கர்த்தர், “நீங்கள்
இதைனச் ெசய்யக்கூடாது” என்று ஏற்ெகனேவ
ெசால்லியிருந்தாலும் அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு
ேசைவச் ெசய்தனர்.

13 இஸ்ரேவலர்கைளயும் யூத ஜனங்கைளயும்
ஒவ்ெவாரு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமும்
ஞானதிருஷ்டிக்காரர்கள் மூலமும் கர்த்தர் எச்சரித்து
வந்தார். கர்த்தர், “நீங்கள் ெசய்யும் ெகட்ட
ெசயல்களில் இருந்து திரும்புங்கள். எனது
கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு நான்
ெகாடுத்த சட்டங்கைளப் பின்பற்றுங்கள்.
இச்சட்டங்கைள நான் உங்களுக்கு எனது
ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் ெகாடுத்து
வந்ேதன்” என்றார்.

14 ஆனால் ஜனங்கள் அதைனக் கவனிக்கவில்ைல.
அவர்கள் தம் முற்பிதாக்கைளப் ேபாலேவ
பிடிவாதமுள்ளவர்களாய் இருந்தனர். அவர்களின்
முற்பிதாக்களும் தமது ேதவனாகிய கர்த்தைர
நம்பவில்ைல. 15 ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
சட்டங்கைள மறுத்தனர். தமது முற்பிதாக்கேளாடு
கர்த்தர் ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகயும்
மறுத்தனர். கர்த்தருைடய எச்சரிக்ைககைளயும்
அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். அவர்கள் பயனற்ற
விக்கிரகங்கைள ெதாழுதுக் ெகாண்டு
பயனற்றுப்ேபானார்கள். அவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றியுள்ள ஜனங்கைளப் ேபான்று வாழ்ந்தனர்.
ஆனால் அது கர்த்தரால் விலக்கப்பட்ட
வாழ்க்ைகயாய் இருந்தது.

16 ஜனங்கள் அவர்களது ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய கற்பைனகைளப் பின்பற்றுவைத
நிறுத்தினார்கள். அவர்கள் இரண்டு
ெபாற்கன்றுக்குட்டிகைளயும் உருவத் தூண்கைள
நாட்டி வானத்தில் உள்ள
நட்சத்திரங்கைளெயல்லாம் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
பாகாலுக்கு ேசைவ ெசய்தனர். 17 ெநருப்பில்
தங்கள் குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும்
அவர்கள் பலியாகக் ெகாடுத்தனர். எதிர்காலத்ைத
அறிந்துக் ெகாள்ள மந்திரங்கைளயும்
சூனியங்கைளயும் பயன்படுத்தினார்கள். பாவம் என்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்றுக்கு அவர்கள் தம்ைமத்தாேம
பலியாக்கிக்ெகாண்டு கர்த்தருைடய ேகாபத்துக்கு
ஆளானார்கள். 18 எனேவ இஸ்ரேவலில் கர்த்தர்
மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைளத் தம்
பார்ைவயிலிருந்து அப்புறப்படுத்தினார். யூதாவின்
ேகாத்திரத்ைதத் தவிர, ேவறு எந்த

இஸ்ரேவலர்கைளயும் கர்த்தர் அங்கு
விட்டுைவக்கவில்ைல.

யூத ஜனங்களும் குற்றவாளியானது
19 யூத ஜனங்களும் கூட தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ேபாலேவ வாழ்ந்தனர்.

20 இஸ்ரேவலின் வழிவந்தவர்கள் அைனவைரயும்
கர்த்தர் விலக்கினார். அவர்களுக்கு நிைறய
துன்பங்கைளக் ெகாடுத்தார். அவர்களது
எதிரிகளால் அவர்கைள அழியவிட்டார். இறுதியில்,
தமது பார்ைவயில் இருந்து தூர விலக்கினார். 21

கர்த்தர் இஸ்ரேவைல தாவீதின் (வீட்ைடவிட்டுப்)
குடும்பத்ைத விட்டுப் பிரித்தார், ேநபாத்தின்
குமாரனான ெயெராெபயாைம இஸ்ரேவலருக்கு
ராஜாவாக்கினர். அப்ேபாது அவன் இஸ்ரேவலைரக்
கர்த்தைர விட்டு விலகவும் ெபரும்பாவங்கள்
ெசய்யவும் ைவத்துவிட்டான். 22 எனேவ இஸ்ரேவலர்
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளப் பின்பற்றினார்கள்.
அப்பாவங்கைளச் ெசய்துெகாண்டிருக்காதபடி 23

தம்ைம கர்த்தர் தமது பார்ைவயிலிருந்து அவர்கைள
விலக்கும்வைர தடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல.
ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு நடக்கும் என்று கர்த்தர்
கூறியிருந்தார். இதைனத் தனது தீர்க்கதரிசிகள்
மூலம் ெசால்லி வந்தார். எனேவ, இஸ்ரேவலர்கள்
தங்கள் நாட்டிலிருந்து அசீரியாவிற்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர். இன்றுவைர அங்ேகேய
இருக்கின்றனர்.

சமாரியர்களின் ெதாடக்கம்
24 அசீரியாவின் ராஜா இஸ்ரேவலைர
சமாரியாவிலிருந்து ெவளிேயற்றினான். பிறகு அவன்
பாபிேலான், கூத்தா, ஆபா, ஆமாத்,
ெசப்பர்வாயிமிலும் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கைள அங்ேக குடிேயற்றினான். அவர்கள்
சமாரியாவிலும் அைதச் சுற்றியுள்ள இடங்களிலும்
வாழ்ந்தனர். 25 அவர்கள் சமாரியாவில்
வாழத்ெதாடங்கியேபாது, கர்த்தைர உயர்வாக
மதிக்கவில்ைல. எனேவ, கர்த்தர் சிங்கங்கைள
அனுப்பி அவர்கைளத் தாக்கினார். அவர்களில்
சிலைர அச்சிங்கங்கள் ெகான்றுேபாட்டன. 26 சிலர்
அசீரியாவின் ராஜாவிடம், “நீங்கள் ெவளியிடங்களில்
இருந்து ெகாண்டுவந்து சமாரியாவில் குடிேயற்றிய
ஜனங்கள் அந்நாட்டு ெதய்வத்தின் சட்டங்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளவில்ைல. அதனால் அந்த ெதய்வம்
அவர்கைளக் தாக்க சிங்கங்கைள அனுப்புகிறார்.
அைவ அந்நாட்டு ெதய்வத்தின் சட்டங்கைள
அறியாதவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுகிறது”
என்றார்கள்.

27 அதற்கு அசீரியாவின் ராஜா, “நீங்கள்
சமாரியாவிலிருந்து சில ஆசாரியர்கைள அைழத்து
வந்தீர்கள் அல்லவா. சமாரியாவுக்கு நான் ைகப்பற்றி
வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைனத் திருப்பியனுப்பி
அவைன அங்ேக வாழும்படி விடுங்கள், பிறகு அவன்
ஜனங்களுக்கு அந்நாட்டின் ெதய்வத்தின்
சட்டங்கைளக் கற்றுத்தருவான்” என்றான்.

28 எனேவ அவ்வாேற சமாரியாவிலிருந்து
அைழத்துப்ேபாயிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவைன
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ெபத்ேதல் என்னும் இடத்தில் வாழைவத்தனர். அவன்
கர்த்தைர எவ்வாறு கனப்படுத்துவது என்று
ஜனங்களுக்குக் கற்றுத்தந்தான்.

29 ஆனால் அந்தந்த ஜாதிையச் ேசர்ந்தவர்கள்
தங்கள் ெதய்வங்கைள உருவாக்கினார்கள்.
அவற்ைற அவர்கள் குடிேயறிய நகரங்களில் சமாரியர்
உருவாக்கிய ேமைடகளின் ேகாவில்களில்
ைவத்தனர். 30 பாபிேலானிய ஜனங்கள் சுக்ேகாத்
ெபேனாத் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும்,
கூத்தின் ஜனங்கள் ேநர்கால் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வத்ைதயும், ஆமாத்தின் ஜனங்கள் அசிமா
என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும், 31 ஆவியர்கள்
நிேபகாஸ், தர்தாக் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளயும் உண்டாக்கினார்கள்.
ெசப்பர்வியர் ெசப்பர்வாயிமின் ெதய்வங்களாகிய
அத்ரமேலக்குக்கும் அன்னமேலக்குக்கும் தங்கள்
பிள்ைளகைள ெநருப்பில் தகன பலி
ெகாடுத்துவந்தனர்.

32 அவர்கள் கர்த்தருக்கும் ஆராதைனச்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
அவர்களுக்குள் ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டனர். இந்த ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்காக
அவ்வாலயங்களில் பலிெகாடுத்து வந்தனர். 33

அவர்கள் கர்த்தைர மதித்தார்கள். அேத சமயத்தில
தமக்குச் ெசாந்தமான ெபாய்த் ெதய்வங்கைளயும்
ேசவித்தார்கள். தம் ெசாந்த நாடுகளில் வழிபட்டு
வந்த விதத்திேல தம் ெசாந்தத் ெதய்வங்கைள
அங்கும் ேசவித்து வந்தனர்.

34 இன்றும் அவர்கள் முன்பு ேபாலேவ வாழ்ந்து
வருகிறார்கள். அவர்கள் கர்த்தைர
கனப்படுத்துவதில்ைல. அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின்
விதிகளுக்கும் கற்பைனகளுக்கும்
அடிபணிவதில்ைல. இஸ்ரேவல் என்று ெபயரிட்ட
யாக்ேகாபுவின் ஜனங்களுக்குக் கற்பித்த
சட்டத்திற்கும் கற்பைனகளுக்கும்
அடிபணிவதில்ைல. 35 இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
கர்த்தர் ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்து ெகாண்டார்.
அவர் அவர்களிடம், “நீங்கள் அந்நிய ெதய்வங்கைள
மதிக்கக் கூடாது. அேதாடு அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, அவற்றுக்கு
ேசைவெசய்யேவா பலிகள் ெசலுத்தேவா கூடாது, 36

ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைரப் பின்பற்ற ேவண்டும்.
ேதவனாகிய கர்த்தேர உங்கைள எகிப்திலிருந்து
மீட்டார். உங்கைளக் காப்பாற்ற கர்த்தர் தனது
ெபரிய வல்லைமையப் பயன்படுத்தினார். நீங்கள்
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டு அவருக்குப் பலிகள்
தரேவண்டும். 37 நீங்கள் அவர் உங்களுக்காக
எழுதிய விதிகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,
ேபாதைனகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிய
ேவண்டும். எப்ெபாழுதும் இவற்றுக்கு
அடிபணியேவண்டும். ேவறு ெதய்வங்கைள மதிக்கக்
கூடாது. 38 நான் உங்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய மறக்கக்கூடாது. நீங்கள் பிற
ெதய்வங்கைள மதிக்கக்கூடாது. 39 உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர மட்டுேம நீங்கள் மதிக்க
ேவண்டும்! பிறகு அவர் உங்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
உங்கைளக் காப்பாற்றுவார்” என்றார்.

40 ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் இதற்கு
ெசவிசாய்க்கவில்ைல. அவர்கள் அதற்கு முன்னால்
ெசய்தவற்ைறேய மீண்டும் ெதாடர்ந்து ெசய்து

வந்தனர். 41 எனேவ, இப்ேபாது ேவறு நாட்டினர்
கர்த்தைர மதிப்பேதாடு தங்கள் ெதய்வங்கைளயும்
ேசவித்து வருகின்றனர். அவர்களின் பிள்ைளகளும்
ேபரப் பிள்ைளகளும் இதைன தங்கள் முற்பிதாக்கள்
ெசய்ததுேபாலேவ ெதாடர்ந்து இன்றுவைரயிலும்
கூட ெசய்து வருகின்றனர்.

யூதாவில் எேசக்கியா அரசாள ெதாடங்கியது

எேசக்கியா என்பவன் யூத ராஜா ஆகாஸின்
குமாரன் ஆவான். இவன்
ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது இஸ்ரேவலில்

ஏலாவின் குமாரன் ஓெசயா என்பவனின் மூன்றாம்
ஆட்சியாண்டு நிகழ்ந்தது. 2 எேசக்கியா அரசாள
வந்தேபாது அவனுக்கு 25 வயது. இவன் எருசேலமில்
29 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது தாயின்
ெபயர் ஆபி ஆகும். இவள் சகரியாவின் மகளாவாள்.

3 எேசக்கியா தனது முற்பிதாவான
தாவீைதப்ேபான்ேற கர்த்தர் ெசான்ன சரியான
ெசயல்கைளச் ெசய்துவந்தான்.

4 எேசக்கியா ேமைடகைள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயத்ைத அழித்தான். அவர்களின்
ஞாபகக் கற்கைளயும்கூட உைடத்தான்.
அெசரியாவின் உருவத் தூண்கைள
ெவட்டிப்ேபாட்டான். ேமாேச ெசய்த ெவண்கல
பாம்ைப உைடத்துப் ேபாட்டான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அதற்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்தனர். இவ்ெவண்கலப் பாம்பானது “நிகுஸ்தான்”
என்று அைழக்கப்பட்டது. ஏெனனில் அன்றுவைர
இஸ்ரேவலர்கள் இந்த ெவண்கலப் பாம்ைப
ெதாழுதுவந்தனர்.

5 அவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ேமல்
நம்பிக்ைக ைவத்தான். யூதாவின் ராஜாக்கள்
அைனவரிலும் எேசக்கியாைவப் ேபான்று அவனுக்கு
முன்னும் அவனுக்குப் பின்னும் ஆட்கள் இல்ைல. 6

எேசக்கியா கர்த்தருக்கு மிகவும் நம்பிக்ைக
உள்ளவனாக இருந்தான். இவன் கர்த்தைரப்
பின்பற்றுவைத விடவில்ைல. ேமாேசக்குக் கர்த்தர்
ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கும் அவன் கீழ்ப்படிந்து
வந்தான். 7 கர்த்தரும் எேசக்கியாேவாடு இருந்தார்.
எேசக்கியா தான் ெசய்கிற அைனத்திலும்
ெவற்றிகரமாக இருந்தான்.
எேசக்கியா அசீரியாவின் ஆட்சித் தைலைய விட்டு
பிரிந்து, அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு ேசைவ ெசய்வைத
நிறுத்திவிட்டான். 8 எேசக்கியா
ெபலிஸ்தியர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
காசாவைரயும் அதன் சுற்று வட்டாரங்கைளயும்
ெவன்றான். ெபலிஸ்தியரின் சிறியதும் ெபரியதுமான
(ேகாட்ைடயைமந்த) நகரங்கைளெயல்லாம்
ேதாற்கடித்துவிட்டான்.

அசீரியர்கள் சமாரியாைவக் ைகப்பற்றியது
9 அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சல்மனாசார்
சமாரியாவிற்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டான். அவனது
பைட நகரத்ைதச் சுற்றிக் ெகாண்டது. யூதாவில்
எேசக்கியாவின் நான்காம் ஆட்சியாண்டின்ேபாது
இது நடந்தது. (இது இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய
ஏலாவின் குமாரன் ஓேசயாவின் ஏழாம்
ஆட்சியாண்டு.) 10 மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
சல்மனாசார் சமாரியாைவக் ைகப்பற்றினான். யூத
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ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின் ஆறாம்
ஆட்சியாண்டில் சமாரியாைவ இவன்
பிடித்துக்ெகாண்டான். (இது இஸ்ரேவல்
ராஜாவாகிய ஓேசயாவின் ஒன்பதாம் ஆட்சியாண்டு)
11 அசீரியாவின் ராஜா இஸ்ரேவலர்கைள
அசீரியாவுக்குச் சிைறபிடித்துக் ெகாண்டுெசன்றான்.
அவன் அவர்கைள ேகாசான் ஆற்ேறாரங்களிலுள்ள
ஆலாக், ஆேபார், ேமதியரின் நகரங்கள்
ஆகியவற்றில் குடிேயற்றினான். 12 இஸ்ரேவலர்கள்
தமது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அடிபணியாததால்
இது இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. அவர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய தாசனாகிய ேமாேச
கட்டைளயிட்டவற்றுக்கு அடிபணியவில்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகையக் ேகட்காதேதாடு, அதைன
அவர்கள் ைகக்ெகாள்ளவில்ைல.

அசீரியா யூதாைவப் பிடிக்கத் தயாராகிறது
13 எேசக்கியாவின் 14வது ஆட்சியாண்டின்ேபாது
சனெகரிப் எனும் அசீரியாவின் ராஜா, யூதாவிலுள்ள
ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கள் அைனத்திலும்
தாக்குதல் நடத்தினான். இவன் எல்லா
நகரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தான். 14 பிறகு யூதாவின்
ராஜாவாகிய எேசக்கியா, லாகீசிலிருந்த
அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு தூது அனுப்பினான். அவன்,
“நான் தவறு ெசய்துவிட்ேடன். என்ைன
தனியாகவிட்டுவிடுங்கள். பிறகு உங்களுக்கு
ேவண்டியைத நான் தருேவன்” என்றான்.
பிறகு அசீரியாவின் ராஜா யூத ராஜாவாகிய
எேசக்கியாவிடம் 300 தாலந்து ெவள்ளிையயும் 30
தாலந்து ெபான்ைனயும் கட்டும்படி கூறினான். 15

கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும் அரண்மைன
கருவூலத்திலும் உள்ள ெவள்ளி முழுவைதயும்
எேசக்கியா ெகாடுத்தான் 16 அப்ெபாழுது,
கர்த்தருைடய ஆலய வாசலில் உள்ள கதவுகளிலும்
நிைலகளிலும் தான் பதித்திருந்த ெபான்ைனயும்
எடுத்து அசீரிய ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்.

அசீரியாவின் ராஜா எருசேலமிற்கு ஆட்கைள
அனுப்புகிறான்

17 அசீரியாவின் ராஜா தனது மூன்று மிக
முக்கியமான பைடத்தளபதி உள்ளப்
ெபரும்பைடேயாடு எருசேலமிற்கு எேசக்கியா
ராஜாவிடம் அனுப்பினான். அவர்கள் லாகீசிலிருந்து
எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் வண்ணார்
துைறயின் வழியிலுள்ள ேமல்குளத்து வாய்க்காலில்
நின்றனர். 18 அவர்கள் ராஜாைவ வரவைழத்தார்கள்.
அப்ெபாழுது இல்க்கியாவின் குமாரனான
எலிகாக்கீம் எனும் அரண்மைன விசாரிப்புக்காரனும்
ெசப்னா என்னும் சம்பிரதியும் ஆசாப்பின்
குமாரனாகிய ேயாவாக் எனும் கணக்கனும்
அவர்கைள சந்திக்கப் ேபானார்கள்.

19 தளபதிகளில் ஒருவன் (அவனுக்கு ரப்சாக்ேக
என்ற பட்டம் இருந்தது) அவர்களிடம், “மாெபரும்
அசீரிய ராஜா ெசான்னைத எேசக்கியாவிடம்
கூறவும்” என்று ெசான்னான். அைவ வருமாறு:
“எதன் ேமல் உன் நம்பிக்ைகைய ைவத்திருக்கிறாய்?
20 நீ, வீணான வார்த்ைதகைளேய ேபசுகிறாய். நீ,

‘ேபாருக்கான ஆேலாசைனயும் பலமும் உண்டு’ என்று
ெசால்கிறாயா! நீ எனக்கு எதிராகக் கலகம்ெசய்ய,
யார் மீது நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிறாய்? 21

உைடந்த நாணல் புல்லால் ஆன ைகத்தடிைய
நம்புகிறாய். எகிப்து இத்தைகய ைகத் தடிையப்
ேபான்றது! ஒருவன் இக்ைகத்தடியின் மீேத முழுக்கச்
சாய்ந்தால், அதுவும் உைடயும் ைகையக் கிழித்து
காயத்ைத உருவாக்கும். எகிப்தும் தன்ைன
நம்புகிறவர்களுக்கு இவ்வாேற ெசய்து வருகிறது. 22

ஒருேவைள நீ, ‘எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
நம்புகிேறாம்’ என்று ெசால்லலாம். ஆனால்
எேசக்கியா கர்த்தருைடய ேமைடகைளயும்
பலிபீடங்கைளயும் அகற்றினான். அவன் யூதாைவயும்
எருசேலைமயும் ேநாக்கி, ‘எருசேலமில் உள்ள
பலிபீடத்தின் முன் மட்டுேம ஆராதிக்க ேவண்டும்’
என்று கூறினாேன.
23 “இப்ெபாழுது எங்கள் எஜமானனான அசீரிய
ராஜாேவாடு இந்த ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள். நான்
2,000 குதிைரகைள உன்னிடம் ேபாதுமான சவாரி
ெசய்பவர்கள் இருந்தால் ெகாடுப்பதாக உறுதி
கூறுகிேறன். 24 உன்னால் எங்கள் எஜமானனின்
அதிகாரிகைளக் கூட ெவல்லமுடியாது!
இரதங்களுக்கும் குதிைர வீரர்களுக்கும் நீங்கள்
எகிப்ைதச் சார்ந்து இருக்கேவண்டும்!
25 “நான் கர்த்தருைடய துைண இல்லாமல்
எருசேலைம அழிக்க வரவில்ைல. கர்த்தர் என்னிடம்,
‘அந்த நாட்டிற்கு எதிராகப் ேபாய் அதைன
அழித்துவிடு!’ என்றார்” என்று ெசான்னான்.

26 அப்ேபாது இல்க்கியாவின் குமாரனான
எலியாக், ெசப்னா, ேயாவாக் மூவரும் தளபதியான
ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து, “எங்கேளாடு தயவு ெசய்து
ஆராமிக் ெமாழியில் ேபசும். அந்த ெமாழிதான்
எங்களுக்குப் புரியும். யூதெமாழியில் எங்கேளாடு
ேபசேவண்டாம். ஏெனனில் சுவரிலுள்ள ஜனங்களின்
காதுகளும் அவற்ைறக் ேகட்கும்!” என்றார்கள்.

27 ஆனால் ரப்சாக்ேக அவர்களிடம், “எனது
ஆண்டவன் உங்களிடமும் உங்கள் அரசரிடமும்
மட்டும் ேபச அனுப்பவில்ைல. சுவருக்கு ேமேலயுள்ள
ஜனங்களுடனும் நான் ேபசுகிேறன்! அவர்கள்
உங்கேளாடு தங்கள் மலத்ைதத் தின்று சிறுநீைரக்
குடித்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்றான்.

28 பிறகு தளபதி யூத ெமாழயில் மிகச் சத்தமாக,
“இச்ெசய்திைய ேகளுங்கள்! அசீரியாவின் மிகப்
ெபரிய ராஜா உங்களுக்குச் ெசய்தி
அனுப்பியுள்ளான். 29 ராஜா, ‘எேசக்கியா உங்கைள
முட்டாளாக்கும்படி விடாதீர்கள்! எனது
பலத்திலிருந்து உங்கைள அவனால் காப்பாற்ற
முடியாது!’ என்கிறான். 30 அதுேபால் கர்த்தர் மீது
நம்பிக்ைகைய அவன் ஏற்படுத்தும்படியும்
விடாதீர்கள். ஏெனன்றால் எேசக்கியா, ‘கர்த்தர்
நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்! இந்நகரத்ைத அசீரிய
ராஜாவால் ேதாற்கடிக்க முடியாது!’ என்று
கூறுகிறான்.
31 ஆனால் அவன் கூறுவைதக் ேகட்கேவண்டாம்!
“அசீரிய ராஜா: என்ேனாடு சமாதானமாக இருங்கள்.
என்ேனாடு ெவளிேய வாருங்கள். பிறகு
ஒவ்ெவாருவரும் தம் ெசாந்த திராட்ைசபழங்கைளத்
தின்னலாம், அத்திப்பழங்கைளத் தின்னலாம்,
ெசாந்தக் கிணற்றிலுள்ளத் தண்ணீைரக்
குடிக்கலாம். 32 நீங்கள் இதைன நான் உங்கைள
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அைழத்துப்ேபாய் இதுேபான்ற இன்ெனாரு நாட்டில்
குடிேயற்றும்வைர ெசய்யலாம். அந்த நிலம்
தானியங்களும் திராட்ைசரசமும் நிைறந்தது,
அப்பமும் திராட்ைசக் ெகாடிகளும் நிைறய
ஒலிவமரமும் ேதனும் நிைறந்தது. பிறகு நீங்கள்
மரிக்க ேவண்டாம், வாழலாம்.
“எேசக்கியா கூறுவைத ேகளாதீர்கள். அவன் உங்கள்
மனைத மாற்ற முயல்கிறான். அவேனா, ‘கர்த்தர்
நம்ைமக் காப்பார்’ என்கிறான். 33 இது ேபால் ேவறு
எந்த நாட்டிலாவது அங்குள்ள ேதவர்கள் அந்த
நாட்ைட அசீரிய ராஜாவிடமிருந்து காப்பாற்றி
இருக்கிறதா? இல்ைலேய! 34 ஆமாத் மற்றும்
அர்பாத் எனும் ெதய்வங்கள் என்ன ஆனார்கள்?
ெசப்பர்வாயிம், ஏனா, ஈவாப் நகரங்களின்
ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ
என்ைறக்காவது காப்பாற்றியதுண்டா? இல்ைல! 35

ேவறு எந்த நாட்டிேலனும் ேவறு எந்த ெதய்வங்களும்
என்னிடமிருந்து அந்நாட்ைடக் காப்பற்றியதுண்டா?
இல்ைல! கர்த்தர் என்னிடமிருந்து எருசேலைமக்
காப்பாற்றுவாரா? காப்பாற்ற முடியாது” என்றான்.

36 ஆனால் ஜனங்கள் அைமதியாக இருந்தனர்.
அவர்கள் தளபதிக்கு ஒரு வார்த்ைத கூட
கூறவில்ைல. ஏெனன்றால் ராஜாவாகிய எேசக்கியா
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்தான். அவன்,
“நீங்கள் அவனுக்கு எைதயும் ெசால்லேவண்டாம்”
என்று கூறி இருந்தான்.

37 இல்க்கியா என்பவனின் குமாரனான
எலியாக்கீம், (ராஜாவின் அரண்மைனக்குப்
ெபாறுப்பானவன் எலியாக்கீம்.) ெசப்னா
(ெசயலாளர்) ஆகாப் என்பவனின் குமாரன் ேயாவாக்
(பதிேவடுகள் பாதுகாப்பாளர்) எல்லாரும்
எேசக்கியாவிடம் வந்தார்கள். அவர்களின் ஆைடகள்
கிழிந்தைவ. (அவர்களின் துக்கத்ைதயும்
கவைலையயும் காட்டியது) ஆசாரியன் தளபதி
ெசான்னைதெயல்லாம் எேசக்கியாவிடம் அவர்கள்
ெசான்னார்கள்.

ராஜாவாகிய எேசக்கியா தீர்க்கதரிசியான
ஏசாயாேவாடு ேபசியது

ராஜாவாகிய எேசக்கியா அவற்ைறக்
ேகள்விப்பட்டான். தன் ஆைடகைளக்
கிழித்துக் ெகாண்டு முரட்டு துணிைய

அணிந்தான். தனது துக்கத்ைதயும் பாதிப்ைபயும்
ெவளிப்படுத்தினான். பிறகு அவன் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் ெசன்றான்.

2 அவன் ஆேமாத்சின் குமாரனான தீர்க்கதரிசி
ஏசாயாவிடம் அரண்மைன விசாரிப்புக்காரனான
எலியாக்கீம் என்பவைனயும், ெசயலாளனான
ெசப்னா என்பவைனயும், மூத்த ஆசாரியர்கைளயும்
அனுப்பி ைவத்தான். அவர்கள் தங்கள் கவைலைய
ெவளிப்படுத்தும் முைறயில் முரட்டு ஆைடைய
அணிந்திருந்தனர். 3 அவர்கள் ஏசாயாவிடம்,
“‘இன்று பிரச்சைனக்குரிய நாள். நாம் தவறாக
உள்ேளாம் என்பைதக் காட்டும் நாள். இது
குழந்ைதகளின் பிரசவ காலம் ேபால உள்ளது.
ஆனால் குழந்ைதையப் ெபறுவதற்ேகா பலமில்ைல.
4 அசீரிய ராஜாவின் தளபதியால், ஜீவனுள்ள
ேதவைனப்பற்றிய ெகட்டெசய்திகள் ெசால்லி
அனுப்பப்பட்டன. உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
இைவ எல்லாவற்ைறயும் ேகட்கலாம். ஒருேவைள

கர்த்தர் பைகவைனத் தண்டிக்கலாம். இப்ேபாதும்
உயிேராடுள்ளவர்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்க’
என்று எேசக்கியா கூறினார்” என்றான்.

5 எேசக்கியா ராஜாவின் அதிகாரிகள்
ஏசாயாவிடம் ெசன்றனர். 6 ஏசாயா அவர்களிடம்,
“எேசக்கியா என்னும் உங்கள் ராஜாவிடம் இைதக்
கூறுங்கள்: ‘என்ைனப்பற்றி அசீரியாவின் அதிகாரிகள்
ேவடிக்ைகயாகச் ெசான்னைதப்பற்றி
பயப்படேவண்டாம். 7 நான் அவனில் ஒரு ஆவிைய
ைவப்ேபன். அவன் ஒரு வதந்திையக் ேகட்பான். பிறகு
அவன் தன் ெசாந்த நாட்டில் வாளால்
ெகால்லப்படும்படி ெசய்ேவன்’ என்று கர்த்தர்
கூறுகிறார்” என்று ெசான்னான்.

எேசக்கியாைவ அசீரிய ராஜா மீண்டும்
எச்சரிக்கிறான்

8 அசீரிய ராஜா லாகீைச விட்டுப்
புறப்பட்டுவிட்டைத அசீரிய தளபதி
ேகள்விப்பட்டான். அவன் திரும்பி வந்து தனது ராஜா
லிப்னாவில் சண்ைடயிடுவதாக அறிந்தான். 9 அசீரிய
ராஜா எத்திேயாப்பியா ராஜாவாகிய தீராக்காப்பற்றி
ஒரு வதந்திையக் ேகள்விப்பட்டான். அது, “உனக்கு
எதிராக சண்ைடயிட தீராக்கா வந்துள்ளான்!” என்று
ெசான்னது.
எனேவ அசீரிய ராஜா மீண்டும் ஒரு தூதுவைன
எேசக்கியாவிடம் அனுப்பினான். அவன் அவர்களிடம்
ெசய்திையச் ெசான்னான். அவன் ெசான்னது: 10 யூத
ராஜாவாகிய எேசக்கியாவிடம் கூறுங்கள்:
“‘நீ நம்புகின்ற ேதவன் உன்ைன முட்டாளாக்குவதற்கு
விடாேத. அவேனா, “அசீரிய ராஜா எருசேலம் நகைர
ெவல்லமாட்டான்!” என்று ெசால்கிறான். 11 அசீரிய
ராஜா மற்ற நாடுகளில் ெசய்துள்ளவற்ைறப் பற்றி நீ
ேகள்விப்பட்டிருப்பாய். நாங்கள் அவற்ைற
முழுைமயாக அழித்துவிட்ேடாம்! நீ
காப்பாற்றப்படுவாயா? இல்ைல! 12 அந்நாட்டின்
ெதய்வங்கள் அந்நாட்டு ஜனங்கைளக்
காப்பற்றவில்ைல. எனது முற்பிதாக்கள் அவர்கைள
அழித்தனர். ேகாசான், ஆரான், ேரத்ேசப்,
ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் ஜனங்கள்
ஆகிேயாைரயும் அழித்தனர்! 13 ஆமாத்சின் ராஜா
எங்ேக? அர்பாத்தின் ராஜா எங்ேக? ெசப்பர் வாயிம்
நகர ராஜா எங்ேக? ஏனா ஈவா நகரங்களின்
ராஜாக்களும் எங்ேக? அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள்’” என்றான்.

எேசக்கியா கர்த்தரிடம் ெஜபிக்கிறான்
14 தூதுவர்களிடமிருந்து கடிதங்கைள வாங்கி
எேசக்கியா வாசித்துப் பார்த்தான். பிறகு
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச் ெசன்றான்.
அக்கடிதத்ைதக் கர்த்தருக்கு முன்பாக ைவத்தான்.
15 கர்த்தருக்கு முன்னால் ெஜபம் ெசய்து,
“கர்த்தாேவ! இஸ்ரேவலரின் ேதவேன!
ேகருபீன்களின் மத்தியில் (அரசைரப்ேபான்று)
வீற்றிருக்கிறவேர! நீர் ஒருவேர ேதவன். பூமியின்
அரசுகளுக்ெகல்லாம் ராஜா. நீர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்தீர். 16 கர்த்தாேவ, நான்
ெசால்வைதக் ேகளும். கர்த்தாேவ, உமது கண்கைள
திறந்து இக்கடிதத்ைதப் பாரும். சனெகரிப்
ஜீவனுள்ள ேதவைன நிந்தித்து ெசான்ன
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வார்த்ைதகைளக் ேகளும்! 17 கர்த்தாேவ இது
உண்ைம. அசீரிய ராஜா இந்த ஜனங்கைளயும் இந்த
நாடுகைளயும் அழித்துவிட்டான்! 18 அவர்கள் அந்த
ஜனங்களின் ெதய்வங்கைள ெநருப்பிேல
தூக்கிெயறிந்தார்கள். ஆனால் அைவ உண்ைமயில்
ெதய்வங்கள் அல்ல. அைவ மனிதர்களால்
ெசய்யப்பட்ட மரத்தாலும் கல்லாலும் ஆன சிைலகள்.
அதனால் தான் அசீரிய ராஜாக்கள் அவற்ைற அழிக்க
முடிந்தது. 19 எனேவ இப்ேபாது ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ அசீரிய ராஜாவிடமிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும். பிறகு பூமியிலுள்ள அைனத்து
அரசுகளும் நீர் ஒருவேர ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்பைத அறிந்துெகாள்ளும்” என்றான்.

ேதவன் எேசக்கியாவிற்கு பதில் தருகிறார்.
20 அப்ேபாது அேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயா
எேசக்கியாவிற்கு ஒரு ெசய்திைய அனுப்பினான்.
அவன், “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர், ‘நீ
அசீரிய ராஜாவாகிய சனெகரிபிற்கு எதிராக ெசய்த
ெஜபங்கைள நான் ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்’ என்று
ெசான்னார்” என்றான்.

21 “சனெகரிப் பற்றிய கர்த்தருைடய ெசய்தி
இவ்வாறு இருந்தது:
“சீேயானின் (எருசேலமின்) கன்னிப் ெபண் உன்ைன
முக்கியமாக நிைனக்கவில்ைல.
உன்ைனப் பற்றி ேகலிச்ெசய்கிறாள்!
எருசேலமிலுள்ள ெபண் அவளது தைலைய
உனக்குப் பின்னால் குலுக்குகிறாள்.

22 ஆனால் நீ அவமானப்படுத்தியதும்
ேகலிச்ெசய்ததும் யாைர?
யாருக்கு எதிராக நீ உனது குரைல

உயர்த்தியிருக்கிறாய்?
நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவருக்கு எதிரானவன்!
நீ அவைரவிடச் சிறந்தவைனப் ேபால் நடித்தாய்!

23 கர்த்தைர அவமானப்படுத்தேவ நீ உன்
தூதுவர்கைள அனுப்பினாய்.

‘நான் ஏராளமான இரதங்கேளாடு மைல
உச்சிகளுக்கும், லீபேனானின் உள்புறத்துக்கும்
வந்ேதன்.
நான் லீபேனானின் உயர்ந்த ேகதுரு மரங்கைளயும்
சிறந்த ேதவதாரு மரங்கைளயும் ெவட்டிேனன்.
நான் லீபேனானின் உயர்ந்த பகுதிகளுக்கும்

அடர்ந்த காடுகளுக்கும் ேபாேனன்.
24 நான் புதிய இடங்களில் கிணறுகைளத் ேதாண்டி
தண்ணீைரக் குடித்ேதன்.
நான் எகிப்து ஆறுகைள வற்றச்ெசய்து அந்த

நாட்டினில் நடந்து ெசன்ேறன்’ என்று ெசான்னாய்.
25 “இைதத்தான் நீ ெசான்னாய்
ஆனால் ேதவன் ெசான்னைத நீ
ேகட்டிருக்கவில்ைல.
நான் (ேதவன்) நீண்ட காலத்திற்கு முன்ேப

அதைனத் திட்டமிட்ேடன்.
பழங்காலத்திலிருந்ேத நான் அதைனத்
திட்டமிட்ேடன்.
இப்ேபாது, நிகழும்படி ெசய்கிேறன்.
ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கைள அழிக்க உன்ைன
அனுமதித்ேதன்.
அவற்ைற பாைறகளாகும்படி மாற்றிேனன்.

26 அந்நகரங்களில் உள்ள ஜனங்களுக்கு சக்தி
இருக்கவில்ைல.

அந்த ஜனங்கள் பயந்து, குழம்பினார்கள்.
அவர்கள் வயல் புறத்தில் ெவட்டி எறியப்படப்ேபாகிற
புல்ைலப் ேபாலவும், ெசடிையப் ேபாலவும்
இருந்தார்கள்.
அவர்கள் வீட்டின்ேமல் வளர்ந்த ெசடிையப்

ேபான்றவர்கள்.
வளர்வதற்கு முன்ேப அழிந்துப்ேபானவர்கள்.

27 நீ உட்கார்ந்திருப்பைதயும் நான் அறிேவன்.
நான் நீ ேபாருக்குப்ேபாகும் ெபாழுைதயும்

அறிேவன்.
நீ வீட்டிற்கு வந்தைதயும் அறிேவன்.
நீ என்னிடம் அலுத்துக் ெகாண்டைதயும் அறிேவன்.

28 ஆமாம் நீ என்னிடம் அலுத்துக்ெகாண்டாய்.
உனது ெபருமிதமான நிந்தைனகைளக்

ேகட்ேடன்.
எனேவ நான் உனது மூக்கில் துறட்ைட
மாட்டுேவன்.
நான் உனது வாயிேல எனது கடிவாளத்ைத

மாட்டுேவன்.
பிறகு நான் உன்ைன சுற்றிவிடுேவன்.
வந்த வழிேய திரும்பிப்ேபாகச் ெசய்ேவன்”

என்றார்.

எேசக்கியாவிற்கு கர்த்தருைடய ெசய்தி
29 “நான் உனக்கு உதவி ெசய்ேவன் என்பதற்கு
இதுதான் அைடயாளம்: இவ்வாண்டில்
நீங்கள்தானாக விைளந்த தானியங்கைளத்
தின்பீர்கள். அடுத்த ஆண்டு அதன் விைதயில் வளர்ந்த
தானியத்ைத உண்பீர்கள். ஆனால் மூன்றாவது
ஆண்டில் நீங்கள் பயிர் ெசய்தவற்றிலிருந்து
தானியத்ைத ெபறுவீர்கள். நீங்கள் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளப் பயிர்ெசய்து அவற்றிலுள்ள
திராட்ைசப் பழங்கைள உண்பீர்கள். 30 யூதாவின்
குடும்பத்திலிருந்து தப்பித்து பிைழத்த ஜனங்கள்
மீண்டும் வளரத் ெதாடங்குவார்கள். 31 ஏெனன்றால்
சிலர் உயிேராடு இருப்பார்கள். அவர்கள்
எருசேலைமவிட்டு ெவளிேயறுவார்கள். உயிர்
பிைழத்தவர்கள் சீேயான் மைலயிலிருந்து
ெவளிேயறுவார்கள். கர்த்தருைடய உறுதியான
ைவராக்கியேம இைதச்ெசய்யும்.

32 “எனேவ, அசீரிய ராஜாைவப்பற்றிக் கர்த்தர்
இவ்வாறு கூறுகிறார்:
‘அவன் இந்நகரத்திற்குள் வரமாட்டான்.
அவன் இந்நகரத்திற்குள் ஒரு அம்ைபயும்

எய்யமாட்டான்.
அவன் இந்நகரத்திற்குள் ேகடயங்கைளக் ெகாண்டு
வரமாட்டான்.
அவன் இந்நகரச் சுவர்கைளத் தாக்குவதற்கு

ெகாத்தளம் அைமக்கப்ேபாவதில்ைல.
33 அவன் வந்த வழியாகேவ திரும்பிப் ேபாவான்.
அவன் இந்நகரத்திற்குள் வரமாட்டான். இதைனக்

கர்த்தர் கூறுகிறார்!
34 நான் இந்நகரத்ைதப் பாதுகாத்து
காப்பாற்றுேவன்.
இதைன நான் எனக்காகவும் என் ெதாண்டன்

தாவீதிற்காகவும் ெசய்ேவன்.’”
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அசீரியப்பைட அழிந்தது
35 அன்று இரவு, கர்த்தருைடய தூதன் ேபாய்

1,85,000 ஜனங்கைள அசீரியப் பைடயில் ெகான்று
ேபாட்டான். ஜனங்கள் காைலயில் எழுந்தேபாது,
மரித்த உடல்கைளப் பார்த்தனர்.

36 எனேவ அசீரிய ராஜாவாகிய சனெகரிப்
என்பவன் விலகிப்ேபாய் நினிேவ நகரத்திற்கு
திரும்பிப் ேபானான். 37 ஒரு நாள் சனெகரிப் தனது
ெதய்வமான நிஸ்ேராகின், ஆலயத்தில் ெதாழுைக
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது அவைன
அவனது குமாரர்களான அத்ரமேலக் என்பவனும்
சேரத்ேசர் என்பவனும் ேசர்ந்து வாளால்
ெகான்றனர். பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பித்து
ஆரராத் நாட்டிற்கு ஓடினார்கள். சனெகரிப்பிற்குப்
பிறகு அவனது குமாரன் எசரத்ேதான் என்பவன் புதிய
ராஜா ஆனான்.

ஏேசக்கியா ேநாயுற்று மரணத்ைத ெநருங்குதல்

அப்ேபாது, எேசக்கியா ேநாயுற்று மரண
நிைலைய ெநருங்கினான். ஆேமாத்சின்
குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி

எேசக்கியாவிடம் ெசன்று, “நீ உனது வீட்ைட
ஒழுங்குப்படுத்திவிடு. ஏெனனில், நீ
மரிக்கப்ேபாகிறாய். நீ வாழப் ேபாவதில்ைல! என்று
கர்த்தர் கூறுகிறார்” என்றான்.

2 எேசக்கியா தனது முகத்ைதச் சுவரின் பக்கம்
திருப்பிக்ெகாண்டான். அவன் கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்து, 3 “கர்த்தாேவ! நான் உண்ைமயாக என் முழு
மனேதாடு உமக்கு ேசைவ ெசய்திருக்கிேறன்
என்பைத நிைனத்துப்பாரும். நீர் நல்லெதன்று
ெசான்ன ெசயல்கைள மட்டுேம நான்
ெசய்திருக்கிேறன்” என்றான். பிறகு ஏேசக்கியா
மிகப்பலமாக அழுதான்.

4 ஏசாயா பாதி முற்றத்ைத விட்டு விலகு முன்,
கர்த்தருைடய ெசய்தி அவனுக்கு வந்தது. கர்த்தர்
அவனிடம், 5 “திரும்பிப் ேபாய் எேசக்கியாவிடம்
ேபசு. எனது ஜனங்களின் தைலவனான அவனிடம்,
‘கர்த்தரும் உனது முற்பிதாவான தாவீதின் ேதவனும்
ெசால்லுவதாவது: நான் உனது ெஜபத்ைதக்
ேகட்ேடன். உனது கண்ணீைரப் பார்த்ேதன். எனேவ
நான் உன்ைனக் குணப்படுத்துேவன். மூன்றாவது
நாள் நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாவாய். 6

நான் உனது வாழ்நாளில் 15 ஆண்டுகைள
அதிகரித்திருக்கிேறன். நான் உன்ைனயும் இந்த
நகரத்ைதயும் அசீரிய ராஜாவின் வல்லைமயிலிருந்து
காப்பாற்றியிருக்கிேறன். நான் இந்த நகரத்ைதப்
பாதுகாப்ேபன். நான் இவற்ைற எனக்காகேவ
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் எனது ெதாண்டன்
தாவீதுக்கு வாக்குறுதியளித்திருக்கிேறன்.’ என்று
ெசால்” என்று கூறினார்.

7 பிறகு ஏசாயா ராஜாவிடம், “அத்திப் பழத்தின்
அைடையப் பிைசந்து புண்களின் ேமல் பற்று
ேபாடுங்கள்” என்றான்.
அவ்விதமாகேவ அத்திப்பழத்தின் அைடையப்
பிைசந்து எேசக்கியாவின் புண்ணின் ேமல்
பூசினார்கள். பிறகு எேசக்கியா குணமானான்.

8 எேசக்கியா ஏசாயாவிடம், “கர்த்தர் என்ைனக்
குணப்படுத்துவார் என்பதற்கான அைடயாளம் எது?

மூன்றாவது நாள் நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
ேபாவதற்கான அைடயாளமும் எது?” என்று
ேகட்டான்.

9 ஏசாயாேவா, “நீ என்ன விரும்புகிறாய்? நிழல்
பத்தடி முன்ேன ேபாகேவண்டுமா, பத்தடி பின்ேன
ேபாகேவண்டுமா?இதுதான், கர்த்தர் தான்
ெசான்னபடிேய ெசய்வார் என்று நிரூபிப்பதற்கான
அைடயாளமாகும்” என்றான்.

10 “நிழல் பத்தடி முன்ேன ேபாவது என்பது
எளிதானது. அைதவிட நிழல் பத்தடிபின்ேன
ேபாகேவண்டும்” என்று பதில் ெசான்னான்.

11 பிறகு ஏசாயா, கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல்
ெசய்தான். கர்த்தரும் ஆகாசுைடய (சூரிய
கடியாரத்தில்) காலடிக்கு முன்ேபான நிழல்
பின்னிட்டுத் திரும்பும்படி ெசய்தார்.

எேசக்கியாவும் பாபிேலான் ஆண்களும்
12 அப்ேபாது, பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
பலாதானின் குமாரனான ெபேராதாக் பலாதான்
என்பவன் இருந்தான். அவன் எேசக்கியாவிற்காக
சில அன்பளிப்புகைளயும் கடிதங்கைளயும் ெகாடுத்து
அனுப்பினான். எேசக்கியா ேநாயுற்றிருக்கிறான்
என்பைதக் ேகள்விப்பட்ேட அவன் இவ்வாறு
ெசய்தான். 13 எேசக்கியா, பாபிேலானிலிருந்து வந்த
ஜனங்கைள வரேவற்றான். தன் வீட்டில் உள்ள
விைலமதிப்புள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அவர்களுக்கு காட்டினான். அவன் ெபான், ெவள்ளி,
வாசைனப் ெபாருட்கள் விைலமதிப்புள்ள
ைதலங்கள், ஆயுதங்கள், கருவூலத்திலுள்ள மற்ற
ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும் காட்டினான். தனது
அரண்மைனயிலும் அரசாங்கத்திலும் அவன்
அவர்களுக்குக் காட்டாத ெபாருள் எதுவுமில்ைல.

14 பிறகு ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ராஜா
எேசக்கியாவிடம் வந்து, “இவர்கள் என்ன
ெசான்னார்கள்? இவர்கள் எங்கிருந்து
வருகிறார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
எேசக்கியா, “இவர்கள் ெவகுதூரத்திலுள்ள
நாடான பாபிேலானிலிருந்து வருகிறார்கள்” என்று
பதிலுைரத்தான்.

15 “இவர்கள் உன் வீட்டில் எைதெயல்லாம்
பார்த்திருக்கிறார்கள்?” என்று ஏசாயா ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கியா, “இவர்கள் என் வீட்டிலுள்ள
அைனத்ைதயும் பார்த்துவிட்டார்கள், நான்
அவர்களுக்குக் காட்டாதது என் கருவூலத்தில்
எதுவும் இல்ைல” என்று ெசான்னான்.

16 பிறகு ஏசாயா எேசக்கியாவிடம்,
“கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைதையக் ேகள். 17

உன்னாலும் உன் முற்பிதாக்களாலும் ேசமித்து
ைவக்கப்பட்ட உன் வீட்டிலும் கருவூலத்திலுமுள்ள
ெபாருட்கள் எல்லாம் பாபிேலானுக்கு
எடுத்துச்ெசல்லும் காலம் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
எதுவும் மீதியாக ைவக்கப்படாது. இதைனக் கர்த்தர்
கூறுகிறார். 18 பாபிேலானியர்கள் உனது
குமாரர்கைளயும் எடுத்துச்ெசல்வார்கள்.
பாபிேலானிய ராஜாவின் அரண்மைனயில் உனது
குமாரர்கள் அலிகளாக இருப்பார்கள்” என்றான்.

19 பிறகு எேசக்கியா ஏசாயாவிடம்,
“கர்த்தரிடமிருந்து வந்த இந்த ெசய்தி நல்லது தான்”
என்றான். ேமலும் எேசக்கியா, “என் வாழ்நாளிேலேய
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உண்ைமயான சமாதானம் இருப்பது நல்லதுதான்”
என்றான்.

20 எேசக்கியா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும்
அவனது வல்லைமயும் யூத ராஜாக்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதில் அவன்
ஒரு குளத்ைத உருவாக்கி, குழாய் மூலம் நகரத்திற்கு
தண்ணீர் ெகாண்டு வந்ததும் ெசால்லப்பட்டுள்ளன.
21 எேசக்கியா மரித்ததும் தன் முற்பிதாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். எேசக்கியாவின்
குமாரனான மனாேச என்பவன் புதிய ராஜா ஆனான்.

யூதாவில் மனாேச தனது ெகட்ட ஆட்சிையத்
துவங்குகிறான்

மனாேச ஆட்சிக்கு வந்தேபாது அவனுக்கு
12 வயது. அவன் எருசேலமில் 55
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது

தாயின் ெபயர் எப்சிபாள்.
2 கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட
காரியங்கைளேய மனாேச ெசய்துவந்தான். மற்ற
ேதசத்தினர் ெசய்த பயங்கரச் ெசயல்கைளேய
இவனும் ெசய்தான். (இஸ்ரேவலர்கள் வந்தேபாது
அத்தைகய ேதசத்தினைரக் கர்த்தர் நாட்ைடவிட்டுத்
துரத்தினார்) 3 தன் தந்ைத எேசக்கியா அழித்த
ேமைடகைள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேகாவில்கைள
இவன் மீண்டும் கட்டினான். இவன் பாகாலின்
பலிபீடங்கைளயும் அெசரியாவின்
உருவத்தூண்கைளயும் இஸ்ரேவல் ராஜா ஆகாப்
ெசய்தது ேபான்ேற கட்டினான். இவன் வானில்
உள்ள நட்சத்திரங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டு
வந்தான். 4 கர்த்தருக்கான ஆலயங்களில் இவன்
(ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கான) பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான். (“என் நாமத்ைத எருசேலமில்
ைவப்ேபன்” என்று இந்த இடத்ைதத்தான் கர்த்தர்
ெசால்லியிருந்தார்) 5 கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
இரு முற்றங்களிலும் வானில் உள்ள ேகாளங்களுக்கு
(நட்சத்திரங்களுக்கு) பலி பீடங்கைளக் கட்டினான்.
6 தன் ெசாந்த குமாரைனப் பலியிட்டு ெநருப்பில்
தகனம் ெசய்தான். இவன் எதிர்காலத்ைத அறிந்து
ெகாள்ள பலவழிகளில் முயன்றான். அவன்
மத்திரவாதிகைளயும் குறிச் ெசால்லுகிறவர்கைளயும்
அணுகினான்.
இவ்வாறு கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்ன பல
ெசயல்கைள மனாேச ெசய்துவந்தான். இது
கர்த்தருக்கு ேகாபத்ைதக் ெகாடுத்தது. 7

அெசராவின் உருவம் ெசதுக்கிய சிைல ஒன்ைற
அவன் உருவாக்கினான். அதைன ஆலயத்தில்
நிறுவினான். கர்த்தர் இந்த ஆலயத்ைதப்பற்றி
தாவீதிடமும் அவன் குமாரன் சாெலாேமானிடமும்,
“இஸ்ரேவலிலுள்ள மற்ற நகரங்கைள எல்லாம்
விட்டு, விட்டு எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
இந்நகரத்திலுள்ள ஆலயத்தில் என் ெபயைர
எப்ேபாதும் விளங்கைவப்ேபன். 8 இஸ்ரேவலர்கள்
தங்கள் முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற ைவக்கமாட்ேடன். எனது
கட்டைளகளுக்கும் என் தாசனாகிய ேமாேச மூலம்
ெகாடுத்த ேபாதைனகளின்படியும் கீழ்ப்படிந்து
நடப்பவர்கைள இங்ேக தங்கச் ெசய்ேவன்” என்று
ெசால்லியிருந்தார். 9 ஆனால் ஜனங்கள் ேதவன்
ெசான்னைதக் கவனிக்கவில்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்

வருவதற்கு முன்னதாக கானானில் வாழ்ந்த
ேதசத்தவர்கள் ெசய்தைதவிடவும் மனாேச
அதிகமாகத் தீய காரியங்கைளச் ெசய்தான்.
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நிலத்திற்கு வந்தெபாழுது
கர்த்தர் அந்த ேதசத்தவர்கைள அழித்தார்.

10 தனது ஊழியக்காரரான தீர்க்கதரிசிகைளப்
பயன்படுத்தி, கீழ்க்கண்ட ெசய்திைய கர்த்தர்
ெசால்லச்ெசய்தார்: 11 “யூத ராஜாவாகிய
மனாேசயின் ெசயல்கள் ெவறுக்கத்தக்கைவ (மிக
அருவருப்பானைவ) இவன் இவனுக்கு முன்பு ெசய்த
எேமாரியர்கைளவிட ெகட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்கிறான். தனது விக்கிரகங்கள் மூலம்
யூதர்கைளயும் பாவத்துக்குள்ளாக்குகிறான். 12

எனேவ இஸ்ரேவலர்களின் கர்த்தர், ‘பார்! நான்
எருசேலமிற்கும் யூதாவிற்கும் எதிராகப்
ெபருந்துன்பத்ைதத் தருேவன். இைதப்பற்றிக்
ேகட்கும் ஒவ்ெவாருவரும் அதிர்ச்சி அைடவார்கள்.
13 எனேவ எருசேலமின் ேமல் சமாரியாவின்
மட்டநூைலயும் ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு நூைலயும்
பிடிப்ேபன். ஒருவன் ஒரு தட்ைட கழுவி துைடத்து
கவிழ்த்து ைவப்பது ேபான்று எருசேலைமச்
ெசய்ேவன். 14 இங்ேக இன்னும் எனக்கு ேவண்டிய
சிலர் இருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கைள
விட்டுவிடுேவன். மற்றவர்கைளப் பைகவர்களிடம்
ஒப்பைடப்ேபன். பைகவர்கள் அவர்கைளக்
ைகதிகளாகச் சிைறபிடித்துச் ெசல்வார்கள். ேபாரில்
வீரர்கள் எடுத்துச்ெசல்லும் விைலமதிப்புைடய
ெபாருட்கைளப்ேபால அவர்கள் இருப்பார்கள். 15

ஏெனன்றால் என்னுைடய ஜனங்களாகிய இவர்கள்
நான் தவெறன்று ெசான்னவற்ைறச் ெசய்தார்கள்.
இவர்களின் முற்பிதாக்கள் எகிப்திலிருந்து
ெவளிவந்த நாள் முதலாகேவ எனக்குக்
ேகாபமூட்டும்படி ெசய்து வருகிறார்கள். 16 மனாேச
பல அப்பாவி ஜனங்கைளக் ெகான்றுவிட்டான். அவன்
எருசேலைம ஒரு மூைலயில் இருந்து இன்ெனாரு
மூைலக்கு இரத்தத்தாேலேய நிரப்பினான்.
இப்பாவங்கள் எல்லாம் யூதாவிலுள்ள ஜனங்கைள
இன்னும் பாவம் ெசய்ய ேசர்க்ைகயாக இருந்தது.
கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்னைத யூதர்கள்
ெசய்வதற்கு மனாேச காரணமானான்.’”

17 மனாேச ெசய்த மற்ற அைனத்து ெசயல்களும்
அவன் ெசய்த பாவங்கள் உட்பட யூத ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 18

மனாேச மரித்ததும், தன் முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அவைன வீட்டுத்
ேதாட்டத்திேலேய அடக்கம் ெசய்தனர்.
அத்ேதாட்டத்தின் ெபயர் “ஊசா ேதாட்டம்.”
மனாேசயின் குமாரனான ஆேமான் புதிய ராஜா
ஆனான்.

ஆேமானின் குறுகிய கால ஆட்சி
19 ஆேமான் ஆட்சிக்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 22
வயது. அவன் எருசேலமில் இரண்டு ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனது தாயின் ெபயர்
ெமகல்ேலேமத். இவள் ேயாத்பா ஊரானாகிய
ஆருத்சியின் குமாரத்தி.

20 இவனும் தன் தந்ைத மனாேசையப் ேபால்,
கர்த்தருக்கு ேவண்டாதைதேய ெசய்துவந்தான். 21

அவன் தன் தந்ைதையப் ேபாலேவ வாழ்ந்தான். தன்
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தந்ைத ெசய்த விக்கிரகங்கைளேய
ெதாழுதுெகாண்டான். 22 இவன் தன்
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைரவிட்டு விலகி
அவருக்கு விருப்பமான வழியில் வாழாமல் ேபானான்.

23 ஆேமானின் ேவைலக்காரர்கள்
இவனுக்ெகதிராகச் சதி ெசய்து இவைன
வீட்டிேலேய ெகான்றுவிட்டனர். 24 ெபாது
ஜனங்கேளா ராஜா ஆேமாைனக் ெகான்றவர்கைளக்
ெகான்றனர். பிறகு ஜனங்கள் இவனது குமாரனான
ேயாசியா என்பவைன ராஜாவாக்கினார்கள்.

25 ஆேமான் ெசய்த மற்ற அைனத்து ெசயல்களும்
யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. 26 ஆேமான் ஊசா ேதாட்டத்தில்
உள்ள கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
ஆேமானின் குமாரனான ேயாசியா என்பவன் புதிய
ராஜாவானான்.

யூதாவில் ேயாசியா ஆளத்ெதாடங்கியது

ேயாசியா ஆட்சிக்கு வந்தேபாது அவனுக்கு
8 வயது. அவன் எருசேலமில் 31 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். இவனது தாயின் ெபயர்

எதிதாள் ஆகும். இவள் ேபாஸ்காத்திலுள்ள
அதாயாவின் குமாரத்தி ஆவாள். 2 கர்த்தர்
நல்லெதன்று ெசான்னதன்படிேய இவன் வாழ்ந்து
வந்தான். தன் முற்பிதாவான தாவீது ேபாலேவ
ேதவைன பின்பற்றினான். ேயாசியா ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ேதவன்
விரும்பியவற்ைறக் ெகாஞ்சம் கூட மாற்றவில்ைல.

ேயாசியா ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்க
கட்டைளயிட்டது

3 தனது 18வது ஆட்சியாண்டில் ேயாசியா,
ெமசுல்லாமின் குமாரனாகிய அத்சலியாவின்
குமாரனாகிய சாப்பான் என்னும் ெசயலாளைன
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு அனுப்பினான். 4

அவனிடம், “நீ தைலைம ஆசாரியனாகிய
இல்க்கியாவினிடம் ேபா. கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ஜனங்கள் ெகாண்டு வந்த பணம்
அவனிடம் இருக்கும். அது வாயில் காவலர்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டு ேசகரித்துக்
ெகாடுத்த பணம். அதைன கர்த்தருைடய
ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். 5 பிறகு
அப்பணத்ைத கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுது
பார்க்கும் ேவைல ெசய்கிறவர்கைளக்
கண்காணிப்பவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அக்கண்காணிப்பாளர்கள் அப்பணத்ைத ஆலயத்தில்
ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். 6

அங்கு தச்சுேவைல ெசய்பவர்களும், கட்டுபவர்களும்,
கல் உைடப்பவர்களும் உள்ளனர். அப்பணத்தால்
ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிட மரமும் கல்லும் வாங்க
ேவண்டும். 7 ேவைலக்காரர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
பணத்துக்குக் கணக்கு ேகட்க ேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் நம்பிக்ைகக்கு உரியவர்கள்
என்று ெசால்” என்றான்.

சட்டங்களின் புத்தகம் ஆலயத்தில்
கண்ெடடுக்கப்படல்

8 ெசயலாளராகிய சாப்பானிடம் தைலைம
ஆசாரியர் இல்க்கியா, “கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
சட்டங்களின் புத்தகத்ைத கண்ெடடுத்ேதன்!” என்று
கூறினான். அவன் சாப்பானிடம் அதைனக்
ெகாடுத்தான். சாப்பான் அதைன வாசித்தான்.

9 ெசயலாளராகிய சாப்பான் ராஜாவாகிய
ேயாசியாவிடம் வந்து, “உங்கள் ேவைலக்காரர்கள்
ஆலயத்திலுள்ள பணத்ைதெயல்லாம்
ேசகரித்துவிட்டார்கள். அதைன அவர்கள்
ேவைலையக் கண்காணிப்பவர்களிடம்
ெகாடுத்துவிட்டார்கள்” என்றான். 10 பிறகு சாப்பான்
ராஜாவிடம், “ஆசாரியனான இல்க்கியா என்னிடம்
இந்த புத்தகத்ைதக் ெகாடுத்தான்” என்று கூறி
ராஜாவுக்கு அதைன வாசித்துக்காட்டினான்.

11 அச் சட்ட புத்தகத்திலுள்ள வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டதும் (துக்கத்தின் மிகுதியால்) ராஜா தனது
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டான். 12 பிறகு
ஆசாரியனாகிய இல்க்கியாவுக்கும், சாப்பானின்
குமாரனான அகீக்காமுக்கும், மிகாயாவின்
குமாரனான அக்ேபாருக்கும் ெசயலாளரான
சாப்பானுக்கும் ராஜாவின் ேவைலக்காரனான
அசாயாவுக்கும் ராஜா ஆைணகள் இட்டான். 13

ராஜா இவர்களிடம், “ெசன்று நாம் என்ன ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்.
எனக்காகக், கர்த்தரிடம் இந்த ஜனங்களுக்காகவும்
யூத நாட்டிற்காகவும் ேகளுங்கள். இப்புத்தகத்தில்
காணப்படும் வார்த்ைதகைளப்பற்றி ேகளுங்கள்.
கர்த்தர் நம்மீது ேகாபமாக இருக்கிறார்.
ஏெனன்றால் நமது முற்பிதாக்கள் இப்புத்தகத்தில்
கூறியுள்ளவற்ைற கவனிக்காமல் ேபானார்கள்.
நமக்காக எழுதப்பட்ட இதன்படி அவர்கள்
ெசய்யவில்ைல!” என்றான்.

ேயாசியாவும் உல்தாள் எனும் ெபண் தீர்க்கதரிசியும்
14 எனேவ இல்க்கியா எனும் ஆசாரியனும்,
அகீக்காமும், அக்ேபாரும், சாப்பானும் அசாயாவும்,
ெபண் தீர்க்கதரிசி உல்தாவிடம் ெசன்றனர். அவள்
அர்காசின் குமாரனான திக்வாவின் குமாரனான
சல்லூம் என்பவனின் மைனவி. அவன்
ஆசாரியர்களின் துணிகளுக்குப் ெபாறுப்பானவன்.
அவள் எருசேலமின் இரண்டாம் பகுதியில்
குடியிருந்தாள். அவர்கள் ேபாய் அவேளாடு
ேபசினார்கள்.

15 பிறகு உல்தாள் அவர்களிடம், “என்னிடம்
உங்கைள அனுப்பியவனிடம் ேபாய், இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்கிறதாவது: 16 ‘இந்த
இடத்திற்குத் துன்பத்ைதக் ெகாண்டு வருேவன்.
இங்குள்ள ஜனங்களுக்கும் துன்பத்ைதக் ெகாண்டு
வருேவன். யூத ராஜாவால் வாசிக்கப்பட்ட
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள துன்பங்கள் இைவேய.
17 யூத ஜனங்கள் என்ைன விட்டுவிட்டு அந்நியத்
ெதய்வங்களுக்கு நறுமணப்ெபாருட்கைள
எரிக்கின்றனர். அவர்கள் எனக்கு மிகுதியான
ேகாபத்ைத உண்டாக்குகிறார்கள். அவர்கள்
ஏராளமான விக்கிரகங்கைள ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
அதனால்தான் நான் இவர்களுக்கு எதிராக என்
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ேகாபத்ைதக் காட்டுகிேறன். என் ேகாபம் தடுக்க
முடியாத ெநருப்ைபப் ேபான்று விளங்கும்!’

18 “யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசியா, உங்கைள
அனுப்பி கர்த்தருைடய ஆேலாசைனகைளக்
ேகட்கிறான். அவனிடம் இவற்ைறக் கூறுங்கள்:
‘இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள்
ேகள்விப்பட்ட ெசய்திகைளக் கூறுகிறார். இந்த
நாட்ைடப் பற்றியும், இங்கு வசிப்பவர்கைளப்பற்றியும்
நான் ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். உங்கள்
இதயம் ெமன்ைமயாக ஆயிற்று. எனேவ, அைதக்
ேகட்டதும் நீங்கள் மிகவும் வருத்தம் ெகாண்டீர்கள்.
இந்த இடத்தில் (எருசேலமில்) பயங்கரமான
சம்பவங்கள் நடக்கப்ேபாகின்றன என்று ெசால்லி
இருக்கிேறன். உன் துக்கத்ைதப் புலப்படுத்த உன்
ஆைடையக் கிழித்துக்ெகாண்டு
அழத்ெதாடங்கினாய். அதற்காகத் தான் நீ
ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்.’ கர்த்தர் இைதச்
ெசான்னார். 20 ‘எனேவ, இப்ேபாது உன்ைன உனது
முற்பிதாக்களிடம் ேசர்ப்ேபன். நீ சமாதானத்ேதாடு
உன் கல்லைறயில் ேசர்வாய், நான் எருசேலமிற்குத்
தரப்ேபாகும் துன்பங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உன்
கண்கள் பார்க்காது’ என்று ெசால்லுங்கள்” என்றாள்.
பிறகு இதைன ராஜாவிடம் ேபாய் ஆசாரியனாகிய
இல்க்கியா, அகீக்கா, அக்ேபார், சாப்பான், அசாயா
ஆகிேயார் ெசான்னார்கள்.

சட்டங்கைள ஜனங்கள் ேகட்கிறார்கள்

தன்ைன சந்திக்கும்படி யூதர்
தைலவர்கைளயும் எருசேலம்
தைலவர்கைளயும் ராஜா ேயாசியா

அைழத்தான். 2 பிறகு ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குச் ெசன்றான். யூத ஜனங்களும்
எருசேலமிலுள்ள ஜனங்களும் அவேனாடு ெசன்றனர்.
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுள்
முக்கியமானவர்களும் முக்கியம் இல்லாதவர்களும்
அவேனாடு ெசன்றனர். பிறகு ராஜா உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்ைத வாசித்துக்காட்டினான். இந்த
சட்டப்புத்தகம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
கண்ெடடுக்கப்பட்டது. ராஜா அதைன
வாசித்தேபாது ஜனங்களால் அதைனக் ேகட்க
முடிந்தது.

3 ராஜா (ேமைட ேமல்) தூண் அருேக நின்றுக்
ெகாண்டு கர்த்தேராடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துக்ெகாண்டான். கர்த்தைரப் பின்பற்றவும்,
அவரது கட்டைளகளுக்கும் உடன்படிக்ைகக்கும்
கீழ்ப்படியவும் ஒப்புக்ெகாண்டான். அவன் அதைன
முழு மனேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் ெசய்வதாக
ஒப்புக்ெகாண்டான். இப்புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட
உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படியவும்
ஒப்புக்ெகாண்டான். சுற்றி நின்ற ஜனங்களும்
உடன்படிக்ைகக்கு ஒப்புக்ெகாள்வதாக உறுதி
கூறினார்கள்.

4 பிறகு ராஜா தைலைம ஆசாரியனான
இல்க்கியாவுக்கும் மற்ற ஆசாரியர்களுக்கும் வாயில்
காவலர்களுக்கும் பாகாலுக்கும் அெசரியாவிற்கும்
வானுலக நட்சத்திரங்களுக்கும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் அைமக்கப்பட்டிருந்த சகல
வழிபாட்டுப் ெபாருட்கைளயும் நீக்கி ெவளிேய
ேபாடச் ெசான்னான். பிறகு ேயாசியா அவற்ைற

எருசேலமிற்கு ெவளிேய கீதேரான் ெவளிகளில்
எரித்துப்ேபாட்டான். பின் அவற்றின் சாம்பைல
ெபத்ேதலுக்கு ெகாண்டுவந்தனர்.

5 யூத ராஜா ஆசாரியர்களாகப் பணி ெசய்ய மிகச்
சாதாரண ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தான்.
இவர்கள் ஆேரான் வம்சத்தில் உள்ளவர்கள் அல்ல.
அப்ெபாய் ஆசாரியர்கள் ேமைடயில் எருசேலமிலும்
அைதச் சுற்றியுள்ள யூத நகரங்களிலும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்து வந்தனர். அவர்கள் பாகால்,
சூரியன், சந்திரன், கிரகங்கள், வானுலக
நட்சத்திரங்கள் ேபான்றவற்றுக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தனர். ஆனால் இல்க்கியா
அப்ேபாலி ஆசாரியர்கைளத் தடுத்து
நிறுத்திவிட்டார்.

6 ேயாசியா கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து
அேசரா என்னும் ேதவைதயின் விக்கிரகத்ைத
அகற்றினான். அதைன நகரத்திற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ேபாய் கீதேரான் ெவளியில்
எரித்துப்ேபாட்டான். பின் அவன் எரிந்தவற்ைற
அடித்து சாம்பலாக்கி சாதாரண ஜனங்களின்
கல்லைறயில் தூவிவிட்டான்.

7 பின் ராஜாவாகிய ேயாசியா கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் விபசாரம் ெசய்து ெகாண்டிருந்த
ஆண்களின் வீடுகைள ெநாறுக்கினான். ெபண்களும்
அவ்வீடுகைளப் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
அேசராவுக்காக என்றும் (ெபாய்த் ேதவைதக்காக)
அங்ேக சிறு கூடாரங்கைள அைமத்திருந்தனர். 8

அப்ேபாது, ஆசாரியர்கள் எருசேலமிற்கு பலிகைளக்
ெகாண்டு வந்து ஆலயத்திற்குள் பலியிடவில்ைல.
ஆசாரியர்கள் யூத நாடு முழுவதிலும் வாழ்ந்தனர்.
ஆனால் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப்
ெபாருட்கைள எரித்து பலியிட்டு வழிபாடு
ெசய்துவந்தனர். இப்ெபாய் ெதய்வங்களுக்கான
ேமைடகள் ேகபா முதல் ெபெயர்ெசபா மட்டும்
நிைறந்திருந்தன. ஆசாரியர்கள் சாதாரண
ஜனங்கேளாடு புளிப்பில்லாத அப்பங்கைள உண்டு
வந்தனர். எருசேலமின் ஆலயத்தில்
ஆசாரியர்களுக்ெகன இருந்த சிறப்பு இடத்தில்
அவர்கள் உண்ணவில்ைல. ஆனால் ராஜா (ேயாசியா)
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேமைடகைள அழித்து,
அந்த ஆசாரியர்கைள எருசேலமிற்கு அைழத்து
வந்தான். இல்க்கியாவும் பட்டணத்து வாசலுக்குப்
ேபாகும் வழியின் இடது புறமிருந்த ேயாசுவாவினால்
கட்டப்பட்ட ேமைடைய அழித்தான். (ேயாசுவா
அந்நகைர ஆட்சி ெசய்தவன்).

10 ேதாப்ேபத் இன்ேனாமின் மகனது
பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ஒரு இடம். அங்ேக ஜனங்கள்
தம் பிள்ைளகைளக் ெகான்று பலிபீடத்தில் எரித்து
ேமாேளகு என்ற ெபாய்த்ெதய்வத்ைத
மகிைமப்படுத்தி வந்தனர். ராஜா இந்த இடத்ைதயும்
ஜனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதபடி
அழித்துப்ேபாட்டான். 11 முன்பு, யூத ராஜா
கர்த்தரின் ஆலய வாசல் அருகில் குதிைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் ைவத்திருந்தான். இது
நாத்தான்ெமெலக் எனும் அதிகாரியின் அைறயின்
அருகில் இருந்தது. இைவ சூரியத் ெதய்வத்ைத
சிறப்பிப்பதற்காக ைவக்கப்பட்டிருந்தது. ராஜா
குதிைரகைள அப்புறப்படுத்திவிட்டு சூரியனின்
இரதங்கைள எரித்துவிட்டான்.
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12 முன்பு, யூத ராஜாக்கள் ஆகாப் கட்டிடத்தின்
கூைரமீது பலிபீடங்கைளக் கட்டியிருந்தார்கள்.
மனாேசயும் கர்த்தருைடய இரு ஆலய முற்றத்திலும்
பலிபீடங்கைளக் கட்டியிருந்தான். ேயாசியா
இப்பலிபீடங்கள் அைனத்ைதயும் அழித்து அவற்றின்
துண்டுகைளயும் தூைளயும் கீதேரான்
பள்ளத்தாக்கில் எறிந்தான்.

13 முன்பு, சாெலாேமான் ராஜா எருசேலம்
அருகிலுள்ள நாசமைலயின் அருகில் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கான ேமைடகைள அைமத்தான்.
அைவ மைலயின் ெதன்புறத்தில் இருந்தன.
சீேதானியர்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட
அருவருப்புமிக்க அஸ்தேராத்திற்கும், ேமாவாபியரின்
அருெவருப்பு ெதய்வமான காேமாசிற்கும்,
அம்ேமானியரின் அருெவருப்பு ெதய்வமான
மில்ேகாமுக்கும் ேமைடகைள சாெலாேமான் ராஜா
அைமத்திருந்தான். ஆனால் ேயாசியா
அைவயைனத்ைதயும் அழித்துப் ேபாட்டான். 14

அேதாடு ேயாசியா ராஜா ஞாபகக் கற்கைளயும்
அெசரா என்னும் ெபண் ேதவைதயின்
விக்கிரகங்கைளயும் உைடத்து ெநாறுக்கினான். பின்
மரித்துப்ேபானவர்களின் எலும்புகைள அவற்றின் மீது
தூவினான்.

15 இவன் ெபத்ேதலில் உள்ள பலிபீடத்ைதயும்
ேமைடையயும் உைடத்ெதறிந்தான். இப்பலிபீடத்ைத
ேநபாத்தின் குமாரனான ெயெராெபயாம் என்பவன்
ஏற்படுத்தியிருந்தான். இவேன இஸ்ரேவலர்களின்
பாவத்திற்கு காரணமாக இருந்தான். இவன்
அைமத்த பலிபீடம், ேமைட ஆகிய இரண்ைடயும்
ேயாசியா அழித்தான். அவன் பலிபீடக் கல்ைல
துண்டுத் துண்டாக உைடத்ெதறிந்தான். பின்
அவற்ைறத் தூளாக்கினான். அேசரா விக்கிரகத்
தூைணயும் எரித்தான். 16 ேயாசிய
திரும்பிபார்த்தேபாது மைலயின் மீது கல்லைறகைள
கண்டான். அவன் ஆட்கைள அனுப்பி அவற்றிலுள்ள
எலும்புகைள எடுத்துவரச் ெசய்தான். இப்படி
நடக்கும் என்று தீர்க்கதரிசி ெசான்னபடிேய
அைவகைள அந்தப் பலிபீடத்தின் ேமல் எரித்தான்.
பின் ேயாசியா சுற்றிப்பார்த்து ேதவமனிதனின்
கல்லைறையக் கண்டான்.

17 ேயாசியா, “நான் பார்க்கும் அந்த நிைனவு
சின்னம் என்ன?” என்று ேகட்டான்.
நகர ஜனங்கள் அவனிடம், “இது யூதாவிலிருந்து
வந்த ஒரு ேதவமனிதரின் (தீர்க்கதரிசியின்)
கல்லைற. ெபத்ேதல் என்னும் பலிபீடத்தில் நீ
ெசய்தவற்ைறப் பற்றி இவர் முன்னேர கூறியுள்ளார்”
என்றனர்.

18 ேயாசியா, “அவரது கல்லைறைய
விட்டுவிடுங்கள். அவரது எலும்புகைள
எடுக்கேவண்டாம்” என்று கூறினான். எனேவ அவனது
எலும்புகைள சமாரியாவிலிருந்து ெவளிேய வந்த
தீர்க்கதரிசியின் எலும்புகேளாடு அவர்கள்
விட்டுவிட்டனர்.

19 ேயாசியா சமாரியாவிலுள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ேமைடகைளயும்
அழித்துப்ேபாட்டான். இஸ்ரேவல் ராஜாக்கள்
அவற்ைறக் கட்டியிருந்தனர். இதனால் கர்த்தருக்குப்
ெபருங்ேகாபம் உண்டாகி இருந்தது. ெபத்ேதலில்
உள்ளவற்ைற அழித்தது ேபாலேவ, ேயாசியா
இவற்ைறயும் அழித்துவிட்டான்.

20 சமாரியாவின் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குத்
ெதாழுைகச்ெசய்த ஆசாரியர்கள் அைனவைரயும்
ேயாசியா ெகான்றான். பலிபீடங்கைளக் கவனித்த
ஆசாரியர்கைளயும் ெகான்றான். மனித எலும்புகைள
பலி பீடத்தின் ேமல் எரித்தான். இவ்வாறு
ெதாழுைகக்குரிய இடங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
கைறப்படுத்தினான். பின் எருசேலமிற்குத் திரும்பிச்
ெசன்றான்.

யூத மக்கள் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடியது
21 ேயாசியா ராஜா ஜனங்களுக்கு ஒரு
கட்டைளயிட்டான். அவன், “உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடுங்கள்.
உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிேய
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

22 நியாயாதிபதிகள் இஸ்ரேவைல ஆளத்
ெதாடங்கிய நாள் முதல் ஜனங்கள் பஸ்கா
பண்டிைகைய இந்த விதத்தில்
ெகாண்டாடியதில்ைல. இஸ்ரேவல் ராஜாக்கேளா
யூத ராஜாக்கேளா இதுேபால் சிறப்பாகப் பஸ்காைவ
ெகாண்டாடவில்ைல. 23 ேயாசியாவின் 18வது
ஆட்சியாண்டில் அவர்கள் எருசேலமில்
கர்த்தருக்காக பஸ்கா பண்டிைகையச் சிறப்பாகக்
ெகாண்டாடினார்கள்.

24 ேயாசியா, இஸ்ரேவலிலும் யூதாவிலும்
ஜனங்களால் ெதாழுதுெகாண்டு வந்த சிறு
ெதய்வங்கைளயும் மற்ற மந்திரவாதிகைளயும்
குறிச்ெசால்லுகிறவர்கைளயும் விக்கிரகங்கைளயும்
அழித்துவிட்டான். இவன், அதைன இல்க்கியாவால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கண்ெடடுக்கப்பட்ட
புத்தகத்தில் உள்ள சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படியேவ
இவ்வாறு நடந்துக்ெகாண்டான்.

25 ேயாசியாைவப்ேபான்ற ஒரு ராஜா இதற்கு
முன்னால் எப்ேபாதும் இருந்ததில்ைல. இவனுக்குப்
பின்னும் இருந்ததில்ைல. ேயாசியா தன் முழு
மனேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும் தன் முழு
பலத்ேதாடும் கர்த்தருைடய பக்கம் திரும்பினான்.
ேவறு எந்த ராஜாவும் ேயாசியாைவப் ேபான்று
ேமாேசயின் சட்டத்ைதப் பின்பற்றவில்ைல.

26 ஆனாலும் கர்த்தர் யூத ஜனங்கள் மீது தான்
ெகாண்டக் ேகாபத்ைத நிறுத்திக் ெகாள்ளவில்ைல.
மனாேச ெசய்த அைனத்து ெசயல்களுக்காக கர்த்தர்
அவர்கள் மீது இன்னமும் ேகாபங்ெகாண்டிருந்தார்.
27 கர்த்தர், “நான் இந்த நாட்டிலிருந்து
இஸ்ரேவலர்கைள அகற்றிவிட்ேடன். இைதேய
யூதர்களுக்கும் ெசய்ேவன். அவர்கைள என்
பார்ைவயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துேவன். என்னால்
எருசேலைம ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆம் நான்
எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ஆனால் அங்குள்ள
ஆலயத்ைத நான் அழிப்ேபன். ‘என் ெபயர் அங்கு
இருக்கேவண்டும்’ என்று நான் ெசான்ன ேபாது
குறிபிட்டது இந்த இடத்ைத தான்” என்றார்.

28 ேயாசியா ெசய்த மற்ற அைனத்து ெசயல்களும்
யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளன.

ேயாசியாவின் மரணம்
29 ேயாசியாவின் காலத்தில், எகிப்திய
ராஜாவாகிய பார்ேவான்ேநேகா ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு
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அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு எதிராக
ேபாரிடச்ெசன்றான். ேயாசியா பார்ேவானுக்கு
எதிராகப் ேபாரிடப்ேபானான். ஆனால் ெமகிேதா
என்ற இடத்தில் ேயாசியாைவ பார்ேவான்ேநேகா
கண்டதும் ெகான்றுவிட்டான். 30 மரித்துப்ேபான
ேயாசியாவின் உடைல அவனது ேவைலக்காரர்கள்
ெமகிேதாவிலிருந்து எருசேலமிற்குத் இரதத்தில்
எடுத்துச் ெசன்றனர். அவனது ெசாந்தக்
கல்லைறயில் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர்.
பிறகு ெபாது ஜனங்கள் ேயாசியாவின் குமாரனான
ேயாவாகாைச ராஜாவாக அபிேஷகம் ெசய்து
அவைனப் புதிய ராஜாவாக்கினர்.

ேயாவாகாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிறான்
31 ேயாவாகாஸ் ராஜாவாகியேபாது, அவனுக்கு 23
வயது. இவன் எருசேலைம மூன்று மாதங்கள்
அரசாண்டான். இவனது தாயின் ெபயர் அமுத்தாள்
ஆகும். இவள் லிப்னாைவச் ேசர்ந்த எேரமியாவின்
குமாரத்தி ஆவாள். 32 தவறானைவ என்று
கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டக் காரியங்கைளேய
ேயாவாகாஸ் ெசய்துவந்தான். தன் முற்பிதாக்கள்
ெசய்த அேதப் பாவங்கைளேய அவனும் ெசய்து
வந்தான்.

33 பார்ேவான் ேநேகா, ஆமாத் நாட்டிலுள்ள
ரிப்லாவில் ேயாவாகாைசப் பிடித்துக்கட்டினான்.
இதனால் அவனால் எருசேலைம ஆள முடியவில்ைல.
பார்ேவான் ேநேகா யூதாைவ வற்புறுத்தி 100
தாலந்து ெவள்ளிையயும் ஒரு தாலந்து ெபான்ைனயும்
அபராதமாக ெபற்றான்.

34 பார்ேவான் ேநேகா ேயாவாகாசின் குமாரனான
எலியாக்கீைம புதிய ராஜாவாக்கினான். எலியாக்கீம்
தன் தந்ைதயின் இடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான்.
பார்ேவான் ேநேகா எலியாக்கீமின் ெபயைர
ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றினான். பார்ேவான்
ேயாவாகாைச எகிப்துக்கு ெகாண்டுேபானான்.
அங்ேகேய அவன் மரணமைடந்தான். 35

ேயாயாக்கீம் பார்ேவான் ேநேகாவிற்கு ெவள்ளியும்
ெபான்னும் அபராதமாக ெசலுத்தி வந்தான். இவன்
இந்த அபராதத்ைத ஜனங்கள் மீது வரியாகச்
சுமத்தினான். எனேவ நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும்
ெபான்னும் ெவள்ளியும் ெகாடுக்க ேவண்டிவந்தது.
இவற்ைறத் ெதாகுத்து அைத அவன் பார்ேவான்
ேநேகாவிற்கு ெசலுத்தினான்.

36 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாகியேபாது அவனுக்கு 25
வயது. அவன் எருசேலமில் 11 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனது தாயின் ெபயர் ெசபுதாள்
ஆகும். அவள் ரூமாைவச் ேசர்ந்த ெபதாயாமின்
குமாரத்தி ஆவாள். 37 தவறானைவெயன்று
கர்த்தரால் குறிக்கப்பட்ட காரியங்கைளேய அவனும்
ெசய்து வந்தான். தன் முற்பிதாக்கைளப் ேபாலேவ
அேத ெசயல்கைளச் ெசய்தான்.

ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவிற்கு
வருகிறான்

அவனது காலத்தில், பாபிேலாைன
ேநபுகாத் ேநச்சார் என்பவன்
அரசாண்டான். அவன் யூத நாட்டிற்கு

வந்தான். மூன்றாண்டு காலத்திற்கு ேயாயாக்கீம்
ேநபுகாத்ேநச்சார்க்கு பணிவிைடச் ெசய்தான். பிறகு

ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு எதிராகக் கலகம் ெசய்தான்.
2 ேயாயாக்கீமிற்கு எதிராகப் ேபாரிடும் ெபாருட்டு
பாபிேலானியர்கைளயும் ஆராமியர்கைளயும்
ேமாவாபியர்கைளயும் அம்ேமானியர்கைளயும்
கர்த்தர் கூட்டம் கூட்டமாக அனுப்பிைவத்தார்.
யூதாைவ அழிப்பதற்காக கர்த்தர் இவ்வாறு
அனுப்பினார். இது கர்த்தர் ெசான்னபடிேய நடந்தது.
கர்த்தர் இவற்ைறத் தம் ஊழியக்காரர்களாகிய
தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் ெசால்லியிருக்கிறார்.

3 யூதாவில் இைவெயல்லாம் நடக்கும்படி கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டார். இவ்வாறு, அவன் யூதர்கைள
அவனது பார்ைவயிலிருந்து அப்புறப்படுத்தினான்.
மனாேச ெசய்த அைனத்து பாவங்களுக்காகவும்
அவர் இதைனச் ெசய்தார். 4 மனாேச பல அப்பாவி
ஜனங்கைளக் ெகான்றான். அவர்களின்
இரத்தத்தால் எருசேலைம நிரப்பினான். இத்தைகய
பாவங்கைள கர்த்தர் மன்னிக்காமலிருந்தார்.

5 ேயாயாக்கீம் ெசய்த மற்ற அைனத்து
ெசயல்களும் யூத ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 6 ேயாயாக்கீம்
மரித்தான். பிறகு அவன் தனது முற்பிதாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப் பின்
இவனது குமாரனான ேயாயாக்கீன் என்பவன் புதிய
ராஜா ஆனான்.

7 அதற்குப்பின் எகிப்தின் ராஜா தன்
நாட்டிலிருந்து வரவில்ைல. ஏெனன்றால் எகிப்து
ஆறுமுதல் ஐபிராத்து ஆறுவைரயுள்ள எகிப்து
ராஜாவுக்குரிய பகுதிையப் பாபிேலானிய ராஜா
பிடித்துக் ெகாண்டான்.

ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலைமக் ைகப்பற்றுகிறான்
8 ேயாயாக்கீன் அரசானானேபாது அவனுக்கு 18
வயது ஆகும். இவன் எருசேலமில் 3 மாதங்கள்
ஆண்டான். இவனது தாயின் ெபயர் ெநகுஸ்தாள்
ஆகும். இவள் எருசேலமிலுள்ள எல்நாத்தானின்
குமாரத்தி ஆவாள். 9 தவெறன்று கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறேய அவன் ெசய்தான். அவனுைடய
தந்ைத ெசய்த அைனத்து காரியங்கைளயும் அவனும்
ெசய்தான்.

10 அக்காலத்தில், பாபிேலானிய ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் அதிகாரிகள் எருசேலமிற்கு
வந்து அதைன முற்றுைகயிட்டனர். 11 பிறகு
பாபிேலானிய ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாேர
அவனது ேவைலக்காரர்கள் முற்றுைகயிட்ட
நகரத்திற்கு வந்தான். 12 யூத ராஜாவாகிய
ேயாயாக்கீன் பாபிேலானிய ராஜாைவ சந்திக்கச்
ெசன்றான். அவேனாடு அவனது தாய், அதிகாரிகள்,
தைலவர்கள் அலுவலர்கள் அைனவரும் ெசன்றனர்.
பின் பாபிேலானிய ராஜா ேயாயாக்கீைனச்
சிைறபிடித்தான். இது ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 8வது
ஆட்சியாண்டில் நடந்தது.

13 ேநபுகாத்ேநச்சார், கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும்
அரண்மைனயிலும் உள்ள கருவூலங்களில் உள்ளப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டுப்
ேபானான். சாெலாேமான் ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் அைமத்திருந்த தங்கத் தட்டுகைளயும்
ெவட்டி எடுத்துக்ெகாண்டான். இதுவும் கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது.
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14 ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிலுள்ள
அைனவைரயும் ைகதுெசய்தான். தைலவர்கைளயும்
ெசல்வர்கைளயும் ைகது ெசய்தான். அவன் 10,000
ஜனங்கைளக் ைகதிகளாக்கி அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தான். அவன் திறைமமிக்க
ேவைலக்காரர்கைளயும் ைகவிைனக்காரர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுச் ெசன்றான். ஏழ்ைமயான
சாதாரண ெபாது ஜனங்கைளத் தவிர ேவறுயாைரயும்
இவன் விட்டு ைவக்கவில்ைல. 15 ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேயாயாக்கீைனச் சிைறபிடித்து பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசன்றான். அேதாடு ராஜாவின் தாய்,
மைனவிமார்கள், அதிகாரிகள் மற்றும்
தைலவர்கைளயும் ெகாண்டு ெசன்றான். இவர்கைள
அவன் எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்குச்
ைகதிகளாகேவ அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 16

அதில் 7,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவ்ெவல்லா
வீரர்கைளயும் தகுதிமிக்க 1,000 திறைமயுள்ள
ேவைலக்காரர்கைளயும் ைகவிைனக்
கைலஞர்கைளயும் அைழத்துக் ெகாண்டு ேபானான்.
வீரர்கள் நன்கு பயிற்சி ெபற்று ேபாருக்குத் தயாராக
இருந்தனர். பாபிேலான் ராஜா இவர்கைளப்
பாபிேலானுக்குக் ைகதிகளாகேவ
ெகாண்டுெசன்றான்.

சிேதக்கியா ராஜா
17 பாபிேலான் ராஜா மத்தனியா என்பவைன புதிய
ராஜாவாக்கினான். அவன் ேயாயாக்கீனின் சிறிய
தகப்பன் ஆவான். அவனது ெபயைர சிேதக்கியா என
மாற்றிவிட்டான். 18 சிேதக்கியா ராஜாவாகியேபாது
அவனுக்கு 21 வயது. அவன் 11 ஆண்டுகள்
எருசேலமில் ஆண்டான். அவனது தாயின் ெபயர்
அமுத்தாள் ஆகும். இவள் லிப்னாவிலுள்ள
எேரமியாவின் குமாரத்தி. 19 தவறானெதன்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய அவனும்
ெசய்துவந்தான். ேயாயாக்கீன் ெசய்த அைனத்து
ெசயல்கைளயும் அவன் ெசய்தான். 20 எருசேலம்
மற்றும் யூதா மீது கர்த்தர் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டு
அங்குள்ள ஜனங்கைள அப்புறப்படுத்தினார்.

ேநபுகாத்ேநச்சார் சிேதக்கியாவின் ஆட்சிைய
முடித்தது

சிேதக்கியா பாபிேலான் ராஜாவுக்கு அடிபணிய
மறுத்து அவனுக்கு எதிராகக் கலகம் ெசய்தான்.

எனேவ, பாபிேலான் ராஜாவும், அவனது
பைடகளும், எருசேலமிற்கு எதிராகப்
ேபாரிட வந்தனர். இது சிேதக்கியாவின்

9வது ஆட்சியாண்டின் பத்தாம் மாதத்தின் பத்தாம்
நாளில் நடந்தது. ேநபுகாத்ேநச்சார் தன் பைடைய
நிறுத்தி நகரத்திற்குள் யாரும் ேபாகாமலும்
ெவளிேயறாமலும் தடுத்துவிட்டான். பின்
நகரத்ைதச்சுற்றி ெகாத்தளச்சுவைரக் கட்டினான். 2

யூத நாட்டின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவின் 11ஆம்
ஆட்சியாண்டுவைர ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட
எருசேலைமச் சுற்றிலும் தங்கியிருந்தது. 3

நகரத்தின் நிைலையப் பஞ்சம் ேமலும்
ேமாசமாக்கிற்று. நாலாவது மாதத்தின் ஒன்பதாம்
நாளில் ெபாது ஜனங்களுக்கு உண்ண உணேவ
இல்ைல என்ற நிைல வந்தது.

4 ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட இறுதியில் நகரச்
சுவைர உைடத்தது. அன்று இரவு சிேதக்கியாவும்
அவனது ஆட்களும் ெவளிேய ஓடிப்ேபானார்கள்.
அவர்கள் இரகசிய கதைவப் பயன்படுத்தி ராஜாவின்
ேதாட்டத்தின் வழிேய இரு மதில்களுக்கு நடுேவ
ஓடிப்ேபாயினர். பைகவரின் பைட நகைரச் சுற்றிலும்
இருக்க பாைலவனத்திற்குச் ெசல்லும் வழிேய தப்பிச்
ெசன்றார்கள். 5 பாபிேலான் பைட அவர்கைளத்
துரத்திப் ேபாய் எரிேகா சமெவளியில்
பிடித்துக்ெகாண்டது. சிேதக்கியாைவ விட்டுவிட்டு
அவனது வீரர்கள் தப்பித்துக்ெகாண்டனர்.

6 பாபிேலானியர்கள் சிேதக்கியாைவப் பிடித்து
ரிப்லாவிலிருந்த பாபிேலானிய ராஜாவிடம் ெகாண்டு
ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைனத் தண்டிக்க
விரும்பினார்கள். 7 சிேதக்கியாவின் குமாரர்கைள
அவன் கண் முன்னாேலேய ெகான்றனர். பின்
இவனது கண்கைளப் பிடுங்கினார்கள். பிறகு
சங்கிலியால் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசன்றனர்.

எருசேலம் அழிக்கப்படுகிறது
8 ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 19வது ஆட்சியாண்டின்
ஐந்தாம் மாதத்தின் ஏழாவது நாளில்
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு வந்தான்.
ெநபுசராதான் பாபிேலானிய ராஜாவின் ெபரிய
பைடயின் ஆைண அதிகாரியாக இருந்தான். 9

இவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைணையயும் ெபரிய வீடுகைளயும்
கட்டிடங்கைளயும் எரித்தான். 10 எருசேலைம
சுற்றியிருந்த சுவைரயும் ெநபுசராதானின்
பாபிேலானிய பைட உைடத்து தள்ளியது. 11

பாபிேலானிய பைடயின் ஆைண அதிகாரியான
ெநபுசராதான் நகரத்தில் ேமலும் மீதியாக இருந்த
ஜனங்கைளயும் பாபிேலானிய ராஜாவுக்கு ெவளிேய
விழுந்து அழிந்தவர்கைளயும்கூட (ஆள
முயன்றவர்கைளயும்) இவன் ைகது ெசய்து நாடு
கடத்திவிட்டான். 12 அவன் மிக எளிய
ஜனங்கைளேய அங்ேக தங்கும்படிவிட்டான்.
இவர்கள் இங்குள்ள திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்
பயிர்கைளயும் பார்த்துக்ெகாண்டனர்.

13 பாபிேலனிய வீரர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலுள்ள ெவண்கல தூண்கைள எல்லாம்
உைடத்துப்ேபாட்டனர். அேதாடு ெவண்கல
அடிப்பகுதிகைளயும், வண்டிகள், ெதாட்டிகள்
ேபான்றவற்ைறயும் உைடத்தனர். பின் அவற்ைறப்
பாபிேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்றனர். 14

பாபிேலானியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்த ெசப்புச் சட்டிகள், சாம்பல் பாத்திரங்கள்,
கத்திகள், தூபகலசங்கள், ஆராதைனக்கு பயன்படும்
சகலக் கருவிகள் ேபான்றவற்ைற எடுத்துச்
ெசன்றனர். 15 ெநபுசராதானும் பைடத்தைலவனும்
சுத்தப் ெபான்னிலும் ெவள்ளியிலுமான
தூபகலசங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டனர். 16 எனேவ
இவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டைவ: இரண்டு தூண்கள்
ஒவ்ெவான்றும் 27 அடி உயரமும் 4 1/2 அடி
உயரமுள்ள ெவண்கலத்தைலப்பும் உைடயைவ.
இைவ ெவண்கலத்தால் பின்னலும் மாதுளம்
பழங்களுமான மாதிரியில் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
இரண்டும் ஒேர மாதிரியாய் இருந்தன. ஒரு ெபரிய
ெவண்கலத்ெதாட்டி கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
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சாெலாேமானால் ெசய்துைவக்கப்பட்ட வண்டிகள்.
இவ்ெவண்கலத்தின் எைடயானது அளந்து
காணமுடியாத அளவிற்கு இருந்தது.

யூத ஜனங்கள் ைகதிகளாதல்
18 ெநபுசராதான், தைலைம ஆசாரியனாகிய
ெசராயாைவயும், இரண்டாம் ஆசாரியனாகிய
ெசப்பனியாைவயும், வாயில் காப்பாளர் மூவைரயும்
ஆலயத்திலிருந்து ைகப்பற்றினான்.

19 நகரத்திலிருந்து ெநபுசராதான் பைடக்குப்
ெபாறுப்பான 1 அதிகாரிையயும், நகரத்திேலயிருந்த
5 அரச ஆேலாசகர்கைளயும், 1
பைடத்தளபதியினுைடய ெசயலாளர். அவன்தான்
ெபாது ஜனங்களின் ஜனத்ெதாைகைய
கணக்ெகடுத்து அவர்களில் சிலைரப்
பைடவீரர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாறுப்பில்
இருந்த 1 பைடத்தளபதியினுைடய
ெசயலாளைரயும், நகரத்தில் அகப்பட்ட 60
ேபர்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.

20 பிறகு ெநபுசராதான் அவர்கள் அைனவைரயும்
பாபிேலானுக்கு அைழத்துச் ெசன்று ரிப்லாவில்
இருந்த பாபிேலானிய ராஜாவிடம் ெகாண்டு
ேபானான். அவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜா ஆமாத்
ேதசத்தின் பட்டணமான ரிப்லா என்னும் இடத்தில்
ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். இவ்வாேற யூத
ஜனங்களும் தங்கள் ேதசத்திலிருந்து சிைறக்கு
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

யூத நாட்டின் ஆளுநரான ெகதலியா
22 யூத நாட்டிேல சிலைர மட்டுேம பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் விட்டு ைவத்தான்,
அங்கு சாப்பானின் குமாரனாகிய அகீக்காமின்
குமாரனாகிய ெகதலியா இருந்தான். யூத
ஜனங்களுக்கு ஆளுநராக ெநபுசராதான்
ெகதலியாைவ ஆக்கினான்.

23 ெநத்தானியாவின் குமாரனான இஸ்மேவலும்,
கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானும் ெநத்ேதாப்

பாத்தியனாகிய தன்கூேமத்தின் குமாரன்
ெசராயாவும் மாகாத்தியன் ஒருவனது குமாரன்
யசனியாவும் பைட அதிகாரிகளாவார்கள்.
இவர்களும் அவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும்
ெகதலியாைவ யூத ஆளுநராக ஆக்கியதுபற்றி
ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ, அவர்கள் மிஸ்பாவிற்குப்
ேபாய் ெகதலியாைவ சந்தித்தனர். 24 ெகதலியா
அவர்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்தான். அவன்,
“பாபிேலானிய அதிகாரிகளுக்குப்
பயப்படேவண்டாம். இங்கிருந்து அரசருக்கு ேசைவச்
ெசய்க. பிறகு உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக
இருக்கும்” என்றான்.

25 எலிசாமாவின் குமாரனாகிய ெநத்தானியாவின்
குமாரன் இஸ்மேவல் அரச குடும்பத்திலிருந்து
வந்தவன். ஏழாவது மாதத்தில் அவன் பத்து ேபேராடு
மிஸ்பாவுக்கு வந்து ெகதலியாைவயும் அவேனாடு
இருந்த யூதர்கைளயும் பாபிேலனியர்கைளயும்
ெகான்றுேபாட்டான். 26 பிறகு பைட அதிகாரிகளும்
ஜனங்களும் எகிப்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். அப்ேபாது
முக்கியமுள்ளவர்கள், இல்லாதவர்கள் என்று
அைனவரும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஏெனன்றால்
அவர்களுக்கு பாபிேலானியர்களிடம் பயம் அதிகம்.

27 பிறகு பாபிேலானின் ராஜாவாக ஏவில்
ெமெராதாக் ஆனான். இவன் யூத ராஜாவாகிய
ேயாயாக்கீைன விடுதைல ெசய்தான். இது இவன்
சிைறப்பட்ட 37வது ஆண்டு. தான் ஆட்சிக்கு வந்த
12வது மாதத்தின் 27வது நாளில் ெசய்தான். 28

ஏவில் ெமெராதாக் ேயாயாக்கீனுடன் கருைணேயாடு
இருந்தான். அவன், பாபிேலானில் (ைகது
ெசய்யப்பட்டு) இருந்த மற்ற ராஜாக்கைளவிட
ேயாயாக்கீனுக்கு நல்ல இருக்ைக அளித்தான். 29

ேயாயாக்கீன் ைகதியின் ஆைட அணிவைத ராஜா
தடுத்துவிட்டான். அவன் ராஜாேவாடு சமமாக ஒேர
ேமைஜயில் அமர்ந்து தனது மீதியான காலம்
முழுவதும் உணவு உண்டான். 30 ஏவில்ெமெராதாக்,
ேயாயாக்கீனுக்கு அவனது வாழ்நாள் முழுவதும்
ஒவ்ெவாரு நாளும் உணவளித்து வந்தான்.
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1

1 நாளாகமம்

ஆதாம் முதல் ேநாவா வைரயுள்ள குடும்ப வரலாறு

ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், ேகனான்,
மகலாெலேயல், யாேரத், ஏேனாக்கு,
ெமத்தூசலா, லாேமக்கு, ேநாவா.

4 ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆகிேயார் ேநாவாவின்
குமாரர்கள்.

யாப்ேபத்தின் சந்ததியினர்
5 ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால்,
ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆகிேயார் யாப்ேபத்தின்
குமாரர்கள்.
6 அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா, ஆகிேயார்
ேகாமரின் குமாரர்கள்.
7 எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், ெதாதானீம் ஆகிேயார்
யாவானின் குமாரர்கள்.

காமின் சந்ததியினர்
8 கூஷ், மிஸ்ராயிம், பூத், கானான் ஆகிேயார்
காமின் குமாரர்களாவார்கள்.
9 ேசபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா
ஆகிேயார் கூஷின் குமாரர்களாவார்கள். ேசபா,
திதான், ஆகிேயார் ராமாவின்
குமாரர்களாவார்கள்.
10 நிம்ேராதின் சந்ததியான கூஷ், வளர்ந்து
பலமுள்ள ைதரியமிக்க வீரனாக உலகில்
விளங்கினான்.
11 லுதீமியர், ஆனாமியர், ெலகாபியர், நப்தூகியர்
ஆகிேயாரின் தந்ைத மிஸ்ராயிம் (எகிப்து) 12

ேமலும் மிஸ்ராயும் பத்ரூசியர், கஸ்லூகியர்
கப்ேதாரியர் ஆகிேயாருக்கும் தந்ைத
(ெபலிஸ்தியர்கள் கஸ்லூகியரிலிருந்து
வந்தவர்கள்.)
13 கானான் சீேதானின் தந்ைத ஆவான். சீேதான்
இவனது மூத்த குமாரன். கானான் சீேதானுக்கும்
ேகத்துக்கும் தந்ைத ஆவான். 14 அவன்
எபூசியைரயும், எேமாரியைரயும், கிர்காசியைரயும்
15 ஏவியைரயும், அர்கீயைரயும், சீனியைரயும், 16

அர்வாதியைரயும், ெசமாரியைரயும்,
காமாத்தியைரயும் ெபற்றான்.

ேசமின் சந்ததியினர்
17 ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம்,
ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், ேமசக் ஆகிேயார் ேசமின்
குமாரர்களாவார்கள்.
18 அர்பக்சாத் சாலாவின் தந்ைத. சாலா ஏேபரின்
தந்ைத.
19 ஏேபருக்கு இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள்.
ஒரு குமாரனின் ெபயர், ேபேலகு ஆகும்.

ஏெனன்றால், இவனது வாழ்நாளில் தான்
பூமியிலுள்ள ஜனங்கள் ெமாழி வாரியாகப்
பிரிக்கப்பட்டனர். ேபேலகின் சேகாதரனது ெபயர்
ெயாக்தான் ஆகும். 20 அல்ேமாதாத், சாேலப்,
ஆசர்மாேவத், ேயராைக, 21 அேதாராம், ஊசால்,
திக்லா, 22 ஏபால், அபிமாேவல், ேசபா, 23 ஓப்பீர்,
ஆவிலா, ேயாபாப் ஆகிேயாைர ெயாக்தான்
ெபற்றான். கீழ்க்கண்ட அைனவரும் ேயாக்தானின்
குமாரர்களாவார்கள்.
24 ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, 25 ஏேபர், ேபேலகு,
ெரகூ, 26 ெசரூகு, நாேகார், ேதராகு, 27

ஆபிராமாகிய ஆபிரகாம் ஆகிேயார்.

ஆபிரகாமின் குடும்பம்
28 ஈசாக்கும், இஸ்மேவலும் ஆபிரகாமின்
குமாரர்களாவார்கள். 29 கீழ்க்கண்டவர்கள்
இவர்களது சந்ததியாவார்கள்:
இஸ்மேவலின் மூத்த குமாரனான ெநபாேயாத்,
மற்ற குமாரர்களான ேகதார், அத்பிேயல், மிப்சாம்,
30 மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், ேதமா, 31

ெயத்தூர், நாபீஸ், ேகத்மா, ஆகிேயார்.
32 ேகத்தூராள் ஆபிரகாமின் ெபண்
ேவைலக்காரி. சிம்ரான், யக்ஷான், ேமதான்,
மீதியான், இஸ்பாக், சூவா ஆகிேயார் இவளது
பிள்ைளகள். ேசபாவும் ேததானும் யக்ஷானின்
பிள்ைளகள்.
33 ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா
ஆகிேயார் மீதியானின் குமாரர்கள். இவர்கள்
எல்ேலாரும் ேகத்தூராளின் சந்ததியார்.

சாராளின் குமாரர்கள்
34 ஆபிரகாம் ஈசாக்கின் தந்ைத. ஏசாவும்,
இஸ்ரேவலும் ஈசாக்கின் குமாரர்கள்.
35 எலிப்பாஸ், ெரகுேவல், எயூஷ், யாலாம்,
ேகாராகு ஆகிேயார் ஏசாவின் குமாரர்கள்.
36 ேதமான், ஓமார், ெசப்பி, கத்தாம், ேகனாஸ்,
திம்னா, அமேலக்கு ஆகிேயார் எலீப்பாசின்
குமாரர்கள்.
37 நகாத், ேசராகு, சம்மா, மீசா ஆகிேயார்
ெரகுேவலின் குமாரர்கள்.

ேசயீரிடமிருந்து ஏேதாமியர்கள்
38 ேலாத்தான், ேசாபால், சிபிேயான், ஆனா,
தீேசான், எத்ேசர், தீசான் ஆகிேயார் ேசயீரின்
குமாரர்கள்.
39 ஓரியும், ஓமாமும் ேலாத்தானின் குமாரர்கள்.
திம்னாள் ேலாத்தானின் சேகாதரி ஆவாள்.
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40 அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்பி, ஓனாம்
ஆகிேயார் ேசாபாலின் குமாரர்கள். அயாவும்,
ஆனாகும் சிபிேயானின் குமாரர்கள்.
41 ஆனாகின் குமாரர்களில் திேஷானும் ஒருவன்.
அம்ராம், எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான்
ஆகிேயார் திேஷானின் குமாரர்கள்.
42 பில்கான், சகவான், யாக்கான் ஆகிேயார்
ஏத்ேசரின் குமாரர்கள்.
ஊத்ஸ், அரான் ஆகிேயார் திஷானின் குமாரர்கள்.

ஏேதாமின் ராஜாக்கள்
43 இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அரசெனாருவன்
ஆள்வதற்கு முன்ேப ஏேதாம் நிலத்ைத பல
ராஜாக்கள் ஆண்டு வந்தார்கள். அந்த
ராஜாக்களின் ெபயர்கள்:
ேபேயாரின் குமாரன் ேபலா. இவனது நகரத்தின்
ெபயர் தின்காபா ஆகும்.
44 ேபலா மரித்ததும் ேபாஸ்ராைவச் ேசர்ந்த
ேசராகின் குமாரன் ேயாபாப் இவனுக்குப் பதில்
ராஜா ஆனான்.
45 ேயாபாப் மரித்ததும், ேதமானியரின்
நாட்டானாகிய ஊசாம் புதிய ராஜா ஆனான்.
46 ஊசாம் மரித்த பின், ேபதாதின் குமாரன்
ஆதாத் அவனுக்குப் பதில் ராஜா ஆனான். இவன்
மீதீயானியைர ேமாவாபின் நாட்டிேல
ேதாற்கடித்தான். இவனது நகரத்தின் ெபயர் ஆவீத்
ஆகும்.
47 ஆதாத் மரித்த பின், மஸ்ேரக்கா ஊைரச்
ேசர்ந்த சம்லா அவனுக்குப் பதில் ராஜா ஆனான்.
48 சம்லா மரித்த பின் சவுல் புதிய ராஜா ஆனான்.
இவன் ஐபிராத்து ஆற்றின் கைரயில் உள்ள
ேரேகாேபாத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
49 சவுல் மரித்த பின், அக்ேபாரின் குமாரனான
பாகாலானான் அவனுக்குப் பதில் ராஜா ஆனான்.
50 பாகாலானான் மரித்தபின், ஆதாத் அவனுக்குப்
பின் புதிய ராஜா ஆனான். இவனது நகரத்திற்கு
பாகி என்று ெபயரிடப்பட்டது. ஆதாத்தின்
மைனவியின் ெபயர் ெமேகதேபல் ஆகும்.
மாத்திேரத்தின் குமாரத்தி ெமேகதேபல் ஆவாள்.
ேமசகாபின் குமாரத்தி மாத்திேரத் ஆவாள். பிறகு,
ஆதாத் மரித்தான். 51 ஆதாத் மரித்தபின்,
ஏேதாமில் திம்னா, அல்யா, எேதத். 52

அேகாலிபாமா, ஏலா, பிேனான், 53 ேகனாஸ்,
ேதமான், மிப்சார், 54 மக்திேயல், ஈராம் ஆகிேயார்
ஏேதாமின் தைலவர்கள் ஆனார்கள்.

இஸ்ரேவலின் குமாரர்கள்

ரூபன், சிமிேயான், ேலவி, யூதா, இசக்கார்,
ெசபுேலான், 2 தாண், ேயாேசப்பு,
ெபன்யமீன், நப்தலி, காத், ஆேசர் ஆகிேயார்

இஸ்ரேவலின் குமாரர்களாவார்கள்.

யூதாவின் குமாரர்கள்
3 ஏர், ஓனான், ேசலா ஆகிேயார் யூதாவின்
குமாரர்கள். இந்த மூன்றுேபரும் பத்சூவா ெபற்ற
பிள்ைளகள். இவள் கானான் நாட்டுப் ெபண்.
யூதாவின் முதல் குமாரனான ஏர், ெகட்டவனாக
இருப்பைதக் கர்த்தர் கண்டார். அதனால் கர்த்தர்
அவைன ெகான்றுவிட்டார். 4 யூதாவின்

மருமகளான தாமார் அவனுக்குப் பாேரஸ், ேசரா
எனும் இருவைரப் ெபற்றாள். ஆக யூதாவுக்கு 5
குமாரர்கள் இருந்தார்கள்.
5 எஸ்ேரானும் ஆமூலும், பாேரசின்
குமாரர்களாவார்கள். 6 ேசராவுக்கு 5 குமாரர்கள்.
சிம்ரி, ஏத்தான், ஏமான், கல்ேகால், தாரா
ஆகிேயார் ஆவார்கள்.
7 சிம்ரியின் குமாரன் கர்மீ. கர்மீயின் குமாரன்
ஆகார். ஆகார் இஸ்ரேவலுக்குப் பல
ெதால்ைலகைள வரவைழத்தவன். இவன் ேபாரில்
சில ெபாருட்கைள எடுத்துக் ெகாண்டான்.
அவற்ைற அவன் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்திருக்க
ேவண்டும். ஆனால், அவ்வாறு ெசய்யவில்ைல.
8 அசரியா ஏத்தானின் குமாரன்.
9 ெயர்ெமேயல், ராம், ெகலுபா ஆகிேயார்
எஸ்ேரானின் பிள்ைளகள்.

ராமின் சந்ததியினர்
10 ராம், அம்மினதாபின் தந்ைத ஆவார்.
அம்மினதாப், நகேசானின் தந்ைத ஆவார்.
நகேசான், யூத ஜனங்களின் பிரபு. 11 நகேசான்
சல்மாவின் தந்ைத. சல்மா ேபாவாசின் தந்ைத. 12

ேபாவாஸ் ஓேபதின் தந்ைத. ஓேபத் ஈசாயின்
தந்ைத. 13 ஈசாய் எலியாபின் தந்ைத. இவன்
அவனது மூத்த குமாரன். இவனது இரண்டாவது
குமாரன் அபினதாப். இவனது மூன்றாவது குமாரன்
சிம்மா. 14 இவனது நான்காவது குமாரன்
ெநதெனேயல், இவனது ஐந்தாவது குமாரன்
ரதாயி. 15 இவனது ஆறாவது குமாரன் ஓத்ேசம்,
ஏழாவது குமாரன் தாவீது. 16 ெசருயாளும்
அபிகாயிலும் இவர்களது சேகாதரிகள்.
ெசருயாளிற்கு அபிசாய், ேயாவாப், ஆசேகல் என
மூன்று குமாரர்கள். 17 அபிகாயில் அமாசாவின்
தாய், இஸ்மேவலனாகிய ெயத்ேதர் அமாசாவின்
தந்ைத.

காேலப்பின் சந்ததியினர்
18 காேலப் எஸ்ேரானின் குமாரன். காேலபிற்கு
பிள்ைளகளும் அசுபா என்ற மைனவியும்
இருந்தனர். அசுபா எரீேயாத்தின் குமாரத்தி.
ஏேசர், ேசாபாப், அர்ேதான் ஆகிேயார் அவனது
பிள்ைளகளாவார்கள். 19 அசுபா மரித்ததும்
காேலப் எப்ராத்ைத மணந்துக் ெகாண்டான்.
இருவருக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான். அவர்கள்
அவனுக்கு ஊர் என்று ெபயரிட்டனர். 20 ஊர்
ஊரியின் தந்ைதயானான். ஊரி ெபசெலேயலின்
தந்ைதயானான்.
21 பின்னர், எஸ்ேரானுக்கு அறுபது வயது ஆனதும்,
அவன் மாகீரின் குமாரத்திைய மணந்துக்
ெகாண்டான். மாகீர் கிெலயாத்தின் தந்ைத.
எஸ்ேரான் மாகீரின் மகேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டான். அவள் ெசகூப்ைப ெபற்றாள்.
22 ெசகூப் யாவீரின் தந்ைத. யாவீருக்கு கிேலயாத்
நிலத்தில் 23 நகரங்கள் இருந்தன. 23 ஆனால்
ேகசூரும் ஆராமும் யாவீரின் ஊர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். அவற்றுள் ஜாயிர் நகர்
மற்றும் ேகனாத் நகரும் அதைனச் சுற்றியுள்ள 60
சிற்றூர்களும் அடங்கும். இந்நகரங்களும்
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ஊர்களும் கிேலயாத்தின் தந்ைதயான, மாகீரின்
குமாரர்களுக்கு உரியைவ.
24 எஸ்ேரான் எப்ராத்தாவில் உள்ள ஊரான
காேலப்பில் மரித்தான். மரித்த பிறகு, அவன்
மைனவியான அபியாள் ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். அவனது ெபயர் அசூர். அவன்
ெதக்ெகாவாவின் தந்ைத.

ெயர்ெமேயலின் சந்ததியினர்
25 ெயர்ெமேயல் எஸ்ேரானின் முதல் குமாரன்.
ெயர்ெமேயலுக்கு ராம், பூனா, ஓெரன், ஓத்ேசம்,
அகியா எனும் பிள்ைளகள் இருந்தனர். இவர்களில்
ராம் மூத்த குமாரன். 26 ெயர்ெமேயலுக்கு,
அத்தாராள் எனும் ேபருைடய இன்ெனாரு
மைனவியும் இருந்தாள். இவள் ஓனாமின் தாய்.
27 ெயர்ெமேயலின் மூத்தகுமாரனான ராமிற்குப்
பிள்ைளகள் இருந்தனர். அவர்கள் மாஸ், யாமின்,
எக்ேகர் ஆகிேயாராகும்.
28 ஓனாவிற்கு சம்மாய், யாதா என்ற பிள்ைளகள்
இருந்தனர். சம்மாயிற்கு நாதாப், அபிசூர் எனும்
பிள்ைளகள் இருந்தனர்.
29 அபிசூரின் மைனவியின் ெபயர் அபியாேயல்,
அவர்களுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
அக்பான், ேமாளித் என்பைவ அவர்களின் ெபயர்.
30 ேசேலத்தும், அப்பாயிமும் நாதாப்பின்
குமாரர்கள். ேசேலத் பிள்ைளப்ேபறு
இல்லாமேலேய மரித்துப் ேபானான்.
31 அப்பாயீமின் குமாரன் இஷி, இஷியின் குமாரன்
ேசசான், ேசசானின் குமாரன் அக்லாய்
32 யாதா சம்மாயின் சேகாதரன், ெயத்ெதரும்
ேயானத்தானும் யாதாவின் குமாரர்கள், ெயத்ெதர்
பிள்ைளப்ேபறு இல்லாமேல மரித்துப்ேபானாள்.
33 ேபேலத்தும் சாசாவும் ேயானத்தானின்
குமாரர்கள். இதுேவ ெயர்ெமேயலின் குடும்பப்
பட்டியலாகும்.
34 ேசசானுக்கு குமாரர்கள் இல்ைல. அவனுக்கு
குமாரத்திகேள இருந்தனர். ேசசாறுக்கு
எகிப்திலுள்ள யர்கா என்ற ேபருள்ள
ேவைலக்காரன் இருந்தான். 35 ேசசான்
யர்காைவத் தன் குமாரத்தி மணந்துெகாள்ளும்படி
அனுமதித்தான். அவர்களுக்கு ஒரு குமாரன்
இருந்தான். அவனது ெபயர் அத்தாயி.
36 அத்தாயி நாதானின் தந்ைத, நாதான்
சாபாத்தின் தந்ைத, 37 சாபாத் எப்லாலின்
தந்ைத, எப்லால் ஓேபத்தின் தந்ைத, 38 ஓேபத்
ஏகூவின் தந்ைத, ஏகூ அசரியாவின் தந்ைத, 39

அசரியா ஏேலத்ஸின் தந்ைத, ஏேலத்ஸ்
எெலயாசாவின் தந்ைத, 40 எெலயாசா
சிஸ்மாயின் தந்ைத, சிஸ்மாய் சல்லூமின் தந்ைத,
41 சல்லூம் எக்கமியாவின் தந்ைத, எக்கமியா
எலிசாமாவின் தந்ைத.

காேலபின் குடும்பம்
42 காேலப் ெயர்ெமேயலின் சேகாதரன்.
காேலபின் முதல் குமாரன் ேமசா. ேமசா சீப்பின்
தந்ைத. ேமசாவின் மற்ெறாரு குமாரன் ெமேரசா.
ெமேரசா எப்ேரானின் தந்ைத.
43 ேகாராகு, தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா
ஆகிேயார் எப்ேரானின் குமாரர்கள். 44

ெசமாராகிமின் தந்ைத. ராகிம் ேயார்க்ேகயாமின்
தந்ைத. ெரக்ேகம் சம்மாயின் குமாரன். 45 சம்மாய்
மாேகானின் தந்ைத, மாேகான் ெபத்சூரின்
தந்ைத.
46 காேலபின் ேவைலக்காரியாக எப்பாள்
இருந்தாள். அவள் ஆரான், ேமாசா, காேச
ஆகிேயாரின் தாய். ஆரான் காேசசின் தந்ைத.
47 ேரேகம், ேயாதாம், ேகசாம், ேபேலத், எப்பா,
சாகாப் ஆகிேயார் யாதாயின் குமாரர்கள்.
48 மாகா காேலப்பின் இன்ெனாரு ேவைலக்காரி.
அவள் ேசேபர் திர்கானா ஆகிேயாரின் தாயானாள்.
49 மாகா, சாகாப், ேசவா ஆகிேயாருக்கும்
தாயானாள். சாகாப் மத்மன்னாவின்
தந்ைதயானான். ேசவா மக்ேபனாவுக்கும்
கீேபயாவுக்கும் தந்ைதயானான். காேலபின்
குமாரத்தி அக்சாள்.
50 இது காேலபின் சந்ததியாரின் விபரமாகும்.
ஊர், காேலபின் முதல் குமாரன். அவன்
எப்ராத்தானிடம் பிறந்தான். கீரியாத் யாரீைம
உருவாக்கிய ேசாபால், 51 ெபத்ெலேகைம
உருவாக்கிய சல்மா, ெபத்காேதைர உருவாக்கிய
ஆேரப்பு ஆகிேயார் ஊரின் குமாரர்கள் ஆவார்கள்.
52 ேசாபால் கீரியாத்யாரீமிைன உருவாக்கியவன்.
இது ேசாபாலின் சந்ததியாரின் விபரம். ஆராேவா,
ஆசியம் ெமனுேகாத்தின் பாதியளவு ஜனங்களும்
53 கீரியாத்யாரீமின் ேகாத்திரங்களும் எத்திரியர்,
பூகியர், சுமாத்தியர், மிஸ்ராவியர் ஆகிேயார்
ஆவார்கள். மிஸ்ராவியரிடமிருந்து ேசாராத்தியரும்
எஸ்தேவாலியரும் பிறந்தார்கள்.
54 இது சல்மா சந்ததியின் விபரமாகும்:
ெபத்ேலேகம், ேநத்ேதாபாத், அதேராத்,
ெபத்ேயாவாப் ஆகிய நகர ஜனங்களும்
மானாத்தியரில் பாதி ஜனங்களும் ேசாரியரில் பாதி
ஜனங்களும், 55 யாேபசில் குடியிருந்த
எழுத்தாளர்களின் குடும்பங்கள், திராத்தியரும்,
சிமாத்தியரும் சுக்காத்தியரும் ஆவர்.
ெபத்ேரகாப்பின் தந்ைதயான அம்மாத்திலிருந்து
வந்த ேகனியர்கேள கணக்கர்கள்.

தாவீதின் குமாரர்கள்

தாவீதின் சில குமாரர்கள், எப்ேரான் என்னும்
நகரத்திேல பிறந்தனர். இது தாவீதின்
குமாரர்களின் விபரம்.

தாவீதின் முதல் குமாரன் அம்ேனான்.
அம்ேனானின் தாய் அகிேநாவாம். அவள்
ெயஸ்ேரேயல் எனும் ஊரினள்.
இரண்டாவது குமாரனின் ெபயர் தானிேயல்
ஆகும். இவனது தாயின் ெபயர் அபிகாேயல். இவள்
கர்ேமல் யூதா எனும் ஊரினள்.
2 மூன்றாவது குமாரன் அப்சேலாம். இவனது தாய்
மாக்கா. இவள் தல்மாயின் குமாரத்தி. தல்மாய்
ேகசூரின் ராஜா.
நான்காவது குமாரன் அேதானியா. இவனது தாய்
ஆகீத்.
3 ஐந்தாவது குமாரன் ெசப்பத்தியா. இவனது தாய்
அபித்தாள்.
ஆறாவது குமாரன் இத்ேரயாம். இவனது தாய்
எக்லாள். இவளும் தாவீதின் மைனவி தான்.
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4 இந்த ஆறு குமாரர்களும் எப்ேரானில் தாவீதிற்குப்
பிறந்தவர்கள். தாவீது, எப்ேரானில் ஏழு ஆண்டுகளும்
ஆறு மாதங்களும் ஆண்டான்.
தாவீது எருசேலமில் 33 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.

5 கீழ்க்கண்டவர்கள் தாவீதிற்கு எருசேலமில் பிறந்த
குமாரர்கள்:
பத்சுவாளுக்கு, நான்கு குமாரர்கள் பிறந்தனர்.
இவள் அம்மிேயலின் குமாரத்தி. சிமீயா, ேசாபாப்,
நாத்தான், சாெலாேமான் ஆகிேயார் பத்சுவாளின்
குமாரர்கள்.
6 இப்கார், எலிசாமா, எலிப்ெபேலத், ேநாகா,
ேநேபக், யப்பியா, எலிசாமா, எலியாதா,
எலிேபேலத் ஆகிய ஒன்பது ேபரும் தாவீதின்
குமாரர்கேள.

9 தாவீது தனது பிற குமாரர்கைளத் தனது
ைவப்பாட்டிகளிடம் ெபற்ெறடுத்தான். தாமார்
தாவீதின் மகளாவாள்.

தாவீதின் காலத்திற்குப் பிறகு வந்த யூத ராஜாக்கள்
10 ெரெகாெபயாம் சாெலாேமானின் குமாரன்.
ெரெகாெபயாமின் குமாரன் அபியா. அபியாவின்
குமாரன் ஆசா. ஆசாவின் குமாரன் ேயாசபாத். 11

ேயாசபாத்தின் குமாரன் ேயாராம். ேயாராமின்
குமாரன் அகசியா, அகசியாவின் குமாரன்
ேயாவாஸ். 12 ேயாவாஸின் குமாரன் அமத்சியா,
அமத்சியாவின் குமாரன் அசரியா, அசரியாவின்
குமாரன் ேயாதாம். 13 ேயாதாவின் குமாரன்
ஆகாஸ், ஆகாஸின் குமாரன் எேசக்கியா,
எேசக்கியாவின் குமாரன் மனாேச. 14

மனாேசயின் குமாரன் ஆேமான், ஆேமானின்
குமாரன் ேயாசியா.
15 ேயாசியாவின் குமாரர்களின் பட்டியல் இது:
முதல் குமாரன் ேயாகனான். இரண்டாம் குமாரன்
ேயாயாக்கீம். மூன்றாம் குமாரன் சிேதக்கியா.
நான்காம் குமாரன் சல்லூம்.
16 ேயாயாக்கீமின் குமாரன் எெகானியா. இவனது
குமாரன் சிேதக்கியா.

பாபிேலானிய அடிைமத்தனத்திற்குப் பிறகு தாவீதின்
குடும்பம்

17 எெகானியா பாபிேலானியாவில் ைகதியாக
இருந்த பிறகு அவனுக்கு குமாரர்கள் பிறந்தனர்.
சாலாத்திேயல். 18 மல்கீராம், ெபதாயா,
ேசனாசார், ெயகமியா, ஒசாமா, ெநதபியா
ஆகிேயார்கள் அவர்கள்.
19 ெசருபாேபல், சிேமயி ஆகிேயார் ெபதாயாவின்
குமாரர்கள். ெமசுல்லாம், அனனியா ஆகிேயார்
ெசருபாேபலின் குமாரர்கள். ெசேலாமீத்
இவர்களின் சேகாதரி. 20 ெசருபாேபலுக்கு
ேமலும் ஐந்து குமாரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
அசூபா, ஒேகல், ெபரகியா, அசதியா, ஊசா
ேபேசத் ஆகிேயாராவர்.
21 அனனியாவின் குமாரன் ெபலத்தியா. எசாயா
இவனது குமாரன் ெரபாயா. ெரபாயாவின் குமாரன்
அர்னான். இவனது குமாரன் ஒபதியா.
ஒபதியாவின் குமாரன் ெசக்கனியா.
22 இது ெசக்கனியாவின் சந்ததியினரின் பட்டியல்:
இவனது குமாரன் ெசமாயா. ெசமாயாவிற்கு

அத்தூஸ், எெகயால், பாரியா, ெநயாரியா,
ெசப்பாத் எனும் ஆறு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
23 எலிேயானாய், எேசக்கியா, அஸ்ரீக்காம் எனும்
மூன்றுேபரும் ெநயாரியாவின் குமாரர்கள்.
24 ஒதாயா, எலியாசிப், ெபலாயா, அக்கூப்,
ேயாகனான், ெதலாயா, ஆனானி எனும் ஏழு
ேபரும் எலிேயானாயின் குமாரர்கள்.

யூதாவின் மற்ற ேகாத்திரங்கள்

யூதாவின் குமாரர்களின் பட்டியல் பின்
வருமாறு:
பாேரஸ், எஸ்ேரான், கர்மீ, ஊர், ேசாபால்

ஆகிேயார் யூதாவின் குமாரர்கள்.
2 ேசாபாலின் குமாரன் ராயா. இவன் யாகாத்தின்
தந்ைத. யாகாத் அகுமாயிக்கும் லாகாதுக்கும்
தந்ைத. இவர்களின் சந்ததிகேள ேசாரத்தியர்கள்.
3 ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ் ஆகிேயார்
ஏதாமின் குமாரர்கள். அத்ெசெலல்ேபானி
இவர்களின் சேகாதரி.
4 ெபனுேவல் ேகேதாருக்குத் தந்ைத. எேசர்
உஷாவிற்கு தந்ைத. இவர்கள் ஊரின் குமாரர்கள்.
ஊர் எப்ராத்தாவின் முதல் குமாரன். எப்ராத்ேதா
ெபத்ெலேகமுக்குத் தந்ைத.
5 அசூர் ெதக்ேகாவாவுக்குத் தந்ைத.
ெதக்ேகாவாவுக்கு ஏலாள், நாராள் என்ற இரு
மைனவியர்கள். 6 நாராள் அசூருக்கு அகுசாம்,
எப்ேபர், ெதமனி, ஆகாஸ்தாரி ஆகிய
குமாரர்கைளப் ெபற்றாள். 7 ஏலாளிக்கு ேசேரத்,
எத்ேசாகார், எத்னான், ேகாஸ் எனும் குமாரர்கள்
இருந்தனர். 8 ேகாஸ், அனூப், ேசாேபபாக் எனும்
இருவரின் தந்ைத. ேகாஸ் அகர்ேகல்
ேகாத்திரத்திற்கும் தந்ைதயானான். அகர்ேகல்
ஆருமின் குமாரன்.
9 யாேபஸ் மிக நல்லவன். அவன் தனது
சேகாதரர்கைளவிடச் சிறந்தவன். அவனது தாய்,
“நான் அவனுக்கு யாேபஸ் என்று ெபயரிட்ேடன்.
ஏெனன்றால் நான் அவைனப் ெபற்றேபாது
ெபருந்துன்பம் அைடந்ேதன்” என்றாள். 10 யாேபஸ்
இஸ்ரேவலின் ேதவனிடம் ெஜபித்து, “நீர் என்ைன
உண்ைமயாகேவ ஆசீர்வதிக்கேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறன். நீர் எனக்கு மிகுதியான நிலத்ைதத்
தரேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். என்ேனாடு
ெநருக்கமாக இரும். என்ைன எவரும்
காயப்படுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளும். அதனால்
நான் துன்பம் இல்லாமல் இருக்கேவண்டும்” என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டான். அவன் ேகட்டைத ேதவன்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்.

11 ேகலூப் சூகாவின் சேகாதரன். ேகலூப்
ேமகீரின் தந்ைத. ேமகீர் எஸ்ேதானின் தந்ைத. 12

எஸ்ேதான் ெபத்ராபா, பேசயாக், ெதகினாக்
ஆகிேயாரின் தந்ைத. ெதகினாக் இர்நாகாஷின்
தந்ைத. இவர்கள் அைனவரும் ேரகாைவச்
ேசர்ந்தவர்கள்.
13 ஓத்னிேயல், ெசராயா ஆகிேயார் ேகனாசின்
குமாரர்கள். ஓத்னிேயலின் குமாரர்கள் ஆத்தாத்
மற்றும் ெமேயானத்தாய் ஆகிேயார். 14

ெமேயானத்தாய் என்பவன் ஒபிராவுக்கு தந்ைத
ஆனான்.

1 நாளாகமம் 4:14

431



ெசராயா ேயாவாைபப் ெபற்றான். ேயாவாப்
கராஷீமன் பள்ளத்தாக்குக்கு வித்திட்டவர்.
அவர்கள் திறைமமிக்க ெதாழிலாளிகளாக
இருந்ததினால் ஜனங்கள் இந்தப் ெபயரால்
அவர்கைள அைழத்தார்கள்.
15 காேலப் எப்புன்ேனயின் குமாரன். ஈரு, ஏலா,
நாகாம் ஆகிேயார் காேலபின் குமாரர்கள்.
ஏலாவின் குமாரன் ேகனாஸ்.
16 சீப், சீப்பா, திரியா, அசாெரேயல் ஆகிேயார்
எகெலேலலின் குமாரர்கள்.
17 ெயத்ேதர், ேமேரத், ஏப்ேபர், யாேலான்
ஆகிேயார் எஸ்றாவின் குமாரர்கள், ேமேரத்,
மிரியாமுக்கும் சம்மாயிக்கும் இஸ்பாவுக்கும்
தந்ைதயானான். இஸ்பா எஸ்ெத ேமாவாவுக்குத்
தந்ைத ஆனான். ேமேரத்திற்கு எகிப்திலுள்ள
மைனவி ஒருத்தி உண்டு. அவளுக்கு யாேரது,
ஏேபர், எக்குத்திேயல் எனும் குமாரர்கள்
இருந்தனர். யாேரது ேகேதாரின் தந்ைத. ஏேபர்
ேசாக்ேகாவின் தந்ைத. எக்குத்திேயல்
சேனாவாவிற்குத் தந்ைத. இவர்கள் பித்தியாளின்
குமாரர்கள். பித்தியாள் பார்ேவானின் குமாரத்தி.
இவள் எகிப்திலிருந்து வந்த ேமேரத்தின் மைனவி.
19 நாகாமின் சேகாதரியும் ேமேரத்தின்
மைனவிதான். இவள் யூதாவிலிருந்து வந்தவள்.
இவளுைடய குமாரர்கேள ேகயிலாவிற்கும்
எஸ்ேதேமாவாவிற்கும் தந்ைதயாவர். ஆபிேகயிலா
கர்மியன் ஜனங்களிடமிருந்தும் எஸ்ேதேமாவா
மாகாத்திய ஜனங்களிடமிருந்தும் வந்தவர்கள். 20

அம்ேனான், ரின்னா, ெபன்கானான், தீேலான்
ஆகிேயார் ஷீேமானின் குமாரர்கள்.
ேசாேகதும் ெபன் ேசாேகதும் இஷியின்
குமாரர்கள்.
21 யூதாவின் குமாரன் ேசலாக். ஏர், ெலகா,
லாதா, ேயாக்கீம் ஆகிேயாரும் ேகாேசபாவின்
ஆண்களும், ேயாவாஸும், சாராப்பும் ேசலாக்கின்
ஜனங்களாவர். ஏர்ேலக்காவூரின் தந்ைத. லாதா
மேரசாவூரின் தந்ைத. அஸ்ெபயா வீட்டு
ேகாத்திரத்தினர் ெமல்லிய புடைவ ெநய்யும்
ெதாழிலாளர் ஆயினர். ேயாவாஸும் சாராப்பும்
ேமாவாபிய ெபண்கைள மணந்துெகாண்டனர்.
பிறகு அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்குத்
திரும்பிப்ேபாயினர். இக்குடும்பத்ைதப் பற்றிய
எழுத்துக்கள் எல்லாம் பைழயைவ. 23 ேசலாக்கின்
பிள்ைளகள் அைனவரும் குயவரின் ேவைலையச்
ெசய்துவந்தனர். அவர்கள் ெநத்தாயிமிலும்
ெகேதராவிலும் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் அங்கு
வாழ்ந்து ராஜாவுக்குப் பணி ெசய்துவந்தனர்.

சிமிேயானின் பிள்ைளகள்
24 ெநமுேவல், யாமின் யாரீப், ேசரா, சவுல்
ஆகிேயார் சிமிேயானின் குமாரர்கள். 25 சவுலின்
குமாரன் சல்லூம், சல்லூமின் குமாரன் மிப்சாம்,
மிப்சாமின் குமாரன் மிஸ்மா.
26 மிஸ்மாவின் குமாரன் அம்முேவல்,
அம்முேவலின் குமாரன் சக்கூர், சக்கூரின் குமாரன்
சீேமயி. 27 சீேமயிக்கு 16 குமாரர்களும் 6
குமாரத்திகளும் இருந்தனர். ஆனால் சீேமயியின்
சேகாதரர்களுக்கு அதிகப் பிள்ைளகள் இல்ைல!
அவர்களுக்குப் ெபரியக் குடும்பமும் இல்ைல. அது

யூதாவின் மற்ற ேகாத்திரங்கைளப் ேபால
ெபரிதாக வளரவில்ைல.
28 சீேமயியின் சந்ததியினர் ெபெயர்ெசபாவிலும்,
ெமாலாதாவிலும், ஆத்சார்சூவாவிலும், 29

பில்லாவிலும், ஏத்சாமிலும், ேதாலாதிலும், 30

ெபத்தூேவலிலும், ஓர்மாவிலும், சிக்லாகிலும், 31

ெபத்மர்காேபாத்திலும், ஆத்சார்சூசிமிலும்,
ெபத்பிரியிலும், சாராயிமிலும் குடியிருந்தார்கள்.
தாவீது ராஜாவாகும்வைர இவர்கள்
இந்நகரங்களில் வாழ்ந்தனர். 32 இந்நகரங்களின்
அருகில் ஐந்து கிராமங்கள் இருந்தன. அைவ,
ஏத்தாம், ஆயின், ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான்
ஆகியைவயாகும். 33 பாலாத்ைதப் ேபான்று
ெதாைலவில் மற்ற கிராமங்களும் இருந்தன.
இவற்றில் இவர்கள் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் தம்
குடும்ப வரலாற்ைறயும் எழுதி ைவத்தனர்.
34 இவர்களது ேகாத்திரங்களில் உள்ள
தைலவர்களின் பட்டியல் இது. ெமேசாபாபும்,
யம்ேலகும், அமத்சியாவின் குமாரன் ேயாஷாவும்,
ேயாேவலும் ஆசிேயலின் குமாரனான ெசராயாவும்,
ெசராயாவின் குமாரன் ேயாசிபியாவும்,
ேயாசிபியாவின் குமாரன் ஏகூவும், எலிேயானாயும்,
யாக்ேகாபாவும், ெயெசாெகாயாவும், அசாயாவும்,
ஆதிேயலும், ெயசிமிேயலும், ெபனாயாவும்,
சீப்பியின் குமாரனான சீசாவும், அல்ேலானின்
குமாரனான சீப்பியும், ெயதாயாவின் குமாரனான
அல்ேலானும், சிம்ரியின் குமாரனான ெயதாயாவும்,
ெசமாயாவின் குமாரனான சிம்ரியும்.
அவர்களின் குடும்பங்கள் மிகப் ெபரிதாக
வளர்ந்தன. 39 இவர்கள் ேதேதாரின் எல்ைலயாகிய
பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதிவைர ெசன்றார்கள்.
தம் ஆடுமாடுகளுக்குரிய ேமய்ச்சல் பூமிையத் ேதடி
இவ்வாறு ெசன்றார்கள். 40 அவர்கள் ஏராளமாகப்
புல் உள்ள நல்ல வயல்ெவளிகைளக் கண்டு
பிடித்தனர். அப்பூமி சமாதானத்ேதாடும்,
சப்தமின்றியும் இருந்தது. பண்ைடக்காலத்தில் அங்கு
காமின் சந்ததியார் வாழ்ந்தார்கள். 41 யூதாவின்
ராஜாவாக எேசக்கியா இருந்தேபாது இது
நிகழ்ந்தது. அவர்கள் ேகதாருக்கு வந்து காமிய
மக்களுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டனர். அவர்கள்
காமியரின் கூடாரங்கைள அழித்தனர். அேதாடு
அங்கு வாழ்ந்த ெமௗனியர்களுக்கு எதிராகவும்
சண்ைடயிட்டு அவர்கைள அழித்தனர். இன்னும்
அவர்கைளச் ேசர்ந்த எவைரயும் அங்கு விட்டு
ைவக்கவில்ைல. எனேவ இவர்கள் அங்கு
வாழத்ெதாடங்கினார்கள். காரணம் அந்நிலம்
அவர்களின் ஆடுகளுக்கான புல் நிரம்பியிருந்தது.

42 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 500
ஜனங்கள் ேசயீர் மைலநாட்டுக்குச் ெசன்றனர்.
இஷியின் குமாரர்கள் இவர்கைள வழிநடத்தினர்.
அவர்கள், ெபலத்தியா, ெநகரியா, ெரப்பாயா,
ஊசிேயல் ஆகிேயாராகும். சிமிேயார் ஜனங்கள்
அங்ேக வாழ்ந்தவர்கேளாடு சண்ைடயிட்டனர். 43

அங்ேக சிறிது அமேலக்கியேர வாழ்ந்து வந்தனர்.
அவர்கள் இவர்கேளாடு சண்ைடயிட்டுக் ெகான்றனர்.
அன்று முதல் இன்றுவைர இவர்கள் அங்ேக வாழ்ந்து
வருகின்றனர்.
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ரூபனின் சந்ததியினர்

இஸ்ரேவலுக்கு முதல் குமாரன் ரூபன். இவன்
மூத்த குமாரன் என்ற சிறப்பு உரிைமகைளப்
ெபற்றிருக்க ேவண்டும். ஆனால் ரூபன் தன்

தந்ைதயின் மைனவிேயாடு பாலின உறவு
ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அந்த உரிைமகள்
ேயாேசப்பின் குமாரர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
வம்ச வரலாற்றில் ரூபனின் ெபயர் முதல் குமாரனாகப்
பட்டியலிடப்படவில்ைல. யூதா தனது
சேகாதரர்கைளவிடப் பலமுள்ளவனாக ஆனான்.
எனேவ அவனது குடும்பத்தில் இருந்து தைலவர்கள்
வந்தனர். ஆனால், ேயாேசப்பின் குடும்பம் மூத்த
குமாரனின் குடும்பத்திற்கான சிறப்பு உரிைமகைளப்
ெபற்றது.
ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ ஆகிேயார்
ரூபனின் குமாரர்கள்.
4 இைவ ேயாேவலின் சந்ததியினரின் ெபயர்கள்.
ேயாேவலின் குமாரன் ெசமாயா, ெசமாயாவின்
குமாரன் ேகாக், ேகாக்கின் குமாரன் சிேமய். 5

சிேமய்யின் குமாரன் மீகா, மீகாவின் குமாரன்
ராயா, ராயாவின் குமாரன் பாகால், 6 பாகாலின்
குமாரன் ேபரா, தில்காத் பில்ேதசர் எனும்
அசீரியாவின் ராஜா ேபரா தனது வீட்ைடவிட்டு
ெவளிேயறும்படி பலவந்தப்படுத்தினான். எனேவ
ேபரா ராஜாவின் ைகதியானான். ரூபனின்
ேகாத்திரத்தில் ேபரா ஒரு தைலவனாயிருந்தான்.
7 ேயாேவலின் சேகாதரர்களும், அவனது
ேகாத்திரங்களும் வம்ச வரலாற்றில்
எழுதப்பட்டுள்ளபடிேய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
ஏேயல் முதல் குமாரன், பிறகு சகரியாவும்,
ேபலாவும். 8 ேபலா ஆசாசின் குமாரன். ஆசாஸ்
ேசமாவின் குமாரன். ேசமா ேயாேவலின் குமாரன்.
இவர்கள் ஆேராேவரிலும் ேநேபா மட்டும்
பாகால்ெமேயான் மட்டும் வாழ்ந்து வந்தனர். 9

ேபலாவின் ஜனங்கள் கிழக்ேக ஐபிராத்து
ஆறுமுதல் வனாந்தரத்தின் எல்ைலவைர
வாழ்ந்தனர். காரணம் அவர்களின் ஆடுமாடுகள்
கீேலயாத் நாட்டில் அதிகமாக இருந்தன. 10 சவுல்
ராஜாவாக இருந்தேபாது, ேபலாவின் ஜனங்கள்
ஆகாரியேராடு சண்ைடயிட்டனர். இவர்கள்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். ஆகாரியரின்
கூடாரங்களில் ேபலா ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர்.
அேதாடு கீேலயாத்தின் கீழ்ப்பகுதி முழுவதும்
பயணம்ெசய்தனர்.

காத்தின் சந்ததியினர்
11 காத்தின் ேகாத்திரத்தினர், ரூபனின்
ேகாத்திரத்தினருக்கு அருகிேலேய வாழ்ந்தனர்.
காத்தியர்கள் பாசானில் சல்கா ெசல்லும்
வழிெயங்கும் வாழ்ந்தார்கள். 12 பாசானின் முதல்
தைலவனாக ேயாேவல் இருந்தான், சாப்பாம்
இரண்டாவது தைலவனாக இருந்தான். பிறகு,
யானாய் பாசானின் தைலவன் ஆனான். 13

மிகாேவல், ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராயி,
யாக்கான், சீகா, ஏேபர் என்னும் ஏழுேபரும் இந்த
குடும்பத்தில் உள்ள சேகாதரர்கள். 14 இவர்கள்
அைனவரும் அபிேயலின் சந்ததியினர். அபிேயல்
ஊரியின் குமாரன், ஊரி ெயெராவாவின் குமாரன்,

ெயெராவா கீேலயாத்தின் குமாரன், கீேலயாத்
மிகாேவலுக்கு குமாரன். மிகாேவல் எசிசாயியின்
குமாரன், எசிசாயி யாேதாவின் குமாரன், யாேதா
பூசுவின் குமாரன். 15 அகி அபிேயலின் குமாரன்,
அபிேயல் கூனியின் குமாரன், அகி அந்த
வம்சத்தின் தைலவன்.
16 காத் ேகாத்திரத்தினர் கீேலயாத் பகுதியில்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் பாசான் பகுதியிலும் அைதச்
சுற்றியிருந்த சிறிய நகரங்களிலும் சாேரானின்
வயல்ெவளிகளிலும் அவற்றின் எல்ைலப்
பகுதிகளிலும் வாழ்ந்து வந்தனர்.
17 ேயாதாம் மற்றும் ெயெராெபயாமின்
காலங்களில் இவர்கள் அைனவரும் காத்தின்
குடும்ப வரலாற்றில் எழுதப்பட்டார்கள். ேயாதாம்
யூதாவின் ராஜா. ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவலின்
ராஜா.

சில வீரர்களின் ேபார்த் திறைம
18 ரூபனின் ஜனங்களிலும், காத்தியரிலும்
மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தினரிலும் 44,760
ேபர் ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாராக இருந்தனர்.
அவர்கள் ேபாரில் திறைம உைடயவர்கள். அவர்கள்
ேகடயங்கைளயும் வாட்கைளயும் தாங்கினார்கள்.
வில்லிலும் அம்புகளிலும் வல்லவர்களாக இருந்தனர்.
19 அவர்கள் ஆகாரிய ஜனங்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடையத் ெதாடங்கினார்கள். பின் ெயத்தூர்
ேநாதாப் நாப்பீஸ் ஆகிேயார்கேளாடும் சண்ைட
ெசய்தனர். 20 மனாேச, ரூபன், காத் ஆகியக்
ேகாத்திரங்களின் ஜனங்கள் ேபாரில் ேதவனிடம்
ெஜபித்தனர். அவர்கள் ேதவைன நம்பியதால்
ெவற்றிக்கு உதவும்படி ெஜபித்தனர். எனேவ, ேதவன்
உதவினார். அவர்கள் ஆகாரியர்கைள ெவல்லுவதற்கு
ேதவன் அனுமதித்தார். ஆகாரியர்கேளாடு ேசர்ந்த
மற்ற எதிரிகைளயும் அவர்கள் ேதாற்கடித்தனர். 21

அவர்கள் ஆகாரியர்கள் உரிைமயுைடய
மிருகங்கைளக் கவர்ந்துக்ெகாண்டனர். 50,000
ஒட்டகங்கைளயும், 2,50,000 ஆடுகைளயும், 2,000
கழுைதகைளயும், 1,00,000 ஜனங்கைளயும்
கவர்ந்துெகாண்டனர். 22 ஏராளமான ஆகாரியர்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். ஏெனன்றால் ேதவன் ரூபனின்
ஜனங்கள் ேபாரில் ெவல்லும்படி உதவினார். பிறகு
மனாேச, ரூபன், காத் ஆகிய ேகாத்திரங்கள்
ஆகாரியரின் நிலங்களில் வசித்தனர். அவர்கள்
அங்ேக பாபிேலானின் பைடகள் வந்து சிைறபிடித்து
ேபாகும்வைர வாழ்ந்தனர்.

23 மனாேச ேகாத்திரத்தினரில் பாதி ஜனங்கள்
பாசான் பகுதி ெதாடங்கி பாகால் எர்ேமான், ெசனீர்,
எர்ேமான் மைலவைர பரவியிருந்தனர். இவர்கள்
மிகப் ெபருங்கூட்டமாகப் ெபருகி இருந்தனர்.

24 இவர்கள் மனாேசயின் பாதி ேகாத்திரங்களின்
ஜனங்களுக்குத் தைலவர்கள். இவர்கள் ஏப்ேபர்,
இஷி, ஏலிேயல், அஸ்ரிேயல், எேரமியா, ஒதாவியா,
யாதிேயல் ஆகிேயாராவர். அவர்கள் வலிைமயும்,
ைதரியமும் ெகாண்டவர்களாய் இருந்தனர்.
அவர்கள் புகழ்ெபற்றவர்களாயிருந்தனர். அவர்கள்
தமது குடும்பத் தைலவர்களாகவும் இருந்தனர். 25

ஆனால் அத்தைலவர்கள் தமது முற்பிதாக்கள்
ெதாழுதுவந்த ேதவனுக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்தனர். அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்த ேதவனால்
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அழிக்கப்பட ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெபாய்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுவந்தனர்.

26 இஸ்ரேவலரின் ேதவன் பூைலப் ேபாருக்குப்
ேபாகும்படி ெசய்தார். பூல் அசீரியாவின் ராஜா,
அவனது இன்ெனாரு ெபயர் தில்காத் பில்ேநசர்.
இவன் மனாேச, ரூபன், காத் ஆகிய
ேகாத்திரங்கேளாடு சண்ைடயிட்டான். அவர்கைள
வீட்டிலிருந்து ெவளிேயறி ைகதிகளாகும்படி
பலவந்தப்படுத்தினான். பூல் அவர்கைளப் பிடித்து
ஆலா, ஆேபார், ஆரா, ேகாசான் ஆற்றங்கைர
ேபான்ற இடங்களுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அந்த
ேகாத்திரத்தினர் அவ்விடங்களில் அன்று முதல்
இந்நாள்வைர வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

ேலவியின் சந்ததியார்

ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆகிேயார்
ேலவியின் குமாரர்கள்.
2 அம்ராம், இத்சார், எப்ேரான், ஊசிேயல்

ஆகிேயார் ேகாகாத்தின் குமாரர்கள்,
3 அம்ராம், ேமாேச, மிரியாம் ஆகிேயார்
அம்ராமின் குமாரர்கள்.
நாதாப், அபியூ, எெலயாசார், இத்தாமார்
ஆகிேயார் அம்ராமின் பிள்ைளகள் 4 எெலயாசார்
பிெனகாசின் தந்ைத, பிெனகாஸ் அபிசுவாவின்
தந்ைத. 5 அபிசுவா புக்கியின் தந்ைத, புக்கி
ஊசியின் தந்ைத. 6 ஊசி ெசராகியாவின் தந்ைத,
ெசராகியா ெமராேயாதின் தந்ைத. 7 ெமராேயாத்
அமரியாவின் தந்ைத, அமரியா அகிதூபின் தந்ைத.
8 அகிதூப் சாேதாக்கின் தந்ைத, சாேதாக்
அகிமாசின் தந்ைத. 9 அகிமாஸ் அசரியாவின்
தந்ைத, அசரியா ேயாகானானின் தந்ைத. 10

ேயாகானான் அசரியாவின் தந்ைத. (இவன்தான்
சாெலாேமான் எருசேலமில் ஆலயத்ைதக்
கட்டியேபாது ஆசாரிய பணிையச் ெசய்தவன்.) 11

அசரியா அமரியாவின் தந்ைத, அமரியா அகிதூபின்
தந்ைத. 12 அகிதூப் சாேதாக்கின் தந்ைத,
சாேதாக் சல்லூமின் தந்ைத. 13 சல்லூம்
இல்க்கியாவின் தந்ைத, இல்க்கியா அசரியாவின்
தந்ைத. 14 அசரியா ெசராயாவின் தந்ைத,
ெசராயா ேயாசதாக்கின் தந்ைத.
15 யூதர்கைளயும், எருசேலம் ஜனங்கைளயும்
கர்த்தர் ெவளிேயற்றியேபாது ேயாசதாக்கிைனயும்
கட்டாயமாக ெவளிேயற்றினார். இவர்கள்
இன்ெனாரு நாட்டில் அடிைமகளானார்கள்.
ேநபுகாத்ேநசைரப் பயன்படுத்தி கர்த்தர்
இவர்கைளச் சிைற பிடித்தார்.

ேலவியின் மற்ற சந்ததியினர்
16 ெகர்ேசாம், ேகாகாத், ெமராரி ஆகிேயார்
ேலவியின் குமாரர்கள்.
17 லிப்னி, சிேமயி ஆகிேயார் ெகர்ேசாமின்
குமாரர்கள்.
18 ேகாகாத்தின் குமாரர்கள் அம்ராம், இத்சார்,
எப்ேரான், ஊசிேயல் ஆகிேயார்.
19 ெமராரியின் குமாரர்கள் மேகலி, மூசி
ஆகிேயார். இதுதான் ேலவியின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ள குடும்பங்களின் விபரமாகும். அவர்கள் தம்
தந்ைத ெபயர்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டனர்.

20 இது ெகர்ேசாமின் சந்ததியினரின் விபரம்:
ெகர்ேசாமின் குமாரன் லிப்னி, லிப்னியின் குமாரன்
யாகாத், யாகாத்தின் குமாரன் சிம்மா. 21

சிம்மாவின் குமாரன் ேயாவா, ேயாவாவின் குமாரன்
இத்ேதா, இத்ேதாவின் குமாரன் ேசரா, ேசராவின்
குமாரன் யாத்திராயி.
22 இது ேகாகாத்தின் சந்ததியினரின் விபரம்:
ேகாகாத்தின் குமாரன் அம்மினதாப்,
அம்மினதாபின் குமாரன் ேகாராகு, ேகாராகுவின்
குமாரன் ஆசீர். 23 ஆசீரின் குமாரன் எல்க்கானா,
எல்க்கானாவின் குமாரன் அபியாசாப்,
அபியாசாப்பின் குமாரன் ஆசிர். 24 ஆசிரின்
குமாரன் தாகாத், தாகாத்தின் குமாரன் ஊரிேயல்,
ஊரிேயலின் குமாரன் ஊசியா, ஊசியாவின்
குமாரன் சவுல்.
25 அமாசாயியும், ஆகிேமாத்தும் எல்க்கானாவின்
குமாரர்கள். 26 எல்க்கானாவின் இன்ெனாரு
குமாரன் ேசாபாய், ேசாபாயின் குமாரன் நாகாத்.
27 நாகாத்தின் குமாரன் எலியாப், எலியாப்பின்
குமாரன் எேராகாம், எேராகாமின் குமாரன்
எல்க்கானா. 28 சாமுேவலின் மூத்த குமாரன்
ேயாேவல், இரண்டாவது குமாரன் அபியா.
29 இவர்கள் ெமராரியின் பிள்ைளகள்,
ெமராரியின் குமாரர்களில் ஒருவன் மேகலி.
மேகலியின் குமாரன் லிப்னி, லிப்னியின் குமாரன்
சிேமயி, சிேமயியின் குமாரன் ஊசா. 30 ஊசாவின்
குமாரன் சிெமயா, சிெமயாவின் குமாரன் அகியா,
அகியாவின் குமாரன் அசாயா.

ஆலயத்தின் இைசக் கைலஞர்கள்
31 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
கூடாரத்திற்குள் ைவத்தேபாது, அைதப்
பாதுகாக்கெவன தாவீதால் இைச ேசைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள்
பின்வருமாறு. 32 இவர்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தில்
பாடி ேசைவ ெசய்தனர். இப்பரிசுத்தக் கூடாரம்
ஆசரிப்புக் கூடாரெமன்றும் அைழக்கப்பட்டது.
எருசேலமில் சாேலாேமான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத கட்டும்வைர இவர்கள் ேசைவ
ெசய்தனர். இவர்களது ேவைலக்கான சட்டங்கைளப்
பின்பற்றி ேசைவ ெசய்து வந்தனர்.

33 கீழ்க்கண்ட ெபயர்கள் இைச மூலம் ேசைவ
ெசய்த ஆண்கள் மற்றும் அவர்களது
குமாரர்களுக்குைடயைவ:
ேகாகாத் குடும்பத்தின் சந்ததியினர்: ஏமான்
என்பவன் ஒரு பாடகன். இவன் ேயாேவலின்
குமாரன், ேயாேவல் சாமுேவலின் குமாரன். 34

சாமுேவல் எல்க்கானாவின் குமாரன், எல்க்கானா
ெயெராகாமின் குமாரன், ெயெராகாம் எலிேயலின்
குமாரன், எலிேயல் ேதாவாகின் குமாரன். 35

ேதாவாக் சூப்பின் குமாரன், சூப் இல்க்கானாவின்
குமாரன், இல்க்கானா மாகாத்தின் குமாரன்,
மாகாத் அமாசாயின் குமாரன், 36 அமாசாய்
எல்க்கானாவின் குமாரன், எல்க்கானா
ேயாேவலின் குமாரன், ேயாேவல் அசரியாவின்
குமாரன், அசரியா ெசப்பனியாவின் குமாரன். 37

ெசப்பனியா தாகாதின் குமாரன், தாகாத் ஆசீரின்
குமாரன், ஆசீர் எபியாசாப்பின் குமாரன்,
எபியாசாப் ேகாராகின் குமாரன், 38 ேகாராக்
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இத்சாரின் குமாரன், இத்சார் ேகாகாத்தின்
குமாரன், ேகாகாத் ேலவியின் குமாரன், ேலவி
இஸ்ரேவலின் குமாரன்.
39 ஏமானின் உறவினன் ஆசாப். இவன் ஏமானின்
வலதுபுறத்தில் பணிெசய்வான். ஆசாப்
ெபரகியாவின் குமாரன், ெபரகியா சிேமயாவின்
குமாரன். 40 சிேமயா மிகாேவலின் குமாரன்,
மிகாேவல் பாெசயாவின் குமாரன், பாெசயா
மல்கியாவின் குமாரன். 41 மல்கியா எத்னியின்
குமாரன், எத்னி ேசராவின் குமாரன், ேசரா
அதாயாவின் குமாரன். 42 அதாயா ஏத்தானின்
குமாரன், ஏத்தான் சிம்மாவின் குமாரன், சிம்மா
சீேமயின் குமாரன். 43 சீேமயி யாகாதின் குமாரன்,
யாகாத் ெகர்ேசாமின் குமாரன், ெகர்ேசாம்
ேலவியின் குமாரன்.
44 இவர்களுைடய சேகாதரர்கள் ெமராரியின்
சந்ததியினர். இவர்கள் ஏமானின் இடது
பக்கத்தில் நின்று பாடினார்கள். ஏதான் கிஷியின்
குமாரன். கிஷி அப்தியின் குமாரன், அப்தி
மல்லூகின் குமாரன். 45 மல்லூக் அஸபியாவின்
குமாரன், அஸபியா அமத்சியாவின் குமாரன்,
அமத்சியா இல்க்கியாவின் குமாரன். 46

இல்க்கியா அம்சியின் குமாரன், அம்சி பானியின்
குமாரன், பானி சாேமரின் குமாரன். 47 சாேமர்
மேகலியின் குமாரன், மேகலி மூசியின் குமாரன்,
மூசி ெமராரியின் குமாரன், ெமராரி ேலவியின்
குமாரன்.
48 ஏமானும் ஆசாப்பின் சேகாதரர்களும்
ேலவியின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் வந்தவர்கள் ேலவியர்கள்
என்று அைழக்கப்பட்டனர். இவர்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தில் ேசைவெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். இப்பரிசுத்தக்
கூடாரேம ேதவனுைடய ஆலயம். 49 ஆனால்
ஆேரானின் சந்ததியினர் மட்டுேம நறு மணப்
ெபாருட்கைள தகனபலிக்காக பலிபீடத்தில் எரிக்க
அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதைன ஆேரானின்
சந்ததியினர் ேதவனுைடய ஆலயத்திலுள்ள மகா
பரிசுத்தமான இடத்தில் ெசய்துவந்தனர். அவர்கள்
இஸ்ரேவலைரச் சுத்தமாக்கும் சடங்குகைளயும்
ெசய்துவந்தனர். ேமாேச கட்டைளயிட்ட
சட்டங்கைளயும், அவர்கள் பின்பற்றி வந்தனர்.
ேமாேச ேதவனுைடய ஊழியன்.

ஆேரானின் சந்ததியினர்
50 கீழ்க்கண்டவர்கள் ஆேரானின் குமாரர்கள்:
ஆேரானின் குமாரன் எெலயாசார், எெலயாசாரின்
குமாரன் பிெனகாஸ், பிெனகாஸின் குமாரன்
அபிசுவா. 51 அபிசுவாவின் குமாரன் புக்கி,
புக்கியின் குமாரன் ஊசி, ஊசியின் குமாரன்
ெசராகியா. 52 ெசராகியாவின் குமாரன்
ெமராேயாத், ெமராேயாத்தின் குமாரன் அமரியா,
அமரியாவின் குமாரன் அகித்தூப். 53

அகித்தூப்பின் குமாரன் சாேதாக், சாேதாக்கின்
குமாரன் அகிமாஸ்.

ேலவியர் குடும்பங்களுக்கான வீடுகள்
54 ஆேரானின் சந்ததியினர் வாழ்ந்த இடங்கள்
பின் வருவன: இவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட

நிலங்களில் அைமக்கப்பட்ட முகாம்களில்
வாழ்ந்தார்கள். ேகாகாத் குடும்பத்தினர்
ேலவியர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட முதல்
பங்ைகப்ெபற்றனர். 55 அவர்களுக்கு எப்ேரான்
நகரமும் அைதச் சுற்றியுள்ள வயல்ெவளிகளும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. இவ்விடங்கள் யூதாவின் ஒரு
பகுதியாக உள்ளது. 56 ஆனால் அந்நகரத்தின்
வயல்கைளயும் கிராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயின்
குமாரனாகிய காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். 57

ஆேரானின் சந்ததியினருக்கு எப்ேரான் எனும் நகரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இது அைடக்கலம்
ேதடுபவர்களுக்கான நகரமாக விளங்கியது. அேதாடு
அவர்களுக்கு லிப்னா, யாத்தீர், எஸ்ெத ேமாவா, 58

ஈேலன், ெதபீர், 59 ஆசான், ெபத்ேசேம சஸ், ஆகிய
நகரங்கைளயும் அைதச் சுற்றியுள்ள ெவளி
நிலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். 60 ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தினர் ேகபா, அெலேமத், ஆனேதாத்,
ஆகிய நகரங்கைளயும் அதன் ெவளிநிலங்கைளயும்
ெபற்றனர்.
ேகாகாத் ேகாத்திரத்தினருக்கு 13 நகரங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன.

61 மற்ற ேகாகாத்தின் சந்ததியினர் 10
நகரங்கைளப் ெபற்றனர். இைவ மனாேச
ேகாத்திரத்தின் பாதி ேபர்களிடம் இருந்து
ெபறப்பட்டன.

62 ெகர்ேசாமின் ேகாத்திரத்தினர் 13
நகரங்கைளப் ெபற்றனர். அவர்கள் அவற்ைற,
இசக்கார், ஆேசர், நப்தலி, பாசானில் உள்ள
மனாேசயின் ஒரு பகுதி, ேகாத்திரத்தினரிடமிருந்தும்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.

63 ெமராரி ேகாத்திரத்தினர் 12 நகரங்கைளப்
ெபற்றனர். அவர்கள் அவற்ைற ரூபன், காத்,
ெசபுேலான் ஆகிய ேகாத்திரங்களில் இருந்து
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைறச் சீட்டுக்
குலுக்கல் முைறயில் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.

64 எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த
நகரங்கைளயும் வயல்கைளயும் ேலவியர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். 65 அந்நகரங்கள் எல்லாம் யூதா,
சிமிேயான், ெபன்யமீன் ஆகிேயார்களிடமிருந்து
வந்தன. அவர்கள் இதைனச் சீட்டு குலுக்கல் மூலேம
தீர்மானம் ெசய்தனர்.

66 சில நகரங்கைள எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்தினர்
ேகாகாத் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்.
அந்நகரங்கள் சீட்டு குலுக்கல் மூலம்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன. 67 அவர்களுக்குச் சீேகம்
எனும் நகரமும் ெகாடுக்கப்பட்டது. இது
பாதுகாப்பான நகரம். அவர்களுக்கு ேகேசரும்
அைதச் சுற்றிய ெவளிநிலங்களும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. 68 அேதாடு ேயாக்ேமயாம், ேபத்
ஓேரான். 69 ஆயேலான், காத்ரிம்ேமான் ஆகிய
நகரங்கைளயும் ெவளிநிலங்கைளயும் ெபற்றனர்.
அந்நகரங்கள் எப்பிராயீம் மைலநாட்டிற்குள்
இருந்தன. 70 மனாேச ேகாத்திரத்தினரின் பாதி
குடும்பங்களுைடய ஆேனர் மற்றும் பீலியாம்
நகரங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேகாகாத்
ேகாத்திரத்தினருக்கு ெகாடுத்தனர்.
அந்நகரங்கைளச் சுற்றியுள்ள ெவளிநிலங்கைளயும்
ேகாகாத் ேகாத்திரத்தினர் ெபற்றனர்.

1 நாளாகமம் 6:70
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மற்ற ேலவிய குடும்பத்தினர் வீடுகள் ெபற்றது
71 ெகர்ேசாம் குடும்பங்கள் மனாேச
ேகாத்திரத்தின் பாதி குடும்பங்களிடமிருந்து பாசான்
மற்றும் அஸ்தேராத் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்த
ேகாலானின் நகரங்கைளப் ெபற்றன.
இந்நகரங்களின் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள
நிலங்கைளயும் அவர்கள் ெபற்றார்கள்.

72 ெகர்ேசாம் ேகாத்திரத்தினர் ேகேதஸ்,
தாபிராத், ராேமாத், ஆேனம் ஆகிய நகரங்கைளயும்
அவற்றின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள நிலங்கைளயும்
ெபற்றனர். இைவ இசக்கார்
ேகாத்திரத்தினருக்குரியைவ.

74 ெகர்ேசாம் ேகாத்திரத்தினர் மாஷால்,
அப்ேதான், உக்ேகாக், ேரேகாப் ஆகிய
நகரங்கைளயும் அவற்றின் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள
நிலங்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். இைவ ஆேசர்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தது.

76 ெகர்ேசாம் ேகாத்திரத்தினர் கலிேலயாவிலுள்ள
ேகேதஸ், அம்ேமான், கீரியாத்தாயீம் ஆகிய
நகரங்கைளயும், அவற்றின் சுற்றிலுமுள்ள
நிலங்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். இைவ நப்தலி
ேகாத்திரத்தினருக்கு உரியைவ.

77 ெமராரியின் மற்ற ஜனங்களுக்கு ரிம்ேமான்,
தாேபார் ஆகிய நகரங்கைளயும் அவற்றின் சுற்றுப்புற
நிலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ ெசபுேலான்
ேகாத்திரத்தினருக்குரியைவ.

78 ெமராரி ேகாத்திரத்தினர் ேமலும்
வனாந்திரத்திலிருந்த ேபேசர் யாத்சா, ேகேதேமாத்,
ேமப்பாத் ஆகிய நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றியுள்ள நிலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ ரூபன்
ேகாத்திரத்தினருக்குரியைவ. ரூபன்
ேகாத்திரத்தினர், எரிேகாவுக்கப் புறமுள்ள
ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் கிழக்ேக வாழ்ந்தனர்.

80 ெமராரி ேகாத்திரத்தினர் ேமலும்
கீேலயாத்திலுள்ள ராேமாத், மக்னாயீம், எஸ்ேபான்,
யாேசர் ஆகிய நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றியும்
உள்ள நிலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ காத்
ேகாத்திரத்தினருக்குரியைவ.

இசக்காரின் சந்ததியினர்

இசக்காருக்கு 4 குமாரர்கள் இருந்தார்கள்.
அவர்களுக்குத் ேதாலா, பூவா, யசுப்,
சிம்ேரான் ஆகிய ெபயர்களுண்டு.

2 ஊசி, ெரப்பாயா, ெயரிேயல், யக்மாயி, இப்சாம்,
சாமுேவல் ஆகிேயார் ேதாலாவின் குமாரர்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் தம் குடும்பத்
தைலவர்களாக இருந்தனர். அவர்களும்
அவர்களின் சந்ததிகளும் மிகப்
பலமுள்ளவர்களாயிருந்தனர். தாவீது ராஜாவாகும்
காலம்வைர அவர்களின் குடும்பம் வளர்ந்தது.
அவர்களில் 22,600 ேபர் ேபார் ெசய்ய
தயாரானவர்கள்.
3 ஊசியாவின் குமாரர்களில் ஒருவன் இஸ்ரகியா.
இஸ்ரகியாவுக்கு மிகாேயல், ஒபதியா, ேயாேவல்,
இஷியா ஆகிய குமாரர்கள் இருந்தனர். இந்த 5
ேபரும் அவர்களின் குடும்பத் தைலவராக
இருந்தனர். 4 இவர்களில் 36,000 ேபர் ேபார்
ெசய்யத் தகுதியுைடய வீரர்களாக இருந்தனர் என

வம்ச வரலாறு கூறும். அவர்கள் ஏராளமான
மைனவியரும், பிள்ைளகளும் ெபற்றதால் குடும்பம்
ெபரிதாயிற்று.
5 இசக்காரின் ேகாத்திரங்களில் ஆக ெமாத்தம்
87,000 பலமிக்க வீரர்கள் இருந்தனர் என்று
குடும்ப வரலாறு கூறுகிறது.

ெபன்யமீனின் சந்ததியினர்
6 ேபலா, ெபேகர், ெயதியாேயல் எனும் மூன்று
ேபரும் ெபன்யமீனின் குமாரர்கள்.
7 ேபலாவிற்கு எஸ்ேபான், ஊசி, ஊசிேயல்,
ெயரிேமாத், இரி எனும் குமாரர்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள் தத்தம் குடும்பங்களின் தைலவர்களாக
இருந்தனர். இவர்களிடம் 22,034 வீரர்கள்
இருந்தார்கள் என குடும்ப வரலாறு கூறுகிறது.
8 ெசமிரா, ேயாவாஸ், எலிேயசர், எலிேயானாய்,
உம்ரி, ெயரிேமாத், அபியா, ஆனாேதாத், அதுேமத்
ஆகிேயார் ெபேகரின் குமாரர்கள். இவர்கள்
ெபேகரின் பிள்ைளகள். 9 இவர்களின் குடும்ப
வரலாறு குடும்பத் தைலவர்கைளப்பற்றி கூறுகிறது.
இவர்களிடம் 20,200 வீரர்கள் இருந்தனர்
என்பைத குடும்ப வரலாறு காட்டுகிறது.
10 ெயதியாேயலின் குமாரர்களில் ஒருவன்
பில்கான். ஏயூஷ், ெபன்யமீன், ஏகூத், ெகனானா,
ேசத்தான், தர்ஷீஸ், அகிஷாகார் ஆகிேயார்
பில்கானின் குமாரர்கள். 11 ெயதியாேயலின்
குமாரர்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக 17,200 வீரர்கள்
இருந்தனர்.
12 சுப்பீமியர்களும், உப்பீமியர்களும் ஈரின்
சந்ததியினர். ஊசிம் ஆேகரின் குமாரர்களில்
ஒருவன்.

நப்தலியின் சந்ததியினர்
13 யாத்சிேயல், கூனி, எத்ேசர், சல்லூம் ஆகிேயார்
நப்தலியின் குமாரர்கள்.
இவர்கள் பில்காளியின் சந்ததியினர்.

மனாேசயின் சந்ததியினர்
14 கீழ்க்கண்டவர்கள் மனாேசயின் சந்ததியினர்:
மனாேச அராமிய ேவைலக்காரி மூலம் அஸ்ரிேயல்
என்ற குமாரன் பிறந்தான். அவர்களுக்கு மாகீர்
என்ற குமாரனும் இருந்தான். இவன்
கீேலயாத்தின் தந்ைத. 15 மாகீர் உப்பீமியர் மற்றும்
சுப்பீமியர்களிடமிருந்தும் ஒரு ெபண்ைண
மணந்துக்ெகாண்டான். அவளது ெபயர் மாக்காள்.
மாகீரின் சேகாதரியின் ெபயரும் மாக்காள்.
மாக்காளின் இரண்டாவது மைனவியின் ெபயர்
ெசேலாப்பியாத். ெசேலாப்பியாத்திற்கு
குமாரத்திகள் மட்டுேம இருந்தார்கள். 16 மாகீரின்
மைனவியான மாக்காளிற்கு ஒரு குமாரன்
இருந்தான். மாக்காள் தனது குமாரனுக்குப்
ேபேரஸ் என்று ெபயரிட்டாள். ேபேரஸின்
சேகாதரனின் ெபயர் ேசேரஸ். ேசேரசுக்கு,
ஊலாம், ேரேகம் எனும் குமாரர்கள் இருந்தனர்.
17 ஊலாம் குமாரன் ேபதான்.
இவர்கள் கீேலயாத்தின் சந்ததியினர். கீேலயாத்
மாகீரின் குமாரன். மாகீர் மனாேசயின் குமாரன்.
18 மாகீரின் சேகாதரியான அம்ெமாெளேகத்திற்கு
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இஸ்ேகாத், அபிேயசர், மாகலா ஆகிேயார்
குமாரர்கள்.
19 அகியான், ேசேகம், லிக்ேக, அனியாம்
ஆகிேயார் ெசமிதாவின் குமாரர்கள்.

எப்பிராயீமின் சந்ததியினர்
20 கீழ்க்கண்டைவ எப்பிராயீமின் சந்ததியினரின்
ெபயர்கள். எப்பிராயீமின் குமாரன் சுத்ெதலாக்.
எப்பிராயீமின் குமாரர்களில் ஒருவன் சுத்ெதலாக்,
சுத்ெதலாக்கின் குமாரன் ேபேரத், ேபேரத்தின்
குமாரன் தாகாத் 21 தாகாத்தின் குமாரன்
எலாதா, எலாதாவின் குமாரன் தாகாத்,
தாகாத்தின் குமாரன் சாபாத், சாபாத்தின்
குமாரன் சுத்ெதலாக்.
காத் நகரில் வளர்ந்த சிலர் எத்ேசார், எலீயாத்
ஆகிேயாைர ெகான்றனர். எேசரும், எலீயட்டும்
ஆடு மாடுகைளத் திருடும்ெபாருட்டு காத்
நகருக்குச் ெசன்றார்கள் என்னும் காரணத்தால்
இவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். 22 எத்ேசர்,
எலீயாத் ஆகிேயாரின் தந்ைத எப்பிராயீம்.
இவர்கள் மரித்துப் ேபானதால் இவன் அதிக
நாட்கள் துக்கம் ெகாண்டாடினான். எப்பிராயீமின்
குடும்பத்தினர் வந்து ஆறுதல் ெசான்னார்கள். 23

பிறகு, இவன் தன் மைனவிேயாடு பாலின உறவு
ெகாண்டான். அவள் கர்ப்பமுற்று ஒரு குமாரைனப்
ெபற்றாள். அவன் தன் குமாரனுக்குப் ெபரீயா என்று
ெபயர் ைவத்தான். ஏெனன்றால் அவன்
பிறந்தெபாழுது குடும்பத்துக்குப் பல தீங்குகள்
ஏற்பட்டன. 24 எப்பிராயீமின் குமாரத்தி ெபயர்
ேசராள். இவள் கீழ்ெபத்ேரான், ேமல் ெபத்ேரான்,
கீழ் ஊேசன் ேசரா, ேமல் ஊேசன் ேசரா
ஆகியவற்ைறக் கட்டினாள்.
25 எப்பிராயீமின் குமாரன் ேரப்பாக், ேரப் பாக்கின்
குமாரன் ேரேசப், ேரேசப்பின் குமாரன் ேதலாக்,
ேதலாக்கின் குமாரன் தாகான். 26 தாகானின்
குமாரன் லாதான், லாதானின் குமாரன் அம்மியூத்,
அம்மியூத்தின் குமாரன் எலிஷாமா 27

எலிஷாமாவின் குமாரன் நூன், நூனின் குமாரன்
ேயாசுவா.
28 கீழ்க்கண்ட நகரங்களிலும், அைதச் சுற்றியுள்ள
கிராமங்களிலும் எப்பிராயீமின் சந்ததியினர்
குடியிருந்தனர். அைவ, ெபத்ேதலும், அைதச் சார்ந்த
கிராமங்களும், கீழ்ப்புறமுள்ள நாரானும்,
ேமற்ேகயுள்ள ேகேசரும், அைதச் சார்ந்த
கிராமங்களும், சீேகமும் அைதச் சார்ந்த
கிராமங்களும், அய்யாவைரயுள்ள இடங்களும்
அைதச் சார்ந்த கிராமங்களும். 29 மனாேச
ஜனங்களின் எல்ைலயுள்ள ெமத்ெசயானும், அைதச்
சார்ந்த கிராமங்களும் தானாக், ெமகிேதா, ேதார்
ஆகிய நகரங்களும் அவற்றின் அருகில் உள்ள சிறு
நகரங்களும். இவ்விடங்களில் ேயாேசப்பின்
சந்ததியினர் குடியிருந்தார்கள். ேயாேசப்பு
இஸ்ரேவலின் குமாரன்.

ஆேசரின் சந்ததியினர்
30 இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, ெபரீயா ஆகிேயார்
ஆேசரின் குமாரர்கள். இவர்களது சேகாதரியின்
ெபயர் ேசராள்.

31 ஏேபர், மல்கிேயல் ஆகிேயார் ெபரீயாவின்
குமாரர்கள், மல்கிேயல் பிர்சாவீத்தின் தந்ைத.
32 ஏேபர், யப்ேலாத்ைதயும் ேசாேமைரயும்
ஒத்தாைமயும் இவர்களின் சேகாதரியான
சூகாைளயும் பிள்ைளகளாகப் ெபற்றான்.
33 யப்ேலத்திற்குப் பாசாக், பிம்மால், அஸ்வாத்
ஆகிய குமாரர்கள் பிறந்தனர். இவர்கள்
யப்ேலாத்தின் பிள்ைளகள்.
34 அகி, ேராகா, எகூபா, ஆராம் ஆகிேயார்
ேசாேமரின் குமாரர்கள்.
35 ேசாேமரின் சேகாதரன் ஏேலம். ேசாபாக்,
இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் ஆகிேயார் ஏேலமின்
குமாரர்கள்.
36 சூவாக், அர்ெனப்பர், சூகால், ேபரி, இம்ரா.
37 ேபேசர், ஓத், சம்மா, சில்சா, இத்ரான், ேபரா
ஆகிேயார் ேசாபாக்கின் குமாரர்கள்.
38 ெயத்ேரனுக்கு எப்புேன, பிஸ்பா, ஆரா ஆகிய
குமாரர்கள் இருந்தனர்.
39 உல்லாவிற்கு ஆராக், அன்னிேயல், ரித்சியா
ஆகிய குமாரர்கள் இருந்தனர்.
40 இவர்கள் அைனவரும் ஆேசரின் சந்ததியினர்.
இவர்கள் குடும்பத் தைலவர்கள், இவர்கள் மகத்தான
மனிதர்கள், இவர்கள் வலிைமமிக்க வீரர்கள்,
திறைமமிக்க வீரர்களான இவர்களில் 26,000 ேபர்
ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாரான வீரர்களாக
இருந்தார்கள்.

சவுல் ராஜாவின் குடும்ப வரலாறு

ெபன்யமீன் ேபலாவின் தந்ைத. ேபலா
ெபன்யமீனின் மூத்த குமாரன், அஸ்பால்
ெபன்யமீனின் இரண்டாவது குமாரன்.

அகராக் ெபன்யமீனின் மூன்றாவது குமாரன். 2

ேநாகா, ெபன்யமீனின் நான்காவது குமாரன்.
ரப்பா, ெபன்யமீனின் ஐந்தாவது குமாரன்.
3 ஆதார், ேகரா, அபியூத், அபிசுவா, நாமான்,
அேகாவா, ேகரா, ெசப்புப்பான், ஊராம் ஆகிேயார்
ேபலாவின் குமாரர்கள்.
6 இவர்கள் ஏகூதின் சந்ததியினர். ேகபாவின்
குடும்பங்களுக்குத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
இவர்கள், தம் வீடுகைள விட்டு, விட்டு
மனாகாத்துக்குப் ேபாகும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள். நாமான், அகியா,
ேகரா ஆகிேயார் ஏகூதின் சந்ததியினர். ேகரா
இவர்கைளக் கட்டாயமாக வீட்ைடவிட்டு
அைழத்துச்ெசன்றான். ஊசா, அகியூத் ஆகிேயார்
தந்ைதயானான் ேகரா.
8 ேமாவாப்பில் சகாராயீம் தன் மைனவிகளான
ஊசிம், பாராள் ஆகிேயாைர விவாகரத்து
ெசய்தான். பின்னர் பிற மைனவிேயாடு சில
பிள்ைளகைளப் ெபற்றான். 9 சகாராயீம் தன்
மைனவியான ஓேதசாலிடம் ேயாவாப், சீபியா,
ேமசா, மல்காம், எயூஸ், சாகியா, மிர்மா, ஆகிய
பிள்ைளகைளப் ெபற்றான். இவர்கள் சகாராயீமின்
குமாரர்கள். 11 சகாராயிமுக்கும் ஊசீமுக்கும்
இரண்டு குமாரர்கள். அவர்களின் ெபயர் அபிதூப்,
எல்பால்.
12 எல்பாலின் குமாரர்களாக ஏேபர், மீஷாம்,
சாேமத், ெபரீயா, ேசமா ஆகிேயார் பிறந்தனர்.
சாேமத் ஓனா, ேலாத் ஆகிய நகரங்கைளயும்,
ேலாத்ைதச் சுற்றிலும் சிறிய ஊர்கைளயும்
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உருவாக்கினான். ெபரீயாவும், ேசமாவும்
ஆயேயான் ஜனங்களின் தைலவர்களாயிருந்தனர்.
இவர்கள் காத்தியர்கைளக் கட்டாயப்படுத்தி
ெவளிேயற்றினர்.
14 ெபரீயாவின் குமாரர்களாக சாஷாக்,
ஏேரேமாத், 15 ெசபதியா, ஆராத், ஆேதர், 16

மிகாேயல், இஸ்பா, ேயாகா ஆகிேயார் பிறந்தனர்.
17 எல்பாலின் குமாரர்களாக ெசபதியா,
ெமசுல்லாம், இஸ்கி, ரேபர், 18 இஸ்ெமராயி,
இஸ்லியா, ேயாபாப் ஆகிேயார் பிறந்தனர்.
19 சிேமயின் குமாரர்களாக யாக்கீம், சிக்ரி, சப்தி,
20 எலிேயனாய், சில்தாய், எலிேயல், 21 அதாயா,
ெபராயா, சிம்ராத், ஆகிேயார் பிறந்தனர்.
22 சாஷாக்கின் குமாரர்களாக இஸ்பான், ஏேபர்,
ஏலிேயல், 23 அப்ேதான், சிக்ரி, ஆனான், 24

அனனியா, ஏலாம், அந்ேதாதியா, 25 இபிதியா,
ெபனூேயல் ஆகிேயார் பிறந்தனர்.
26 எெராேகாமின் குமாரர்களாகச் சம்ேசராய்,
ெசகரியா, அத்தாலியா, 27 யெரஷியா, எலியா,
சிக்ரி என்பவர்கள் பிறந்தனர்.

28 இவர்கள் அைனவரும் குடும்பத் தைலவர்கள்.
இவர்களின் வம்ச வரலாற்றில் அவ்வாறு தான்
எழுதப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் எருசேலமில்
வாழ்ந்தனர்.

29 ேயேயல் கிபிேயானின் தந்ைத. இவன்
கிபிேயானில் குடியிருந்தான். ேயேயலின்
மைனவியின் ெபயர் மாக்காள். 30 இவனது மூத்த
குமாரன் அப்ேதான், மற்றவர்கள் சூர், கீஸ்,
பாகால், நாதாப், 31 ேகேதார், அகிேயா, ேசேகர்
ஆகிேயார். 32 மிக்ேலாத், சிமியாவின் தந்ைத.
இப்பிள்ைளகள் எருசேலமில் தம்
உறவினர்கேளாடு வாழ்ந்தனர்.
33 ேநர், கீசின் தந்ைத, கீஸ் சவுலின் தந்ைத.
சவுல் ேயானத்தான் மல்கிசூவா, அபினதாப்,
எஸ்பால் ஆகிேயாரின் தந்ைத.
34 ேயானத்தானின் குமாரன் ேமரிபால், ேமரி
பாலின் குமாரத்தி மீகா. 35 மீகாவின் குமாரர்கள்
பித்ேதான், ேமேலக், தேரயா, ஆகாஸ் ஆகிேயார்.
36 ஆகாஸ் ேயாகதாவின் தந்ைத. ேயாகதா,
அலேமத்துக்கும் அஸ்மாேவத்துக்கும் சிம்ரிக்கும்
தந்ைத. சிம்ரி ேமாசாவின் தந்ைத. 37 ேமாசா,
பினியாவின் தந்ைத, பினியா, ரப்பாவின் தந்ைத.
ரப்பா, எலியாசாவின் தந்ைத. எலியாசா,
ஆத்ேசலின் தந்ைத.
38 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு குமாரர்கள். அவர்களின்
ெபயர்: அஸ்ரீக்காம், ெபாக்குரு, இஸ்மேவல்,
ெசகரியா, ஒபதியா, ஆனான் ஆகிேயார். இவர்கள்
அைனவரும் ஆத்ேசலின் பிள்ைளகள்.
39 ஆத்ேசலின் சேகாதரன் ஏேசக். ஏேசக்கின்
முதல் குமாரன் ஊலாம், அவனது இரண்டாவது
குமாரன் ஏகூஸ், அவனது மூன்றாவது குமாரன்
எலிேபேலத். 40 ஊலாமின் பிள்ைளகள்
வீரமுைடயவர்களாக வில் வீரர்களாய் இருந்தனர்.
அவர்களுக்கும் நிைறய பிள்ைளகளும்
ேபரப்பிள்ைளகளும் இருந்தனர். ெமாத்தத்தில்
அவர்களின் எண்ணிக்ைக 150 ஆகும்.

இவர்கள் அைனவரும் ெபன்யமீனின் சந்ததியினர்
ஆவார்கள்.

இஸ்ரேவலர்களின் ெபயர்கள் எல்லாம்
குடும்ப வரலாற்றில் ேசர்க்கப்பட்டது. அந்த
குடும்பங்களின் வரலாறுஇஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது.

எருசேலம் ஜனங்கள்

யூதாஜனங்கள் ைகதிகளாக்கப்பட்டு
பாபிேலானுக்குப் பலவந்தமாகக் ெகாண்டுப்
ேபாகப்பட்டார்கள். அவர்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாதபடியால் அந்த
இடத்துக்குக் ெகாண்டுப் ேபாகப்பட்டார்கள். 2 சில
இஸ்ரேவலர்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும்,
ஆலயத்தில் பணியாற்றும் ேவைலயாட்களும் முதலில்
அங்கு திரும்பி வந்து தங்கள் ெசாந்த நிலங்களிலும்
பட்டணங்களிலும் குடிேயறினார்கள்.

3 எருசேலமில் வாழ்ந்த யூதா, ெபன்யமீன்,
எப்பிராயீம், மனாேச ஆகிய ேகாத்திரங்கைளச்
சார்ந்தவர்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:

4 ஊத்தாய் அம்மியூதியின் குமாரன். அம்மியூதி
உம்ரியின் குமாரன். உம்ரி இம்ரியின் குமாரன்.
இம்ரி பானியின் குமாரன். பானி ேபேரசின்
சந்ததிையச் ேசர்ந்தவன். ேபேரஸ் யூதாவின்
குமாரன்.
5 எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசலாவின் ஜனங்கள்:
அசாயா மூத்த குமாரன். இவனுக்கும் குமாரர்கள்
இருந்தனர்.
6 எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசராவின் ஜனங்கள்,
அவர்கள் ெயகுேவலும், அவர்களின்
உறவினர்களும். அவர்கள் ெமாத்தம் 690 ேபர்.
7 எருசேலமில் வாழ்ந்த ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்தின் ஜனங்கள்: சல்லு ெமசுல்லாவின்
குமாரன். ெமசுல்லா ஓதாவியாவின் குமாரன்,
ஓதாவியா அெசனூவாவின் குமாரன். 8 இப்ெனயா
எேராகாமின் குமாரன். ஏலா ஊசியின் குமாரன்.
ஊசி மிக்கிரியின் குமாரன். ெமசுல்லாம்
ெசபதியாவின் குமாரன். ெசபதியா ேரகுேவலின்
குமாரன். ேரகுேவல் இப்னியாவின் குமாரன். 9

ெபன்யமீன் குடும்ப வரலாறானது, அவர்கள் 956
ேபர் எருசேலமில் வாழ்ந்ததாகக் கூறுகின்றது.
அவர்கள் அைனவரும் குடும்பத் தைலவர்கள்.
10 எருசேலமில் வாழ்ந்த ஆசாரியர்கள்: ெயதாயா,
ேயாயாரீப், யாகின், 11 அசரியா. அசரியா
இல்க்கியாவின் குமாரன். இல்க்கியா
ெமசுல்லாவின் குமாரன். ெமசுல்லா சாேதாக்கின்
குமாரன். சாேதாக் ெமராேயாதின் குமாரன்.
ெமராேயாது அகிதூபின் குமாரன். இவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் மிக முக்கியமான
அதிகாரியாக இருந்தான். 12 அேதாடு
எேராகாமின் குமாரனான அதாயாவும் அங்ேக
வாழ்ந்தான். எேராகாம் பஸ்கூவின் குமாரன்.
பஸ்கூ மல்கியாவின் குமாரன். ஆதிேயலின்
குமாரனான மாசாயும் அங்கிருந்தான். ஆதிேயல்
யாெசராவின் குமாரன். யாெசரா ெமசுல்லாமின்
குமாரன். ெமசுல்லாம் ெமசிேலமித்தின் குமாரன்.
ெமசிேலமித் இம்ெமரின் குமாரன்.
13 அங்ேக 1,760 ஆசாரியர்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் குடும்பத் தைலவர்களாகவும்,
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ேதவனுைடய ஆலயத்தில் பணிெசய்யும் ெபாறுப்
பாளர்களாகவும் இருந்தனர்.
14 எருசேலமில் வாழ்ந்த ேலவியர்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த ஜனங்களின் பட்டியல்:
ெசமாயா அசூபின் குமாரன். அசூப் அஸ்ரீகாமுவின்
குமாரன். அஸ்ரீகாமு அசபியாவின் குமாரன்.
அசபியா ெமராரியின் சந்ததிையச் ேசர்ந்தவன். 15

பக்பக்கார், ஏேரஸ், காலால், மத்தானியா
ஆகிேயாரும் எருசேலமில் வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
மத்தானியா மிக்காவின் குமாரன். மிக்கா
சிக்ரியின் குமாரன். சிக்ரி ஆசாப்பின் குமாரன். 16

ஒபதியா ெசமாயாவின் குமாரன். ெசமாயா
காலாலின் குமாரன். காலால் எதுத்தூனின்
குமாரன். எருசேலமில் ஆசாவின் குமாரனான
ெபர்கியா வாழ்ந்தான். ஆசா எல்க்கானாவின்
குமாரன். எல்க்கானா ெநத்ேதாபாத்தியரின் சிறு
நகரங்களில் வாழ்ந்தான்.
17 எருசேலமில் வாழ்ந்த காவலாளர்கள்: சல்லூம்,
அக்கூப், தல்ேமான், அகிமான் ஆகிேயாரும்
அவர்களது உறவினருேம. அவர்களின்
தைலவனாகச் சல்லூம் இருந்தான். 18 சிலர்
கிழக்ேக இருக்கிற ராஜாவின் வாசைலக் காவல்
காத்தனர். இவர்கள் ேலவியரின் ேகாத்திரத்தின்
வழிவந்த காவல்காரர்கள். 19 சல்லூம்,
ேகாேரயின் குமாரன். ேகாேர, எபியாசாவின்
குமாரன். எபியாசா, ேகாராகின் குமாரன், சல்லூம்
மற்றும் அவனது சேகாதரர்கள் வாசைலக்
காத்தனர். அவர்கள் ேகாராகின் வம்சத்தில்
வந்தவர்கள். அவர்களுக்குப் பரிசுத்தக் கூடார
வாசைலக் காவல் காப்பது ேவைல ஆயிற்று.
அதைன அவர்கள் அவர்களின் முற்பிதாக்கள்
ெசய்தது ேபான்ேற ெசய்து வந்தனர். 20 முன்பு
பிேனகாசு வாசைலக் காக்கும் ெபாறுப்பிைன
ஏற்றிருந்தான். பிேனகாசு, எலியாசாரின் குமாரன்.
கர்த்தர் பிேனகாேசாடு இருந்தார். 21

ெமெசலமியாவின் குமாரனான சகரியா பரிசுத்தக்
கூடாரத்தின் வாயிலின் காவல்காரனாய்
இருந்தான்.
22 பரிசுத்தக் கூடார வாசைலக் கண்காணிக்கத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக
ெமாத்தம் 212. அவர்களின் ெபயர்கள் சிறு
நகரங்களின் வரலாற்றில் இடம் ெபற்றுள்ளன.
நம்பிக்ைகக்கு உரிய அவர்கைள தாவீதும் சீயர்
ஆகிய சாமுேவலும் இந்தப் பணிக்குத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். 23 இந்த வாயில்
காவலர்களும் அவர்களது சந்ததியினரும்
கர்த்தருைடய ஆலயமாகிய பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக்
காக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்று வந்தனர். 24 வடக்கு,
ெதற்கு, கிழக்கு, ேமற்கு என்று நான்கு பக்கமும் 4
வாசல்கள் இருந்தன. 25 சில ேநரங்களில் வாயில்
காவலர்களின் உறவினர்கள் சிறு நகரங்களிலிருந்து
வந்து அவர்களுக்குக் காவல் பணிக்கு உதவி
ெசய்தனர். அவர்கள் வருைகதந்த ஒவ்ெவாரு
முைறயும் ஏழு நாட்கள் வாயில் காவலர்களுக்கு
உதவினார்கள்.

26 நான்கு வாசல் காவலர்களுக்கும், நான்கு
தைலவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
ேலவியர்களாக இருந்தனர். அவர்களுக்கு
ேதவனுைடய ஆலயத்தின் பண்டகச்சாைல மற்றும்
கருவூலங்கைளக் காக்கும் ெபாறுப்பு இருந்தது. 27

அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தில் இரவில்
தங்கியிருந்து காத்தனர். ஒவ்ெவாரு நாள்
காைலயிலும் ேதவாலயத்ைதத் திறப்பதும்
அவர்களின் ேவைலயாய் இருந்தது.

28 சில வாசல் காவலர்களுக்கு, ஆலய பணிக்குரிய
பாத்திரங்கைளப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பு இருந்தது.
அவர்கள் அவற்ைற எண்ணிப்பார்த்ேத ெவளிேய
எடுப்பதும் உள்ேள ைவப்பதுமாய் இருந்தனர். 29

ேவறு சில வாசல் காவலர்கள், மற்ற இருக்ைக
ேபான்றவற்ைறயும் பரிசுத்தமான பாத்திரங்கைளயும்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
அேதாடு ெமல்லிய மா, திராட்ைச ரசம், எண்ெணய்,
சாம்பிராணி, நறுமணப் ெபாருட்கள்
ேபான்றவற்றுக்குப் ெபாறுப்பாளிகளாயினர். 30

வாசைனப் ெபாருட்களால் சிறப்பான ைதலத்ைதக்
கலக்கும் ேவைலையச் சில ஆசாரியர்கள் ெசய்து
வந்தனர்.

31 ஒரு ேலவியனின் ெபயர் மத்தித்தியா.
பலியிடுவதற்காக அப்பம் சுடுகிற ேவைல அவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. சல்லூமின் மூத்த குமாரன்
மத்தித்தியா. சல்லூம், ேகாரகியா குடும்பத்தில்
வந்தவன். 32 சில வாசல் காப்பவர்கள் ேகாரகியா
குடும்பத்தினர். அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள்ேதாறும்
அப்பங்கைளத் தயாரித்து ேமைஜயின் ேமல் அடுக்கும்
பணி ெகாடுக்கப்பட்டது.

33 ேலவியர்களில் பாடுபவர்களும் குடும்பத்
தைலவர்களும் ஆலயத்தில் உள்ள அைறகளில் தங்கி
இருந்தனர். அவர்கள் ேவறு ேவைலகைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு
இரவும் பகலும் ஆலயத்தில் ேவைல இருந்தது.

34 இந்த ேலவியர்கள் அைனவரும் அவரவர்கள்
குடும்பங்களுக்கு தைலவர்களாக இருந்தனர். தம்
குடும்ப வரலாற்றில் குடும்பத் தைலவர்களாக
அவர்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள்
எருசேலமில் வாழ்ந்தார்கள்.

சவுல் ராஜாவின் குடும்ப வரலாறு
35 ெயகிேயல், கிபிேயானின் தந்ைத. ெயகிேயல்,
கிபிேயான் நகரில் வாழ்ந்தான். ெயகிேயலின்
மைனவியின் ெபயர் மாக்காள். 36 ெயகிேயலின்
மூத்த குமாரனின் ெபயர் அப்ேதான். மற்றவர்கள்
சூர், கீஸ், பாகால், ேநர், நாதாப், 37 ேகேதார்,
அகிேயா, சகரியா, மிக்ேலாத் ஆகிேயார். 38

மிக்ேலாத், சிமியாமின் தந்ைத. ெயகிேயலின்
குடும்பம், அவர்களது உறவினர்கேளாடு
எருசேலமில் வாழ்ந்து வந்தது.
39 ேநர் கீஸின் தந்ைத. கீஸ் சவுலின் தந்ைத.
சவுல் ேயானத்தான், மல்கிசூவா, அபினதாப்,
எஸ்பால் ஆகிேயாைரப் ெபற்றான்.
40 ேயானத்தானின் குமாரன் ெமரிபால். ெமரிபால்
மீகாவின் தந்ைத.
41 மீகாவிற்கு பித்ேதான், ேமேலக், தேரயா,
ஆகாஸ் எனும் குமாரர்கள் இருந்தனர். 42

ஆகாஸ் யாதாவின் தந்ைத. யாதா யாராகின்
தந்ைத. யாராக் என்பவன் அெலேமத், அஸ்மேவத்,
சிம்ரி ஆகிய குமாரர்கைளப் ெபற்றான். சிம்ரி
ேமாசாவின் தந்ைத. 43 ேமாசா பினியாவின்
தந்ைத. பினியா ரப்பாயாவின் தந்ைத. ரப்பாயா
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எலியாசாவின் தந்ைத. எலியாசா ஆத்ேசலின்
தந்ைத.
44 ஆத்ேசலுக்கு ஆறு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
அவர்களின் ெபயர்கள் அசரீக்காம், ெபாக்குரு,
இஸ்மேவல், ேசராயா, ஒபதியா, ஆனான் ஆகும்.
இவர்கள் அைனவரும் ஆத்ேசலின் பிள்ைளகள்.

சவுல் ராஜாவின் மரணம்

ெபலிஸ்தர்கள், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எதிராகப் ேபார் ெசய்தார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேதாற்று ஓடிப்ேபானார்கள்.

கில்ேபாவா மைலயில் அவர்கள் ெவட்டுண்டு
மரித்துப்ேபானார்கள். 2 சவுைலயும், அவனது
குமாரர்கைளயும் ெபலிஸ்தர்கள் ெதாடர்ந்து
துரத்திக்ெகாண்டு ேபானார்கள். அவர்கள்,
இவர்கைளப் பிடித்து ெகான்றார்கள். ெபலிஸ்தர்கள்
சவுலின் குமாரர்களான ேயானத்தான், அபினதாப்,
மல்கிசூவா ஆகிேயாைரக் ெகான்றனர். 3 சவுைலச்
சுற்றி ேபார் பலமைடந்தது. வில் வீரர் அவைன
அம்பால் எய்து காயப்படுத்தினார்கள்.

4 பிறகு சவுல் அவனது ஆயுதந்தாங்கியிடம்,
“உனது வாைள எடு. அதனால் என்ைனக் ெகால்.
அதனால் அந்த அந்நியர்கள் என்ைனக்
காயப்படுத்தமாட்டார்கள். அவர்கள் வரும்ேபாது
என்ைனக் ேகலிச் ெசய்யமாட்டார்கள்” என்றான்.
ஆனால், சவுலின் ஆயுதந்தாங்கி பயந்தான். அவன்
சவுைலக் ெகால்ல மறுத்தான். பிறகு சவுல், தனது
ெசாந்த வாைளேய தன்ைனக் ெகால்வதற்கு
பயன்படுத்தினான். 5 சவுல் மரித்துப்ேபானைத
ஆயுதந்தாங்கி பார்த்தான். பின் அவனும் தற்ெகாைல
ெசய்துக்ெகாண்டான். அவனும் சவுைலப் ேபாலேவ
தன் வாளின் நுனியிேல விழுந்து மரித்துப் ேபானான்.
6 இவ்வாறு சவுலும், அவனது மூன்று குமாரர்களும்
மரித்துப்ேபானார்கள். சவுலின் குடும்பம் முழுவதுேம
ெமாத்தமாக மரித்துப்ேபானது.

7 அப்பள்ளத்தாக்கில் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் தமது ெசாந்த பைட ஓடுவைதக்
கண்டனர். சவுலும், அவனது குமாரர்களும் மரித்துப்
ேபானைதக் கண்டனர். எனேவ, இவர்கள் தமது
நகரங்கைளவிட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். இவர்கள்
விட்டுப்ேபான இடங்களில், ெபலிஸ்தர்கள் வந்து
நுைழந்தனர். அவ்விடங்களிேல ெபலிஸ்தர்கள்
குடிேயறினார்கள்.

8 மறுநாள், ெபலிஸ்தர்கள்
மரித்துப்ேபானவர்களின் உடலில் இருந்து
விைலமதிப்புைடய ெபாருட்கைள எடுக்கவந்தனர்.
அப்ேபாது அவர்கள் சவுல் மற்றும் அவனது
குமாரர்களின் உடல்கைளக் கில்ேபாவா மைலயில்
கண்டுபிடித்தனர். 9 ெபலிஸ்தர்கள் சவுலின்
உடம்பிலுள்ள சில ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் சவுலின்
தைலையயும் ஆயுதங்கைளயும் எடுத்தனர். அவர்கள்
தூதுவர்கைள அனுப்பி தங்கள் நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்களுக்கும், ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கும்
ெசய்திைய பரப்பினார்கள். 10 ெபலிஸ்தர்கள்,
சவுலின் ஆயுதங்கைளத் தமது ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயங்களில் ைவத்தனர். சவுலின்
தைலையத் தாேகான் ஆலயத்திேல
ெதாங்கவிட்டனர்.

11 ெபலிஸ்தர்கள் சவுலுக்குச் ெசய்தவற்ைறப் பற்றி
கீேலயாத் நாட்டு யாேபசு நகரத்தவர்கள்
ேகள்விப்பட்டனர். 12 சவுல் மற்றும் அவனது
குமாரர்களின் உடல்கைளக் ைகப்பற்ற ைதரியமுள்ள
கீேலயாத் நாட்டு யாேபசு நகரத்தவர்கள்
ேபானார்கள். அவற்ைற எடுத்துவந்தனர். அவர்கள்,
சவுல் மற்றும் குமாரர்களின் எலும்புகைள யாேபசில்
ஒரு ெபரிய மரத்தடியில் அடக்கம்ெசய்தனர். பின்
ஏழு நாட்கள் உபவாசமிருந்தார்கள்.

13 சவுல் கர்த்தருக்கு உண்ைமயுள்ளவனாக
இல்லாதபடியால் அவன் ெகால்லப்பட்டான். சவுல்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. 14 அவன் தன் எதிர்காலத்ைதப்
பற்றி கர்த்தரிடம் ேகட்பதற்குப் பதிலாக குறி
ெசால்ேவாைர நாடினான். அதனால்தான் கர்த்தர்
அவைனக் ெகான்று ஆட்சிைய ஈசாயின் குமாரனான
தாவீதிடம் தந்தார்.

இஸ்ரேவலர்களுக்கு தாவீது ராஜா ஆகிறான்

இஸ்ரேவலர் அைனவரும் எப்ேரான்
நகரத்தில் தாவீதிடம் வந்தனர். அவர்கள்
தாவீதிடம், “நாங்கள் உம்முைடய ெசாந்த

சைதயும் இரத்தமுமாய் இருக்கிேறாம்.” 2 முன்பு,
ேபாரில் வழிநடத்தினீர். சவுல் ராஜாவாக
இருந்தேபாதிலும் நீர் வழி நடத்தினீர். கர்த்தர்
உம்மிடம், “தாவீது, நீதான் என் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ேமய்ப்பனாக இருப்பாய், என்
ஜனங்களின் தைலவன் ஆவாய் என்று ெசான்னார்”
என்றார்கள்.

3 இஸ்ரேவலரின் தைலவர்கள் அைனவரும்
எப்ேரான் நகரில் தாவீதிடம் வந்தனர். தாவீது
அவர்களிடம் கர்த்தருக்கு முன்பாக எப்ேரானில் ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான். தைலவர்கள்
தாவீதுக்கு அபிேஷகம் ெசய்தனர். அதனால் அவன்
இஸ்ரேவலருக்கு ராஜா ஆனான். கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. கர்த்தர் அந்த
வாக்குறுதிையக் கூற சாமுேவைலப்
பயன்படுத்தினார்.

தாவீது எருசேலைம ைகப்பற்றுகிறான்
4 தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் எருசேலம்
நகரத்திற்குச் ெசன்றனர். அப்ேபாது அந்நகரம் எபூசு
என்று அைழக்கப்பட்டது. அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள்
எபூசியர் என அைழக்கப்பட்டனர். நகரத்தில் வாழ்ந்த
ஜனங்கள் 5 தாவீதிடம், “எங்கள் நகருக்குள் நீ
நுைழய முடியாது” என்றனர். ஆனால் தாவீது
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். தாவீது சீேயான்
ேகாட்ைடையக் ைகப்பற்றினான். அது தாவீதின்
நகரமாயிற்று.

6 தாவீது, “எவெனாருவன் எபூசியேராடு ேபாரிட
வழிநடத்திச் ெசன்றாேனா அவன் என் பைட
முழுவதற்கும் தளபதியாவான்” என்றான். எனேவ,
ேயாவாப் ேபாருக்கு வழிநடத்தினான். ேயாவாப்,
ெசருயாவின் குமாரன். ேயாவாப் பைடத்
தளபதியானான்.

7 தாவீது ேகாட்ைடக்குள் தனது வீட்ைட
அைமத்துக்ெகாண்டான். அதனால் அது தாவீதின்
நகரம் என்ற ெபயைரப்ெபற்றது. 8 ேகாட்ைடையச்
சுற்றிலும் மில்ேலாவிலிருந்து சுற்றுச்சுவர்வைரக்கும்
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தாவீது நகரத்ைத நிர்மாணித்தான். நகரத்தின் மற்ற
பகுதிகைள ேயாவாப் பழுதுபார்த்தான். 9 தாவீது
ெதாடர்ந்து ெபரியவன் ஆனான். சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் அவேனாடு இருந்தார்.

மூன்று வீரர்கள்
10 தாவீதினுைடய பைடவீரர்களின் சிறப்பான
தைலவர்கள் பட்டியல் இது. தாவீதின்
அரசாங்கத்தில் இவ்வீரர்கள் வல்லைம
உைடயவர்களாக விளங்கினார்கள். இவர்களும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அவனுக்கு
முழுைமயாக உதவி அவைன ராஜா ஆக்கினார்கள்.
இதுவும் ேதவன் ெசான்னபடிேய ஆயிற்று.

11 இதுதான் தாவீதின் விேசஷ வீரர்களின் விபரம்:
அக்ேமானியின் குமாரன் யாேஷாபியாம்.
யாேஷாபியாம், இரதப் பைடத் தைலவன். இவன்
தனது ஈட்டியால் ஒேர ேநரத்தில் 300 ேபர்கைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்டான்.

12 அடுத்து அேகாையச் ேசர்ந்த ேதாதாயின்
குமாரன் எெலயாசார். இவன் மூன்று மாெபரும்
வீரர்களில் ஒருவன். 13 எெலயாசார் தாவீேதாடு
பாஸ்தம்மீமில் இருந்தான். அங்கு ெபலிஸ்தர்கள்
ேபாரிடுவதற்காக வந்தனர். அங்கு ஒரு வயல்
முழுவதும் பார்லி பயிரிடப்பட்டிருந்தது.
இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்குத் தப்பி
ஓடினார்கள். 14 ஆனால் மூன்று வீரர்கள் அங்ேக
வயலில் நின்று ேதாற்கடித்தனர்.
இஸ்ரேவலர்களுக்கு, கர்த்தர் மாெபரும்
ெவற்றிையக் ெகாடுத்தார்.

15 ஒருமுைற, தாவீது அதுல்லாம் குைகயில்
இருந்தான். அப்ேபாது ெபலிஸ்தியர் பைட
ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கில் முகாமிட்டது. முப்பது
வீரர்களில் மூன்று ேபர் தைரயில் ஊர்ந்துப்ேபாய்
குைகயில் இருந்த தாவீைத அைடந்தார்கள்.

16 இன்ெனாருமுைற, தாவீது ேகாட்ைடயில்
இருந்தான். அப்ேபாது ெபலிஸ்தர் பைடக்குழு ஒன்று
ெபத்ெலேகமில் இருந்தது. 17 அவனது ெசாந்த
ஊரில் உள்ள தண்ணீர் மீது அவனுக்குத் தாகம்
ஏற்பட்டது. எனேவ, அவன் “ெபத்ேலேகம் வாசல்
அருேகயுள்ள கிணற்று தண்ணீர் மீது எனக்குத்
தாகமாய் உள்ளது. யாராவது ஒருவர் ெகாண்டுவந்து
தரேவண்டும் என விரும்புகிேறன்” என்றான். அவன்
உண்ைமயில் அந்த தண்ணீரின் மீது தாகம்
ெகாள்ளவில்ைல. எனினும் அவன் அவ்வாறு
ேபசிக்ெகாண்டான். 18 ஆனால் மூன்று ேபரும்
ெபலிஸ்தேராடு வழியில் ேபாரிட்ட பிறேக உள்ேள
நுைழய முடிந்தது. அவர்கள் ெபத்ேலேகம் வாசல்
அருகில் உள்ள கிணற்று தண்ணீைரக் ெகாண்டுவந்து
தாவீதிடம் ெகாடுத்தனர். தாவீது அதைனக் குடிக்க
மறுத்துவிட்டான். அதைன கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகத் தைரயில் ஊற்றினான். 19 பிறகு
தாவீது, “ேதவேன! என்னால் இத்தண்ணீைரக்
குடிக்கமுடியாது. தங்கள் உயிைரப் பணயம் ைவத்து
இவர்கள் இத்தண்ணீைரக் ெகாண்டுவந்தனர்.
இதைனக் குடிப்பது இவர்களின் இரத்தத்ைதக்
குடிப்பது ேபான்றதாகும்” என்றான். இதற்காகத்தான்
தாவீது அந்த தண்ணீைரக் குடிக்க மறுத்தான்.
இதுேபால பல்ேவறு சாகசங்கைள மூன்று வீரர்களும்
ெசய்தனர்.

தாவீதின் மற்ற வீரர்கள்
20 மூன்று வீரர்களுக்கும் தைலவனாக அபிசாய்
இருந்தான். இவன் ேயாவாப்பின் சேகாதரன். அவன்
300 வீரர்கேளாடு சண்ைடயிட்டு தன் ஈட்டியால்
அவர்கைளக் ெகான்றான். மூன்று வீரர்கைளப்
ேபான்ேற அபிசாயும் பிரபலமாக இருந்தான். 21

இவன் அவர்கைளவிட இரண்டு மடங்கு பிரபலமாக
இருந்தான். இவன் அவர்களில் ஒருவனாக
இல்லாவிட்டாலும் இவன் அவர்களின் தைலவன்
ஆனான்.

22 ெபனாயா, ேயாய்தானின் குமாரன், ேயாய்தா
ஒரு வல்லைம மிக்கவன். இவன் கப்ேசேயல் ஊரான்.
ெபனாயாவும் வல்லைமெகாண்டவன். இவன்
ேமாவாபில் உள்ள இருபலம் ெபாருந்திய
மனிதர்கைளப் ேபாரிட்டுக் ெகான்றான். ஒருமுைற
பனி ெபய்துெகாண்டிருக்கும் சமயத்தில், அவன் ஒரு
குைகக்குள்ேள ெசன்று ஒரு சிங்கத்ைதக்
ெகான்றான். 23 ேமலும் அவன் ஒரு எகிப்திய
வீரைனயும் ெகான்றான். அவன் 7 1/2 அடி உயரம்
உள்ளவன். எகிப்திய வீரனிடம் இருந்த ஈட்டி மிக
நீளமாகவும் கனமுள்ளதாகவும் இருந்தது. அது
ெநய்கிறவனின் பைட மரக்கனதிேபால் ெபரிதாய்
இருந்தது. ெபனாயாவிடம் ஒரு தடிமட்டுேம
இருந்தது. ெபனாயா அவனிடமுள்ள ஈட்டிையப்
பிடுங்கி அதனாேலேய அவைனக் ெகான்றான். 24

ேயாய்தாவின் குமாரனாகிய ெபனாயா இதுேபால்
பல ேவைலகைளச் ெசய்தான். ெபனாயாவும் மூன்று
வீரர்கைளப் ேபான்று பிரபலமாக இருந்தான். 25

இவன், முப்பது வீரர்கைளவிடவும் பிரபலமானவன்.
ஆனாலும் அவன் அம்மூன்று வீரர்களுள் ஒருவன்
அல்ல. தாவீது, இவைன ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவனாக ஆக்கினான்.

முப்பது வீரர்கள்
26 முப்பது நாயகர்களானவர்கள்:
ஆசேகல், ேயாவாபின் சேகாதரன்; ெபத்லேகைமச்
ேசர்ந்த ேதாேதாவின் குமாரனான எல்க்கானான்.
27 ஆேராதியனான சம்ேமாத், ெபேலானியனாகிய
ஏெலஸ்,
28 ெதக்ேகாவியனான இக்ேகசின் குமாரன் ஈரா,
ஆனேதாத்தியனான அபிேயசர்,
29 ஊசாத்தியனான சிெபக்காய், ஆேகாகியனான
ஈலாய்,
30 ெநத்ேதாபாத்தியனான மகராயி,
ெநத்ேதாபாத்தியனான பானாவின் குமாரன்
ஏேலத்,
31 ெபன்யமீன் வம்சத்தானான இேபயா ஊைரச்
ேசர்ந்த ரிபாயின் குமாரனான இத்தாயி,
பிரத்ேதானியனான ெபனாய,
32 காகாஸ் நீேராைட நாட்டானான ஊராயி,
அர்பாத்தியனான அபிேயல்,
33 பகரூமியனான அஸ்மாேவத்,
சால்ேபானியனான எலியாபா,
34 கீேசானியனான ஆேசமின் குமாரர்கள்,
35 ஆராரியனாகிய சாகியின் குமாரனான
ேயானத்தான், ஆராரியனாகிய சாக்காரின்
குமாரன் அகியாம், ஊரின் குமாரன் எலிபால்,
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36 ெமகராத்தியனான எப்ேபர், ெபேலானியனான
அகியா,
37 கர்ேமலியனான எஸ்ேரா, எஸ்பாயின் குமாரன்
நாராயி,
38 நாத்தானின் சேகாதரனான ேயாேவல்,
அகரியின் குமாரனான மிப்கார்,
39 அம்ேமானியனான ேசேலக், ெசருயாவின்
குமாரனான ேயாவாபின் ஆயுததாரியான
ெபேராத்தியனான நாராயி,
40 இத்தரியனான ஈரா, இத்தாரியனான காெரப்,
41 ஏத்தியனான உரியா, அக்லாயின் குமாரன்
சாபாத்,
42 ரூபனியரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து சீசாவின்
குமாரன் அதினா, அவேனாடு ேசர்ந்த 30 ேபர்,
43 மாகாவின் குமாரன் ஆனான், மிதினியனான
ேயாசபாத்,
44 அஸ்தேரத்தியனான உசியா,
ஆேராேவரியனாகிய ஓத்தாமின் குமாரன் சமா,
ேயகிேயல்,
45 சிம்ரியின் குமாரன் எதியாேயல், தித்சியனான
அவன் சேகாதரன் ேயாகா,
46 மாகாவியரின் குமாரன் எலிேயல், எல்நாமின்
குமாரன் எலிபாய், ெயாசவியா, ேமாவாபியனான
இத்மா,
47 ெமேசாபாயா ஊராராகிய எலிேயல், ஓேபது,
யாசீேயல் ஆகிேயார்.

தாவீேதாடு ேசர்ந்த துணிச்சல்காரர்கள்

தாவீது சிக்லாகில் இருக்கும்ேபாது
அவனிடம் வந்தவர்களின் பட்டியல்: கீசின்
குமாரனாகிய சவுலுக்குப் பயந்து

மைறந்துெகாள்ளும் காலமது. இவர்கள் ேபாரில்
தாவீதிற்கு உதவினார்கள். 2 இவர்கள் தம்
வில்களிலிருந்து அம்புகைள வலது அல்லது இடது
ைககளால் எய்தனர். இவர்கள் தம் வலது அல்லது
இடது ைககளால் கற்கைள கவண்களிலிருந்தும்
எய்தனர். இவர்கள் சவுலின் உறவினர்கள்,
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் இருந்து வந்தவர்கள்.
அவர்களின் ெபயர்களாவன:

3 அகிேயசர் எனும் தைலவன், கிபிேயத்தியனான
ேசமாவின் குமாரன் ேயாவாசு, அஸ்மாேவத்தின்
குமாரனான எசிேயல், அஸ்மாேவத்தின்
குமாரனான ேபேலத்து, ெபராக்கா, மற்றும்
ஆனேதாத்தியனான ஏகூ, ஆகிேயார். 4

கிபிேயானியனான இஸ்மாயா 30 வீரர்களில்
வல்லவன்; அந்த 30 வீரர்களுக்கும் அவன்
தைலவன். எேரமியா, யகாசிேயல், ேயாகனான்,
ெகேதரூரானான ேயாசபாத், 5 எலுசாயி,
எரிேமாத், பிகலியா, ெசமரியா, அருப்பியனான
ெசப்பத்தியா, 6 எல்க்கானா, எஷியா, அசாரிேயல்,
ெயாேவேசர், யாெசாெபயாம் என்னும்
ேகாேரகியனும், ேகாராவின் ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். 7 ெயாேவலா, ெசபதியா என்னும்
ேகேதார் ஊரானான எேராகாமின் குமாரர்கள்.

காத்தியர்கள்

8 அந்த வனாந்தரத்திேல, காத்தியரின்
ேகாத்திரத்தில் ஒரு பகுதியினர் தாவீதின் பக்கம்
அவனது ேகாட்ைடக் காவலர்களாகச்

ேசர்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் ேபார்
பயிற்சிெகாண்டவர்கள், வலிைமயுள்ளவர்கள்.
அவர்கள் ேபாரில் ஈட்டியும் ேகடயமும்
ைகயாளுவதில் வல்லவர்கள். அவர்கள்
சிங்கத்ைதப்ேபான்று காட்சியளித்தார்கள்.
மைலயிலிருந்த கேசலியர்கைளப்ேபான்று
ேவகமானவர்கள்.

9 எத்ேசர் பைடத்தைலவன். இவன் காத்தியர்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இரண்டாம் தைலைம
நிைலயில் ஒபதியா இருந்தான். எலியாப் மூன்றாவது
தைலைம நிைலயில் இருந்தான். 10 மிஸ்மன்னா
நாலாவதாகவும், எேரமியா ஐந்தாவதாகவும், 11

அத்தாயி◌ ்ஆறாவதாகவும், எலிேயல் ஏழாவதாகவும்,
12 ேயாகனான் எட்டாவதாகவும், எல்சபாத்
ஒன்பதாகவும், 13 எேரமியா பத்தாவதாகவும்,
மக்பன்னாயி பதிேனாராவதாகவும் இருந்தனர்.

14 இவர்கள் காத்தியப் பைடவீரர்களின்
தைலவர்கள். இவர்களில் பலவீனமானவர்கள் 100
ேபருக்கும் பலமுள்ளவன் 1,000 ேபருக்கும் எதிராகப்
ேபாரிட வல்லவர்கள். 15 காத்தியர்களின்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்கள் ேயார்தான்
கைரபுரண்டு ஓடிய ஆண்டின் முதல் மாதத்தில்
ஆற்ைறக் கடந்தனர். அப்பள்ளத்தாக்கில்
உள்ளவர்கைள விரட்டி அடித்தனர். இவர்கள்
அவர்கைளக் கிழக்கிலிருந்து ேமற்காகத்
துரத்தினார்கள்.

தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்ற வீரர்கள்
16 ெபன்யமீன் மற்றும் யூதா ேகாத்திரங்களில்
உள்ளவர்களும் ேகாட்ைடக்கு வந்து தாவீேதாடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். 17 தாவீது அவர்கைளச்
சந்திக்க ெவளிேய வந்தான். தாவீது அவர்களிடம்,
“எனக்கு உதவும் எண்ணத்ேதாடு சமாதானமாய்
வந்தால், உங்கைள வரேவற்கிேறன். என்ேனாடு
ேசர்ந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவ்வாறில்லாமல் நான்
ஒரு தவறும் ெசய்யாமல் இருக்கும்ேபாது, என்ைனக்
கவனித்து எதிரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்க நீங்கள்
வந்திருந்தால், நம் முற்பிதாக்களின் ேதவன் உங்கள்
தீய காரியங்கைளக் கவனித்து அதற்குரிய
தண்டைனையக் ெகாடுப்பார்” என்றான்.

18 முப்பது வீரர்களின் தைலவன் அமாசாயி, அவன்
ேமல் ஆவி வந்து இறங்கியது. அதனால் அவன்,
“தாவீது! நாங்கள் உம்முைடயவர்கள், ஈசாயின்
மகேன!
நாங்கள் உம்ேமாடு இருப்ேபாம், சமாதானம்,

உனக்குச் சமாதானம்! ஏெனன்றால் உன் ேதவன்
உனக்கு உதவுகிறார்!” என்றான்.
எனேவ தாவீது அவர்கைள வரேவற்றான்.
அவர்கைளப் பைடக்குத் தைலவர்களாக்கினான்.

19 மனாேசயின் ேகாத்திரத்தில் உள்ள சிலர்
தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். அவன்
ெபலிஸ்தர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு சவுலுக்கு
எதிராகச் சண்ைட ெசய்யப் ேபானேபாது மனாேச
ேகாத்திரத்தினர் அவேனாடு ேசர்ந்தனர். ஆனால்,
தாவீதும் அவனது ஆட்களும் உண்ைமயில்
ெபலிஸ்தர்களுக்கு உதவி ெசய்யவில்ைல.
ெபலிஸ்திய தைலவர்கள் தாவீது தமக்கு
உதவுவதாகப் ேபசிக்ெகாண்டனர். ஆனால், பிறகு
அவைன அனுப்பிவிட முடிவு ெசய்தனர். ராஜாக்கள்,
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“தாவீது தனது எஜமான் சவுேலாடு ேபாய்
ேசர்ந்துெகாண்டால் பிறகு நமது தைலகள் அறுபடும்”
என்றனர். 20 தாவீது சிக்லாகுக்குத் திரும்பிப்
ேபாகும்ேபாது கீழ்க்கண்ட மனாேசயர்கள் அவேனாடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். அத்னாக், ேயாசபாத்,
எதியாேவல், மிகாேயல், ேயாசபாத், எலிகூ,
சில்த்தாயி ஆகிேயார். இவர்கள் மனாேச
ேகாத்திரத்தினர். தாவீதின் பைடக் குழு
தைலவர்களானார்கள். 21 இவர்கள், தாவீதின்
தீயவர்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட உதவினார்கள்.
அத்தீயவர்கள் நாடு முழுவதும் சுற்றி ஜனங்களிடம்
ெகாள்ைளயடித்தனர். மனாேசயின் வீரர்கள்
அைனவரும் பலசாலிகள். இவர்கள் தாவீதின்
பைடயில் தைலவர்களானார்கள்.

22 ஒவ்ெவாரு நாளும் ேமலும், ேமலும் வீரர்கள்
தாவீதிற்கு உதவ வந்தனர். எனேவ தாவீதிடம் ஒரு
ெபரியப் பலமிக்க பைட இருந்தது.

எப்ேரானில் தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்ற வீரர்கள்
23 எப்ேரான் நகரத்தில் கீழ்க்கண்ட ஆட்கள்
தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் ேபார்
ெசய்ய தயாராக இருந்தனர். சவுலின் அரைசத்
தாவீதிற்கு அளிப்பதற்காக அவர்கள் வந்தனர். அது
கர்த்தர் ெசான்னபடி நிகழ்ந்தது. இது அவர்களின்
எண்ணிக்ைகயாகும்.

24 யூதா ேகாத்திரத்தில் இருந்து 6,800 ேபர்
ேபார் ெசய்ய தயாராயிருந்தனர். அவர்கள்
ஈட்டிகைளயும் ேகடயங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர்.
25 சிமிேயானின் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 7,100
ேபர் வந்தனர். அவர்கள் ைதரியமுள்ளவர்களாக
ேபார் ெசய்யத் தயாராக இருந்தனர்.
26 ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 4,600 ேபர்
வந்தனர். 27 ேயாய்தாவும் அந்த குழுவில்
உள்ளவன். இவன் ஆேரானின் ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவன். இவனும் தைலவன். ேயாய்தாவுடன்
3,700 ேபர் இருந்தனர். 28 சாேதாக்கும் அந்த
குழுவில் இருந்தான். இவன் வீரமிக்க இைளஞன்.
இவன் தன் குடும்பத்தில் உள்ள 22 வீரர்கேளாடு
வந்தான்.
29 ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 3,000 ேபர்
வந்தனர். இவர்கள் சவுலின் உறவினர்கள்.
இதுவைர இவர்கள் சவுலின் குடும்பத்துக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இருந்தனர்.
30 எப்பிராயீம் ேகாத்திரத்திலிருந்து 20,800 ேபர்
வந்தனர். இவர்கள் பலமிக்க வீரர்கள். இவர்கள்
தம்தம் குடும்பங்களில் பிரபலமானவர்கள்.
31 மனாேச ேகாத்திரத்தின் பாதிப்பிரிவில்
இருந்து 18,000 ேபர் வந்தனர். தாவீைத
ராஜாவாக்குவதற்காக அவர்கள் ஒவ்ெவாருவராகப்
ேபர் ெசால்லி அைழக்கப்பட்டனர்.
32 இசக்காரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 200
அறிஞர்கள் வந்தனர். இவர்கள் சரியான
காலத்தில் சரியானவற்ைற இஸ்ரேவலர்களுக்குச்
ெசய்யத் ெதரிந்தவர்கள். இவர்களின்
உறவினர்கள் இவர்களுக்குக் கீழாக இவர்களின்
கட்டைளப்படி இருந்தனர்.
33 ெசபுேலானின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 50,000
பயிற்சிப் ெபற்ற வீரர்கள் வந்தனர். இவர்கள்
எல்லாவிதமான ஆயுதங்கைளயும் பயன்படுத்த

பயிற்சிப் ெபற்றிருந்தனர். இவர்கள் தாவீதிற்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இருந்தனர்.
34 நப்தலி ேகாத்திரத்திலிருந்து 1,000
அதிகாரிகள் வந்தனர். இவர்கேளாடு 37,000
வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் ஈட்டிையயும்
ேகடயத்ைதயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
35 தாணின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 28,600 ேபர்
ேபார் ெசய்ய தயாராக இருந்தனர்.
36 ஆேசரின் ேகாத்திரத்திலிருந்து 40,000
பயிற்சிப் ெபற்ற ேபார் வீரர்கள் ேபார் ெசய்ய
தயாராய் இருந்தார்கள்.
37 ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் கீழ்ப்பகுயில் இருந்து
1,20,000 ேபர் வந்தனர். இவர்கள் ரூபன், காத்
மற்றும் பாதி மனாேச ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். இவர்களிடம் எல்லா வைகயான
ஆயுதங்களும் இருந்தன.
38 இவர்கள் அைனவரும் பலமிக்க ேபார் வீரர்கள்.
இவர்கள் தாவீைத ராஜாவாக்குவதற்கு சம்மதம்
ெதரிவித்ேத எப்ேரான் நகருக்கு வந்தனர்.
இஸ்ரேவலில் உள்ள மற்ற ஜனங்களும் தாவீது
ராஜாவாக ேவண்டும் என எண்ணினார்கள். 39

இவர்கள் எப்ேரானில் தாவீேதாடு 3 நாட்கைளக்
கழித்தனர். இவர்களின் உறவினர்கள் உணவு
தயாரித்துக் ெகாடுத்ததால் இவர்கள் உண்ணுவதும்,
குடிப்பதுமாய் இருந்தனர். 40 இசக்கார்,
ெசபுேலான், நப்தலி ஆகிய ேகாத்திரங்கள் வசிக்கிற
இடத்தின் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள்
கழுைதகள், ஒட்டகம், ேகாேவறு கழுைத, மாடுகள்
மீது உணைவக் ெகாண்டு வந்தனர். இவர்கள் மாவு,
அத்திப்பழ அைடகள், காய்ந்த திராட்ைசப் பழங்கள்,
திராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆடுமாடுகள்
ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெபரிதும் மகிழ்ந்தனர்.

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் திரும்ப
ெகாண்டுவந்தது

தாவீது தனது பைடயின் அைனத்து
அதிகாரிகேளாடும் ேபசினான். 2 பிறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்

அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம், “இது நல்ல
ேயாசைன என்று நீங்கள் நிைனத்தால்,
கர்த்தருைடய விருப்பமும் இருந்தால், இஸ்ரேவலின்
பல்ேவறு பகுதிகளிலும் உள்ள நமது
சேகாதரர்களுக்குச் ெசய்திைய அனுப்புேவாம்.
ஆசாரியர்களுக்கும், நகரங்களிலும், ெவளி
நிலங்களிலும், நமது சேகாதரர்கேளாடு வாழும்
ேலவியர்களுக்கும் ெசய்திைய அனுப்புேவாம்.
நம்முடன் வந்து ேசர்ந்துெகாள்ளும்படி ெசய்தி
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படட்டும். 3 நமது
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
திரும்பவும் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவருேவாம்.
சவுல் ராஜாவாக இருந்தேபாது உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ெகாண்டுவர அக்கைற இல்லாமல்
இருந்துவிட்ேடாம்” என்றான். 4 எனேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் தாவீது ெசான்னைத
ஒப்புக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
இதுேவ ெசய்வதற் ேகற்ற சரியான ெசயல் என்று
எண்ணினர்.

1 நாளாகமம் 13:4

443



14

5 எகிப்திலுள்ள சீேகார் ஆறுமுதல் ெலேபா
ஆமாத்தின் எல்ைலவைரயுள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும் தாவீது கூட்டினான். அவர்கள்
அைனவரும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய கீரியாத்
யாரீமிலிருந்து ெகாண்டுவருவதற்காகக்
கூடினார்கள். 6 தாவீதும் அவேனாடு இருந்த மற்ற
இஸ்ரேவலர்களும் யூதாவிலுள்ள பாலாவிற்குச்
ெசன்றனர். (பாலா என்பது கீரியாத்யாரீமின்
இன்ெனாரு ெபயர்) உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எடுத்துவர அவர்கள் அங்ேக ேபானார்கள்.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி என்பது ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ெபட்டி. அவர் ேகருபீன்களுக்கு ேமேல
அமர்ந்திருக்கிறார். இப்ெபட்டி கர்த்தருைடய
நாமத்தாேலேய அைழக்கப்படுகிறது.

7 ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து தூக்கி வந்தனர்.
அதைனப் புதிய வண்டியில் ைவத்தனர். ஊசாவும்
அகியாவும் அவ்வண்டிைய ஓட்டினார்கள்.

8 தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ேதவனுக்கு முன்பாக ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள்
ேதவைன புகழ்ந்து பாடினார்கள். அவர்கள்
சுரமண்டலங்கைளயும், ேமளங்கைளயும்,
ைகத்தாளங்கைளயும், எக்காளங்கைளயும்
இைசத்தனர்.

9 அவர்கள் கீேதானின் தானியத்ைதப்
பிரித்ெதடுக்கும் களம் வந்தனர். வண்டிைய இழுத்து
வந்த மாடுகள் இடறின. உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியானது ஏறக்குைறய விழுவது ேபாலானது.
ஊசா, அதைன ஒரு ைகயால் விழாமல்
பிடித்துக்ெகாள்ள ைகைய நீட்டினான். 10 ஊசாவின்
ேமல் கர்த்தருக்கு ெபருங் ேகாபம் உண்டாயிற்று,
ஊசா ெபட்டிையத் ெதாட்டதால் கர்த்தர் அவைனக்
ெகான்றுப்ேபாட்டார். எனேவ அவன் ேதவனுக்கு
முன்னால் மரித்துப் ேபானான். 11 ேதவன் தனது
ேகாபத்ைத ஊசாவின் ேமல் காட்டினார். இதனால்
தாவீதுக்குக் ேகாபம் வந்தது. அன்று முதல்
இன்றுவைர இந்த இடம் “ேபேரஸ் ஊசா” என்ேற
அைழக்கப்படுகிறது.

12 தாவீது அன்று ேதவனுக்குப் பயந்தான். தாவீது,
“ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய இங்கு
என்னிடம் என்னால் ெகாண்டுவர முடியாது!”
என்றான். 13 எனேவ தாவீது தனது நகரத்திற்கு
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துச்
ெசல்லவில்ைல. அவன் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில் விட்டுவிட்டுப் ேபானான்.
இவன் காத் நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 14

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது ஓேபத் ஏேதாமின்
வீட்டில் மூன்று மாதங்களுக்கு இருந்தது. ஓேபத்
ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும், அவனுக்குரிய
அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார்.

தாவீதின் அரசு வளர்ந்தது

ஈராம், தீரு எனும் நகரத்தின் ராஜா, ஈராம்,
தாவீதுக்கு தூதுவைன அனுப்பியிருந்தான்.
அேதாடு ேகதுரு மரத்தடிகைளயும்,

கல்தச்சர்கைளயும், மரெவட்டிகைளயும்
அனுப்பியிருந்தான். தாவீதிற்கு வீடு கட்டேவ ஈராம்
இவற்ைற அனுப்பினான். 2 உண்ைமயிேலேய
கர்த்தர் தன்ைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்கியைத

தாவீது அறிய முடிந்தது. தாவீதின் அரசாங்கத்ைதக்
கர்த்தர் பலமுள்ளதாகவும் ெபரிதானதாகவும்
ஆக்கினார். ேதவன், தாவீைதயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் ேநசித்ததால் இவ்வாறு ெசய்தார்.

3 எருசேலம் நகரத்தில் தாவீது ேமலும்
ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டான். அவனுக்கு
ஏராளமாக ஆண் பிள்ைளகளும் ெபண் பிள்ைளகளும்
பிறந்தனர். 4 இைவ எருசேலமில் தாவீதின்
பிள்ைளகளின் ெபயர்களாகும்: சம்முவா, ேசாபாப்,
நாத்தான், சாெலாேமான், 5 இப்கார், எலிசூவா,
எல்ெபேலத், 6 ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பியா, 7

எலிஷாமா, ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத் ஆகிேயார்.

தாவீது ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்கிறான்
8 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகத் தாவீது
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டைத ெபலிஸ்தர்கள் அறிந்தனர்.
எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் அைனவரும் தாவீைத
ேதடுவதற்காக வந்தார்கள். இதைன தாவீது
ேகள்விப்பட்டான். பிறகு தாவீது ெபலிஸ்தர்கேளாடு
ேபாரிடச் ெசன்றான். 9 ெபலிஸ்தர்கள், ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கிேல உள்ள ஜனங்கைளத் தாக்கி
அவர்களது ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைள அடித்தனர்.
10 தாவீது ேதவனிடம், “நான் ெபலிஸ்தர்களுக்கு
எதிராகப் ேபாரிடலாமா? நான் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும்படி ெசய்வீரா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர் தாவீதிடம், “ேபா, நான்
உன்ைனப் ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்லும்படிச்
ெசய்ேவன்” என்று பதிலுைரத்தார்.

11 பிறகு, தாவீதும் அவனது ஆட்களும் பாகால்
பிராசீம்வைர ெசன்றனர். அங்ேக தாவீதும், அவனது
ஆட்களும் ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
தாவீது அவர்களிடம், “உைடந்த அைணயிலிருந்து
தண்ணீர் ெபருக்ெகடுத்து வருவைதப்ேபால, என்
எதிரிகளிடமிருந்து ேதவன் ெவற்றிக் கண்டுள்ளார்!
ேதவன், இதைன என் மூலம் ெசய்தார்” என்றான்.
அதனால் அந்த இடம் பாகால்பிராசீம் என்ற
ெபயைரப் ெபற்றது. 12 ெபலிஸ்தர்கள்
பாகால்பிராசீமில் தங்கள் விக்கிரங்கைள விட்டு,
விட்டு ஓடிப் ேபானார்கள். அவற்ைற
எரித்துப்ேபாடும்படி தாவீது கட்டைளயிட்டான்.

ெபலிஸ்தர் மீது ேமலும் ெவற்றிெபற்றது
13 ெபலிஸ்தர்கள், மீண்டும் ெரப்பாயீம்
பள்ளத்தாக்கிேல உள்ள ஜனங்கைளத்
தாக்கினார்கள். 14 தாவீது மீண்டும் ேதவனிடம்
ெஜபித்தான். தாவீதின் ெஜபத்திற்குத் ேதவன் பதில்
ெசான்னார். ேதவன், “நீ ெபலிஸ்தர்கைளத்
தாக்கும்ேபாது அவர்களுக்கு முன்பாகப் ேபாகாேத.
அதற்குப் பதிலாக அவர்கைளச் சுற்றிக்ெகாண்டு
ெசல். நறுமணம் வீசும் திரவங்கள் வடியும்
மரங்களுக்குப்பின் மைறந்துக்ெகாள். 15 அவற்றின்
மீது ஏறு. அதன் ேமலிருந்து உன்னால் பைடகளின்
வருைக ஒலிையக் ேகட்க முடியும். அப்ேபாது,
ெபலிஸ்தர்கைள நீ தாக்கு. நான் (ேதவன்) உனக்கு
முன்னால் ேபாய் ெபலிஸ்தர்கைளத்
ேதாற்கடிப்ேபன்!” என்றார். 16 ேதவன்
ெசான்னபடிேய தாவீது ெசய்தான். அதனால்
தாவீதும், அவனது ஆட்களும் ெபலிஸ்தரின்
பைடகைள ெவன்றனர். ெபலிஸ்தர் வீரர்கைள
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கிபிேயான் முதல் காேசர்வைர அவர்கள்
ெகான்றார்கள். 17 எனேவ, தாவீது அைனத்து
நாடுகளிலும் பிரபலமானான். தாவீதிற்கு அைனத்து
ேதசங்களும் பயப்படும்படி கர்த்தர் ெசய்தார்.

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி எருசேலமில்

தாவீதின் நகரத்திேல தாவீது தனக்காக
வீடுகைளக் கட்டினான். பிறகு,
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்கவும்

ஒரு இடத்ைதக் கட்டினான். அதற்காகக்
கூடாரத்ைத அைமத்தான். 2 பிறகு தாவீது,
“உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கி வர
ேலவியர்கள் மட்டுேம அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய தூக்கிச் ெசல்லவும்
அவருக்கு எக்காலத்துக்கும் பணிவிைட ெசய்யவும்
கர்த்தர் ேலவியர்கைளேய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்”
என்றான்.

3 தாவீது, எருசேலமில் ஜனங்கைள எல்லாம்
கூட்டி, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்காக அவன் தயார்
ெசய்த இடத்திற்கு அைதக் ெகாண்டுவர ஏற்பாடு
ெசய்தான். 4 தாவீது, ஆேரான் மற்றும்
ேலவியர்களின் சந்ததியினைர எல்லாம்
அைழத்தான்.

5 ேகாகாத் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 120 ேபர்
வந்தனர். ஊரிேயல் அவர்களின் தைலவன்.
6 ெமராரியின் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 220 ேபர்
வந்தனர். அசாயா அவர்களின் தைலவன்.
7 ெகர்ேசான் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 130 ேபர்.
ேயாேவல் அவர்களின் தைலவன்.
8 எலிசாப்பான் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 200 ேபர்.
ெசமாயா அவர்களின் தைலவன்.
9 எப்ேரான் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 80 ேபர்.
எலிேயல் அவர்களின் தைலவன்.
10 ஊசிேயல் ேகாத்திரத்தில் இருந்து 112 ேபர்.
அமினதாப் அவர்களின் தைலவன்.

தாவீது ஆசாரியர்கேளாடும் ேலவியர்கேளாடும்
ேபசுதல்

11 பிறகு தாவீது ேசாதாக் மற்றும் அபியத்தார்
ஆசாரியர்கைள அைழத்தான். தாவீது கீழ்க்கண்ட
ேலவியர்கைளயும் அைழத்தான். ஊரிேயல், அசாயா,
ேயாேவல், ெசமாயா, எலிேயல், அம்மினதாப்
ஆகிேயார். 12 தாவீது அவர்களிடம், “நீங்கள்
ேலவியர் ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்த தைலவர்கள்.
நீங்களும் மற்ற ேலவியர்களும் உங்கைளப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதற்குரிய இடத்தில்
ைவப்பதற்காக எடுத்து வாருங்கள். 13 ெசன்ற முைற,
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எவ்வாறு எடுத்து வர
ேவண்டும் என்று கர்த்தரிடம் ேகட்கவில்ைல.
ேலவியர்களாகிய நீங்கள் அதைனத் தூக்கி
வரவில்ைல, அதனால் கர்த்தர் நம்ைமத்
தண்டித்தார்” என்றான்.

14 பிறகு ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும் தம்ைமப்
பரிசுத்தமாக்கிக் ெகாண்டனர். எனேவ அவர்களால்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய தூக்கிவர முடிந்தது. 15

ேமாேச கட்டைளயிட்டபடிேய, ேலவியர்கள்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் ேதாளில் தூக்கிவர

சிறப்பான தடிகைளப் பயன்படுத்தினர். கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய அவர்கள் அப்ெபட்டிையத் தூக்கி
வந்தனர்.

பாடகர்கள்

16 தாவீது, ேலவியர்களிடம் அவர்களது
சேகாதரர்களான பாடகர்கைள அைழக்கச்
ெசான்னான். பாடகர்கள் தங்கள் சுரமண்டலம்,
ைகத்தாளம், ஆகியவற்ேறாடு வந்து மகிழ்ச்சியுடன்
பாடுமாறு ேகட்டான்.

17 பிறகு ேலவியர்கள், ஏமாைனயும், அவனது
சேகாதரர்களான ஆசாப்ைபயும், ஏத்தாைனயும்
அைழத்தனர். ஏமான் ேயாேவலின் குமாரன். ஆசாப்
ெபரகியாவின் குமாரன். ஏத்தான் குஷாயாவின்
குமாரன். இவர்கள் அைனவரும் ெமராரியின்
ேகாத்திரத்தினர். 18 அங்ேக ேலவியர்களின்
இரண்டாவது குழுவும் இருந்தது. அதில் சகரியா,
ேபன், யாசிேயல், ெசமிரேமாத், ெயகிேயல், உன்னி,
எலியாப், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தித்தியா,
எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா, ஓேபத் ஏேதாம், ஏேயல்
ஆகிேயார் இருந்தனர். இவர்கள் ேலவியக்
காவலர்கள் ஆவார்கள்.

19 ஏமான், ஆசாப், ஏத்தான் ஆகிய பாடகர்கள் தம்
ெவண்கலக் ைகத்தாளங்கைள ஒலித்து
பாடினார்கள். 20 சகரியா, ஆசிேயல், ெசமிரேமாத்,
ெயகிேயல், உன்னி, எலியாப், மாெசயா, ெபனாயா
ஆகிேயார் அல்ேமாத் என்னும் இைசயில் தம்புருைவ
வாசித்தனர். 21 மத்தித்தியா, எலிப்ெபேலகு,
மிக்ேனயா, ஓேபத் ஏேதாம், ஏேயல், அச்சியா,
ஆகிேயார் ெசமனீத் எனும் இைசயில்
சுரமண்டலங்கைள வாசித்தனர். இதுேவ
இவர்களின் ேவைலயாகும். 22 பாடலுக்குரிய
ெபாறுப்பு ேலவியர் தைலவனாகிய ெகனானியாவிடம்
இருந்தது. இவன் பாடுவதில் வல்லவன். எனேவ
அவன் அந்த ேவைலையச் ெசய்தான்.

23 ெபரகியாவும், எல்க்கானாவும், உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் காவல் காத்தனர். 24 ெசபனியா,
ேயாசபாத், ெநதெனேயல், அமாசாயி, சகரியா,
ெபனாயா, எலிேயசர் ஆகிய ஆசாரியர்கள்
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு
எக்காளங்கைள ஊதினார்கள். ஓேபத் ஏேதாமும்,
எகியாவும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு வாசல்
காவலர்களாக இருந்தனர்.

25 தாவீதும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும்,
ேசர்ைவக்காரர்களும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டுவரச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன ஓேபத்
ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு வந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் மகிழ்ச்சி அைடந்தனர்! 26

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கி வரும்படி
ேலவியருக்கு ேதவன் உதவியபடியால், அவர்கள் ஏழு
காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
பலியிட்டனர். 27 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்கி வந்த அைனத்து ேலவியரும் ெமல்லிய
ஆைடயான சால்ைவகைள அணிந்திருந்தனர்.
பாடகரின் தைலவனாகிய ெகனானியாவும், மற்ற
பாடகர்களும், ெமல்லிய ஆைடயான சால்ைவைய
அணிந்திருந்தனர். தாவீது ெமல்லிய சணலால் ஆன
ஏேபாத்ைத அணிந்திருந்தான்.

1 நாளாகமம் 15:27

445



16

28 எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவர்கள் ஆரவாரம் ெசய்தனர், எக்காளங்கைள
ஊதினர், பூரிைககைள ஊதினர், ைகத்தாளங்கைள
ஒலித்தனர், தம்புருக்கைளயும்,
சுரமண்டலங்கைளயும் வாசித்தனர்.

29 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது தாவீதின்
நகரத்திற்குள் வந்தேபாது, தன் ஜன்னலின் வழியாக
மீகாள் பார்த்தாள். மீகாள் சவுலின் குமாரத்தி.
ராஜாவாகிய தாவீது ஆடிப்பாடி வருவைதயும்
கண்டாள். அவளுக்குத் தாவீது மீது இருந்த
மரியாைத ேபாயிற்று. அவைன அவள், ஒரு
முட்டாளாக எண்ணினாள்.

ேலவியர்கள், உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
ெகாண்டுவந்து அதற்காகத் தாவீது
கட்டியிருந்த இடத்தில் ைவத்தனர். பிறகு

ேதவனுக்கு அவர்கள் சர்வாங்க தகன பலிையயும்,
சமாதான பலிையயும் ெகாடுத்தனர். 2 தாவீது
சர்வாங்க தகனபலிையயும், சமாதான பலிையயும்
ெகாடுத்த பிறகு, கர்த்தருைடய ேபரால் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதித்தான். 3 பிறகு அவன், ஒரு துண்டு
அப்பத்ைதயும், இைறச்சி துண்ைடயும் உலர்ந்த
திராட்ைசகைளயும், எல்லா இஸ்ரேவலிய
ஆண்களுக்கும், ெபண்களுக்கும் ெகாடுத்தான்.

4 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு ேசைவ
ெசய்வதற்காக தாவீது சில ேலவியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு துதிப்பாடுவதும், அவருக்கு
நன்றி ெசால்வதும் ேவைலயாய் இருந்தது. 5 ஆசாப்,
முதல் குழுவின் தைலவன். இவர்கள்
ைகத்தாளங்கைள இைசத்தனர். சகரியா,
இரண்டாவது குழுவின் தைலவன். மற்ற ேலவியர்கள்:
ஏேயல், ெசமிரேமாத், ெயகிேயல், மத்தித்தியா,
எலியாப், ெபனாயா. ஓேபத் ஏேதாம், ஏெயல்
ஆகிேயார். இவர்கள் தம்புரு, சுரமண்டலம் என்னும்
கீதவாத்தியங்கைள இைசத்தனர். 6 ெபனாயாவும்
யாகாசிேயலும் ஆசாரியர்கள். இவர்கள் எப்ேபாதும்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு
எக்காளங்கைள ஊதினார்கள். 7 தாவீது
கர்த்தைரத் துதித்து பாடுமாறு ஆசாப்பிடமும்
அவனது சேகாதரனிடமும் இவ்ேவைலையக்
ெகாடுத்தான்.

தாவீதின் நன்றிப்பாடல்
8 கர்த்தைர துதியுங்கள், அவரது நாமத்ைத
அைழயுங்கள்,
ஜனங்களிடம் கர்த்தருைடய மகத்தான

ெசயல்கைளக் கூறுங்கள்.
9 கர்த்தைர பாடுங்கள், கர்த்தருைடய துதிகைளப்
பாடுங்கள்,
அவரது அதிசயங்கைளயும் கூறுங்கள்.

10 கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாமத்துக்காகப்
ெபருைமப்படுங்கள்,
கர்த்தரிடம் வருகிற நீங்கள் அைனவரும்

மகிழ்ச்சிேயாடு இருங்கள்!
11 கர்த்தைரயும், அவரது பலத்ைதயும் பாருங்கள்,
எப்ெபாழுதும் அவரிடம் உதவிக்குப்ேபாங்கள்.

12 கர்த்தர் ெசய்திருக்கிற அற்புதங்கைள
நிைனத்துப் பாருங்கள்,

அவரது தீர்மானங்கைள நிைனத்துப் பாருங்கள்,
அவர் ெசய்த வல்லைமவாய்ந்த ெசயல்கைளயும் கூட.

13 இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருைடய ெதாண்டர்கள்.
யாக்ேகாபின் சந்ததியினர்,
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்.

14 கர்த்தர் நமது ேதவன்,
அவரது வல்லைம எங்கும் உள்ளது.

15 அவரது உடன்படிக்ைகைய எப்ேபாதும் நிைனவு
ெகாள்ளுங்கள்,
ஆயிரமாயிரம் தைலமுைறகளுக்கும் அவர்

கட்டைளயிட்டுள்ளார்.
16 கர்த்தர் ஆபிரகாேமாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நிைனவுெகாள்ளுங்கள்,
அவர் ஈசாக்குக்கு ெசய்த வாக்குறுதிையயும் கூட.

17 கர்த்தர் யாக்ேகாபுக்காக சட்டத்ைதச்
ெசய்தார்,
இது இஸ்ரேவேலாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக, இது

என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
18 கர்த்தர் இஸ்ரேவலிடம் ெசான்னது: “கானான்
நாட்ைட நான் உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
வாக்களிக்கப்பட்ட நிலம் உங்களுக்குரியதாகும்.”

19 அங்ேக சில ஜனங்கேள இருந்தனர்,
சில அந்நியர்களும் இருந்தனர்.

20 அவர்கள், ஒரு நாட்டிலிருந்து
இன்ெனான்றுக்குப் ேபானார்கள்.
அவர்கள் ஒரு அரசிலிருந்து இன்ெனான்றுக்குப்

ேபானார்கள்.
21 ஆனால் கர்த்தர், அவர்கைள எவரும்
புண்படுத்தாதபடி ெசய்தார்;
அவர்கைளப் புண்படுத்தாதபடி ராஜாக்கைள

எச்சரித்தார்.
22 கர்த்தர் அந்த ராஜாக்களிடம் ெசான்னது,

“என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்கைளயும்
எனது தீர்க்கதரிசிகைளயும் புண்படுத்தாதீர்கள்.”

23 கர்த்தைர பாடுங்கள், பூமிெயங்கும் கர்த்தர்
நம்ைம காப்பாற்றும்
நற்ெசய்திைய ஒவ்ெவாரு நாளும்

ெசால்லேவண்டும்.
24 கர்த்தருைடய மகிைமைய அைனத்து
நாடுகளுக்கும் கூறுங்கள்,
எவ்வளவு அற்புதமானவர் என்பைதயும் கூறுங்கள்.

25 கர்த்தர் ெபரியவர், அவர் துதிக்கத்தக்கவர்.
அந்நிய ெதய்வங்கைளவிட கர்த்தர்

பயப்படத்தக்கவர்.
26 ஏெனன்றால், உலகிலுள்ள அைனத்து
ெதய்வங்களும் பயனற்ற உருவச் சிைலகேள.
ஆனால் கர்த்தர் ஆகாயத்ைத உண்டாக்கினார்!

27 வலிைமயும், மகிழ்ச்சியும் கர்த்தர் வசிக்கும்
இடத்தில் உள்ளன.
கர்த்தர் ஒரு பிரகாசமான ெவளிச்சத்ைதப்

ேபான்றவர்.
28 குடும்பங்கேள, ஜனங்கேள
கர்த்தருைடய மகிைமையயும் வல்லைமையயும்

துதியுங்கள்.
29 கர்த்தருைடய மகிைமையத் துதியுங்கள், அவரது
ெபயருக்கு மரியாைத ெசலுத்துங்கள்,
கர்த்தருக்கு காணிக்ைக ெகாண்டு வாருங்கள்,
கர்த்தைர பரிசுத்த அலங்காரத்துடன்

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
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30 கர்த்தருக்கு முன்னால் உலகமுழுவதும்
நடுங்குகிறது!
ஆனால் அவர் பூமிைய வலிைம உள்ளதாகச்

ெசய்தார், இந்த பூமி (நகராது) அைசயாது.
31 பூமியும், வானமும் மகிழ்ச்சியைடயட்டும்,
“கர்த்தர் ஆளுகிறார்!” என்று ஒவ்ெவாருவரும்

எங்கும் ெசால்லட்டும்.
32 கடலும், அதிலுள்ளைவயும் முழங்கட்டும்!
வயலும், அதிலுள்ள அைனத்தும் மகிழட்டும்!

33 கர்த்தருக்கு முன்னால் காட்டு மரங்களும்
மகிழ்ச்சியுடன் பாடட்டும்!
ஏெனன்றால், கர்த்தர் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
உலைக நியாயந்தீர்க்க அவர் வருகிறார்.

34 ஓ, கர்த்தருக்கு நன்றி ெசால்லுங்கள், அவர்
நல்லவர்.
கர்த்தருைடய அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடர்வதாக.

35 கர்த்தரிடம் “எங்கைள காத்திடும் ேதவேன,
எங்கள் மீட்பேர,
எங்கைள ஒன்றுக் கூட்டிடும், மற்ற

ஜனங்களிடமிருந்து எங்கைளக் காப்பாற்றும்,
பிறகு உமது பரிசுத்த நாமத்ைதத் துதிப்ேபாம்.
பிறகு உம்ைம எங்கள் பாடல்களால் துதிப்ேபாம்”

என்று ெசால்லுங்கள்.
36 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
எப்ெபாழுதும் துதிக்கத்தக்கவர்,
அவர் எப்ெபாழுதும் துதிக்கப்படட்டும்!
அைனத்து ஜனங்களும் கர்த்தைரத் துதித்து,

“ஆெமன்!” என்று ெசான்னார்கள்.
37 பிறகு தாவீது, ஆசாப்ைபயும் அவனது
சேகாதரர்கைளயும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியின்
முன் விட்டுவிட்டு வந்தான். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ெபட்டிக்கு முன்பு ேசைவச் ெசய்ய
ைவத்தான். 38 தாவீது, அங்ேக ஆசாப்பு மற்றும்
அவன் சேகாதரர்கேளாடு ஓேபத்ஏேதாைமயும் 68
ேலவியர்கைளயும் ேசைவச் ெசய்ய விட்டு, விட்டு
வந்தான். ஓேபத்ஏேதாமும் ஓசாவும் வாசல்
காவல்காரர்கள். ஓேபத்ஏேதாம் எதித்தூனின்
குமாரன் ஆவான்.

39 கிபிேயானிலுள்ள ேமட்டில் இருக்கிற
கர்த்தருைடய கூடாரத்தில் ேசைவ ெசய்வதற்காக
தாவீது ேசாதாக்ைகயும் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும்
விட்டு ைவத்தான். 40 ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும்,
மாைலயிலும் ேசாதாக்கும், மற்ற ஆசாரியர்களும்
பலிபீடத்தில் சர்வாங்கதகன பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எழுத்தின்
மூலமாக வழங்கிய சட்டத்தின்படி அவர்கள்
ெசய்தார்கள். 41 ஏமாைனயும், எதித்தூைனயும், மற்ற
ேலவியர்கைளயும் கர்த்தைரத் துதித்துப்
பாடுவதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ஏெனன்றால்,
கர்த்தருைடய அன்பு என்றும் ெதாடர்ந்திருக்கும்
ேபான்ற பாடல்கைள பாட 42 ஏமானும், எதித்தூனும்
அவர்கேளாடு இருந்தனர். அவர்களின் ேவைல
எக்காளத்ைத ஊதுவதும், ைகத்தாளம் இடுவதும்
ஆகும். ேதவனுக்காக பாடல்கள் பாடப்பட்டேபாது
அவர்கள் ேவறு இைசக் கருவிகைளயும் இைசத்து
வந்தனர். எதித்தூனின் குமாரர்கள் வாசைலக்
காத்தனர்.

43 விழா முடிந்த பிறகு, மிஞ்சியுள்ள ஜனங்கள்
தங்கள், தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். தாவீதும்
தன் வீட்டாைர ஆசீர்வதிக்கச் ெசன்றான்.

கர்த்தர் தாவீதிற்கு வாக்குறுதியளித்தல்

தாவீது, தன் வீட்டிற்குச் ெசன்ற பிறகு,
அவன் தீர்க்கதரிசி நாத்தானிடம், “பார்,
நான் ேகதுரு மரங்களால் ஆன வீட்டில்

இருக்கிேறன். ஆனால் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிேயா
கூடாரத்தில் இருக்கிறது. எனேவ ேதவனுக்காக
நான் ஒரு ஆலயம் கட்ட விரும்புகிேறன்” என்றான்.

2 நாத்தான் தாவீதிற்கு, “நீர் என்ன விரும்புகிறீேரா
அதைனச் ெசய்யும், உம்ேமாடு ேதவன் இருக்கிறார்”
என்று பதிலுைரத்தான்.

3 ஆனால், அன்று இரவு ேதவனுைடய வார்த்ைத
நாத்தானுக்கு வந்தது. 4 ேதவன்,
“ேபாய் எனது ெதாண்டனான தாவீதிடம் கூறு:
‘தாவீது, எனக்காக ஆலயம் கட்ட ேவண்டியவன்
நீயல்ல. 5 இஸ்ரேவலர்கைள எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய அைழத்து வந்த நாள் முதல் இன்று வைர
நான் ஒரு வீட்டிலும் வசித்ததில்ைல. நான்
கூடாரத்துடேனேய திரிந்து ெகாண்டிருந்ேதன்.
இஸ்ரேவலர்களுக்காகச் சிறப்பான தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கள், எனது ஜனங்களின்
ேமய்ப்பர்கைளப் ேபான்றவர்கள். இஸ்ரேவலுக்குள்
நான் பல்ேவறு இடங்களுக்குத் திரிந்து
ெகாண்டிருந்தேபாது, நான் அந்தத் தைலவர்களிடம்
எனக்குக் ேகதுரு மரங்களால் ஆலயம் கட்டுமாறு
ெசான்னதில்ைல. எனேவ நீங்கள் ஏன் ேகதுரு
மரங்களால் ஆலயம் கட்டவில்ைல?’ என்று
அவர்கைள நான் ஒரு ெபாழுதும் ேகட்டதில்ைல.
7 “இப்ேபாது, இவற்ைற என் ெதாண்டனான
தாவீதிடம் கூறு: அவர் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
‘நீ, வயல்களில் ஆடு ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது
நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். என் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு உன்ைன ராஜாவாக்கிேனன். 8 நீ
எங்ேக ேபானாலும் அங்ெகல்லாம் நான் உன்ேனாடு
இருந்ேதன். நான் உனக்கு முன்னால் ேபாய் உன்
பைகவர்கைள அழித்ேதன். இப்ேபாது, உன்ைனப்
பூமியிேலேய மிக புகழ்ப்ெபற்றவர்களில் ஒருவனாக
ஆக்குேவன். 9 இந்த இடத்ைத நான் என்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கிேறன்.
அவர்கள் இதில் மரங்கைள நடுவார்கள்.
அம்மரங்களுக்கு அடியில் சமாதானத்ேதாடு
இருப்பார்கள். அவர்கள் எைதப்பற்றியும்
கவைலப்படமாட்டார்கள். தீயவர்கள் முன்புேபால
அவர்களுக்குத் தீங்கு ெசய்யமாட்டார்கள். 10 பல
தீைமகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டன. ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பாதுகாக்க
தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். உங்கள்
பைகவர்கைளயும் ேதாற்கடிப்ேபன்.
“‘கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவார் என்று
நான் உனக்குக் கூறுகிேறன். 11 நீ மரித்த பிறகு, உன்
முற்பிதாக்கேளாடு ேசருவாய். பிறகு, உன் ெசாந்த
குமாரைனப் புதிய ராஜா ஆக்குேவன். அவன் உனது
குமாரர்களில் ஒருவன். அவனது அரைசப்
பலமாக்குேவன். 12 உனது குமாரன் எனக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். நான் உனது குமாரனின்
சந்ததிைய என்ெறன்றும் ஆட்சி ெசலுத்தும்படி
ெசய்ேவன். 13 நான் அவனது தந்ைதயாக
இருப்ேபன். அவன் எனது குமாரனாக இருப்பான்.
உனக்கு முன்பு சவுல் ராஜாவாக இருந்தான். நான்
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அவனுக்கு அளித்த ஆதரைவ நீக்கிேனன். ஆனால்
நான் உன் குமாரன் மீது ெகாண்ட அன்ைப
நிறுத்தமாட்ேடன். 14 நான் அவைன எனது
ஆலயத்திற்கும் அரசாங்கத்திற்கும் என்ெறன்றும்
ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். அவனது ஆட்சி
என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்திருக்கும்!’” என்றார்.

15 நாத்தான் தான் கண்டத் தரிசனத்ைத
தாவீதிடம் கூறினான். ேதவன் ெசான்னைதயும்
கூறினான்.

தாவீதின் ெஜபம்
16 பிறகு தாவீது ராஜா பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குப்
ேபானான். கர்த்தருக்கு முன்பு உட்கார்ந்தான்.
தாவீது, “ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் எனக்காகவும்
என் குடும்பத்துக்காகவும் எவ்வளேவா
ெசய்திருக்கிறீர். இது ஏன் என்பது எனக்குப்
புரியவில்ைல 17 இவற்றுக்ெகல்லாம் ேமலாக,
எதிர்காலத்தில் என் குடும்பத்திற்கு என்ெனன்ன
நைடெபறும் என்பைதயும் நான் அறியுமாறு
ெசய்துவிட்டீர். நீர் என்ைன ஒரு மிக முக்கியமான
மனிதனாக நடத்தினீர். 18 இதற்கு ேமல் நான்
ெசால்ல என்ன இருக்கிறது? நீர் எனக்காக
எவ்வளேவா ெசய்திருக்கிறீர். நான் உமது ஊழியன்.
இைத நீர் அறிவீர். 19 கர்த்தாேவ, எனக்காக இந்த
அற்புதங்கைளச் ெசய்துள்ளீர். நீர் இவற்ைறச்
ெசய்தீர் ஏெனன்றால், இவற்ைற நீர் விரும்பினீர். 20

உம்ைமப்ேபால் எவருமில்ைல கர்த்தாேவ.
உம்ைமத்தவிர ேவறு ேதவன் இல்ைல. ேவறு எந்தத்
ெதய்வமும் இதுேபால் அற்புதங்கைளச் ெசய்ததாக
நாங்கள் ஒருேபாதும் ேகள்விப்பட்டதில்ைல! 21

இஸ்ரேவைலப்ேபான்று ேவறு நாடுகளும் இல்ைல.
இந்த அதிசயங்கைள நீர் ெசய்த நாடு பூமியிேலேய
இஸ்ரேவல் ஒன்று மட்டும்தான். நீர் எங்கைள
எகிப்திலிருந்து விடுவித்தீர், என்ைனச்
சுதந்தரமாக்கினீர். உமக்ேக நீர் புகழ் ேசர்த்தீர்!
உமது ஜனங்களுக்கு முன்னால் நீர் ெசன்றீர். மற்ற
ஜனங்கள் தமது நாடுகைள எங்களுக்காக
விட்டுச்ெசல்லும்படி ெசய்தீர்! 22 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள என்ெறன்றும் உமது ஜனங்களாக
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்! கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களின்
ேதவனும் ஆனீர்!
23 “கர்த்தாேவ, நீர் இந்த வாக்குறுதிைய
எனக்காகவும் எனது குடும்பத்திற்காகவும் ெசய்தீர்.
இப்ேபாது, உமது வாக்குறுதிகைள என்ெறன்றும்
காப்பாற்றுவீர், ெசான்னபடிேய ெசய்யும்! 24

நம்பிக்ைகக்கு நீர் உரியவர் என்பைதக் காட்டும்.
ஜனங்கள் உமது நாமத்ைத எப்ேபாதும்
ெபருைமபடுத்துவார்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின் ேதவன்!’ என்று என்ெறன்றும்
ஜனங்கள் கூறுவார்கள். நான் உமது ெதாண்டன்.
எனது குடும்பத்ைதப் பலமுள்ளதாக்கி என்ெறன்றும்
உமக்குச் ேசைவச் ெசய்ய அனுமதியும்.
25 “என் ேதவேன, உமது ஊழியக்காரனாகிய
என்னிடம் ேபசினீர். எனது குடும்பத்ைத அரச
குடும்பம் ஆக்குவீர் என்பைதத் ெதளிவாக்கிவிட்டீர்.
அதனால் நான் ைதரியமாய் இருக்கிேறன். அதனால்
தான் உம்மிடம் ேவண்டுதல்கைள ைவத்த வண்ணம்
இருக்கிேறன். 26 கர்த்தாேவ நீேர ேதவன், நீேர
இந்த நன்ைமகெளல்லாம் எனக்குச் ெசய்வதாகக்

கூறிவிட்டீர். 27 கர்த்தாேவ! எனது குடும்பத்ைத
ஆசீர்வதிக்க மனம்ெகாண்டீர். வாக்களிக்கும்
அளவிற்குக் கருைணெகாண்டுள்ளீர். எனது குடும்பம்
என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவச் ெசய்யும்
பாக்கியத்ைதயும் கருைணேயாடு தந்துள்ளீர்.
கர்த்தாேவ, நீேர எனது குடும்பத்ைத
ஆசீர்வதித்துவிட்டீர். எனேவ எனது குடும்பம்
என்ெறன்றும் ஆசீர்வாதத்திற்கு உட்பட்டது!”
என்றான்.

தாவீது பல நாடுகைள ெவல்கிறான்

பிறகு தாவீது ெபலிஸ்தைரத் தாக்கித்
ேதாற்கடித்தான். காத் நகரங்கைளயும்
அைதச் சுற்றியுள்ள சிறு நகரங்கைளயும்

ெபலிஸ்தரின் வசமிருந்து ைகப்பற்றினான்.
2 பிறகு தாவீது ேமாவாப் நாட்ைடத்
ேதாற்கடித்தான். ேமாவாபியர்கள் தாவீதின்
ேவைலக்காரர்களானார்கள். அவர்கள் தாவீதிற்கு
புகழுைரகைளச் ெசலுத்தினார்கள்.

3 தாவீது, ஆதாேரசரின் பைடகளுக்கு எதிராகவும்
சண்ைடயிட்டான். ஆதாேரசர் ேசாபா நாட்டின்
ராஜா. தாவீது, அப்பைடகேளாடு ஆமாத்
நகரத்தின்வைர ேபாரிட்டான். தாவீது இவ்வாறு
ெசய்வதற்குக் காரணம் என்னெவன்றால் ஆதாேரசர்
தனது அரைச ஐபிராத்து நதிவைர பரப்ப
விரும்பினான். 4 தாவீது, ஆதாேரசரிடமிருந்து
1,000 இரதங்கைளயும் 7,000
இரதேமாட்டிகைளயும் 20,000 வீரர்கைளயும்
ைகப்பற்றினான். ஆதாேரசரின் ெபரும்பாலான
குதிைரகைளத் தாவீது முடமாக்கினான். அைவ ேதர்
இழுக்கப் பயன்படுவன. ஆனால் தாவீது, அவற்றில்
நூறு இரதக் குதிைரகைள மட்டும்
ைவத்துக்ெகாண்டான்.

5 தமஸ்குஸ் நகரத்தில் இருந்து ஆர்மீனியர்கள்
ஆதாேரசருக்கு உதவி ெசய்யவந்தனர். ஆனால்
தாவீது, அவர்கைளயும் ேதாற்கடித்து 22,000
ஆர்மீனியர்கைளக் ெகான்றான். 6 பிறகு தாவீது,
ஆராமில் உள்ள தமஸ்குஸ் நகரில் ேகாட்ைட
அைமத்தான். ஆர்மீனியர்கள் தாவீதின்
ேவைலக்காரர்களாகி அவனுக்குப் புகழுைரகைளக்
ெகாண்டுவந்தனர். தாவீது எங்ெகங்கு ேபானாேனா
அங்ெகல்லாம் கர்த்தர் அவனுக்கு ெவற்றிகைளத்
தந்தார்.

7 தாவீது ஆதாேரசரின்
பைடத்தளபதிகளிடமிருந்து தங்கள் ேகடயங்கைளப்
பறித்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வந்தான். 8

திப்காத்திலும் கூனிலுமுள்ள ெவண்கலத்ைதயும்
தாவீது எடுத்து வந்தான். இந்நகரங்கள்
ஆதாேரசருக்கு உரியைவ. பிறகு சாெலாேமான்
இந்த ெவண்கலத்ைத ஆலயத்திற்குரிய
ெவண்கலத்ெதாட்டி, தூண், தட்டுமுட்டு
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தினான்.

9 ஆமாத் நகரத்தின் ராஜா ேதாயூ. ஆதாேரசர்
ேசாபா நாட்டின் ராஜா. ேதாயூ, தாவீது
ஆதாேரசரின் பைடகைள ெவன்றுவிட்டைத
அறிந்தான். 10 எனேவ, ேதாயூ அவனது குமாரனான
ஆேதாராைம ராஜா தாவீதினிடம் அனுப்பி
சமாதானத்ைதத் ெதரிவித்து ஆசீர்வாதத்ைத
ேவண்டினான். தாவீது ஆதாேரசரின் பைடகளுக்கு
எதிராகப் ேபாரிட்டுத் ேதாற்கடித்ததால் அவன்
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இவ்வாறு நடந்துக்ெகாண்டான். முன்பு
ேபார்க்களத்தில் ஆதாேரசர் ேதாயூேவாடு
இருந்தான். ஆேதாராம், தாவீதிற்குத் தங்கம்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம் ேபான்றவற்றால்
ெசய்யப்பட்டவற்ைற அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தான்.
11 தாவீது ராஜா அவற்ைறப் பரிசுத்தப்படுத்தி
கர்த்தருக்கு ெகாடுத்துவிட்டான். ஏேதாம், ேமாவாப்,
அம்ேமானியர், ெபலிஸ்தர், அமேலக்கியர்
ஆகிேயாரிடமிருந்து ெபற்ற ெபான், ெவள்ளி
ேபான்றவற்ைறயும் தாவீது இவ்வாேற ெசய்து
பரிசுத்தப்படுத்தினான்.

12 உப்பு பள்ளத்தாக்கிேல ெசருயாவின்
குமாரனான அபிசாயி 18,000 ஏேதாமியைரக்
ெகான்றான். 13 அபிசாயி ஏேதாமில் அரண்
அைமத்தான். அைனத்து ஏேதாமியரும் தாவீதின்
ேவைலக்காரர்களானார்கள். தாவீது
ெசல்லுமிடங்களில் எல்லாம் கர்த்தர்
ெவற்றியளித்தார்.

தாவீதின் முக்கிய அதிகாரிகள்
14 தாவீது, அைனத்து இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
ராஜா ஆனான். அவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
சரியானைதயும், நியாயமானைதயும் ெசய்தான். 15

ெசருயாவின் குமாரனான ேயாவாப் தாவீதின்
பைடத்தளபதியாக இருந்தான். ஆகிலூதின்
குமாரனாகிய ேயாசபாத் வரலாறு எழுதுபவனாக
இருந்தான். 16 சாேதாக்கும், அபிெமேலக்கும்
ஆசாரியர்கள். சாேதாக் அகிதூபின் குமாரன்.
அபிெமேலக் அபியதாரின் குமாரன். சவிஷா
எழுத்துக்காரன். 17 ெபனாயா, கிேரத்தியருக்கும்
பிேலத்தியருக்கும் தைலவனாய் இருந்தான்.
ெபனாயா ேயாய்தாவின் குமாரன். தாவீதின்
குமாரர்களும் முக்கிய அதிகாரிகளாய் இருந்தனர்.
அவர்கள் தாவீதின் பக்கம் ெதாண்டு ெசய்தனர்.

தாவீதின் ஆட்கைள அம்ேமானியர்
அவமானப்படுத்தியது

நாகாஸ் என்பவன் அம்ேமானியர்களின்
ராஜாவாக இருந்தான். நாகாஸ்
மரித்ததும், அவனது குமாரன் ராஜா

ஆனான். 2 பிறகு தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம்
அன்பாய் இருந்தான், எனேவ நான் அவனது குமாரன்
ஆனூனிடம் அன்பாய் இருப்ேபன்” என்றான்.
அதனால் தாவீது தூதுவர்கைள ஆனூனுக்கு ஆறுதல்
ெசால்ல அனுப்பினான். தாவீதின் தூதுவர்கள்
அம்ேமான் நாட்டிற்கு ஆனூனுக்கு ஆறுதல் ெசால்லச்
ெசன்றனர்.

3 ஆனால் அம்ேமானிய தைலவர்கள் ஆனூனிடம்,
“முட்டாளாகாேத, தாவீது உண்ைமயிேலேய உனக்கு
ஆறுதல் ெசால்லவும், மரித்துப்ேபான உன்
தந்ைதையக் ெகௗரவப்படுத்தவும் தூதுவர்கைள
அனுப்பவில்ைல! அவன் உன்ைனயும், உன்
நாட்ைடயும் உளவறியேவ தூதுவைர
அனுப்பியுள்ளான். அவன் உண்ைமயில் உன் நாட்ைட
அழிக்கேவ விரும்புகிறான்!” என்றனர். 4 எனேவ,
ஆனூன் தாவீதின் தூதுவர்கைளக் ைகதுெசய்து
அவர்களது தாடிைய ெவட்டினான். இடுப்புப்
பக்கத்தில் அவர்களின் ஆைடையயும் ெவட்டினான்.
பிறகு ெவளிேய துரத்திவிட்டான்.

5 தாவீதின் ஆட்களுக்கு வீட்டிற்குத் திரும்பிப்
ேபாக அவமானமாக இருந்தது. சிலர் தாவீதிடம்
ெசன்று தங்களுக்கு ஏற்பட்டைதச் ெசான்னார்கள்.
எனேவ தாவீது தன் ஆட்களுக்கு, “உங்களது தாடி
முழுவதும் வளரும்வைர எரிேகாவிேலேய
தங்கியிருங்கள். பிறகு உங்கள் வீட்டிற்கு வரலாம்”
என்று ெசய்தி அனுப்பினான்.

6 அம்ேமானியர்கள் தமது ெசயல்களாேலேய தாம்
தாவீதிற்குப் பைகயானைதக் கண்டனர். பின்
ஆனூனும் அம்ேமானியர்களும் 75,000 பவுண்டு
ெவள்ளிைய ெசல விட்டு
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவிலிருந்து இரதங்கைளயும்
இரதேமாட்டிகைளயும் வாங்கினார்கள். அவர்கள்
இரதங்கைளயும் இரதேமாட்டிகைளயும் மாக்கா,
ேசாபா எனும் சீரியரின் நாடுகளிலிருந்தும் ெபற்றனர்.
7 அம்ேமானியர்கள் 32,000 இரதங்கைள
வாங்கினார்கள். அவர்கள் மாக்காவின் அரசுக்கு
அதனுைடய பைடகள் வந்து உதவுவதற்காகப் பணம்
ெசலுத்தினர். மாக்காவின் அரசின் ஆட்களும் வந்து
ேமேதபாவுக்கு அருகில் பாசைற அைமத்தனர்.
அம்ேமானியர்கள் தம் நகரங்கைள விட்டு ெவளிேய
வந்து ேபாருக்கு தயாரானார்கள்.

8 அம்ேமானியர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக
இருப்பைத தாவீது அறிந்தான். எனேவ, அவன்
ேயாவாைபயும், இஸ்ரேவலின் முழு பைடையயும்
அனுப்பினான். 9 அம்ேமானியர்கள் ெவளிேய வந்து
ேபாருக்குத் தயாரானார்கள். அவர்கள் நகர
வாசல்களுக்கு அருகில் இருந்தார்கள். உதவி
ெசய்வதற்கு வந்த ராஜாக்களும் வயல்ெவளிகளில்
தனியாகத் தங்கியிருந்தார்கள்.

10 ேயாவாப், தனக்கு எதிராக இரண்டு பைடகள்
ேபார்ச் ெசய்ய தயாராக இருப்பைதக் கண்டான்.
ஒரு பைட தனக்கு முன்பும் இன்ெனாரு பைட
தனக்குப் பின்னாலும் இருப்பைத அறிந்தான்.
உடேன தமது பைடயில் உள்ள சிறந்த வீரர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள ஆராம் பைடேயாடு
ேபாரிட அனுப்பினான். 11 மீதமிருந்த இஸ்ரேவலியப்
பைடைய ேயாவாப் அபிசாயின் தைலைமயின் கீழ்
அைமத்தான். அபிசாயி அவனது சேகாதரன்.
அவ்வீரர்கள் அம்ேமானிய பைடேயாடு ேபாரிடச்
ெசன்றனர். 12 ேயாவாப் அபிசாயிடம், “ஆராமிலுள்ள
பைடகள் என்ைனவிட பலமானதாக இருந்தால், நீ
வந்து உதவேவண்டும். ஆனால், அம்ேமானியப்
பைடகள் உன்ைனவிடப் பலமானதாக இருந்தால்,
நான் வந்து உனக்கு உதவுேவன். 13 நாம் நமது
ஜனங்களுக்காகவும் ேதவனுைடய
நகரங்களுக்காகவும் ேபாராடும்ேபாது பலமாகவும்,
ைதரியமாகவும் இருக்கேவண்டும். தனக்குச் சரி
என்று எண்ணுவைதக் கர்த்தர் ெசய்வார்!” என்றான்.

14 ேயாவாபும், அவனது பைடயும் ஆராம்
பைடையத் தாக்கியது, ஆராம் பைட ேதாற்று
ஓடியது. 15 அம்ேமானியரின் பைட ஆராம் பைட
ஓடுவைதப் பார்த்து, தானும் ஓடியது. அது
அபிசாயிடமும் அவனது பைடகளிடமும் இருந்து
ஓடியது. அம்ேமானியர்கள் தம் நகரங்களுக்கும்
ேயாவாப் எருசேலமிற்கும் திரும்பிச் ெசன்றனர்.

16 ஆராமிய தைலவர்கள், இஸ்ரேவலரால் தாம்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டைத அறிந்தனர். எனேவ,
அவர்கள் உதவிக்காகத் தூதுவர்கைள ஐபிராத்து
நதிக்கு கிழக்குப்புறத்தில் வசிப்பவர்களிடம்
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அனுப்பினார்கள். ஆராமில் இருந்து வந்த
ஆதாேரசரின் பைடத் தைலவன் ேசாப்பாக். அவனும்
மற்ற ஆராமிய வீரர்கைள வழிநடத்தினான்.

17 ஆராமியர்கள் மீண்டும் ேபாருக்குத் தயாராகக்
கூடுவைத தாவீது ேகள்விப்பட்டான். எனேவ அவனும்
எல்லா இஸ்ரேவலர்கைளயும் கூட்டினான்.
ேயார்தான் நதிையக் கடந்து தாவீது
வழிநடத்தினான். அவர்கள் ஆராமியர்களுக்கு
ேநருக்கு ேநராக வந்தனர். தாவீது ேபாருக்குத்
தயாராகி ஆராமியர்கைளத் தாக்கினான். 18

ஆராமியர்கள் இஸ்ரேவலரிடம் ேதாற்று ஓடினார்கள்.
தாவீதும் அவனது பைடகளும் 7,000 ஆராமிய இரத
ேமாட்டிகைளயும் 40,000 ஆராமிய வீரர்கைளயும்
ெகான்றனர். தாவீதின் பைட ஆராமியப் பைடயின்
தளபதியான ேசாபாக்ைகயும் ெகான்றது.

19 ஆதாேரசரின் அதிகாரிகள், தாம்
இஸ்ரேவலர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படுவது அறிந்ததும்
தாவீேதாடு சமாதானம் ெசய்துெகாண்டனர்.
அவர்கள் தாவீதின் ேவைலக்காரர்கள் ஆனார்கள்.
எனேவ ஆராமியர்கள் அம்ேமானியர்களுக்கு மீண்டும்
உதவ மறுத்துவிட்டனர்.

ேயாவாப் அம்ேமானியர்கைள அழிக்கிறான்

அடுத்த ஆண்டு வசந்தகால ேவைளயில்,
இஸ்ரேவல் பைடையக் கூட்டி ேயாவாப்
ேபாருக்குத் தயார் ெசய்தான். ெபாதுவாக

ராஜாக்கள் ேபாருக்கு ெவளிேய புறப்பட்டுச் ெசல்லும்
காலம் அது. ஆனால் தாவீது எருசேலமில்
இருந்தான். இஸ்ரேவல் பைட அம்ேமான்
நாட்டிற்குப் ேபாய் அைத அழித்தது. பிறகு அவர்கள்
ரப்பா நாட்டிற்குச் ெசன்று அங்ேக முற்றுைகயிட்டது.
ஆட்கைள உள்ேளேயா, ெவளிேயேயா
ேபாகவிடாமல் ெசய்தனர். ேயாவாப்பும் இஸ்ரேவல்
பைடயும் அந்நகரம் அழியும்வைர ேபாரிட்டனர்.

2 தாவீது அம்ேமானிய ராஜாக்களின் கிரீடத்ைத
எடுத்தான். அந்தத் தங்க மகுடம் 75 பவுண்டு
இருந்தது. அதில் விைலயுயர்ந்த கற்கள் இருந்தன.
அம்மகுடம் தாவீதின் தைலயில் சூட்டப்பட்டது. பிறகு
தாவீது ரப்பா நகரிலிருந்து ேமலும் விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டான். 3 தாவீது
ரப்பாவிலிருந்து ஜனங்கைளக் கூட்டிவந்து
அவர்கைளப் பலவந்தமாக ரம்பம், இரும்பு, ஊசிகள்,
ேகாடரி ேபான்றவற்றால் ேவைலெசய்ய ைவத்தான்.
தாவீது இதைன அைனத்து அம்ேமானிய
நகரங்களின் ஜனங்களுக்கும் விதித்தான். பிறகு
தாவீதும், அவனது பைடயும் எருசேலமுக்குத்
திரும்பியது.

இராட்சத ெபலிஸ்தர் வீரர்கள்
ெகால்லப்படுகிறார்கள்

4 பிறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெபலிஸ்தர்களுடன்
ேகேசர் நகரில் ேபாரிட்டனர். அப்ேபாது
ஊசாத்தியனாகிய சிெபக்காய் இராட்சத
குமாரனான சிப்பாயி என்பவைனக் ெகான்றான்.
எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்கு
அடிைமகளானார்கள்.

5 இன்ெனாரு தடைவ, மீண்டும் இஸ்ரேவலர்கள்
ெபலிஸ்தர்கேளாடு ேபாரிட்டனர். யாவீரின் குமாரன்
எல்க்கானான். இவன் லாேகமிையக் ெகான்றான்.

லாெகமி ேகாலியாத்தின் சேகாதரன். ேகாலியாத்
காத் நகைரச் ேசர்ந்தவன். லாேகமியின் ஈட்டி மிகப்
ெபரிதாகவும் பலமானதாகவும் இருந்தது. அது
தாங்கு ெநய்கிறவர்களின் பைடமரம் ேபால்
இருந்தது.

6 பிறகு இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தர்கேளாடு காத்
நகரில் இன்ெனாரு தடைவ ேபாரிட்டனர்.
இந்நகரில் ஒரு ெபரிய மனிதன் இருந்தான்.
அவனுக்கு 24 ைகவிரல்களும் கால் விரல்களும்
இருந்தன. அவனுக்கு ஒவ்ெவாரு ைகயிலும்,
ஒவ்ெவாரு காலிலும் ஆறு விரல்கள் இருந்தன.
எனேவ அவன் இராட்சதர்களின் குமாரன்தான். 7

அவன் இஸ்ரேவலைரக் ேகலிச் ெசய்தேபாது,
ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான். ேயானத்தான்
சிேமயாவின் குமாரன். சிேமயா தாவீதின் சேகாதரன்
ஆவான்.

8 ெபலிஸ்தர்கள் காத்திலுள்ள இராட்சதர்களுக்கு
பிறந்தவர்கள். தாவீதும் அவனுைடய வீரர்களும்
இவர்கைளக் ெகான்றனர்.

இஸ்ரேவலைர எண்ணுவதினால் தாவீது பாவம்
ெசய்கிறான்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எதிராக
சாத்தான் எழுந்தான். அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணி கணக்கிட தாவீைத

ஊக்கப்படுத்தினான். 2 எனேவ தாவீது
ேயாவாப்பிடமும், ஜனங்கள் தைலவர்களிடமும்,
“ேபாய் அைனத்து இஸ்ரேவலரின்
எண்ணிக்ைகையயும் கணக்கிடு. நாட்டிலுள்ள
ஒவ்ெவாருவைரயும் ெபயர்ெசபா முதல் தாண்
வைரயுள்ள அைனவைரயும் கணக்கிடு. பிறகு
எனக்குச் ெசால். ெமாத்தத்தில் ஜனங்கள் ெதாைக
எத்தைன என்று கணக்கிட்டு எனக்குச் ெசால்”
என்றான்.

3 ஆனால் ேயாவாப், “இப்ேபாது இருக்கிற
ஜனங்கைளவிட நூறு மடங்காக கர்த்தர் ெசய்வார்!
ஐயா, இஸ்ரேவலரின் அைனத்து ஜனங்களும் உங்கள்
ெதாண்டர்கள். எனது ராஜாவும் ஆண்டவனும்
ஆனவேர! இந்த ெசயைல ஏன் ெசய்ய விரும்புகிறீர்?
நீங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் பாவம்
ெசய்த உணர்வுக்கு உள்ளாக்குவீர்கள்!” என்று
ெசான்னான்.

4 ஆனால், தாவீது ராஜாேவா உறுதியாக
இருந்தான். ராஜா ெசான்னபடிேய ேயாவாப்
ெசய்தான். எனேவ அவன் இஸ்ரேவலின்
முழுவதற்கும் ேபாய் கணக்கிட்டான். பிறகு அவன்
எருசேலமிற்குத் திரும்பி வந்தான். 5 அவன்
தாவீதிடம் ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகையச்
ெசான்னான். இஸ்ரேவலில் 11,00,000 ேபர்
வாைளப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள். யூதாவில்
வாைளப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள் 4,70,000
ேபர். 6 ேயாவாப், ேலவி மற்றும் ெபன்யமீன்
ேகாத்திரங்கைளக் கணக்கிடவில்ைல. ஏெனன்றால்
அவன் தாவீது ராஜாவின் கட்டைளைய
விரும்பவில்ைல. 7 ேதவனுைடய பார்ைவயில் தாவீது
இந்த தீயச்ெசயைலச் ெசய்துவிட்டான். எனேவ,
ேதவன் இஸ்ரேவலைரத் தண்டித்தார்.
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ேதவன் இஸ்ரேவலைரத் தண்டிக்கிறார்
8 பிறகு தாவீது ேதவனிடம், “நான்
முட்டாள்தனமான ெசயைலச் ெசய்துவிட்ேடன்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணி ஒரு தீய
பாவத்ைதச் ெசய்துவிட்ேடன். இப்ேபாது உங்கள்
ெதாண்டனாகிய எனது பாவத்ைத என்னிடமிருந்து
நீக்குமாறு ெகஞ்சுகிேறன்” என்றான்.

9 காத் என்பவன் தாவீதின் தீர்க்கதரிசி ஆவான்.
கர்த்தர் காத்திடம், “ேபாய் தாவீதிடம், ‘இதுதான்
கர்த்தர் கூறியது: நான் உனக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்க
மூன்று காரியங்கைளத் தருகிேறன். அவற்றில்
ஏதாவது ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். பிறகு நீ
ேதர்ந்ெதடுத்த முைறயிேலேய உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்’ என்று கூறு” என்றார்.

11 பிறகு காத் தாவீதிடம் ெசன்று, அவனிடம்,
“‘தாவீேத நீ விரும்புகிற தண்டைனையத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்: மூன்று ஆண்டுகள்
உணவில்லாமல் இருப்பது, அல்லது மூன்று
மாதங்கள் உனது பைகவர்கள் தம் ஆயுதங்களால்
துரத்த ஓடிக்ெகாண்ேட இருப்பது, அல்லது மூன்று
நாட்கள் கர்த்தர் தரும் தண்டைன. இதனால்
பயங்கரமான ேநாய் நாடு முழுவதும் பரவும்,
கர்த்தருைடய தூதன் இஸ்ரேவல் முழுவதுமுள்ள
ஜனங்கைள அழிப்பான்’ என்று கர்த்தர் ெசால்கிறார்.
ேதவன் என்ைன அனுப்பினார். இப்ேபாது, நான்
அவருக்கு என்ன பதில் ெசால்ல ேவண்டும் என்று நீ
முடிவு ெசய்” என்றான்.

13 தாவீது காத்திடம், “நான் இக்கட்டில்
அகப்பட்டுக்ெகாண்ேடன்! என்ைன மனிதர்களின்
ைககளில் அகப்பட்டுக்ெகாள்ளவிடாேத. மனிதர்கள்
என் தண்டைனைய முடிவுெசய்வைத நான்
விரும்பவில்ைல. கர்த்தர் இரக்கம் உள்ளவர், எனேவ
அவேர என் தண்டைனைய முடிவுெசய்யட்டும்”
என்றான்.

14 எனேவ கர்த்தர் ெகாடிய ேநாைய
இஸ்ரேவலரிடம் பரப்பினார். 70,000 ேபர் மரித்தனர்.
15 ேதவன், எருசேலைம அழிக்க ஒரு தூதைன
அனுப்பினார். ஆனால், அத்தூதன் எருசேலைம
அழிக்கத் ெதாடங்கும்ேபாது, கர்த்தர் அதைனப்
பார்த்து வருத்தப்பட்டார். கர்த்தர் அத்தூதனிடம்,
“நிறுத்து! இதுேபாதும்!” என்றார். கர்த்தருைடய
தூதன் எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களத்தருகில்
நின்றான்.

16 கர்த்தருைடய தூதன் ஆகாயத்தில் நிற்பைதத்
தாவீது கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்தான்.
அத்தூதன் எருசேலம் நகைர ேநாக்கி தன் வாைள
உருவிக்ெகாண்டு நின்றான். தாவீதும், மற்ற
தைலவர்களும் தைரயில் முகம்படும்படி குனிந்து
வணங்கினார்கள். தாவீதும், தைலவர்களும் தங்கள்
துக்கத்ைத ெவளிக்காட்ட சிறப்பான ஆைடைய
அணிந்திருந்தனர். 17 தாவீது ேதவனிடம், “பாவம்
ெசய்தவன் நான் ஒருவேன! ஜனங்கைள எண்ணி
கணக்கிடும்படி நாேன கட்டைளயிட்ேடன்! நாேன
தவறு ெசய்தவன்! இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எந்தத்
தவைறயும் ெசய்யவில்ைல! ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
என்ைனயும் என் குடும்பத்ைதயும் தண்டியும்! உமது
ஜனங்கைள அழிக்கும் ெகாடிய ேநாைய நிறுத்தும்!”
என்றான்.

18 பிறகு கர்த்தருைடய தூதன் காத்திடம்
ேபசினான். அவன், “தாவீதிடம், கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு பலிபீடம் கட்டுமாறு கூறு.
தாவீது, அப்பலிபீடத்ைத எபூசியனாகிய ஒர்னானின்
களத்திேல கட்டேவண்டும்” என்றான். 19 காத்
இவற்ைற தாவீதிடம் கூற, தாவீது ஒர்னானின்
களத்துக்குப் ேபானான்.

20 ஒர்னா ேகாதுைமைய
அடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் திரும்பி
ேதவதூதைனப் பார்த்தான். ஒர்னானின் நான்கு
குமாரர்களும் ஓடி ஒளிந்துக் ெகாண்டார்கள். 21

தாவீது ஒர்னாவிடம் ெசன்றான், ஒர்னா
களத்ைதவிட்டு ெவளிேய வந்தான். தாவீதின்
அருகிேல ேபாய் அவன் முன்பு தைரமட்டும் குனிந்து
வணங்கினான்.

22 தாவீது ஒர்னாவிடம், “உனது களத்ைத எனக்கு
விற்றுவிடு நான் உனக்கு முழு விைலையயும்
தருேவன். பிறகு இந்த இடத்ைத கர்த்தைர ெதாழுது
ெகாள்வதற்கான பலிபீடத்ைதக் கட்டப்
பயன்படுத்துேவன். அதன் பிறேக இப்பயங்கர ேநாய்
ேபாகும்” என்றான்.

23 ஒர்னா தாவீதிடம், “களத்ைத எடுத்துக்
ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது ராஜா, மற்றும்
ஆண்டவன். உமது விருப்பப்படி ெசய்யும். நான்
உங்களுக்கு தகனபலியிட மாடுகளும், விறகுகளும்
தருேவன். தானியக் காணிக்ைகக்காக,
ேகாதுைமையத் தருேவன். நான் இைவ
அைனத்ைதயும் தருேவன்!” என்றான்.

24 ஆனால் தாவீது ராஜா, “இல்ைல, நான் உனக்கு
முழு விைலையயும் தருேவன். நான் உனக்குரிய
எைதயும் எடுத்து கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கமாட்ேடன்.
இலவசமாக எைதயும் எடுத்து காணிக்ைக
ெசலுத்தமாட்ேடன்” என ஒர்னாவிடம் கூறினான்.

25 எனேவ தாவீது ஒர்னாவுக்கு 15 பவுண்டு
தங்கத்ைதக் ெகாடுத்தான். 26 தாவீது கர்த்தருக்கு
அங்ேக பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். தாவீது சர்வாங்க
தகன பலிையயும், சமாதானப் பலிையயும்
அளித்தான். தாவீது, கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
வானிலிருந்து அக்கினிைய வரவைழத்து, கர்த்தர்
தாவீதிற்குப் பதில் ெசான்னார். அந்த அக்கினி
தகனபலிபீடத்தில் வந்து விழுந்தது. 27 பிறகு கர்த்தர்
தூதனுக்கு அவனது வாைள உைறயில் ேபாடும்படி
கட்டைளயிட்டார்.

28 ஒர்னாவின் களத்தில் கர்த்தர் தனக்குப் பதில்
ெசான்னைத தாவீது கண்டான். எனேவ, தாவீது
கர்த்தருக்கு தாேன பலிகைளச் ெசலுத்தினான். 29

தகன பலிபீடமும் பரிசுத்தக் கூடாரமும் மைலமீது
கிபிேயானில் இருந்தது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வனாந்தரத்தில் இருக்கும்ேபாது ேமாேச இந்தப்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அைமத்தான். 30 தாவீது,
பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குள் ேதவேனாடு ேபச
நுைழயவில்ைல. ஏெனன்றால் அவனுக்கு அச்சம்
ஏற்பட்டது. கர்த்தருைடய தூதனுக்கும் அவனது
வாளுக்கும் தாவீது மிகவும் பயந்தான்.

தாவீது, “ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயமும் சர்வாங்க தகனபலிக்கான
பலிபீடமும் இங்ேக கட்டப்படும்” என்றான்.
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தாவீது ஆலயத்திற்கு திட்டமிடுகிறான்
2 தாவீது இஸ்ரேவலில் வாழும் அயல்
நாட்டுக்காரர்கைளக் கூடும்படிக் கட்டைளயிட்டான்.
அவர்களில் கல்தச்சர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கானக் கற்கைள
ெவட்டும்படி அவர்களுக்கு கட்டைளயிட்டான். 3

தாவீது வாசல் கதவுக்கான ஆணிகளுக்கும்
கீல்களுக்கும் ேதைவயான இரும்ைபயும் ெபற்றான்.
நிறுத்துபார்க்க முடியாத அளவிற்கு
ெவண்கலத்ைதயும் ெபற்றான். 4 எண்ண முடிகிற
அளவிற்கும் அதிகமான அளவில் ேகதுரு
மரங்கைளயும் ெபற்றான். சீேதான், தீரு ேபான்ற நகர
ஜனங்கள் ேகதுருமரங்கைள தாவீதிற்குக்
ெகாண்டுவந்தனர்.

5 தாவீது, “நாம் கர்த்தருக்காக மிகவும் மகத்தான
ஆலயத்ைத கட்டேவண்டும். ஆனால் என் குமாரன்
சாெலாேமான் இைளஞனாக இருக்கிறான். அவன்
எைதெயைத அறிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டுேமா
அதைன இன்னும் அறிந்துக்ெகாள்ளவில்ைல.
கர்த்தருைடய ஆலயமானது மிக மகத்தானதாக
இருக்க ேவண்டும். அது தன் உயர்வாலும் அழகாலும்
அைனத்து நாடுகளிலும் புகழ்ெபறும். எனேவ, நான்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்ட திட்டமிடுகிேறன்”
என்றான். எனேவ தாவீது இறப்பதற்கு முன்பு ஆலயம்
கட்டுவதற்கான திட்டங்கைள அைமத்தான்.

6 பிறகு தாவீது தன் குமாரன் சாெலாேமாைன
அைழத்தான், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டுமாறு ெசான்னான். 7

தாவீது சாெலாேமானிடம், “என் மகேன, எனது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட நான்
விரும்பிேனன். 8 ஆனால் கர்த்தர் என்னிடம்,
‘தாவீது, நீ பல ேபார்கைளச் ெசய்து அதில் பலைரக்
ெகான்றிருக்கிறாய். எனேவ எனது நாமத்தில் நீ
ஆலயம் கட்டக் கூடாது. 9 ஆனால் உனக்கு ஒரு
குமாரன் இருப்பான். அவன் சமாதான புருஷனாக
இருப்பான். நான் உனது குமாரனுக்குச்
சமாதானத்திற்குரிய காலத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.
அவைனச் சுற்றியுள்ள பைகவர்கள் அவனுக்குத்
ெதாந்தரவு ெசய்யமாட்டார்கள். அவனது ெபயர்
சாெலாேமான். சாெலாேமான் ராஜாவாக
இருக்கும்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச்
சமாதானமும் அைமதியும் தருேவன். 10

சாெலாேமான் எனது நாமத்துக்காக ஆலயம்
கட்டுவான். அவன் எனது குமாரனாக இருப்பான்,
நான் அவனது தந்ைதயாக இருப்ேபன். நான்
சாேலாேமானின் அரைசப் பலமுள்ளதாக்குேவன்.
அவனது குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் என்ெறன்றும்
இஸ்ரேவைல ஆள்வார்கள்’ என்றார்!” என்றான்.

11 தாவீது ேமலும், “இப்ேபாது மகேன, கர்த்தர்
உன்ேனாடு இருக்கட்டும், உன் ெசயல்களில் ெவற்றி
கிைடக்கட்டும். உனது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
நாமத்தால் ஆலயம் கட்டுவாய். அவர் ெசான்னது
ேபாலேவ கட்டாயம் நீ ெசய்வாய். 12 கர்த்தர்
உன்ைன இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்குவார்.
ஜனங்கைள வழி நடத்தவும் கர்த்தருைடய
சட்டங்கைள மதித்து கட்டுப்பட்டு நடக்கவும்
ேதைவயான ஞானத்ைதயும், புரிந்துெகாள்ளும்
திறைனயும் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு

வழங்கட்டும். 13 நீ ெவற்றிமிக்கவனாய் இருப்பாய்.
இஸ்ரேவலுக்காக கர்த்தர் ேமாேசயிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளகளுக்கும், நியாயங்களுக்கும் நீ
கவனமாகக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். பலமாகவும்,
ைதரியமாகவும் இரு. பயப்படாேத.

14 “சாெலாேமான், நான் கடினமான ேவைல
ெசய்து கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டதிட்டமிட்ேடன்.
நான் 3,750 டன் தங்கம் ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
37,500 டன் ெவள்ளி ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
நிறுத்துபார்க்க முடியாத அளவிற்கு ெவண்கலமும்
இரும்பும் ெகாடுத்திருக்கிேறன். மரமும் கற்களும்
ெகாடுத்திருக்கிேறன். சாெலாேமான், உன்னால்
ேமலும் ேசர்க்க முடியும். 15 உன்னிடம் ஏராளமான
கல்தச்சர்களும் மரத்தச்சர்களும் உள்ளனர். எல்லா
ேவைலகைளயும் ெசய்யும் திறைம உைடயவர்களும்
உனக்கு இருக்கின்றனர். 16 அவர்கள் ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு ேபான்ற ேவைல
ெசய்வதில் வல்லவர்கள். எண்ணிபார்க்க முடியாத
அளவிற்கு அதிகமாக உள்ளனர். இப்ேபாேத
ேவைலையத் ெதாடங்கு. கர்த்தர் உன்ேனாடு
இருக்கட்டும்” என்றான்.

17 பிறகு தாவீது, இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள்
அைனவருக்கும் தனது குமாரன் சாெலாேமானுக்கு
உதவும்படி கட்டைளயிட்டான். 18 தாவீது
தைலவர்களிடம், “ேதவனாகிய கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருக்கிறார். அவர் சமாதானத்திற்குரிய காலத்ைதக்
ெகாடுத்திருந்தார். நம்ைமச் சுற்றி இருப்பவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் உதவினார். கர்த்தருக்கும்,
அவரது ஜனங்களுக்கும் இப்ேபாது இந்த நிலம்
கட்டுப்பட்டிருக்கிறது. 19 இப்ேபாது உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் உங்கள் இதயத்ைதயும்
ஆத்துமாைவயும் ெகாடுங்கள். அவர் ெசான்னபடி
ெசய்யுங்கள். ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த
இடத்ைதக் கட்டுங்கள். கர்த்தருைடய
நாமத்துக்காக ஆலயம் கட்டுங்கள். பிறகு
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
மற்ற பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளயும் ஆலயத்திற்குள்
ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான்.

ேலவியர்கள் ஆலயத்திற்கு ேசைவ ெசய்யத்
திட்டமிடுகிறார்கள்

தாவீது முதியவன் ஆனான். எனேவ
இஸ்ரேவலின் புதிய ராஜாவாகத் தன்
குமாரன் சாெலாேமாைன ஆக்கினான். 2

அைனத்து இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளயும்,
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவியர்கைளயும் தாவீது
ஒன்றுக்கூட்டினான். 3 அவன் ேலவியர்களில் 30
வயதும் அதற்கும் ேமற்பட்டவர்கைள எண்ணினான்.
ஆக ெமாத்தம் 38,000 ேபர் இருந்தனர். 4 தாவீது
அவர்களிடம், “24,000 ேலவியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ேவைலைய ேமற்பார்ைவ பார்க்க
ேவண்டும். 6,000 ேலவியர் அதிகாரிகளாகவும்
நீதிபதிகளாகவும் இருக்கேவண்டும். 54,000
ேலவியர்கள் வாசல் காவலர்களாக இருக்கட்டும்.
4,000 ேலவியர்கள் இைசக் கைலஞர்களாக
இருக்கட்டும். அவர்களுக்காக சிறப்பான இைசக்
கருவிகைள தயாரித்து ைவத்துள்ேளன். கர்த்தைர
துதித்துப்பாட அவர்கள் அக்கருவிகைளப்
பயன்படுத்துவார்கள்” என்றான்.

1 நாளாகமம் 22:2
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6 தாவீது ேலவியர்கைள 3 குழுவாகப் பிரித்தான்.
அவர்கள் ேலவியின் மூன்று குமாரர்களான
ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆகிேயாரின்
ேகாத்திரத்தினராக இருந்தனர்.

ெகர்ேசான் ேகாத்திரத்தினர்
7 லாதானும், சிேமயும், ெகர்ேசான்
ேகாத்திரத்தில் இருந்து வந்தவர்கள். 8

லாதானுக்கு மூன்று குமாரர்கள் இருந்தார்கள்.
மூத்த குமாரனின் ெபயர் ெயகிேயல் ஆகும்.
அவனது மற்ற குமாரர்கள் ேசத்தாம், ேயாேவல். 9

சிேமயின் குமாரர்கள் ெசேலாமித், ஆசிேயல்,
ஆரான் எனும் மூன்று ேபர்கள். இவர்கள்
லாதானின் குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
10 சிேமயிற்கு நான்கு பிள்ைளகள் இருந்தார்கள்.
யாகாத், சீனா, எயூஷ், ெபரீயா என்பைவ
அவர்களின் ெபயர்கள் ஆகும். 11 யாகாத் மூத்த
குமாரன். சீனா அடுத்த குமாரன். ஆனால்
எயூஷீக்கும் ெபரீயாவுக்கும் அதிகப் பிள்ைளகள்
இல்ைல. எனேவ இருவரும் ஒேர குடும்பமாக
எண்ணப்பட்டனர்.

ேகாகாத் ேகாத்திரத்தினர்
12 ேகாகாத்திற்கு 4 பிள்ைளகள் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் அம்ராம், இத்சார், எப்ேரான், ஊசிேயல்
ஆகிேயார். 13 அம்ராமிற்கு ஆேரான், ேமாேச என
இரு பிள்ைளகள் இருந்தார்கள். ஆேரான் சிறப்புக்
குரியவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ஆேரானும் அவனது சந்ததியினரும் எல்லா
காலங்களிலும், எல்லா இடங்களிலும்
சிறப்பானவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
கர்த்தருைடய ேசைவக்குப் பரிசுத்தப்
ெபாருட்கைளத் தயார் ெசய்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ஆேரானும், அவனது
சந்ததியினரும் நறுமணப் ெபாருட்கைள
கர்த்தருக்கு முன்பு எரிக்கத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள்
ஆசாரியர்களாகப் பணியாற்ற
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
நாமத்ைதப் பயன்படுத்தி எல்லாக் காலத்திலும்
ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளித்தனர்.
14 ேமாேச ேதவனுைடய மனிதன். ேலவி
ேகாத்திரத்தினரின் ஒரு பகுதியினர், ேமாேசயின்
பிள்ைளகள் ஆவார்கள். 15 ெகர்ேசாமும்,
எலிேயசரும் ேமாேசயின் குமாரர்கள். 16

ெசபுேவல், ெகர்ேசாமின் மூத்த குமாரன். 17

ெரகபியா, எலிேயசரின் மூத்த குமாரன்.
எலிேயசருக்கு ேவறு பிள்ைளகள் இல்ைல.
ஆனால் ெரகபியாவிற்கு ஏராளமான குமாரர்கள்
இருந்தனர்.
18 ெசேலாமித், இத்சாரின் மூத்தகுமாரன்.
19 எரியா எப்ேரானின் மூத்த குமாரன். அமரியா
இரண்டாவது குமாரன். யாகாசிேயல் மூன்றாவது
குமாரன். எக்காமியாம் நான்காவது குமாரன்.
20 ஊசிேயல் மீகாவின் மூத்த குமாரன், இஷியா
இரண்டாவது குமாரன்.

ெமராரி ேகாத்திரத்தினர்
21 மேகலியும், மூசியும் ெமராரியின் குமாரர்கள்
ஆவார்கள். மேகலிக்கு எெலயாசார், கீஸ் எனும்
குமாரர்கள் இருந்தனர். 22 எெலயாசார் ஆண்
பிள்ைளகள் இல்லாமேலேய மரித்துப்ேபானான்.
அவனுக்குப் ெபண் பிள்ைளகள் மட்டுேம
இருந்தனர். எெலயாசாரின் குமாரத்திகள்
உறவினைரேய மணந்துெகாண்டனர். அவர்களின்
உறவினர்கள் கீஸின் குமாரர்கள். 23 மூசியின்
குமாரர்களாக மகலி, ஏேதர், ஏேராேமாத் எனும்
மூன்று ேபர் இருந்தனர்.

ேலவியர்களின் ேவைல
24 இவர்கள் ேலவியரின் சந்ததியினர். அவர்கள்
குடும்ப வாரியாகக் கணக்கிடப்பட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயரும் பட்டியலிடப்பட்டது.
இருபதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள வயதினர்
பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் பணி ெசய்தனர்.

25 தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
தனது ஜனங்களுக்குச் சமாதானத்ைதக்
ெகாடுத்திருந்தார். கர்த்தர், எருசேலமிற்கு எல்லாக்
காலத்திலும் வாழ்வதற்கு வந்திருந்தார். 26 எனேவ
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத இனி தூக்கிக்ெகாண்டு
ெசல்லும் ேவைல ேலவியர்களுக்கு இல்ைல.
ஆலயப்பணியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ேவறு
ெபாருட்கைளத் தூக்குகிற ேவைலயும் இல்ைல”
என்றான்.

27 இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு, ேலவியர்
ேகாத்திரத்ைத எண்ணிக் கணக்கிடும்படி தாவீது
கைடசியாக அறிவுறுத்தினான். அவர்கள் இருபதும்
அதற்கும் ேமலும் வயது ெகாண்டவர்கைள
எண்ணினார்கள்.

28 ஆேரானின் சந்ததியினர் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் ேசைவ ெசய்யும்ேபாது ேலவியர்கள்
உதவுவைத ேவைலயாகக் ெகாண்டனர். அவர்கள்
ஆலயத்தின் பிரகாரங்கைளயும் பக்கத்து
அைறகைளயும் கவனித்துக்ெகாண்டனர். எல்லாப்
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும் சுத்தப்படுத்தும்
ேவைலையச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்குள் பணி ெசய்வதில் இது அவர்களின்
ேவைலயாய் இருந்தது. 29 ஆலய ேமைஜயின் ேமல்
அப்பத்ைத ைவக்கும் ெபாறுப்பு இவர்களுைடயது.
மாவு, தானியக் காணிக்ைக, புளிக்காத மாவில்
அப்பம் ெசய்யும் ேவைல ேபான்றவற்ைறக்
கவனித்துக்ெகாண்டனர். சட்டிகளில் சுடுகிற
ேவைலக்கும், கலைவ பலிகளுக்கும் அவர்கேள
ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தனர். எல்லா வைகயான
அளவிடுகின்ற ேவைலகைளயும் ெசய்தார்கள். 30

ேலவியர்கள் ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் கர்த்தருக்கு
முன்பு நின்று நன்றி ெசால்லியும் துதித்தும்
பாடினார்கள். இதைன ஒவ்ெவாரு மாைலயிலும்
கூடச் ெசய்து வந்தனர். 31 சிறப்பு ஓய்வு நாட்கள்,
மாதப் பிறப்பு நாட்கள், திருவிழாக்கள், சிறப்பு
விடுமுைற நாட்கள் ஆகிய காலங்களில் அவர்கள்
கர்த்தருக்குத் தகன பலிையச் ெசலுத்தினார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தருக்கு முன்னால்
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பணிவிைடச் ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாரு ேவைளயும்
எத்தைன ேலவியர்கள் பணிவிைடச் ெசய்யேவண்டும்
என்பதிலும் சில சட்டவிதிகள் இருந்தன. 32

ேலவியர்கள் எைதெயைதச் ெசய்யேவண்டும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கேளா, அவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தனர். பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த இடத்தின்
ெபாறுப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
ஆேரானின் சந்ததியினர். தமது உறவினர்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும் உதவினார்கள். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் பணி விைடகைள ஆசாரியர்களுக்கு
உதவியாகச் ெசய்து வந்தனர்.

ஆசாரியர்களின் குழுக்கள்

ஆேரான் குமாரர்களின் கீழ்க்கண்ட
குழுக்கள்: நாதாப், அபியூ, எெலயாசார்,
இத்தாமார் ஆகிேயார் ஆேரானின்

குமாரர்கள். 2 ஆனால் நாதாபும், அபியூவும்
தந்ைதக்கு முன்னேர ெசத்துவிட்டனர். அவர்களுக்கு
குமாரர்களும் இல்ைல. எனேவ எெலயாசாரும்
இத்தாமாரும் ஆசாரியர்களாக
ெதாண்டாற்றினார்கள். 3 எெலயாசர், இத்தாமார்
ஆகிய இரண்டு ேகாத்திரங்கைளயும் ேவறு, ேவறு
குழுக்களாக தாவீது பிரித்து ைவத்தான். தமக்கு
ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேவைலகைளச் சரிவரச் ெசய்யும்
ெபாருட்டு தாவீது இக்குழுக்கைள இவ்விதம்
பிரித்தான். தாவீது இதைன சாேதாக், அகிெமேலக்
ஆகிேயாரின் உதவிையக் ெகாண்டு இவ்வாறு
ெசய்தான். சாேதாக் எெலயாசாரின் சந்ததிையச்
ேசர்ந்தவன். அகிெமேலக்கு இத்தாமாரின்
சந்ததிையச் ேசர்ந்தவன். 4 இத்தாமாரின்
குடும்பத்ைதவிட எெலயாசாரின் குடும்பத்தில்
ஏராளமான தைலவர்கள் இருந்தனர். எெலயாசாரின்
குடும்பத்தில் 16 தைலவர்களும் இத்தாமாரின்
குடும்பத்தில் இருந்து 8 தைலவர்களும் இருந்தனர்.
5 ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தில் இருந்தும் ஆண்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் குலுக்கல்
முைறயில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். சிலர் பரிசுத்த
இடத்தின் ெபாறுப்புக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். மற்றவர்கள்
ஆசாரியர்களாக ேசைவெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் அைனவரும்
எெலயாசார், இத்தாமார் ஆகிய வம்சங்களில்
இருந்து வந்தனர்.

6 ெசமாயா ெசயலாளனாக இருந்தான். இவன்
ெநதெனேயலின் குமாரன். ெசமாயா, ேலவியர்
ேகாத்திரத்திலிருந்து வந்தவன். இவன் அவர்களின்
சந்ததியினரின் ெபயர்கைள எழுதினான். அவன்
இதைனத் தாவீது ராஜா மற்றும் சாேதாக்
ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள், அகிெமேலக்,
ஆசாரிய குடும்பங்களின் தைலவர்கள்,
ேலவியர்களின் தைலவர்கள் ஆகிேயாரின்
முன்னிைலயில் ெசய்தான். அகிெமேலக் அபியதாரின்
குமாரன். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைறயும் சீட்டுக்
குலுக்கல் மூலம் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ெசமாயா
இவர்களின் ெபயர்கைள எழுதினான். எனேவ,
எெலயாசார் மற்றும் இத்தாமார்
ேகாத்திரங்களிைடேய ேவைலகைளப் பங்கிட்டனர்.

7 ேயாயாரீபின் குழு முதல் குழு.

ெயதாயாவின் குழு இரண்டாவது குழு.
8 ஆரிமின் குழு மூன்றாம் குழு.
ெசேயாரீமின் குழு நான்காவது குழு.
9 மல்கியாவின் குழு ஐந்தாம் குழு.
மியாமீனின் குழு ஆறாம் குழு.
10 அக்ேகாத்சின் குழு ஏழாம் குழு.
அபியாவின் குழு எட்டாவது குழு.
11 ெயசுவாவின் குழு ஒன்பதாவது குழு.
ெசக்கனியாவின் குழு பத்தாவது குழு.
12 எலியாசீபின் குழு பதிேனாராவது குழு.
யாக்கீமின் குழு பன்னிரண்டாவது குழு.
13 உப்பாவின் குழு பதின்மூன்றாவது குழு.
எெசெபயாவின் குழு பதினான்காவது குழு.
14 பில்காவின் குழு பதிைனந்தாவது குழு.
இம்ேமரின் குழு பதினாறாவது குழு.
15 ஏசீரின் குழு பதிேனழாவது குழு.
அப்ேசசின் குழு பதிெனட்டாவது குழு.
16 ெபத்தகியாவின் குழு பத்ெதான்பதாவது குழு.
எெகெசக்கிேயலின் குழு இருபதாவது குழு.
17 யாகின் குழு இருபத்ெதான்றாவது குழு.
காமுேவலின் குழு இருபத்திரண்டாவது குழு.
18 ெதலாயாவின் குழு இருபத்தி மூன்றாவது குழு.
மாசியாவின் குழு இருபத்தி நான்காவது குழு.
19 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஆேரானுக்கு கட்டைளகைளக் கற்பித்தார். இவர்கள்
ஆலயத்தில் ேசைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் ஆேரானின்
விதிகைள ஆலயத்தில் ேசைவ ெசய்யக்
கைடபிடித்தனர்.

மற்ற ேலவியர்கள்
20 மற்ற ேலவியின் சந்ததியாரின் ெபயர்கள் இைவ:
அம்ராமின் சந்ததியினர்: சூபேவல், சூபேவலின்
சந்ததியினர்: எேகதியா;
21 ெரகபியாவின் வழிவந்த இஷியா, (இஷியா
மூத்த குமாரன்.)
22 இத்சாரியின் ேகாத்திரத்தில் இருந்து
ெசெலேமாத், ெசெசேமாத்தின் குடும்பத்தில்
இருந்து யாகாத்.
23 எப்ேரானின் மூத்த குமாரன் எரியா, இரண்டாம்
குமாரன் அம்ரியா மூன்றாம் குமாரன் யாகாசிேயல்,
நான்காம் குமாரன் எக்காமியாம்,
24 ஊசிேயலின் குமாரன் மீகா, மீகாவின் குமாரன்
சாமீர்.
25 மீகாவின் சேகாதரன் இஷியா, இஷியாவின்
குமாரன் சகரியா.
26 ெமராரியின் சந்ததியினர் மேகலி, மூசி
ஆகிேயார், யாசியாவின் குமாரன் ேபேனா,
27 ெமராரியின் குமாரன் யாசிேயல், யாசிேயலுக்கு
ேபேனா, ேசாகாம், சக்கூர், இப்ரி ஆகிேயார்.
28 மேகலியின் குமாரனான எெலயாசார்,
எெலயாசாருக்கு குமாரர்கள் இல்ைல.
29 கீசின் குமாரனான ெயராமிேயல்.
30 மூசியின் குமாரர்களாக மேகலி, ஏேதர்,
எரிேமாத் ஆகிேயார்.
இைவ அைனத்தும் ேலவியர் குடும்பங்களின்
தைலவர்கள் ெபயர்கள் ஆகும். அவர்களின் குடும்ப
வரிைசப்படி இப்ெபயர்கள்
பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. 31 இவர்கள் சிறப்பு
ேவைலகளுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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அவர்கள் ஆசாரியர்களான தங்கள்
உறவினர்கைளப்ேபான்று, சீட்டுக் குலுக்கல்
ேபாட்டனர். ஆேரானின் சந்ததியினர்
ஆசாரியரானார்கள். ராஜாவாகிய தாவீது, சாேதாக்,
அகிெமேலக், ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள் மற்றும்
ேலவியர் குடும்பத்தினர் முன்னால் இவர்கள் சீட்டுக்
குலுக்கல் ேபாட்டனர். ேவைலகைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்பதில் மூத்த வம்சத்தினரும் இைளய
வம்சத்தினரும் ஒன்று ேபாலேவ நடத்தப்பட்டனர்.

இைசக் குழுவினர்

தாவீதும், பைடத்தைலவர்களும்
ஆசாப்பின் குமாரர்கைள சிறப்பு
ேவைலக்காகத் தனியாகப் பிரித்தனர்.

ஆசாப்பின் குமாரர்கள் ஏமான், எதுத்தூன்
ஆகிேயார். அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைத
ேதவனுக்கு சிறப்புப்பணியாகக் ெகாண்டனர்.
இதைனச் சுரமண்டலங்கள், தம்புருகள்,
ைகத்தாளங்கள் ேபான்றவற்றால் ெசய்தனர்.
இவ்வைகயில் பணி ெசய்தவர்களின் ெபயர் பட்டியல்
இது:

2 ஆசாப்பின் குடும்பத்தில், சக்கூர், ேயாேசப்பு,
ெநதானியா, அஷாேரலா ஆகிேயார். தாவீது
ராஜா, ஆசாப்ைபத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஆசாப் குமாரர்களுக்கு
வழிகாட்டினான்.
3 எதுத்தானின் குடும்பத்திலிருந்து ெகதலியா,
ேசரீ, எஷாயா, சீேமயி, அஷபியா, மத்தித்தியா
எனும் ஆறுேபர். எதுத்தான் தன் குமாரர்களுக்கு
வழிகாட்டினான். எதுத்தான் சுரமண்டலங்கைளப்
பயன்படுத்தி தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான்.
கர்த்தருக்கு நன்றி ெசால்லுவதும் துதிப்பதுமாக
இருந்தான்.
4 ஏமானின் குமாரர்களான புக்கியா, மத்தனியா,
ஊசிேயல், ெசபுேவல், எரிேமாத், அனனியா,
அனானி, எலியாத்தா, கிதல்தி, ெராமந்திேயசர்,
ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்தி, ஒத்திர், மகாசிேயாத்
ஆகிேயார் பணிெசய்தனர். 5 இவர்கள்
அைனவரும் ஏமானின் குமாரர்கள். ஏமான்
தாவீதின் தீர்க்கதரிசி. ஏமாைனப்
பலப்படுத்துவதாக ேதவன் வாக்களித்துள்ளார்.
எனேவ ஏமானுக்கு அதிக குமாரர்கள். ேதவன்
அவனுக்கு 14 குமாரர்கைளயும் 3
குமாரத்திகைளயும் ெகாடுத்தார்.
6 ஏமான் தன் குமாரர்கைள ஆலயத்தில்
பாடுவதற்குப் பயிற்சிெகாடுத்தான். அவர்கள்
சுரமண்டலங்கள், தம்புருக்கள், ைகத்தாளங்கள்
ேபான்றவற்ைறப் பயன்படுத்தினார்கள். இவ்வாறு
அவர்கள் ேதவாலயத்தில் பணிெசய்தனர். தாவீது
ராஜா அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 7 அவர்களும்
அவர்களது உறவினர்களும் ேலவியர்களின்
ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்கள் பயிற்சி ெபற்றனர்.
அவர்களில் 288 ேபர் கர்த்தைர துதித்துப் பாடக்
கற்றிருந்தனர். 8 அவர்கள் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம்
அவர்களுக்குரிய ேவைலகைள ஒதுக்கினான்.
எல்ேலாரும் ஒேரவிதமாக நடத்தப்பட்டனர்.
முதியவர்களும், இைளஞர்களும் ஒேரவிதமாக
நடத்தப்பட்டனர். குருக்களும், மாணவர்களும்
ஒேரவிதமாக நடத்தப்பட்டனர்.

9 முதலில், ஆசாப்பின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
இரண்டாவதாக, ெகதலியா குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
10 மூன்றாவதாக, சக்கூரின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும், இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
11 நான்காவதாக, இஸ்ரியின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
12 ஐந்தாவதாக, ெநத்தனியாவின்
குமாரர்களிடமும், உறவினர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
13 ஆறாவதாக, புக்கியாவின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
14 ஏழாவதாக, எசேரலாவின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
15 எட்டாவதாக, எஷாயாவின் குமாரர்களிடமும்,
உறவினர்களிடமும் இருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
16 ஒன்பதாவதாக, மத்தனீயாவின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
17 பத்தாவதாக, சிேமயாவின் குமாரர்கள் மற்றும்
உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
18 பதிெனான்றாவதாக அசாரிேயலின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்
ெதடுக்கப்பட்டனர்.
19 பன்னிெரண்டாவதாக, அஷாபியாவின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
20 பதிமூன்றாவதாக, சுபேவலின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
21 பதினான்காவதாக, மத்தித்தியாவின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
22 பதிைனந்தாவதாக, எேரேமாத்தின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
23 பதினாறாவதாக, அனனியாவின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
24 பதிேனழாவதாக, ேயாஸ்ேபக்காஷாவின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
25 பதிெனட்டாவதாக, ஆனானியின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
26 பத்ெதான்பதாவதாக, மேலாத்தின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
27 இருபதாவதாக, எலியாத்தாவின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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28 இருபத்ெதான்றாவதாக, ஒத்திரின் குமாரர்கள்
மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
29 இருபத்திெரண்டாவதாக கிதல்தியின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
30 இருபத்துமூன்றாவதாக, மகாசிேயாத்தின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
31 இருபத்துநான்காவதாக, ெராமந்திேயசரின்
குமாரர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

வாயில் காவலர்கள்

வாயில் காவலர் குழு: இவர்கள் ேகாராகிய
வம்சத்தினர்.
ெமெஷேலமியாவும் அவனது குமாரர்களும்

ஆவார்கள். ெமெஷேலமியா ேகாேரயின் குமாரன்.
இவன் ஆசாப்பின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 2

ெமெஷேலமியாவிற்கு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
சகரியா மூத்த குமாரன். எதியாேயல் இரண்டாவது
குமாரன். ெசபதியா மூன்றாவது குமாரன்.
யதனிேயல் நான்காவது குமாரன், 3 ஏலாம்
ஐந்தாவது குமாரன், ேயாகனான் ஆறாவது
குமாரன், எலிேயானாய் ஏழாவது குமாரன்.
4 ஓேபத்ஏேதாமினுக்கு குமாரர்கள் இருந்தனர்.
மூத்த குமாரன் ெசமாயா, இரண்டாவது குமாரன்
ேயாசபாத், மூன்றாவது குமாரன் ேயாவாக்,
நான்காவது குமாரன் சாக்கார், ஐந்தாவது
குமாரன் ெநதெநேயல், 5 ஆறாவது குமாரன்
அம்மிேயல், ஏழாவது குமாரன் இசக்கார்,
எட்டாவது குமாரன் ெபயுள்தாயி. ேதவன்
உண்ைமயாகேவ ஓேபத்ஏேதாைம
ஆசீர்வதித்திருந்தார். 6 ஓேபத்ஏேதாமின்
குமாரனான ெசமாயாவிற்கு குமாரர்கள்
இருந்தனர். அவர்கள் பலமுள்ளவர்களாகத்
தங்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர். 7

ெசமாயாவுக்கு ஒத்னி, ெரப்பாேயல், ஓேபத்,
எல்சாபாத், எலிகூ, ெசமகியா எனும் குமாரர்கள்
இருந்தனர். எல்சாபாத்தின் உறவினர்
திறைமயுள்ள ேவைலயாட்கள். 8 இவர்கள்
அைனவரும் ஓேபத்ஏேதாமின் சந்ததியினர்.
இவர்களும் இவர்களின் குமாரர்களும்
உறவினர்களும் வல்லைமயுள்ளவர்கள், நல்ல
காவலர்கள். ஓேபத்ஏேதாமிற்கு 62 சந்ததியினர்
இருந்தனர்.
9 ெமெஷேலமியாவின் குமாரர்களும்
உறவினர்களும் பலம் ெபாருந்தியவர்களாக
இருந்தார்கள். ெமாத்தத்தில் குமாரர்களும்
உறவினர்களுமாக 18 ேபர்கள் இருந்தார்கள்.
10 ெமராரியின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
வாயில் காவலர்கள் ஓசாவும் இருந்தான். சிம்ரி
முதன்ைமயானவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
உண்ைமயில், இவன் மூத்த குமாரன் அல்ல,
ஆனால் அவனது தந்ைத இவைன முதலில்
பிறந்தவனாக ைவத்தான். 11 இல்க்கியா இவனது
இரண்டாவது குமாரன், ெதபலியா மூன்றாவது
குமாரன், சகரியா நான்காவது குமாரன். ஆக

ெமாத்தம் ஓராவின் குமாரர்களும்
உறவினர்களுமாக 13 ேபர் இருந்தனர்.
12 இவர்கள் வாயில் காவல் குழுவின் தைலவர்கள்.
இவர்கள் சிறப்பான வழியில் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் பணிெசய்து வந்தனர், இது இவர்களின்
உறவினர்கள் ெசய்தது ேபான்றது. 13 ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்திற்கும் காவல் காப்பதற்ெகன ஒரு வாசல்
ெகாடுக்கப்பட்டது. வாசைலத் ேதர்ந்ெதடுக்க
இவர்கள் சீட்டுக்குலுக்கல் முைறையப்
பயன்படுத்தினார்கள். முதியவர்களும்,
இைளஞர்களும் சமமாக நடத்தப்பட்டனர்.

14 ெமெஷேலமியா கிழக்கு வாசல் காவலுக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். பிறகு ெமெஷேலமியாவின்
குமாரனான சகரியாவிற்கு சீட்டு குலுக்கிப்
ேபாட்டனர். இவன் ஞானமுள்ள ஆேலாசகனாக
இருந்தான். வடவாசல் காவலுக்கு இவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். 15 ஓேபத் ஏேதாம்
ெதன்வாசல் காவலுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
இவனது குமாரர்கள் விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள்
ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டின் காவலுக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். 16 ேமற்குவாசல்
காவலுக்கு சூப்பீமும் ஓசாவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ேமல் சாைலயில் இருந்த
ெஷல்லகத் வாசைலயும் காவல் ெசய்தனர்.
காவலர்கள் பக்கம் பக்கமாக நின்றனர். 17

ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆறு ேலவியர்கள் கிழக்கு
வாசலில் நின்றனர். நான்கு ேலவியர்கள் தினமும்
வடக்கு வாசலில் நின்றனர். ஒவ்ெவாரு நாளும்
நான்கு ேலவியர்கள் ெதற்கு வாசலில் நின்றார்கள்.
இரண்டு ேலவியர்கள் விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள்
ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டு வாசைலக் காவல்
காத்தனர். 18 நான்கு ேலவியர்கள் ேமற்குப்புறமான
வழியில் இருந்தனர். ெவளிப்புறமான வழியில்
இரண்டு ேலவியர்கள் காவல் ெசய்தனர்.

19 இவர்கேள வாயில் காவலர்கள் குழுவினர்.
இவர்கள் ேகாராக் மற்றும் ெமராரி குடும்பத்தினர்.

கருவூல அதிகாரிகளும் மற்ற அதிகாரிகளும்
20 அகியா, ேலவியர் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவன்.
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் உள்ள விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்ட ெபாக்கிஷ அைறக்குப்
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். பரிசுத்தமான
ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்ட அைறக்கும்
ெபாறுப்பாளியாக இவன் இருந்தான்.

21 லாதான் ெகர்ேசானியானின் குடும்பத்தில்
உள்ளவன். லாதானின் ேகாத்திரத்தில் ெயகிேயலி
தைலவர்களுள் ஒருவனாயிருந்தான். 22

ெயகிேயலியின் குமாரன் ேசத்தாம், ேசத்தாமின்
சேகாதரன் ேயாேவல். இவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலுள்ள விைலயுயர்ந்த ெபாருட்களுக்கு
ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தனர்.

23 மற்ற தைலவர்கள் அமரம், இத்சாகார்,
எப்ேரான், ஊசிேயல் ஆகிேயாரின்
ேகாத்திரங்களிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

24 ெசபுேவல் கருவூலப் ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான். இவன் ெகர்ேசாமின் குமாரன்.
ெகர்ேசாம் ேமாேசயின் குமாரன். 25

கீழ்க்கண்டவர்கள் சுபேவலின் உறவினர்கள்,
எலிேயசர் மூலமாக வந்த உறவினர்கள்.

1 நாளாகமம் 25:28
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எலிேயசரின் குமாரனான ெரகபியா, ெரகபியாவின்
குமாரனான எஷாயா, எஷாயாவின் குமாரனான
ேயாராம், ேயாராமின் குமாரனான சிக்கிரி,
சிக்கிரியின் குமாரனான ெசேலாமித். 26

ெசேலாமித்தும் இவனது உறவினர்களும்
ஆலயத்திற்காக தாவீது ேசகரித்த அைனத்துப்
ெபாருட்களுக்கும் ெபாறுப்பாளரானார்கள்.
பைடயில் உள்ள அதிகாரிகளும் ஆலயத்திற்காகப்
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தனர். 27 அவர்கள்
ேபாரில் ைகப்பற்றிய ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயம்
கட்டுவதற்குப் பயன்படும் ெபாருட்கைளத்
தந்தார்கள். 28 ெசேலாமித்தும், அவனது
உறவினரும் தீர்க்கதரிசியான சாமுேவலும், கீஸின்
குமாரனான சவுலும், ேநரின் குமாரனான
அப்ேனரும், ெசருயாவின் குமாரனான ேயாவாபும்
ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளப்
பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பிைன ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
ஜனங்கள் ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப்
ெபாருட்கைளயும் பாதுகாத்தனர்.
29 இத்சாகார் குடும்பத்திலிருந்து ெகனானியாவும்
அவனது குமாரர்களும் ஆலயத்துக்கு
ெவளிேயயுள்ளவற்ைறக் கவனித்துக் ெகாண்டனர்.
அவர்கள் காவலர்களாகவும், நீதிபதிகளாகவும்
இஸ்ரேவலின் பல இடங்களிலும்
பணியாற்றினார்கள். 30 எப்ேரான் குடும்பத்தில்
அசபியா ேதான்றினான். இவனும் இவனது
உறவினர்களும் கர்த்தருக்கான ேவைலகள்
அைனத்துக்கும் ெபாறுப்பாளிகளாக இருந்தனர்.
ேயார்தான் ஆற்றுக்கு ேமற்ேக உள்ள இஸ்ரேவல்
பகுதியில் ராஜாவின் ேவைலகைளயும் கவனித்துக்
ெகாண்டனர். 1,700 பலமிக்கவர்கள் அசபியாவின்
குழுவில் இருந்தனர். 31 எப்ேரானின்
வம்சவரலாறு: இவர்களின் தைலவனாக எரியா
இருந்ததாகக் கூறும், தாவீதின் 40வது
ஆட்சியாண்டில் குடும்ப வரலாற்றின் மூலம்
திறைமயும் சக்தியும் ெகாண்டவர்கைளத்
ேதடும்படி கட்டைளயிட்டான். அவர்களில் சிலர்
எப்ேரான் வம்சத்தவர்களாக கீேலயாத் நாட்டின்
ஏேசரில் கண்டுபிடித்தனர். 32 எரியாவிற்கு 2,700
உறவினர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் வல்லைம
வாய்ந்தவர்களாகவும், குடும்பத் தைலவர்களாகவும்
இருந்தனர். அவர்களுக்கு தாவீது ராஜா, ேதவன்
மற்றும் ராஜாவின் எல்லா ேவைலகைளயும்
ெசய்யுமாறு ஆைணயிட்டான். ரூபினியர், காதியர்,
மனாேசயின் ேகாத்திரத்தில் பாதிப்ேபர்கள்
ஆகிேயாைரக் கவனிக்கும்படியும் ைவத்தான்.

பைடக் குழுக்கள்

ராஜாவின் பைடயில் பணியாற்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பட்டியல் இது.
ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒவ்ெவாரு ஆண்டிலும்

ஒவ்ெவாரு மாதத்தில் பணியாற்றினார்கள்.
அவர்களில் குடும்பத் தைலவர்களும், தளபதிகளும்,
பைடத்தைலவர்கள், காவல் வீரர்களும் இருந்தனர்.
ஒவ்ெவாரு குழுவிலும் 24,000 ேபர் இருந்தனர்.

2 முதல் மாதத்தில் முதல் குழுவின்
ெபாறுப்பாளனாக யெஷாெபயாம் இருந்தான்.
இவன் சப்திேயலின் குமாரன். இவனது குழுவில்

24,000 ேபர் இருந்தனர். 3 யெஷாெபயாம்,
ேபேரசின் சந்ததியாரில் ஒருவன். இவன் முதல்
மாதத்திற்குரிய அைனத்து
பைடத்தைலவர்களுக்கும் தைலவன்.
4 இரண்டாவது மாதப் பைடக் குழுவிற்குத்
ேதாதாயி ெபாறுப்பாளி. இவன் அேகாகியன்.
இவனது குழுவில் 24,000 ேபர் இருந்தனர்.
5 மூன்றாவது தளபதி ெபனாயா ஆவான். இவன்
மூன்றாவது மாதத்தின் ெபாறுப்பாளி. ெபனாயா
ேயாய்தாவின் குமாரன். ேயாய்தா தைலைம
ஆசாரியன். இவனது குழுவில் 24,000 ேபர்
இருந்தனர். 6 ெபனாயா 30 நாயகர்களில்
ஒருவனாகவும், அவர்களின் தைலவனுமாகவும்
இருந்தான். ெபனாயாவின் குழுவிற்கு அவனது
குமாரனான அமிசபாத்
ெபாறுப்பாளியாயிருந்தான்.
7 ஆசேகல் நான்காவது தளபதி ஆவான். இவன்
நான்காவது மாதத்திற்கு ெபாறுப்பாளி. இவன்
ேயாவாபின் சேகாதரன். பின்பு ஆசேகலின்
குமாரனான ெசபதியா இவனது பதவிைய
வகித்தான். ஆசேகலின் குழுவில் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.
8 சம்கூத் ஐந்தாவது தளபதி ஆவான். இவன்
ஐந்தாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன்
இஸ்ராகியின் வம்சத்தவன். இவனது குழுவில்
24,000 ேபர் இருந்தனர்.
9 ஆறாவது தளபதி ஈரா ஆவான். இவன் ஆறாவது
மாதத்திற்குரியவன். இவன் இக்ேகசின் குமாரன்.
இக்ேகசுெதக்ேகாவியா நாட்டினன். இவனது
குழுவில் 24,000 ேபர் இருந்தனர்.
10 ஏழாவது தளபதி ஏேலஸ் ஆவான். இவன்
ஏழாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன் எப்பிராயீம்
சந்ததியிலிருந்து வந்தவன். ெபேலனிய நாட்டவன்.
இவனது குழுவில் 24,000 ேபர் இருந்தனர்.
11 எட்டாவது தளபதி சிெபக்காயி ஆவான். இவன்
எட்டாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன்
ஊஷாத்தியன். இவன் சாரிய குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனது குழுவில் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.
12 ஒன்பதாவது தளபதி அபிேயசர் ஆவான். இவன்
ஒன்பதாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன்
ஆனேதாத் நகரத்தவன். ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது குழுவில்
24,000 ேபர் இருந்தனர்.
13 பத்தாவது தளபதி மக்ராயி ஆவான். இவன்
பத்தாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன்
ெநத்ேதாபாத்தியன். சாரிய குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனது குழுவில் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.
14 பதிெனான்றாவது தளபதி ெபனாயா ஆவான்.
இவன் பதிெனான்றாவது மாதத்திற்குரியவன்.
இவன் பிரத்ேதானியன், எப்பிராயீம்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது குழுவில்
24,000 ேபர் இருந்தனர்.
15 பன்னிெரண்டாவது தளபதி எல்தாயி. இவன்
பன்னிெரண்டாவது மாதத்திற்குரியவன். இவன்
ெநத்ேதாபாத்தியன், ஒத்னிேயல் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனது குழுவில் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.
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ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கள்
16 இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கள்
ெபயர் பின்வருமாறு:
ரூபனியருக்கு சிக்ரியின் குமாரனான எலிேயசர்
தைலவன்.
சிமிேயானியருக்கு மாக்காவின் குமாரனான
ெசப்பத்தியா தைலவன்.
17 ேலவியருக்கு ேகமுேவலின் குமாரனான
அஷாபியா தைலவன்.
ஆேரானியருக்குச் சாேதாக் தைலவன்.
18 யூதாவுக்கு தாவீதின் சேகாதரர்களில்
ஒருவனான எலிகூ தைலவன்.
இசக்காருக்கு மிகாேவலின் குமாரனான ஒம்ரி
தைலவன்.
19 ெசபுேலானக்கு ஒபதியாவின் குமாரனான
இஸ்மாயா தைலவன்.
நப்தலிக்கு அஸ்ரிேயலின் குமாரனான எரிேமாத்
தைலவன்.
20 எப்பிராயீமியருக்கு அசசியாவின் குமாரனான
ஓெசயா தைலவன்.
மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தாருக்குப்
ெபதாயாவின் குமாரனான ேயாேவல் தைலவன்.
21 கீேலயாத்திலுள்ள மனாேசயின் பாதிக்
ேகாத்திரத்திற்குச் சகரியாவின் குமாரனான
இத்ேதா தைலவன்.
ெபன்யமீனுக்கு அப்ேனரின் குமாரனான யாசிேயல்
தைலவன்.
22 எேராகாமின் குமாரனான அசாரிேயல் தாணின்
தைலவன்.

இவர்கள் இஸ்ரேவலரின் தைலவர்கள்.

தாவீது இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணிக் கணக்கிட்டது
23 தாவீது, இஸ்ரேவலர்களில் ஆண்கைளக்
கணக்கிட திட்டமிட்டான். அவர்கள் ெபரும்
எண்ணிக்ைகயில் இருந்தனர். ஏெனன்றால் ேதவன்,
இஸ்ரேவலர்கைள வானத்து நட்சத்திரங்கைளப்
ேபான்று ெபருக்குவதாக வாக்களித்திருந்தார்.
எனேவ தாவீது இஸ்ரேவலர்களில் இருபதும் அதற்கு
ேமலும் வயதுள்ள ஆண்கைள எண்ணிக்
கணக்கிட்டான். 24 ெசருயாவின் குமாரனான
ேயாவாப் இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணத்
ெதாடங்கினான். ஆனால் அவன் அைதச் ெசய்து
முடிக்கவில்ைல. ேதவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
ேகாபங்ெகாண்டார். இதனால்தான், தாவீது
ராஜாவின் வரலாறு, என்ற புத்தகத்தில் ஜனங்கள்
ெதாைக குறிக்கப்படவில்ைல.

ராஜாவின் நிர்வாகிகள்
25 ராஜாவின் ெசாத்துக்கைள நிர்வகித்தவர்களின்
பட்டியல் இது:
ராஜாவின் ெபாக்கிஷங்களுக்கு ஆதிேயலின்
குமாரனான அஸ்மாேவத் அதிகாரியானான்.
சிறிய பட்டணங்கள், கிராமங்கள், ேகாபுரங்கள்
ேபான்றவற்றின் ெபாக்கிஷங்களுக்கு உசியாவின்
குமாரன் ேயானத்தான் அதிகாரியானான்.
26 நிலத்ைதப் பயிரிடும் வயல்ெவளிகளில் ேவைல
ெசய்பவர்களுக்கு ேகலூப்பின் குமாரன் எஸ்ரி
அதிகாரியானான்.

27 திராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு
ராமாத்தியனான சீேமயும், திராட்ைசரசம்
ைவக்கும் இடங்களுக்கு சிப்மியனாகிய சப்தியும்
அதிகாரிகளானார்கள்.
28 ேமற்கு மைல நாடுகளிலுள்ள ஒலிவ
மரங்களுக்கும், ஆலமரங்களுக்கும்
ெகேதரியனான பால் கானான் அதிகாரியானான்.
எண்ெணய் கிடங்குகளுக்கு ேயாவாசு
அதிகாரியானான்.
29 சாேரானில் ேமய்கிற மாடுகளுக்கு
சேரானியனான சித்ராய் அதிகாரியானான்.
பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள மாடுகளுக்கு அத்லாயின்
குமாரன் சாப்பாத் அதிகாரியானான்.
30 ஒட்டகங்களுக்கு இஸ்மேவலியனான ஓபில்
அதிகாரியானான்.
கழுைதகளுக்கு ெமேராேனாத்தியனாகிய
எெகதியா அதிகாரியானான்.
31 ஆடுகளுக்கு ஆசாரியனான யாசிசு
அதிகாரியானான்.

இவர்கள் அைனவரும் தாவீதின் உடைமகளுக்கு
அதிகாரிகளாய் இருந்தனர்.

32 ேயானத்தான் ஞானமிக்க
ஆேலாசைனக்காரனகவும், எழுதும்
பயிற்சிப்ெபற்றவனாகவும் இருந்தான். இவன்
தாவீதின் சிறிய தகப்பன். அக்ேமானியின்
குமாரனான ெயகிேயல் ராஜாவின் குமாரர்கைளப்
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டான். 33 அகித்ேதாப்ேபல்
ராஜாவுக்கு ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான்.
ஊஷாயி ராஜாவின் நண்பன். இவன் அர்கியன். 34

ேயாய்தாவும் அபியத்தாரும் அகித்ேதாப்ேபலின்
பதவிையப் ெபற்று ராஜாவுக்கு ஆேலாசைன
கூறினார்கள். ேயாய்தா ெபனாயாவின் குமாரன்.
ேயாவாப் ராஜாவின் பைடத்தைலவனாக இருந்தான்.

ஆலயத்திற்கான தாவீதின் திட்டங்கள்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
தைலவர்கைளெயல்லாம் தாவீது
கூட்டினான். அவர்கைள எருசேலமிற்கு

வரும்படி கட்டைளயிட்டான். தாவீது
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கைளயும், ராஜாவின்
பைடயில் பணியாற்றும் தளபதிகைளயும்,
பிரதானிகைளயும் கூட்டினான். ராஜாவுக்கும்
அவனது குமாரர்களுக்கும் உரிய ெசாத்துக்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் நிர்வகிக்கும் அதிகாரிகைளயும்
கூட்டினான், அேதாடு முக்கியமான
அதிகாரிகைளயும், வலிைமமிக்க வீரர்கைளயும்,
ைதரியமிக்க வீரத்தைலவர்கைளயும் கூட்டினான்.

2 தாவீது எழுந்து நின்று அவர்களிடம், “நான்
ெசால்வைதக் கவனியுங்கள், எனது ஜனங்கேள,
சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ைவக்க ஒரு இடத்ைத உருவாக்க
ேவண்டும் என்று மனதில் நிைனத்துள்ேளன்.
ேதவனுைடய பாதப்படிைய ைவப்பதற்காக ஒரு
இடத்ைதக் கட்ட விரும்புகிேறன். ேதவனுக்காக
ஆலயம் கட்ட திட்டமிட்டுள்ேளன். 3 ஆனால் ேதவன்
என்னிடம், ‘ேவண்டாம் தாவீது, எனது ேபரால் நீ
ஆலயம் கட்டேவண்டாம். ஏெனன்றால் நீ ஒரு
ேபார்வீரன், நீ பலைரக் ெகான்றிருக்கிறாய்’ என்றார்.
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4 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் யூதாவின்
ேகாத்திரத்ைத, இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
இனங்கைள வழிநடத்தத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
யூதாவின் ேகாத்திரத்தில் கர்த்தர் என் தந்ைதயின்
வம்சத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அக்குடும்பத்திலும்
என்ைன ேதவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்! ேதவன் என்ைன
என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக்க
விரும்பினார்! 5 கர்த்தர் எனக்கு பல குமாரர்கைளத்
தந்துள்ளார். அவர்களினுள்ளும், இஸ்ரேவலின் புதிய
ராஜாவாக சாெலாேமாைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
ஆனால் உண்ைமயில், கர்த்தருைடய அரசாங்கம்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடத்தில் உள்ளது. 6 கர்த்தர்
என்னிடம், ‘தாவீது, உன் குமாரனான சாெலாேமான்
எனக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். அைதச் சுற்றிய
இடங்கைளயும் கட்டுவான். ஏெனன்றால் நான்
அவைன எனது குமாரனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன். நான் அவனது
தந்ைதயாக இருப்ேபன். 7 சாெலாேமான் என்
சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்
அடிபணிகிறான். அவன் ெதாடர்ந்து இவ்வாறு எனது
சட்டங்களுக்கு அடி பணிந்து வந்தால், அவனது
அரைச என்ெறன்ைறக்கும் பலமுள்ளதாக
ஆக்குேவன்!’ என்றார்.”

8 “இப்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
முன்பாகவும், ேதவனுக்கு முன்பாகவும், நான்
கூறுகிேறன். ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதில் கவனமாக
இருங்கள்! அப்ேபாது தான் இந்த நல்ல நிலம்
உங்களுைடயதாக இருக்கும். என்ெறன்றும் இதைன
உங்கள் சந்ததிகளுக்கும் தர இயலும்.

9 “என் குமாரன் சாெலாேமானாகிய நீ உன்
தந்ைதயின் ேதவைனப் பற்றி அறிவாய், சுத்தமான
இருதயத்ேதாடு ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்.
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதில் மனதில்
மகிழ்ச்சிெகாள். ஏெனன்றால், கர்த்தருக்கு
ஒவ்ெவாருவரின் மனதினுள்ளும் என்ன இருக்கிறது
என்பது ெதரியும். நீ நிைனக்கிற அைனத்ைதயும்
கர்த்தர் புரிந்துெகாள்வார். நீ உதவிக்கு கர்த்தரிடம்
ேபானால், அவர் பதில் தருவார். ஆனால் நீ
கர்த்தரிடமிருந்து விலகினால் அவர்
என்ெறன்ைறக்கும் விட்டுவிடுவார். 10 சாெலாேமான்,
கர்த்தர் தன் ஆலயத்ைத கட்ட உன்ைனேய
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார் என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாள். உறுதியாக இருந்து இதைனச்
ெசய்துமுடி” என்றான்.

11 பிறகு அவன் தன் குமாரன் சாெலாேமானுக்கு
ஆலயத்ைத கட்டுவதற்கான திட்டங்கைளப்பற்றிக்
கூறினான். நுைழவு மண்டபம், கட்டிடங்கள்,
அைறகள், கருவூல அைறகள், அதன் ேமல் வீடுகள்,
அதின் உள்ளைறகள், கிருபாசனம் ேபான்றவற்றின்
மாதிரிகைளக் ெகாடுத்தான். 12 தாவீது ஆலயத்தின்
அைனத்து பாகங்களுக்கும் திட்டம் ைவத்திருந்தான்.
அவன் அவற்ைற சாெலாேமானிடம் ெகாடுத்தான்.
அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள
பிரகாரத்தின் திட்டங்கைளயும் ெகாடுத்தான். அவன்
கருவூல அைறகளுக்கும் பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கள்
ைவக்கும் அைறகளுக்கும் உரிய திட்டங்கைளயும்
ெகாடுத்தான். 13 ஆசாரியர் குழுக்கைளப் பற்றியும்
ேலவியர்கைளப் பற்றியும் சாெலாேமானுக்கு தாவீது

கூறினான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ெசய்ய
ேவண்டிய ேசைவகைளப் பற்றியும் ேசைவகளுக்குரிய
ெபாருட்கைளப் பற்றியும் கூறினான். 14 ஆலயத்தில்
பயன்படுத்தேவண்டிய தங்கம், ெவள்ளி பற்றிய
அளவிைனயும் கூறினான். 15 தங்க விளக்குகள்
மற்றும் விளக்குத் தண்டுகள் பற்றியும்
திட்டங்களுண்டு. ெவள்ளி விளக்குகள், மற்றும்
விளக்குத் தண்டுகள் பற்றியும் திட்டங்களுண்டு.
இவ்விளக்குகளுக்கும் விளக்குத் தண்டுகளுக்கும்
எவ்வளவு தங்கமும் ெவள்ளியும் ேதைவப்படும்
என்பைதயும் ெசான்னான். ேதைவப்படுகிற
இடங்களில் ெவவ்ேவறு விளக்குத் தண்டுகள்
இருந்தன. 16 பரிசுத்த அப்பம் ைவப்பதற்குரிய
ேமைஜ ெசய்ய ேதைவயான தங்கம் பற்றியும்
கூறினான். ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு ேவண்டிய
ெவள்ளியின் அளைவப் பற்றியும் தாவீது கூறினான்.
17 முள் குறடுகளுக்கும் தூவப் பயன்படும்
கலங்களுக்கும், தட்டுகளுக்கும் ேவண்டிய
தங்கத்ைதப் பற்றியும் கூறினான். ெபான்
கிண்ணங்களுக்குத் ேதைவயான ெபான்னின்
அளைவயும், ெவள்ளிக் கிண்ணங்களுக்கு
ேதைவயான ெவள்ளியின் அளைவயும் தாவீது
கூறினான். 18 நறுமணப்ெபாருட்கள் எரிக்கும்
பீடத்திற்கு ேவண்டிய பரிசுத்த ெபான்னின் அளைவப்
பற்றியும் கூறினான். ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய மூடும் ெபான் ேகருபீன்களான
வாகனத்தின் மாதிரிையயும் ெகாடுத்தான். இைவ
தங்கத்தால் ஆனைவ.

19 தாவீது, “கர்த்தருைடய வழிகாட்டுதலால்
இத்திட்டங்கைள நான் எழுதிேனன். அவரது
உதவியால்தான் அைனத்தும் திட்டமிடப்பட்டது”
என்றான்.

20 தாவீது ேமலும் தன் குமாரன்
சாெலாேமானிடம், “உறுதியாக இரு. ைதரியமாக
இந்த ேவைலைய முடித்துவிடு. பயப்படாேத.
ஏெனன்றால் என் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடும்
இருப்பார். அைனத்து ேவைலகளும் முடியும்வைர
அவர் உனக்கு உதவுவார். அவர் உன்ைன விட்டுப்
ேபாகமாட்டார். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத நீ கட்டி
முடிப்பாய். 21 ஆசாரியர்களின் குழுவும்,
ேலவியர்களும் ேதவாலயத்தின் எல்லா
ேவைலகளுக்கும் தயாராக உள்ளனர். திறைமயுள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் தயாராக இருக்கின்றனர். இவர்கள்
அைனவரும் ஆலயத்தின் ேவைலகளுக்கு
உதவுவார்கள். உனது அைனத்து ஆைணகளுக்கும்,
அதிகாரிகளும் ஜனங்களும் கீழ்ப்படிவார்கள்”
என்றான்.

ஆலயம் கட்டுவதற்கான அன்பளிப்புகள்

அங்ேக கூடியிருந்த அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும் தாவீது, “என் குமாரன்
சாெலாேமாைன ேதவன்

ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். அவன் இைளஞன். இந்த
ேவைலையச் ெசய்து முடிக்கும் ேதைவகைளப் பற்றிய
அறிவு இல்லாதவன். ஆனால் இந்த ேவைலேயா
மிகவும் முக்கியமானது. இது ஜனங்களுக்கான வீடு
அன்று. இது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கான வீடு. 2

எனது ேதவனுைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கான
திட்டங்கைள என்னால் முடிந்தவைர ெசய்துள்ேளன்.
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நான் தங்கப் ெபாருட்கள் ெசய்வதற்கான
தங்கத்ைதக் ெகாடுத்துள்ேளன். ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான ெவள்ளிையயும்
நான் ெகாடுத்துள்ேளன். ெவண்கலப்
ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான ெவண்கலத்ைதயும்
நான் ெகாடுத்துள்ேளன். இரும்பு ெபாருட்கைளச்
ெசய்வதற்கான இரும்ைபயும் நான்
ெகாடுத்துள்ேளன். மரப் ெபாருட்கள் ெசய்வதற்கான
மரத்ைதயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன். பதிப்பதற்குத்
தகுந்த ஒளிமிக்க கற்கைளயும், பலவண்ண
கற்கைளயும், ெவண்கற்பாளங்கைளயும்,
விைலயுயர்ந்த சகல வித இரத்தினங்கைளயும்,
ேகாேமதகம் ேபான்ற கற்கைளயும் நான்
ெகாடுத்துள்ேளன். இது ேபால் பலவிதமான
ெபாருட்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக
நான் ெகாடுத்திருக்கிேறன். 3 எனக்குச்
ெசாந்தமான ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் என்
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு அன்பளிப்பாகக்
ெகாடுத்துள்ேளன். இதைன நான் எதற்காகச்
ெசய்ேதன் என்றால் என் ேதவனுைடய ஆலயம் கட்டி
முடிக்கப்பட ேவண்டும் என்று உண்ைமயிேலேய
விரும்புகிேறன். அதனால் அைனத்து
ெபாருட்கைளயும் பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு
ெகாடுத்துவிட்ேடன். 4 110 டன் சுத்தமான
ெபான்ைன நான் ஓபிரிலிருந்து ெகாடுத்ேதன். 260
டன் சுத்தமான ெவள்ளிையயும் நான்
ெகாடுத்திருக்கிேறன். இவ்ெவள்ளி ஆலயச்
சுவர்கைள மூடிட பயன்படும். 5 தங்கத்தாலும்
ெவள்ளியாலும் ஆன ெபாருட்களுக்குத் ேதைவயான
தங்கத்ைதயும், ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்திருக்கிேறன்.
இந்த ெபான்னினாலும் ெவள்ளியாலும்
திறைமயுைடயவர்கள் ஆலயத்திற்குத் ேதைவயான
பல்ேவறு வைக ெபாருட்கைளச் ெசய்யலாம்.
இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்களில் எத்தைன ேபர் ஆலயப்
பணிக்காக, உங்கைளக் கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கத்
தயாராக இருக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.

6 குடும்பத் தைலவர்களும், இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும், ஆயிரம்
ேபருக்கான அதிபதிகளும், நூறுேபருக்கான
அதிபதிகளும், ராஜாவின் மந்திரிகளான
தைலவர்களும் ஒப்புக் ெகாண்டு தங்களது மதிப்பு
வாய்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க முன்வந்தனர். 7

அவர்கள், ேதவாலயத்திற்குக் ெகாடுத்த
ெபாருட்களின் பட்டியல் இது: 190 டன் தங்கம், 375
டன் ெவள்ளி, 675 டன் ெவண்கலம், 3,750 டன்
இரும்பு, 8 ஜனங்கள் விைலயுயர்ந்த கற்கைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு ெகாடுத்தனர்.
ெயகிேயல் இக்கற்கைளக் காக்கும் ெபாறுப்பாளி
ஆனான். இவன் ெகர்ேசான் குடும்பத்தவன். 9

தைலவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இவ்வாறு
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்ததால் ஜனங்களும்
மகிழ்ச்சியைடந்தனர். தைலவர்கள் நல்ல மனேதாடு
ெகாடுத்தனர். தாவீது ராஜாவும் மகிழ்ந்தான்.

தாவீதின் அழகான ெஜபம்
10 பிறகு தாவீது அைனத்து ஜனங்களின் முன்பாக
கர்த்தைர துதித்தான். தாவீது:
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, எங்கள்
தந்ைதேய,

எல்லா காலங்களிலும் உமக்கு துதி
உண்டாவதாக!

11 மாட்சிைம, வல்லைம, மகிைம, ெவற்றி,
மகத்துவம் அைனத்தும் உமக்குரியைவ.
ஏெனன்றால் மண்ணிலும், விண்ணிலும் உள்ள

அைனத்தும் உமக்குரியைவ.
கர்த்தாேவ இராஜ்யம் உமக்குரியது.
நீேர தைலவர், எல்லாவற்றுக்கும் ஆட்சியாளர்

நீேர.
12 ெசல்வமும், மகத்துவமும் உம்மிடம் இருந்து
வரும்.
நீர் எல்லாவற்ைறயும் ஆளுகிறீர்.
உமது ைகயில் வல்லைமயும் அதிகாரமும் உள்ளது!
எவைரயும் வல்லைமயும், அதிகாரமும்

உள்ளவனாக்கும் வல்லைமயும் உமது ைகயில்
உள்ளது!

13 இப்ேபாது எங்கள் ேதவேன, உமக்கு நன்றி.
நாங்கள் உமது ெபருைமக்குரிய நாமத்ைதத்

துதிப்ேபாம்!
14 இந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்தும் என்னிடமும்,
என் ஜனங்களிடமும் இருந்து வந்ததல்ல!
அைனத்தும் உம்மிடமிருந்ேத வந்தன.
நாங்கள் அவற்ைற உமக்குத் திருப்பித்

தருகிேறாம்.
15 நாங்கள் எங்கள் முற்பிதாக்கைளப் ேபான்று
உலகெமங்கும் பயணம் ெசய்துெகாண்டு

பரேதசிகளாக இருக்கிேறாம்.
இவ்வுலகில் எங்கள் வாழ்வு கடந்து ெசல்லும் நிழல்
ேபான்றுள்ளது.
இதைன நிறுத்த முடியவில்ைல.

16 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நாங்கள்
இவ்வளவு ெபாருட்கைளயும் ஆலயத்திற்காக
ேசகரித்துள்ேளாம்.
உமது ெபயைரப் ெபருைமப்படுத்த ஆலயம்

கட்டுகிேறாம்.
ஆனால் அைனத்தும் உம்மிடம் இருந்து வந்தன.
எல்லாம் உமக்குரியன.

17 எனது ேதவேன, நீர் ஜனங்கைள ேசாதிப்பைத
நான் அறிேவன்.
ஜனங்கள் நன்ைம ெசய்தால் நீர் மகிழ்ச்சி

அைடவீர்.
நான் மகிழ்ச்சிேயாடு சுத்தமான, ேநர்ைமயான
மனேதாடு இவற்ைறத் தருேவன்.
நான் உமது ஜனங்கள் கூட்டியுள்ளைத பார்த்ேதன்.

இப்ெபாருட்கைள உமக்குக் ெகாடுப்பதில், அவர்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கிறார்கள்.

18 கர்த்தாேவ, எங்கள் முற்பிதாக்களான,
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல் ஆகிேயாரின்
ேதவன்,
சரியானவற்ைறத் திட்டமிடுவதில் உம்

ஜனங்களுக்கு தயவுெசய்து உதவும்!
உம்மிடம் உண்ைமயாகவும், தாழ்ைமயாகவும்

இருக்க உதவும்.
19 என் குமாரன் சாெலாேமான் உமக்கு
உண்ைமயாக இருக்கவும்,
உமது ஆைணகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,

விதிகளுக்கும் கூட கீழ்ப்படிய உதவும். இவற்ைறச்
ெசய்ய சாெலாேமானுக்கு உதவும்.
நான் திட்டமிட்டபடி இத்தைலநகைரக் கட்ட

அவனுக்கு உதவும்” என்றான்.
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20 பிறகு தாவீது அைனத்து குழு ஜனங்களிடமும்,
இப்ேபாது உங்கள், “ேதவனாகிய கர்த்தைர
துதியுங்கள்” என்றான். எனேவ அைனத்து
ஜனங்களும் துதித்தனர். தைரயில் குனிந்து
கர்த்தைரயும் ராஜாைவயும் வணங்கினார்கள்.

சாெலாேமான் ராஜாவாகிறான்
21 மறுநாள் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பலிகள்
இட்டனர். தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள்
1,000 காைளகள், 1,000 ஆட்டுக் கடாக்கள், 1,000
ஆட்டுக் குட்டிகள், ேபான்றவற்ைறயும் பானங்களின்
காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தினர். அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களுக்காகவும்
பலவற்ைறயும் பலியிட்டனர். 22 அன்று ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு கர்த்தருடன் உண்பதும்
குடிப்பதுவுமாய் இருந்தனர்.
அவர்கள் தாவீதின் குமாரனான சாெலாேமாைன
இரண்டாம் முைறயாக ராஜாவாக்கினார்கள்.
அவர்கள் சாெலாேமாைன ராஜாவாகவும்,
சாேதாக்ைக ஆசாரியனாகவும், அபிேஷகம்
ெசய்தனர். கர்த்தர் இருக்கிற இடத்திேலேய
அவர்கள் இைதச் ெசய்தார்கள்.

23 பிறகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய
சிங்காசனத்தின் ேமல் அமர்ந்தான். அவன் தனது
தந்ைதயின் இடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான். அவன்
ெவற்றியுள்ளவனாயிருந்தான். இஸ்ரேவலர்கள்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். 24 அைனத்து
தைலவர்களும், வீரர்களும் தாவீதின் குமாரனான
சாெலாேமாைன ராஜாவாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
அைனவரும் சாெலாேமானுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். 25

கர்த்தர் சாெலாேமாைன மிகப் ெபரியவனாக்கினார்.
கர்த்தர் சாெலாேமாைனப் ெபரியவராக்கிவிட்டார்
என்பைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெதரிந்துக்ெகாண்டனர். ஒரு ராஜாவுக்குரிய
ெபருைமையக் கர்த்தர் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார்.
ேவறு எந்த ராஜாவுக்கும் இஸ்ரேவலில் இவ்வளவு
ராஜரீக மகத்துவம் கிைடத்ததில்ைல.

தாவீதின் மரணம்
26 ஈசாயின் குமாரனான தாவீது 40 ஆண்டுகள்
இஸ்ரேவல் முழுவதற்கும் ராஜாவாக இருந்தான்.
எப்ேரான் நகரில் தாவீது 7 ஆண்டுகளுக்கு
ராஜாவாக இருந்தான். பிறகு தாவீது எருசேலம்
நகரில் 33 ஆண்டுகள் ராஜாவாக இருந்தான். 28

தாவீது முதுைமயைடந்ததும் மரித்தான். தாவீது ஒரு
நீண்ட நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தான். தாவீது பல
ெசல்வங்கைளயும் ெபருைமகைளயும் ெபற்றான்.
அவனுக்குப் பிறகு அவனது குமாரனான
சாெலாேமான் புதிய ராஜா ஆனான்.

29 ெதாடக்கமுதல், இறுதிவைர தாவீது
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் தீர்க்கதரிசியான நாத்தனும்,
ஞானதிருஷ்டிக்காரனான சாமுேவலும்,
ஞானதிருஷ்டிக்காரனான காத்தும் தங்கள்
புத்தகங்களில் எழுதியுள்ளனர். 30 தாவீது
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகச் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
அந்த எழுத்துக்கள் கூறுகின்றன. அைவ தாவீதின்
வலிைமையயும், அவனுக்கு ேநர்ந்தவற்ைறயும்
கூறுகின்றன. அைவ இஸ்ரேவலுக்கும் அைதச்
சுற்றியுள்ள அரசுகளுக்கும் ஏற்பட்டவற்ைறயும்
கூறும்.
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2 நாளாகமம்

சாெலாேமான் ஞானத்ைத ேகட்கிறான்

சாெலாேமான் பலமுள்ள ராஜாவாக
விளங்கினான். ஏெனன்றால் ேதவனாகிய
கர்த்தர் அவேனாடு இருந்தார். கர்த்தர்

அவைன மிகப் ெபரியவனாக்கினார். 2 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு சாெலாேமான் ேபசினான். அத்துடன்
எல்லா தைலவர்கேளாடும், ெபாது
அதிகாரிகேளாடும், நீதிபதிகேளாடும், இஸ்ரேவலில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு வழிகாட்டிகேளாடும், ஒவ்ெவாரு
குடும்பத் தைலவர்கேளாடும் ேபசினான். 3 பிறகு
சாெலாேமானும் மற்றும் அைனவரும் கூடி
கிபிேயானில் இருக்கிற ேமைடக்குப் ேபானார்கள்.
அங்கு ேதவனுைடய ஆசரிப்புக் கூடாரம் இருந்தது.
இதைனக் கர்த்தருைடய ஊழியக்காரனான ேமாேச
வனாந்தரத்தில் இருக்கும்ேபாது அைமத்தான். 4

தாவீது ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்
கீரியாத்யாரீமிலிருந்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு
வந்தான். அவன் எருசேலமில் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்கும்படி ஒரு
கூடாரத்ைத அைமத்திருந்தான். 5 ஊரியின்
குமாரனான ெபசெலேயல் ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதச்
ெசய்தான். அது பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் முன்பாக
கிபிேயானில் இருந்தது. எனேவ சாெலாேமானும்
ஜனங்களும் கிபிேயானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆேலாசைன ெபற ெசன்றனர். 6 சாெலாேமான்
ேமேல ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் கர்த்தருக்கு
முன்பிருந்த ெவண்கல பலிபீடத்தின் அருகிேல
ெசன்றான். அப்பலிபீடத்தில் சாெலாேமான் 1,000
தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தான்.

7 அன்று இரவு ேதவன் சாெலாேமானிடம், “நான்
உனக்கு என்ன தரேவண்டும் என விரும்புகிறாய்
என்பைத ேகள்” என்றார்.

8 சாெலாேமான் ேதவனிடம், “என் தந்ைதயான
தாவீதிடம் நீர் மிகவும் கருைணேயாடு இருந்தீர். என்
தந்ைதயின் இடத்திற்கு என்ைனப் புதிய ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறீர். 9 இப்ேபாது ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ! என் தந்ைத தாவீதிற்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றும். இப்ெபரிய நாட்டிற்கு
என்ைன ராஜாவாகத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறீர்.
பூமியில் உள்ள புழுதிையப் ேபான்று ஏராளமான
அளவில் ஜனங்கள் வசிக்கின்றனர். 10 இப்ேபாது
எனக்கு அறிைவயும் ஞானத்ைதயும் நீர் தரேவண்டும்.
அதனால் இந்த ஜனங்கைள சரியான வழியில்
நடத்திச் ெசல்ேவன். உம்முைடய உதவி இல்லாமல்
எவராலும் இந்த ஜனங்கைள ஆள இயலாது!”
என்றான்.

11 ேதவன் சாெலாேமானிடம், “உனக்கு நீதியான
மனப்பான்ைம உள்ளது. நீ ெசல்வத்ைதேயா,

ெபாருட்கைளேயா, ெபருைமையேயா
ேகட்கவில்ைல. உன் பைகவர்கைள அழிக்க
ேவண்டும் என்றும் ேகட்கவில்ைல. நீ நீண்ட
வாழ்நாைளயும் ேகட்கவில்ைல. நீ
இத்தைகயவற்ைறக் ேகட்கவில்ைல. நீ என்னிடம்
அறிைவயும் ஞானத்ைதயும் ேவண்டுகிறாய். எனேவ
என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும் உன்னால் என்
ஜனங்களுக்காக சரியான முடிவுகைள எடுக்க
இயலும். 12 ஆைகயால் நான் உனக்கு அறிவும்
ஞானமும் தருகிேறன். ஆனால் அேதாடு உனக்குச்
ெசல்வத்ைதயும் ெபாருட்கைளயும் ெபருைமையயும்
தருேவன். இதற்கு முன்னால் இருந்த எந்த
ராஜாவுக்கும் கிைடக்காத அளவிற்கு உனக்குச்
ெசல்வமும் சிறப்பும் தருேவன். எதிர்காலத்திலும்
இதுேபால் எந்த ராஜாவும் ெசல்வமும் சிறப்பும்
ெபறப்ேபாவதில்ைல” என்றார்.

13 எனேவ, சாெலாேமான் கிபிேயானில்
ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்திற்குச் ெசன்றான். பிறகு
சாெலாேமான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதவிட்டு
எருசேலமிற்கு இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக அரசாளத்
திரும்பிச் ெசன்றான்.

சாெலாேமான் தனது பைடையயும் ெசல்வத்ைதயும்
ேசர்க்கிறான்

14 சாெலாேமான் தனது பைடக்காகக்
குதிைரகைளயும் இரதங்கைளயும் ேசகரிக்க
ஆரம்பித்தான். சாெலாேமானிடம் 1,400
இரதங்களும் 12,000 குதிைர வீரர்களும்
இருந்தார்கள். அவற்ைற அவன் இரதத்துக்குரிய
நகரங்களில் இருக்கச்ெசய்தான். அவர்களில்
சிலைர அரண்மைனயிருந்த எருசேலமிலும்
இருக்கச் ெசய்தான். 15 எருசேலமில் சாெலாேமான்
ஏராளமாகத் தங்கத்ைதயும் ெவள்ளிையயும்
ேசகரித்தான். அங்ேக ெபான்னும் ெவள்ளியும்
கற்கைளப் ேபான்று ஏராளமாகக்
குவிக்கப்பட்டிருந்தன. சாெலாேமான்
ேகதுருமரங்கைளயும் ஏராளமாகச் ேசகரித்தான்.
அைவ ேமற்கு மைல பள்ளத்தாக்கில் உள்ள
காட்டத்தி மரங்கைளப் ேபான்று ஏராளமாக
இருந்தன. 16 சாெலாேமான் எகிப்திலிருந்தும்
கியூவிலிருந்தும் குதிைரகைள வாங்கி வந்தான்.
ராஜாவின் வியாபாரிகள் கியூவிலிருந்து
குதிைரகைள வாங்கி வந்தனர். 17 சாெலாேமானின்
வியாபாரிகள் 600 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு ஒரு
இரதத்ைதயும் 150 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு ஒரு
குதிைரையயும் வாங்கி வந்தனர். பிறகு இேத
விதத்தில் அந்த வியாபாரிகள் குதிைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் ஏத்தியரின் ராஜாக்களுக்கும்
ஆராம் ராஜாக்களுக்கும் ெகாண்டுேபாய்
விற்றார்கள்.
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ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும் கட்ட
சாெலாேமான் திட்டமிடுகிறான்

கர்த்தருைடய நாமத்துக்கு மகிைம
உண்டாக்க சாெலாேமான் ஆலயம் கட்ட
திட்டமிட்டான். ேமலும் தனக்காக ஒரு

அரண்மைன கட்டிக்ெகாள்ளவும் சாெலாேமான்
திட்டமிட்டான். 2 ேமலும் மைலயில் கல் உைடக்கும்
ெபாருட்டு சாெலாேமானிடம் 70,000
ெதாழிலாளர்களும் 80,000 கல் தச்சர்களும்
இருந்தார்கள். ேமற்பார்ைவ ெசய்யும்ெபாருட்டு
3,600 ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.

3 பிறகு சாெலாேமான் ஈராம் என்பவனுக்கு தூது
அனுப்பினான். ஈராம் தீரு என்னும் நாட்டின் ராஜா.
சாெலாேமான்,
“என் தந்ைதயான தாவீதிற்கு உதவிச் ெசய்தது
ேபான்று எனக்கும் உதவிச் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
ேகதுருமரக்கட்ைடகைள அனுப்பினீர்கள். அதனால்
அவர் தனக்கு அரண்மைன கட்டிக்ெகாண்டார். 4

நான் எனது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ெபயைர
மகிைமப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆலயம்
கட்டப்ேபாகிேறன். ஆலயத்தில் கர்த்தருக்கு
முன்பாக நாங்கள் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கப்ேபாகிேறாம். சிறப்புக்குரிய ேமைஜயில்
பரிசுத்த அப்பத்ைத ைவக்கப்ேபாகிேறாம். ஒவ்ெவாரு
நாளும் காைலயிலும் மாைலயிலும் தகனபலிகைள
ெசலுத்தப் ேபாகிேறாம். ஓய்வுநாட்களிலும்,
பிைறச்சந்திர நாட்களிலும் நமது ேதவனாகிய
கர்த்தர் ெகாண்டாடச் ெசான்ன பண்டிைக
நாட்களிலும் தகனபலிகைள ெசலுத்தப்ேபாகிேறாம்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக்காலத்திற்கும்
கீழ்ப்படியேவண்டிய சட்டம் இது.
5 “நமது ேதவன் மற்ற எல்லாத் ெதய்வங்கைள விட
ெபரியவர். எனேவ நான் அவருக்காகப் ெபரிய
ஆலயத்ைதக் கட்டுேவன். 6 உண்ைமயில் எவராலும்
நம் ேதவனுக்கு ஆலயம் கட்டமுடியாது. வானமும்
வானாதி வானமும் கூட அவைரத் தாங்கிக்ெகாள்ள
முடியாது. எனேவ என்னாலும் நமது ேதவனுக்கு
ஆலயம் கட்டமுடியாது. என்னால் முடிந்தெதல்லாம்
அவைர மகிைமப்படுத்த அவருக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்க ஒரு இடத்ைத
அைமப்பதுதான்.
7 “இப்ேபாது நான் உங்களிடம் ஒரு மனிதைன
அனுப்பிைவக்கும்படி ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
அவனுக்குப் ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு
ேபான்ற ேவைலகளில் திறைம இருக்கேவண்டும்
அவனுக்கு இரத்தாம்பர நூலிலும், சிவப்பு நூலிலும்,
இளநீல நூலிலும் ேவைலச் ெசய்யத் ெதரிந்திருக்க
ேவண்டும். அவன் இங்கு யூதாவிலும் எருசேலமிலும்
இருக்கின்றவர்கேளாடும் என் தந்ைத தாவீதால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கேளாடும் ேவைலச்ெசய்ய
ேவண்டும். 8 லீபேனானில் உள்ள ேகதுரு, ேதவதாரு,
வாசைன மரங்கள் ேபான்றவற்றின் பலைககைளயும்
அனுப்பேவண்டும். உனது ேவைலக்காரர்கள்
லீபேனானில் உள்ள மரங்கைள ெவட்டத்
ெதரிந்தவர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். எனது
ேவைலக்காரர்கள் உனது ேவைலக்காரர்களுக்கு
உதவுவார்கள். 9 எனக்கு ஏராளமான
மரப்பலைககள் ேதைவ. ஏெனன்றால் நான்
கட்டப்ேபாகும் ஆலயமானது ெபரியதாகவும்

அழகானதாகவும் இருக்கும். 10 பலைககளுக்காக
மரத்ைத ெவட்டப்ேபாகும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கு நான் ெகாடுக்கப்ேபாகும்
கூலி இதுதான். நான் அவர்களின் உணவுக்காக
20,000 மரக்கால் ேகாதுைமையயும், 20,000
மரக்கால் வாற் ேகாதுைமையயும், 20,000 குடம்
திராட்ைசரசத்ைதயும், 20,000 குடம்
எண்ெணையயும் ெகாடுப்ேபன்” என்று ெசால்லி
அனுப்பினான்.

11 பிறகு ஈராம் சாெலாேமானுக்குப் பதில்
அனுப்பினான். ஈராம் அனுப்பிய ெசய்தியில் அவன்,
“சாெலாேமான், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
ேநசிக்கிறார். அதனால்தான் அவர்களுக்கு
ராஜாவாக உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார்”
எனக் குறிப்பிட்டான். 12 ஈராம் ேமலும்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கினார்.
அவர் தாவீதிற்கு ஞானமுைடய குமாரைனக்
ெகாடுத்தார். சாெலாேமான், உன்னிடம் ஞானமும்
அறிவும் உள்ளது. நீ கர்த்தருக்காக ஆலயம் கட்டிக்
ெகாண்டிருக்கிறாய். நீ உனக்காக ஒரு
அரண்மைனயும் கட்டுகிறாய். 13 நான் உன்னிடம்
ஈராம் அபி என்னும் ைகேதர்ந்த நிபுணைன
அனுப்புேவன். 14 அவனது தாய் தாண் என்னும்
ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவள். அவனது தந்ைத தீரு
என்னும் நாட்டிலிருந்து வந்தவன். ஈராம்அபி ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, கல், மரம்
ேபான்றவற்றில் திறைமயாக ேவைலச் ெசய்பவன்.
ேமலும் அவன் கருஞ் சிவப்பு, நீலம், சிவப்புத் துணிகள்
மற்றும் ெமன்பட்டுத்துணி ேபான்றவற்றில்
ேவைலச்ெசய்யும் திறைமயும்ெகாண்டவன். அவனால்
வைரபடம் அைமக்கவும் நீ ெசால்வதுேபால கட்டவும்
முடியும். அவன் உனது ைகத்ெதாழில்
வல்லுநர்கேளாடும் உனது தந்ைதயான ராஜா
தாவீதின் ைகத் ெதாழில் வல்லுநர்கேளாடும்
பணியாற்றுவான்.
15 “இப்ேபாது ஐயா, எங்களுக்கு ேகாதுைமையயும்,
வாற்ேகாதுைமையயும், திராட்ைசரசமும்,
எண்ெணயும் தருவதாக நீங்கள் கூறினீர்கள். அைவ
அைனத்ைதயும் என் ேவைலக்காரர்களிடம்
ெகாடுங்கள். 16 நாங்கள் லீபேனான் நாட்டிலிருந்து
மரங்கைள ெவட்டுேவாம். நாங்கள் ேதைவயான
அளவிற்கு மரங்கைள ெவட்டுேவாம். நாங்கள் மரப்
பலைககைளக் கட்டி ெதப்பங்கைளப் ேபான்று கடல்
வழியாக ேயாப்பாவைர ெகாண்டுவருேவாம். பிறகு
நீங்கள் எருசேலமிற்கு அவற்ைற எடுத்துச்
ெசல்லலாம்” என்றான்.

17 பிறகு, சாெலாேமான் இஸ்ரேவல் நாட்டில்
வாழும் அந்நியர்களின் ெதாைகையக்
கணக்ெகடுத்தான். இதுேபால ஏற்ெகனேவ தாவீது
ராஜாவும் கணக்ெகடுத்திருக்கிறான். தாவீது
சாெலாேமானின் தந்ைதயாகும். அவர்கள் 1,53,600
அந்நியர்கள் இருப்பைத அறிந்தனர். 18 அவர்களில்
70,000 ேபைரப் ெபாருட்கைளத் தூக்கிச்ெசல்ல
ேதர்ந்ெதடுத்தான். 80,000 ேபைர, மைலயில்
கல்ைல ெவட்டத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 3,600 ேபைர,
ேமற்பார்ைவ ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
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சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டுகிறான்

எருசேலமில் உள்ள ேமாரியா என்னும் மைல
மீது கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டும்
ேவைலைய சாெலாேமான் ஆரம்பித்தான்.

ேமாரியா மைலயில்தான் கர்த்தர் சாெலாேமானின்
தந்ைதயான தாவீதிற்கு காட்சியளித்தார். தாவீது
தயார்ெசய்து ைவத்திருந்த இடத்திேலேய
சாெலாேமான் ஆலயம் கட்டினான். இந்த இடம்
எபூசியனாகிய ஒர்னானின் களத்தில் இருந்தது. 2

சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய
நான்காவது ஆண்டின் இரண்டாவது மாதத்தில்
ஆலய ேவைலையத் ெதாடங்கினான்.

3 ேதவாலயத்தின் அடித்தளத்திற்கு சாெலாேமான்
பயன்படுத்திய அளவு முைறகள் வருமாறு:
அடித்தளமானது 90 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும்
உைடயது. சாெலாேமான் ஆலயத்ைத
அளந்தெபாழுது பைழய அளவு முைறையேய
பயன்படுத்தினான். 4 முகப்பு மண்டபமானது
ஆலயத்திற்கு முன்பாய் இருபது முழ நீளமும் 180
அடி உயரமுமாய் இருந்தது. சாெலாேமான் முகப்பு
மண்டபத்தின் உட்பாகத்ைத சுத்தமான தங்கத்
தகட்டால் மூடினான். 5 ஆலயத்தின் ெபரிய
மாளிைக சுவர்கைளத் ேதவதாரு மரப்பலைககளால்
ெசய்தான். அவற்ைறப் பசும்ெபான்னால்
இைழத்தான். அதன் ேமல் ேபரீச்சு ேவைலகைளயும்,
சங்கிலி ேவைலகைளயும் சித்தரித்தான். 6 அந்த
மாளிைகைய இரத்தினங்களால் அலங்கரித்தான்.
இவன் பயன்படுத்திய தங்கமானது
பர்வாயீமினுைடயது. 7 அந்த ஆலயத்தின்
உத்திரங்கள், நிைலகள், சுவர்கள், கதவுகள்
ேபான்றவற்ைறப் ெபான் தகட்டால் மூடினான்.
சுவர்களிேல ேகருபீன்கைளச் ெசய்து ைவத்தான்.

8 பிறகு, சாெலாேமான் மகாபரிசுத்தமான
இடத்ைதயும் கட்டினான். இது 20 முழ நீளமும், 20
முழ அகலமும் உைடயதாய் இருந்தது. இதன்
அகலம் ஆலயத்ைதப் ேபான்றேத. இதன்
சுவர்கைளப் பசும் ெபான்னால் இைழத்தான்.
இப்ெபான்னின் எைட 600 தாலமாகும். 9 தங்க
ஆணிகள் 50 ேசக்கல் எைடயுள்ளது. ேமல்
அைறகைளயும் ெபான்னால் இைழத்தான். 10

சாெலாேமான் இரண்டு ேகருபீன்கைளச் ெசய்து
மகாபரிசுத்தமான இடத்தில் ைவத்தான்.
அவற்ைறயும் ெபான் தகட்டால் மூடினான். 11

ேகருபீன்களின் ஒவ்ெவாரு சிறகும் 5 முழ
நீளமுைடயது. ஆக ெமாத்தம் சிறகுகளின் நீளம் 20
முழ நீளமாயிருந்தது. முதல் ேகருபீனின் ஒரு சிறகு
அந்த அைறயின் ஒரு சுவைரத் ெதாட்டது. அதன்
இன்ெனாரு சிறகு இன்ெனாரு ேகருபீனின் சிறைகத்
ெதாட்டது. 12 இரண்டாவது ேகருபீனின்
இன்ெனாரு சிறகானது அவ்வைறயின் இன்ெனாரு
சுவைரத் ெதாட்டது. 13 ேகருபீன்களின் சிறகுகள்
ெமாத்தமாக 30 அடி நீளத்தில் பரவியிருந்தன.
ேகருபீன்கள் பரிசுத்த இடத்ைத ேநாக்கிய வண்ணம்
நின்றன.

14 சாெலாேமான் திைரைய இளநீலம், சிவப்பு,
இரத்தாம்பரம், ெமல்லிய லினன் ேபான்ற நூல்களால்
ெசய்தான். அதன்ேமல் ேகருபீன் வடிவங்கைளயும்
அைமத்தான்.

15 சாெலாேமான் ஆலயத்திற்கு முன்னால்
இரண்டு தூண்கைள அைமத்தான். அவற்றின் உயரம்
35 முழமாகும். அவற்றின் ேமல் முைனயில் 5 முழ
உயர கும்பங்கைளயும் ைவத்தான். 16 சாெலாேமான்
சங்கிலிகைளயும் ெசய்தான். அவற்ைறத் தூண்களின்
ேமல் முைனயில் ெபாருத்தினான். அச்சங்கிலிகளில்
100 மாதளம் பழங்கைளச் ெசய்து ெதாங்கவிட்டான்.
17 பிறகு சாெலாேமான் அத்தூண்கைள
ஆலயத்திற்கு முன்னர் தூக்கி நிறுத்தினான். ஒரு
தூண் வலது பக்கத்திலும் இன்ெனாரு தூண் இடது
பக்கத்திலும் நிறுத்தினான். வலது பக்கமுள்ள
தூணுக்கு சாெலாேமான் “யாகீன்” என்றும் இடது
பக்கமுள்ள தூணுக்கு “ேபாவாஸ்” என்றும்
ெபயரிட்டான்.

ஆலயத்திற்கானப் ெபாருட்கள்

சாெலாேமான் ஒரு பலிபீடத்ைத
ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். அது 30 அடி
நீளமும், 30 அடி அகலமும், 18 அடி உயரமும்

ெகாண்டது. 2 பிறகு ஒரு ெபரிய ெதாட்டிையச்
ெசய்ய சாெலாேமான் உருக்கிய ெவண்கலத்ைதப்
பயன்படுத்தினான். இது வட்ட வடிவத்தில் ஒரு
விளிம்பிலிருந்து மறுவிளிம்புவைர 18 அடி அகலம்
ெகாண்டதாக இருந்தது. 7 1/2 அடி உயரமும், 45
அடி சுற்றளவும் ெகாண்டிருந்தது. 3 ெதாட்டியின்
கீழ்ப்புறமாய் காைளகளின் உருவங்கள்
ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்டு 18 அடி உயரத்தில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டு வரிைசகளில்
காைளயின் உருவங்கள் ெதாட்டிேயாடு
வார்க்கப்பட்டன. 4 இத்ெதாட்டி 12 காைள
உருவங்களின் ேமல் ைவக்கப்பட்டது. அவற்றில் 3
காைளகள் வடக்கு ேநாக்கியும், 3 காைளகள் ேமற்கு
ேநாக்கியும், 3 காைளகள் கிழக்கு ேநாக்கியும், 3
காைளகள் ெதற்கு ேநாக்கியும் இருந்தன. ெபரிய
ெதாட்டியானது இக்காைளகளின் ேமல் இருந்தது.
அவற்றின் பின்பக்கம் உட்புறமாய் இருந்தது. 5

ெபரிய ெவண்கலத் ெதாட்டியின் கனம் 4 விரல்கைட
அளவுள்ளது. ெதாட்டியின் விளிம்பானது கப்பின்
விளிம்புேபால் இருந்தது. அவ்விளிம்பானது லீலி பூ
ேபாலவும் இருந்தது. இது 3,000 குடம் தண்ணீர்
ெகாள்ளளவு ெகாண்டது.

6 சாெலாேமான் 10 குழாய்கள் ெபாருத்தப்பட்ட
கிண்ணங்கைளச் ெசய்தான். இவற்றில் 5
கிண்ணங்கைளத் ெதாட்டியின் வலது பக்கத்திலும், 5
கிண்ணங்கைள இடது பக்கத்திலும் ைவத்தான்.
தகனபலிக்கான ெபாருட்கைளச் சுத்தப்படுத்த
இக்ேகாப்ைபகள் பயன்பட்டன. பலிகைளக்
ெகாடுக்கும் முன்பு குளித்து பரிசுத்தமாகும்
ெபாருட்டு ஆசாரியர்களால் ெவண்கலத் ெதாட்டி
பயன்படுத்தப்பட்டது.

7 சாெலாேமான் 10 விளக்குத் தண்டுகைளத்
தங்கத்தில் ெசய்தான். அவன் விளக்குத்
தண்டுகைளச் ெசய்வதற்கான விதிமுைறகைளப்
பயன்படுத்தினான். அவன் அவ்விளக்குத் தண்டுகைள
ஆலயத்தில் ைவத்தான். 5 விளக்குத் தண்டுகைள
வலது பக்கத்திலும், 5 விளக்குத் தண்டுகைள இடது
பக்கத்திலும் ைவத்தான். 8 சாெலாேமான் 10
ேமைஜகைளச் ெசய்து ஆலயத்தில் ைவத்தான்.
அவற்றில் 5 ேமைஜகைள வலது பக்கத்திலும், 5
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ேமைஜகைள இடது பக்கத்திலும் ைவத்தான்.
சாெலாேமான் 100 குழாய் ெபாருத்தப்பட்ட
கிண்ணங்கைளத் தங்கத்தால் ெசய்தான். 9

சாெலாேமான் ஆசாரியர்களின் பிரகாரத்ைதயும்,
ெபரிய பிரகாரத்ைதயும், மற்ற பிரகாரங்கைளயும்
வாசேலாடு அைமத்தான். அவன் பிரகாரக்
கதவுகைள ெவண்கலத் தகடுகளால் மூடினான். 10

ெதாட்டிைய ஆலயத்தின் வலதுபுறத்தில்
ெதன்கிழக்காக ைவத்தான்.

11 ஈராம் ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல்
கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும் ெசய்தான். பிறகு
அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக சாெலாேமான்
ராஜாவுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய ேவைலகைளச்
ெசய்து முடித்தான்.

12 அதுவைர அவன் இரண்டு தூண்கைளயும்,
தூண்களின் ேமல் உள்ள கும்பங்கைளயும்
குமிழ்கைளயும் இவற்ைற மூடுவதற்கான
வைலகைளயும் ெசய்திருந்தான்.
13 இரண்டு வைலகைளயும் அலங்கரிப்பதற்காக
400 மாதளம் பழங்கைளயும் ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு
வைலயிலும் இருவரிைசயாக மாதளம்
பழங்கைளத் ெதாங்கவிட்டான். இவ்வைலகள்
இரண்டு தூண்களின் ேமலுள்ள கும்பங்கைள
மூடிக்ெகாண்டிருந்தன.
14 தாங்கிகைளயும் தாங்கிகளின் ேமலுள்ள
பாத்திரங்கைளயும் ஈராம் ெசய்தான்.
15 ஈராம் ஒரு ெபரிய ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும்
அதற்கடியில் 12 காைளகைளயும்
ெசய்துமுடித்தான்.
16 ஈராம் ெசப்புச் சட்டிகைளயும், சாம்பல்
கரண்டிகைளயும், முள் துறடுகள் ேபான்ற
பணிமூட்டுகள் ேபான்றவற்ைறயும் ராஜா
சாெலாேமானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்காகச் ெசய்தான்.

இைவ பளபளப்பாக்கப்பட்ட ெவண்கலத்தால்
ெசய்யப்பட்டன. 17 ராஜா சாெலாேமான் முதலில்
இவற்ைறக் களிமண் வார்ப்படங்களில் வடித்தான்.
அக்களிமண் வார்ப்படங்கள் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கில் சுக்ேகாத் மற்றும் சேரத்தா ஆகிய
ஊர்களுக்கு இைடயில் ெசய்யப்பட்டன. 18

இதுேபால் ஏராளமான ெபாருட்கைள
சாெலாேமான் ெசய்தான். இதற்குரிய
ெவண்கலத்தின் எைடைய அளக்க யாரும் முயற்சி
ெசய்யவில்ைல.

19 ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு ேவண்டிய
அைனத்து ெபாருட்கைளயும் சாெலாேமான்
ெசய்தான். அவன் தங்கத்தாலான பலிபீடத்ைதச்
ெசய்தான். சமூகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும்
ேமைஜகைளயும் அவன் ெசய்தான். 20

சாெலாேமான் விளக்குத் தண்டுகைளயும் அதன்ேமல்
ைவக்க விளக்குகைளயும் சுத்தமான தங்கத்தால்
ெசய்தான். உள்புறமிருந்த பரிசுத்த இடத்தில்
சன்னதிக்கு முன்பு முைறப்படி விளக்கு
ஏற்றுவதற்காக இைவச் ெசய்யப்பட்டன. 21

பூக்கைளயும், விளக்குகைளயும், இடுக்கிகைளயும்,
22 கத்திகைளயும், கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும்,
தூபகலசங்கைளயும் ெசய்ய சாெலாேமான் தூய
ெபான்ைனேய பயன்படுத்தினான். மகா பரிசுத்தமான
இடத்தின் உட்கதவுகைளயும் ஆலயத்தின்

கதவுகைளயும் வாசல் கதவுகைளயும் ெபான்னால்
ெசய்வித்தான்.

பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக
சாெலாேமான் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலெயல்லாம் முடிக்கப்பட்டது.

ஆலயத்திற்காக தாவீது தந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் சாெலாேமான் ெகாண்டு
வந்தான். ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ேமைஜ
நாற்காலிகைளயும் ெகாண்டுவந்து ேதவனுைடய
ஆலயத்தில் கருவூலத்தின் அைறகளில் ைவத்தான்.

பரிசுத்தப் ெபட்டி ஆலயத்திற்குள் ெகாண்டு
வரப்படுகிறது

2 இஸ்ரேவலில் இருக்கிற மூத்தவர்கைளயும்,
எல்லாக் ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கைளயும்,
குடும்பத் தைலவர்கைளயும் சாெலாேமான்
எருசேலமில் ஒன்றாகக் கூட்டினான். தாவீதின்
நகரிலிருந்து கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரேவ இவ்வாறு ெசய்தான்.
சீேயான் தாவீதின் நகரமாகும். 3 இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஆட்களும் சாெலாேமானுடன் அைடக்கல
கூடாரப் பண்டிைக விருந்தில் கூடினார்கள்.
இவ்விருந்து ஏழாவது மாதத்தில் (ெசப்டம்பர்)
நைடெபற்றது.

4 இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் அைனவரும் கூடியதும்
ேலவியர்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்கினார்கள். 5 உடேன ஆசாரியர்களும்
ேலவியர்களும் எருசேலமுக்கு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையத் தூக்கிக் ெகாண்டு வந்தனர். ேமலும்
ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்திற்குள் இருந்த
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும் கூட
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தனர். 6

சாெலாேமான் ராஜாவும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஒன்றாகக்
கூடினார்கள். அவர்கள் ெசம்மறியாட்டுக்
கடாக்கைளயும் காைளகைளயும் பலிெகாடுத்தனர்.
எவராலும் எண்ணி கணக்கிட முடியாத
ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கள், மற்றும் காைளகளின்
எண்ணிக்ைக மிகுதியாக இருந்தது. 7 பிறகு
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய அதைன ைவப்பதற்காகச் ெசய்யப்பட்ட
மகா பரிசுத்தமான இடத்திற்கு ஆலயத்திற்குள்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் அதைனக்
ேகருபீன்களின் சிறகுகளுக்கு அடியில் ைவத்தனர். 8

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு ேமேல ேகருபீன்கள்
தமது சிறகுகைள விரித்து அதைன மூடியவண்ணம்
இருந்தது. இச்சிறகுகள் அப்ெபட்டிையத் தூக்கப்
பயன்படும் தண்டுகைளயும் மூடிக்ெகாண்டிருந்தன. 9

மகா பரிசுத்த இடத்தின் முன்பிருந்து
காணத்தக்கைவயாகப் ெபட்டியிலிருந்த தண்டுகள்
மிகவும் நீளமானைவயாக இருந்தன. அதைன
எவராலும் ஆலயத்திற்கு ெவளிேய இருந்து
காணமுடியவில்ைல. ஆனால் அத்தண்டுகள் இன்றும்
கூட அங்ேகேய உள்ளன. 10 அந்த உடன்படிக்ைக
ெபட்டிக்குள் இரண்டு கற்பலைககைளத் தவிர ேவறு
எதுவும் இல்ைல. ேமாேச ஒேரப் மைலயில் ைவத்து
இந்த இரண்டு கற்பலைககைளயும் ெபட்டிக்குள்
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6

ைவத்தான். ஒேரபில்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துெகாண்டார். இது இஸ்ரேவலர்கள் எகிப்ைத
விட்டு ெவளிேய வந்த பிறகு நடந்தது.

11 அங்கிருந்த ஆசாரியர்கள் எல்லாம் தங்கைள
பரிசுத்தமாக்கிக்ெகாள்ள சடங்குகைளச்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் பரிசுத்த
இடத்ைத விட்டு ெவளிேய வந்ததும் தங்களுைடய
விேசஷ குழுக்களின்படியில்லாமல் ஒன்றாக ேசர்ந்து
நின்றார்கள். 12 ேலவியப் பாடகர்கள் அைனவரும்
பலிபீடத்தின் கிழக்குப்பகுதியில் நின்றுெகாண்டனர்.
ஆசாப், எமான் மற்றும் எதுத்தூனிய பாடல் குழுவினர்
அைனவரும் தமது குமாரர்களுடனும்
உறவினர்களுடனும் அங்கு இருந்தார்கள். அவர்கள்
ெவண்ணிற ெமன்ைமயான ஆைடைய
அணிந்திருந்தனர். அவர்களிடம் ைகத்தாளங்களும்
சுரமண்டலங்களும் தம்புருக்களும் இருந்தன.
ேலவியப் பாடகர்கேளாடு 120 ஆசாரியர்களும்
இருந்தனர். இந்த 120 ஆசாரியர்களும்
எக்காளங்கைள ஊதினார்கள். 13 எக்காளங்கைள
ஊதியவர்களும் பாடல்கைளப் பாடியவர்களும் ஒேர
ஆைளப்ேபால இருந்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தைரப்
புகழ்ந்தும் கர்த்தருக்கு நன்றி ெசால்லியும் ஒேர
குரலில் ஒருமித்துப் பாடினார்கள்.
வாத்தியக்கருவிகைளயும், இைசக்கருவிகைளயும்,
தாளக் கருவிகைளயும் ஒன்றாக மீட்டி ெபருத்த
ஓைசைய அவர்கள் எழுப்பினார்கள். அவர்கள் பாடிய
பாட்டு இதுதான்:
“கர்த்தைரத் துதியுங்கள் ஏெனன்றால் கர்த்தர்
நல்லவர்.
கர்த்தருைடய கருைண என்ெறன்றும்

நிைலத்திருக்கிறது.”
பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயமானது ேமகங்களால்
மூடப்பட்டது. 14 ேமகத்தின் இைடயூறால்
ஆசாரியர்களால் ெதாடர்ந்து பணிச்ெசய்ய
முடியவில்ைல. கர்த்தருைடய மகிைம ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று.

பிறகு சாெலாேமான், “இந்த இருண்ட
ேமகத்தில் நான் இருப்ேபன் என்று கர்த்தர்
கூறினார். 2 கர்த்தாேவ, நீர் வாழ்வதற்காக

நான் ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டிேனன். இது உயரமான
வீடு. என்ெறன்றும் நீர் இருப்பதற்குரிய இடம்!”
என்றான்.

சாெலாேமானின் ேபச்சு
3 தனக்கு முன்னால் கூடியிருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் பக்கம் திரும்பி ராஜா சாெலாேமான்
அவர்கைள ஆசீர்வாதம் ெசய்தான். 4 அவன்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
என் தந்ைதயான தாவீேதாடு ேபசும்ேபாது கர்த்தர்
வாக்களித்தபடி இப்ேபாது ெசய்து முடித்துள்ளார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர், 5 ‘எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ெவளிேயற்றி அைழத்துக் ெகாண்டு வந்த
நாள் முதலாக நான் இஸ்ரேவலின் எந்த
ேகாத்திரத்திலிருந்தும் என் நாமத்தில் ஒரு வீட்ைட
கட்டிக்ெகாள்ள எந்த நகரத்ைதயும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல. என் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வழிநடத்திச் ெசல்ல எந்த தைலவைனயும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல. 6 ஆனால் இப்ேபாது எனது

நாமத்திற்காக எருசேலைமத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன். ேமலும் என்னுைடய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்திச் ெசல்ல
தாவீைதத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.’
7 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
நாமத்திற்காக ஆலயம் கட்ட ேவண்டுெமன்று என்
தந்ைத தாவீது விரும்பினார். 8 ஆனால் கர்த்தர் என்
தந்ைதயிடம், ‘தாவீது, எனது ேபரால் ஆலயம் கட்ட
விரும்புகிறாய், உனது எண்ணம் நல்லதுதான். 9

ஆனால் உன்னால் ஆலயம் கட்டமுடியாது. உன்
குமாரன் என்ேபரால் ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்’
என்றார். 10 இப்ேபாது கர்த்தர் தான் என்ன ெசய்யப்
ேபாவதாகச் ெசான்னாேரா அதைனச் ெசய்து
முடித்துவிட்டார். என் தந்ைதயின் இடத்தில் நான்
புதிய ராஜாவாக இருக்கிேறன். தாவீது என்னுைடய
தந்ைத. இப்ேபாது நான் இஸ்ரேவலரின் ராஜா.
இதுதான் கர்த்தர் அளித்த வாக்குறுதி. நான்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
நாமத்திற்காக ஆலயம் கட்டிவிட்ேடன். 11

ஆலயத்திற்குள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ைவத்துவிட்ேடன். உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டி கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகையக்
ெகாண்டுள்ளது. கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
இந்த உடன்படிக்ைகையச் ெசய்தார்” என்றான்.

சாெலாேமானின் ெஜபம்
12 சாெலாேமான் கர்த்தருைடய பலிபீடத்திற்கு
முன்பாக நின்றான். அவன் கூடியிருக்கிற எல்லா
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்பாக நின்றான். அவன்
தன் ைககைள விரித்தான். 13 சாெலாேமான்
ெவண்கலத்தால் ஒரு ேமைட ெசய்திருந்தான். அது 5
முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும் 3 முழ உயரமும்
ெகாண்டது. அதைன ெவளிப்பிரகாரத்தின் மத்தியில்
ைவத்தான். பிறகு அவன் ேமைடயின் ேமல் ஏறினான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்னால் முழங்கால்
ேபாட்டு நின்றான். சாெலாேமான் தனது ைககைள
வானத்ைத ேநாக்கி விரித்து உயர்த்தினான். 14

சாெலாேமான்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
வானத்திலும் பூமியிலும் உம்ைம ேபான்ற ஒரு ேதவன்
இல்ைல. நீர் உம்முைடய அன்பினாலும்
இரக்கத்தினாலும் ஆன உடன்படிக்ைகைய
காப்பாற்றி வருகிறீர். தம் முழு இருதயத்துடன்
ேநர்ைமயாக வாழ்ந்து உமக்கு பணிந்து
நடக்கும்ேபாது, உம்முைடய ஊழியக்காரர்கேளாடும்
உடன்படிக்ைகையக் காப்பாற்றி வருகிறீர். 15

உம்முைடய ஊழியக்காரனான தாவீதிற்கு நீர் தந்த
வாக்குறுதிைய காப்பாற்றினீர். தாவீது என்னுைடய
தந்ைத. வாய் வழியாக நீர் வாக்குறுதி தந்தீர். ேமலும்
இன்று உம்முைடய கரங்களினால் அந்த வாக்குறுதி
நிைறேவறுமாறு ெசய்திருக்கிறீர். 16 இப்ெபாழுது,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்முைடய
ஊழியக்காரனான தாவீதிற்குத் தந்த
வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றும். நீர், ‘தாவீது, என்
முன்னிைலயில் இஸ்ரேவலரின் சிங்காசனத்தில்
உனது குடும்பத்திலிருந்து ஒருவைன
அமரச்ெசய்வதில் நீ ேதால்வி அைடயமாட்டாய்.
தாங்கள் ெசய்வதில் உன் குமாரர்கள் கவனமாக
இருந்தால்தான் இது நைடெபறும். அவர்கள் எனது
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சட்டங்களுக்கு நீ அடிபணிந்தது ேபாலேவ
பணியேவண்டும்’ என்று வாக்குறுதி ெகாடுத்தீர். 17

இப்ேபாது இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உமது வாக்குறுதி உண்ைமயாகட்டும். நீர் இந்த
வாக்குறுதிைய உமது ஊழியக்காரனான தாவீதிற்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறீர்.
18 “ஆனால் ேதவனாகிய நீர் உண்ைமயில்
ஜனங்கேளாடு பூமியில் வசிக்கமாட்டீர் என்பைத
நாங்கள் அறிேவாம். பரேலாகமும் அதற்கு
ேமலானதும் கூட உம்ைம கட்டுப்படுத்த முடியாது.
நான் கட்டியுள்ள இந்த ஆலயமும் கூட உம்ைம
ைவத்திருக்காது என்பைத அறிேவாம். 19 எனினும்
எனது ெஜபத்ைதக் ேகளும். நான் இரக்கத்திற்காக
ெகஞ்சுகிேறன். எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உம்ைம அைழக்கும் என் குரைலக் ேகளும். உம்ைம
ேநாக்கி நான் ெசய்யும் ெஜபங்கைளயும் ேகளும்.
நான் உம்முைடய ஊழியக்காரன். 20 இரவும் பகலும்
இவ்வாலயத்ைத கண்ேணாக்கிப் பாரும் என்று
ெஜபித்துக்ெகாள்கிேறன். இந்த இடத்தில் உமது
நாமத்ைத இடுவதாக நீர் ெசான்னீர். உம்முைடய
அடியானாகிய நான் இவ்வாலயத்ைத
ேநாக்கும்ெபாழுது ெசய்யும் ெஜபத்ைதக் ேகளும். 21

எனது ெஜபங்கைளக் ேகளும். உம்முைடய
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ெஜபங்கைளயும் ேகளும்.
நாங்கள் இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கி ெஜபிக்கும்ேபாது
ெசவிெகாடும். நீர் பரேலாகத்தில் இருந்தாலும்
எங்கைள கவனிப்பீராக. எங்கள் ெஜபங்கைள நீர்
ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் எங்கள் மீறுதல்கைள
மன்னியும்.
22 “ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்கு எதிராகக் குற்றம்
ெசய்து இருக்கலாம். அப்படி ேநரும்ேபாது, குற்றம்
சாட்டப்பட்டவன் தன்ைன நிரபராதி என்று
நிரூபிக்கும்ெபாருட்டு உமது நாமத்ைதப் பயன்படுத்தி
வாக்குறுதி ெசய்யலாம். ஆலயத்தில் உள்ள உமது
பலிபீடத்தின் முன்னிைலயில் அங்ஙனம் ஒருவன்
வந்து வாக்குறுதிச் ெசய்யும்ேபாது, 23 அதைன
பரேலாகத்தில் இருந்து ெசவிெகாடுத்துக் ேகளும்.
பிறகு அவர்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்கும்!
ெகட்டவர்கைளத் தண்டியும். அவன் பிறருக்கு
எத்தைகய துன்பத்ைதத் தந்தாேனா அத்தைகய
துன்பத்ைத அவன் ெபறும்படி ெசய்யேவண்டும்.
ேநர்ைமயானைதச் ெசய்தவன் அப்பாவி என்பைத
நிரூபியும்.
24 “உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உமக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்து அதனால் அவர்கள் தம்
எதிரிகளால் ேதாற்கடிக்கப்படலாம். அதற்குப்பின்
அவர்கள் உம்மிடம் திரும்பிவந்து உம்முைடய
ேபைரச் ெசால்லி ெஜபித்து உமது ஆலயத்தில்
ெகஞ்சலாம். 25 அப்ெபாழுது பரேலாகத்திலிருந்து
அதைன ேகட்டு அவர்களது பாவங்கைள மன்னியும்.
நீர் அவர்களுக்கும் அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கும்
ெகாடுத்த நாட்டிற்கு அவர்கைள திரும்பக் ெகாண்டு
வாரும்.
26 “வானம் மூடிக்ெகாள்வதால் மைழ வராமல்
ேபாகலாம். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உமக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்யும்ேபாது நிகழும். இதன் பிறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மனம்மாறி வருந்தி
இவ்வாலயத்திற்கு வந்து ெஜபம் ெசய்தால்
உம்முைடய ேபைரச் ெசால்லி முைறயிட்டு,
உம்முைடய தண்டைனயால் தம் பாவங்கைளயும்

விட்டுவிட்டால், 27 அவர்களின் முைறயீட்ைட
பரேலாகத்திலிருந்து ேகளும். அவர்களது
பாவங்கைள மன்னியும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் உம்முைடய ஊழியர்கள். அவர்கள்
சரியான முைறயில் வாழ்வதற்குக்
கற்றுக்ெகாடுங்கள். உம்முைடய நிலத்திற்கு
மைழையக் ெகாடும். இது உம்மால் உம்முைடய
ஜனங்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட நாடு.
28 “நிலத்தில் ெபரும் பஞ்சேமா, ெகாடிய ேநாேயா,
வறட்சி, சாவி, ெவட்டுக்கிளி, பச்ைசக்கிளி
ேபான்றவற்றால் பயிரழிேவா ஏற்படலாம். அல்லது
பைகவர்கள் இஸ்ரேவலரின் நகரங்கைளத்
தாக்கலாம். அல்லது இஸ்ரேவலில் ஏதாவது ேநாய்
வரலாம். 29 உமது இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
எவராவது வந்து ெஜபம் ெசய்து ெகஞ்சினால்,
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் துன்பங்கைளயும்
வலிையயும் உணர்ந்து இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கித்
தம் ைககைள விரித்து முைறயிட்டால், 30

பரேலாகத்திலிருந்து அதைனக் ேகளும். நீர்
இருக்கிற பரேலாகத்திலிருந்து அவற்ைறக் ேகட்டு
மன்னித்துவிடும். ஒவ்ெவாருவனும் ெபறத்தக்கது
எதுேவா அதைனக் ெகாடும். ஏெனன்றால்
ஒவ்ெவாருவனின் மனதிலும் இருப்பைத நீர் அறிவீர்.
பிறகு, நீர் மட்டுேம ஒருவருைடய மனதில் இருப்பைத
அறிவீர். 31 ஜனங்கள் எங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்த நிலத்தில் வசிக்கும்வைர உமக்கு பயந்து
கீழ்ப்படிவார்கள்.
32 “ஒருவன் அந்நியனாக, இஸ்ரேவலரின்
ஒருவனாக இல்லாமல் இருக்கலாம். எனினும் அவன்
தூர நாட்டிலிருந்து இவ்வாலயத்திற்கு உம்முைடய
மகத்தான நாமத்தின் நிமித்தமும், உம்முைடய
வலிைமயான கரத்தின் நிமித்தமும் தண்டிக்கின்ற
உம்முைடய கரத்தின் நிமித்தமும் வரலாம். அவ்வாறு
அவன் வந்து உமது ஆலயத்தில் ெஜபம் ெசய்தால், 33

அதைன பரேலாகத்திலிருந்து ேகளும். நீர் இருக்கிற
பரேலாகத்திலிருந்ேத அவனுக்கு ேவண்டியைதச்
ெசய்யும். அதனால் பூமியில் உள்ள அைனவரும்
உம்முைடய நாமத்ைத அறிந்து உம்ைம
மதிப்பார்கள். அவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்
ேபான்ேற மதிப்பார்கள். பூமியில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும், என்னால் கட்டப்பட்ட இவ்வாலயம்
உமது நாமத்தால் அைழக்கப்படும் என்பைத
அறிவார்கள்.
34 “உம்முைடய ஜனங்கைளத் தம் பைகவர்களுக்கு
எதிராக நீர் சண்ைடயிட அனுப்பும்ேபாது அவர்கள்
அங்கிருந்து உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
இந்நகரத்ைதேயா உம்முைடய நாமத்திற்காக
என்னால் கட்டப்பட்ட இவ்வாலயத்ைதப் பார்த்ேதா
ெஜபம் ெசய்தால், 35 பரேலாகத்தில் இருந்து
அதைனக் ேகளும். உதவிக்காக அவர்கள்
ெகஞ்சும்ேபாது அதைனக் ேகளும். ேகட்டு
அவர்களுக்கு உதவும்.
36 “ஜனங்கள் உமக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்வார்கள். பாவம் ெசய்யாதவர் யாருமில்ைல.
அவர்கள் மீது உமக்கு ேகாபம் வரும். அவர்கைள
எதிரி ேதாற்கடிக்குமாறு ெசய்வீர். ேமலும் அவர்கள்
சிைறபிடிக்கப்பட்டு அருகிேலா ெதாைலவிேலா
இருக்கிற நிலத்திற்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்படுமாறு
ெசய்வீர். 37 அவர்கள் சிைறயிருக்கிற நிலப்பகுதியில்
உண்ைமைய உணர்ந்து மனம் திரும்பி உம்மிடம்
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ெகஞ்சுவார்கள். அவர்கள், ‘நாங்கள் பாவம்
ெசய்ேதாம். நாங்கள் தவறு ெசய்துவிட்ேடாம். ேகடு
புரிந்துவிட்ேடாம்’ என்று ெசால்வார்கள். 38 பிறகு
அவர்கள் ைகதிகளாக உள்ள நிலத்தில் தங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும் முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடம்
திரும்பிவருவார்கள். அவர்கள் உம்மால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு தமது முற்பிதாக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட இந்நாட்ைட ேநாக்கி ெஜபம்
ெசய்யலாம். உம்முைடய ேபரால் நான் கட்டிய
இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கியும் அவர்கள் வணங்கி
ெஜபம் ெசய்யலாம். 39 அப்ேபாது
பரேலாகத்திலிருந்து நீர் அவற்ைறக் ேகளும். நீர்
இருக்கும் பரேலாகத்திலிருந்ேத அவர்களது
ெஜபங்கைள ஏற்றுக் ெகாண்டு உதவும். உமக்கு
எதிராக பாவம் ெசய்த உம்முைடய ஜனங்கைள
மன்னியும். 40 இப்ேபாது எனது ேதவேன,
உம்முைடய கண்கைளயும் ெசவிகைளயும்
திறக்கும்படி ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். நாங்கள்
இங்கிருந்து ெஜபிப்பைதெயல்லாம் ேகட்டு அதில்
கவனம் ெசலுத்தும்.

41 “இப்ேபாது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ!
எழுந்திரும். உம்முைடய பலத்ைதக் காட்டும்.
இந்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி வீற்றிருக்கும்

இடத்திற்கு வருக!
உம்முைடய ஆசாரியர்கள் இரட்சிப்பின் ஆைடைய
அணியட்டும்.
இத்தைகய நல்ல காரியங்கைளப்பற்றி

உம்முைடய உண்ைமயான ெதாண்டர்கள்
மகிழட்டும்.

42 ேதவனாகிய கர்த்தாேவ! அபிேஷகிக்கப்பட்ட
உம்முைடய ராஜாைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
உம்முைடய உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனான

தாவீைத நிைனத்துக்ெகாள்ளும்” என்றான்.

கர்த்தருக்ெகன்று ஆலயம் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது

சாெலாேமான் தனது ெஜபத்ைத
முடித்தேபாது வானத்திலிருந்து அக்கினி
வந்தது. அது தகன பலிகைளயும்

காணிக்ைககைளயும் எரித்தது. கர்த்தருைடய
மகிைம ஆலயத்ைத நிரப்பியது. 2 கர்த்தருைடய
மகிைம ஆலயத்தில் நிரம்பியிருந்ததால்
ஆசாரியர்களால் ஆலயத்திற்குள் நுைழய
முடியவில்ைல. 3 வானுலகத்திலிருந்து அக்கினி
இறங்கி வருவைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
பார்த்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
மகிைம ஆலயத்திற்குள் நிரம்பியிருப்பைதயும்
பார்த்தனர். அவர்கள் தைரயில் முகங்குப்புற விழுந்து
ெதாழுது ெகாண்டு கர்த்தருக்கு நன்றி
ெசான்னார்கள். அவர்கள்,
“கர்த்தர் நல்லவர்.
அவரது கிருைப என்ெறன்ைறக்கும் ெதாடர்கிறது”

என்றனர்.
4 கர்த்தருக்கு முன்னால் சாெலாேமானும்
ஜனங்களும் பலிகைளச் ெசலுத்தினர். 5

சாெலாேமான் ராஜா 22,000 காைளகைளயும்,
1,20,000 ெவள்ளாடுகைளயும் பலியிட்டான்.
ராஜாவும் அைனத்து ஜனங்களும் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
அவ்வாலயத்ைத ேதவைன ஆராதிப்பதற்கு மட்டுேம

பயன்படுத்தினார்கள். 6 ஆசாரியர்கள் தமது
பணிையச் ெசய்ய எப்ேபாதும் தயாராக
இருந்தார்கள். ேலவியர்களும் கர்த்தைரப் பாட
எப்ெபாழுதும் தயாராக இைசக் கருவிகேளாடு
நின்றனர். இந்த இைசக் கருவிகள் தாவீது
ராஜாவால் கர்த்தருக்கு நன்றி ெசால்வதற்காக
உருவாக்கப்பட்டைவ. ஆசாரியர்களும்,
ேலவியர்களும், “கர்த்தைரத் துதியுங்கள்,
அவருைடய அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடர்கிறது”
என்றனர். ஆசாரியர்கள் தங்கள் எக்காளங்கைள
ேலவியர்களுக்கு எதிராக நின்று ஊதினார்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் நின்று ெகாண்டு
இருந்தனர்.

7 சாெலாேமான் பிரகாரத்தின் நடுப்பகுதிைய
பரிசுத்தமாக்கினான். அது கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு முன்பாக இருந்தது. அந்த
இடத்தில்தான் சாெலாேமான் தகன பலிகைளயும்,
சமாதான பலியின் ெகாழுப்ைபயும் ெகாடுத்தான்.
ெவண்கல பலிபீடமானது எல்லா தகனபலிகைளயும்
தானியக் காணிக்ைககைளயும், நிணத்ைதயும்
தாங்காது என்பதாேலேய சாெலாேமான் இந்த
நடுப்பகுதிையப் பயன்படுத்தினான்.

8 சாெலாேமானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ஏழு
நாள் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடினார்கள்.
சாெலாேமாேனாடு ெபரிய அளவிலான கூட்டம்
ேசர்ந்திருந்தது. அவர்கள் ஆமாத் நகரத்தின்
எல்ைலயிலிருந்து எகிப்தின் நதி மட்டும்
கூடினார்கள். 9 எட்டாவது நாள் அவர்களுக்குப்
பரிசுத்தக் கூட்டம் இருந்தது. ஏெனன்றால் அவர்கள்
ஏழுநாட்கள் பண்டிைக ெகாண்டாடினார்கள்.
அவர்கள் பலிபீடத்ைதப் பரிசுத்தமாக்கினார்கள்.
அதைன கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்வதற்கு மட்டுேம
பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் அந்தப் பண்டிைகைய
ஏழு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள். 10 ஏழாவது
மாதத்தின் 23வது நாளில் சாெலாேமான் ஜனங்கைள
வீட்டிற்குத் திரும்ப அனுப்பினான். ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். அவர்களின் இதயம்
மகிழ்ச்சியால் நிரம்பியது. ஏெனன்றால் கர்த்தர்
தாவீதிடமும் சாெலாேமானிடமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும் அன்பாக இருந்தார்.

சாெலாேமானிடம் கர்த்தர் வருகிறார்
11 சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைனையயும் கட்டி முடித்தான். கர்த்தருைடய
ஆலயத்திலும் தன் அரண்மைனயிலும்
திட்டமிட்டபடிேய ெவற்றிகரமாகக் கட்டி முடித்தான்.
12 பிறகு இரவில் சாெலாேமானிடம் கர்த்தர்
வந்தார். கர்த்தர் அவனிடம்,
“சாெலாேமான், நான் உனது ெஜபத்ைதக்
ேகட்ேடன். நான் இந்த இடத்ைத எனக்குப் பலிகள்
தருவதற்குரிய இடமாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 13

நான் வானத்ைத மூடினால் பின் மைழ வராமல்
ேபாகும். நான் ெவட்டுக்கிளிகளுக்கு
கட்டைளயிட்டால் அது பயிைர அழித்துப்ேபாடும்
அல்லது என் ஜனங்களிடம் நான் ேநாைய
அனுப்புேவன். 14 என் நாமத்தால் அைழக்கப்படும்
என் ஜனங்கள் மனம் வருந்தி, ெஜபம் ெசய்து,
என்ைனத் ேதடினால், ேமலும் தம் பாவங்கைள
விட்டுவிட்டால் நான் பரேலாகத்திலிருந்து
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அவர்களின் ெஜபங்கைளக் ேகட்ேபன். அவர்களது
பாவங்கைள மன்னித்து இந்த நாட்ைட
வளப்படுத்துேவன். 15 இப்ேபாது என் கண்கள்
திறந்திருக்கின்றன. இந்த இடத்திலிருந்து ெஜபம்
ெசய்யப்படுபவற்ைறக் ேகட்க என் காதுகள்
திறந்திருக்கின்றன. 16 நான் இவ்வாலயத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். இதைனப் பரிசுத்தப்படுத்திேனன்.
எனேவ எனது நாமம் இங்கு என்ெறன்றும்
நிைலத்திருக்கும். எனது கண்ணும் மனமும்
எப்ெபாழுதும் இங்ேக இந்த ஆலயத்திேலேய
இருக்கும். 17 இப்ேபாது சாெலாேமாேன, உன்
தந்ைதையப் ேபாலேவ நீயும் என் முன்பாக
வாழ்ந்தால், என் கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீ
கீழ்ப்படிந்து வந்தால், எனது சட்டங்கைளயும்
விதிகைளயும் கைடபிடித்தால், 18 பிறகு நான்
உன்ைனப் பலமுள்ள ராஜாவாக ஆக்குேவன். உனது
அரசு ெபருைமக்குரியதாக இருக்கும். உனது
தந்ைதயான தாவீேதாடு நான் ெசய்து ெகாண்ட
உடன்படிக்ைக இதுதான். நான் அவனிடம் ‘தாவீது,
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிறவன் எப்ெபாழுதும் உனது
குடும்பத்திலிருந்ேத வருவான்’ என்று கூறிேனன்.
19 “ஆனால் நான் அளித்த சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படியவில்ைலெயன்றால், நீங்கள் மற்ற
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ
ெசய்வீர்களானால், 20 நான் ெகாடுத்த எனது
நிலத்திலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ெவளிேயற்றுேவன். எனது நாமத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக் கட்டிய இவ்வாலயத்ைத
விட்டுவிலகுேவன். எல்லா நாட்டினரும்
இவ்வாலயத்ைதப் பற்றி தீயதாகப் ேபசும்படி
ெசய்ேவன். 21 மிக்க உயர்ந்த மாட்சிைம ெகாண்ட
இவ்வாலயத்ைதக் கடந்துேபாகிற ஒவ்ெவாருவனும்
வியந்து ேபாகும்படி ெசய்ேவன். அவர்கள், ‘ஏன்
கர்த்தர் இதுேபான்ற ேமாசமான காரியத்ைத இந்த
நாட்டிற்கும் ஆலயத்திற்கும் ெசய்தார்?’ என்று
கூறுவார்கள். 22 அதற்கு மற்ற ஜனங்கள், ‘இதன்
காரணம் என்னெவன்றால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தமது முற்பிதாக்கைளப்ேபான்று ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். இந்த
ேதவன்தான் அவர்கைள எகிப்ைதவிட்டு ெவளிேய
மீட்டுவந்தார். ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நிய
ெதய்வங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
விக்கிரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவும்
ேசைவெசய்யவும் ெதாடங்கிவிட்டனர்.
அதனால்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
இத்தைகய துன்பங்கைளக் ெகாடுத்துள்ளார்
என்பார்கள்’” என்றனர்.

சாெலாேமான் கட்டிய நகரங்கள்

சாெலாேமான் கர்த்தருக்கான
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும்
கட்டி முடிக்க 20 ஆண்டு காலமாயிற்று. 2

ஈராம் தனக்குக் ெகாடுத்த நகரங்கைளப் பிறகு
சாெலாேமான் கட்டத்ெதாடங்கினான்.
அந்நகரங்களில் சாெலாேமான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் சிலைர வாழ அனுமதித்தான். 3 இதற்கு
பிறகு சாெலாேமான் ஆமாத் ேசாபாவிற்குச் ெசன்று
அதைனக் ைகப்பற்றினான். 4 சாெலாேமான்

வனாந்தரத்திேல தத்ேமார் என்ற நகரத்ைதயும்
கட்டினான். சாெலாேமான் ஆமாத் நாட்டிேல
ெபாருட்கைளச் ேசமித்து ைவப்பதற்கான
நகரங்கைளக் கட்டினான். 5 சாெலாேமான் மீண்டும்
ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும்
கீழ்ப்ெபத்ேதாேராைனயும் கட்டினான். அந்த
ஊர்கைளப் பலமான ேகாட்ைடகளாக்கினான்.
இந்நகரங்களுக்கு பலமான கதவுகைளயும்
வாசல்கைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் அைமத்தான். 6

சாெலாேமான் மீண்டும் பாலாத்ைதயும் தனது
ெபாருட்கைளச் ேசமித்துைவத்த ேவறு சில
ஊர்கைளயும் மீண்டும் கட்டினான். இரதங்கைள
நிறுத்திைவப்பதற்கான எல்லா நகரங்கைளயும்,
குதிைரேயாட்டிகள் வாழ்வதற்கான எல்லா
நகரங்கைளயும் நிர்மாணித்தான். எருசேலம்,
லீபேனான் மற்றும் தான் ராஜாவாயிருந்த நாடு
முழுவதும் தான் விரும்பியவற்ைற எல்லாம்
கட்டிமுடித்தான்.

7 இஸ்ரேவலர் அல்லாத ேவறு இனத்தினரும்
அங்கு வாழ்ந்தனர். ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர்,
ஏவியர், எபூசியர் என அவர்கள் பலவைகயினர்.
சாெலாேமான் இவர்கைள அடிைம ேவைலச்
ெசய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தினான். இவர்கள்
இஸ்ரேவல் அல்லாதவர்கள். அவர்கள்
இஸ்ரேவலர்களால் அழிக்கப்படாத
இந்நிலப்பகுதிைய விட்டுப் ேபானவர்களின்
சந்ததியினர். இது இன்ைறக்கும் அங்ேக
ெதாடர்ந்திருக்கிறது. 9 சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்
எவைரயும் அடிைம ேவைலச்ெசய்யுமாறு
பலவந்தப்படுத்தவில்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
சாெலாேமானின் ேபார் வீரர்களாக
பணியாற்றினார்கள். இவர்கள் சாெலாேமானின்
பைடயில் தளபதிகளாகவும் அதிகாரிகளாகவும்
இருந்தனர். இவர்கள் சாெலாேமானின் ேதர்ப்பைட
அதிகாரிகளாகவும், குதிைர வீரர்களின்
அதிகாரிகளாகவும் இருந்தனர். 10 இஸ்ரேவலரில்
சிலர் சாெலாேமானின் முக்கியமான
அதிகாரிகளுக்கான தைலவர்களாக இருந்தனர்.
இவ்வாறு 250 ேபர் ஜனங்கைள ேமற்பார்ைவ
ெசய்யும் தைலவர்களாக இருந்தார்கள்.

11 சாெலாேமான் பார்ேவானின் குமாரத்திைய
தாவீதின் நகரத்திலிருந்து அைழத்துவந்து,
அவளுக்காகக் கட்டியிருந்த மாளிைகயில்
குடிைவத்தான். சாெலாேமான், “என் மைனவி
தாவீதின் வீட்டிேல இருக்கக் கூடாது. ஏெனன்றால்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி இருந்ததால்
அவ்விடங்கள் பரிசுத்தமானைவ” என்றான்.

12 பிறகு சாெலாேமான் கர்த்தருக்காக தகன
பலிகைள கர்த்தருைடய பலிபீடத்தில் அளித்தான்.
இந்தப் பலிபீடத்ைத சாெலாேமான் ஆலய
மண்டபத்திற்கு முன்பு அைமத்திருந்தான். 13 ேமாேச
கட்டைளயிட்டபடி ஒவ்ெவாரு நாளும் சாெலாேமான்
பலிகைளச் ெசலுத்தி வந்தான். ஓய்வுநாட்களிலும்,
மாதப் பிறப்பு நாட்களின் ெகாண்டாட்டங்களிலும்,
ஆண்டின் மூன்று விடுமுைற நாட்களிலும் பலிகள்
ெசலுத்தப்பட ேவண்டியிருந்தன. புளிப்பில்லாத
அப்பப் பண்டிைக, வாரங்களின் பண்டிைக மற்றும்
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைக ஆகியைவ
ஆண்டின் மூன்று விடுமுைற நாட்கள். 14

சாெலாேமான் தனது தந்ைத தாவீதின்
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அறிவுைரகைளப் பின்பற்றினான். ேமலும்
சாெலாேமான் ஆசாரியர்கள் குழுவினைர
அவர்களது ேசைவகளுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
தம் பணிகைளச் ெசய்யுமாறு ேலவியர்கைளயும்
நியமித்தான். ஆலயப் பணிகளில் ஒவ்ெவாரு நாளும்
ேலவியர்கள் துதிப்பாடல் இைசப்பதில்
முதன்ைமயாக இருந்தும் ஆசாரியர்ளுக்கு உதவியும்
வந்தார்கள். அவன் வாசல் காவல் குழுவில் இருந்து
பலைர வாயிைலக் காப்பதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவ்வாறுதான் ேதவமனிதனான
தாவீது அறிவுறுத்தியிருந்தான். 15

ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவியர்களுக்கும்
சாெலாேமான் இட்ட கட்டைளகளில் எதைனயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மாற்றேவா மீறேவா இல்ைல.
மதிப்பு வாய்ந்த ெபாருட்கைளக் காக்கும்
வழிமுைறயிலும் அவர்கள் சாெலாேமானின்
கட்டைளகைள மீறவில்ைல. கருவூலங்ைளயும்
இவ்வாேற காத்துவந்தனர்.

16 சாெலாேமானின் அைனத்து ேவைலகளும்
முடிந்தன. கர்த்தருைடய ஆலயப்பணி ெதாடங்கிய
நாள் முதல் முடியும்வைர திட்டமிட்டபடிேய மிகச்
சிறப்பாக நடந்தன. எனேவ காத்தருைடய ஆலய
ேவைலயும் முடிந்தது.

17 பிறகு சாெலாேமான் எசிேயான் ேகபர், ஏேலாத்
ஊர்களுக்குச் ெசன்றான். இவ்வூர்கள் ஏேதாம்
நாட்டில் ெசங்கடல் ஓரத்தில் உள்ளன. 18 ஈராம்
என்பவன் தனது கப்பல்கைள சாெலாேமானுக்கு
அனுப்பினான். ஈராமின் ஆட்கேள கப்பைல
ஓட்டினார்கள். அவர்கள் கடலில் கப்பல் ஓட்டுவதில்
வல்லவர்கள். இவர்கேளாடு சாெலாேமானின்
ேவைலயாட்களும் ேசர்ந்து ஓபிர் என்னும் நகருக்குச்
ெசன்றனர். அங்கிருந்து சாெலாேமான் ராஜாவுக்கு
450 தாலந்து ெபான்ைனக் ெகாண்டு வந்தனர்.

சீபா நாட்டு இராணி சாெலாேமாைனப் பார்க்க
வருகிறாள்

சீபா நாட்டு இராணி சாெலாேமானின்
ேமன்ைமைய அறிந்தாள். அவள்
எருசேலமிற்கு வந்து சாெலாேமாைனக்

கடினமான ேகள்விகளால் ேசாதிக்க விரும்பினாள்.
அவேளாடு ஒரு ெபரிய குழுவும் வந்தது. அவள் தனது
ஒட்டகங்களில் மணப்ெபாருட்கைளயும்,
ெபான்ைனயும், இரத்தினங்கைளயும் ெகாண்டு
வந்தாள். அவள் சாெலாேமானிடம் வந்து அவனிடம்
ேபசினாள். சாெலாேமானிடம் ேகட்பதற்கு அவளிடம்
ஏராளமான ேகள்விகள் இருந்தன. 2 சாெலாேமான்
அவளுைடய ேகள்விகள் அைனத்திற்கும்
விைடயளித்தான். பதில் ெசால்லேவா, விளக்கம்
தரேவா சாெலாேமானுக்கு எதுவும் கடினமாக
இல்ைல. 3 சீபா இராணி சாெலாேமானின் அறிவு
ஞானத்ைதயும், அவன் கட்டிய அரண்மைனையயும்
பார்த்தாள். 4 அவள் சாெலாேமானின் ேமைஜயில்
இருந்த உணவு வைககைளயும் அவனது முக்கிய
அதிகாரிகைளயும் பார்த்தாள். சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்கள் பணிெசய்யும் முைறையயும்,
அவர்கள் ஆைடகள் அணிந்திருக்கும் விதத்ைதயும்
கவனித்தாள். அவள் சாெலாேமானின் திராட்ைசரசம்
பரிமாறுபவர்கைளயும் அவர்களது ஆைடகைளயும்
கவனித்தாள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்

சாெலாேமான் ெகாடுத்த தகனபலிகைளயும்
கண்டாள். அைனத்ைதயும் அவள் கண்டு வியப்பில்
மூழ்கினாள்.

5 பிறகு அவள் சாெலாேமான் ராஜாவிடம், “நான்
உங்கள் அறிைவப்பற்றியும் அரிய
ேவைலகைளப்பற்றியும் எனது நாட்டில்
ேகள்விப்பட்டெதல்லாம் உண்ைமதான். 6 நான்
இங்கு வந்து என் கண்ணால் இவற்ைறக்
காணும்வைர நம்பாமல் இருந்ேதன். உங்கள்
மகத்தான ஞானத்தில் பாதியளவு கூட எனக்குச்
ெசால்லப்படவில்ைல. நான்
ேகள்விப்பட்டைதவிடவும் நீங்கள் மகத்தானவர்! 7

உங்கள் மைனவிகளும் அதிகாரிகளும்
பாக்கியசாலிகள்! அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்யும்ேபாது உங்கள் ஞானத்ைத அனுபவிக்கும்
வாய்ப்ைபப் ெபறுகின்றனர்! 8 உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம். அவர் உங்களால்
மகிழ்கிறார். தமது சிங்காசனத்தில் உங்கைள
அமரச்ெசய்திருக்கிறார். உங்கள் ேதவன்
இஸ்ரேவலின் மீது அன்பு ைவத்திருக்கிறார். அவர்
என்ெறன்றும் இஸ்ரேவலுக்கு உதவுகிறார்.
இதனால்தான், நியாயமானைதயும் சரியானைதயும்
ெசய்வதற்காக கர்த்தர் உங்கைள இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாக்கியுள்ளார்” என்றாள்.

9 பிறகு சீபா இராணி சாெலாேமான் ராஜாவுக்கு
120 தாலந்து ெபான்ைனயும் மிகுதியான உணவில்
ேசர்க்கும் நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்
இரத்தினங்கைளயும் ெகாடுத்தாள். சீபா இராணி
ெகாடுத்தது ேபான்று சாெலாேமான் ராஜாவுக்கு
உணவில் ேசர்க்கும் மிக உயர்ந்த நறுமணப்
ெபாருட்கைள யாரும் ெகாடுத்ததில்ைல.

10 ஈராமில் ேவைலக்காரர்களும் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களும் ஓப்பீரிலிருந்து தங்கத்ைதக்
ெகாண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் அங்கிருந்து
வாசைன மரங்கைளயும் இரத்தினக் கற்கைளயும்
ெகாண்டு வந்தனர். 11 அந்த வாசைன மரங்களால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கும் அரண்மைனக்கும்
சாெலாேமான் படிக்கட்டுகைள அைமத்தான்.
சாெலாேமான் அம்மரத்தால் பாடகர்களுக்காகச்
சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும் ெசய்தான்.
யூதா நாட்டிேல வாசைன மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருட்கள் இைவேபான்று இதற்கு முன்பு
இருந்தைத எவரும் பார்த்ததில்ைல.

12 சாெலாேமான் ராஜா சீபா இராணிக்கு அவள்
விரும்பியைதயும் ேகட்டவற்ைறயும் ெகாடுத்தான்.
அவள் அவனுக்குக் ெகாடுத்தவற்ைறவிட அதிக
அளவில் அவன் அவளுக்கு ெகாடுத்தான். பிறகு சீபா
இராணியும் அவளது ேவைலக்காரர்களும்
புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் தம் நாட்டிற்குத்
திரும்பிச் ெசன்றார்கள்.

சாெலாேமானின் ெபரும் ெசல்வம்
13 ஓராண்டு காலத்திற்குள் சாெலாேமான்
அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து ெபான்ைனப்
ெபற்றான். 14 பயணம் ெசய்யும் வியாபாரிகளும்,
வணிகர்களும் ேமலும் அதிகமான ெபான்ைனக்
ெகாண்டு வந்தனர். அேரபியாவின் எல்லா
ராஜாக்களும், நிலங்கைள ஆள்பவர்களும்

2 நாளாகமம் 8:15

470



10

சாெலாேமானுக்கு ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தனர்.

15 சாெலாேமான் அடித்த ெபான் தகட்டால் 200
ெபரிய ேகடயங்கைளச் ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு
ேகடயமும் 600 ேசக்கல் எைட ெகாண்டதாக
இருந்தது. 16 சாெலாேமான் ராஜா அடித்த ெபான்
தகட்டால் 300 சிறிய ேகடயங்கைளச் ெசய்தான்.
ஒவ்ெவாரு ேகடயமும் 300 ேசக்கல் ெபான்
எைடயுள்ளதாக இருந்தது. சாெலாேமான் இவற்ைற
லீபேனானின் காட்டு அரண்மைனயில் ைவத்தான்.

17 சாெலாேமான் ராஜா தந்தத்தால் ஒரு ெபரிய
சிங்காசனத்ைதச் ெசய்தான். அவன் அதைன
பரிசுத்த தங்கத்தால் மூடினான். 18 அந்த
சிங்காசனம் 6 படிக்கட்டுகைளக் ெகாண்டது.
அதற்குத் தங்கத்தாலான பாதப்படியும் இருந்தது.
சிங்காசனத்தின் இருக்ைகயின் இரண்டு
பக்கங்களிலும் ைக சாய்மானங்கள் ைவக்கப்பட்டன.
இந்த இரண்டு சாய்மானங்களுக்கும் கீேழ
சிங்கத்தின் உருவங்கள் நிறுத்தப்பட்டன. 19 ஆறு
படிக்கட்டுகளிலும் 12 சிங்கங்களின் உருவங்கள்
ைவக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு படிக்கட்டின் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்திலும் ஒவ்ெவாரு சிங்கம் இருந்தது. எந்த
அரசாங்கத்திலும் இதுேபான்ற சிங்காசனம்
இருந்ததில்ைல.

20 சாெலாேமான் ராஜாவின் அைனத்து தண்ணீர்
ேகாப்ைபகளும் தங்கத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
லீபேனானில் உள்ள வனமாளிைகயில் உள்ள
ெபாருட்கள் அைனத்தும் தூய ெபான்னால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. சாெலாேமானின் காலத்தில்
ெவள்ளியானது விைலமதிப்புள்ளதாகக்
கருதப்படவில்ைல.

21 தார்ஷிஸ் என்னும் நகருக்குச் ெசல்ல
சாெலாேமானிடம் கப்பல்கள் இருந்தன.
சாெலாேமானின் கப்பல்கைள ஈராமின் ஆட்கள்
ெசலுத்தினர். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற
கப்பல்கள் தங்கம், ெவள்ளி, தந்தம், குரங்கு, மயில்
ேபான்றவற்ேறாடு தார்ஷிஸிலிருந்து திரும்பி வந்தன.

22 பூமியில் உள்ள மற்ற ராஜாக்கைளவிட
ெசல்வத்திலும் ஞானத்திலும் சாெலாேமான்
ெபரியவனாக இருந்தான். 23 பூமியிலுள்ள அைனத்து
ராஜாக்களும் சாெலாேமானிடம் வந்து அவனது
ஆேலாசைனகைளக் ேகட்டனர். ேதவன் அவனுக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுத்தார். 24 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
ராஜாக்கள் சாெலாேமானுக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் ெவள்ளியாலானப்
ெபாருட்கள், தங்கத்தாலானப் ெபாருட்கள்,
துணிகள், ஆயுதங்கள், மணப்ெபாருட்கள்,
குதிைரகள், ேகாேவறு கழுைதகள் ஆகியவற்ைறக்
ெகாண்டு வந்தனர்.

25 சாெலாேமானிடம் இரதங்கைளயும்
குதிைரகைளயும் நிறுத்திைவக்க 4,000 லாயங்கள்
இருந்தன. அவனிடம் 12,000 இரதம் ஓட்டுபவர்கள்
இருந்தனர். சாெலாேமான் இரதங்கைள
அவற்றுக்குரிய சிறப்பு நகரங்களிலும் தன்னுடன்
எருசேலமிலும் ைவத்திருந்தான். 26 ஐபிராத்து ஆறு
முதல் ெபலிஸ்தரின் நாடுவைரக்கும் எகிப்தின்
எல்ைலவைரக்கும் உள்ள அைனத்து
ராஜாக்கைளயும் சாெலாேமான் ஆண்டான். 27

எருசேலமிேல ராஜா சாெலாேமானிடம் கற்கைளப்
ேபான்று ஏராளமான ெவள்ளி இருந்தது.

பள்ளத்தாக்குகளிேல உள்ள காட்டத்தி
மரங்கைளப்ேபான்று சாெலாேமானிடம்
ேகதுருமரங்கள் இருந்தன. 28 எகிப்திலிருந்தும்
மற்ற நாடுகளில் இருந்தும் ஜனங்கள்
சாெலாேமானுக்குக் குதிைரகைள ெகாண்டு
வந்தனர்.

சாெலாேமானின் மரணம்
29 ெதாடக்கக் காலமுதல் இறுதிவைர
சாெலாேமான் ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப் பற்றிய
குறிப்புகள் தீர்க்கதரிசியான நாத்தானின்
எழுத்துக்களிலும் சீேலாவின் அகியாவினது
தீர்க்கதரிசனங்களிலும் ேநபாத்தின் குமாரனாகிய
ெயெராெபயாைமப் பற்றி எழுதிய
ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய இத்ேதாவினது
தரிசனங்களிலும் உள்ளன. 30 எருசேலமில்
சாெலாேமான் 40 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாக இருந்தான். 31 பிறகு அவன் தன்
முற்பிதாக்கேளாடு நித்திைரயைடந்தான்.
அவனுைடய தந்ைதயாகிய தாவீதின் நகரத்திேலேய
ஜனங்கள் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர்.
சாெலாேமானது இடத்தில் அவனது குமாரனான
ெரெகாெபயாம் ராஜா ஆனான்.

ெரெகாெபயாம் முட்டாள்த்தனமாக
நடந்துக்ெகாள்கிறான்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்க
விரும்பியதால் அவன் சீேகம் நகரத்திற்குப்

ேபானான். 2 ெயெராெபயாம், சாெலாேமானுக்கு
அஞ்சி ஓடி எகிப்தில் இருந்தான். அவன் ேநபாத்தின்
குமாரன். ெரெகாெபயாம் புதிய ராஜாவாகப் ேபாகிற
ெசய்திைய ெயெராெபயாம் ேகள்விப்பட்டான்.
எனேவ ெயெராெபயாம் எகிப்திலிருந்து திரும்பி
வந்தான். 3 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெயெராெபயாைமத் தங்கேளாடு வரும்படி
அைழத்தனர். பிறகு ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ெரெகாெபயாமிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள் அவனிடம், 4 “உனது தந்ைத எங்கள்
வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கிவிட்டார். இது ெபரிய
பாரத்ைதச் சுமப்பதுேபால் உள்ளது. இப்பாரத்ைத
எளிதாக்கும். பிறகு நாங்கள் உமக்கு
ேசைவச்ெசய்ேவாம்” என்றனர்.

5 ெரெகாெபயாம் அவர்களிடம், “மூன்று
நாட்களுக்குப் பிறகு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்”
என்றான். எனேவ எல்ேலாரும் புறப்பட்டுச்
ெசன்றார்கள்.

6 பிறகு ராஜா ெரெகாெபயாம் தன் தந்ைதயான
சாெலாேமானுடன் கூடேவ இருந்த மூத்த
ெபரியவர்களுடன் கலந்து ஆேலாசித்தான்.
அவர்களிடம் அவன், “இந்த ஜனங்களுக்கு நான்
என்ன பதில் ெசால்லேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

7 அம்முதியவர்கள் அவனிடம், “நீங்கள் அந்த
ஜனங்கேளாடு கருைணேயாடு இருந்தால் அவர்கள்
மனம் மகிழும்படி ெசய்யுங்கள். நல்ல முைறயில்
ேபசுங்கள் பின் அவர்கள் உங்களுக்கு என்ெறன்றும்
ேசைவ ெசய்வார்கள்” என்றனர்.

8 ஆனால் ெரெகாெபயாம் முதியவர்கள் ெசான்ன
ஆேலாசைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. அவன்
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தன்ேனாடு வளர்ந்து தனக்கு ேசைவ ெசய்துவரும்
இைளஞர்களிடம் ஆேலாசைன ேகட்டான். 9

அவர்களிடம் அவன், “நீங்கள் என்ன ஆேலாசைன
கூறுகிறீர்கள்? அவர்களுக்கு நான் என்ன பதில்
ெசால்ல ேவண்டும்? நான் அவர்களின் ேவைல
பாரத்ைதக் குைறக்கேவண்டும் எனக்
ேகட்கிறார்கள். என் தந்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்திய
பாரத்ைதக் குைறக்க ேவண்டும் என்று
விரும்புகிறார்கள்” என்று ேகட்டான்.

10 ெரெகாெபயாேமாடு வளர்ந்த இைளஞர்கேளா
அவனிடம், “உன்னுடன் ேபசிய ஜனங்களிடம் நீ
ெசால்ல ேவண்டியது இதுதான். ஜனங்கள்
உன்னிடம், ‘உங்கள் தந்ைத எங்கள் வாழ்க்ைகையக்
கடினமாக்கிவிட்டார். இது ெபருஞ்சுைமைய
சுமப்பது ேபால் உள்ளது. ஆனால் நீங்கள் அந்தச்
சுைமையக் குைறக்கேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறாம்’ என்று ெசான்னார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்கு இந்தப் பதிைலத்தான் நீ
கூறேவண்டும்: ‘எனது சுண்டு விரலானது என்
தந்ைதயின் இடுப்ைபவிடப் ெபரியது! 11 என் தந்ைத
உங்கள் மீது ெபருஞ்சுைமைய ஏற்றினார். நாேனா
அைதவிடப் ெபருஞ்சுைமைய ஏற்றுேவன். என்
தந்ைத உங்கைளச் சவுக்கினால் தண்டித்தார்.
நாேனா கூரான உேலாக முைனகைளக் ெகாண்ட
சவுக்கினால் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்’ என்று கூறு”
என்று ஆேலாசைன வழங்கினர்.

12 மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு ெயெராெபயாமும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ெரெகாெபயாமிடம்
வந்தனர். ராஜா ெரெகாெபயாம், “மூன்று
நாட்களுக்குப் பிறகு வாருங்கள்” என்று அவர்களிடம்
ெசால்லி இருந்தான். 13 பிறகு ெரெகாெபயாம்
ராஜா அவர்கேளாடு மிகக் கடுைமயாகப் ேபசினான்.
முதியவர்கள் ெசான்ன ஆேலாசைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 14 ெரெகாெபயாம் ராஜா
இைளஞர்கள் ஆேலாசைன ெசான்னபடிேய
ேபசினான். அவன், “என் தந்ைத உங்கள் சுைமைய
அதிகமாக்கினார். நான் அைதவிட
அதிகமாக்குேவன். அவர் உங்கைளச் சவுக்கால்
தண்டித்தார். நாேனா கூரான உேலாக
முைனகைளக்ெகாண்ட சவுக்கினால் உங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்” என்றான். 15 எனேவ ராஜா
ெரெகாெபயாம் ஜனங்கள் கூறியைதக்
ேகட்கவில்ைல. இம்மாற்றங்கள் ேதவனிடமிருந்து
வந்ததினால் அவன் ஜனங்கள் கூறியைதக்
ேகட்கவில்ைல. ேதவன் இந்த விைளைவ
ஏற்படுத்தினார். அகியாவின் மூலமாக
ெயெராெபயாமுடன் கர்த்தர் ேபசிய அவரது
வார்த்ைத உண்ைமயாகும்படி இது நடந்தது. அகியா
சிேலானிய ஜனங்களிடமிருந்து வந்தவன்.
ெயெராெபயாம் ேநபாத்தின் குமாரன்.

16 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் ராஜாவாகிய
ெரெகாெபயாம் தமது வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்பைதக் கண்டனர். பிறகு
அவர்கள் ராஜாவிடம், “நாங்களும் தாவீது
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களா? ஈசாயின் நிலத்தில்
நாங்கள் ஏதாவது ெபற்ேறாமா? எனேவ
இஸ்ரேவலராகிய நாம் நமது வீடுகளுக்குப்
ேபாேவாம். தாவீதின் குமாரன் தன் ெசாந்த
ஜனங்கைள ஆண்டுெகாள்ளட்டும்!” என்றனர். பிறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது வீடுகளுக்குத்

திரும்பினார்கள். 17 ஆனால் யூத நகரங்களில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலர் இருந்தனர்.
ெரெகாெபயாம் அவர்கைள ஆண்டுவந்தான்.

18 கட்டாயமாக ேவைலெசய்ய ேவண்டும் என
நியமிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்ெகல்லாம் அேதானிராம்
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். அவைன
ெரெகாெபயாம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் அனுப்பி
ைவத்தான். ஆனால் அவைன இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கல்ெலறிந்து ெகான்றனர். ெரெகாெபயாம்
ஓடிப்ேபாய் ேதரில் ஏறிக்ெகாண்டான். அவன்
தப்பித்து எருசேலமிற்கு ஓடினான். 19 அன்று முதல்
இன்று வைர இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தாவீதின்
குடும்பத்துக்கு எதிராகேவ இருந்து வருகின்றனர்.

ெரெகாெபயாம் எருசேலம் வந்தேபாது
1,80,000 சிறந்த வீரர்கைள அணி
திரட்டினான். இவ்வீரர்கைள யூதா மற்றும்

ெபன்யமீன் ஆகிய ேகாத்திரங்களிடமிருந்து அணி
திரட்டினான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடேவ அவர்கைள அணி திரட்டினான்.
இதன் மூலம் அவர்கைள தன் ஆட்சிக்குள்
ைவத்திருக்க முடியும் என்று நம்பினான். 2 ஆனால்
கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தி ெசமாயாவிற்கு
வந்தது. அவன் ேதவனுைடய மனிதன். கர்த்தர்
அவனிடம், 3 “யூதாவின் ராஜாவாகிய
சாெலாேமானின் குமாரன் ெரெகாெபயாமிடமும்,
இஸ்ரேவலிலும், யூதாவிலும், ெபன்யமீனிலும் உள்ள
ஜனங்களிடமும் கூறு என்று 4 கர்த்தர் ெசான்ன
ெசய்திகள் இைவ தான்: ‘உன் சேகாதரர்கேளாடு நீ
சண்ைட ேபாடாேத! ஒவ்ெவாருவைரயும் தம் ெசாந்த
வீட்டுக்குப் ேபாகவிடு. நான் இவ்வாறு நிகழும்படிச்
ெசய்ேதன்.’” எனேவ ெரெகாெபயாமும் அவனது
பைடயும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து
திரும்பி வந்தது. அவர்கள் ெயெராெபயாைமத்
தாக்கவில்ைல.

ெரெகாெபயாம் யூதாைவ பலப்படுத்துகிறான்
5 ெரெகாெபயாம் எருசேலமில் வாழ்ந்தான்.
தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பிக்க யூதாவில் அவன்
பலமான நகரங்கைள நிர்மாணித்தான். 6 அவன்
ெபத்ேலகம், ஏத்தாம், ெதக்ேகாவா, 7 ெபத்சூர்,
ேசாேகா, அதுல்லாம், 8 காத்து, மேரஷா, சீப்பு 9

அேதாராயீம், லாகீசு, அேசக்கா, 10 ேசாரா,
ஆயிேலான், எப்ேரான் ஆகிய நகரங்கைளச்
ெசப்பனிட்டான். யூதாவிலும் ெபன்யமீனிலுமிருந்த
இந்த நகரங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டன. 11

ெரெகாெபயாம் இவற்ைறப் பலப்படுத்திய பிறகு
அவற்றில் தைலவர்கைள நியமித்தான். அவர்களுக்கு
உணவு, எண்ெணய், திராட்ைசரசம் ேபான்றவற்ைற
விநிேயாகித்தான். 12 இவன் ஈட்டிகைளயும்,
ேகடயங்கைளயும் ைவத்து அந்நகரங்கைளப்
பலப்படுத்தினான். யூதா, ெபன்யமீன் ஆகிய
நாடுகளின் நகரங்கைளயும் ஜனங்கைளயும் தன்
ஆட்சிக்குள் ைவத்திருந்தான்.

13 இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும் ெரெகாெபயாேமாடு
ேசர்ந்து ெகாண்டு அவனுக்ேகற்றவர்கள் ஆனார்கள்.
14 ேலவியர்கள் தம் புல்ெவளிகைளயும்
வயல்கைளயும் விட்டுவிட்டு யூதாவுக்கும்
எருசேலமிற்கும் வந்தனர். காரணம்,

2 நாளாகமம் 10:9
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ெயெராெபயாமும் அவனது குமாரர்களும்,
ேலவியர்கள் கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக ேசைவ
ெசய்வைத மறுத்தனர்.

15 ெயெராெபயாம் தன் ெசாந்த
ஆசாரியர்கைளேய ேமைடகளில் பலிெசலுத்த
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ெசய்த ஆடு மற்றும் கன்றுக்
குட்டியின் விக்கிரகங்கைள அந்த ேமைடகளில்
அைமத்தான். 16 ேலவியர்கள் இஸ்ரேவைல விட்டு
விலகியதும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் மீது
நம்பிக்ைகெகாண்ட இஸ்ரேவலின் அைனத்துக்
ேகாத்திரங்களிலுமிருந்த ஜனங்களும் எருசேலமுக்கு
வந்தார்கள். அவர்கள் தங்களது முன்ேனார்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு காணிக்ைக ெசலுத்த
எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். 17 அவர்கள் யூத
அரைசப் பலமுள்ளதாக்கினார்கள். அவர்கள் மூன்று
ஆண்டு காலத்திற்குச் சாெலாேமானின் குமாரனான
ெரெகாெபயாமிற்கு உதவினார்கள். அவர்கள்
இக்காலக்கட்டத்தில் தாவீைதப்ேபாலவும்
சாெலாேமாைனப் ேபாலவும் வாழ்ந்ததால் இவ்வாறு
ெசய்தனர்.

ெரெகாெபயாமின் குடும்பம்
18 ெரெகாெபயாம் மகலாத் என்னும் ெபண்ைண
மணந்தான். அவளது தந்ைத எரிேமாத். அவளது தாய்
அபியாேயல், எரிேமாத் தாவீதின் குமாரன்.
அபியாேயல் எலியாப்பின் குமாரத்தி. எலியாப்
ஈசாயின் குமாரன். 19 மகலாத் ெரெகாெபயாமிற்கு
ஏயூஸ், சமரியா சாகாம் என்னும் குமாரர்கைளப்
ெபற்றாள். 20 பிறகு ெரெகாெபயாம் மாக்கா என்னும்
ெபண்ைணயும் மணந்தான். அவள் அப்சேலாமின்
ேபத்தி. இவள் இவனுக்கு அபியா, அத்தாயி, சீசா,
ெசேலமித் ஆகிேயாைரப் ெபற்றாள். 21

ெரெகாெபயாம் தனது மற்ற மைனவியைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும் விட மாக்காைவப் ெபரிதும்
ேநசித்தான். அவனுக்கு 18 மைனவியரும், 60
ேவைலக்காரிகளும் இருந்தனர். இவனுக்கு 28
குமாரர்களும், 60 குமாரத்திகளும் இருந்தனர்.

22 ெரெகாெபயாம் அபியாைவத் தனது
சேகாதரர்களுக்கும் ேமலான தைலவனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் இவைன ராஜாவாக்க
விரும்பியதால் இவ்வாறு ெசய்தான். 23

ெரெகாெபயாம் புத்திசாலித்தனமாகத் தன்
குமாரர்கைள யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஆகிய
நாடுகளில் பரவலாக ஒவ்ெவாரு பலமான
நகரத்திலும் இருக்கும்படி ெசய்தான். அவர்களுக்கு
ேவண்டியவற்ைற விநிேயாகம் ெசய்தான்.
அவர்களுக்குத் திருமணம் ெசய்து ைவத்தான்.

எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் எருசேலைமத்
தாக்குகிறான்

ெரெகாெபயாம் ஒரு பலமிக்க ராஜா
ஆனான். அவன் தனது ஆட்சிையயும்
பலமுள்ளதாக்கினான். பின்னர் அவனும்,

அவனது யூதா ேகாத்திரத்தினரும் கர்த்தருைடய
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். 2 சீஷாக்
எருசேலம் நகரத்ைத ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாவது
ஆட்சியாண்டில் தாக்கினான். இவன் எகிப்தின்
ராஜா. ெரெகாெபயாமும், அவனுடன் ஆட்சி
ெசய்தவர்களும் கர்த்தருக்கு

உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாததால் இவ்வாறு
நடந்தது. 3 சீஷாக்கிடம் 12,000 இரதங்களும்,
60,000 குதிைர வீரர்களும், எவராலும்
எண்ணிக்ைகயிட முடியாத அளவுைடய
பைடவீரர்களும் இருந்தனர். இவனது ெபரியப்
பைடயில் லிபியன் வீரர்களும், சூக்கிய வீரர்களும்,
எத்ேதாப்பிய வீரர்களும் இருந்தனர். 4 சீஷாக்
யூதாவிலுள்ள பலமிக்க நகரங்கைள ெவன்றான்.
பிறகு தனது பைடைய எருசேலமிற்கு ெகாண்டு
வந்தான்.

5 பிறகு ெசமாயா எனும் தீர்க்கதரிசி
ெரெகாெபயாமிடமும் யூதத் தைலவர்களிடமும்
வந்தான். அந்த யூதத் தைலவர்கள் எருசேலமில்
கூடியிருந்தனர். ஏெனன்றால் அவர்கள்
சீஷாக்குக்குப் பயந்தனர். ெசமாயா அவர்களிடம்,
“கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டது இதுதான்:
‘ெரெகாெபயாம்! நீயும், உனது ஜனங்களும்
என்ைனவிட்டு விலகி எனது சட்டங்களுக்கு
கீழ்ப்படிய மறுத்துவிட்டீர்கள். எனேவ இப்ேபாது
உன்ைனவிட்டு நான் விலகி நான் உங்கைளச்
சீஷாக்கின் ைகயில் அகப்படச் ெசய்ேவன்’” என்றான்.

6 பிறகு யூதத் தைவர்களும், ெரெகாெபயாம்
ராஜாவும் வருத்தத்துடனும், பணிவுடனும்
இருந்தனர். “கர்த்தர் ெசால்வது சரிதான்” என்றனர்.

7 யூதத் தைலவர்களும், ராஜாவும் அடங்கிப்
ேபானைதக் கர்த்தர் கவனித்தார். பிறகு
கர்த்தரிடமிருந்து ெசமாயாவுக்குச் ெசய்தி வந்தது.
கர்த்தர் ெசமாயாவிடம், “யூதத் தைலவர்களும்,
ராஜாவும் அடக்கமாயினர். எனேவ நான் அவர்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். நான் விைரவில் அவர்கைளக்
காப்ேபன். எனது ேகாபத்ைத தீர்க்க சீஷாக்ைக
எருசேலமின் மீது அனுப்பமாட்ேடன். 8 ஆனால்
எருசேலம் ஜனங்கள் சீஷாக்கின் ேவைலக்காரர்கள்
ஆவார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு எனக்கு ேசைவச்
ெசய்வதற்கும் மற்ற ேதசத்து ராஜாக்களுக்கு
ேசைவச் ெசய்வதற்கும் உள்ள ேவறுபாடு புரியும்”
என்றார்.

9 சீஷாக் எருசேலைமத் தாக்கினான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்த கருவூலத்ைதக்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டான். அரண்மைனயில் இருந்த
கருவூலத்ைதயும் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டான். அவன்
அைனத்ைதயும் எடுத்துக் ெகாண்டு ெவளிேயறினான்.
சாெலாேமான் ெசய்த தங்கக் ேகடயங்கைளயும்
எடுத்துக் ெகாண்டான். 10 அவற்றுக்குப் பதிலாக
ெரெகாெபயாம் ராஜா ெவண்கல ேகடயங்கைளச்
ெசய்தான். அக்ேகடயங்கைள ெரெகாெபயாம்
அரண்மைன வாசல் காவல்காரர்களின் தைலவர்கள்
ைகயில் ெகாடுத்தான். 11 ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலய வாசலுக்குள் நுைழயும்ேபாது காவலர்கள்
வந்து ேகடயங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள்.
பிறகு அவர்கள் அக்ேகடயங்கைளத் தம் அைறயிேல
ைவத்து பூட்டிவிடுவார்கள்.

12 ெரெகாெபயாம் தனக்குள்ேள அடக்கமாகத்
தாழ்வாக இருந்தேபாது கர்த்தர் அவன் மீதுள்ள
ேகாபத்ைத விலக்கிக்ெகாண்டார். எனேவ, கர்த்தர்
ெரெகாெபயாைம முழுவதுமாக அழிக்கவில்ைல.
ஏெனன்றால் யூதாவில் சிலவற்ைற
நன்ைமயானதாகக் கண்டார்.

13 ெரெகாெபயாம் தன்ைன எருசேலமில்
பலமுள்ள ராஜாவாக ஆக்கிக்ெகாண்டான். இவன்

2 நாளாகமம் 12:13
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ராஜாவாகும்ேபாது 41 வயது. இவன் எருசேலமில் 17
ஆண்டுகள் ராஜாவாக இருந்தான். இந்நகரம்
கர்த்தரால் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் எல்லாம்
சிறந்ததாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. கர்த்தர் தனது
ெபயைர எருசேலமில் விளங்கும்படி ெசய்தார்.
ெரெகாெபயாமின் தாய் நாமாள். நாமாள் அம்ேமான்
நாட்டிலிருந்து வந்தவள். 14 ெரெகாெபயாம் தீயச்
ெசயல்கைளச் ெசய்தான். ஏெனன்றால் அவனது
மனதில் கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யேவண்டும் என்ற
எண்ணம் இல்ைல.

15 ெரெகாெபயாம் ெதாடக்கக் காலமுதல்,
ஆட்சியின் இறுதிவைர ெசய்தச் ெசயல்கெளல்லாம்
தீர்க்கதரிசியான ெசமாயா மற்றும்
ஞானதிருஷ்டிக்காரனான இத்ேதா ஆகிேயாரின்
எழுத்துக்களில் உள்ளன. இவர்கள் குடும்ப
வரலாறுகைள எழுதினார்கள். ெரெகாெபயாமுக்கும்,
ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள் இருவரும்
ஆட்சிபுரிந்தக் காலம் முழுவதும் ேபார் நடந்தது. 16

ெரெகாெபயாம் மரித்து தன் முற்பிதாக்கேளாடு
ேசர்ந்தான். அவைன தாவீதின் நகரத்திேல அடக்கம்
ெசய்தனர். பிறகு ெரெகாெபயாமின் குமாரன் அபியா
புதிய ராஜாவானான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய அபியா

இஸ்ரேவலில் ெயெராெபயாமின் 18வது
ஆட்சியாண்டில், அபியா யூதாவின் புதிய
ராஜாவானான். 2 அபியா எருசேலமில் 3

ஆண்டுகள் ராஜாவாக இருந்தான். அபியாவின் தாய்
மாக்கா ஆவாள். மாக்கா ஊரிேயலின் குமாரத்தி.
ஊரிேயல் கிபியா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
அபியாவிற்கும் ெயெராெபயாமிற்கும் சண்ைட
ஏற்பட்டது. 3 அபியாவின் பைடயில் 4,00,000
பலமிக்க வீரர்கள் இருந்தனர். அவர்கைள அபியா
ேபாரில் ஈடுபடுத்தினான். ெயெராெபயாமின்
பைடயில் 8,00,000 வீரர்கள் இருந்தனர்.
ெயெராெபயாம் அபியாேவாடு ேபாரிடத்
தயாரானான்.

4 பிறகு அபியா மைலநாடான எப்பிராயீமில்
ெசமராயீம் என்னும் மைலமீது ஏறி நின்றான். அபியா,
“ெயெராெபயாேம! இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். 5 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் தாவீதிற்கும், அவரது
பிள்ைளகளுக்கும் இஸ்ரேவல் ராஜாவாக
என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்படியான உரிைமையக்
ெகாடுத்திருக்கிறார் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரிந்திருக்க ேவண்டும். ேதவன் இந்த உரிைமைய
தாவீதிற்கு மாறாத உடன்படிக்ைகயாகக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 6 ஆனால் ெயெராெபயாம் தன்
எஜமானுக்கு எதிராகிவிட்டான். ேநபாத்தின்
குமாரனான ெயெராெபயாம் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களில் ஒருவன். சாெலாேமான்
தாவீதின் குமாரன். 7 பயனற்ற ேமாசமான
நண்பர்கேளாடு ேசர்ந்து ெயேராெபயாம்
சாெலாேமானின் குமாரனான ெரெகாெபயாமுக்கு
எதிரானான். அவன் இைளஞனாகவும், அனுபவம்
இல்லாதவனாகவும் இருந்தான். அதனால் அவனால்
ெயெராெபயாைமயும், அவனது தீய நண்பர்கைளயும்
தடுக்க முடியவில்ைல.

8 “இப்ேபாது ெயெராெபயாமாகிய நீயும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தருைடய
அரசாட்சிக்கு எதிராக திட்டமிடுகிறீர்கள்.
கர்த்தருைடய அரசாங்கம் தாவீதின் சந்ததியாருக்கு
உரியது. உங்களில் அேநகம் ேபர் ெயெராெபயாமால்
ெசய்யப்பட்ட ெபான் கன்றுக்குட்டிகைள
ெதய்வங்களாக வழிபடுகின்றீர்கள். 9 நீங்கள்
கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவியர்கைளயும் விரட்டிவிட்டீர்கள். ஆசாரியர்கள்
அைனவரும் ஆேரானின் சந்ததியினர். நீங்கள்
உங்கள் ஆசாரியர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். இைதத்தான் மற்ற
நாட்டினரும் ெசய்கின்றனர். ஒரு காைளக்
கன்றுக்குட்டியுடன் அல்லது ஏழு ெசம்மறியாட்டுக்
கடாக்களுடன் தன்ைனப் பரிசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ள
வருகிற எவனும் ‘ெதய்வங்கள் இல்லாத
உருவச்சிைலகளுக்கு’ ஆசாரியனாகலாம்.

10 “ஆனால் எங்களுக்ேகா கர்த்தேர ேதவன். யூத
ஜனங்களாகிய நாங்கள் ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிய
மறுக்கவில்ைல. நாங்கள் அவைர விட்டு
விலகவில்ைல. கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்கிற
ஆசாரியர்கள் அைனவரும் ஆேரானின் சந்ததிகேள.
ேமலும் கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்ய ஆசாரியர்களுக்கு
ேலவியர்கள் உதவுகிறார்கள். 11 அவர்கள் தகனபலி
ெசலுத்துவார்கள். ஒவ்ெவாருநாள் காைலயிலும்,
மாைலயிலும் கர்த்தருக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கிறார்கள். ஆலயத்தில் பரிசுத்தமான
ேமைஜயின் ேமல் சமூகத்தப்பங்கைள அடுக்கி
ைவக்கிறார்கள். ஒவ்ெவாரு நாள் மாைலயில்
விளக்ைக அதற்குரிய தங்கத் தண்டின் ேமல் ஏற்றி
ைவக்கிறார்கள். எனேவ அது ஒவ்ெவாரு
மாைலப்ெபாழுதிலும் ெவளிச்சத்துடன்
பிரகாசிக்கிறது. எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிேவாம். ஆனால்
ெயெராெபயாமாகிய நீயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவில்ைல. நீங்கள் அவைரவிட்டு
விலகிவிட்டீர்கள். 12 ேதவன் தாேம எங்கேளாடு
இருக்கிறார். அவேர எங்கைள ஆள்பவர். அவரது
ஆசாரியர்கேள எங்கேளாடு இருக்கின்றனர்.
ேதவனுைடய ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள ஊதி
உங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட அைழத்தனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள உங்கள் முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராகப் ேபார்
ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால் உங்களால் ெவற்றிெபற
இயலாது” என்றான்.

13 ஆனால் ெயெராெபயாம் ஒரு பைடக் குழுைவ
அபியாவின் பைடக்குப் பின்புறமாக அனுப்பினான்.
ெயெராெபயாமின் பைடேயா அபியாவிற்கு முன்னால்
இருந்தது. மைறவாகச் ெசன்ற பைடக்குழுேவா
அபியாவின் பைடக்குப் பின்னால் இருந்தது. 14

அபியாவின் பைடவீரர்கள் தம்ைமச் சுற்றிப்
பார்த்தேபாது ெயெராெபயாமின் பைட வீரர்கள்
சுற்றி நின்று முன்னும் பின்னும் தாக்குவைதக்
கண்டனர். உடேன யூத ஜனங்கள் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் கூப்பிட்டார்கள். ஆசாரியர்கள்
எக்காளங்கைள ஊதினார்கள். 15 பின்னர்
அபியாவின் பைடயிலுள்ள ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.
யூத ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தேபாது ேதவன்
ெயெராெபயாைமத் ேதாற்கடித்தார்.
ெயெராெபயாமின் இஸ்ரேவல் பைடவீரர்கைள,
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அபியாவின் யூதப்பைட ேதாற்கடித்தது. 16

இஸ்ரேவல் ஆண்கள், யூதாவின் ஆண்கைளவிட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் பைடகைளத்
ேதாற்கடிக்க ேதவன் யூதப்பைடகைள
அனுமதித்தார். 17 அபியாவும் அவனுைடய
பைடவீரர்களும் இஸ்ரேவல் பைட வீரர்கைளத்
ேதாற்கடித்து 5,00,000 வீரர்கைளக்
ெகான்றுவிட்டனர். 18 இவ்வைகயில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். யூத ஜனங்கள்
ெவன்றனர். யூதப்பைட ெவன்றதற்கான காரணம்
அவர்கள் தம் முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தைரச் சார்ந்திருந்ததுதான்.

19 அபியாவின் பைட ெயெராெபயாமின்
பைடையத் துரத்திச் ெசன்றது. அபியாவின் பைட
ெபத்ேதல், எஷானா, எப்ெபேரான் ஆகிய
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றியுள்ள
கிராமங்கைளயும் ைகப்பற்றினார்கள்.

20 அபியா உயிேராடு இருந்தவைர ெயெராெபயாம்
பலமுள்ளவனாக ஆக முடியவில்ைல. கர்த்தர் தாேம
ெயெராெபயாைமக் ெகான்றார். 21 ஆனால் அபியா
பலமுள்ளவன் ஆனான். அவன் 14 ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டான். 22 குமாரர்களுக்கும், 16
குமாரத்திகளுக்கும் தந்ைதயானான். 22 அபியாவின்
மற்ற ெசயல்கள் இத்ேதா தீர்க்கதரிசியின்
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

அபியா தன் முற்பிதாக்கேளாடு
ேசர்க்கப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன
தாவீதின் நகரத்திேல அடக்கம் ெசய்தனர்.

பிறகு அபியாவின் குமாரனான ஆசா புதிய
ராஜாவானான். ஆசாவின் காலத்தில் நாட்டில்
பத்தாண்டு காலம் சமாதானம் இருந்தது.

யூத ராஜாவாகிய ஆசா
2 ஆசா தன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக
நல்லனவற்ைறயும், சரியானவற்ைறயும் ெசய்தான். 3

ஆசா அந்நிய ெதய்வங்களின் பலிபீடங்கைளயும்,
ேமைடகைளயும் அகற்றினான். சிைலகைள
உைடத்தான். விக்கிரகத் ேதாப்புகைள அழித்தான்.
4 யூத ஜனங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப்
பின்பற்றும்படி கட்டைளயிட்டான். அவேர நம்
முற்பிதாக்களால் ஆராதிக்கப்பட்ட ேதவன். அவரது
கட்டைளகைளயும், சட்டங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்றான். 5 ஆசா யூதா நாட்டிலுள்ள
அைனத்து நகரங்களிலும் அைமக்கப்பட்ட
ேமைடகைளயும், நறுமணப் ெபாருட்கள்
எரிக்கப்படும் பலிபீடங்கைளயும் அகற்றினான்.
எனேவ ஆசா ராஜாவாக இருந்த காலத்தில் அவனது
அரசு சமாதானமாக இருந்தது. 6 இந்த
சமாதானமான காலத்தில் ஆசா யூதா நாட்டில்
பலமிக்க நகரங்கைள உருவாக்கினான். இக்கால
கட்டத்தில் ஆசா எந்தவிதமான ேபாரிலும்
ஈடுபடவில்ைல. ஏெனன்றால் கர்த்தர் அவனுக்கு
சமாதானத்ைதக் ெகாடுத்தார்.

7 ஆசா யூத ஜனங்களிடம், “இந்த நகரங்கைள
உருவாக்கி இவற்ைறச் சுற்றி சுவர்கைள
எழுப்புேவாம். ேகாபுரங்கைளயும், வாசல்கைளயும்,
வாசல்களுக்குத் தாழ்ப்பாள்கைளயும் அைமப்ேபாம்.
இந்த நாட்டில் நாம் இன்னும்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கின்ற காலத்தில் இைதச்

ெசய்ேவாம். இந்நாடு நமக்குரியது. ஏெனன்றால் நாம்
ேதவனாகிய கர்த்தைரப் பின்பற்றுகிேறாம். அவர்
நம்ைமச் சுற்றிலும் சமாதானத்ைத உருவாக்கினார்”
என்றான். எனேவ அவர்கள் அவ்வாேற கட்டினார்கள்.
தம் ெசயல்களில் ெவற்றி ெபற்றனர்.

8 ஆசாவின் பைடயில் 3,00,000 ேபர் ெகாண்ட
பைட யூதா ேகாத்திரத்திலிருந்தும், 2,80,000 ேபர்
ெகாண்ட பைடக்குழு ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரத்திலிருந்தும் ேசர்ந்திருந்தனர். யூத
வீரர்கள் ெபரிய ேகடயங்கைளயும் ஈட்டிகைளயும்
சுமந்துவந்தனர். ெபன்யமீன் வீரர்கள் சிறிய
ேகடயங்கைளயும் வில்லம்புகைளயும்
தாங்கினார்கள். இவர்கள் அைனவரும் ைதரியமும்
பலமும் மிக்க வீரர்கள்.

9 அப்ேபாது ஆசாவின் பைடகளுக்கு எதிராகச்
ேசரா என்பவன் கிளம்பினான். ேசரா
எத்திேயாப்பியன். அவனிடம் 10,00,000 வீரர்களும்
300 இரதங்களும் இருந்தன. அவனது பைட
மேரசாவைர வந்தது. 10 ஆசா ேசராவுக்கு எதிராகப்
ேபாரிடவந்தான். மேரசாவில் உள்ள ெசப்பத்தா
என்னும் பள்ளத்தாக்கிேல ஆசாவின் பைட வீரர்கள்
ேபாரிடத் தயாராக இருந்தனர்.

11 ஆசா தனது ேதவனாகிய கர்த்தைர அைழத்து,
“கர்த்தாேவ, பலமானவர்கைள எதிர்க்கும்
பலவீனர்களுக்கு உதவ உம்மால் தான் முடியும்!
எங்களுக்கு உதவும்! எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ!
நாங்கள் உம்ைமேயச் சார்ந்துள்ேளாம். உமது
ேபரால் இப்ெபரும் பைடேயாடு
ேபாரிடப்ேபாகிேறாம். கர்த்தாேவ, நீர் எங்கள்
ேதவன். உமக்கு எதிராக எவைரயும்
ெவல்லும்படிவிடாதீர்!” என்றான்.

12 பிறகு கர்த்தர் எத்திேயாப்பியா பைடைய
ெவல்ல ஆசாவின் பைடையப் பயன்படுத்தினார்.
எத்திேயாப்பியா பைடயினர் ஓடிப்ேபாயினர். 13

ஆசாவின் பைடயினர் எத்திேயாப்பியா
பைடயினைரக் ேகரார் வைர விரட்டிக்ெகாண்டு
ெசன்றனர். எத்திேயாப்பியா வீரர்கள் மீண்டும் கூடிப்
ேபாரிட முடியாதபடி ெகால்லப்பட்டனர்.
கர்த்தராலும் அவரது பைடயினராலும்
நசுக்கப்பட்டனர். பைகவரிடமிருந்து ஆசாவும்,
அவனது பைடயினரும் விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளக் ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர். 14

ஆசாவும், அவனது பைடயினரும் ேகரார்
அருகிலுள்ள அைனத்து நகரங்கைளயும்
ேதாற்கடித்தனர். அந்நகரங்களில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள். அந்நகரங்களில்
ஏராளமாக விைலயுயர்ந்தப் ெபாருட்கள் இருந்தன.
அவற்றிலிருந்து ஆசாவின் பைடயினர் அந்த
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள அள்ளிக்ெகாண்டு
வந்தார்கள். 15 ஆசாவின் பைட ேமய்ப்பர்களின்
கூடாரங்கைளயும் தாக்கியது. அவர்கள் அங்கிருந்த
நிைறய ெவள்ளாடுகைளயும், ஒட்டகங்கைளயும்
கவர்ந்தனர். பிறகு ஆசாவின் பைடயினர்
எருசேலமிற்குத் திரும்பிச் ெசன்றனர்.

ஆசாவின் மாற்றங்கள்

ேதவனுைடய ஆவி அசரியாவின் மீது
வந்தது. அசரியா ஓேபதின் குமாரன். 2

அசரியா, ஆசாைவச் சந்திக்கச் ெசன்றான்.
அசரியா, “ஆசாேவ, யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்
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எல்லா ஜனங்கேள! என்ைனக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
கர்த்தேராடு இருக்கும்ேபாது அவரும் உங்கேளாடு
இருப்பார். நீங்கள் கர்த்தைரத் ேதடினால்
கண்டுெகாள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் அவைர விட்டு
விலகினால் அவரும் விலகி விடுவார். 3 நீண்ட
காலத்திற்கு இஸ்ரேவலர்கள் உண்ைமயான ேதவன்
இல்லாமல் இருந்தனர். ேமலும் அவர்கள் ேபாதிக்கும்
ஆசாரியர் இல்லாமலும், சட்டங்கள் இல்லாமலும்
இருந்தார்கள். 4 ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குத் துன்பம் வந்தேபாது அவர்கள்
மீண்டும் கர்த்தருைடய பக்கம் திரும்பினார்கள்.
அவேர இஸ்ரேவலின் ேதவன். அவர்கள் கர்த்தைரத்
ேதடினார்கள்; கண்டுெகாண்டனர். 5 அந்தக்
கஷ்டகாலங்களில் எவராலும் பாதுகாப்பாகப்
பயணம் ெசய்ய முடியவில்ைல. எல்லா நாடுகளிலும்
துன்பங்கள் ஏற்பட்டன. 6 ஒரு நாடு இன்ெனாரு
நாட்ைட அழித்தது. ஒரு நகரம் இன்ெனாரு
நகரத்ைத அழித்தது. ேதவன் அவர்களுக்கு
எல்லாவிதமான துன்பங்கைளயும்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்று எண்ணியதால் இவ்வாறு
நிகழ்ந்தது. 7 ஆனால் ஆசா, நீயும் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீனின் ஜனங்களும் பலமுைடயவர்களாக
இருங்கள். பலவீனமாய் இருக்காதீர்கள். எைதயும்
ைகவிட்டுவிடாதீர்கள். ஏெனன்றால் உங்கள்
பணிகளுக்குத்தக்க ெவகுமதி கிைடக்கும்!”
என்றான்.

8 ஆசா இந்த வார்த்ைதகைளயும்
தீர்க்கதரிசியான ஓேபதின் வார்த்ைதகைளயும்
ேகட்டதும் ஊக்க உணர்ைவ அைடந்தான். பிறகு
அவன் யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் பகுதிகளில் இருந்த
ெவறுக்கத்தக்க விக்கிரகங்கைள
அப்புறப்படுத்தினான். எப்பிராயீம் மைலநாட்டில்
தான் ைகப்பற்றிய ஊர்களில் இருந்த ெவறுக்கத்தக்க
விக்கிரகங்கைளயும் அப்புறப்படுத்தினான்.
கர்த்தருைடய ஆலய முன்வாயிலின் முன்னால்
இருந்த கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைதப் புதுப்பித்தான்.

9 பிறகு ஆசா, யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் எருசேலமில் கூட்டினான். அவன்
எப்பிராயீம், மனாேச, சிமிேயான் ஆகிய
ேகாத்திரத்தினர்கைளயும் கூட்டினான். அவர்கள்
வாழ்வதற்காக இஸ்ரேவல் நாட்டிலிருந்து யூதாவிற்கு
குடிேயறியவர்கள். இதுேபால் ஏராளமான ஜனங்கள்
யூதாவிற்கு வந்தனர். ஏெனன்றால் ஆசாவின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆசாேவாடு அங்ேக
இருப்பைதக் கண்டனர்.

10 ஆசாவும், அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
எருசேலமில் கூடினார்கள். அது ஆசாவின் 15வது
ஆட்சியாண்டின் மூன்றாவது மாதமாகும். 11

அப்ேபாது அவர்கள் 700 காைளகைளயும், 7,000
ஆடுகைளயும் பலியிட்டனர். இப்பலிப்
ெபாருட்கைளயும் மற்ற விைலயுயர்ந்தவற்ைறயும்
ஆசாவின் பைடயினர் தம் எதிரிகளிடமிருந்து
அபகரித்து வந்தனர். 12 பிறகு அவர்கள் தம்
மனப்பூர்வமாகவும், ஆத்மபூர்வமாகவும் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்வதாக ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டனர். அவேர அவர்களது
முற்பிதாக்களால் ேசைவெசய்யப்பட்ட ேதவன். 13

எவெனாருவன் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்ய மறுக்கிறாேனா அவன் ெகால்லப்பட்டான்.
அவன் முக்கியமானவனா அல்லது முக்கியம்

இல்லாதவனா, அவன் ஆணா அல்லது ெபண்ணா
என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல. 14 பிறகு ஆசாவும்,
ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒரு சபதம்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் மிக உரத்தகுரலில்
கூவினார்கள். ேமலும் ெசம்மறியாட்டுக் கடாவின்
ெகாம்புகைளயும், எக்காளங்கைளயும் ஊதினார்கள்.
15 யூதா ஜனங்கள் அைனவரும் அந்த
உறுதிெமாழிையக் குறித்து மகிழ்ச்சியைடந்தனர்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் தம் மனப்பூர்வமாகச் சத்தியம்
ெசய்தனர். அவர்கள் மனப் பூர்வமாக ேதவைனப்
பின்பற்றினர். அவர்கள் ேதவைனத் ேதடிக்
கண்டைடந்தனர். எனேவ கர்த்தர் நாடு முழுவதிலும்
உள்ள ஜனங்களுக்கு சமாதானத்ைத அளித்தார்.

16 ஆசா ராஜா தன் தாயான மாகாைள ராஜாத்தி
என்ற பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டான். ஏெனன்றால்
அவள் அஷா என்னும் ேதவைதைய வழிபடும்
கம்பத்ைத உருவாக்கினாள். ஆசா அந்த அஷா
கம்பத்ைத உைடத்து துண்டுத்துண்டாக
ெநாறுக்கிவிட்டான். பிறகு அத்துண்டுகைள
கீதேரான் சமெவளியில் சுட்ெடரித்தான். 17 பல
ேமைடகேளா யூதா நாட்டில் இன்னும்
அழிக்கப்படாமல் இருந்தன. எனினும் ஆசாவின்
இதயம் அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தேராடு
இருந்தது.

18 ஆசா, தானும் தன் தந்ைதயும் அளித்த பரிசுத்த
அன்பளிப்புகைள ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ெகாண்டு
வந்து ைவத்தான். அைவ ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்டைவ. 19 ஆசாவின்
35வது ஆட்சியாண்டுவைர நாட்டில் ேபார்
இல்லாமல் இருந்தது.

ஆசாவின் இறுதி ஆண்டுகள்

ஆசாவின் 36வது ஆட்சி ஆண்டில் யூதா
நாட்டிைன பாஷா தாக்கினான். பாஷா
இஸ்ரேவலின் ராஜா ஆவான். அவன் ராமா

என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அைதேய ஒரு
ேகாட்ைடயாகக் கட்டினான். ஜனங்கள் யூதாவின்
ராஜாவாகிய ஆசாவிடம் ெசல்வைதேயா அல்லது
அவனிடமிருந்து திரும்புவைதேயா தடுப்பதற்கான
இடமாக ராமா ஊரிைனப் பயன்படுத்தினான். 2

கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கருவூலத்தில் இருந்த
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் ஆசா ெவளிேய
எடுத்தான். அரண்மைன கருவூலத்தில் உள்ள
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் ஆசா எடுத்தான்.
பிறகு அவன் ெபன்னாதாத்துக்கு தூது அனுப்பினான்.
ெபன்னாதாத் ஆராம் நாட்டு ராஜா. அவன் தமஸ்கு
நகரத்தில் இருந்தான். ஆசாவின் ெசய்தி இது: 3

“ெபன்னாதாத் நீயும் நானும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாள்ேவாம். உன் தந்ைதயும் என்
தந்ைதயும் ெசய்த ஒப்பந்தம் ேபான்று இருக்கட்டும்.
நான் உனக்குப் ெபான்னும் ெவள்ளியும் அனுப்புேவன்.
நீ இப்ேபாது பாஷாவுடன் உள்ள ஒப்பந்தத்ைத ஒரு
முடிவுக்கு ெகாண்டு வந்துவிடு. அதனால் அவன்
எனக்குத் துன்பம் தராமல் விலகிவிடுவான்.”

4 ெபன்னாதாத் ராஜாவாகிய ஆசா
ெசான்னவற்ைற ஒத்துக்ெகாண்டான். அவன் தனது
பைடத் தளபதிகைள அனுப்பி இஸ்ரேவல்
நகரங்கைளத் தாக்கினான். அவர்கள் ஈேயான்,
தாண், ஆேபல், மாயீம், நப்தலிப் பகுதியில் இருந்த
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ஊர்கள் ஆகியவற்ைறத் தாக்கினார்கள்.
இந்நகரங்களில் கருவூலங்களும்
பண்டகச்சாைலகளும் இருந்தன. 5 இஸ்ரேவல்
நகரங்கள் தாக்கப்படுவைத பாஷா ேகள்வியுற்றான்.
எனேவ அவன் ராமாவில் ேகாட்ைட கட்டுவைத
விட்டுவிட்டு விலகிப்ேபானான். 6 பிறகு ஆசா ராஜா
யூதா ஜனங்கள் அைனவைரயும் ஒன்றாகக்
கூட்டினான். அவர்கள் ராமா நகரத்திற்குச்
ெசன்றார்கள். அங்கு ேகாட்ைட கட்டுவதற்காக
பாஷா ைவத்திருந்த கல், மரம் ேபான்றவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டு வந்துவிட்டார்கள். அவற்றால்
அவர்கள் ேகபா, மிஸ்பா ஆகிய நகரங்கைள
பலமுள்ளதாகக் கட்டினார்கள்.

7 அப்ேபாது யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவிடம்
அனானி எனும் ஞானதிருஷ்டிக்காரன் வந்தான்.
அனானி ராஜாவிடம், “ஆசா, நீ உதவிக்காக ஆராம்
நாட்டு ராஜாைவேய சார்ந்திருந்தாய். உனது
ேதவனாகிய கர்த்தைரச் சார்ந்திருக்கவில்ைல. நீ
உன் உதவிக்காக கர்த்தைரச்
சார்ந்திருக்கேவண்டும். ஆனால் உதவிக்காகக்
கர்த்தைரச் சாராததால் ஆராம் நாட்டு பைடயும்
உன் ைககளில் இருந்து விலகிப்ேபானது. 8

எத்திேயாப்பியர்களிடமும் லூபியர்களிடமும்
வலிைமமிக்க ெபரிய பைட இருந்தது. அவர்களிடம்
ஏராளமான இரதங்களும் குதிைர வீரர்களும்
இருந்தனர். ஆனால் நீ உதவிக்கு கர்த்தைர
நாடியேபாது அவர் இவர்கைள ெவல்லும்படி
உதவினார். 9 கர்த்தருைடய கண்கள் பூமியில் உள்ள
அைனவர் மீதும் சுற்றிவரும். தனக்கு
உண்ைமயானவர்கைள அவர் ேதடி அவர்கைள
பலமுள்ளவர் ஆக்குவார். ஆசா நீ முட்டாள்தனமாக
நடந்துக்ெகாண்டாய். எனேவ இப்ேபாது முதல் நீ
ேபார்கைள சந்திப்பாய்” என்றான்.

10 ஆசாவிற்கு அனானி மீது அவன் ேபசிய
ெசாற்களுக்காக ேகாபம் வந்தது. அவன் எந்தவித
காரணமின்றி அனானிையச் சிைறயில் அைடத்தான்.
இக்காலக் கட்டத்தில் ஆசா பலரிடம் ெகாடூரமாக
நடந்துக்ெகாண்டான்.

11 ெதாடக்கம் முதல் இறுதிவைர ஆசா ெசய்த
ெசயல்கள் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 12

ஆசாவின் 39வது ஆட்சியாண்டில் அவன் காலில்
ேநாய் வந்தது. இது மிக ேமாசமான ேநாய். எனினும்
கர்த்தருைடய உதவிைய நாடவில்ைல. உதவிக்காக
மருத்துவர்கைள நாடினான். 13 ஆசா தனது 41வது
ஆட்சியாண்டில் மரித்தான். அவன் தன்
முற்பிதாக்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டான். 14 தாவீதின்
நகரத்திேல ஆசா தனக்ெகன்று ஒரு கல்லைற
அைமத்திருந்தான். ஜனங்கள் அவைன அதிேலேய
அடக்கம் ெசய்தனர். அவைன வாசைனப்
ெபாருட்களாலும் பலவைக மணக்கலைவகளாலும்
அைமக்கப்பட்ட ெமத்ைத மீது ைவத்தனர். ஆசாைவ
ெகௗரவிப்பதற்காக ஜனங்கள் ஒரு ெபரும்
ெநருப்ைப உண்டாக்கினார்கள்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்

யூதாவின் புதிய ராஜாவாக ஆசாவின்
இடத்திேல அவனது குமாரனான
ேயாசபாத் ஆனான். இவன் யூதாைவ

பலமுள்ளதாக ஆக்கினான். இஸ்ரேவைல எதிர்த்துப்
ேபாரிடும் அளவுக்கு அவன் யூதாைவ
பலப்படுத்தினான். 2 அவன் யூதாவின் அைனத்து
நகரங்களிலும் பைட வீரர்கள் அடங்கிய குழுக்கைள
நிறுத்தினான். அந்நகரங்கள் எல்லாம் யூதாவிலும்,
அவன் தந்ைதயால் ைகப்பற்றப்பட்ட எப்பிராயீம்
நகரங்களிலும் ேயாசபாத் ேகாட்ைடகைளக்
கட்டினான்.

3 கர்த்தர் ேயாசாபாத்ேதாடு இருந்தார்.
ஏெனன்றால் இவனது சிறுவயதில் இவன் தன்
முற்பிதாவான தாவீைதப்ேபான்று நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்தான். இவன் பாகால் விக்கிரகங்கைளப்
பின்பற்றவில்ைல. 4 ேயாசபாத் தன்
முற்பிதாக்கைளப்ேபான்ேற ேதவைனப்
பின்பற்றினான். அவன் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். இவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்ேபான்று வாழ்க்ைக
நடத்தவில்ைல. 5 ேயாசபாத்ைத யூதாவின் பலம்
ெபாருந்திய ராஜாவாக கர்த்தர் ஆக்கினார்.
யூதாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் அவனுக்கு
அன்பளிப்புக்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். இதனால்
ேயாசபாத் ெபருஞ் ெசல்வமும் ெபருைமயும்
அைடந்தான். 6 ேயாசபாத்தின் மனம் கர்த்தருைடய
வழியில் மகிழ்ச்சிையக் கண்டது. அவன் யூதா
நாட்டில் ேமைடகைள அகற்றினான்.
விக்கிரகங்கைளயும் அழித்தான்.

7 ேயாசபாத் தன் தைலவர்கைள யூத நகரங்களில்
கற்பிக்கச் ெசய்தான். இைவ இவனது மூன்றாவது
ஆட்சியாண்டில் நடந்தது. ெபன்னாயில், ஒபதியா,
சகரியா, ெநதெனேயல், மிகாயா, ஆகிேயார்
இவனால் அனுப்பப்பட்ட தைலவர்கள். 8

இவர்கேளாடு ேலவியர்கைளயும் அனுப்பினான்.
ேலவியர்களில் ெசமாயா, ெநதனியா, ெசபதியா,
ஆசேகல், ெசமிராேமாத், ேயானத்தான்,
அேதானியா, ெதாபியா, ேதாபத்ேதானியா ஆகிேயார்
இருந்தனர். இவர்கேளாடு ஆசாரியர்களில்
எலிஷாமா, ேயாராம் ஆகிேயாைரயும் அனுப்பினான்.
9 இவர்கள் யூதாவிலுள்ள ஜனங்களுக்குப்
ேபாதித்தனர். அவர்களிடம் கர்த்தருைடய
சட்டபுத்தகம் இருந்தது. அவர்கள் யூதாவின்
அைனத்து நகரங்களுக்கும் ெசன்று அதைனப்
ேபாதித்தனர்.

10 யூதாவின் அருகிலுள்ள மற்ற நாட்டினரும்
கர்த்தருக்குப் பயந்தனர். எனேவ அவர்கள்
ேயாசபாத்துக்கு எதிராகப் ேபாைரத் ெதாடங்காமல்
இருந்தனர். 11 சில ெபலிஸ்திய ஜனங்களும்
ேயாசபாத்துக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ேயாசபாத்துக்கு
ெவள்ளிையயும் ெகாண்டுவந்தார்கள். ஏெனன்றால்,
அவன் ஒரு வலிைமமிக்க அரசெனன்பைத அவர்கள்
அறிந்திருந்தார்கள். சில அரபியர்கள் ஆடுகைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் 7,700 ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும், 7,700 ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.

12 ேயாசபாத் மிக பலமுள்ளவனாக ஆனான்.
அவன் ேகாட்ைடகைளயும், ெபாருட்கள்
ைவப்பதற்கான கருவூலங்கைளயும் யூதாவில்
கட்டினான். 13 யூதா நகரங்களில் ெபாருட்கைள
விநிேயாகம் ெசய்தான். எருசேலமில் ேயாசபாத்
பயிற்சி மிக்க பைடவீரர்கைள ைவத்திருந்தான். 14
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இவ்வீரர்கள் தம் ேகாத்திரங்களின்படி
பட்டியலிடப்பட்டனர். இதுதான் அவர்கள் விபரம்:
யூதாவிேல ஆயிரத்துக்கு அதிபதிகளில் அத்னா
தைலவனாக இருந்தான். 3,00,000 வீரர்களுக்கு
அவன் தளபதியாக இருந்தான்.
15 ேயாகனான் எனும் தளபதியிடம் 2,80,000
வீரர்கள் இருந்தனர்.
16 அமசியா எனும் தளபதியிடம் 2,00,000
வீரர்கள் இருந்தனர். அமசியா சிக்ரியின் குமாரன்.
அமசியா, தன்ைன கர்த்தருைடய ேசைவயில்
ஈடுபடுத்துவதில் மகிழ்ச்சியைடந்தான்.
17 ெபன்யமீனின் ேகாத்திரத்தில் இருந்து
பின்வரும் ேசனாதிபதிகள் இருந்தனர்.
எலியாதாவிடம் 2,00,000 வீரர்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள் வில், அம்பு, ேகடயம் ஆகியவற்ைறப்
பயன்படுத்தினார்கள். எலியாதா மிகப் பலம்
ெபாருந்திய வீரன்.
18 ேயாசபாத்திடம் 1,80,000 வீரர்கள்
ேபாருக்குத் தயாரானவர்களாக இருந்தனர்.

19 அைனவரும் ேயாசபாத் ராஜாவுக்குச் ேசைவச்
ெசய்துவந்தனர். ராஜாவுக்கு யூத நாட்டு
ேகாட்ைடகளில் பணிெசய்ய ேவறு வீரர்களும்
இருந்தனர்.

மிகாயா ஆகாப் ராஜாைவ எச்சரிக்கிறான்

ேயாசபாத்துக்கு மிகுந்த ெசல்வமும்,
சிறப்பும் இருந்தது. இவன் ஆகாப்
ராஜாேவாடு ஒரு திருமண ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாண்டான். 2 சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
ேயாசபாத் ஆகாைபப் பார்க்க சமாரியா
நகரத்திற்குச் ெசன்றான். ஆகாப் பல ஆடுகைளயும்
பசுக்கைளயும் பலி ெகாடுத்தான். ேயாசபாத்துக்கும்
அவேனாடு உள்ள ஜனங்களுக்கும் அவற்ைறக்
ெகாடுத்தான். ஆகாப் ேயாசபாத்திடம் ராேமாத்
கிலியாத்ைதத் தாக்கும்படி உற்சாகப்படுத்தினான். 3

ஆகாப் ேயாசபாத்திடம், “கிேலயாத்திலுள்ள
ராேமாத்துக்கு என்ேனாடு வருகின்றீரா?” என்று
ேகட்டான். ஆகாப் இஸ்ரேவலின் ராஜா. ேயாசபாத்
யூதாவின் ராஜா. ேயாசபாத் ஆகாபிடம், “நான்
உன்ைனப் ேபான்றவன். என் ஜனங்களும் உன்
ஜனங்கைளப் ேபான்றவர்கேள. நாங்கள் உங்கேளாடு
ேபாரிேல ேசர்ந்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றான். 4

ேயாசபாத் ேமலும் ஆகாபிடம், “ஆனால் முதலில்,
நாம் நமது கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்திைய
எதிர்ப்பார்ப்ேபாம்” என்றான்.

5 எனேவ ராஜா ஆகாப் 400 தீர்க்கதரிசிகைள
அணிதிரட்டினான். ஆகாப் அவர்களிடம், “நம்மால்
ராேமாத் கீேலயாத்துக்கு எதிராகப் ேபாக முடியுமா
அல்லது முடியாதா?” என்று ேகட்டான்.
தீர்க்கதரிசிகேளா, “ேபாக முடியும், ராேமாத்
கீேலயாத்ைதத் ேதாற்கடிக்க ேதவன் உதவுவார்”
என்றனர்.

6 ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி
யாராவது இங்ேக இருக்கிறார்களா? கர்த்தருைடய
விருப்பத்ைத அவர்கள் மூலம் ேகட்க விரும்புகிேறன்”
என்றான்.

7 பிறகு ராஜா ஆகாப், ேயாசபாத்திடம், “இன்னும்
ஒருவன் இங்ேக இருக்கிறான். அவன் மூலமாக நாம்
கர்த்தரிடம் ேகட்கலாம். ஆனால் நான் அந்த
மனிதைன ெவறுக்கிேறன். ஏெனன்றால் அவன்

எனக்காக கர்த்தரிடமிருந்து எந்த நல்லச்
ெசய்திையயும் ெசால்லமாட்டான். எப்ெபாழுதும்
அவன் எனக்காகக் ெகட்ட ெசய்திகைளேய
ைவத்திருப்பான். அவனது ெபயர் மிகாயா, அவன்
இம்லாவின் குமாரன்” என்றான். ஆனால்
ேயாசபாத்ேதா, “ஆகாப், நீ அப்படிச்
ெசால்லக்கூடாது!” என்றான்.

8 பிறகு ராஜா ஆகாப் தனது ஒரு அதிகாரிைய
அைழத்து, “ேவகமாகப் ேபாய், இம்லாவின்
குமாரனான மிகாயாைவ அைழத்து வா” என்றான்.

9 இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபும், யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும் அரச உைட அணிந்து
ெகாண்டனர். அவர்கள் தம் சிங்காசனங்களில்
சமாரியாவின் ஒலிமுக வாசலுக்கு அருேக உள்ள
களத்தில் அமர்ந்திருந்தனர். அந்த 400
தீர்க்கதரிசிகளும் இரு ராஜாக்களின் முன் தங்கள்
ெசய்திையச் ெசான்னார்கள். 10 ெகனானாவின்
குமாரனான சிேதக்கியா தனக்கு இரும்பு
ெகாம்புகைளச் ெசய்தான். அவன், “இதுதான்
கர்த்தர் ெசான்னது: நீ இந்த இரும்பு ெகாம்புகைள
அணிந்துக் ெகாண்டு அராமியைர
அழிந்துேபாகும்வைர தாக்குவாய்” என்றான். 11

அைனத்து தீர்க்கதரிசிகளும் இதைனேய
ெசான்னார்கள். அவர்கள், “ராேமாத் கீேலயாத்
நகரத்திற்கு ெசல். நீ ெவற்றி ெபறுவாய். அராமிய
ஜனங்கைள ெவல்லும்படி கர்த்தர் உதவுவார்”
என்றனர்.

12 மிகாயாைவ அைழத்துவரப்ேபான தூதுவன்
அவனிடம் ேபாய், “மிகாயா! கவனி. அைனத்து
தீர்க்கதரிசிகளும் ஒேர மாதிரி கூறுகின்றனர். ராஜா
ெவற்றிெபற முடியும் என அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
எனேவ அவர்கள் ெசால்வைதேய நீயும் கூறு. நீயும்
நல்ல ெசய்திையக் கூறேவண்டும்” என்றான்.

13 ஆனால் மிகாயா, “கர்த்தருைடய ஜீவைனக்
ெகாண்டு ெசால்கிேறன். எனது ேதவன்
ெசால்வைதேய நான் ெசால்ல முடியும்” என்று
பதிலளித்தான்.

14 பிறகு மிகாயா ஆகாப் ராஜாவிடம் வந்தான்.
ராஜா அவனிடம், “மிகாயா நாங்கள் ராேமாத்
கீேலயாத் நகரத்திற்குப் ேபாரிடப் ேபாகலாமா
ேவண்டாமா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு மிகாயா, “ேபா அவர்கேளாடு ேபார் ெசய்.
அந்த ஜனங்கைள ெவல்ல கர்த்தர் துைணெசய்வார்”
என்றான்.

15 ராஜா ஆகாப் மிகாயாவிடம், “கர்த்தருைடய
நாமத்தால் என்னிடம் உண்ைமைய மட்டுேம கூற
ேவண்டுெமன்று பலமுைற உன்ைன நான் சத்தியம்
ெசய்ய ைவத்ேதன்” என்றான்.

16 பிறகு மிகாயா, “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் மைலப்பகுதியில் சிதறி ஓடுவைத நான்
பார்த்ேதன். அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத
ஆடுகைளப் ேபால் உள்ளனர். கர்த்தர்,
‘அவர்களுக்குத் தைலவன் இல்ைல. ஒவ்ெவாருவரும்
பத்திரமாக வீட்டிற்குப் ேபாகட்டும்’ என்று கூறினார்”
என்றான்.

17 இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ஆகாப்
ேயாசபாத்திடம், “கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு மிகாயா
நல்ல ெசய்திையச் ெசால்லமாட்டான் என்று
ஏற்ெகனேவ கூறியிருக்கிேறன். அவன் எனக்கு
ெகட்டச் ெசய்திகைள மட்டுேம கூறுவான்” என்றான்.

2 நாளாகமம் 17:15
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18 அதற்கு மிகாயா, “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
ெசய்திையக் ேகள்: கர்த்தர் தன் சிங்காசனத்தில்
அமர்ந்திருப்பைத நான் பார்த்ேதன். பரேலாகத்தின்
பைட அவரது வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் உள்ளன.
அைனத்து பைடகளும் அவைரச் சுற்றிலும்
நின்றுக்ெகாண்டிருக்கிறது. 19 கர்த்தர், ‘ராேமாத்
கீேலயாத் நகரின் ேமல் பைடெயடுக்குமாறு ெசய்து
அப்ேபாரில் ஆகாப் மரிக்குமாறு ெசய்ய, யாரால்
தந்திரமாய்ச் ெசயல்பட முடியும்?’ என்று ேகட்டார்.
அதற்கு ஒவ்ெவாருவரும் ெவவ்ேவறானைதக்
கூறினார்கள். 20 பிறகு ஒரு ஆவி வந்து கர்த்தருக்கு
முன்பாக நின்றது. அந்த ஆவி ‘நான் ஆகாபிடம்
தந்திரமாய்ச் ெசயல்படுகிேறன்’ என்று கூறியது.
அதனிடம், ‘எப்படி?’ என்று கர்த்தர் ேகட்டார். 21

அதற்கு அது, ‘நான் ேபாய் ஆகாபின்
தீர்க்கதரிசிகளின் வாயில் ெபாய் ெசால்லும்
ஆவியாக இருப்ேபன்’ என்றது. அதற்குக் கர்த்தர், ‘நீ
ஆகாைப ஏமாற்றுவதில் ெவற்றி ெபறுவாய். எனேவ
ேபாய் அவ்வாேற ெசய்’ என்றார்.

22 “இப்ேபாது ஆகாப் கவனி. ெபாய் ெசால்லும்
ஆவிைய உன் தீர்க்கதரிசிகளின் வாயில் கர்த்தர்
இருக்கச் ெசய்துள்ளார். எனேவ கர்த்தர்
ெசான்னபடி உனக்கு தீைமேய ஏற்படும்” என்றான்.

23 பிறகு சிேதக்கியா மிகாயாவின் அருகில் ெசன்று
அவனது முகத்திேல அைறந்தான். சிேதக்கியாவின்
தந்ைத ெகனானா. சிேதக்கியா, “மிகாயா,
கர்த்தருைடய ஆவி எந்த வழியாய் என்ைனவிட்டு
உன்னிடம் வந்து இவ்வாறு ேபச ைவத்தது?” என்று
ேகட்டான்.

24 அதற்கு மிகாயா, “சிேதக்கியா! நீ
உள்ளைறக்குள்ேள ஓடி பதுங்கும் நாளிேல அதைனக்
காண்பாய்” என்றான்.

25 பிறகு ஆகாப் ராஜா, “மிகாயாைவ அைழத்துக்
ெகாண்டு நகர ஆளுநராகிய ஆேமானிடத்திலும்
அரச குமாரனாகிய ேயாவாசிடத்திலும் ெசல்லுங்கள்.
26 அவர்களிடம், இதுதான் ராஜா ெசான்னது:
‘மிகாயாைவச் சிைறயிேல அைடயுங்கள். நான்
ேபாரிலிருந்து திரும்பி வரும்வைர சிறிது
அப்பத்ைதயும், தண்ணீைரயும் தவிர ேவறு எைதயும்
தராதீர்கள்’ எனக் கூறுங்கள்” என்றான்.

27 அதற்கு மிகாயா, “ஆகாப்! நீ
ேபார்களத்திலிருந்து பத்திரமாகத் திரும்பி வந்தால்,
பிறகு கர்த்தர் என் மூலமாகப் ேபசவில்ைல.
ஜனங்கேள! நான் ெசால்வைதக் ேகட்டு நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்தில் ஆகாப் ெகால்லப்படுகிறான்
28 இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ஆகாபும் யூதாவின்
ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தும் ராேமாத் கீேலயாத்ைதத்
தாக்கினார்கள். 29 ஆகாப் ராஜா ேயாசபாத்திடம்,
“நான் ேபார்க்களத்திற்குள் நுைழயுமுன் என்
ேதாற்றத்ைத மாற்றிக்ெகாள்ேவன். ஆனால் நீ உனது
உைடையேய அணிந்துெகாள்” என்றான். எனேவ
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் தன் ஆைடைய
மாற்றிக்ெகாண்டான். இருவரும்
ேபார்க்களத்துக்குச் ெசன்றார்கள்.

30 ஆராம் ராஜா தனது இரதப்பைடத் தளபதியிடம்
ஒரு கட்டைளயிட்டான். அவன் அவர்களிடம்,
“எவேராடும் சண்ைடயிடேவண்டாம். அவன்
ெபரியவனாயினும் சரி, சிறியவனாயினும் சரிேய.

ஆனால் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாபிடம்
மட்டும் சண்ைடயிடுங்கள்” என்றான். 31

இரதப்பைடத் தளபதிகள் ேயாசபாத்ைதக் கண்டதும்
“இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் அங்ேக
இருக்கிறான்!” என்று எண்ணினார்கள். எனேவ
ேயாசபாத்ைதத் தாக்க அவர்கள் திரும்பினார்கள்.
ஆனால் ேயாசபாத் சத்தமிட்டு ேவண்டினபடியால்
கர்த்தர் அவனுக்கு உதவினார். ேதவன்
இரதப்பைடத் தளபதிகைள ேயாசபாத்ைத விட்டு
விலகும்படி ெசய்தார். 32 அவர்களுக்கு இவன்
இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ஆகாப் இல்ைல என்று
ெதரிந்ததும் துரத்துவைத விட்டுவிட்டனர்.

33 ஆனால் ஒரு வீரன் எந்தவித குறியும் இல்லாமல்
ஒரு அம்ைப விட்டான், அது இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய
ஆகாபின் மீது பாய்ந்தது. அது ஆகாபின் உடலில்
கவசம் இல்லாத பகுதியின் ேமல் பாய்ந்தது. ஆகாப்
தன் இரதேவாட்டியிடம், “இரதத்ைதத் திருப்பிக்
ெகாள். நான் காயப்பட்டிருக்கிேறன். என்ைன
ேபார்களத்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்!”
என்றான்.

34 அன்று ேபார் மிகவும் ேமாசமாக நைட ெபற்றது.
அன்று மாைலவைர ஆகாப் ஆராமியருக்கு எதிராக
இரதத்தில் நின்றுக்ெகாண்டிருந்தான். சூரியன்
மைறந்ததும் அவன் மரித்தான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்
எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குப்
பாதுகாப்பாக வந்து ேசர்ந்தான். 2 ெயகூ

என்னும் ஞானதிருஷ்டிக்காரன் ேயாசபாத்ைத
சந்திக்க வந்தான். அவனது தந்ைதயின் ெபயர்
அனானி. அவன் ராஜாவிடம், “ஏன் ெகட்டவர்களுக்கு
உதவினாய்? கர்த்தைர ெவறுப்பவர்கள் ேமல் ஏன்
அன்பு ெசலுத்தினாய். அதனால் தான் கர்த்தர் உன்
மீது ேகாபமாக இருக்கிறார். 3 ஆனால் உனது
வாழ்வில் சில நன்ைமகளும் உள்ளன. நீ
விக்கிரகங்கைள அழித்தாய். நீ மனப்பூர்வமாகத்
ேதவைனப் பின்பற்றேவண்டும் என்று எண்ணினாய்”
என்றான்.

ேயாசபாத் நீதிபதிகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கிறான்
4 ேயாசபாத் எருசேலமில் வாழ்ந்தான்.
ெபயர்ெசபா நகரம் முதல் எப்பிராயீம் மைல
நாடுவைர வாழும் ஜனங்களுடன் ேசர்ந்து வாழும்
ெபாருட்டு, மீண்டும் ேயாசபாத் ெவளிேயறினான்.
அந்த ஜனங்கைள அவன் அவர்கள் முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பக் ெகாண்டுவந்தான்.
5 ேயாசபாத் யூதாவில் நீதிபதிகைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ேதர்ந்ெதடுத்த
நீதிபதிகைள ஒவ்ெவாரு ேகாட்ைடயிலும் இருக்கச்
ெசய்தான். 6 ேயாசபாத் நீதிபதிகளிடம், “நீங்கள்
என்ன ெசய்கிறீர்கள் என்பதில் கவனமாக இருங்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ஜனங்களுக்காக
நியாயந்தீர்க்கவில்ைல. கர்த்தருக்காக
நியாயந்தீர்க்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு முடிவு
எடுக்கும்ேபாது கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்கிறார். 7

இப்ேபாது உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்குப்
பயப்படேவண்டும். நீங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்பதில் கவனமாக இருங்கள். ஏெனன்றால் நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் நியாயமானவர். அவர்
அநீதியானவற்ைற யாருக்கும் ெசய்யமாட்டார்.

2 நாளாகமம் 19:7
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ேமலும் தனது நியாயத்தீர்ப்புகைள மாற்றிக்ெகாள்ள
பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்” என்றான்.

8 எருசேலமில், ேயாசபாத் சில ேலவியர்கைளயும்
ஆசாரியர்கைளயும், இஸ்ரேவல் ேகாத்திர
தைலவர்களில் சிலைரயும் நீதிபதிகளாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள் எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்களின் சிக்கல்கைள ேதவனுைடய சட்டத்தால்
சரி ெசய்யேவண்டும். 9 ேயாசபாத் அவர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டான். அவன், “நீங்கள் உங்கள்
மனப்பூர்வமாகவும் உண்ைமயாகவும் ேசைவச்
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் கர்த்தருக்கு
பயப்படேவண்டும். 10 உங்களிடம் ெகாைல,
சட்டப்பிரச்சைனகள், கட்டைள, விதிமுைற அல்லது
ேவறு சில சட்டங்கள் பற்றிய வழக்குகள் வரும்,
அைனத்து வழக்குகளிலும் நீங்கள் ஜனங்கைளக்
கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு
எச்சரிக்ைக ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் உண்ைமயாக
ேசைவ ெசய்யாவிட்டால் கர்த்தருைடய ேகாபம்
உங்கள் ேமலும் உங்கள் சேகாதரர்கள் ேமலும்
ஏற்படும். நீங்கள் இப்படி ெசய்தால்
குற்றவாளிகளாகமாட்டீர்கள்.

11 “அமரியா தைலைம ஆசாரியன். கர்த்தைரப்
பற்றிய காரியங்களில் அவன் உங்களுக்கு ேமலாக
இருப்பான். ராஜாைவப் பற்றிய விவகாரங்களில்
ெசபதியா உங்களுக்கு உயர்ந்தவனாக இருப்பான்.
ெசபதியாவின் தந்ைதயின் ெபயர் இஸ்மேவல்.
ெசபதியா யூதா ேகாத்திரத்தின் தைலவனாக
இருக்கிறான். ேலவியர்கள் உங்களுக்கு
எழுத்தாளர்களாக ேசைவ ெசய்வார்கள். நீங்கள்
ெசய்யும் அைனத்து ெசயல்களிலும் உறுதியாக
இருங்கள். சரியானவற்ைறச் ெசய்கின்ற
ஜனங்கேளாடு கர்த்தர் துைண இருப்பாராக”
என்றான்.

ேயாசபாத் ேபாைர எதிர் ேநாக்கியிருக்கிறான்

பிறகு ேமாவாபிய ஜனங்களும், அம்ேமான்
ஜனங்களும், சில மியூனிய ஜனங்களும்
ேயாசபாத்துக்கு எதிராகப் ேபாரிடத்

ெதாடங்கினார்கள். 2 சிலர் ேயாசபாத்திடம் வந்து,
“உங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட ஏேதாமிலிருந்து ஒரு
ெபரும்பைட வந்துெகாண்டிருக்கிறது. அவர்கள்
மரணக் கடலின் மறுகைரயில் இருந்து
வருகிறார்கள். அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ஆசாேசான்
தாமாரில் உள்ளார்கள்!” என்றனர். (ஆசாேசான்
தாமார் எங்ேகதி என்றும் அைழக்கப்படுகிறது.) 3

ேயாசபாத்துக்குப் பயம் ஏற்பட்டது. என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று கர்த்தரிடம் ேகட்கத்
தீர்மானித்தான். யூதாவிலுள்ள எல்ேலாரும்
உபவாசம் இருக்க ஒரு ேநரத்ைதக் குறித்தான். 4

யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள் ஒன்று கூடி கர்த்தரிடம்
உதவி ேகட்டனர். யூதாவின் அைனத்து
நகரங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கர்த்தருைடய
உதவிைய ேவண்டினார்கள். 5 ேயாசபாத்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்தான். அங்கு
புதுப்பிரகாரத்திற்கு முன்னால் இருந்தான்.
யூதாவிலிருந்தும் எருசேலமிலிருந்தும் வந்த
ஜனங்கள் கூட்டத்தின் முன்னர் நின்று ேபசினான். 6

அவன் ெசான்னதாவது:

“எங்கள் முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ நீர்
பரேலாகத்திலிருக்கிற ேதவன். அைனத்து
நாடுகளிலும் உள்ள அரசுகைள நீர் ஆண்டுவருகிறீர்.
உமக்கு அதிகாரமும் பலமும் உள்ளது. உமக்கு
எதிராக எவராலும் நிற்க முடியாது. 7 நீேர
எங்களுைடய ேதவன். இந்த நிலத்திலிருந்து
ஜனங்கள் ெவளிேயறுமாறு நீர் கட்டாயப்படுத்தினீர்.
இதைன உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
முன்னிைலயிேலேய நீர் ெசய்தீர். நீர் இந்த நிலத்ைத
ஆபிரகாமின் சந்ததியினருக்கு எக்காலத்திற்கும்
உரியதாக்கினீர். ஆபிரகாம் உமது நண்பர். 8

ஆபிரகாமின் சந்ததியினர் இந்த நிலத்தில்
வாழ்ந்தார்கள். உமது நாமத்தால் ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டினார்கள். 9 அவர்கள், ‘எங்களுக்கு வாளாேலா,
தண்டைனயாேலா, ேநாயாேலா, பஞ்சத்தாேலா
துன்பங்கள் வந்தால் நாங்கள் உமது ஆலயத்தின்
முன்னால் உமக்கு முன் நிற்ேபாம். உம்முைடய நாமம்
இவ்வாலயத்தின் ேமல் உள்ளது. நாங்கள் துன்பத்தில்
இருக்கும்ேபாது உம்ைம ேநாக்கிச் சத்தமிடுேவாம்.
பின் நீர் அைதக் ேகட்டு எங்கைளக் காப்பாற்றுவீர்.’
10 “ஆனால் இப்ேபாது, இங்ேக அம்ேமான்,
ேமாவாப், ேசயீர் மைல ஆகிய ஜனங்கள்
இருக்கின்றனர். இஸ்ரேவலர் எகிப்திலிருந்து
ெவளிேயறி வந்தேபாது அவர்களது நிலத்தின்
வழியாகச் ெசல்ல நீர் அனுமதிக்கவில்ைல. எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இவர்கைள விட்டு விலகி,
அழிக்காமல் ேபானார்கள். 11 ஆனால் பாரும்,
நாங்கள் அவர்கைள அழிக்காமல் விட்டதற்கு
அவர்கள் எங்களுக்குத் தரும் ெவகுமதிையப் பாரும்.
அவர்கள் உம்முைடய நாட்ைட விட்டு
ெவளிேயறுமாறு எங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். இந்த நாட்ைட நீர்
எங்களுக்கு ெகாடுத்தீர். 12 எங்களுைடய ேதவேன,
அந்த ஜனங்கைளத் தண்டியும். எங்களுக்கு எதிராக
வந்திருக்கும் இப்ெபரும் பைடைய எதிர்க்க
எங்களிடம் பலம் இல்ைல. என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. அதனால்
நாங்கள் உம்மிடம் உதவிைய ேவண்டுகிேறாம்!”
என்றான்.

13 யூதாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
தங்களுைடய மைனவி, குழந்ைதகள் மற்றும்
பிள்ைளகளுடன் கர்த்தருக்கு முன்னால் நின்றார்கள்.
14 பிறகு கர்த்தருைடய ஆவி யகாசிேயல் என்பவன்
மீது வந்தது. யகாசிேயல் சகரியாவின் குமாரன்.
சகரியா ெபனாயாவின் குமாரன். ெபனாயா ஏெயலின்
குமாரன். ஏேயல் மத்தனியாவின் குமாரன்.
யகாசிேயல் ஒரு ேலவியன். இவன் ஆசாபின்
சந்ததியான். கூட்டத்தின் நடுவில் 15 யகாசிேயல்,
“நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ேயாசபாத்
ராஜாேவ, யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்கேள, கர்த்தர் உங்களுக்கு இதைனக்
கூறுகிறார்: ‘இப்ெபரும் பைடையக்கண்டு
அஞ்சேவா, கவைலப்படேவா ேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் இது உங்களுைடய ேபாரல்ல. இது
ேதவனுைடய ேபார். 16 நாைள கீேழ இறங்கிப்ேபாய்
அவர்கேளாடு சண்ைடயிடுங்கள். அவர்கள் சிஸ் என்ற
ேமட்டு வழியாக வருகிறார்கள். அவர்கைள நீங்கள்
ெயருேவல் எனும் வனாந்தரத்திற்கு எதிரான
பள்ளத்தாக்கின் முடிவில் சந்திப்பீர்கள். 17

இப்ேபாரில் நீங்கள் சண்ைடயிடேவ ேவண்டாம்.
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உங்கள் இடங்களில் உறுதியாக நில்லுங்கள். கர்த்தர்
உங்கைளக் காப்பாற்றுவைதக் காண்பீர்கள். யூதா
நாட்டினேர! எருசேலமியர்கேள! அஞ்சாதீர்கள்.
கவைலப்படாதீர்கள்! கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருக்கிறார். எனேவ நாைள அவர்களுக்கு எதிராகச்
ெசல்லுங்கள்’ என்றார்” என்று ெசான்னான்.

18 ேயாசபாத் குனிந்து வணங்கினான். அவனது
முகம் தைரையத் ெதாட்டது. யூதாவில் வாழும்
ஜனங்களும் எருசேலமில் வாழும் ஜனங்களும்
கர்த்தருக்கு முன்பாக தைரயில் விழுந்து
வணங்கினார்கள். அவர்கள் அைனவரும் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டனர். 19 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தைர, ேகாகாத் மற்றும் ேகரா
ஆகிய ேகாத்திரத்தில் உள்ள ேலவியர்கள் எழுந்து
நின்று துதித்தனர். அவர்கள் கர்த்தைர மிகச்
சத்தமாகத் துதித்தனர்.

20 அதிகாைலயில் ேயாசபாத்தின் பைடயானது
ெதக்ேகாவா வனாந்தரத்திற்குப் ேபானது. அவர்கள்
புறப்படும்ேபாது ேயாசபாத் நின்ற வண்ணம், “யூதா
மற்றும் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கேள! நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தைர நம்புங்கள். விசுவாசத்தில்
உறுதியாயிருங்கள். கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசிகைள
நம்புங்கள். அதனால் ெவற்றி ெபறுவீர்கள்” என்றான்.

21 பிறகு ேயாசபாத் ஜனங்கைள அறிவுைரகளால்
உற்சாகப்படுத்தினான். பின்னர் கர்த்தைரத் துதித்துப்
பாடப் பாடகர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். கர்த்தர்
பரிசுத்தமும், அற்புதமும் ெகாண்டவர். இவைரத்
துதித்துப் பாடிக் ெகாண்ேட பாடகர்கள் பைடக்கு
முன்னால் ெசன்றார்கள். அவர்கள்,
“கர்த்தைரத் துதியுங்கள்,
ஏெனன்றால் அவரது அன்பு என்ெறன்றும்

நிைலத்திருக்கும்!” என்று பாடினார்கள்.
22 ேதவைன இவர்கள் பாடித் துதிக்கத்
ெதாடங்கியதும், கர்த்தர் அம்ேமானியர்,
ேமாவாபியர், ேசயீர் மைலநாட்டினர் ஆகிேயார் மீது
ஒரு மைறமுகத் தாக்குதல் நடத்தினார். இவர்கேள
யூதா நகரின் ேமல் ேபார் ெதாடுத்து வந்தவர்கள்.
அவர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள். 23

அம்ேமானியர்களும், ேமாவாபியர்களும் ேசர்ந்து
ேசயீர் மைல நாட்டினர் மீது ேபாரிடத்
ெதாடங்கினார்கள். அம்ேமானியர்களும்,
ேமாவாபியர்களும் ேசயீர் மைல நாட்டினைரக்
ெகான்று அழித்தார்கள். ேசயீர் மைல நாட்டினைரக்
ெகான்று முடித்த பிறகு தமக்குள்ளாகேவ ேபாரிட்டுக்
ெகால்லத் ெதாடங்கினார்கள்.

24 யூதா ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் பார்ப்பதற்கு
வசதியான ஒரு இடத்திற்கு வந்தனர். அங்கிருந்து
அவர்கள் ெபரும் பைடையக் கவனித்தனர். அவர்கள்
ெசத்துப்ேபான பிணங்கைளத்தான் பார்க்க
முடிந்தது. எவரும் அங்கு உயிேராடு இல்ைல. 25

ேயாசபாத்தும் அவனது பைடயும் வந்து மரித்துப்
ேபானவர்களிடம் இருந்த விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசன்றார்கள். அவர்கள் பல
மிருகங்கைளயும், ெசல்வங்கைளயும்,
ஆைடகைளயும் விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ைகப்பற்றினார்கள். அவர்கள் அவற்ைறத் தமக்கு
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் இவ்வாறு
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள மூன்று நாட்களாக
ெகாள்ைளயிட்டனர். ஏெனன்றால் அவற்றின் அளவு

அவ்வளவு மிகுதியாயிருந்தது. 26 நான்காவது நாள்
ேயாசபாத்தும் அவனது பைடகளும் ெபராக்கா
பள்ளத்தாக்கில் கூடினார்கள். அந்த இடத்தில்
அவர்கள் கர்த்தைரத் துதித்தனர். எனேவ அந்த
இடம், “ெபராக்கா பள்ளத்தாக்கு” என்று
இதுவைரயிலும் அைழக்கப்படுகிறது.

27 பிறகு ேயாசபாத் யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்கைள எருசேலமிற்குத் திரும்ப அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபானான். அவர்களின் பைகவர்கள்
அழிக்கப்பட்டதால் அவர்கைளக் கர்த்தர் மிகவும்
மகிழ்ச்சிேயாடு ைவத்தார். 28 அவர்கள்
எருசேலமிற்குத் தம்புருக்கேளாடும்,
சுரமண்டலங்கேளாடும், எக்காளங்கேளாடும் வந்து
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச் ெசன்றனர்.

29 அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள அைனத்து
அரசுகளும் கர்த்தருக்கு அஞ்சினார்கள்.
ஏெனன்றால் அைவ இஸ்ரேவலின் எதிரிகேளாடு
கர்த்தர் ேபாரிட்டைதப் பற்றி ேகள்விப்பட்டனர். 30

அதனால் ேயாசபாத்தின் அரசாங்கம் சமாதானமாக
இருந்தது. ேயாசபாத்தின் ேதவன் அவைனச்
சுற்றிலும் சமாதானத்ைதத் தந்தார்.

ேயாசபாத் ஆட்சியின் முடிவு
31 ேயாசபாத் யூதா நாடு முழுவைதயும்
அரசாண்டான். இவன் ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது
இவனுக்கு வயது 35, இவன் எருசேலமில் 25
ஆண்டுகள் ஆண்டான். இவனது தாயின் ெபயர்
அசுபாள். இவள் சில்கியின் குமாரத்தி. 32 ேயாசபாத்
தனது தந்ைத ஆசாைவப் ேபான்று சரியான வழியில்
வாழ்ந்தான். அவன் ஆசாவின் வழிையப்
பின்பற்றுவதில் இருந்து மாறவில்ைல. கர்த்தருைடய
பார்ைவயில் நல்லவற்ைறேயச் ெசய்தான். 33

ஆனால் ேமைடகள் அகற்றப்படவில்ைல. தம்
முற்பிதாக்கள் பின்பற்றிய ேதவைனப்
பின்பற்றுவதற்காக ஜனங்கள் தங்களுைடய
இருதயத்ைதத் திருப்பவில்ைல. 34 ேயாசபாத்
ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப் பற்றி ெதாடக்கம் முதல்
இறுதிவைர உள்ளவற்ைறப் பற்றிஆனானியின்
குமாரனாகிய ெயகூவின் ஆவணங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. பிரதி ெசய்யப்பட்டு,இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்னும் புத்தகத்தில் இைவ
ேசர்க்கப்பட்டன.

35 பிறகு யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்
இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய அகசியாேவாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான். அகசியா தீைமச்
ெசய்தான். 36 ேயாசபாத் அகசிேயாேவாடு ேசர்ந்து
ெகாண்டு தர்ஷீசுக்குச் ெசல்ல கப்பல் கட்டினான்.
அவர்கள் கப்பல்கைள எசிேயான் ேகேபரிேல
கட்டினார்கள். 37 பிறகு எலிேயசர் ேயாசபாத்துக்கு
எதிராகப் ேபசினான். எலிேயசரின் தந்ைத ெபயர்
ெதாெதாவா. எலிேயசர் மேரசா ஊரினன். அவன்,
“ேயாசபாத், நீ அகசியாேவாடு ேசர்ந்துவிட்டாய்.
அதனால்தான் கர்த்தர் உனது ேவைலகைள
அழிப்பார்” என்றான். கப்பல்கள்
ெநாறுங்கிப்ேபாயின. அதனால் ேயாசபாத்தும்,
அகசியாவும் தம் ஆட்கைள தர்ஷீசுக்கு
அனுப்பமுடியாமல் ேபாயிற்று.
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ேயாசபாத் மரித்ததும் தன்
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அவன் தாவீதின் நகரிேல

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ேயாராம் ேயாசபாத்தின்
இடத்தில் புதிய ராஜா ஆனான். ேயாராம்
ேயாசபாத்தின் குமாரன். 2 அசரியா, ஏகிேயல்,
சகரியா, அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தியா எனும்
சேகாதரர்கள் ேயாராமிற்கு இருந்தனர். இவர்கள்
ேயாசபாத்தின் குமாரர்கள். ேயாசபாத் யூதாவின்
ராஜா ஆவான். 3 ேயாசபாத் தன் குமாரர்களுக்கு
ெவள்ளி, ெபான், விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள் என்று
பல பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். பலமான
ேகாட்ைடகைளயும் அவர்களின் ெபாறுப்பில்
விட்டான். ஆனால் அவன் தனது ஆட்சிைய
ேயாராமிடம் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால் அவன்தான்
மூத்த குமாரன்.

யூதா ராஜாவாகிய ேயாராம்
4 ேயாராம் தனது தந்ைதயின் அரைச ஏற்றுக்
ெகாண்டதும் தன்ைன பலப்படுத்திக் ெகாண்டான்.
பிறகு வாளால் தன் சேகாதரர்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றான். இஸ்ரேவல் தைலவர்கள் சிலைரயும்
இவன் ெகான்றான். 5 ேயாராம் ஆட்சிக்கு
வந்தேபாது அவனுக்கு 32 வயது. அவன் எருசேலமில்
8 ஆண்டுகள் ஆண்டான். 6 இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வழியிேலேய அவனும் ஆண்டான்.
ஆகாபின் குடும்பத்ைதப் ேபான்ேற அவனும்
வாழ்ந்தான். ஏெனன்றால் அவன் ஆகாபின்
குமாரத்திைய மணந்திருந்தான். கர்த்தருைடய
பார்ைவயில் ேயாராம் தீயவற்ைறச் ெசய்தான். 7

ஆனால் கர்த்தர் தாவீதின் வம்சத்ைத அழிக்க
விரும்பவில்ைல. ஏெனன்றால் கர்த்தர் தாவீேதாடு
ஏற்ெகனேவ உடன்படிக்ைக ெசய்திருந்தார்.
தாவீதிற்கும் அவனது குடும்பத்திற்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் விளக்ேகற்றி ைவப்பதாகக்
கர்த்தர் வாக்களித்திருந்தார்.

8 ேயாராமின் காலத்தில் யூதாவின்
ஆட்சிக்குள்ளிருந்த ஏேதாம் தனியாகப் பிரிந்தது.
அவர்கள் தங்களுக்ெகன்று ஒரு ராஜாைவயும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர். 9 எனேவ ேயாராம்
தனது அைனத்து தளபதிகேளாடும் இரதங்கேளாடும்
ஏேதாமிற்குச் ெசன்றான். ஏேதாமியப் பைட
ேயாராைமயும், அவனது இரதப்பைடையயும்
சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் இரவில் ேயாராம்
அவர்கைள முறியடித்தான். 10 அந்த ேநரத்திலிருந்து
இன்றுவைர ஏேதாம் நாடு யூதாவிற்கு எதிராகக்
கலகம் ெசய்தவாறு உள்ளது. லீப்னா ஊரிைனச்
ேசர்ந்தவர்களும் ேயாராமுக்கு எதிராகத்
திரும்பினார்கள். ேயாராம் ேதவனாகிய
கர்த்தைரவிட்டு நீங்கியதால் இது நடந்தது.
ேயாராமின் முற்பிதாக்கள் பின்பற்றிய ேதவன் அவேர.
11 ேயாராமும் யூதாவின் மைலப்பகுதிகளில்
ேமைடகைள அைமத்தான். எருசேலம் ஜனங்கள்
ேதவன் விரும்புவைத ெசய்யாதவாறு ேயாராம்
ஆண்டான். அவன் யூதாவின் ஜனங்கைளக்
கர்த்தைரவிட்டு விலக்கி வழிநடத்திச் ெசன்றான்.

12 எலியா தீர்க்கதரிசியிடமிருந்து ேயாராம் ஒரு
ெசய்திையப் ெபற்றான். அந்தச் ெசய்தி
ெசான்னதாவது:

“ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்னது இது தான். உனது
தந்ைதயான தாவீது பின்பற்றிய ேதவன் இவர்தான்.
‘ேயாராம்! நீ உனது தந்ைத ேயாசபாத் வாழ்ந்த
வழியில் வாழவில்ைல. யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசா
வாழ்ந்த வழியிலும் நீ வாழவில்ைல. 13 நீேயா
இஸ்ரேவலின் ராஜாக்கள் வாழ்ந்ததுேபான்று
வாழ்ந்து வருகிறாய். யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்கள் ேதவன் விரும்புகிறைதச் ெசய்யாதிருக்க
ெசய்துள்ளாய். ஆகாபும் அவன் குடும்பத்தினரும்
ெசய்தது இதுேவ. அவர்கள் ேதவனுக்கு
நன்றியுைடயவர்களாக இல்ைல. நீ உன்னுைடய
சேகாதரர்கைளக் ெகான்றிருக்கிறாய். உனது
சேகாதரர்கள் உன்ைனவிட நல்லவர்கள். 14 எனேவ,
இப்ேபாது கர்த்தர் விைரவில் உனது ஜனங்கைள
அதிக தண்டைன ெகாடுத்துத் தண்டிப்பார். உனது
குழந்ைதகள், மைனவிகள், உனக்குரிய
ெசாத்துக்கள் ஆகிய அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
தண்டிப்பார். 15 நீ ெகாடிய குடல் ேநாயால்
அவதிப்படுவாய். இது நாளுக்கு நாள் மிகுதியாகும்.
பிறகு உனது ெகாடூரமான ேநாயால் உனது குடல்
ெவளியில் வரும்’ என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்.”

16 கர்த்தர் ெபலிஸ்திய ஜனங்கைளயும்,
எத்திேயாப்பியர்களுக்கு அருகில் வசித்த ஆராப்
ஜனங்கைளயும் ேயாராமின் மீது
ேகாபங்ெகாள்ளுமாறு விைளவித்தார். 17 அவர்கள்
யூதா நாட்ைடத் தாக்கினார்கள். ராஜாவின்
வீட்டிற்குச் ெசாந்தமான அைனத்துச்
ெசல்வங்கைளயும் அவர்கள் எடுத்துச் ெசன்றார்கள்.
ேயாராமின் மைனவிகைளயும் பிள்ைளகைளயும்
ைகப்பற்றினர். ேயாராமின் இைளய குமாரன் மட்டும்
விடப்பட்டான். அவனது ெபயர் ேயாவாகாஸ்.

18 இைவயைனத்தும் நிகழ்ந்த பிறகு கர்த்தர்
ேயாராமிற்குக் குடல்ேநாய் வரும்படி ெசய்தார். அது
குணப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு இருந்தது. 19 பிறகு
இரண்டாண்டுகள் கழிந்து அவனது ேநாயின்
காரணமாக குடல் ெவளியில் வந்தது. அவன் மிகுந்த
வலியால் மரித்துப்ேபானான். இவனது தந்ைதக்கு
வாசைன ெபாருட்கைள எரித்ததுேபால் இவனுக்கு
ஜனங்கள் எரிக்கவில்ைல. 20 ேயாராம்
ராஜாவாகியேபாது 32 வயதுள்ளவனாயிருந்து 8
வருஷம் எருசேலமில் அரசாண்டு மரித்துப் ேபானான்.
அவன் மரித்ததும் அவனுக்காக எவரும்
துக்கப்படவில்ைல. ஜனங்கள் ேயாராைம தாவீதின்
நகரத்திேல அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால்
ராஜாக்களுக்குரிய கல்லைறயில் அடக்கம்
ெசய்யவில்ைல.

யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியா

ேயாராமின் இடத்திற்கு எருசேலம்
ஜனங்கள் அகசியாைவப் புதிய ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அகசியா ேயாராமின்

இைளய குமாரன் ஆவான். ேயாராமின் முகாைம
அரபியர்களுடன் ேசர்ந்துெகாண்டு வந்தவர்கள்
தாக்கியேபாது, ேயாராமின் மூத்த குமாரர்கைளக்
ெகான்றுவிட்டனர். எனேவ அகசியா மட்டுேம
மீதியாகயிருந்ததால் யூதாவின் ராஜாவானான். 2

அகசியா ஆட்சிக்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 22 வயது.
அகசியா எருசேலமில் ஓராண்டு ஆட்சி ெசய்தான்.
அவனது தாயின் ெபயர் அத்தாலியாள். அவள்
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ஒம்ரியின் குமாரத்தி. 3 அகசியாவும் ஆகாபின்
குடும்பத்தினைரப்ேபாலேவ வாழ்ந்தான். இவன்
இவ்வாறு வாழ்வதற்கு இவனது தாேய காரணமாக
இருந்தாள். இவன் தவறு ெசய்ய அவள் தூண்டினாள்.
4 கர்த்தருைடய பார்ைவயில் அகசியா தீைமச்
ெசய்துவந்தான். இைதத்தான் ஆகாப்
குடும்பத்தினரும் ெசய்துவந்தனர். அகசியாவின்
தந்ைத மரித்த பிறகு ஆகாபின் குடும்பத்தினர்
இவனுக்கு தீய அறிவுைரகைளக் கூறிவந்தனர். அைவ
அவனுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிற்று, 5 ஆகாபின்
குடும்பத்தினர் தந்த அறிவுைரகைள அகசியா
பின்பற்றினான். இவன் ேயாராேமாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு ஆராமின் ராஜாவாகிய
ஆசேகலுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட ராேமாத்
கீேலயாத் நகரத்திற்குச் ெசன்றான். ேயாராமின்
தந்ைதயின் ெபயர் ஆகாப். இவன் இஸ்ரேவலின்
ராஜா. ஆனால் ஆராமியர்கள் ேபாரில் ேயாராைமக்
காயப்படுத்தினர். 6 ேயாராம் தன்ைனக்
குணப்படுத்திக்ெகாள்ள ெயஸ்ெரேயல் நகரத்திற்குத்
திரும்பிப் ேபானான். இவன் ஆராம் ராஜாவாகிய
ஆசேகலுக்கு எதிராக ராேமாத்தில்
சண்ைடயிட்டேபாது இக்காயங்கைள அைடந்தான்.
பிறகு ேயாராைமப் பார்க்க அகசியா ெயஸ்ெரேயல்
நகரத்திற்கு ெசன்றான். அகசியாவின் தந்ைதயின்
ெபயர் ேயாராம். இவன் யூதாவின் ராஜா. ேயாராமின்
தந்ைதயின் ெபயர் ஆகாப். ேயாராம் காயப்பட்டதால்
ெயஸ்ெரேயல் நகரத்தில் இருந்தான்.

7 ேயாராைமப் பார்க்க அகசியா ெசன்றெபாழுது,
ேதவன் அகசியாவிற்கு மரணத்ைத விைளவித்தார்.
அகசியா வந்ததும் ேயாராேமாடு ெயகூைவச்
சந்திக்கப்ேபானான். ெயகூவின் தந்ைத நிம்சி.
ஆகாபின் குடும்பத்ைத அழிக்க கர்த்தர் ெயகூைவத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். 8 ெயகூ ஆகாபின் குடும்பத்ைதத்
தண்டித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அேதாடு அவன்
அகசியாவிற்கு ேசைவ ெசய்த யூதாவின்
தைலவர்கைளயும் அகசியாவின் உறவினர்கைளயும்
கண்டுபிடித்து அவர்கைளக் ெகான்றான். 9 பிறகு
ெயகூ, அகசியாைவத் ேதடினான். அவன் சமாரியா
நகரத்திேல ஒளிந்துெகாள்ள முயன்றேபாது
ெயகூவின் ஆட்கள் பிடித்துக்ெகாண்டனர். அவைன
அவர்கள் ெயகூவிடம் ெகாண்டுவந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகான்று அடக்கம் ெசய்தனர். அவர்கள்,
“அகசியா ேயாசபாத்தின் சந்ததியான். ேயாசபாத்
தன் முழுமனேதாடு கர்த்தைரப் பின்பற்றினான்”
என்று கூறினர். அகசியாவின் குடும்பத்தினருக்கு
யூதா முழுவைதயும் ஆள்வதற்குரிய ெபலன்
இல்லாமல்ேபானது.

அத்தாலியாள் இராணி
10 அத்தாலியாள் அகசியாவின் தாய் ஆவாள்.
இவள் தன் குமாரன் மரித்துப்ேபானைத அறிந்ததும்,
யூதாவில் உள்ள ராஜாக்களின் எல்லா
பிள்ைளகைளயும் ெகான்றுேபாட்டாள். 11 ஆனால்
ேயாேசபியாத் அகசியாவின் குமாரனான ேயாவாைச
எடுத்து மைறத்து ைவத்தாள். அவள் ேயாவாைசயும்
அவனது தாதிகைளயும் படுக்ைகயைறக்குள்ேள
ஒளித்தாள். ேயாேசபியாத் ேயாராம் ராஜாவின்
குமாரத்தி. அவள் ேயாய்தாவின் மைனவி. ேயாய்தா
ஒரு ஆசாரியன். ேயாேசபியாத் அகசியாவின்

சேகாதரி. அத்தாலியாள் ேயாவாைசக்
ெகால்லவில்ைல. காரணம் அவன்
மைறக்கப்பட்டான். 12 ேயாவாஸ் ஆசாரியர்கேளாடு
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு
மைறக்கப்பட்டான். அக்காலக்கட்டத்தில்,
அத்தாலியாள் அந்நாட்ைட இராணிையப்ேபால
ஆண்டு வந்தாள்.

ேயாய்தா ஆசாரியனும் ேயாவாஸ் ராஜாவும்

ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ேயாய்தா
தனது பலத்ைதக் காட்டினான். அவன்
எல்லா பைடத்தைலவர்களுடனும் ஒரு

ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான். எேராகாமின்
குமாரன் அசரியா, ேயாகனானின் குமாரன்
இஸ்மேவல், ஓேபதின் குமாரன் அசரியா,
ஆதாயாவின் குமாரன் மாெசயா, சிக்ரியின் குமாரன்
எலிஷாபாத் ஆகிேயார் அந்த பைடத்தைலவர்கள். 2

அவர்கள் யூதா முழுவதும் சுற்றி யூதாவின்
நகரங்களில் இருந்த ேலவியர்கைளக்
கூட்டினார்கள். இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின்
தைலவர்கைளயும் கூட்டினார்கள். பிறகு அவர்கள்
எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர். 3 அைனத்து
ஜனங்களும் கூடி, ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
ராஜாேவாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
ேயாய்தா அவர்களிடம், “ராஜாவின் குமாரன் ஆட்சி
ெசய்வான். இதுதான் தாவீதின் சந்ததியினைரக்
குறித்துக் கர்த்தர் வாக்களித்தது. 4 இப்ேபாது,
நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான்.
ஆசாரியர்களிலும் ேலவியர்களிலும் மூன்றில் ஒரு
பகுதியினர் ஓய்வு நாளில் கடைமயாற்றச்
ெசல்லும்ெபாழுது கதவுகைளக் காவல் காக்க
ேவண்டும். 5 அடுத்த மூன்றில் ஒரு பங்கினர்
ராஜாவின் இருப்பிடத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும்.
ேமலும் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் அஸ்திபார வாசைலக்
காவல் காக்கேவண்டும். ஆனால் மற்றவர்கள்
அைனவரும் கர்த்தருைடய ஆலயப் பிரகாரங்களில்
இருக்கேவண்டும். 6 ஒருவைரயும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் அனுமதிக்க ேவண்டாம்.
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவியர்கைள மட்டும்
அனுமதிக்கேவண்டும். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் ேசைவச்ெசய்பவர்கள். அேதாடு
பரிசுத்தமானவர்கள். மற்றவர்கள் தங்கள்
பணிகைளச் ெசய்வார்களாக. 7 ேலவியர்கள்
ராஜாவுக்கு அருகில் தங்கயிருக்கேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் வாைளத் தங்கேளாடு
ைவத்திருக்கேவண்டும். மற்றவர்கள் எவராவது
ஆலயத்திற்குள் நுைழய முயன்றால் அவர்கைளக்
ெகால்லேவண்டும். ராஜா எங்ேக ெசன்றாலும்
அவேனாடு நீங்கள் ெசல்ல ேவண்டும்” என்றான்.

8 ேலவியர்களும் யூதா ஜனங்களைனவரும்
ேயாய்தா ஆசாரியன் ெசான்னவற்றுக்ெகல்லாம்
கீழ்ப்படிந்தனர். ேயாய்தா ஆசாரியக் குழுவிலுள்ள
எவைரயும் விட்டுைவக்கவில்ைல. எனேவ ஒவ்ெவாரு
தளபதிகளும் தங்கள் ஆட்கேளாடு முைறப்படி ஓய்வு
நாளில் வந்து முைறப்படி ஓய்வு நாளில்
ேபாய்க்ெகாண்டு இருந்தனர். 9 தாவீது
ராஜாவுக்குரிய ஈட்டிகைளயும், சிறியதும்
ெபரியதுமான ேகடயங்கைளயும் ேயாய்தா
ஆசாரியன் அதிகாரிகளுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த
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ஆயுதங்கள் எல்லாம் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குள்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. 10 பிறகு ேயாய்தா
ஆட்களிடம் எங்ெகங்ேக நிற்க ேவண்டும் என்று
கட்டைளயிட்டான். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
ஆயுதங்கைளக் ைகயில் ைவத்திருந்தனர்.
ஆலயத்தின் வலது பக்கத்தில் இருந்து ஆலயத்தின்
இடது பக்கம் வைர வரிைசயாக ஆட்கள்
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் பலிபீடத்தின்
அருகிலும் ஆலயத்திலும், ராஜா அருகிலும் நின்றனர்.
11 அவர்கள் ராஜாவின் குமாரைன ெவளிேய
அைழத்து வந்து அவனுக்கு முடிச்சூட்டினார்கள்.
அவனுக்குச் சட்டப் புத்தகத்தின் ஒரு பிரதிையக்
ெகாடுத்தனர். பிறகு அவர்கள் ேயாவாைச
ராஜாவாக்கினார்கள். ேயாய்தாவும் அவனது
குமாரர்களும் அவனுக்கு அபிேஷகம் ெசய்தனர்.
அவர்கள், “ராஜா பல்லாண்டு வாழ்க!” என்று
வாழ்த்தினார்கள்.

12 ஜனங்கள் ஆலயத்ைத ேநாக்கி ஓடுவைதயும்
அங்ேக அவர்கள் ராஜாைவ வாழ்த்துவைதயும்
அத்தாலியாள் ேகட்டாள். அவளும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ஜனங்களிைடேய வந்தாள். 13 அவள்
ராஜாைவக் கண்டாள், முன்வாயிலுக்கு முன்னால்
உள்ள தூணுக்கருகில் ராஜா
நின்றுெகாண்டிருந்தான். அதிகாரிகளும் எக்காளம்
ஊதுகிறவர்களும் அரசனுக்கருகில்
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். அந்த நாட்டு ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு எக்காளம் ஊதினார்கள்.
பாடகர்களும் இைசக்கருவிகைள இயக்கினார்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைளயும் துதித்துப் பாடும்படிச்
ெசய்தனர். அத்தாலியாள் இதைனப் பார்த்து தன்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டு, “துேராகம்,
துேராகம்” என்று கத்தினாள்.

14 ேயாய்தா ஆசாரியன் பைடத்தளபதிகைள
அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம், “அத்தாலியாைள
பிடித்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள். அவைள
யாராவது பின்பற்றினால், அவர்கைளக் ெகால்ல
உங்கள் வாள்கைளப் பயன்படுத்துங்கள்” என்றான்.
அேதாடு ஆசாரியர் வீரர்களிடம், “அத்தாலியாைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ெகான்றுவிடாதீர்கள்”
என்று எச்சரித்தான். 15 அத்தாலியாள் ராஜாவின்
வீட்டுக் குதிைர வாயிலுக்குள் நுைழய முயன்றேபாது
வீரர்கள் அவைளப் பிடித்தார்கள். பிறகு அவைள
அங்ேகேய ெகான்றனர்.

16 பிறகு ேயாய்தா ராஜாேவாடும், அைனத்து
ஜனங்கேளாடும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான். அவர்கள் அைனவரும்
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் என்பைத
ஒப்புக்ெகாண்டனர். 17 ஜனங்கள் அைனவரும்
பாகால் ஆலயத்திற்குப்ேபாய் அைத இடித்தனர்.
அவர்கள் பலிபீடங்கைளயும், விக்கிரகங்கைளயும்
ெநாறுக்கினார்கள். பாகாலின் பூசாரியான
மாத்தாைனப் பலிபீடத்துக்கு முன்பாகேவ
ெகான்றுேபாட்டனர்.

18 பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயப் ெபாறுப்புக்கான
ஆசாரியர்கைள ேயாய்தா ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
அவர்கள் ேலவியர்களாக இருந்தனர். தாவீேத
அவர்களுக்கு கர்த்தருைடய ஆலயப் ெபாறுப்பிைனக்
ெகாடுத்துள்ளார். ேமாேசயின் சட்டத்தின்படிேய
அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகனபலிகைளத் தந்தனர்.
தாவீதின் கட்டைளபடிேய அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு

பாடியவண்ணம் காணிக்ைககைளத் தந்தனர். 19

ேயாய்தா கர்த்தருைடய ஆலயத்திலுள்ள அைனத்து
வாசல்களிலும் காவலர்கைள நியமித்தான். அதனால்
சுத்தமில்லாதவர்களும் ஆலயத்திற்குள் நுைழயாதபடி
ெசய்தான்.

20 ேயாய்தா பைடத்தளபதிகைளயும்,
ெபரியவர்கைளயும், ஆட்சியாளர்கைளயும், அந்த
நாட்டில் வசித்த அைனவைரயும் ஒன்றாய்த்
திரட்டினான். பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து
ராஜாைவ ெவளிேய அைழத்து வந்து உயர்ந்த
வாசல்வழியாக அரண்மைனக்கு
அைழத்துச்ெசன்றான். அங்ேக அவைனச்
சிங்காசனத்தின் ேமல் அமரைவத்தனர். 21

யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருந்தனர். எருசேலம் நகரம் சமாதானமைடந்தது.
ஏெனன்றால் அத்தாலியாள் வாளால்
ெகால்லப்பட்டாள்.

ேயாவாஸ் ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டுகிறான்

ேயாவாஸ் ராஜாவாகியேபாது அவனுக்கு 7
வயது. அவன் எருசேலமில் 40 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். அவனது தாயின் ெபயர்

சிபியாள். அவள் ெபயர்ெசபா நகரத்தவள். 2

ேயாய்தா ஆசாரியன் உயிேராடிருந்தவைர,
ேயாவாஸ் கர்த்தருைடய முன்னிைலயில்
சரியானைதச் ெசய்துவந்தான். 3 ேயாய்தா,
ேயாவாசுக்கு இரண்டு மைனவியைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனுக்கு குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் இருந்தனர்.

4 பின்னர், ேயாவாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
மீண்டும் கட்ட முடிவுெசய்தான். 5 ேயாவாஸ்
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவியர்கைளயும் ஒன்றாகத்
திரட்டினான். அவன் அவர்களிடம், “யூதாவின்
நகரங்களுக்குச் ெசன்று அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்தும் பணத்ைதச் ேசகரியுங்கள்.
ஆண்டுேதாறும் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் பழுது
பார்த்து ேமலும் கட்ட ேவண்டும். ேவகமாகப் ேபாய்
இதைனச் ெசய்யுங்கள்” என்றான். ஆனால்
ேலவியர்கள் அவசரப்படவில்ைல.

6 எனேவ, ராஜா தைலைமஆசாரியனான
ேயாய்தாைவ அைழத்தான். அவனிடம் ராஜா,
“ேயாய்தா, யூதாவிலும் எருசேலமிலும் வரிைய
வசூலிக்க நீங்கள் ஏன் ேலவியர்கைள
அனுப்பவில்ைல? கர்த்தருைடய ஊழியக்காரனான
ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் அந்த
வரிப்பணத்ைத பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குப்
பயன்படுத்தினார்கேள” என்றான்.

7 முற்காலத்தில் அத்தாலியாளின் குமாரர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் உைடத்துக்
ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள் இங்குள்ள
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைள எல்லாம்
ெகாண்டுேபாய் பாகால் ஆலயத்தில்
பயன்படுத்தினார்கள். அத்தாலியாள் மிகவும் தீயப்
ெபண்.

8 ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து வாசலுக்கு ெவளியில்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ைவக்குமாறு ேயாவாஸ்
ராஜா கட்டைளயிட்டான். 9 பிறகு யூதாவிலும்,
எருசேலமிலும் ேலவியர்கள் ஒரு அறிவிப்பு
ெசய்தனர். கர்த்தருக்கு வரிப்பணத்ைதக்
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ெகாண்டுவரும்படி அவர்கள் ஜனங்கைள ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்கள்
பாைலவனத்தில் இருந்தேபாது, ேதவனின்
ஊழியனான ேமாேச எங்களிடம் ெகாடுக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்ட பணத்தின் அளவு தான் இவ்வரிப்
பணம் ஆகும். 10 அைனத்து தைலவர்களும்
ஜனங்களும் மகிழ்ந்தனர். அவர்கள் தம் பணத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து ெபட்டியில் ேபாட்டனர். ெபட்டி
நிரம்பும்வைர அவர்கள் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
11 பின்னர் ேலவியர்கள் அந்தப் ெபட்டிைய
ராஜாவின் அதிகாரிகளிடம் எடுத்துச் ெசன்றார்கள்.
அப்ெபட்டி முழுவதும் பணம் இருப்பைத அவர்கள்
கண்டனர். ராஜாவின் ெசயலாளரும் தைலைம
ஆசாரியனின் அதிகாரிகளும் வந்து பணத்ைதப்
ெபட்டிக்குள்ளிருந்து ெவளிேய எடுத்தனர். பிறகு
அவர்கள் அந்தப் ெபட்டிைய அதன் இடத்தில்
ைவத்தனர். இைத அடிக்கடி அவர்கள் ெசய்து
நிைறயப் பணம் ேசர்த்தார்கள். 12 பிறகு ேயாவாஸ்
ராஜாவும், ேயாய்தா ஆசாரியனும் அப்பணத்ைதக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேவைலச்
ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதத் திரும்பக் கட்டுவதற்காக மரம்
குைடவதில் திறைம ெபற்றவர்கைளயும்,
தச்சர்கைளயும் ேவைலக்கு அமர்த்தினார்கள்.
ேமலும் அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதத்
திரும்பக் கட்டுவதற்காக இரும்பிலும்
ெவண்கலத்திலும் ேவைலச் ெசய்வதில்
திறைமமிக்கவர்கைளயும் ேவைலக்கு
அமர்த்தினார்கள்.

13 ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்பவர்கள்
உண்ைமயானவர்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
புதுப்பிக்கும் ேவைல ெவற்றியைடந்தது. அவர்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைத முன்பு இருந்தது ேபாலேவ
அழகாகவும், பலமாகவும் கட்டினார்கள். 14 எல்லா
ேவைலகளும் முடிந்த பிறகு மீதியான பணத்ைத
ராஜாவிடமும், ேயாய்தா ஆசாரியனிடமும் ெகாண்டு
வந்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைள வாங்குவதற்காக அவர்கள்
அப்பணத்ைதச் ெசலவுெசய்தனர். அப்ெபாருட்கள்
ஆலயத்தில் ேசைவச்ெசய்யவும் சர்வாங்கத்
தகனபலிகள் ேபான்றவற்ைற ெசய்யவும்
பயன்பட்டன. அவர்கள் கலசங்கைளயும், ேவறு
ெபாருட்கைளயும் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்
ெசய்தனர். ேயாய்தா உயிேராடு இருக்கும்வைர
ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
தினந்ேதாறும் தகனபலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர்.

15 ேயாய்தா முதியவனானான். நீண்ட வாழ்க்ைக
வாழ்ந்து பின் மரித்துப்ேபானான். அவன்
மரிக்கும்ேபாது அவனுக்கு 130 வயது. 16

ேயாய்தாைவ தாவீதின் நகரத்திேல ராஜாக்கைள
அடக்கம் ெசய்யக் கூடிய இடத்தில் ஜனங்கள்
அடக்கம் ெசய்தனர். இஸ்ரேவலில் ேதவனுக்கும்
ேதலாயத்திற்கும் ஏராளமான அளவில் நற்ேசைவ
ெசய்திருக்கிறான் என்பதாேலேய ஜனங்கள் அந்த
இடத்தில் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர்.

17 ேயாய்தா மரித்தப் பிறகு, யூதாவின் தைலவர்கள்
ராஜா ேயாவாசிடம் வந்து பணிந்து வணங்கினார்கள்.
அவர்கள் கூறுவைத ராஜா கவனித்தான். 18

ராஜாவும் அந்த தைலவர்களும் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத விட்டு விலகினார்கள்.

இவர்களது முற்பிதாக்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
பின்பற்றி வந்தனர். இவர்கேளா விக்கிரகங்கைளயும்,
சிைலகைளயும் வழிபட்டனர். ராஜாவும்
தைலவர்களும் தவறு ெசய்ததால் ேதவன் யூதா
மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள் மீதுக்
ேகாபங்ெகாண்டார். 19 ேதவன் தீர்க்கதரிசிகைள
அனுப்பி ஜனங்கைளத் தன்னிடம் திரும்ப அைழக்க
முயன்றார். தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்கைள
எச்சரித்தனர். ஜனங்கள் ேகட்க மறுத்து விட்டனர்.

20 ேதவனுைடய ஆவி சகரியா மீது வந்தது.
சகரியாவின் தந்ைத ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா
ஆவான். சகரியா ஜனங்களின் முன்பு நின்று, “ேதவன்
ெசால்வது இதுதான்: ‘நீங்கள் ஏன் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கின்றீர்கள்?
நீங்கள் ெவற்றியைடயமாட்டீர்கள். நீங்கள்
கர்த்தைரவிட்டு விலகிவிட்டீர்கள். எனேவ கர்த்தரும்
உங்கைள விட்டு விலகிவிட்டார்!’” என்றான்.

21 ஆனால் ஜனங்கள் சகரியாவிற்கு எதிராகத்
திட்டமிட்டனர். சகரியாைவக் ெகால்லும்படி ராஜா
கட்டைளயிட்டான். எனேவ அவன் மரிக்கும்வைர
ஜனங்கள் அவன் மீது கற்கைள எறிந்தார்கள்.
ஜனங்கள் இதைன ஆலய பிரகாரத்திேலேய
ெசய்தனர். 22 ேயாய்தா தன் மீது காட்டிய
கருைணைய ேயாவாஸ் ராஜா
நிைனவுக்கூரவில்ைல. ேயாய்தா சகரியாவின்
தந்ைத. எனினும் ேயாவாஸ், ேயாய்தாவின்
குமாரனாகிய சகரியைவக் ெகான்றான். மரிப்பதற்கு
முன்பு சகரியா, “நீ ெசய்வைத கர்த்தர் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறார். அவர் உன்ைனத் தண்டிப்பார்!”
என்றான்.

23 ஆண்டு முடிவில், ேயாவாசுக்கு எதிராக
ஆராமியப்பைட வந்தது. அவர்கள் யூதாைவயும்
எருசேலைமயும் தாக்கினார்கள். ேமலும் அவர்கள்
அந்த ஜனங்களின் தைலவர்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றார்கள். தமஸ்கு ராஜாவுக்கு விைலயுயர்ந்தப்
ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் அனுப்பிைவத்தனர். 24

மிகவும் குைறந்த எண்ணிைகயுள்ள வீரர்களுைடய
குழுவுடேனேய ஆராமியப்பைட வந்தது. ஆயினும்
அது ெபரும் அளவுைடய யூதாவின் பைடைய
ெவல்லுமாறு கர்த்தர் அருளினார். யூதாவின்
ஜனங்கள் தம் முற்பிதாக்கள் வழிபட்ட ேதவனாகிய
கர்த்தைர விட்டு விலகியதால், கர்த்தர் இவ்வாறு
ெசய்தார். எனேவ ேயாவாஸ் தண்டிக்கப்பட்டான். 25

ஆராமியர்கள் ேயாவாைசவிட்டுப் ேபாகும்ேபாது
அவன் ெபருத்த காயம் அைடந்திருந்தான்.
ேயாவாசின் ெசாந்த ேவைலக்காரர்களும்
அவனுக்ெகதிராகத் திட்டமிட்டனர். அவன் ேயாய்தா
ஆசாரியனின் குமாரனான சகரியாைவக் ெகான்றான்
என்பதனால் அவர்கள் இைதச் ெசய்தார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் ேயாவாைச அவனுைடய
படுக்ைகயிேலேய ெகான்று ேபாட்டனர். ேயாவாஸ்
மரித்ததும், அவைன தாவீதின் நகரத்திேலேய
அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால் ராஜாக்கைள அடக்கம்
ெசய்யும் இடத்தில் அவைன அடக்கம்
ெசய்யவில்ைல.

26 ேயாவாசுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்ட
ேவைலக்காரர்கள் சாபாத்தும், ேயாசபாத்தும்
ஆவார்கள். சாபாத்தின் தாயின் ெபயர் சீமாத் ஆகும்.
இவள் அம்ேமானியப் ெபண் ஆவாள். ேயாசபாத்தின்
தாயின் ெபயர் சிம்ரீத் ஆகும். இவள் ேமாவாபிய

2 நாளாகமம் 24:26

485



25

ெபண் ஆவாள். 27 ேயாவாசின்
குமாரர்கைளப்பற்றியும், அவனுக்கு எதிரான
தீர்க்கதரிசனங்கைளப் பற்றியும், ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத அவன் புதுப்பித்தைதப்பற்றியும்
ராஜாக்களின் சரித்திரம் என்ற புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ேயாவாசுக்குப் பிறகு அமத்சியா
புதிய ராஜாவானான். அமத்சியா ேயாவாசின்
குமாரன்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியா

ராஜாவாகியேபாது அமத்சியாவுக்கு 25
வயது. அவன் எருசேலமிலிருந்து 29
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது

தாயின் ெபயர் ேயாவதானாள். இவள் எருசேலமியப்
ெபண். 2 கர்த்தர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
விரும்பினாேரா அைதேய அமத்சியா ெசய்தான்.
ஆனால் அவன் அவற்ைற முழு மனேதாடு
ெசய்யவில்ைல. 3 அமத்சியா பலமுள்ள ராஜா
ஆனான். தன் தந்ைதையக் ெகான்ற அதிகாரிகைளக்
ெகான்றான். 4 ஆனால் அவன் அந்த அதிகாரிகளின்
பிள்ைளகைளக் ெகால்லவில்ைல. ஏெனன்றால்
ேமாேசயின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட சட்டங்களுக்கு
அவன் அடிபணிந்தான். கர்த்தர், “பிள்ைளகளின்
ெசயல்களுக்காகப் ெபற்ேறார்கள்
ெகால்லப்படக்கூடாது. ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
ெசயல்களுக்காகப் பிள்ைளகளும்
ெகால்லப்படக்கூடாது. ஒருவன் தான் ெசய்த
பாவத்துக்காகமட்டுேம தண்டிக்கப்படேவண்டும்”
என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்.

5 அமத்சியா யூதாவின் ஜனங்கைள அைனவைரயும்
ஒன்றாகத் திரட்டினான். சில குழுக்களாக
அவர்கைள அவன் பிரித்தான். பிறகு
அக்குழுக்களுக்கு தளபதிகைளயும்,
தைலவர்கைளயும் நியமித்தான். அவர்கள் யூதா
மற்றும் ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தின் வீரர்களுக்குத்
தைலவர்களாக இருந்தனர். இருபதும் அதற்கு
ேமலும் வயதுைடய வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவர்கள் ஈட்டியும் ேகடயமும் ெகாண்டு ேபாரிடும்
வீரர்கள் 3,00,000 ேபர் இருந்தனர். 6 அமத்சியா
இஸ்ரேவலில் இருந்து 1,00,000 வீரர்கைள
அைழத்தான். அவர்களுக்கு 100 தாலந்து
ெவள்ளிையக் கூலியாகக் ெகாடுத்தான். 7 ஆனால்
ஒரு ேதவமனிதன் (தீர்க்கதரிசி) ஒருவன்
அமத்சியாவிடம் வந்தான். அவன், “ராஜாேவ
இஸ்ரேவல் வீரர்கைள உன்ேனாடு அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபாகாேத. கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்கேளாடு
இல்ைல. எப்பிராயீம் ஜனங்கேளாடும் கர்த்தர்
இல்ைல. 8 உன்ைன நீேய பலப்படுத்திக்ெகாண்டு
ேபாருக்கு தயாராகலாம். ஆனால் நீ ெவற்றிெபறேவா
அல்லது ேதால்வியைடயேவா ேதவன் உதவுவார்”
என்றான். 9 அமத்சியா ேதவமனிதனிடம்,
“இஸ்ரேவல் பைடக்கு நான் ஏற்ெகனேவ ெகாடுத்தப்
பணத்துக்கு என்ன ெசய்ய?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு ேதவ மனிதன், “கர்த்தரிடம் ஏராளமாக
உள்ளது. அவர் உனக்கு அவற்ைறவிட மிகுதியாகக்
ெகாடுப்பார்” என்றான்.

10 எனேவ, அமத்சியா இஸ்ரேவல் பைடைய
எப்பிராயீமுக்குத் திருப்பி அனுப்பிவிட்டான்.
அவர்களுக்கு ராஜா மீதும், யூதா ஜனங்கள் மீதும்

ேகாபம் மிகுந்தது. அவர்கள் ேகாபத்ேதாடு
வீட்டிற்குத் திரும்பினார்கள்.

11 பிறகு அமத்சியா மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு தனது
பைடைய ஏேதாம் நாட்டிலுள்ள உப்புப்
பள்ளத்தாக்குக்கு நடத்திச் ெசன்றான். அங்ேக
அமத்சியாவின் பைடயானது 10,000 ேசயீர்
ஆண்கைளக் ெகான்றது. 12 யூதாவின் பைட
ேசயீரிலிருந்து 10,000 ஆண்கைளயும் பிடித்தது.
அவர்கைள ஒரு மைல உச்சிக்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள். அந்த ஆட்கள் இன்னமும்
உயிருடன் இருந்தார்கள். பின்னர் யூதாவின் பைட
அவர்கைள மைலயுச்சியில் இருந்து கீேழ வீசி
எறிந்தது. அவர்களது உடல்கள் கீேழயிருந்த
பாைறகளின் ேமல் உைடந்தன.

13 அேத ேநரத்தில், இஸ்ரேவல் பைடயானது யூதா
நகரங்கைளத் தாக்கியது. அவர்கள் ெபத்ெதாேரான்
முதல் சமாரியாவைரயுள்ள நகரங்கைள எல்லாம்
தாக்கினார்கள். அவர்கள் 3,000 ேபைர ெகான்று
விைலமதிப்புள்ள ெபாருட்கைளக் ைகப்பற்றிக்
ெகாண்டனர். அவர்கைள அமத்சியா தன்ேனாடு
ேபாருக்கு அைழத்து ேபாகாததால் அவர்கள்
ேகாபமாக இருந்தனர்.

14 ஏேதாமிய ஜனங்கைள ெவன்ற பிறகு அமத்சியா
வீட்டிற்குத் திரும்பினான். ேசயீர் ஜனங்கள் ெதாழுது
ெகாண்ட ெதய்வ விக்கிரகங்கைள அவன் ெகாண்டு
வந்தான். அமத்சியா அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்பித்துவிட்டான். அவற்றின் முன்னால் அவன்
தைரயில் விழுந்து வணங்கி அவற்றுக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தான். 15 அதனால்
அமத்சியாவின் ேமல் கர்த்தருக்குக் ேகாபம்
உண்டானது. அவர் அவனிடம் ஒரு தீர்க்கதரிசிைய
அனுப்பினார். அத்தீர்க்கதரிசி, “அமத்சியா, அந்த
ஜனங்கள் ெதாழுது ெகாண்ட ெதய்வங்கைள நீ ஏன்
ெதாழுதுெகாள்கிறாய்? அத்ெதய்வங்களால்
அவர்கைள உன்னிடம் இருந்து காப்பாற்ற
முடியவில்ைலேய!” என்றான்.

16 அவ்வாறு அந்த தீர்க்கதரிசி ேபசி முடித்ததும்,
ராஜா அவனிடம், “ராஜாவுக்கு ஆேலாசைன
ெசால்லும்படி உன்ைன நியமிக்கவில்ைல! ஆகேவ
சும்மாயிரு. இல்லாவிட்டால் நீ ெகால்லப்படுவாய்”
என்றான். தீர்க்கதரிசி அைமதியானான். ஆனால்
பிறகு, “ேதவன் உண்ைமயில் உன்ைன அழிக்க
ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்துவிட்டார். ஏெனன்றால்
நீ தீயவற்ைறச் ெசய்தேதாடு எனது
ஆேலாசைனகைளயும் ேகட்கவில்ைல” என்றான்.

17 யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியா, தனது
ஆேலாசகர்கேளாடு ஆேலாசைன ெசய்தான். பிறகு
அவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ேயாவாசுக்குத்
தூது அனுப்பினான். அமத்சியா ேயாவாசிடம், “நாம்
இருவரும் ேநருக்குேநர் சந்திப்ேபாம்” என்று
அைழத்தான். ேயாவாஸ் ேயாவாகாசின் குமாரன்
ஆவான். ேயாவாகாஸ் ெயகூவின் குமாரன் ஆவான்.

18 பிறகு ேயாவாஸ் தனது பதிைல அமத்சியாவிற்கு
அனுப்பினான். ேயாவாஸ் இஸ்ரேவலின் ராஜா.
அமத்சியா யூதாவின் ராஜா. ேயாவாஸ், “லீபேனானில்
உள்ள முட்ெசடியானது லீபேனானில் உள்ள ேகதுரு
மரத்திற்குத் தூது அனுப்பி, ‘நீ உன் குமாரத்திைய என்
குமாரனுக்கு மணமுடித்து தருவாயா’ என்று ேகட்டது.
ஆனாலும் ஒரு காட்டு மிருகம் அந்த வழியாகப்
ேபாகும்ேபாது அந்த முட்ெசடிைய மிதித்துப்
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ேபாட்டது. 19 நீ உனக்குள்ேள, ‘நான் ஏேதாமியைர
ெவன்றிருக்கிேறன்’ என்று கூறுகிறாய். அதற்காக நீ
ெபருைமப்படுகிறாய். ஆனால் நீ உன் வீட்டிேலேய
இரு. நீ துன்பத்தில் சிக்கிக்ெகாள்ள ேவண்டிய
ேதைவயில்ைல. என்னிடம் ேபாரிட வந்தால் நீயும்,
யூதாவும் அழிந்துப்ேபாவீர்கள்” என்று ெசால்லி
அனுப்பினான்.

20 ஆனால் அமத்சியா அதைனக் ேகட்கவில்ைல.
இது ேதவனால் உண்டானது. ேதவன் இஸ்ரேவல்
மூலம் யூதாைவத் ேதாற்கடிக்க எண்ணினார். அதற்கு
காரணம், யூதா நகர ஜனங்கள் ஏேதாமியரின்
ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றி ெதாழுதுெகாண்டு
வந்தனர் என்பதாகும். 21 ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய
அமத்சியாைவ ேநருக்கு ேநராக ெபத்ஷிேமசிேல
சந்தித்தான். ெபத்ஷிேமசு யூதாவிேல உள்ளது. 22

இஸ்ரேவல் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது. யூதாைவச்
ேசர்ந்த ஒவ்ெவாருவனும் தன் வீட்டிற்கு
ஓடிப்ேபானான். 23 ேயாவாஸ் அமத்சியாைவப்
பிடித்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு ேபானான்.
அமத்சியாவின் தந்ைதயின் ெபயர் எேகாவஸ்.
இஸ்ரேவல் ராஜா எருசேலமின் அலங்கத்திேல
எப்பிராயீம் வாசல் முதல் மூைல வாசல்வைர 400
முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டான். 24 பிறகு ேயாவாஸ்
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் இருந்த ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், இன்னும் பல ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுப் ேபானான். ஓேபத்ஏேதாம்
ஆலயத்திலுள்ள ெபாருட்களுக்குப் ெபாறுப்பாளியாக
இருந்தான். ேயாவாஸ் அரண்மைனயிலுள்ள
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்
ெகாண்டான். சிலைரச் சிைறப்பிடித்தான். பின்
சமாரியாவிற்குத் திரும்பிப்ேபானான்.

25 ேயாவாஸ் மரித்தபிறகு அமத்சியா 15
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அமத்சியாவின் தந்ைத
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் ஆவான். 26

அமத்சியா ெதாடக்கத்திலிருந்தது முதல்
இறுதிவைர ெசய்த மற்ற ெசயல்கள் எல்லாவற்ைறப்
பற்றியும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 27

அமத்சியா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பைத
நிறுத்தியதும் எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் ராஜாவுக்கு
எதிராகத் திட்டமிட்டனர். அமத்சியா லாகீசுக்கு
ஓடிப்ேபானான். ஜனங்கள் அங்கும் ஆட்கைள
அனுப்பி அமத்சியாைவக் ெகான்றனர். 28 பிறகு
அமத்சியா உடைல அங்கிருந்து குதிைரயில்
ைவத்துக் ெகாண்டு வந்தனர். அவைன யூதாவின்
நகரத்தில் அவனது முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்தனர்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியா

யூதா ஜனங்கள் அமத்சியாவின் இடத்தில்
உசியா என்பவைனப் புதிய ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அமத்சியா, உசியாவின்

தந்ைத ஆவான். இது இவ்வாறு நிகழும்ேபாது
உசியாவின் வயது 16. 2 உசியா மீண்டும் ஏேலாத்
நகரத்ைத கட்டி யூதாவிற்குத் திருப்பிக்
ெகாடுத்தான். அமத்சியா மரித்த பிறகு உசியா
இதைனச் ெசய்தான். அம்த்சியாைவ அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர்.

3 உசியா ராஜாவாகும்ேபாது அவனுக்கு 16 வயது.
அவன் எருசேலமில் 52 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
அவனது தாயின் ெபயர் எக்ேகாலியாள். இவள்
எருசேலம் நகரத்தவள். 4 கர்த்ததருைடய விருப்பம்
ேபாலேவ உசியா காரியங்கைளச் ெசய்தான்.
அவனது தந்ைத அமத்சியாைவப் ேபாலேவ
ேதவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்து வந்தான். 5

சகரியாவின் வாழ்நாளிேல உசியா ேதவைனப்
பின்பற்றினான். சகரியா அவனுக்கு எவ்வாறு
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்துவது
என்பைதப்பற்றியும் ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிவது பற்றியும்
ெசால்லித்தந்தான். உசியா கர்த்தரிடம் கீழ்ப்படிந்து
இருந்தவைர ேதவனும் அவனுக்கு ெவற்றிையத்
தந்தார்.

6 உசியா ெபலிஸ்தர்களுக்கு எதிராகப்
ேபாரிட்டான். காத், யப்ேன, அஸ்ேதாத் ஆகிய நகர
சுவர்கைள இடித்து வீழ்த்தினான். அஸ்ேதாத்
நகரத்தின் அருகிேல இவன் புதிய நகரங்கைளக்
கட்டினான். ெபலிஸ்திய ஜனங்களுக்கிைடயில் ேவறு
இடங்களிலும் ஊர்கைள கட்டினான். 7

ெபலிஸ்தர்களுடனான ேபாரிலும், கூர்பாகாலில்
இருந்த அரபியேராடான ேபாரிலும்,
ெமகுனியேராடான ேபாரிலும் ெவற்றிெபற
உசியாவுக்கப் ெபருமளவில் ேதவன் உதவினார். 8

அம்ேமானியர்கள் உசியாவிற்கு காணிக்ைககைளக்
ெகாடுத்தனர். எகிப்தின் எல்ைலவைர உசியாவின்
புகழ் பரவி இருந்தது. இவன் பலமிக்கவன் ஆதலால்
ெபரும் புகைழயும் ெபற்றான்.

9 உசியா எருசேலமில் மூைலவாசலிலும்
பள்ளத்தாக்கு வாசலிலும் சுவர்களின் முடிவிலும்
ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான். அவற்ைறப்
பலப்படுத்தினான். 10 உசியா வனாந்தரத்திேல
ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான். பல கிணறுகைளத்
ேதாண்டினான். இவனுக்கு மைலநாடுகளிலும்
சமெவளிகளிலும் ஏராளமான ஆடுகள் இருந்தன.
உசியா மைல நாடுகளில் விவசாயிகைளப்
ெபற்றிருந்தான். பயிர்கள் நன்றாக விைளந்தன.
திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதக் கவனிப்பவர்களும்
இருந்தனர். உசியா விவசாயத்ைதப் ெபரிதும்
விரும்பினான்.

11 பயிற்சி ெபற்ற வீரர்கள் நிைறந்த பைட
உசியாவிடம் இருந்தது. அவ்வீரர்கள் பல
குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். ெசயலாளனான
ஏெயலியும் அதிகாரியான மாேசயாவும்
இப்பிரிவுகைளச் ெசய்தனர். அனனியாவும் ராஜாவின்
அதிகாரிகளுள் ஒருவன். இவன் மற்ற
அதிகாரிகளுக்குத் தைலவன். 12 இந்த வீரர்களுக்கு
2,600 தைலவர்கள் இருந்தனர். 13 இக்குடும்பத்
தைலவர்கேள மிகுந்த ஆற்றலுடன் ேபாரிடவல்ல
3,07,500 வீரர்களுக்கும் ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர். வில்வீரர்கள் அைனவரும்
பைகவர்களுக்கு எதிராக ெவல்ல ராஜாவுக்கு
உதவினார்கள். 14 உசியா பைடக்குக் ேகடயங்கள்,
ஈட்டிகள், தைலகவசங்கள், மார்க்கவசங்கள்,
வில்கள், கவண்களுக்குக் கற்கள் ஆகியவற்ைறக்
ெகாடுத்தான். 15 எருசேலமில் உசியா,
புத்திசாலிகளால் அைமக்கப்பட்ட எந்திரங்கைள
ேகாபுரங்களின் ேமலும், சுவர்களின் ேமலும்
ைவத்தான். இந்த எந்திரங்கள் அம்புகைளயும்,
கற்கைளயும் எறிந்தன. இதனால் உசியா ெபரும்
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புகழ்ெபற்றான். ெவகு ெதாைல நாடுகளிலுள்ள
ஜனங்களும் இவைனப்பற்றி அறிந்துெகாண்டனர்.
அதிகமான உதவிையப் ெபற்று அவன் வலிைமமிக்க
ஒரு ராஜாவானான்.

16 ஆனால் உசியா பலமுள்ளவனாக ஆனதும்
அவனது தற்ெபருைம அவனுக்கு அழிைவ
விைளவித்தது. அவன் தனது ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு உண்ைமயுள்ளவனாக இல்ைல. அவன்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும் பலிபீடத்தின் மீது
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிப்பதற்காக
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் ெசன்றான். 17

அசரியா என்ற ஆசாரியனும் கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்களுள் ைதரியமிக்க 80 ஆசாரியர்களும்
உசியாைவப் பின்ெதாடர்ந்து ஆலயத்திற்குள்
ெசன்றனர். 18 அவர்கள் உசியாவின் தவறுகைள
எடுத்துச் ெசான்னார்கள். அவர்கள் அவனிடம்,
“உசியாேவ, கர்த்தருக்குத் தூபம் காட்டுவது உனது
ேவைலயல்ல. இவ்வாறு ெசய்வது உனக்கு
நல்லதன்று. இந்த ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தமான
நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிப்பதற்குப் பயிற்சிப்
ெபற்றவர்கள். ஆசாரியர்களும் ஆேரானின்
சந்ததியார் மட்டுேம இதைனச் ெசய்யேவண்டும்.
மகா பரிசுத்தமான இடத்ைத விட்டு ெவளிேய ேபா, நீ
உண்ைமயுள்ளவனாக இல்ைல. இதற்காக
ேதவனாகிய கர்த்தர் உம்ைம கனம் பண்ணமாட்டார்”
என்றனர். 19 இதனால் உசியா ேகாபம்
ெகாண்டான். அவன் தன் ைகயில் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிப்பதற்காக ஒரு கலசத்ைத
ைவத்திருந்தான். அத்ேதாடு அவன்
ஆசாரியர்கேளாடு ேகாபமாகப் ேபசியேபாது அவன்
ெநற்றியில் ெதாழுேநாய் ேதான்றியது. இது
ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் பலிபீடத்தின் அருகில் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கும்ேபாது நடந்தது. 20

தைலைம ஆசாரியனாகிய அசரியாவும் மற்ற
ஆசாரியர்களும் இதைனக் கண்டனர். அவர்கள்
அவனது ெநற்றியில் ஏற்பட்ட ெதாழுேநாையயும்
கண்டனர். உடேன உசியாைவ ஆலயத்ைதவிட்டு
ெவளிேயறும்படி அவர்கள் கூறினார்கள். கர்த்தர்
அவைனத் தண்டித்து விட்டதால் அவனும் ேவகமாக
ஆலயத்ைதவிட்டு ெவளிேயறினான். 21 உசியா எனும்
ராஜா ெதாழுேநாயாளியானான். அவனால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் நுைழய
முடியவில்ைல. ஒரு தனி வீட்டில் அவன் வசிக்க
ேவண்டியதாயிற்று. அவனது குமாரனான ேயாதாம்
அரண்மைனையக் கட்டுப்படுத்தினான். அவேன
ஜனங்களின் ஆளுநர் ஆனான்.

22 ெதாடக்ககாலம் முதல் இறுதிவைர உசியா
ெசய்த ேவறு ெசயல்கள், ஆேமாத்சின் குமாரனான
ஏசாயா எனும் தீர்க்கதரிசியால் எழுதப்பட்டுள்ளன.
23 உசியா மரித்ததும் அவனது முற்பிதாக்கேளாடு
அவனும் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ராஜாக்களின்
கல்லைறகளுக்கு அருகில் உள்ள வயல் ெவளிகளில்
உசியாைவ அடக்கம் ெசய்தனர். ஜனங்கள்,
“உசியாவிற்குத் ெதாழு ேநாய் இருந்தது” என்றனர்
என்பேத இதன் காரணம் ேயாதாம் புதிய ராஜாவாக
உசியாவின் இடத்தில் அரேசற்றான். ேயாதாம்
உசியாவின் குமாரன் ஆவான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாதாம்

ேயாதாம் ராஜாவாகியேபாது அவனுக்கு 25
வயது ஆகும். இவன் எருசேலமில் 16
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது

தாயின் ெபயர் எருசாள் ஆகும். இவள் சாேதாக்கின்
குமாரத்தி ஆவாள். 2 கர்த்தர் ெசய்ய
விரும்பியைதேய, ேயாதாம் ெசய்து வந்தான். அவன்
தன் தந்ைத உசியாைவப் ேபாலேவ ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து வந்தான். ஆனால் தன் தந்ைதையப்
ேபால ேயாதாம் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள்
நுைழந்து நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க
முயலவில்ைல. எனினும் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து தவறு
ெசய்தனர். 3 ேயாதாம் மீண்டும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ேமல் வாசைலக் கட்டினான். ஓேபலின்
மதில்சுவர் மீது அேனக கட்டிடங்கைளக் கட்டினான்.
4 யூதாவின் மைலநாட்டில் புதிய நகரங்கைளயும்
கட்டினான். ேயாதாம் காடுகளில் ேகாட்ைடகைளயும்
ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். 5 ேயாதாம்
அம்ேமானிய ராஜாக்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட்டான்.
அவர்களது பைடகைள அவன் ேதாற்கடித்தான்.
எனேவ ஆண்டுேதாறும் அம்ேமானியர்கள் அவனுக்கு
100 தாலந்து ெவள்ளிையயும் பதினாயிரங்கலங்
ேகாதுைமையயும் பதினாயிரங்கல வாற்
ேகாதுைமையயும் ெகாடுத்தார்கள். இவ்வாறு மூன்று
ஆண்டுகள் ெகாடுத்தனர்.

6 ேயாதாம் உண்ைமயாகேவ ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால், பலமுள்ளவன்
ஆனான். 7 ேயாதாம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும்
ேபார்களும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 8

ேயாதாம் 25 வயதில் ராஜாவானான். அவன்
எருசேலமில் 16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். 9 பிறகு
ேயாதாம் மரிக்க அவைன அவனது
முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர். அவன்
தாவீது நகரத்திேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
ேயாதாமின் இடத்திேல புதிய ராஜாவாக ஆகாஸ்
வந்தான். ஆகாஸ் ேயாதாமின் குமாரன்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாஸ்

ஆகாஸ் ராஜாவாகியேபாது அவனுக்கு 20
வயது. அவன் எருசேலமில் 16 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். தனது முற்பிதாவான

தாவீைதப் ேபான்று ஆகாஸ் சரியான வழியில்
வாழவில்ைல. கர்த்தர் விரும்பியவற்ைற ஆகாஸ்
ெசய்யவில்ைல. 2 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்
தவறான முன்மாதிரிகைள கைடபிடித்தான். அவன்
பாகால் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள வார்ப்புச்
சிைலகைளச் ெசய்தான். 3 ஆகாஸ்
ெபன்இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கில் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தான். தன் ெசாந்த
குமாரர்கைள ெநருப்பில் எரித்துப்
பலிக்ெகாடுத்தான். அந்நாடுகளில் வாழ்ந்ேதார்
ெசய்த பயங்கரமான பாவங்கைளேய அவனும்
ெசய்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நாட்டுக்குள்
நுைழந்தேபாது ஏற்ெகனேவ அங்கிருந்த பாவமிக்க
ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளிேய துரத்தியிருந்தார். 4

மைலகளில் இருந்த ேமைடகளிலும் ஒவ்ெவாரு
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பசுைமயான மரத்தின் அடியிலும் ஆகாஸ் பலிகைளக்
ெகாடுத்து நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தான்.

5 ஆகாஸ் பாவங்கைளச் ெசய்ததால், ஆராமின்
ராஜா ஆகாைஸ ெவல்லும்படி ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசய்தார். ஆராமின் ராஜாவும் அவனது பைடகளும்
ஆகாைஸத் ேதாற்கடித்து யூத ஜனங்களில் பலைரச்
சிைறபிடித்தனர். ஆராம் ராஜா, சிைறக் ைகதிகைள
தமஸ்கு என்ற நகரத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.
ேமலும் கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய ெபக்கா
ஆகாைஸ ெவல்லும்படிச் ெசய்தார். ெபக்காவின்
தந்ைதயின் ெபயர் ெரமலியா ஆகும். ஒேர நாளில்
ெபக்காவும், அவனது பைடயும் யூதாவில் 1,20,000
வீரர்கைளக் ெகான்றனர். ெபக்கா யூதா வீரர்கைள
ெவன்றதற்குக் காரணம் அவர்கள் தம்
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
அடிபணியவில்ைல என்பது ஆகும். 7 எப்பிராயீமில்
சிக்ரி என்பவன் பலமிக்க வீரன். அவன் ஆகாஸ்
ராஜாவின் குமாரனான மாேசயாைவயும்,
அரண்மைனத் தைலவனாகிய அஸ்ரிக்காைமயும்
எல்க்கானாைவயும் ெகான்றான். எல்க்கானா
ராஜாவுக்கு இரண்டாவது நிைலயில் இருந்தார்.

8 இஸ்ரேவலிய பைடயானது யூதாவில் வாழ்ந்த
தம் ெசாந்த உறவினர்களான 2,00,000 ேபைரச்
சிைற பிடித்தனர். அவர்கள் ெபண்கைளயும்,
குழந்ைதகைளயும் அடிைமகளாகக்
ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள் யூதாவிலிருந்து பல
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள அபகரித்துச்
ெசன்றார்கள். அந்த அடிைமகைளயும்,
அப்ெபாருட்கைளயும் இஸ்ரேவலர்கள் சமாரிய
நகருக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள். 9 ஆனால் அங்ேக
கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிசி ஒருவன் இருந்தான்.
அவனது ெபயர் ஒேதத். சமாரியாவிற்கு வந்த
இஸ்ரேவல் பைடைய ஒேதத் சந்தித்தான். ஒேதத்
இஸ்ரேவல் பைடயினரிடம், “உங்கள் முற்பிதாக்கள்
பணிந்த ேதவனாகிய கர்த்தர், நீங்கள் யூதாவின்
ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்கவிட்டார். ஏெனன்றால்
அவர்கள் மீது அவர் ேகாபமாயிருந்தார். மிக
ேமாசமான முைறயில் நீங்கள் யூதாவின்
ஜனங்கைளக் ெகான்று தண்டித்தீர்கள். இப்ேபாது
ேதவன் உங்கள் மீது ேகாபமாக இருக்கிறார். 10

நீங்கள் யூதாவின் ஜனங்கைளயும், எருசேலைமயும்
அடிைமயாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளீர்கள். உங்களது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராக நீங்களும் பாவம்
ெசய்திருக்கிறீர்கள். 11 இப்ேபாது நான்
ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நீங்கள் ைகப்பற்றிய
உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகைளத் திருப்பி
அனுப்புங்கள். கர்த்தருைடய கடுைமயான ேகாபம்
உங்கள் மீது உள்ளது. எனேவ நான் ெசான்னபடி
ெசய்யுங்கள்” என்று ெசான்னான்.

12 பிறகு எப்பிராயீம் தைலவர்கள், இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் ேபார்க்களத்திலிருந்து வீட்டிற்குத்
திரும்புவைதப் பார்த்தனர். அந்தத் தைலவர்கள்
இஸ்ரேவல் வீரர்கைளச் சந்தித்து எச்சரிக்ைகச்
ெசய்தனர். ேயாகனானின் குமாரன் அசரியா,
ெமஷிேலேமாத்தின் குமாரனான ெபரகியா,
சல்லூமின் குமாரனான எகிஸ்கியா, அத்லாயின்
குமாரனான அமாசா ஆகிேயார் அந்தத்
தைலவர்களாகும். 13 அவர்கள் இஸ்ரேவல்
வீரர்களிடம், “யூதாவிலிருந்து ைகதிகைள இங்ேக
ெகாண்டுவராதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால் அது

கர்த்தருக்கு எதிராக நாம் பாவம் ெசய்வது ேபால்
ஆகும். நமது பாவங்கைளயும் குற்ற உணர்ைவயும்
அது ேமாசமாக்கும். கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு
எதிராகக் ேகாபம் ெகாள்வார்” என்றார்கள்.

14 எனேவ, வீராகள் ைகதிகைளயும்,
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் தைலவர்களிடமும்,
ஜனங்களிடமும் ெகாடுத்தனர். 15 உடேன அசரியா,
ெபரக்கியா, எகிஸ்கியா, அமாசா, ஆகிய
தைலவர்கள் ைகதிகளுக்கு உதவினார்கள்.
அந்நால்வரும் இஸ்ரேவல் பைட அபகரித்த
ஆைடகைள எடுத்து நிர்வாணமாயிருந்த
ைகதிகளுக்குக் ெகாடுத்தனர். அவர்களுக்கு
பாதரட்ைசகைளக் ெகாடுத்தனர். உண்ணவும்,
குடிக்கவும் ைகதிகளுக்கு உணவுப் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்களுக்கு எண்ெணய்
தடவினார்கள். பிறகு அந்த எப்பிராயீம் தைலவர்கள்
பலவீனமான ைகதிகைளக் கழுைதேமல் ஏற்றி
எரிேகாவில் உள்ள அவர்களது வீட்டிற்கு அனுப்பி
ைவத்தனர். எரிேகா ேபரீச்ச மரங்கள் நிைறந்த
பட்டணம். பிறகு அந்தத் தைலவர்கள் நால்வரும் தம்
நகரமான சமாரியாவிற்குத் திரும்பினார்கள்.

16 அேத ேநரத்தில் ஏேதாம் நாட்டு ஜனங்கள்
யூதாைவத் ேதாற்கடித்தனர். ஏேதாமியர்
ஜனங்கைளச் சிைறபிடித்து ைகதிகளாக ெகாண்டு
ெசன்றார்கள். எனேவ ஆகாஸ் ராஜா அசீரியா
ராஜாவிடம் உதவுமாறு ேவண்டினான். 18

ெபலிஸ்தர்களும் மைலநாட்டு நகரங்கைளயும்
யூதாவின் ெதன் பகுதிையயும் தாக்கினார்கள்.
இவர்கள் ெபத்ஷிேமஸ், ஆயேலன், ெகெதேராத்,
ெசாக்ேகா, திம்னா மற்றம் கிம்ேசா ஆகிய
ஊர்கைளக் ைகப்பற்றினார்கள். ேமலும் அவர்கள்
அந்த ஊர்களுக்கு அருகிலிருந்த கிராமங்கைளயும்
ைகப்பற்றினார்கள், பிறகு ெபலிஸ்தியர்கள் அந்த
ஊர்களில் வாழ்ந்தார்கள். 19 யூதா ஜனங்களுக்கு
கர்த்தர் கடுைமயான துன்பங்கைளத் தந்தார்.
ஏெனன்றால் ஆகாஸ் ராஜா யூதா ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்யும்படி தூண்டினான். அவன் கர்த்தருக்கு
உண்ைம இல்லாதவனாக நடந்துக் ெகாண்டான். 20

அசீரியாவின் ராஜாவாகிய தில்காத்பில் ேநசர்
உதவுவதற்குப் பதிலாகத் துன்பங்கைளத் தந்தார். 21

ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயம், அரண்மைன,
இளவரசர்களின் அரண்மைன ஆகியவற்றில் இருந்து
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள எடுத்துவந்தான்.
அவற்ைற அசீரியா ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்தான்.
எனினும் அது ஆகாசுக்கு உதவவில்ைல.

22 இவ்வளவு இைடயூறுகளுக்கு நடுவிலும் ஆகாஸ்
ேமலும் ேமாசமான பாவங்கைளேய ெதாடர்ந்து
ெசய்தான். இதனால் கர்த்தருக்கு மிகவும்
உண்ைமயற்றவனாக இருந்தான். 23 தமஸ்கு
ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்களுக்ேக
இவன் பலிகைளக் ெகாடுத்து வந்தான் தமஸ்கு
ஜனங்கள் ஆகாைஸத் ேதாற்கடித்தனர். அதனால்
ஆகாஸ், “ஆராம் ஜனங்களுக்கு அவர்கள்
ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கள் உதவுகின்றன.
எனேவ நானும் அத்ெதய்வங்களுக்குப் பலியிட்டால்
அத்ெதய்வங்கள் எனக்கும் உதவும்” என்று
எண்ணினான். ஆகாஸ் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டான். இவ்வாறு இவன் தானும்
பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பாவம்
ெசய்யைவத்தான்.

2 நாளாகமம் 28:23
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24 ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தில் இருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்து உைடத்துப் ேபாட்டான் பிறகு
அவன் கர்த்தருைடய ஆலய கதவுகைள மூடினான்.
அவன் பலிபீடங்கைளச் ெசய்து எருசேலமின்
ஒவ்ெவாரு ெதரு முைனயிலும் ைவத்தான். 25

ஆகாஸ் யூதாவின் ஒவ்ெவாரு நகரங்களிலும்
ேமைடகள் அைமத்து நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரித்து அந்நிய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டான். ஆகாஸ் தன்
முற்பிதாக்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட
ேதவனாகிய கர்த்தைர ேமலும் ேகாபமூட்டினான்.

26 ஆகாஸ் ெதாடக்ககாலம் முதல் இறுதிவைர
ெசய்த மற்ற ெசயல் எல்லாமும் யூதா மற்றம்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 27 ஆகாஸ்
மரித்ததும் அவைன அவனது முற்பிதாக்களுக்கு
அருகில் அடக்கம் ெசய்தனர். ஜனங்கள் அவைன
எருசேலம் நகரிேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால்
அவைன இஸ்ரேவல் ராஜாக்கைள அடக்கம் ெசய்யும்
இடத்துக்கருகில் அடக்கம் ெசய்யவில்ைல.
ஆகாசின் இடத்தில் புதிய ராஜாவாக எேசக்கியா
வந்தான். எேசக்கியா ஆகாசின் குமாரன்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா

எேசக்கியா அவனது 25 வது வயதில் ராஜா
ஆனான். அவன் எருசேலமில் 29
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது

தாயின் ெபயர் அபியாள். இவள் சகரியாவின்
குமாரத்தி. 2 அவன் ெசய்யேவண்டு ெமன கர்த்தர்
விரும்பியபடிேய எேசக்கியா ெசயல்கைளச் ெசய்து
வந்தான். இவனது முற்பிதாவான தாவீது
சரியானைவ என்று எவற்ைறச் ெசய்தாேனா
அவற்ைறேய இவனும் ெசய்துவந்தான்.

3 எேசக்கியா கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குக்
கதவுகைளப் ெபாருத்தினான். அதைனப்
பலமுள்ளதாக ஆக்கினான். எேசக்கியா மீண்டும்
ஆலயத்ைதத் திறந்தான். அவன் ராஜாவாகிய முதல்
ஆண்டின் முதல் மாதத்திேலேய இதைனச்
ெசய்தான். 4 எேசக்கியா ஆசாரியர்கைளயும்
ேலவியர்கைளயும் ஒேர மன்றத்தில் கூட்டினான்.
ஆலயத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள திறந்தெவளி
பிரகாரத்தில் அவர்கேளாடு கூட்டம் ேபாட்டான்.
எேசக்கியா அவர்களிடம்,
“ேலவியர்கேள! நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள்.
பரிசுத்தமான ேசைவக்கு உங்கைளத் தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் பரிசுத்த ேசைவக்குரிய இடமாக
ஆக்குங்கள். உங்கள் முற்பிதாக்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட ேதவன் அவர்.
ஆலயத்திற்குச் ெசாந்தமில்லாத ெபாருட்கைள
அங்கிருந்து ெவளிேய எடுத்து விடுங்கள்.
அப்ெபாருட்கள் ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தமாட்டாது. 6 நமது முற்பிதாக்கள்
கர்த்தைர விட்டு விலகினார்கள். தங்கள் முகங்கைள
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலிருந்து திருப்பிக்
ெகாண்டனர். 7 அவர்கள் ஆலயக் கதவுகைள
மூடிவிட்டனர். விளக்குகைள அைணத்தனர்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அவரது
பரிசுத்தமான இடத்தில் நறுமணப் ெபாருட்கள்

எரிப்பைதயும் தகனபலியிடுவைதயும் விட்டனர். 8

எனேவ, யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள் மீது
கர்த்தர் ெபரும் ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர்
அவர்கைளத் தண்டித்தார். மற்றவர்கள் இதைனப்
பார்த்து பயந்தனர். யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்து
திைகத்துவிட்டனர். அவர்கள் எருசேலம்
ஜனங்களுக்காக ெவறுப்புடனும் ெவட்கத்துடனும்
தைலைய அைசத்தார்கள். இைவயைனத்தும்
உண்ைம என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். இவற்ைற
உங்களது கண்களாேலேய நீங்கள் பார்க்கலாம். 9

அதனால்தான் நமது முற்பிதாக்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டனர். நமது குமாரர்களும்,
குமாரத்திகளும், மைனவியரும்
சிைறபிடிக்கப்பட்டனர். 10 எனேவ, இப்ெபாழுது
நான், எேசக்கியா, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருடன் ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ள
முடிவு ெசய்துவிட்ேடன். பிறகு அவர் நம்ேமாடு
ேமற்ெகாண்டு ேகாபங்ெகாள்ளமாட்டார். 11 எனேவ
என் குமாரர்கேள, ேசாம்ேபறிகளாக இராதீர்கள்.
ேநரத்ைத வீணாக்காதீர்கள். கர்த்தர் தனக்கு
ேசைவெசய்ய உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார்.
அவர், ஆலயத்தில் ேசைவெசய்யவும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கவும் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து இருக்கிறார்” என்று ெசான்னான்.

12 ேவைலெசய்ய ஆரம்பித்த ேலவியர்களின்
பட்டியல் இது:
ேகாரா குடும்பத்திலிருந்து அமாசாயின்
குமாரனான மாகாத்து என்பவனும், அசரியாவின்
குமாரன் ேயாேவல் என்பவனும்,
ெமராரி குடும்பத்திலிருந்து அப்தியின் குமாரன்
கீசும் என்பவனும் எகேலலின் குமாரன் அசரியா
என்பவனும்,
ெகர்ேசானிய குடும்பத்திலிருந்து சிம்மாவின்
குமாரன் ேயாவாகு என்பவனும் ேயாவாகின்
குமாரன் ஏேதன் என்பவனும்,
எளச்சாப்பான் சந்ததியிலிருந்து சிம்ரி, ஏெயல்
என்பவர்களும்,
ஆசாப்பின் சந்ததியிலிருந்து சகரியா, மத்தனியா
என்பவர்களும்,
ஏமானின் சந்ததியிலிருந்து எகிேயல், சிமியி
என்பவர்களும்,
எதுத்தானின் சந்ததியிலிருந்து ெசமாயா,
ஊசிேயல் என்பவர்களும்,

அந்த பட்டியலில் அடங்கும்.
15 பிறகு இந்த ேலவியர்கள் தம்
சேகாதரர்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டு தங்கைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் பரிசுத்த ேசைவெசய்யத்
தயார் ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த ராஜாவின் கட்டைளக்கு அவர்கள் பணிந்தனர்.
சுத்தம் ெசய்து பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் ெசன்றார்கள். 16

ஆசாரியர்கள் சுத்தம் ெசய்யும் ெபாருட்டு
ஆலயத்தின் உட்பகுதிக்குள் ெசன்றனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் கண்ட, சுத்தமில்லாத
ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் ெவளிேய
எடுத்துப்ேபாட்டனர். அவற்ைற அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயப் பிரகாரத்தில் ெகாண்டுவந்து
ேபாட்டனர். பிறகு அைவ அைனத்ைதயும்
ேலவியர்கள் கீதேரான் பள்ளத்தாக்குக்குக்
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ெகாண்டுச்ெசன்றனர். 17 முதல் மாதத்தின் முதல்
நாளில், ேலவியர்கள் பரிசுத்தச் ேசைவெசய்ய
தம்ைம தயார் ெசய்துக்ெகாண்டனர். அந்த
மாதத்தின் எட்டாவது நாள் ேலவியர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலய முற்றத்திற்கு வந்தார்கள்.
பரிசுத்தக் காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தத் தயார்
ெசய்வதற்காக அவர்கள் ேமலும் 8 நாட்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுத்தம் ெசய்தார்கள்.
முதல் மாதத்தில் 16வது நாள் அைதச் ெசய்து
முடித்தார்கள்.

18 பிறகு அவர்கள் எேசக்கியா ராஜாவிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம், “எேசக்கியா
ராஜாேவ! கர்த்தருைடய ஆலயம் முழுவைதயும்
சுத்தம் ெசய்துவிட்ேடாம். தகனபலி ெகாடுக்க
பலிபீடத்ைதயும் மற்ற ெபாருட்கைளயும் தயார்
ெசய்துவிட்ேடாம். சமூகத்தப்பங்களின்
ேமைஜையயும் அதன் சகல பணிமூட்டுகைளயும்
சுத்தம் ெசய்துவிட்ேடாம். 19 ஆகாஸ்
அரசாளும்ேபாது அவன் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவனாக இல்லாமல் ஆலயத்தில் உள்ள
பல ெபாருட்கைள ெவளியில் எறிந்தான். இப்ேபாது
நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தமாகப் பயன்படுகிற
அளவிற்கு ஆலயத்தின் உள்ேள ைவத்துவிட்ேடாம்.
இப்ேபாது அைவ கர்த்தருைடய பலி பீடத்தின்
எதிரில் உள்ளது” என்றனர்.

20 எேசக்கியா ராஜா நகர அதிகாரிகைளக்
கூட்டினான். மறுநாள் காைலயில் அவர்களுடன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் நுைழந்தான். 21

அவர்கள் 7 காைளகைளயும், 7 ஆண்
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 7
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், பாவப்பரிகாரப்
பலிக்காகக் ெகாண்டுவந்தனர். இதன் மூலம்
அவர்கள் யூதா அரசாங்கம், பரிசுத்த இடம், யூதா
ஜனங்கள் ஆகிேயாைரப் பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள்.
கர்த்தருைடய பலிபீடத்தில் இவற்ைறப் பலியிடுமாறு
ஆசாரியர்களுக்கு எேசக்கியா ராஜா
கட்டைளயிட்டான். இவ்வாசாரியர்கள் ஆேரானின்
சந்ததியினர் ஆவார்கள். 22 எனேவ, ஆசாரியர்கள்
காைளகைளக் ெகான்று இரத்தத்ைதச்
ேசகரித்தனர். பிறகு அதைனப் பலிபீடத்தின்ேமல்
ெதளித்தனர். பின்னர் ெசம்மறி ஆட்டுக்கடாக்கைளக்
ெகான்று அவற்றின் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின் ேமல்
ெதளித்தனர். 23 பின்னர் ஆசாரியர்கள் ஆண்
ஆட்டுக் கடாக்கைள ராஜாவுக்கு முன்பு ெகாண்டு
வந்தனர். ஜனங்களும் கூடினார்கள். இைவ
பாவப்பரிகாரப் பலிக்குரியைவ. எனேவ ஆசாரியர்கள்
தம் ைககைள அவற்றின் தைலயில் ைவத்துவிட்டு
ெகான்றனர். ஆசாரியர்கள் அவற்றின் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின் ேமல் ெதளித்து பாவப்பரிகாரம்
ெசய்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்ததால் ேதவன்
இஸ்ரேவலர்களது பாவங்கைள மன்னித்துவிட்டார்.
ராஜா அந்த தகன பலிகளும் பாவப்பரிகாரப்
பலிகளும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்றான்.

25 எேசக்கியா ராஜா ேலவியர்கைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ைகத்தாளங்கள்,
தம்புருக்கள், சுரமண்டலங்கள் ஆகியவற்ேறாடு
ெதாண்டுெசய்ய நியமித்தான். இது தாவீதும்,
ராஜாவின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய காத்தும்,
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் காட்டிய வழியாகும்.

இந்த ஆைணகள் கர்த்தரிடமிருந்து தீர்க்கதரிசிகள்
மூலம் வந்தன. 26 எனேவ ேலவியர்கள் தாவீதின்
இைசக்கருவிகேளாடு தயாராக நின்றனர்.
ஆசாரியர்கள் தம் ேபரிைககேளாடு தயாராக
நின்றார்கள். 27 பிறகு எேசக்கியா, பலிபீடத்தின்
ேமல் தகனபலிகளும், காணிக்ைககளும்
ெகாடுக்குமாறு கட்டைளயிட்டான். தகனபலி
ெதாடங்கியதும் கர்த்தருக்காகப் பாடுவதும்
ெதாடங்கியது. எக்காளங்கள் ஊதப்பட்டன.
தாவீதின் இைசக்கருவிகளும் இைசக்கப்பட்டன. 28

அங்ேக கூடியிருந்தவர்கள் பணிந்து நின்றனர்.
இைசக் கைலஞர்கள் பாடினார்கள். எக்காளங்கைள
இைசப்பவர்கள் அவற்ைற ஊதினார்கள். இது
தகனபலி முடியும்வைர நிகழ்ந்தது.

29 பலிகள் முடிவுற்றதும் எேசக்கியா ராஜாவும்,
ஜனங்களும் குனிந்து ெதாழுதுெகாண்டார்கள். 30

எேசக்கியா ராஜாவும், அவனது அதிகாரிகளும்
ேலவியர்கைள கர்த்தைரத் துதிக்கும்படி
கட்டைளயிட்டனர். அவர்கள், தாவீதும்
ஞானதிருஷ்டிக்காரனாகிய ஆசாபும் எழுதிய
பாடல்கைளப் பாடினார்கள். அவர்கள் ேதவைனத்
துதித்துப் பாடி மகிழ்ந்தனர். அவர்கள் பணிந்து
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டனர். 31 எேசக்கியா,
“இப்ேபாது யூதா ஜனங்களாகிய நீங்கள்
உங்கைளேய கர்த்தருக்காகக் ெகாடுத்துவிட்டீர்கள்.
அவரண்ைடக்கு வாருங்கள். கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குத் தகனபலிகைளயும், ஸ்ேதாத்திரப்
பலிகைளயும், ெகாண்டுவாருங்கள்” என்று
ெசான்னான். பிறகு ஜனங்களும் அவ்வாேற
தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்திரப் பலிகைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர். விடுப்பட்டவர்கள் எல்லாம்
ெகாண்டுவந்தனர். 32 கூடியிருந்தவர்கள்
ெகாண்டுவந்த தகனபலிகளின் விபரம்: 70
காைளகள், 100 ஆட்டுக்கடாக்கள், 200
ஆட்டுக்குட்டிகள், இைவ அைனத்தும் கர்த்தருக்கு
சர்வாங்க தகனபலிகளாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன. 33

600 காைளகளும் 3,000 ெசம்மறி ஆடுகளும் ஆட்டுக்
கடாக்களும் பரிசுத்த பலிகளாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. 34 எனினும் ஆசாரியர்களின்
எண்ணிக்ைக குைறவாய் இருந்ததால் அவர்களால்
தகன பலிகளின் மிருகங்கைள ெவட்டி ேதால் உரிக்க
முடியாமல் ேபானது. எனேவ, அவர்களின்
உறவினர்களான ேலவியர்கள் அவர்களுக்கு
உதவினார்கள். அவர்கள் ேவைலைய
முடிக்கும்வைரயிலும் மற்ற ஆசாரியர்கள் தம்ைமப்
பரிசுத்தம் ெசய்யும்வைரயிலும் உதவினார்கள்.
ஆசாரியர்கைளவிட ேலவியர்கள் கர்த்தருக்கு
ேசைவ ெசய்தவற்குத் தங்கைளத் தயார் ெசய்துக்
ெகாள்வதில் தீவிரமாக இருந்தார்கள். 35

தகனபலிகளும், சமாதானப் பலிகளின் ெகாழுப்பும்,
பானங்களின் காணிக்ைககளும் மிகுதியாயிற்று.
இவ்வாறு மீண்டும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேசைவ
ஆரம்பமாயிற்று. 36 எேசக்கியாவும் ஜனங்களும்
ேதவன்தம் ஜனங்களுக்காக ஆலயத்ைதத் தயார்
ெசய்தைதப்பற்றி மகிழ்ந்தனர். இவ்வளவு விைரவாக
கர்த்தர் ெசய்துமுடித்ததால் அவர்கள் ேமலும்
மகிழ்ந்தனர்.

2 நாளாகமம் 29:36
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எேசக்கியா பஸ்கா ெகாண்டாடுகிறான்

இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு
எேசக்கியா ராஜா ெசய்திகைள
அனுப்பினான். அவன் எப்பிராயீம் மற்றும்

மனாேசயின் ஜனங்களுக்கும் கடிதம் எழுதினான்.
எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
ஜனங்கள் அைனவைரயும் எேசக்கியா அைழத்தான்.
அவன் எல்லா ஜனங்கைளயும் வந்திருந்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்கா
பண்டிைகையக் ெகாண்டாட அைழத்தான். 2

எேசக்கியா ராஜா தனது அைனத்து
அதிகாரிகளிடமும் எருசேலமில் உள்ள
சைபயார்களிடமும் பஸ்காைவ இரண்டாம்
மாதத்தில் ெகாண்டாட ஒப்புக்ெகாண்டான். 3

அவர்கள் சரியான ேவைளயில் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாட முடியவில்ைல. ஏெனன்றால் பரிசுத்த
ேசைவெசய்வதற்குப் ேபாதுமான ஆசாரியர்கள்
தம்ைமச் சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளவில்ைல.
எருசேலமில் ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்றாகக்
கூடாததும் இன்ெனாரு காரணமாகும். 4 இந்த
ஒப்பந்தம் எேசக்கியா ராஜாைவயும் சைபேயாைரயும்
திருப்திப்படுத்தியது, 5 எனேவ இஸ்ரேவலில் உள்ள
ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் ெபயர்ெசபா முதல் தாண்
நகரம்வைர இது பற்றி அறிவிப்பு ெசய்தனர்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்கா
பண்டிைக ெகாண்டாட அைனவைரயும் வரும்படி
அவர்கள் ஜனங்களிடம் ெசான்னார்கள். பஸ்கா
பண்டிைகைய எவ்வாறு ெகாண்டாட ேவண்டும் என்று
ேமாேச ெசான்னபடி நீண்ட நாட்களாக ெபரும்பகுதி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெகாண்டாடவில்ைல. 6

எனேவ தூதுவர்கள் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா
முழுவதும் ராஜாவின் கடிதத்ைதக் ெகாண்டுேபாய்
காட்டினார்கள். கடிதத்தில் உள்ள ெசய்தி இதுதான்:
இஸ்ரேவல் பிள்ைளகேள! ஆபிரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் இஸ்ரேவல் ஆகிேயார் அடிபணிந்த
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்புங்கள். பின்னர்,
அசீரியா ராஜாக்களிடமிருந்து தப்பி இன்னும் உயிர்
வாழ்கிற ஜனங்களாகிய உங்களிடம் ேதவன்
திரும்பிவருவார். 7 உங்கள் தந்ைதயைரப்ேபாலவும்
சேகாதரர்கைளப் ேபான்றும் இராதீர்கள். கர்த்தேர
அவர்களின் ேதவன். ஆனால் அவர்கள் அவருக்கு
எதிராகிவிட்டனர். எனேவ அவர்கைள மற்றவர்கள்
ெவறுக்கும்படியாகவும் அவர்களுக்கு எதிராகத்
தீயைவகைளப் ேபசும்படியும் கர்த்தர் ெசய்தார். இது
உண்ைம என்பைத உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால்
காணலாம். 8 உங்கள் முற்பிதாக்கைளப் ேபான்று
பிடிவாதமாக இருக்காதீர்கள். மனப்பூர்வமான
விருப்பத்ேதாடு கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். மகா
பரிசுத்தமான இடத்திற்கு வாருங்கள். பின்பு மகா
பரிசுத்தமான இடத்ைதக் (ஆலயத்ைத) கர்த்தர்
எக்காலத்திற்கும் பரிசுத்தமாக்கியுள்ளார். உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள். பிறகு
கர்த்தருைடய அஞ்சத்தக்க ேகாபம் உங்கைளவிட்டு
விலகும். 9 நீங்கள் திரும்பி வந்து கர்த்தருக்கு
அடிபணிந்தால் பிறகு உங்கள் உறவினர்களும்,
பிள்ைளகளும் சிைற பிடித்தவர்களிடம் இருந்து
இரக்கத்ைதப் ெபறுவார்கள். உங்கள்
உறவினர்களும், பிள்ைளகளும் இந்த நாட்டிற்கு

திரும்பி வருவார்கள். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
அன்பும் இரக்கமும் ெகாண்டவர். நீங்கள் அவரிடம்
திரும்பி வந்தால் அவர் உங்கைள விட்டு விலகிப்
ேபாகமாட்டார்.

10 தூதுவர்கள் எப்பிராயீம் மனாேச ஆகியவற்றில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு நகரங்களுக்கும் ெசன்றனர்.
ெசபுேலான் நாடுவைரயுள்ள வழி எங்கும் ேபாயினர்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளப் பார்த்து சிரித்து
ேகலிச் ெசய்தனர். 11 ஆனால் ஆேசர், மனாேச,
ெசபுேலான் ஆகிய நாடுகளில் சிலர் அவற்ைறக்
ேகட்டுப் பணிவுடன் எருசேலம் ெசன்றனர். 12

ேமலும், யூதாவில் ஜனங்கள் ராஜாவுக்கும், அவனது
அதிகாரிகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறு ேதவனுைடய
வல்லைம ஜனங்கைள ஒன்றிைணத்தது.
இந்தவிதமாக அவர்கள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

13 எருசேலமிற்கு ஏராளமான ஜனங்கள்
இரண்டாவது மாதத்தில் புளிப்பில்லா அப்பப்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாட வந்தார்கள். அது மிகப்
ெபருங் கூட்டமாக இருந்தது. 14 அவர்கள்
அங்குள்ள அந்நிய ெதய்வங்களின் பலிபீடங்கைள
அகற்றினார்கள். அவற்றுக்கான
நறுமணப்ெபாருட்கள் எரிக்கும் பீடங்கைளயும்
அகற்றி அவற்ைற கீதேரான் பள்ளத் தாக்கிேல
எறிந்தார்கள். 15 பின்னர் அவர்கள் இரண்டாவது
மாதத்தின் 14வது நாளன்று பஸ்காவுக்கான
ஆட்டுக்குட்டிைய ெகான்றார்கள். ஆசாரியரும்
ேலவியரும் ெவட்கப்பட்டனர். தங்கைள அவர்கள்
பரிசுத்தச் ேசைவக்காகத் தயார்
ெசய்துெகாண்டனர். ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும்
தகன பலிகைள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள்
ெகாண்டுவந்தனர். 16 ேதவமனிதனாகிய ேமாேசயின்
சட்டம் ெசான்னபடி அவர்கள் ஆலயத்தில் தங்களது
வழக்கமான இடத்தில் இருந்தார்கள். ேலவியர்கள்
இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம் ெகாடுத்தனர். பிறகு
ஆசாரியர்கள் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தின்ேமல்
ெதளித்தனர். 17 அக்குழுவில் உள்ள ஏராளமான
ஜனங்கள் பரிசுத்த ேசைவக்குத் தம்ைம தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளவில்ைல. எனேவ அவர்கள் பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்ல
அனுமதிக்கப்படவில்ைல. அதனால்தான் சுத்தமாக
இல்லாத ஒவ்ெவாருவருக்காகவும் ேலவியர்கள்
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்வதற்குப்
ெபாறுப்ேபற்று, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகான்றனர். ேலவியர்கள் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிையயும் கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள்.

18 எப்பிராயீம், மனாேச, இசக்கார், ெசபுேலான்
ஆகிய நகரங்களிலுள்ள ெபரும்பாலான ஜனங்கள்
பஸ்கா பண்டிைகைய சரியான வழியில்
ெகாண்டாடத் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளவில்ைல. ேமாேசயின் சட்டம்
கூறியபடி அவர்கள் பஸ்காைவ முைறயாகக்
ெகாண்டாடவில்ைல. ஆனால் அவர்களுக்காக
எேசக்கியா ெஜபம் ெசய்தான். எனேவ அவன்,
“ேதவனாகிய கர்த்தாேவ! நீர் நல்லவர். இந்த
ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய உம்ைம சரியாக
ெதாழுதுெகாள்ள விரும்புகிறார்கள். ஆனால்
அவர்கள் தம்ைம சட்டப்படி பரிசுத்தப்படுத்திக்
ெகாள்ளவில்ைல. தயவுெசய்து அவர்கைள
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மன்னியும். நீர் எங்கள் முற்பிதாக்கள் கீழ்ப்படிந்த
ேதவன். சிலர் மகா பரிசுத்தமான இடத்திற்குத்
தக்கவாறு தம்ைம பரிசுத்தப்
படுத்திக்ெகாள்ளாவிட்டாலும் அவர்கைள
மன்னித்தருளும்” என்று ெஜபித்தான். 20

எேசக்கியாவின் ெஜபத்ைதக் கர்த்தர் ேகட்டார்.
அவர் ஜனங்கைள மன்னித்தார். 21 இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் எருசேலமில் புளிப்பில்லா அப்பப்
பண்டிைகைய 7 நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். ேலவியர்களும்,
ஆசாரியர்களும் தினந்ேதாறும் கர்த்தைரத் தங்கள்
முழுபலத்ேதாடு ேபாற்றித் துதித்தனர். 22

எேசக்கியா ராஜா, எவ்வாறு கர்த்தருக்குச்
ேசைவெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அறிந்த
ேலவியர்கைள உற்சாகப்படுத்தினான். ஜனங்கள் 7
நாட்கள் இப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடி
சமாதானப் பலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர். தம்
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தைர அவர்கள்
நன்றியுடன் ேபாற்றித்துதித்தார்கள்.

23 அைனத்து ஜனங்களும் இன்னும் 7
நாட்களுக்குத் தங்கிட ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
ேமலும் 7 நாட்கள் பஸ்கா பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுவது குறித்து மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். 24

எேசக்கியா ராஜா 1,000 காைளகைளயும் 7,000
ெசம்மறி ஆடுகைளயும் சைபேயாருக்குக் ெகாடுத்து
ெகான்று உண்ணச் ெசான்னான். தைலவர்கள் 1,000
காைளகைளயும், 10,000 ஆடுகைளயும்
சைபேயாருக்குக் ெகாடுத்தனர். பல ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்தச் ேசைவெசய்வதற்குத் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துக்ெகாண்டனர். 25 யூதாவின் அைனத்து
சைபேயார்களும் ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும்,
இஸ்ரேவலில் இருந்து வந்த சைபேயார்களும்,
இஸ்ரேவலிலிருந்து யூதாவிற்குப் பயணிகளாகச்
ெசல்ேவாரும் மிகவும் மகிழ்ந்தனர். 26 எனேவ
எருசேலம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தது.
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய தாவீதின் குமாரனான
சாெலாேமானின் காலத்திலிருந்து இதுேபான்ற
ெகாண்டாட்டம் இதுவைர நடந்ததில்ைல. 27

ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும் எழுந்து நின்று
கர்த்தரிடம் ஜனங்கைள ஆசீர்வதிக்கும்படி
ேவண்டினார்கள். ேதவன் அவற்ைறக் ேகட்டார்.
அவர்களின் ெஜபங்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்த
வீடான பரேலாகத்திற்கு வந்தது.

எேசக்கியா ராஜா ெசய்த முன்ேனற்றங்கள்

பஸ்கா பண்டிைக முடிவைடந்தது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எருசேலமிலிருந்து
பஸ்கா முடிந்ததும் யூதாவின் ஊர்களுக்கு

ெவளிேயறினார்கள். அந்த நகரங்களில் இருந்த
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் விக்கிரகங்கைள
ெநாறுக்கினார்கள். அைவ ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வதற்கான இடங்களாயிருந்தன.
அவர்கள் விக்கிரகத் ேதாப்புகைள அழித்தனர்.
அேதாடு ேமைடகைளயும் பலிபீடங்கைளயும்
அழித்தனர். யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் நாட்டில்
ெதாழுைக இடங்கைளயும் பலி பீடங்கைளயும்
அழித்தனர். ஜனங்கள் இல்லத்திேலேய எப்பிராயீம்
மற்றும் மனாேச நாடுகளிலும் ெபாய்யான
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கு

பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அழிக்கும்வைரக்கும் ஜனங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்தார்கள். பின்னர் எல்லா இஸ்ரேவலர்களும்
தங்கள் ஊர்களிலுள்ள வீடுகளுக்குத் திரும்பிச்
ெசன்றனர்.

2 ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும் குழுக்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டார்கள். ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும்
சிறப்பான பணி இருந்தது. எனேவ எேசக்கியா ராஜா
இக்குழுவினர்களிடம் தம் ேவைலகைள மீண்டும்
ெசய்யுமாறு கூறினான். எனேவ ேலவியர்களும்,
ஆசாரியர்களும் தகனபலிகள் மற்றும் சமாதானப்
பலிகள் ெகாடுக்கும் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் வாசலில் ேதவைனத்
துதித்துப் பாடுவது என்றும் ஆலயத்தில்
ேசைவெசய்வது என்றும் நியமித்தான் ராஜா. 3

எேசக்கியா தனது ெசாந்த மிருகங்கைளயும்
தகனபலி இடுவதற்காகத் தந்தான். இம்மிருகங்கள்
தினந்ேதாறும் காைல, மாைல ேவைளகளில்
ெசலுத்தப்படும் தகன பலிகளுக்குப் பயன்பட்டன.
இம்மிருகங்கள் ஓய்வு நாட்களிலும் பிைறச்
சந்திரநாள் பண்டிைககளிலும் மற்ற சிறப்புக்
கூட்டங்களிலும் சர்வாங்க தகன பலிகள் ெசலுத்த
பயன்பட்டன. இைவ கர்த்தருைடய சட்டத்தில்
எழுதப்பட்டபடிேய நடந்ேதறின.

4 ஜனங்கள் தம் அறுவைடயிலும் மற்ற
ெபாருட்களிலும் ஒரு பகுதிைய ஆசாரியர்களுக்கும்
ேலவியர்களுக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று
இருந்தது. எனேவ எேசக்கியா ராஜா எருசேலம்
நகர ஜனங்களிடம் தம் பங்ைக அளிக்குமாறு
கட்டைளயிட்டான். இவ்வாறு ஆசாரியர்களும்,
ேலவியர்களும் தங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று சட்ட ெநறிகளின்படி விதிக்கப்பட்டுள்ளேதா
அவ்வாறு ெசய்வதிேலேய தன் வாழ்நாைளச் ெசலவு
ெசய்தனர். 5 நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஜனங்கள்
இந்த கட்டைளையக் ேகள்விப்பட்டார்கள். எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முதல் பஸ்காவுக்காக தமது
அறுவைட, திராட்ைச, எண்ெணய், ேதன், வயலில்
விைளந்த மற்றெபாருட்கள் ஆகியவற்றில் பத்தில்
ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தனர். 6 யூதாவின் ஊர்களில்
வசித்த இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவின் ஆண்கள் தமது
கால் நைடகளிலும் ெசம்மறி ஆடுகளிலும் பத்தில் ஒரு
பங்ைகக் ெகாண்டு வந்தனர். ேமலும் கர்த்தருக்காக
மட்டும் என்று ஒரு சிறப்பான இடத்தில் ைவத்திருந்த
ெபாருட்களில் பத்தில் ஒரு பங்ைகயும் அவர்கள்
ெகாண்டுவந்தார்கள். இைவ அைனத்ைதயும்
இவர்கள் தமது ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் இவற்ைறக் குவியலாக
ைவத்தனர்.

7 இக்குவியல்கைள அவர்கள் மூன்றாம் மாதத்தில்
(ேம/ஜுன்) ெதாடங்கி ஏழாவது மாதத்தில்
(ெசப்டம்பர்/அக்ேடாபர்) முடித்தனர். 8

எேசக்கியாவும் தைலவர்களும் வந்த ேபாது
ெதாகுக்கப்பட்ட குவியல்கைளக் கண்டனர்.
அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது ஜனங்களாகிய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் ேபாற்றினார்கள்.

9 பிறகு எேசக்கியா ஆசாரியர்களிடமும்
ேலவியர்களிடமும் குவியல்கைளப்பற்றி
விசாரித்தான். 10 சாேதாக்கின் குடும்பத்ைத ேசர்ந்த
தைலைம ஆசாரியனாகிய அசரியா என்பவன்
எேசக்கியா ராஜாவிடம், “ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
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ஆலயத்திற்குக் காணிக்ைக ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவரத் ெதாடங்கிய நாள் முதல் எங்களுக்கு
உணவு ஏராளமாய் உள்ளது. நாங்கள் எவ்வளவுதான்
அதிகமாக தின்றாலும் ஏராளமாக மிகுதியாக
உள்ளது. கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ தம் ஜனங்கைள
ஆசீர்வதித்துள்ளார். அதனால் தான் இவ்வளவு
மீதியாக உள்ளது.” என்று பதில் ெசான்னான்.

11 பின்னர் எேசக்கியா கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்காக பண்டகச்சாைலகைள அைமக்க
கட்டைளயிட்டான். அவ்வாேற ஆயிற்று. 12 பிறகு
ஆசாரியர்கள் காணிக்ைககைளயும், பத்தில் ஒரு
பாகத்ைதயும் கர்த்தருக்கு மட்டுேம
ெகாடுப்பதற்ெகன்று இருந்த மற்றப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்து ைவத்தார்கள். இவ்வாறு
ேசகரிக்கப்பட்ட அைனத்தும் ஆலயத்தின் ேசமிப்பு
அைறயில் ைவக்கப்பட்டது. இவற்றிற்கு
ெபாறுப்பாளனாக ெகானனியா என்ற ேலவியன்
இருந்தான். அவனது தம்பியாகிய சிேமயு
இரண்டாவது நிைல ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான்.
13 ெகானனியாவும் அவனது தம்பி சிேமயியும்
ெயகிேயல், அசசியா, நாகாத், ஆசேகல், ெயரிேமாத்,
ேயாசபாத், ஏலிேயல், இஸ்மகியா, மாகாத்,
ெபனாயா ஆகிேயார் ேமற்பார்ைவ ெசய்தனர்.
எேசக்கியா ராஜாவும் அசரியா எனும் ேதவனுைடய
ஆலய அதிகாரியும் இவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.

14 ேதவனுக்கு ஜனங்கள் தாராளமாய்க்
ெகாடுக்கப்பட்ட காணிக்ைககளுக்குக் ேகாேர
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட காணிக்ைககைளத் திருப்பி
விநிேயாகிக்கும் ெபாறுப்பும் அவனுக்கு இருந்தது.
ேகாேர கிழக்கு வாசலுக்குக் காவல்காரனாக
இருந்தான். ேலவியனாகிய இம்னா என்பவன்
அவனது தந்ைத ஆவான். 15 ஏேதான், மின்யமீன்,
ெயசுவா, ெசமாயா, அமரியா, ெசக்கனியா ஆகிேயார்
ேகாேரவுக்கு உதவியாக இருந்தனர். ஆசாரியர்கள்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கும் நகரங்களில் இவர்கள்
உண்ைமயுடன் ேசைவெசய்தனர். இவர்கள்
வசூலித்த ெபாருட்கைளத் தம் உறவினர்களுக்கும்,
ஒவ்ெவாரு ஆசாரியர் குழுவுக்கும் ெகாடுத்தார்கள்.
அேத அளவு ெபாருட்கைள அவன் முக்கியம்
உள்ளவர்களுக்கும், முக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தான்.

16 இவர்கள் வசூலிக்கப்பட்ட ெபாருட்கைள,
ேலவியர் குடும்ப வரலாறுகளில் தம் ெபயர்கைளக்
ெகாண்டுள்ள மூன்றும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும்
ெகாண்ட ஆண்களுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த
ஆடவர்கள் அைனவரும் தங்கள் ெபாறுப்பிலுள்ள
ேவைலகைளச் ெசய்வதற்காக தினசரி
ேசைவக்காகக் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள்
நுைழயேவண்டியிருந்தது. ஒவ்ெவாரு ேலவியக்
குழுவினருக்கும் அவர்களுக்ெகன்று ெபாறுப்புகள்
இருந்தன. 17 வசூலில் ஒரு குறிப்பிட்டப் பங்கானது
ஆசாரியர்களுக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது. குடும்ப
வரலாறுகளில் பட்டியலின்படி வரிைசக்கிரமமாக
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் இப்படி ெகாடுத்தது. இருபதும்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்ட ேலவியர்களுக்கு
பங்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. இைவ அைனத்தும்
அவரவரது குழுவின் படியும் ெபாறுப்பின்படியும்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 18 ேலவியர்களின் குழந்ைதகள்,
மைனவியர், குமாரர்கள், குமாரத்திகள் ஆகிேயாரும்

தங்கள் பங்கிைனப் ெபற்றனர். இது அைனத்து
ேலவியர்களுக்கும் அவர் தம் குடும்ப வரலாற்று
பட்டியலின்படிேய ெகாடுக்கப்பட்டது. ஏெனன்றால்
ேலவியர்கள் நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாகவும்
எப்ெபாழுதும் தம்ைம பரிசுத்தமாக
ைவத்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் ேசைவக்குத்
தயாரானவர்களாகவும் இருந்தனர்.

19 ஆசாரியர்களாகிய ஆேரானின்
சந்ததியினர்களில் சிலர் ேலவியர்கள் குடியிருக்கிற
நகரங்களின் அருகில் வயல்கைள ைவத்திருந்தனர்.
நகரங்களில் ஆேரானின் சந்ததியினர் ேமலும் சிலர்
வாழ்ந்தனர். இவர்களின் ெபயர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து இந்த ஆேரானின் சந்ததியினருக்கும்
அவர்களுக்குரிய பங்குப் ெபாருள்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ேலவியர்களில் அைனத்து
ஆண்பிள்ைளகளுக்கும் அட்டவைணயில்
எழுதப்பட்டவர்களுக்கும் பங்கு ெகாடுக்கப்பட்டது.

20 யூதா முழுவதிலும் இத்தைகய நல்லச்
ெசயல்கைள எேசக்கியா ராஜா ெசய்தான். அவன்
தனது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு முன் எது நல்லேதா,
எது சரியானேதா, எது உண்ைமயுள்ளேதா
அவற்ைறச் ெசய்தான். 21 அவன் ெதாடங்கிய
அைனத்து ேவைலகளிலும் ெவற்றிகரமாய்த்
திகழ்ந்தான். ேதவனுைடய ஆலய ேசைவயிலும்
சட்டத்திற்கும் கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிகிற
ெசயலிலும் ேதவைனப் பின்பற்றும் முைறயிலும்
ெவற்றிகரமாய்த் திகழ்ந்தான். எேசக்கியா
இவற்ைறெயல்லாம் தன் முழு இருதயத்ேதாடு
ெசய்தான்.

அசீரியா நாட்டு ராஜா எேசக்கியாவிற்குத் துன்பம்
ெகாடுக்கிறான்

இைவயைனத்ைதயும் எேசக்கியா
உண்ைமயுடன் ெசய்து முடித்தப் பிறகு,
சனெகரிப் எனும் அசீரியா ராஜா யூதா

நாட்ைடத் தாக்க வந்தான். சனெகரிப்பும் அவனது
பைடகளும் ேகாட்ைடக்கு ெவளிேய முகாமிட்டனர்.
அந்நகரங்கைளத் ேதாற்கடிக்கத் திட்டங்கள்
தீட்டும்ெபாருட்டு அவன் இவ்வாறுச் ெசய்தான்.
அவன் அைனத்து நகரங்கைளயும் தாேன ெவன்றுவிட
விரும்பினான். 2 எருசேலைமத் தாக்குவதற்காக
சனெகரிப் வந்திருக்கும் ெசய்திைய எேசக்கியா
அறிந்துெகாண்டான். 3 பிறகு எேசக்கியா தனது
அதிகாரிகேளாடும் பைட அதிகாரிகேளாடும்
கலந்தாேலாசித்தான். அவர்கள் அைனவரும்
நகரத்துக்கு ெவளிேய தண்ணீைர விநிேயாகிக்கும்
ஊற்றுக் கண்கைள அைடத்துவிட ஒப்புக்
ெகாண்டனர். அந்த அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும்
எேசக்கியாவிற்கு உதவினார்கள். 4 நாட்டின் நடுவில்
ஓடிக்ெகாண்டிருந்த ஓைடகைளயும் ஊற்றுகைளயும்
எராளமான ஜனங்கள் ேசர்ந்து வந்தைடத்தனர்.
அவர்கள், “அசீரியா ராஜா இங்கு வரும்ேபாது
அவனுக்கு அதிகம் தண்ணீர் கிைடக்காது!” என்றனர்.
5 எேசக்கியா எருசேலைமப் பலமுள்ளதாக
ஆக்கினான். இடிந்துேபான சுவர்கைள மீண்டும்
கட்டினான். சுவர்களின் ேமல் ேகாபுரங்கைளக்
கட்டினான். முதல் சுவருக்கு அடுத்தாக இரண்டாம்
சுவைரயும் கட்டினான். எருசேலமின் பைழய
பகுதியில் உள்ள கிழக்கு பாகத்ைதப் பலமுள்ளதாகக்
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கட்டினான். அவன் பல்ேவறு ஆயுதங்கைளயும்
ேகடயங்கைளயும் ெசய்தான். 6 ஜனங்களுக்குத்
தைலைமத் தாங்கும் ேபார்த் தைலவர்கைள
எேசக்கியா ேதர்ந்ெதடுத்தான். நகர வாசலுக்கருகில்
அவன் இந்த அதிகாரிகைள அைழத்துப் ேபசினான்.
எேசக்கியா அவர்கேளாடு ேபசி அவர்கைள
உற்சாகப்படுத்தினான். அவன், “நீங்கள் பலமாகவும்,
ைதரியமாகவும் இருங்கள். அசீரியா
ராஜாைவப்பற்றிேயா, அவனது ெபரும் பைடையப்
பற்றிேயா பயமும் கவைலயும் அைடயாதீர்கள்.
அசீரியா ராஜாவுக்கு இருக்கிற பலத்ைதவிட
மாெபரும் வல்லைம நமக்கு பலமாக இருக்கிறது. 8

அசீரியா ராஜாவிடம் மனிதர்கள் மட்டுேம உள்ளனர்.
ஆனால் நம்மிடேமா நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
இருக்கிறார்! நமது ேதவன் நமக்கு உதவுவார். நமது
ேபார்களில் அவர் சண்ைடயிடுவார்” என்று
ேபசினான். இவ்வாறு யூதா ராஜாவாகிய எேசக்கியா
ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்தி அவர்கைளப்
பலமுள்ளவர்களாக உணரச்ெசய்தான்.

9 சனெகரிப்பும் அவனது பைடகளும் லாகீசுக்கு
எதிராக முற்றுைக இட்டனர். அதைனத்
ேதாற்கடிக்க முடியும் என்றும் எண்ணினர். சனெகரிப்
தனது ேவைலக்காரர்கைள யூதாவின் ராஜாவாகிய
எேசக்கியாவிடமும் எருசேலமில் உள்ள யூதா
ஜனங்களிடமும் அனுப்பினான். எேசக்கியாவிற்கும்,
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களுக்கும்
எடுத்துச்ெசால்ல சனெகரிப்பின்
ேவைலக்காரர்களிடம் ஒரு ெசய்தி இருந்தது.
10 அவர்கள், “அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சனெகரிப்
ெசால்வதாவது, ‘முற்றுைக இடப்பட்ட
எருசேலமிற்குள் எந்த நம்பிக்ைகயின் ேபரில் நீங்கள்
அைனவரும் இருக்கிறீர்கள்? 11 எேசக்கியா
உங்கைள முட்டாளாக்குகிறான். நீங்கள் தந்திரமாக
எருசேலமிற்குள் தங்கைவக்கப்படுகிறீர்கள். எனேவ
நீங்கள் பசியாலும் தாகத்தாலும் மரித்துப்ேபாவீர்கள்.
எேசக்கியா உங்களிடம், “நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
அசீரியா ராஜாவிடமிருந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்”
என்று கூறுகிறான். 12 எேசக்கியாேவ கர்த்தருைடய
ேமைடகைளயும் பலிபீடங்கைளயும்
அப்புறப்படுத்தினான். அவன் யூதாவுக்கும்
எருசேலமிற்கும் ஒேர பலிபீடத்ைதேய
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள், நறு மணப்ெபாருட்கைள
எரியுங்கள் என்று ெசான்னான். 13 நானும் என்
முற்பிதாக்களும் மற்ற நாடுகளிலிருந்த அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் என்ன ெசய்ேதாம் என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். மற்ற நாடுகளில் உள்ள ெதய்வங்களால்
தம் ஜனங்கைளேய காப்பாற்ற முடியாமல்ேபானது.
அந்தத் ெதய்வங்களின் ஜனங்கைள நான்
அழிக்கும்ேபாதுகூட, அவர்களால் அைதத் தடுக்க
முடியவில்ைல. 14 என் முற்பிதாக்கள் அந்நாடுகைள
அழித்தார்கள். தனது ஜனங்கைள அழிப்பதிலிருந்து
என்ைனத் தடுக்கும் ேதவன் யாரும் இல்ைல. எனேவ,
உங்கள் ெதய்வம் என்னிடமிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார் என்று நிைனக்கிறீர்களா? 15

எேசக்கியா உங்கைள முட்டாளாக்கேவா,
உங்களிடம் தந்திரம் ெசய்யேவா
அனுமதிக்காதீர்கள். அவைன நம்பாதீர்கள்.
ஏெனன்றால் எந்த நாட்ைடயும், அரைசயும்
என்னிடமிருந்தும், என் முற்பிதாக்களிடமிருந்தும்
எந்தத் ெதய்வமும் காப்பாற்றவில்ைல. எனேவ

என்னுைடய தாக்குதலில் இருந்து உங்கள் ெதய்வம்
உங்கைளக் காப்பாற்றுவார் என்று எண்ணாதீர்கள்’”
என்றார்கள்.

16 அசீரியா ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள்,
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கும், அவரது ெதாண்டனான
எேசக்கியாவுக்கும் எதிராக மிக ேமாசமாகப்
ேபசினார்கள். 17 அசீரியா ராஜா ேமலும் ேதவனாகிய
கர்த்தைர நிந்தித்து கடிதங்கள் பல எழுதினான்.
அசீரியா ராஜா தம் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த
ெசய்திகள் பின் வருமாறு: “மற்ற நாடுகளில் உள்ள
ெதய்வங்களால் தம் ஜனங்கைளக்கூட
என்னிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியவில்ைல. இைதப்
ேபாலேவ எேசக்கியாவின் ெதய்வம் உங்கைள எனது
தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது.” 18 பிறகு
அசீரியா ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள் சுவர்களின்
ேமேல இருந்த எருசேலமின் ஜனங்கைளப் பார்த்து
சத்தமிட்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் எபிெரய
ெமாழிையப் பயன்படுத்தினர். எருசேலம் ஜனங்கள்
அஞ்சேவண்டும் என்பதற்காகேவ இவ்வாறு
நடந்துக்ெகாண்டனர். தாம் அந்நகரத்ைதக்
ைகப்பற்றிவிடுேவாம் என்று நம்பினார்கள். 19 உலக
ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ேதவனுக்கு எதிராக
அந்த ேவைலக்காரர்கள் ெகட்ட ெசய்திகைளக்
கூறினார்கள். அந்த ெதய்வங்கள் அந்த ஜனங்களின்
ைககளால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் மட்டுேம.
இைதப்ேபாலேவ எருசேலமின் ேதவனுக்கும்
அேதேபான்ற தீைமகைள அந்த ேவைலக்காரர்கள்
ெசய்தார்கள்.

20 இந்தப் பிரச்சைனையப்பற்றி எேசக்கியா
ராஜாவும், ஆேமாத்தின் குமாரனாகியா ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியும் கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் பரேலாகத்ைத ேநாக்கி மிகச் சத்தமாக
ெஜபம் ெசய்தனர். 21 பிறகு கர்த்தர் அசீரியா
ராஜாவின் முகாமிற்கு ஒரு ேதவ தூதைன
அனுப்பினார். ேதவதூதன் அசீரியாவின் பைடயில்
உள்ள எல்லா வீரர்கைளயும், தைலவர்கைளயும்,
அதிகாரிகைளயும் ெகான்றான். எனேவ, அசீரியா
ராஜா தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்பிப்
ேபானான். அவனது ஜனங்கள் அவனுக்காக
ெவட்கப்பட்டனர். அவன் தனது ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ேகாவிலிற்குப் ேபானான். அங்ேக
அவனது குமாரர்கள் அவைன வாளால் ெகான்றனர்.
22 இவ்வாறு கர்த்தர், அசீரியா ராஜாவாகிய
சனெகரிபிடமிருந்தும் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்தும்
எேசக்கியாைவயும், அவனது ஜனங்கைளயும்
காப்பாற்றினார். கர்த்தர் எேசக்கியா மீதும்
எருசேலம் ஜனங்கள் மீதும் அக்கைறக்ெகாண்டார்.
23 எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
பலரும் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் யூதா ராஜாவாகிய எேசக்கியாவுக்கும்
விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அந்நாளிலிருந்து அைனத்து நாடுகளும்
எேசக்கியாைவ மதித்தன.

24 அந்நாட்களில் எேசக்கியா ேநாய்வாய்ப் பட்டு
மரணப்படுக்ைகயில் விழுந்தான். அவன் கர்த்தரிடம்
ெஜபித்தான். கர்த்தர் எேசக்கியாவிடம் ேபசினார்.
அவனுக்கு ஒரு அைடயாளம் காட்டினார். 25 ஆனால்
எேசக்கியாவின் மனதில் கர்வ உணர்வு ேதான்றியது.
எனேவ அவன் ேதவனுைடய கருைணக்காக
அவருக்கு நன்றி ெசலுத்தவில்ைல. இதனால்
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ேதவனுக்கு எேசக்கியாவின் மீது ேகாபம் ஏற்பட்டது.
அேதாடு யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள் மீதும்
ேகாபம் ஏற்பட்டது. 26 ஆனால் எேசக்கியாவும்
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களும் தங்கள்
இதயத்ைதயும், வாழ்ைவயும்
மாற்றிக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் பணிவுள்ளவர்கள்
ஆனார்கள். ெபருைம உணர்வுக்ெகாள்வைத
நிறுத்தினார்கள். அவர்கள் ேமல் கர்த்தருக்கு
எேசக்கியா உயிேராடு இருந்தவைர ேகாபம்
வரவில்ைல.

27 எேசக்கியாவுக்கு ஏராளமான ெசல்வமும்,
சிறப்பும் இருந்தது. அவன் ெவள்ளி, தங்கம்,
விைலமதிப்புள்ள நைககள், நறுமணப்ெபாருட்கள்,
ேகடயங்கள் மற்றும் அைனத்துப் ெபாருட்கைளப்
பண்டகசாைலகள் கட்டி ேசமித்தான். 28 ஜனங்கள்
அனுப்பித் தரும் உணவு தானியங்கைளயும், புதிய
திராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும் ேசகரித்து
ைவக்கும் கட்டிடங்கள் அவனிடம் இருந்தன. அவன்
ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் ெதாழுவங்கைள
அைமத்தான். 29 எேசக்கியா அேநக நகரங்கைளயும்
கட்டினான். அவன் ஏராளமான ஆட்டு
மந்ைதகைளயும், மாட்டு மந்ைதகைளயுங்கூட
ெபற்றான். கர்த்தர் அவனுக்கு ஏராளமான
ெசல்வத்ைதக் ெகாடுத்தார். 30 எேசக்கியா கீேகான்
என்னும் ஆற்றிேல அைணையக் கட்டினான். அந்த
நீைர ேமற்ேகயிருந்து தாழ தாவீதின் நகரத்திற்குத்
திரும்பினான். அவனது ெசயல்கள் அைனத்திலும்
ெவற்றிெபற்றான்.

31 ஒருமுைற பாபிேலானில் உள்ள தைலவர்கள்
எேசக்கியாவுக்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பினார்கள்.
அவர்கள் தம் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு புதுவிதமான
அைடயாளத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டனர். அப்ேபாது
ேதவன் அவைனத் தனியாகவிட்டார். அவன்
இதயத்தில் உண்டான அத்தைனையயும் அறியும்படி
அவைனச் ேசாதித்தார்.

32 எேசக்கியா ெசய்த மற்ற ெசயல்களும், அவன்
எவ்வாறு கர்த்தைர ேநசித்தான் என்ற விபரமும்
ஆேமாத்தின் குமாரனாகிய ஏசாயாவின் தரிசனம்
என்ற புத்தகத்திலும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்திலும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. 33 எேசக்கியா மரித்தான்.
அவன்தன் முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். தாவீதின் முற்பிதாக்கள் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்ட கல்லைறகள் உள்ள மைலப் பகுதியில்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். எேசக்கியா மரித்ததும்
யூதா மற்றும் எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் அவனுக்கு மரியாைதச் ெசய்தார்கள்.
மனாேச என்பவன் அவனுக்குப் பிறகு எேசக்கியாவின்
இடத்தில் புதிய ராஜா ஆனான். மனாேச
எேசக்கியாவின் குமாரன்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய மனாேச

மனாேச யூதாவின் ராஜாவாகியேபாது
அவனுக்கு 12 வயது. அவன் எருசேலமில்
55 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். 2 கர்த்தர்

தவெறன்று ெசான்னவற்ைறேய மனாேச ெசய்தான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு முன்னதாக கர்த்தர்
கட்டாயமாக ெவளிேயற்றிய மற்ற ேதசத்தவர்களின்
பயங்கரமானதும், பாவமானதுமான வழிகைளேய

அவன் பின்பற்றினான். 3 மனாேச மீண்டும் தன்
தந்ைத உைடத்ெதறிந்த ேமைடகைளக் கட்டினான்.
பாகால் ெதய்வத்துக்கு பலிபீடங்கைளயும் விக்கிரகத்
ேதாப்புகைளயும் அவன் கட்டினான். வானத்தின்
ேசைனகைளயும், நட்சத்திரக் கூட்டங்கைள அவன்
ெதாழுது ெகாண்டான். 4 மனாேச கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் ெபாய் ெதய்வங்களுக்கும்
பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். கர்த்தர்,
ஆலயத்ைதப்பற்றி, “என் நாமம் எருசேலமில்
எப்ெபாழுதும் இருக்கும்” என்றார். 5 மனாேச,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் உள்ள இரண்டு
பிரகாரங்களிலும் வானத்து நட்சத்திரக்
கூட்டங்களுக்ெகல்லாம் பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
6 மனாேச ெபன்இன்ேனாம் பள்ளதாக்கிேல தன்
பிள்ைளகைளேய ெநருப்பில் எரித்து பலி
ெகாடுத்தான். இவன் நிமித்தம், குறிபார்ப்பது,
பில்லிசூனியங்கைள அனுசரித்து
மந்திரவாதிகைளயும், குறி ெசால்லுகிறவர்கைளயும்
அணுகினான். அவன் கர்த்தர் தவறு என்று ெசான்ன
பலவற்ைறச் ெசய்தான். மனாேசயின் பாவங்கள்
கர்த்தருக்குக் ேகாபத்ைதத் தந்தது. 7 அவன் ஒரு
விக்கிரகத்தின் உருவச் சிைலையச் ெசய்து அதைன
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குள் ைவத்தான். ேதவன்
ஆலயத்ைதப் பற்றி தாவீதிடமும் அவனது குமாரன்
சாெலாேமானிடமும் ேபசியிருக்கிறார். அவர், “நான்
எனது ெபயைர இவ்வாலயத்திலும் எருசேலமிலும்
என்ெறன்ைறக்கும் ைவத்திருப்ேபன். இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் நான்
எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 8 நான்
இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்து மீண்டும் அவர்களின்
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ஆனால் அவர்கள்
எனது கட்டைளகளுக்கு அடிபணிய ேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனத்து சட்டங்களுக்கும்,
விதிகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியேவண்டும். இவற்ைற நான் ேமாேசக்குக்
ெகாடுத்துள்ேளன்.” என்றார்.

9 யூதா ஜனங்கைளயும், எருசேலமில் வாழ்ந்த
ஜனங்கைளயும் மனாேச தவறு ெசய்ய
ஊக்குவித்தான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு முன்னதாக
அந்த நிலத்தில் வாழ்ந்து கர்த்தரால் அழிக்கப்பட்ட
ேதசத்தவர்கைளவிட அவர்கள் ேமாசமானவர்களாக
இருந்தார்கள். பாவங்கைளச் ெசய்தனர்.

10 மனாேச மற்றும் அவனது ஜனங்களிடமும்
கர்த்தர் ேபசினார். ஆனால் அவர்கள் அைதக்
கவனிக்க மறுத்துவிட்டனர். 11 எனேவ கர்த்தர்
அசீரியா நாட்டு தளபதிகைள அைழத்து வந்து
யூதாைவத் தாக்கினார். அந்தத் தளபதிகள்
மனாேசையப் பிடித்து அவனது உடலில்
ெகாக்கிகைள மாட்டினார்கள். அவனது ைககளில்
ெவண்கலச் சங்கிலிகைளப் ேபாட்டார்கள்.
அவைனக் ைகதியாக பாபிேலானுக்கு ெகாண்டு
ேபானார்கள்.

12 மனாேச கஷ்டப்பட்டான். அப்ேபாது அவன்
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான். தன்
முற்பிதாக்களின் ேதவனிடம் மிகப்பணிவாக
நடந்துக்ெகாண்டான். 13 மனாேச கர்த்தரிடம்
ெகஞ்சி தன்ைனக் காப்பாற்றும்படி ெஜபித்தான்.
கர்த்தர் அவனது ேவண்டுேகாைள ேகட்டார்.
அவனுக்காக வருத்தப்பட்டார். பிறகு கர்த்தர்
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அவைன எருசேலமிற்குத் திரும்பி தனது
சிங்காசனத்தில் அமரும்படிச்ெசய்தார். பின்னர்
கர்த்தர்தான் உண்ைமயான ேதவன் என்பைத
மனாேச ெதரிந்துெகாண்டான்.

14 இது நடந்தப்பிறகு, மனாேச தாவீதின்
நகரத்திற்கு ஒரு ெவளிச்சுவைரக் கட்டினான். இந்த
ெவளிச்சுவர் கிதரான் பள்ளத்தாக்கில் கிேயான்
நீரூற்றுக்கு ேமற்கிலிருந்து மீன் வாசல் வைர
இருந்தது. ஒேபைலச் சுற்றிலும் அதைன வைளத்துக்
கட்டினான். அதைன மிக உயரமாகக் கட்டினான்.
பிறகு அவன் யூதாவிலுள்ள அைனத்து
ேகாட்ைடகளுக்கும் அதிகாரிகைள நியமித்தான். 15

மனாேச அந்நிய ெதய்வங்கைளயும்,
விக்கிரகங்கைளயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்து ெவளிேய எடுத்தான். அவன் எருசேலமிலும்,
மைல நகரங்களிலும் அைமத்த பலிபீடங்கைளயும்
நீக்கினான். அவன் இைவ அைனத்ைதயும் எருசேலம்
நகருக்கு ெவளிேய தூக்கி எறிந்தான். 16 பிறகு
அவன் கர்த்தருக்காக பலிபீடத்ைத அைமத்தான்.
அதில் அவன் சமாதானப் பலிையயும், நன்றிக்குரிய
பலிையயும் ெசலுத்தினான். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யுமாறு
யூதாவிலுள்ள ஜனங்களுக்ெகல்லாம்
கட்டைளயிட்டான். 17 ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
ேமைடகளிலும் பலிகள் ெகாடுத்துவந்தனர்.
ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்ெகன்ேற ெசய்தனர்.

18 மனாேச ெசய்த மற்ற ெசயல்களும், அவன்
ேதவனிடம் ெசய்த ெஜபங்களும், இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்தில் அவேனாடு
ஞானதிருஷ்டிக்காரர்கள் ேபசிய ேபச்சும் இஸ்ரேவல்
ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 19

மனாேசயின் ேவண்டுதல்களும், அதைனக் ேகட்டு
ேதவன் எப்படி வருத்தப்பட்டார் என்பதும்
தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இதில் பணிவதற்கு முன் அவன் ெசய்த தவறுகளும்,
பாவங்களும், அவன் கட்டிய ேமைடகளும், விக்கிரக
ேதாப்புகைளபற்றியும் எழுதப்பட்டுள்ளன. 20 அவன்
மரித்ததும் தனது முற்பிதாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். எனேவ அவைன ஜனங்கள் அவனது
ெசாந்த அரண்மைனயிேலேய அடக்கம் ெசய்தனர்.
மனாேசயின் இடத்தில் ஆேமான் புதிய ராஜா
ஆனான். அவன் மனாேசயின் குமாரன் ஆவான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆேமான்
21 ஆேமான் ராஜாவாகும்ேபாது அவனுக்கு 22
வயது. அவன் எருசேலமில் 2 ஆண்டுகள் ராஜாவாக
இருந்தான். 22 ஆேமான் கர்த்தருக்கு முன்பாக
எல்லா வைகயான தீயச் ெசயல்கைளயும் ெசய்தான்.
அவனது தந்ைத மனாேச ெசய்தது ேபான்று நல்ல
காரியங்கைள ஆேமான் ெசய்யேவண்டும் என்று
கர்த்தர் விரும்பினார். ஆனால் ஆேமான், மனாேச
ைவத்த விக்கிரகங்களுக்கு பலிகைள ெகாடுத்தான்.
இவ்விக்கிரகங்கைள ஆேமான் வழிபட்டான். 23

அவனது தந்ைதயாகிய மனாேச கர்த்தருக்கு
முன்னால் பணிவாக இருந்ததுேபால கர்த்தருக்கு
முன்னால் ஆேமான் தன்ைனத்தாேன
பணிவுைடயவனாக்கிக் ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால்
அவன் ேமலும், ேமலும் பாவங்கைளச்

ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். 24 ஆேமானின்
ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு எதிராகத் திட்டங்கள்
தீட்டினார்கள். அவர்கள் அவைன அவனது ெசாந்த
வீட்டிேலேய ெகான்றனர். 25 ஆனால் யூதா ஜனங்கள்
அவ்ேவைலக்காரர்கள் அைனவைரயும் ெகான்றனர்.
பிறகு ஜனங்கள் ேயாசியாைவப் புதிய ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேயாசியா ஆேமானின் குமாரன்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசியா

ேயாசியா ராஜாவாகும்ேபாது அவனுக்கு 8
வயது. அவன் எருசேலமில் 31 ஆண்டுகள்
ராஜாவாக இருந்தான். 2 ேயாசியா

சரியான ெசயல்கைளேய ெசய்தான். கர்த்தருைடய
விருப்பப்படிேய நல்ல காரியங்கைளேய அவன்
ெசய்தான். அவன் தனது முற்பிதாவான தாவீைதப்
ேபான்று நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்துவந்தான்.
ேயாசியா நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்வதில் இருந்து
திரும்பேவ இல்ைல. 3 ேயாசியா ஆட்சிப்
ெபாறுப்ேபற்ற எட்டாவது ஆண்டில் அவன் தனது
முற்பிதாவான தாவீது ேதவைனப் பின்பற்றியது
ேபாலேவ பின்பற்ற ஆரம்பித்துவிட்டான். ேயாசியா
ேதவைனப் பின்பற்றும்ேபாது மிகவும் இைளயவனாக
இருந்தான். ேயாசியா ராஜாவாகியப் பன்னிரண்டாம்
ஆண்டில் அவன் ேமைடகைளயும்,
விக்கிரகங்கைளயும் அழித்தான். யூதா மற்றும்
எருசேலமில் உள்ள அந்நிய விக்கிரகங்கைளயும்
அகற்றினான். 4 பாகால் ெதய்வங்களான எல்லா பலி
பீடங்கைளயும் ஜனங்கள் உைடத்தனர். அவர்கள்
ேயாசியாவின் முன்னிைலயிேலேய இதைனச்
ெசய்தனர். பிறகு ஜனங்களின் முன்ேன உயரமாய்
நின்றிருந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்
பீடங்கைள ேயாசியா இடித்தான். ெசதுக்கப்பட்ட
விக்கிரகங்கைளயும், வார்க்கப்பட்ட
விக்கிரகங்கைளயும் அவன் உைடத்தான். அவன்
அவற்ைறத் தூளாக்கி, பாகால் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு மரித்துப்ேபானவர்களின்
கல்லைறகள் மீது தூவினான். 5 ேயாசியா பாகால்
ெதய்வத்துக்கு ேசைவெசய்த ஆசாரியர்களின்
எலும்புகைள அவர்கள் பலிபீடங்களிேலேய
எரித்தான். இவ்வாறு ேயாசியா யூதா மற்றும்
எருசேலமின் விக்கிரகங்கைளயும், விக்கிரக
ஆராதைனகைளயும் அழித்தான். 6 மனாேச,
எப்பிராயீம், சிமிேயான் மற்றும் நப்தலி ெசல்லும் வழி
முழுவதுமான பகுதிகளில் இருந்த ஊர்களுக்கும்
ேயாசியா அைதேயச் ெசய்தான். அந்த ஊர்களுக்கு
அருகாைமயிலிருந்த பாழைடந்த பகுதிகளுக்கும்
அவன் அைதேய ெசய்தான். 7 ேயாசியா
பலிபீடங்கைளயும், விக்கிரக ேதாப்புகைளயும்
அழித்தான். அவன் விக்கிரகங்கைளத் தூளாக்குமாறு
உைடத்தான். இஸ்ரேவல் நாட்டில் பாகாைல
ெதாழுது ெகாள்ள ைவத்திருந்த அைனத்து
பலிபீடங்கைளயும் ெநாறுக்கினான். பிறேக அவன்
எருசேலமிற்குத் திரும்பினான்.

8 ேயாசியா ஆட்சிப்ெபாறுப்ேபற்ற 18வது
ஆண்டில், சாப்பான், மாெசயா மற்றும் ேயாவா
ஆகிேயாைர தனது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டி அைமக்க அனுப்பினான்.
சாப்பானின் தந்ைத ெபயர் அத்சலியா. மாெசயா
என்பவன் நகரத் தைலவன் ஆவான். ேயாவாவின்

2 நாளாகமம் 34:8

497



தந்ைத ெபயர் ேயாவாகாஸ் ஆகும். நடக்கும்
நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் எழுதுபவன் ேயாவா
ஆவான். (அவன் பதிவு ெசய்பவன்).
எனேவ ேயாசியா ஆலயம் பழுது
பார்க்கப்படேவண்டும் என்று கட்டைளயிட்டான்.
அதன் மூலம் யூதாைவயும், ஆலயத்ைதயும்
சுத்தப்படுத்தலாம் என்று நம்பினான். 9 அவர்கள்
தைலைம ஆசாரியனான இல்க்கியாவிடம் வந்தனர்.
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்காக ஜனங்கள் ெகாடுத்த
பணத்ைத அவர்கள் இலக்கியாவிடம் ெகாடுத்தனர்.
வாயிற்காவலர்களான ேலவியர்கள் இப்பணத்ைத
மனாேச, எப்பிராயீம் மற்றும் ெவளிேயறிய
இஸ்ரேவலர் அைனவரிடமிருந்தும்
வசூலித்திருந்தனர். அவர்கள் யூதா, ெபன்யமீன்
மற்றும் எருசேலமில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமிருந்தும் பணத்ைத வசூலித்திருந்தனர்.
10 பிறகு ேலவியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்பவர்களிடம்
பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர். ேமற்பார்ைவயாளர்கேளா
அப்பணத்ைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேவைலச்
ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். 11 அவர்கள்
அப்பணத்ைத மரத்தச்சர்களிடமும்,
ெகாத்தனார்களிடமும் ெகாடுத்தனர். சதுரக்
கற்களும், மரப்பலைககளும் வாங்குவதற்காக
அப்பணத்ைத அவர்களிடம் ெகாடுத்தனர். மீண்டும்
கட்டிடங்கைளக் கட்டவும் உத்திரங்கைள
அைமக்கவும் பயன்பட்டன. முற்காலத்தில் யூதாவின்
ராஜாக்கள் எவரும் ஆலயக் கட்டிடத்ைதப்பற்றி
அக்கைற ெகாள்ளவில்ைல. அக்கட்டிடங்கள்
பைழயதாகி அழிந்துக்ெகாண்டிருந்தன. 12 எல்லா
ஆட்களும் உண்ைமயாக உைழத்தார்கள்.
யாகாத்தும், ஒபதியாவும் அவர்களின்
ேமற்பார்ைவயாளர்கள். இவர்கள் ேலவியர்கள்.
இவர்கள் ெமராரியின் சந்ததியினர். சகரியாவும்
ெமசுல்லாமும் ேமற்பார்ைவயாளர்கள்தான்.
இவர்கள் ேகாகாத்தின் சந்ததியினர்.
இைசக்கருவிகைள இயக்குவதில் திறைம ெபற்ற
ேலவியர்கள் ேவைலச்ெசய்பவர்கைள ேமற்பார்ைவ
பார்ப்பதும் மற்ற ேவைலகைளச் ெசய்வதுமாய்
இருந்தனர். சில ேலவியர்கள் ெசயலாளர்களாகவும்,
அதிகாரிகளாகவும் வாயிற் காவலர்களாகவும்
இருந்தனர்.

சட்டப் புத்தகம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது
14 கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருக்கிற பணத்ைத
ேலவியர்கள் ெவளிேய ெகாண்டு வந்தனர். அேத
ேநரத்தில் இல்க்கியா எனும் ஆசாரியன்
கர்த்தருைடய சட்ட புத்தகத்ைதக் கண்டுபிடித்தான்.
அது ேமாேசயால் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. 15

இல்க்கியா காரியக்காரனான சாப்பானிடம், சட்டப்
புத்தகத்ைத கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கண்டு
எடுத்திருக்கிேறன் என்றான். இல்க்கியா அந்தப்
புத்தகத்ைதச் சாப்பானிடம் ெகாடுத்தான். 16

சாப்பான் அந்தப் புத்தகத்ைத ேயாசியா ராஜாவிடம்
எடுத்துவந்தான். அவன் ராஜாவிடம், “உங்கள்
ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள் ெசான்னது ேபாலேவ
அைனத்ைதயும் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 17

அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்த
பணத்ைத ேசகரித்து அதைன

ேமற்பார்ைவயாளர்களுக்கும்,
ேவைலக்காரர்களுக்கும் ெகாடுக்கின்றனர்”
என்றான். 18 ேமலும் சாப்பான் ராஜாவிடம்,
“ஆசாரியனான இல்க்கியா ஒரு புத்தகத்ைத
என்னிடம் ெகாடுத்திருக்கிறான்” என்றான். பிறகு
சாப்பான் அந்தப் புத்தகத்ைத வாசித்துக்
காட்டினான். அவன் வாசிக்கும்ேபாது ராஜாவுக்கு
முன்பு இருந்தான். 19 ேயாசியா ராஜா சட்டத்தின்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது அவன் தன்
ஆைடகைளக் கிழித்துக் ெகாண்டான். 20 பிறகு
அவன் இல்க்கியாவுக்கும், சாப்பானின் குமாரனான
அகிக்காமுக்கும், மீகாவின் குமாரனான
அப்ேதானுக்கும், சம்பிரதியாகிய சாப்பானுக்கும்,
ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய அசாயாவுக்கும்
கட்டைளயிட்டான். 21 ராஜா, “ெசல்லுங்கள்
எனக்காக கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள். இஸ்ரேவலிலும்,
யூதாவிலும் மிச்சமுள்ள ஜனங்களுக்காகக்
ேகளுங்கள். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் உள்ள
ெசாற்கைளப்பற்றி ேகளுங்கள். நமது முற்பிதாக்கள்
அவரது வார்த்ைதகளுக்கு அடிபணியவில்ைல
என்பதால் கர்த்தர் நம் மீது ேகாபமாக இருக்கிறார்.
இந்தப் புத்தகம் ெசய்ய ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
அவர்கள் ெசய்யவில்ைல!” என்றான்.

22 இல்க்கியாவும், ராஜாவின் ேவைலக்காரர்களும்
உல்தாள் எனும் தீர்க்கதரிசி ெபண்ணிடம்
ெசன்றனர். உல்தாள் சல்லூமின் மைனவி. சல்லூம்
திக்வாதின் குமாரன். திக்வாத் அஸ்ராவின் குமாரன்.
அஸ்ரா ராஜாவின் ஆைடகளுக்குப் ெபாறுப்பாளன்.
உல்தாள் எருசேலமின் புதிய பகுதியில் வாழ்ந்து
வருகிறாள். இல்க்கியாவும், ராஜாவின்
ேவைலக்காரர்களும் அவளிடம் நடந்தைத எல்லாம்
ெசான்னார்கள். 23 உல்தாள் அவர்களிடம்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுவது
இதுதான்: ராஜாவாகிய ேயாசியாவிடம் கூறுங்கள்:
24 ‘நான் இந்த இடத்திற்கும், இங்கு வாழும்
ஜனங்களுக்கும் ெதாந்தரவுகைளத் தருேவன். யூதா
ராஜாவின் முன்னிைலயில் வாசிக்கப்பட்ட
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா
ெகாடூரமானவற்ைறயும் ெகாண்டு வருேவன். 25

ஜனங்கள் என்ைனவிட்டு விலகி அந்நிய
ெதய்வங்களுக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க
ேபாய்விட்ட காரணத்தால் நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். தம்முைடய தீயச்ெசயல்களால் அவர்கள்
எனக்கு மிகுதியான ேகாபத்ைத மூட்டிவிட்டார்கள்.
எனேவ நான் இந்த இடத்தில் எனது ேகாபத்ைதக்
ெகாட்டுேவன். ெநருப்ைபப்ேபான்று ேகாபம்
அவியாது.’

26 “ஆனால் யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாசியாவிடம்
கூறு. அவன் உங்கைளக் கர்த்தைரக் ேகட்குமாறு
அனுப்பியிருக்கிறான். சற்று ேநரத்திற்கு முன்னர் நீ
ேகட்டவற்ைறப்பற்றி இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் கூறுவது இதுதான்: 27 ‘ேயாசியா நீ மனம்
இளகி பணிந்துெகாண்டாய், உனது ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டாய், எனக்கு முன்பு நீ அழுதாய்.
இவ்வாறு உன் மனம் இளகியதால், 28 உன்
முற்பிதாக்களுடன் இருப்பதற்கு நான் உன்ைன
அைழத்துச் ெசல்ேவன். நீ உனது கல்லைறக்கு
சமாதானத்ேதாடு ேபாவாய். அதனால் நான் இந்த
இடத்துக்கும், இங்குள்ள ஜனங்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்ேபாகும் பயங்கரமான துன்பங்கைள நீ
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காணமாட்டாய்’” என்றார். இல்க்கியாவும், ராஜாவின்
ேவைலக்காரர்களும் இந்த ெசய்திைய ேயாசியா
ராஜாவிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.

29 பிறகு ேயாசியா யூதா மற்றும் எருசேலமில்
உள்ள மூப்பர்கைள அைழத்து அவர்கைளச்
சந்தித்தான். 30 ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் ெசன்றான். யூதாவிலுள்ள
ஜனங்களும், எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களும்
ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும்,
முக்கியமானவர்களும் முக்கியமற்றவர்களும்
ராஜாேவாடு ெசன்றனர்.உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தில் உள்ள அைனத்ைதயும் ராஜா
அவர்களுக்கு வாசித்துக் காட்டினான். அப்புத்தகம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் கண்ெடடுத்த புத்தகம்
ஆகும். 31 பிறகு ராஜா தனது இடத்தில் எழுந்து
நின்றான். பிறகு அவன் கர்த்தேராடு ஒரு
உடன்படிக்ைகச் ெசய்தான். கர்த்தைரப்
பின்பற்றுவதாகவும் அவரது கட்டைளகளுக்கும்,
சட்டங்களுக்கும் அடிபணிவதாகவும் ெசான்னான்.
முழு இருதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் அவன்
கீழ்ப்படிவதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான். உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட அைனத்துக்கும்
அடிபணிவதாக ஒப்புக்ெகாண்டான். 32 பிறகு
ேயாசியா எருசேலம் மற்றும் ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் உடன்படிக்ைகைய
ஒப்புக்ெகாள்கிற வைகயில் வாக்குறுதி தரச்
ெசய்தான். தமது முற்பிதாக்கள் கீழ்ப்படிந்த
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய எருசேலம்
ஜனங்களும் கீழ்ப்படிந்தார்கள். 33 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பல் ேவறு நாடுகளிலிருந்து
விக்கிரகங்கைளக் ெகாண்டு வந்து ைவத்திருந்தனர்.
ஆனால் ேயாசியா அந்த ெகாடூரமான
விக்கிரகங்கைள எல்லாம் அழித்துவிட்டான். ராஜா
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்யுமாறுச் ெசய்தான்.
ேயாசியா உயிேராடு இருந்தவைர ஜனங்கள் தமது
முற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்தனர்.

ேயாசியா பஸ்காைவக் ெகாண்டாடுகிறான்

எருசேலமில் கர்த்தருக்கு ேயாசியா ராஜா
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினான். பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டி முதல் மாதத்தில் 14வது

நாளன்று ெகால்லப்பட்டது. 2 ேயாசியா
ஆசாரியர்கைள அவர் தம் கடைமகைளச் ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ேசைவ ெசய்யும்ேபாது
உற்சாகப்படுத்தினான். 3 ேயாசியா ேலவியர்கேளாடு
ேபசினார். அந்த ேலவியர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்குக்
கற்பிக்கிறவர்கள். கர்த்தருக்குச் ெசய்யும்
ேசைவகளால் பரிசத்தமானவர்களாக
ஆக்கப்பட்டவர்கள். அவன் அவர்களிடம்,
“சாெலாேமான் கட்டிய ஆலயத்தில் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ைவயுங்கள். சாெலாேமான் தாவீதின்
குமாரன். தாவீது இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக
இருந்தான். மீண்டும் நீங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
உங்கள் ேதாளில் சுமந்து இடம்விட்டு இடம்
அைலயாதீர்கள். இப்ேபாது உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய

ஜனங்களான இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். 4 ஆலயத்தில் உங்கள் ேகாத்திரத்தின்
சார்பாகச் ேசைவெசய்ய தயாராகுங்கள். தாவீது
ராஜாவும், சாெலாேமான் ராஜாவும் உங்களுக்கு
ஒதுக்கிய ேவைலகைளச் ெசய்யுங்கள். 5

ேலவியர்கள் குழுவுடன் பரிசுத்தமான இடத்தில்
நில்லுங்கள். நீங்கள் இதைன ெவவ்ேவறு
ேகாத்திரங்களினால் ெசய்யுங்கள். இது
அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். 6 பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லுங்கள். கர்த்தருக்கு
முன்பு பரிசத்தமாக இருங்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகிய உங்கள் சேகாதரர்களுக்கு ஆட்டுக்
குட்டிகைளத் தயார் ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் நமக்கு
கட்டைளயிட்டவற்ைற எல்லாம் ெசய்யுங்கள்.
கர்த்தர் நமக்கு ேமாேச மூலம் பல கட்டைளகைள
ெகாடுத்திருக்கிறார்” என்றான்.

7 ேயாசியா 30,000 ெசம்மறியாடுகைளயும்,
ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
பஸ்காவில் பலியாகக் ெகால்வதற்குக் ெகாடுத்தான்.
அவன் ஜனங்களுக்கு 3,000 கால்நைடகைளயும்
ெகாடுத்தான். இந்த விலங்குகள் அைனத்தும்
ேயாசியா ராஜாவின் ெசாந்த விலங்குகள். 8

ேயாசியாவின் அதிகாரிகளும் இலவசமாக
ஆடுகைளயும் ெபாருட்கைளயும் ஜனங்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும், ேலவியர்களுக்கும் பஸ்கா
காணிக்ைகக்காக ெகாடுத்தனர். தைலைம
ஆசாரியனான இல்க்கியா, சகரியா மற்றும்
ெயசிேயல் ஆகிேயார் ஆலயத்தின் ெபாறுப்பான
அதிகாரிகள். அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு 2,600
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 300 காைளகைளயும் பஸ்கா
பலியாகக் ெகாடுத்தார்கள். 9 ேமலும், தனது
சேகாதரர்களான ெசமாயா மற்றும் நத்தானிேயல்
ஆகியவர்களுடனும் அசாபியா, ஏேயல் மற்றும்
நத்தானிேயல் ஆகியவர்களுடனும் இனணந்து
ெகானானியா, 500 ெசம்மறி ஆடுகைளயும்,
காைளகைளயும் பஸ்கா பலியாக ேலவியர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். அவர்கள் ேலவியர்களின் தைலவர்கள்.

10 பஸ்கா ேசைவத் ெதாடங்குவதற்கு அைனத்தும்
தயாராக இருந்தெபாழுது ஆசாரியர்களும்,
ேலவியர்களும் அவர்களின் இடத்திற்குச் ெசன்றனர்.
இதுேவ ராஜாவின் கட்டைளயாகும். 11 பஸ்கா
ஆடுகள் ெகால்லப்பட்டன. பிறகு ேலவியர்கள்
ேதாைல உரித்தனர். இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம்
ெகாடுத்தனர். ஆசாரியர்கள் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தின்ேமல் ெதளித்தனர். 12 பிறகு அவர்கள்
தகன பலிகளுக்காக ெவவ்ேவறு ேகாத்திரங்களுக்கு
மிருகங்கைளக் ெகாடுத்தனர். ேமாேசயின் சட்டம்
தகனபலிகள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட ேவண்டும் என்று
ேபாதித்தேதா அவ்வாேற இது ெசய்யப்பட்டது. 13

ேலவியர்கள் தங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய
பஸ்கா பலிகைள தீயில் வறுத்தார்கள். அவர்கள்
பரிசுத்தமான பலிகைளப் பாைனகளிலும்,
ெகாப்பைரகளிலும் சட்டிகளிலும் சைமத்தனர்.
உடனடியாக அவர்கள் அவற்ைற ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். 14 இைவ முடிந்த பிறகு, ேலவியர்கள்
தங்களுக்ெகன்று இைறச்சிையப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ஆேரானின் சந்ததிகளான
ஆசாரியர்களும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ஆசாரியர்கள்
இருட்டுகிறவைர கடினமான ேவைலைய
ெசய்தார்கள். அவர்கள் தகனபலிகைள எரிப்பதும்,
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ெகாழுப்ைப எரிப்பதுமாக இருந்தார்கள். 15 ஆசாப்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ேலவியப் பாடகர்கள் ராஜா
தாவீது தங்களுக்கு ஒதுக்கிய இடத்ைத
அைடந்தார்கள். அவர்கள் ஆசாப், ஏமான், ராஜாவின்
தீர்க்கதரிசியான எதுத்தானும் ெசான்னபடிேய
தங்கள் இடங்களில் நின்றுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
வாசல் காவலர்கள் ஒவ்ெவாரு வாசலிலும்
நின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் ேவைலையவிட்டு
விலகாமல் இருந்தார்கள். ஏெனன்றால்
அவர்களுக்காக அவர்களின் சேகாதரரான
ேலவியர்கள் பஸ்காவில் அைனத்ைதயும் தயார்
ெசய்துவிட்டனர்.

16 எனேவ, ேயாசியா ராஜாவின் கட்டைளப்படி
அன்று நைடெபற ேவண்டிய ேவைலகள் அைனத்தும்
நடந்ேதறின. கர்த்தருைடய பலிபீடத்தில்
தகனபலிகள் ெகாடுக்கப்பட்டு பஸ்கா பண்டிைக
ெகாண்டாடப்பட்டது. 17 அங்கிருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பஸ்காைவயும், புளிப்பில்லா அப்பப்
பண்டிைகையயும் ஏழு நாட்களாகக்
ெகாண்டாடினார்கள். 18 தீர்க்கதரிசி சாமுேவல்
காலத்திலிருந்து இன்றுவைர பஸ்கா பண்டிைக
இதுேபால் எப்ேபாதும் ெகாண்டாடப்படவில்ைல.
எந்தெவாரு ராஜாவும் இஸ்ரேவலில் இதுேபால்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடவில்ைல. ேயாசியா ராஜா,
ஆசாரியர்கள் ேலவியர்கள், யூதா ஜனங்கள்.
எருசேலமில் இருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பஸ்காைவச் சிறப்பான முைறயில்
ெகாண்டாடினார்கள். 19 அவர்கள் ேயாசியா ஆட்சிப்
ெபாறுப்ேபற்ற 18வது ஆண்டில் இந்தப் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடினார்கள்.

ேயாசியாவின் மரணம்
20 ேயாசியா ஆலயத்திற்கு அைனத்து நல்ல
ெசயல்கைளயும் ெசய்து முடித்தான். பிறகு எகிப்து
ராஜாவாகிய ேநேகா தன் பைடகேளாடு ஐபிராத்து
ஆற்றின் கைரயிலுள்ள கர்ேகமிஸ் நகரத்தின் மீது
ேபார் ெசய்ய ெசன்றான். உடேன ேயாசியா ராஜாவும்
அவேனாடு ேபாரிடச் ெசன்றான். 21 ஆனால் ேநேகா
ேயாசியாவுக்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பினான்.
அவர்கள்,
“ேயாசியா ராஜாேவ! இந்தப் ேபார் உங்களுக்கு
எதிரானது அல்ல. நான் உனக்கு எதிராகச் சண்ைட
ெசய்ய வரவில்ைல. நான் என் பைகவர்களுக்கு
எதிராகச் சண்ைட ெசய்ய வந்திருக்கிேறன். ேதவன்
என்ைன விைரவாகச் ெசல்லுமாறு ெசான்னார்.
ேதவன் என் பக்கத்தில் உள்ளார். எனேவ எனக்கு
எதிராகப் ேபாரிடேவண்டாம். நீ எனக்கு எதிராகப்
ேபாரிட்டால் ேதவன் உன்ைன அழிப்பார்!” என்றனர்.

22 ஆனால் ேயாசியா அங்கிருந்து விலகவில்ைல.
அவன் ேநேகாேவாடு ேபாரிட முடிவுெசய்தான்.
எனேவ அவன் உருவத்ைத மாற்றிக்ெகாண்டு ேபாரிட
களத்துக்குச் ெசன்றான். ேதவனுைடய
கட்டைளையப் பற்றி ேநேகா ெசான்னைத ேயாசியா
ஏற்றுக் ெகாள்ள மறுத்துவிட்டான். ேயாசியா ேபாரிட
ெமகிேதா பள்ளத்தாக்குக்குச் ெசன்றான். 23

ேபார்க்களத்தில் ராஜா ேயாசியாவின்ேமல் அம்புகள்
பாய்ந்தன. அவன் தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “நான்
பலமாகக் காயப்பட்டிருக்கிேறன். நீங்கள் என்ைனத்
தூக்கிச் ெசல்லுங்கள்!” என்றான்.

24 எனேவ, ேவைலக்காரர்கள் ேயாசியாைவ
அவனது இரதத்திலிருந்து இறக்கி, ேவெறாரு
இரதத்தில் ஏற்றினார்கள். இரண்டாவது இரதமும்
அவனால் ேபார்க்களத்துக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்டதுதான். பின் ேயாசியாைவ
எருசேலமிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். அங்ேக அவன்
மரித்தான். அவன் முற்பிதாக்களின் கல்லைறகளுக்கு
அருகில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். யூதா மற்றும்
எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
ேயாசியாவின் மரணத்திற்காகப் ெபரிதும்
துக்கப்பட்டார்கள். 25 ேயாசியாவிற்காக எேரமியா
புலம்பல் பாடல்கைள எழுதிப் பாடினான். இன்றும்
ஆண் ெபண் பாடகர்கள் அப்பாடல்கைளப் பாடி
வருகிறார்கள். அைவ இன்றுவைர இஸ்ரேவலில்
வழங்கிவருகிறது. புலம்பல் பாடல்கள் என்ற
புத்தகத்தில் அைவ எழுதப்பட்டுள்ளன.

26 ேயாசியாவின் ெதாடக்க காலமுதல் முடிவுவைர
அவன் ெசய்த அைனத்து ெசயல்களும் யூதா மற்றும்
இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. கர்த்தரிடம் அவன்
எவ்வளவு உண்ைமயானவனாக இருந்தான்
என்பைதயும், கர்த்தருைடய சட்டங்களுக்கு எவ்வாறு
அடிபணிந்தான் என்பைதயும் அப்புத்தகம்
விளக்குகிறது.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாகாஸ்

எருசேலமில் யூதாவின் புதிய ராஜாவாக
ேயாவாகாைச ஜனங்கள்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேயாவாகாஸ்

ேயாசியாவின் குமாரன். 2 ேயாவாகாஸ் தனது
23வது வயதில் யூதாவின் ராஜா ஆனான். அவன்
எருசேலமில் மூன்று மாதங்கேள ராஜாவாக
இருந்தான். 3 பிறகு எகிப்து ராஜாவாகிய
ேநேகாேயா வாகாைசக் ைகதியாக்கினான். 3 1/4
டன் எைடயுள்ள ெவள்ளியும், 75 பவுண்டு எைடயுள்ள
தங்கமும் அபராதமாகச் ெசலுத்த ேவண்டுெமன யூதா
ஜனங்களிடம் எகிப்து ராஜாவாகிய ேநேகா
ெசான்னான். 4 ேயாவாகாசின் சேகாதரைன யூதா
மற்றும் எருசேலமின் புதிய ராஜாவாக ேநேகா
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ேயாவாகாசின் சேகாதரனின்
ெபயர் எலியாக்கீம் ஆகும். அவனது ெபயைர
ேயாயாக்கீம் என்று ேநேகா மாற்றினான். ஆனால்
ேநேகா ேயாவாகாைச எகிப்திற்கு
அைழத்துச்ெசன்றான்.

யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீம்
5 ேயாயாக்கீம் யூதாவின் புதிய ராஜாவாகிய ேபாது
அவனது வயது 25. அவன் எருசேலமில் 11 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். கர்த்தர் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
விரும்பியவற்ைற ேயாயாக்கீம் ெசய்யவில்ைல. அவன்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராக பாவம் ெசய்தான்.

6 யூதாைவ பாபிேலானில் இருந்த
ேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்கினான். அவன்
ேயாயாக்கீைம ைகது ெசய்து ெவண்கலச்
சங்கிலியால் கட்டினான். பிறகு அவைன
பாபிேலானுக்கு இழுத்துச்ெசன்றான். 7

ேநபுகாத்ேநச்சார் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்து ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசன்றான்.
அவற்ைற பாபிேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்று தனது
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அரண்மைனயில் ைவத்துக்ெகாண்டான். 8

ேயாயாக்கீம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும் பாவங்களும்
அவனது பயங்கரமான தவறுகளும், இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா ராஜாக்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. ேயாயாக்கீன் புதிய
ராஜாவாக ேயாயாக்கீம் இடத்தில் ஆனான். இவன்
ேயாயாக்கீமின் குமாரன்.

யூதாவின் மன்னனான ேயாயாக்கீன்
9 ேயாயாக்கீன் யூதாவின் ராஜாவாக ஆனேபாது
அவனது வயது 18 ஆகும். அவன் எருசேலமின்
ராஜாவாக 3 மாதங்களும் 10 நாட்களும் இருந்தான்.
கர்த்தர் ெசய்யவிரும்பியைத அவன் ெசய்யவில்ைல.
அவன் கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தான். 10

வசந்தகாலத்தின் ெதாடக்கத்தில் ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பி ேயாயாக்கீைன
வரவைழத்தான். அவர்கள் அவேனாடு கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் உள்ள விைலமதிப்பற்ற
ெபாருட்கைளயும் பாபிேலானுக்கு
எடுத்துச்ெசன்றனர். ேநபுகாத் ேநச்சார்
சிேதக்கியாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்து யூதா மற்றும்
எருசேலமின் ராஜாவாக்கினான். சிேதக்கியா
ேயாயாக்கீனின் உறவினன் ஆவான்.

சிேதக்கியா, யூதாவின் ராஜா
11 சிேதக்கியா யூதாவின் ராஜாவாகியேபாது
அவனது வயது 21 ஆகும். அவன் எருசேலமில் 11
ஆண்டுகள் ராஜாவாக இருந்தான். 12 சிேதக்கியா
கர்த்தருைடய விருப்பப்படி ெசயல்கைளச்
ெசய்யவில்ைல. சிேதக்கியா கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தான். எேரமியா என்ற தீர்க்கதரிசி
கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்திையச் ெசான்னான். ஆனால்
சிேதக்கியா பணிவைடயாமல் எேரமியாவின்
ேபச்ைசக் ேகட்கவில்ைல.

எருசேலம் அழிக்கப்பட்டது
13 சிேதக்கியா ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜாவுக்கு
எதிராக ஆனான். முன்பு ேநபுகாத்ேநச்சார்
சிேதக்கியாவிடம் தனக்கு உண்ைமயாக
நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வாக்குறுதி
வாங்கியிருந்தான். சிேதக்கியா ேதவன் ேமல்
ஆைணச் ெசய்திருந்தான். ஆனால் அவன் கடின
மனதுள்ளவனாக இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய பக்கம் திரும்பாமல் இருந்தான். 14

ஆசாரியர்களின் தைலவர்களும், யூதா ஜனங்களின்
தைலவர்களும் ெகாடிய பாவங்கைளச் ெசய்து
கர்த்தருக்கு எதிராகிப்ேபானார்கள். அவர்கள் பிற
நாடுகளின் தீயச்ெசயல்கைளப் பின்பற்றினார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத அழித்தார்கள்.
கர்த்தர் எருசேலமில் தன் ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக
ைவத்திருந்தார். 15 அவர்களது முற்பிதாக்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் அவர்கைள எச்சரிக்கப்
பல்ேவறு தீர்க்கதரிசிகைள மீண்டும், மீண்டும்
அனுப்பினார். கர்த்தர் அவர்களுக்காகவும், தமது
ஆலயத்துக்காகவும் வருத்தப்பட்டார். அதனால் அவர்
இவ்வாறுச் ெசய்தார். கர்த்தர் அவர்கைளயும்,

ஆலயத்ைதயும் அழித்துவிட விரும்பவில்ைல. 16

ஆனால் ேதவனுைடய ஜனங்கள் ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிசிகைளக் ேகலிச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிசனங்கைளக் ேகட்க அவர்கள் மறுத்தனர்.
அவர்கள் ேதவனுைடய ெசய்திகைள ெவறுத்தார்கள்.
இறுதியில் ேதவனால் அவரது ேகாபத்ைத அதற்கு
ேமல் அடக்க முடியவில்ைல. 17 எனேவ ேதவன்
பாபிேலானின் ராஜாைவ யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்கைளத் தாக்கிட அைழத்து வந்தார்.
பாபிேலான் ராஜா இைளஞர்கைள அவர்கள்
ஆலயத்தில் இருந்தேபாதுங்கூட ெகான்றான். அவன்
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களிடம் இரக்கம்
காட்டவில்ைல. பாபிேலானிய ராஜா இைளஞர்கள்,
முதியவர்கள், ஆண்கள், ெபண்கள், ேநாயாளிகள்,
ஆேராக்கியமுைடயவர்கள் என அைனவைரயும்
ெகான்றான். யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கும்படி ேதவன் ேநபுகாத்ேநச்சைர
விட்டுவிட்டார். 18 ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதவனுைடய
ஆலயத்தில் உள்ள அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
பாபிேலனுக்கு எடுத்துச்ெசன்றான். ஆலயம்,
ராஜாவின் அரண்மைன, அதிகாரிகளின் வீடு என
எல்லா இடங்களிலும் இருந்த விைலமதிக்கமுடியாத
ெபாருள்கைளயும் அவன் எடுத்துச் ெசன்றான். 19

ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனது பைடயும் ஆலயத்ைத
எரித்தனர். எருசேலம் சுவர்கைள இடித்தனர். ராஜா
மற்றும் அதிகாரிகளின் வீடுகைள அடித்துச் சிைதத்து
எரித்தனர். அவர்கள் விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
அழிப்பதும், எடுத்து ெசல்வதுமாய் இருந்தனர். 20

ேநபுகாத்ேநச்சார் உயிேராடு மீதியாக உள்ள
ஜனங்கைள பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்தி அடிைமயாக்கினான்.
ெபர்சிய அரசு பாபிேலானிய அரைச அழிக்கும்வைர
அவர்கள் அங்கு அடிைமகளாகேவ இருந்தனர். 21

எேரமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ெசான்னது யாவும் நடந்தது.
கர்த்தர் ஏேரமியா மூலம் ெசான்னது: இந்த இடம்
இன்னும் 70 ஆண்டுகளுக்கு பாழாய் கிடக்கும்.
நிலங்களுக்கு ஜனங்களால் வழங்கப்படாமல் ேபான
ஓய்வு ஆண்டுகளுக்காக சரி ெசய்வது ேபால் இது
இருக்கும்.

22 ெபர்சியா ராஜாவாகிய ேகாேரசின் முதலாம்
ஆண்டில் கர்த்தர் ேகாேரசின் மூலமாக ஒரு
அறிக்ைகைய ெவளியிட்டார். அவன் இதைனச்
ெசய்ததால் கர்த்தர் எேரமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலம்
வாக்களித்ததும் நிைறேவறும். ேகாேரசு தன் அரசின்
அைனத்து பகுதிகளுக்கும் தூதுவர்கைள
அனுப்பினான். அவர்கள் இந்தச் ெசய்திைய எடுத்துச்
ெசன்றனர்.
23 ெபர்சியா ராஜாவாகிய ேகாேரசு கூறுவது:
பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைன பூமி
முழுவதற்கும் ராஜா ஆக்கினார். எருசேலமில் அவர்
தனக்ெகாரு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி
ெபாறுப்பளித்துள்ளார். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
பிள்ைளகளாகிய நீங்கள் எருசேலமிற்குப் ேபாகும்படி
விடுவிக்கிேறன். உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
உங்கேளாடு இருப்பாராக.

2 நாளாகமம் 36:23
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சிைறக்ைகதிகள் திரும்பிச்ெசல்ல ேகாேரசு
உதவுகிறான்

ெபர்சியாவின் ராஜாவாக ேகாேரசு
வீற்றிருந்த முதல் ஆண்டில், கர்த்தர் அவைன
உற்சாகப்படுத்தி ஓர் அறிவிப்பு ெகாடுக்கச்

ெசான்னார். அவன் அந்த அறிவிப்ைப எழுத்து
மூலமாகேவ எழுதி, தனது இராஜ்யத்தில் உள்ள
எல்லா இடங்களிலும் வாசிக்கும்படி ெசய்தான்.
எேரமியாவின் மூலமாகக் கர்த்தர் ெசான்னது
உண்ைமயாகும்படி இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. இதுதான்
அந்த அறிவிப்பு:
2 ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசிடமிருந்து:
பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தர், எனக்கு
பூமியிலுள்ள அரசுகைளெயல்லாம் ெகாடுத்தார்.
யூதா நாட்டிலுள்ள எருசேலமில், அவருக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி கர்த்தர் என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். 3 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர், அவர் எருசேலமில் இருக்கிற ேதவன்.
உங்கேளாடு ேதவனுைடய மனிதர்கள் யாராவது
இருப்பின், ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கும்
ெபாருட்டு நான் ெஜபிக்கிேறன். அவர்கைள நீங்கள்
யூதா நாட்டிலுள்ள எருசேலமிற்கு அனுப்பேவண்டும்.
அவர்கள் ெசன்று கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்
கட்டவும் நீங்கள் அனுப்பேவண்டும். 4

பிைழத்திருக்கிற இஸ்ரேவலர்கள் எங்ெகங்கு
இருக்கிறார்கேளா, அங்குள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு
ஆதரவு தரேவண்டும். அந்த ஜனங்களுக்கு ெவள்ளி,
ெபான், பசுக்கள் மற்றும் மற்ற ெபாருட்கைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும். எருசேலமில் உள்ள
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்காக அன்பளிப்புகைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுங்கள் என்பதாகும்.

5 எனேவ, யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரங்களின் தைலவர்களும் ஆசாரியர்களும்,
ேலவியர்களும் எருசேலமிற்குச் ெசல்லத்
தயாரானார்கள். எருசேலமில் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காக அவர்கள் ேபானார்கள்.
ேதவன் உற்சாகமூட்டின ஒவ்ெவாருவரும்
எருசேலமிற்குப் ேபாகத் தயாரானார்கள். 6

அவர்களின் அண்ைட வீட்டுக்காரர்கள் ஏராளமான
பரிசுகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் ெவள்ளி,
ெபான், பசுக்கள் மற்றும் விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
இவற்ைறெயல்லாம் அவர்கள் இலவசமாகக்
ெகாடுத்தார்கள். 7 ேகாேரசு ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் உள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள எருசேலமிலிருந்து ெவளிேய
எடுத்திருந்தான். அவன் அவற்ைற அவனது ெபாய்த்

ெதய்வங்கள் இருக்கும் ஆலயத்தில்
ைவத்திருந்தான். 8 ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரசு அப்ெபாருட்கைள ெவளிேய ெகாண்டு
வரும்படி கருவூலக்காரனிடம் ெசான்னான். அவனது
ெபயர் மித்திேரதாத். அவன் அதைன எடுத்து வந்து
யூதாவின் தைலவனான ேசஸ்பாத்சாரிடத்தில்
ெகாடுத்தான்.

9 கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்து
மித்திேரதாத் எடுத்து வந்த ெபாருட்களின் விபரம்:
தங்கத் தட்டுகள் 30, ெவள்ளித் தட்டுகள் 1,000,
கத்திகளும், சட்டிகளும் 29, 10 ெபாற்கிண்ணங்கள்
30 தங்கக் கிண்ணங்கைளப் ேபான்ற ெவள்ளிக்
கிண்ணங்கள் 410 மற்ற தட்டுகள் 1,000

11 ஆக ெமாத்தம், ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்
ெசய்யப்பட்டப் ெபாருட்கள் 5,400. ைகதிகள்
பாபிேலானில் இருந்து எருசேலமிற்குத் திரும்பிப்
ேபானேபாது ேசஸ்பாத்சார் இப்ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டு வந்தான்.

திரும்பிச் ெசன்ற ைகதிகளின் பட்டியல்

அடிைமத்தனத்திலிருந்து திரும்பி வந்த
அப்பகுதி ஜனங்கள் இவர்கள். முன்பு,
பாபிேலானின் ராஜாவாகிய

ேநபுகாத்ேநச்சார் இவர்கைளப் பாபிேலானுக்குக்
ைகதிகளாகக் ெகாண்டுேபாயிருந்தான். இவர்கள்
இப்ேபாது எருசேலம் மற்றும் யூதாவிற்குத் திரும்பி
வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தமது ெசாந்த
ஊருக்குத் திரும்பிச் ெசன்றார்கள். 2

ெசருபாேபேலாடு திரும்பிய ஜனங்களின் விபரம்:
ெயசுவா, ெநேகமியா, ெசராயா, ெரலாயா,
ெமார்ெதகாய், பில்சான், மிஸ்பார், பிக்வாய், ேரகூம்,
பானா. இஸ்ரேவலில் இருந்துதிரும்பிய ஜனங்களின்
ெபயர்களும் எண்ணிக்ைகயும் கீழ்வருமாறு:

3 பாேராஷின் சந்ததியினர்: 2,172
4 ெசபத்தியாவின் சந்ததியினர்: 372
5 ஆராகின் சந்ததியினர்: 775
6 ெயசுவா மற்றும் ேயாவாபின்
குடும்பத்திலிருந்து பாகாத்
ேமாவாபின் சந்ததியினர்: 2,812
7 ஏலாமின் சந்ததியினர்: 1,254
8 சத்தூவின் சந்ததியினர்: 945
9 சக்காயின் சந்ததியினர்: 760
10 பானியின் சந்ததியினர்: 642
11 ெபபாயின் சந்ததியினர்: 623
12 அஸ்காதின் சந்ததியினர்: 1,222
13 அெதானிகாமின் சந்ததியினர்: 666
14 பிக்வாயின் சந்ததியினர்: 2,056
15 ஆதீனின் சந்ததியினர்: 454
16 எேசக்கியாவின் குடும்பம்
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வைரக்கும் அேதரின் சந்ததியினர்: 98
17 ேபசாயின் சந்ததியினர்: 323
18 ேயாராகின் சந்ததியினர்: 112
19 ஆசூமின் சந்ததியினர்: 223
20 கிபாரின் சந்ததியினர்: 95
21 ெபத்லேகமின் ஊரிலிருந்து: 123
22 ெநத்ேதாபாவின் ஊரிலிருந்து: 56
23 ஆனேதாத்தின் ஊரிலிருந்து: 128
24 அஸ்மாேவத்தின் ஊரிலிருந்து: 42
25 கீரியாத்யாரீம், ெகபிரா,
ேபேராத் ஆகிேயார் ஊரிலிருந்து: 743
26 ராமா, காபா ஆகிேயாரின்
ஊரிலிருந்து: 621
27 மிக்மாசின் ஊரிலிருந்து: 122
28 ெபத்ேதல், ஆயி ஊரிலிருந்து: 223
29 ேநேபாவின் ஊரிலிருந்து: 52
30 மக்பீஷின் ஊரிலிருந்து: 156
31 ஏலாமின் ஊரிலிருந்து: 1,254
32 ஆரீமின் ஊரிலிருந்து: 320
33 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா
ஊரிலிருந்து: 725
34 எரிேகாவின் ஊரிலிருந்து: 345
35 ேசனாகின் ஊரிலிருந்து: 3,630

36 பின்வரும் பட்டியல் ஆசாரியர்களுைடயைவ:
ெயசுவாவின் குடும்பம் வழியாய் ெயதாயாவின்
சந்ததியினர்: 973
37 இம்ேமரின் சந்ததியினர்: 1,052
38 பஸ்கூரின் சந்ததியினர்: 1,247
39 ஆரீமின் சந்ததியினர்: 1,017

40 கீேழ குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவர்கள் ேலவியின்
ேகாத்திரத்ைதச் சார்ந்தவர்கள்:
ஒதாயாவின் குடும்பம் முடிய
ெயசுவா மற்றும் கத்மிேயல் சந்ததியினர்: 74

41 பாடகர்கள்:
ஆசாபின் சந்ததியினர்: 128

42 கீழ்வருபவர்கள் ஆலய வாசல் காவலாளர்களின்
சந்ததியினர்:
சல்லூம், அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப், அதிதா, ேசாபா சந்ததியினர்: 139

43 ஆலயச் சிறப்பு பணியாளர்களின் சந்ததியினர்:
சீகா, அசுபா, தபாேகாத்,
44 ேகேராஸ், சீயாகா, பாேதான்,
45 ெலபானாக், அகாபா, அக்கூப்,
46 ஆகாப், சல்மாய், ஆனான்,
47 கித்ேதல், காகார், ராயாக்,
48 ேரத்சீன், ெநேகாதா, காசாம்,
49 ஊசா, பாெசயா, ேபசாய்,
50 அஸ்னா, ெமயூனீம், ெநபுசீம்,
51 பக்பூக், அகுபா, அர்கூர்,
52 பஸ்லூத், ெமகிதா, அர்ஷா,
53 பர்ேகாஸ், சிெசரா, தாமா,
54 ெநத்சியா, அதிபா.

55 சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களது
சந்ததியினர்:
ேசாதாய், ெசாெபேரத், ெபருதா,
56 யாலாக், தர்ேகான், கித்ேதல்,
57 ெசபத்தியா, அத்தீல், ெசபாயீமிலுள்ள
ெபாெகேரத் எசாபயிம், ஆமி.

58 ஆலயப் பணியாட்களும் சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களும் ெமாத்தம்: 392

59 எருசேலமிற்குச் சில ஜனங்கள் ெதல்ெமலாக்,
ெதல்அர்சாவி, ேகரூப், ஆேதான், இம்ேமர் ஆகிய
இடங்களில் இருந்து வந்தனர். ஆனால் இந்த
ஜனங்களால் தங்களுைடய குடும்பங்கள் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்திலிருந்து வந்தைவ என நிரூபிக்க
முடியவில்ைல.

60 ெதலாயா, ெதாபியா, ெநேகாதா சந்ததியினர்:
652

61 ஆசாரியர்களின் குடும்பங்களில் இருந்து வரும்
சந்ததியினரின் ெபயர்கள் கீேழ
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:
அபாயா, ேகாஸ், பர்சிலாய் (ஒருவன் பர்சிலாயின்
குமாரத்திகளில் ஒருத்திையத் திருமணம்
ெசய்துெகாண்டான். அவனும் பர்சிலாயின்
சந்ததியினேராடு ேசர்த்து எண்ணப்பட்டான்.)
62 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் குடும்ப வரலாற்ைறத்
ேதடினார்கள், ஆனால் கண்டுப்பிடிக்க முடியவில்ைல.
தங்கள் முற்பிதாக்கள் ஆசாரியர்கள், என்பைத
நிரூபிக்க முடியவில்ைல. எனேவ, ஆசாரியர்களாகச்
ேசைவெசய்ய முடியவில்ைல. ஆசாரியர்களின்
ஜனங்கள் பட்டியலில், இவர்கள் இடம்ெபற
முடியவில்ைல. 63 இவர்கள் பரிசுத்தமான உணவுப்
ெபாருட்கள் எைதயும் உண்ணக்கூடாது என்று
ஆளுநர் கட்டைளயிட்டார். ஓர் ஆசாரியன்
ஊரீைமயும் தும்மீைமயும் பயன்படுத்தி, ேதவனிடம்
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பைதக் ேகட்கும்
வைரக்கும் அவர்களால் அந்த உணவு எைதயும்
உண்ண முடியவில்ைல.

64 ஆக ெமாத்தம், 42,360 ேபர் திரும்பி வந்த
குழுவில் இருந்தார்கள். அவர்களின்
ேவைலக்காரர்களான 7,337 ஆண்கள் மற்றும்
ெபண்கைளயும் ேசர்க்கவில்ைல. அவர்கேளாடு 200
பாடகர்கள், ஆண்களும் ெபண்களுமாய் இருந்தனர்.
66 அவர்களிடம் 736 குதிைரகள், 245 ேகாேவறு
கழுைதகள், 435 ஒட்டகங்கள், 6,720 கழுைதகள்
இருந்தன.

68 இக்கூட்டம் எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தது. பிறகு குடும்பத்
தைலவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்காக
அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுத்தனர். ஆலயம்
அழிக்கப்பட்ட இடத்திேலேய புதிய ஆலயத்ைதக்
கட்ட எண்ணினார்கள். 69 ஜனங்கள் தங்களால்
முடிந்தவைர ெகாடுத்தனர். அவர்கள் ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்காகக் ெகாடுத்த ெபாருட்கள் வருமாறு:
61,000 தங்கக் காசுகள், 5,000 இராத்தல் ெவள்ளி,
100 ஆசாரியர்களுக்கான ஆைடகள்.

70 எனேவ ஆசாரியர்களும், ேவைலயாட்களும்,
மற்றும் பலரும் எருசேலமிலும் அைதச் சுற்றிய
இடங்களுக்கும் ேபானார்கள். இவர்கேளாடு ஆலயப்
பாடகர்களும், வாயில் காவலர்களும், ஆலயப்
பணியாளர்களும் இருந்தனர். இஸ்ரேவலின் மற்ற
ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த நகரங்களில்
தங்கினார்கள்.

பலிபீடத்ைதத் திரும்பவும் கட்டுதல்

எனேவ ஏழாவது மாதத்திேல, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த நகரங்களுக்குப்
ேபாய் ேசர்ந்திருந்தார்கள். அப்ேபாது,

எருசேலமில் அைனத்து ஜனங்களும் கூடினர்.
அவர்கள் அைனவரும் ஒேர இனமாகக் கூடினர். 2
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பிறகு ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவும்,
அவனுடனிருந்த ஆசாரியர்களும், ெசயல்திேயலின்
குமாரனான ெசருபாேபலும், அவனது ஆட்களும்
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பலிபீடம் கட்டினார்கள்.
அதன் மீது அவர்கள் பலிகைள ெசலுத்தமுடியும்
என்பதால், இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள். ேமாேசயின்
சட்டத்தில் உள்ளபடி அவர்கள் கட்டினார்கள்.
ேமாேச ேதவனின் சிறப்புக்குரிய ஊழியன் ஆவான்.

3 அந்த ஜனங்கள் தமக்கு அருகில் வாழும்
மற்றவர்கைளக் கண்டு பயந்தார்கள். ஆனால் அது
அவர்கைள நிறுத்தவில்ைல. அவர்கள் பைழய
பலிபீடத்தின் அஸ்திபாரத்தின் ேமேலேய கட்டி,
அதில் கர்த்தருக்குத் தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் இப்பலிகைளக் காைலயிலும் மாைலயிலும்
ெகாடுத்தனர். 4 பிறகு, ேமாேசயின் சட்டத்தில்
ெசால்லப்பட்டபடிேய அைடக்கலக் கூடாரப்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடினர். பண்டிைகயின்
ஒவ்ெவாரு நாளிலும் அவர்கள் குறிப்பிட்ட
கணக்கின்படி தகனபலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர்.
5 அதற்குப் பிறகு, கர்த்தர் கட்டைளயிட்டபடிேய
ஒவ்ெவாரு நாளும், பிைறச்சந்திர நாளிற்காகவும்,
அைனத்து பரிசுத்த பண்டிைககளுக்கும்,
விடுமுைறகளுக்கும் தகனபலிகைளக் ெகாடுக்கத்
ெதாடங்கினார்கள். ேமலும் இவற்ைறத் தவிர
கர்த்தருக்காக ெகாடுக்க விரும்பிய மற்ற
பரிசுகைளயும் ஜனங்கள் ெகாடுக்க துவங்கினார்கள்.
6 எனேவ, ஏழாவது மாதத்தின் முதல் நாளில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் கர்த்தருக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுக்க ஆரம்பித்தனர். ஆலயம்
இன்னும் கட்டப்படாவிட்டாலுங்கூட இது
நிகழ்ந்தது.

ஆலயத்ைதத் திரும்பக் கட்டுதல்
7 பிறகு அடிைமகளாக இருந்து திரும்பி வந்த
அந்த ஜனங்கள், கல்தச்சர்களுக்கும்,
மரத்தச்சர்களுக்கும் பணம் ெகாடுத்தார்கள்.
அேதாடு அந்த ஜனங்கள் உணவு, திராட்ைசரசம்,
ஒலிவ எண்ெணய் ேபான்றவற்ைறயும் ெகாடுத்தனர்.
இவற்ைற லீபேனானில் இருந்து ேகதுரு
மரங்கைளக் ெகாண்டு வருவதற்குத் தீரியர் மற்றும்
சீேதான் ஜனங்களுக்குப் பணம் ெகாடுக்கப்
பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் மரத் தடிகைளக்
கப்பல் மூலமாக, சாெலாேமான் முதலில் ஆலயம்
கட்டும்ேபாது ெகாண்டுவந்தது ேபால, ேயாபா
துைறமுகப்பட்டணம்வைர ெகாண்டுவர
விரும்பினார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய
ெபர்சிய ராஜா ேகாேரசு அனுமதிெகாடுத்தான்.

8 எனேவ எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்திற்கு வந்த
இரண்டாவது ஆண்டின், இரண்டாவது மாதத்திற்கு
பிறகு ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபலும்,
ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவாவும் ஆலய
ேவைலையத் ெதாடங்கினார்கள். அவர்களின்
சேகாதரர்களும், ஆசாரியர்களும், ேலவியர்களும்
அடிைமத்தனத்திலிருந்து திரும்ப எருசேலமுக்கு
வந்த ஒவ்ெவாருவரும் அவர்கேளாடு ேவைலச்
ெசய்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு
ேலவியர்களில் இருபது வயதுைடயவர்கைளயும்,
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுைடயவர்கைளயும்
தைலவர்கள் ஆக்கினார்கள். 9 கர்த்தருைடய ஆலய

ேவைலகைள ேமற்பார்ைவயிட்டவர்கள் ெபயர்கள்
வருமாறு: ெயசுவாவும், அவனது குமாரர்களும்,
கத்மிேயலும் அவனது குமாரர்களும், (இவர்கள்
யூதாவின் சந்ததியினர்) ேலவியர்களாகிய
எனாதாத்தின் குமாரர்களும், சேகாதரர்களும். 10

கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கான அஸ்திபாரத்ைத
கட்டிடக்காரர்கள் கட்டிமுடித்தனர். அஸ்திபார
ேவைல முடிந்ததும், ஆசாரியர்கள் தங்கள்
ஆைடகைள அணிந்து ெகாண்டார்கள். பிறகு தமது
எக்காளங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
ஆசாபின் பிள்ைளகள் தாளங்கைளப் ெபற்றார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தைரத் துதிப்பதற்காக தங்கள்
இடங்களில் நின்றுக்ெகாண்டார்கள். முன்பு தாவீது
ெசய்தபடிேயயும், கட்டைளயிட்டபடிேயயும் இது
நடந்தது. 11 அவர்கள் மாறி, மாறி
துதிப்பாடல்கைளப் பாடினார்கள்.
“கர்த்தர் நல்லவர் எனேவ அவைரத் துதியுங்கள்,
எல்லாக் காலத்துக்கும் அவரது உண்ைமயான

அன்பு ெதாடர்ந்திருக்கும்.”
என்ற பாடல்கைளப் பாடினார்கள். பிறகு அவர்கள்
பலமாகச் சத்தமிட்டு ஆர்ப்பரித்து கர்த்தைரத்
துதித்தார்கள். இதற்குக் காரணம் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கான அஸ்திபாரம் ேபாடப்பட்டதுதான்.

12 ஆனால் பல முதிய ஆசாரியர்களும்,
ேலவியர்களும், குடும்பத் தைலவர்களும்,
அழுதார்கள். ஏெனன்றால் முதியவர்கள் பைழய
ஆலயத்ைத ஏற்ெகனேவ பார்த்திருந்தார்கள். அதன்
அழைக அவர்கள் நிைனத்து பார்த்தனர். அவர்கள்
புதிய ஆலயத்ைத பார்த்ததும் சத்தமிட்டு அழுதனர்.
மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு சத்தமாக ஆரவாரம்
ெசய்யும்ேபாது இவர்கள் அழுதனர். 13 அவர்களின்
ஆரவாரம் ெவகுதூரம் ேகட்டது. அவர்கள் மிகுந்த
ஆரவாரம் ெசய்ததால் எவராலும் அழுைகக்குரல்
எது, ஆனந்தக்குரல் எதுெவன பிரித்துக்
கூறமுடியவில்ைல.

மீண்டும் ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு எதிராக வந்த
விேராதிகள்

அப்பகுதியில் வாழ்ந்த பலரும், யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன் ஜனங்களுக்கு எதிராக
இருந்தனர். அந்த விேராதிகள்

அடிைமத்தனத்திலிருந்து திரும்ப வந்தவர்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டுவைதக் ேகள்விப்பட்டார்கள். எனேவ அவர்கள்
ெசருபாேபலிடமும், குடும்பத் தைலவர்களிடமும்
வந்து, “நாங்கள் உங்களுக்கு ஆலயம் கட்ட
உதவட்டுமா? நாங்களும் உங்கைளப்
ேபான்றவர்கேள, உங்கள் ேதவனிடம் உதவி
ேவண்டுகிேறாம். அசீரியாவின் ராஜாவாகிய
எசரத்ேதான் எங்கைள இங்கு அைழத்து வந்த நாள்
முதலாக நாங்கள் உங்கள் ேதவனுக்குப்
பலிெகாடுத்து வருகிேறாம்” என்றனர்.

3 ஆனால், ெசருபாேபல், ெயசுவா, மற்றும் மற்ற
குடும்பத் தைலவர்கள், “இல்ைல, எங்கள் ேதவனுக்கு
ஆலயம் கட்ட உங்களால் உதவ முடியாது. நாங்கள்
மட்டுேம கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட முடியும். அவர்
இஸ்ரேவலின் ேதவன். இதைனேய, ெபர்சியாவின்
ராஜாவாகிய ேகாேரசு எங்களுக்கு
கட்டைளயிட்டது” என்றனர்.
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4 இது அவர்களுக்குக் ேகாபத்ைத வரவைழத்தது.
எனேவ அவர்கள் யூதர்களுக்குத் ெதால்ைலக்
ெகாடுக்க ஆரம்பித்தனர். அவர்கைள
உற்சாகமிழக்கச் ெசய்து, ஆலயத்ைதக்
கட்டவிடாமல் தடுக்க முயன்றனர். 5 அந்த
விேராதிகள் அரசு அதிகாரிகைள விைலக்கு வாங்கி
யூதர்களுக்கு எதிராக ேவைல ெசய்யைவத்தனர்.
யூதர்களின் ஆலயம் கட்டும் திட்டத்ைதத்
தடுப்பதற்கான ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து
ெசய்தார்கள். இது ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
ேகாேரசின் காலம் முழுவதும் ெதாடர்ந்தது.
ெபர்சியாவின் ராஜாவாக தரியு ஆகும்வைரக்கும்
இது ெதாடர்ந்து இருந்தது.

6 அந்த விேராதிகள் ராஜாவுக்குக் கடிதங்கள்
எழுதி யூதர்கைளத் தடுக்க முயன்றனர்.
ெபர்சியாவின் ராஜாவாக அகாஸ்ேவரு
இருந்தேபாது எழுதினார்கள்.

எருசேலைம மீண்டும் கட்டுவைத எதிர்த்தவர்கள்
7 பிறகு, ெபர்சியாவின் புதிய ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டாவுக்கு, அந்த எதிரிகள் யூதர்கைளக்
குைறக்கூறி கடிதம் எழுதினார்கள். பிஸ்லாம்,
மித்திேரதாத், தாெபேயல், மற்றும் அவர்கள்
குழுக்களில் உள்ள மற்ற அைனவரும் ேசர்ந்து
இக்கடிதத்ைத எழுதினார்கள். ராஜா
அர்தசஷ்டாவுக்கு எழுதப்பட்ட இக்கடிதம் அரமாய்க்
ெமாழியிலும், அரமாய்க் எழுத்திலும் ெமாழி
ெபயர்க்கப்பட்டுமிருந்தது. (பாபிேலான் பிரேதசத்தில்
ஆட்சி ெமாழியாக அரமாய்க் இருந்தது).

8 பிறகு ஆைண அதிகாரியான ெரகூமும்,
ெசயலாளரான சிம்சாவும் எருசேலம் ஜனங்களுக்கு
எதிராகக் கடிதம் எழுதினார்கள். ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டாவிற்கு அவர்கள் இக்கடிதத்ைத
எழுதினார்கள். கடிதத்தில் எழுதப்பட்ட விபரம்
பின்வருமாறு:
9 தைலைம அதிகாரி ெரகூம் மற்றும் ெசயலாளரான
சிம்சாவிடமிருந்தும் தீனாவியர், அபற்சாத்தினர்,
தர்ேபலியர், அப்பார்சியர், அற்ேகவியர்,
பாபிேலானியர், சூஷங்கியர், ெதகாவியர்,
ஆகிேயார்களின் நீதிபதிகள் மற்றும்
அதிகாரிகளிடமிருந்தும், சூசாவிலிருந்து வந்த
ஏலாமியர்களிடமிருந்தும், 10 மகத்தானவனும்,
வலிைம மிக்கவனுமான அஸ்னாப்பார்
அவ்விடங்களிலிருந்து சமாரியா நகருக்கும்
ஐபிராத்து நதிக்கு ேமற்கிலுள்ள நாட்டின் மற்ற
பகுதிகளுக்கும், நகர்த்தப்பட்ட மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்தும்,

11 அர்தசஷ்டா ராஜாவுக்கு,
ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பக்கம் வாழும் உங்கள்
ேசவகர்களாகிய ஜனங்கள் எழுதிக்ெகாள்வது:
12 அர்தசஷ்டா ராஜாேவ, உங்களால் அனுப்பப்பட்ட
யூதர்கள் இங்ேக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த
நகரத்ைத மீண்டும் கட்ட முயல்கிறார்கள். எருசேலம்
ஒரு எதிர்ப்பு ெதரிவிக்கின்ற நகரம். இந்நகரிலுள்ள
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் ராஜாக்களுக்கு எதிராகக்
கலகம் ெசய்திருக்கின்றார்கள். இப்ேபாது அந்த
யூதர்கள் அஸ்திபாரங்கைளப் ேபாட்டு சுவர்கைளக்
கட்டி ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

13 ேமலும் ராஜா அர்தசஷ்டாேவ, எருசேலமும்
அதன் சுவர்களும் எழுப்பப்பட்டால், எருசேலம்
ஜனங்கள் வரிக் ெகாடுப்பைத நிறுத்திவிடுவார்கள்
என்பைத நீர் அறிய ேவண்டும். உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கிற காணிக்ைககைளயும்
நிறுத்திவிடுவார்கள். அவர்கள் கடைம வரிகைளயும்
கட்டமாட்டார்கள். ராஜா அந்தப் பணம்
முழுவைதயும் இழந்துவிடுவீர்கள்.
14 நாங்கள் ராஜாவுக்குப் ெபாறுப்பு உள்ளவர்கள்.
இவ்வாறு நடப்பைத நாங்கள் விரும்பவில்ைல.
இைத ராஜாவுக்குத் ெதரிவிக்கும் ெபாருட்ேட
இந்தக் கடிதத்ைத அனுப்புகிேறாம்.
15 ராஜா அர்தசஷ்டாேவ, உங்களுக்கு முன்னால்
அரசாண்ட ராஜாக்கள் எழுதி ைவத்தவற்ைற நீங்கள்
ேதடி எடுக்குமாறு ேகட்டுக் ெகாள்கிேறாம். அவற்றில்
எருசேலம் எப்ெபாழுதும் ராஜாக்களுக்கு எதிராகக்
கலகம் ெசய்திருப்பைத நீங்கள் காண முடியும்.
இதனால் பல நாடுகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும்
ெதால்ைலகள் ஏற்பட்டன. ஆரம்ப காலம் முதேல பல
கலகங்கள் இங்ேக நடந்திருக்கின்றன.
அதனால்தான் எருசேலம் அழிக்கப்பட்டது.
16 ராஜா அர்தசஷ்டாேவ, இந்த நகரமும் இதன்
சுவர்களும் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டால், ஐபிராத்து
ஆற்றுக்கு ேமற்கு பகுதியில் உள்ள உங்கள்
கட்டுப்பாட்ைட நீங்கள் இழப்பீர்கள் என்பைத
உங்களுக்குத் ெதரிவிக்க நாங்கள் விரும்புகிேறாம்,
என்று எழுதியிருந்தார்கள்.

17 பிறகு ராஜா அர்தசஷ்டா இந்தப் பதிைல
எழுதினான்:
தைலைம அதிகாரியான ெரகூமுக்கும்,
ெசயலாளரான சிம்சாயிக்கும், சமாரியாவில்
வாழ்கின்ற மற்ற ஜனங்களுக்கும் ஐபிராத்து ஆற்றின்
ேமற்கு பகுதியில் வாழ்கின்ற ஜனங்களுக்கும்,
வாழ்த்துக்கள்.
18 நீங்கள் எனக்கு அனுப்பியக் கடிதம் ெமாழி
ெபயர்க்கப்பட்டு எனக்கு வாசிக்கப்பட்டது. 19

எனக்கு முன்னால் இருந்த ராஜாக்கள் எழுதி
ைவத்தைத எல்லாம் ேதடிட கட்டைளயிட்ேடன்.
எழுதப்பட்டவற்ைற வாசித்ேதன். எருசேலமில்
ராஜாக்களுக்கு எதிரான ஒரு நீண்ட கலக வரலாறு
இருப்பைத அறிந்ேதன். அடிக்கடி அங்கு
கலகக்காரர்கள் கலகம் ெசய்வதற்கான இடமாக
உள்ளது. 20 ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்கிலுள்ள பகுதி
முழுவைதயும் ஆட்சி ெசய்த வலிைமமிக்க
ராஜாக்கைள எருசேலம் ெபற்றிருந்திருக்கிறது.
ராஜாக்கைளக் ெகௗரவிக்க வரிகளும், பணமும்
ெசலுத்தப்பட்டன ேமலும் அவ்வரசர்களுக்குக்
கப்பங்களும் கட்டப்பட்டன.
21 இப்ேபாது, நீங்கள் அவர்களின் ேவைலைய
நிறுத்தும்படி கட்டைளயிட ேவண்டும். நான் மீண்டும்
கூறும்வைர ேவைலகள் நிறுத்தப்பட ேவண்டும். 22

இந்த காரியத்தில் அசட்ைடயாய் இருக்காதீர்கள்.
எருசேலம் ேவைலகள் ெதாடரக் கூடாது. அது
ெதாடர்ந்தால், நான் எருசேலமில் இருந்து எவ்விதப்
பணமும் ெபற முடியாது.

23 எனேவ இக்கடிதத்தின் பிரதி ஒன்று
ெரகூமுக்கும், காரியக்காரனான சிம்சாயிக்கும்,
அவேனாடு உள்ள மற்ற ஜனங்களுக்கும் வாசித்து
காட்டப்பட்டது. பின் அவர்கள் விைரவாக
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யூதர்களிடம் ெசன்று அவர்களது கட்டிடேவைலைய
நிறுத்தினார்கள்.

ஆலயத்தின் ேவைல நிறுத்தப்படுகிறது
24 எனேவ எருசேலமில் ேதவனுைடய ஆலய
ேவைல நிறுத்தப்பட்டது. ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய
தரியு ஆட்சிச் ெசய்த இரண்டாவது ஆண்டுவைர
ேவைல ெதாடரப்படவில்ைல.

அப்ேபாது, ஆகாய் தீர்க்கதரிசியும்,
இத்ேதாவின் குமாரனாகிய சகரியாவும்
ேதவனுைடய ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம்

ெசால்ல ஆரம்பித்தனர். அவர்கள் யூதாவிலும்
எருசேலமிலும் யூதர்கைள உற்சாகப்படுத்தினார்கள்.
2 எனேவ ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய
ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய
ெயசுவாவும் மீண்டும் எழுந்து எருசேலமில் ஆலய
ேவைலைய ஆரம்பித்தனர். ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிசிகள் அைனவரும் அவர்கேளாடு இருந்து,
அவர்கள் ேவைலக்கு பக்கப்பலமாக இருந்தார்கள்.
3 அப்ேபாது தத்னாய் ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப்
பகுதிக்கு ஆளுநராக இருந்தான். தத்னாயும்,
ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும், அவர்களுடன்
இருந்தவர்களும் ெசருபாேபலிடமும், ெயசுவா
மற்றும் அவர்கேளாடு இருந்தவர்களிடம்
ெசன்றார்கள். தத்னாயும், அவேனாடு வந்தவர்களும்
ெசருபாேபல் மற்றும் அவனுடனிருந்தவர்களிடம்,
“இந்த ஆலயத்ைத மீண்டும் புதிதாகக் கட்ட
உங்களுக்கு யார் அனுமதி ெகாடுத்தது?” என்று
ேகட்டார்கள். 4 ேமலும் அவர்கள் ெசருபாேபலிடம்,
“இக்கட்டிடத்திற்காக ேவைலச் ெசய்பவர்களின்
ெபயர்கள் எல்லாம் என்ன?” என்றும் ேகட்டனர்.

5 ஆனால் ேதவன் யூதத் தைலவர்கைளக்
கவனித்துக் ெகாண்டு இருந்தார். கட்டிடம்
கட்டுபவர்கள், இந்தச் ெசய்தி தரியுவினிடத்தில்
ேபாய் ேசருகிறவைரக்கும் தம் ேவைலைய
நிறுத்தவில்ைல. ேகாேரசு ராஜா பதில்
ெசல்லுகிறவைரக்கும் அவர்கள் ெதாடர்ந்து ேவைலச்
ெசய்தனர்.

6 ஐபிராத்து ஆற்றின் ேமற்குப்பகுதிக்கு
ஆளுநரான தத்னாயும், ேசத்தார் ெபாஸ்னாயும்,
ேமலும் சில முக்கியமான ஜனங்களும் ராஜாவாகிய
தரியுவுக்குக் கடிதம் அனுப்பினார்கள். 7 இதுதான்
அக்கடிதத்தின் நகல்:
தரியு ராஜாவுக்கு, வாழ்த்துக்கள்.
8 தரியு ராஜாேவ! நாங்கள் யூதா பகுதிக்குப் ேபானது
உமக்குத் ெதரியும். நாங்கள் மகா ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்குப் ேபாேனாம். யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள்
அவ்வாலயத்ைதப் ெபரிய கற்களால்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவர்களில்
ெபரிய மரத்தடிகைள ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
மிகக் கவனமாக ேவைல நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது.
யூதா ஜனங்கள் கடுைமயாக ேவைலச் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ேவைலைய
விைரவாகச் ெசய்கின்றனர், அது விைரவில் முடியும்.
9 அவர்களின் தைலவர்களிடம் அவர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருந்த ேவைலகைளக் குறித்து சில
ேகள்விகைளக் ேகட்ேடாம். அவர்களிடம்,
“இவ்வாலயத்ைதப் புதிது ேபால கட்ட உங்களுக்கு
யார் அனுமதி ெகாடுத்தது?” என்று நாங்கள்

ேகட்ேடாம். 10 அவர்களின் ெபயர்கைளயும் நாங்கள்
ேகட்ேடாம். அவர்களின் தைலவர்கள் ெபயைர
நீங்கள் ெதரிந்துக்ெகாள்ளும்படி எழுதிைவக்க
நாங்கள் விரும்பிேனாம்.
11 அவர்கள் ெசான்ன பதில் இதுதான்:
நாங்கள் பூமிக்கும், பரேலாகத்திற்கும் ேதவனுைடய
ஊழியர்கள். இஸ்ரேவலின் மிகப் ெபரிய ராஜா பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கட்டிமுடித்த ஆலயத்ைத
நாங்கள் திரும்பக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். 12

ஆனால் எங்கள் முற்பிதாக்கள் பரேலாகத்தின்
ேதவனுக்கு ேகாபம் வரும்படி
நடந்துக்ெகாண்டார்கள். எனேவ ேதவன் எங்கள்
முற்பிதாக்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுத்தார்.
அவன் இந்த ஆலயத்ைத அழித்தான். ஜனங்கைள
பலவந்தமாக பாபிேலானுக்கு ைகதிகளாக
அைழத்துச் ெசன்றான். 13 ஆனால், ேகாேரசு
பாபிேலானின் ராஜாவாகிய முதல் ஆண்டில்,
ேதவனுைடய ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டும்படி
கட்டைளயிட்டான். 14 கடந்த காலத்தில்
ேதவனுைடய ஆலயத்திலிருந்து எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்ட ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைள, பாபிேலானில் உள்ள
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஆலயத்திலிருந்து ேகாேரசு
ெகாண்டு வந்தான். எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்தில்
இருந்து ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப் பாபிேலானில்
உள்ள ஆலயத்திற்கு எடுத்துச் ெசன்றான். ராஜா
ேகாேரசு, அப்ெபான் மற்றும் ெவள்ளிப்
ெபாருட்கைள ெசஸ்பாத்சாரிடம் (ெசருபாேபலிடம்)
ெகாடுத்தான். ேகாேரசு ெசஸ்பாத்சாைர
ஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
15 பிறகு ேகாேரசு ெசஸ்பாத்சாரிடம், “இந்தப்
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் எடுத்து ேபாய்
எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்தில் திரும்ப ைவ. முன்பு
ஆலயம் இருந்த அேத இடத்தில் மீண்டும்
ஆலயத்ைதக் கட்டு” என்றான்.
16 எனேவ ெசஸ்பாத்சார் வந்து ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்கு எருசேலமில் அஸ்திவாரம்
அைமத்தான். அன்றிலிருந்து இன்று வைர ேவைலத்
ெதாடர்கிறது. ஆனால் அது இன்னும் முடியவில்ைல.
17 இப்ேபாது, ராஜா விரும்பினால் ராஜாவினுைடய
பைழய அதிகாரப்பூர்வமானப் பத்திரங்கைளத்
ேதடிப்பாருங்கள். ேகாேரசு ராஜா எருசேலமில்
ேதவனுக்காக ஆலயம் கட்ட கட்டைளயிட்டது
உண்ைம என்றால், பிறகு ஒரு கடிதத்ைத
எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். அதில் இனி நாங்கள்
என்ன ெசய்வது என்பது பற்றி குறிப்பிடுங்கள் என்று
எழுதியிருந்தனர்.

தரியுவின் கட்டைள

எனேவ, தனக்கு முன் அரசாண்ட
ராஜாக்களின் ஆவணங்கைளத் ேதடும்படி
ராஜா தரியு கட்டைளயிட்டான். பணம்

ேசமித்து ைவக்கபட்டிருந்த இடத்திேலேய
அதிகாரப்பூர்வமான பத்திரங்களும் இருந்தன. 2 ஒரு
சுருள் அக்ேமதா நகர் ேகாட்ைடயில் அகப்பட்டது.
இது ேமதிய மாகாணத்தில் உள்ளது. சுருளில்
எழுதப்பட்டிருந்த ெசய்தி இதுதான்:
அரசாங்கப் பூர்வமான குறிப்பு: 3 ேகாேரசின்
முதலாம் ஆட்சி ஆண்டில், அவன் எருசேலமில் உள்ள
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ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு ஓர் கட்டைளக்
ெகாடுத்தான். அந்த கட்டைள ெசால்வது:
ேதவனுைடய ஆலயம் மீண்டும் கட்டப்படட்டும். இது
பலி ெகாடுப்பதற்குரிய இடமாக இருக்கும்.
இதற்குரிய அஸ்திபாரம் கட்டப்படட்டும். இந்த
ஆலயம் 60 முழ உயரமும், 60 முழ அகலமுமாய்
இருக்கட்டும். 4 அைதச் சற்றி மூன்று வரிைச ெபரிய
கற்களும், ஒரு வரிைசப் ெபரிய மரப்பலைககளும்
இருக்கட்டும். ராஜாவின் கருவூலத்திலிருந்து ஆலயம்
கட்டப் பணம் ெகாடுக்கப்படும். 5 ேதவனுைடய
ஆலயத்தில் உள்ள ெபான்னும் ெவள்ளியும் மீண்டும்
அங்ேகேய ைவக்கப்பட ேவண்டும். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அவற்ைற எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்தில் இருந்து
எடுத்து பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அைவ
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் திரும்ப ைவக்கப்பட
ேவண்டும்.
6 இப்ேபாது, தரியுவாகிய நான், ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு
ேமற்குப் பகுதியின் ஆளுநரான தத்னாயும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயுமாகிய நீங்களும், அப்பகுதியில் வசிக்கும்
எல்லா அதிகாரிகளும் எருசேலமிற்கு ெவளிேய தங்கி
இருங்கள் என்று கட்டைள ெகாடுக்கிேறன். 7

ேவைல ெசய்பவர்கைள ெதாந்தரவு ெசய்யாதீர்கள்.
ேதவனுைடய ஆலய ேவைலையத் தடுக்க முயற்சி
ெசய்யாதீர்கள். யூத ஆளுநர்களும், யூதத்
தைலவர்களும் ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டட்டும்.
அவ்வாலயம் முன்பு இருந்த அேத இடத்திேலேய
அவர்கள் கட்டட்டும்.
8 இப்ேபாது இந்த கட்டைளைய இடுகிேறன். யூதத்
தைலவர்கள் ஆலயத்ைதக் கட்ட நீங்கள்
கீழ்க்கண்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்:
ஆலயம் கட்டுவதற்கான முழு பணத்ைதயும் நீங்கள்
ராஜாவின் கருவூலத்தில் இருந்து தர ேவண்டும்.
இப்பணம் ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதியில்
உள்ள ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட
வரிப்பணமாகும். இதைன விைரவாகச் ெசய்யுங்கள்.
அதனால் ேவைல தைடப்படாமல் இருக்கும். 9 அந்த
ஜனங்களுக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும்
ெகாடுங்கள். அவர்களுக்கு இளங்காைளகள்,
ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆகியைவ
பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குப் பலியிடத்
ேதைவப்படுமானால் அவற்ைறக் ெகாடுங்கள்.
எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள் ேகாதுைம,
திராட்ைசரசம், உப்பு, ஒலிவ எண்ெணய்
ேபான்றனவற்ைறக் ேகட்டால் ஒவ்ெவாரு நாளும்
தவறாமல் ெகாடுக்கவும். 10 இவற்ைற நீங்கள் யூத
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுத்தால் அவர்கள்
பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு பலிகைளக்
ெகாடுத்து அவைர மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்வார்கள்.
இவற்ைறக் ெகாடுத்தால் ஆசாரியர்கள் எனக்கும்
என் குமாரர்களுக்கும் ெஜபம் ெசய்வார்கள்.
11 அேதாடு, இந்தக் கட்டைளையயும் தருகிேறன்:
யாராவது இந்தக் கட்டைளைய மாற்றினால்,
அவனது வீட்டிலிருந்து ஒரு மரச்சட்டம்
பிடுங்கப்படும். பின்பு அம்மரச் சட்டம் அவனுைடய
உடலில் ெசாருகப்படும். அவனது வீடும் மண்
ேமடாகும்வைர அழிக்கப்படும்.
12 ேதவன் தமது நாமத்ைத எருசேலமில்
ைவத்திருக்கிறார். இந்தக் கட்டைளைய மாற்ற
முயல்கிற எந்த ராஜாக்கைளயும் அல்லது எந்த
ஜனங்கைளயும் ேதவன் ேதாற்கடிப்பார் என்று

நம்புகிேறன். யாராவது இந்த ஆலயத்ைத
எருசேலமில் அழிக்க முயன்றால் ேதவன் அந்த
நபைர அழித்துவிடுவார் என்று நம்புகிேறன்.
தரியுவாகிய நான், இந்தக் கட்டைளையத்
தருகிேறன். இந்தக் கட்டைள முழுைமயாகவும்,
விைரவாகவும் ெசய்யப்பட ேவண்டும்!

ஆலயப் பணி முடிவும் பிரதிஷ்ைடயும்
13 எனேவ, ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப்
பகுதியின் ஆளுநராக இருக்கும் தத்னாய்
என்பவரும், ேசத்தார்ெபாஸ்னாயும் அவர்கைளச்
சார்ந்த மற்ற ஜனங்களும், ராஜா தரியுவின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள் அந்த
கட்டைளைய முழுைமயாகவும் விைரவாகவும்
ெசயல்படுத்தினார்கள். 14 எனேவ யூத மூப்பர்கள்
கட்டிட ேவைலைய ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆகாய் தீர்க்கதரிசியும், இத்ேதாவின் குமாரனாகிய
சகரியாவும் ஊக்கப்படுத்தியதால் அவர்கள்
ெவற்றியுடன் ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தனர்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய கட்டைளக்கு
கீழ்ப்படிவதற்காகேவ இது கட்டப்பட்டது. ேகாேரசு,
தரியு மற்றும் ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா
ஆகிேயார்களின் கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட்டும்
இவ்ேவைல முடிந்தது. 15 ஆலயமானது தரியு
அரசாளும் ஆறாம் ஆண்டு ஆதார் மாதம் மூன்றாம்
ேததியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.

16 அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்,
ஆசாரியரும், ேலவியரும் அடிைமத்தனத்திலிருந்து
விடுபட்டு வந்தவர்களும் ேதவனுைடய ஆலயப்
பிரதிஷ்ைடையச் சிறப்பாகக் ெகாண்டாடினார்கள்.

17 இவ்வாறு தான் அவர்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைத பிரதிஷ்ைட ெசய்தது: அவர்கள் 100
காைளகள், 200 ெசம்மறியாட்டுக் கடாக்கள் மற்றும்
400 ஆண் ஆட்டுக் குட்டிகள் ஆகியவற்ைறப் பலி
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின்
பாவப்பரிகார பலியாக 12
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப் பலி ெகாடுத்தனர். அந்த
12 ெவள்ளாடுகள் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்திரத்திற்கும் ஒன்று வீதம் ெகாடுக்கப்பட்டைவ.
18 பிறகு அவர்கள் தங்கள் குழுவில்
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேலவியர்கைள
அவர்களின் குழுவிலும் ேதர்ந்ெதடுத்து எருசேலமில்
உள்ள ேதவனுைடய ஆலய ேவைலக்கு நியமித்தனர்.
ேமாேசயின் புத்தகத்தில் ெசான்னடிேய அவர்கள்
ெசய்து முடித்தார்கள்.

பஸ்கா

19 யூதர்கள் அடிைமத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு
எருசேலம் வந்த முதலாம் மாதம் 14வது நாள்,
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினார்கள். 20

ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும் தம்ைமச்
சுத்தப்படுத்திக்ெகாண்டு பஸ்கா பண்டிைகைய
ெகாண்டாடத் தயார் ஆனார்கள். ேலவியர்கள்
பஸ்கா ஆட்ைட அடிைமத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு
வந்த அைனத்து யூதர்களுக்காகவும் ெகான்றனர்.
அவர்கள் இதைனத் தம் சேகாதரர்களான
ஆசாரியர்களுக்காகவும், தங்களுக்காகவும்
ெசய்தனர். 21 எனேவ, இஸ்ரேவலின்
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்புப் ெபற்ற அைனத்து
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ஜனங்களும் பஸ்கா விருந்ைத உண்டனர்.
அந்நாட்டிலுள்ள மற்றவர்கள் தம்ைமக் கழுவி
அந்நாட்டில் வசித்த ஜனங்களின்
அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். இவ்வாறு
சுத்தமானவர்களும் பஸ்கா விருந்ைதப் பங்கிட்டுக்
ெகாண்டனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்தால்
அவர்களால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்,
உதவிக்காகப் ேபாக முடியும். 22 அவர்கள்
புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிைகைய மிக மகிழ்ச்சிேயாடு
ஏழு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள். கர்த்தர்
ஜனங்கைள மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கினார்.
ஏெனன்றால் அசீரியா ராஜாவின் ேபாக்ைகயும்
கர்த்தர் மாற்றியிருந்தார். எனேவ அசீரியாவின்
ராஜாவும் ேதவனுைடய ஆலய ேவைலக்கு ெபரிதும்
உதவியாக இருந்தான்.

எஸ்றா எருசேலமிற்கு வருகிறான்

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா
அரசாளும் காலத்தில், இைவெயல்லாம்
நடந்து முடிந்த பிறகு, ெசராயாவின் குமாரன்

எஸ்றா, பாபிேலானில் இருந்து எருசேலமுக்கு
வந்தான். இந்த ெசராயா அசரியாவின் குமாரன்,
அசரியா இல்க்கியாவின் குமாரன், 2 இல்க்கியா
சல்லூமின் குமாரன், சல்லூம் சாேதாக்கின் குமாரன்,
சாேதாக் அகிதூபின் குமாரன், 3 அகிதூப்
அமரியாவின் குமாரன், அமரியா அசரியாவின்
குமாரன், அசரியா ெமராேயாதின் குமாரன், 4

ெமராேயாத் ேசராகியாவின் குமாரன், ேசராகியா
ஊசியின் குமாரன், ஊசி புக்கியின் குமாரன். 5 புக்கி
அபிசுவாவின் குமாரன், அபிசுவா பிெனகாசின்
குமாரன், பிெனகாசு எெலயாசாரின் குமாரன்,
எெலயாசார் தைலைம ஆசாரியனான ஆேரானின்
குமாரன். 6 எஸ்றா எருசேலமிற்குப் பாபிேலானில்
இருந்து வந்தான். எஸ்றா ஒரு ேபாதகன். அவனுக்கு
ேமாேசயின் சட்டங்கள் நன்றாகத் ெதரியும்.
ேமாேசயின் சட்டங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டா எஸ்றா ேகட்ட எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால், கர்த்தர் எஸ்றாேவாடு
இருந்தார். 7 ஏராளமானவர்கள் எஸ்றாேவாடு
வந்தனர். அவர்கள் ஆசாரியர்கள், ேலவியர்கள்,
பாடகர்கள், வாயில் காவலர்கள், ஆலயப்
பணியாளர்கள் ஆவார்கள். இந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எருசேலமிற்கு ராஜா அர்தசஷ்டாவின்
ஏழாவது ஆட்சியாண்டில் வந்தனர். 8

அர்தசஷ்டாவின் ஏழாவது ஆட்சியாண்டின்
ஐந்தாவது மாதத்தில் எஸ்றா எருசேலமிற்கு
வந்தான். 9 எஸ்றாவும் அவனது குழுவும் முதல்
மாதத்தின் முதல் நாளில் பாபிேலாைன விட்டு
நீங்கினார்கள். அவன் எருசேலமிற்கு ஐந்தாம்
மாதத்தின் முதல் நாளில் வந்துேசர்ந்தான்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் எஸ்றாேவாடு இருந்தார். 10

எஸ்றா எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடயச் சட்டத்திற்குக்
கீழ்ப்படிவதிலும் கற்பதிலும் கவனம்
ெசலுத்திவந்தான். எஸ்றா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
கர்த்தருைடய கட்டைளகைளயும் விதிகைளயும்
கற்றுத்தர விரும்பினான். அச்சட்டங்கைளப் பின்பற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு உதவவும் விரும்பினான்.

அர்தசஷ்டா எஸ்றாவிற்கு எழுதிய கடிதம்
11 எஸ்றா ஒரு ஆசாரியனும், ேபாதிக்கிறவனுமாய்
இருந்தான். இஸ்ரேவலர்களுக்குக் கர்த்தர்
ெகாடுத்த கட்டைளகைளப் பற்றியும், சட்டங்கைளப்
பற்றியும் அதிகம் ெதரிந்து ைவத்திருந்தான்.
அர்தசஷ்டா ராஜா ஆசாரியனான எஸ்றாவிற்குக்
ெகாடுத்த கடிதத்தின் ெசய்தி இதுதான்:
12 அர்தசஷ்டா ராஜாவிடமிருந்து, ஆசாரியனும்,
பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய சட்டங்களின்
ேபாதகனுமான எஸ்றாவுக்கு, வாழ்த்துக்கள்!
13 நான் பின்வருமாறு கட்டைளயிடுகிேறன். எந்த
ஒரு மனிதேனா, ஆசாரியேனா, அல்லது
அரசாங்கத்திற்குள் வாழும் ேலவியர்களில்
யாராயினும், எஸ்றாேவாடு எருசேலம் ேபாக
விரும்பினால், ேபாகலாம்.
14 எஸ்றா, நானும் எனது 7 ஆேலாசகர்களும்
உன்ைன அனுப்புகிேறாம். நீ யூதாவிற்கும்
எருசேலமிற்கும் ேபாக ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு உங்கள் ஜனங்கள்
எவ்வாறு கீழ்ப்படிகிறார்கள் என்பைதப் பார்.
உன்ேனாடு அந்தச் சட்டங்கள் உள்ளன.
15 நானும் எனது ஆேலாசகர்களும் ெபான்னும்,
ெவள்ளியும் இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்கிேறாம். ேதவன் எருசேலமில் வசிக்கிறார்.
இந்தப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் நீ எடுத்துச்
ெசல்லேவண்டும். 16 பாபிேலானிய
எல்ைலக்குட்பட்ட அைனத்து இடங்களுக்கும் நீ
ேபாகேவண்டும். உங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து
அன்பளிப்புகைளச் ேசகரியுங்கள்,
ஆசாரியர்களிடமிருந்தும், ேலவியர்களிடமிருந்தும்
அன்பளிப்புகைளச் ேசகரியுங்கள். இைவ
எருசேலமில் உள்ள அவர்களுைடய ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்கு உரியைவ.
17 இப்பணத்தால் காைளகள், ஆட்டுக் குட்டிகள்,
ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆகியவற்ைற வாங்குங்கள்.
தானியக் காணிக்ைககைளயும், பானங்களின்
காணிக்ைககைளயும் வாங்கி மற்ற பலிகேளாடுக்
ெகாடுங்கள். எருசேலமில் உள்ள உங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயப் பலிபீடத்தில் அவற்ைறப்
பலியிடுங்கள். 18 இதில் மிச்சமுள்ள ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும், நீயும் மற்ற யூதர்களும் உங்கள்
விருப்பம் ேபால் ெசய்யலாம். உங்கள் ேதவனுக்கு
விருப்பமானபடி அவற்ைறச் ெசலவு ெசய்யலாம். 19

இைவ எல்லாவற்ைறயும் எருசேலமின்
ேதவனிடத்தில் எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். இைவ
அைனத்தும் உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
ஆராதைனக்கு உரியைவ. 20 உங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்குத் ேதைவயான ேவறு எைதயும் நீங்கள்
ேகட்டுப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். உனக்குத்
ேதைவயான எைதயும் வாங்கிக் ெகாள்ள
அரண்மைன கருவூலத்திலுள்ள பணத்ைதப்
பயன்படுத்தலாம்.
21 இப்ேபாது, ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா, இந்த
கட்டைளையத் தருகிேறன்: ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு
ேமற்குப் பகுதியில், அரசப் பணத்ைத ைவத்து
இருப்பவர்களுக்கு ஒரு கட்டைள இடுகிேறன்.
எஸ்றா ேகட்பவற்ைறக் ெகாடுங்கள். எஸ்றா ஒரு
ஆசாரியன், அேதாடு பரேலாகத்தின் ேதவனுைடய
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சட்டங்கைளக் கற்பிக்கும் ேபாதகன். இதைன
விைரவாகவும் முழுைமயாகவும் ெசய்க. 22

எஸ்றாவிற்கு இவற்ைறக் ெகாடுங்கள்: 100 தாலந்து
ெவள்ளி, 100 கலக் ேகாதுைம, 100 கலம் திராட்ைச
ரசம், 100 கலம் எண்ெணய் ேவறு ஏதாவது
ேகட்டாலும் ெகாடுங்கள். ேதைவயான உப்ைபயும்
ெகாடுங்கள். 23 எஸ்றா அைடயேவண்டுெமன்று
பரேலாகத்தின் ேதவன் கட்டைளயிட்ட எைதயும்,
நீங்கள் எஸ்றாவிற்கு விைரவாகவும், முழுவதுமாகவும்
ெகாடுக்கேவண்டும். இதைன பரேலகத்தின்
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்காகச் ெசய்யுங்கள். எனது
அரசின் மீேதா, என் குமாரர்களின் மீேதா ேதவன்
ேகாபமுறுவைத நான் விரும்பவில்ைல.
24 ஆலயத்தில் உள்ள ஆசாரியர்கள், ேலவியர்கள்,
பாடகர்கள், வாயில் காவலர்கள், ஆலயப்
பணியாளர்கள், மற்றும் ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
உள்ள மற்ற ேவைலக்காரர்கள் ஆகியவர்கைள
வரிெசலுத்த ைவப்பது சட்ட விேராதமானது
(சட்டத்திற்குப் புறம்பானது) என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என நான்
விரும்புகிேறன். அவர்கள் வரி ெசலுத்தத்
ேதைவயில்ைல. ராஜாைவக் ெகௗரவப்படுத்தும்
ெபாருட்டு பணம் தரத் ேதைவயில்ைல. எந்த
விதமான திைறயும் ெசலுத்த ேவண்டியதில்ைல. 25

எஸ்றா, நீ ேதவன் ெகாடுத்த ஞானத்ைதப்
பயன்படுத்திப் ெபாதுத்துைற நீதிபதிகைளயும், மத
நீதிபதிகைளயும் ேதர்ந்ெதடுக்கிற அதிகாரத்ைத
உனக்குத் தருகிேறன். இவர்கள் ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு
ேமற்குப் புறத்தில் வாழுகின்ற ஜனங்களுக்கு
நீதிபதிகளாக இருப்பார்கள். அவர்கள் உங்கள்
ேதவனுைடய சட்டங்கைளத் ெதரிந்த
அைனவருக்கும் நியாயம் தீர்க்கேவண்டும்.
எவருக்காவது அந்தச் சட்டங்கள் ெதரியாமல்
இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த நீதிபதிகள்
அவற்ைறக் கற்பிக்கேவண்டும். 26 எவராவது உங்கள்
ேதவனுைடய சட்டங்களுக்ேகா, ராஜாவின்
சட்டங்களுக்ேகா கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால்,
அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின்
குற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு மரணதண்டைன,
நாடு கடத்துதல், ெசாத்து பறிமுதல், சிைறயிடுதல்
ேபான்றைவத் தரப்படும்.

எஸ்றா ேதவைனத் துதிக்கிறான்
27 கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர், நமது
முற்பிதாக்களின் ேதவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்.
எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
ெபருைமப்படுத்தும் எண்ணத்ைத ராஜாவின்
மனத்தில் உருவாக்கியவர் ேதவன். 28 என் மீது
கர்த்தர் தனது ெமய்யான அன்ைப ராஜாவின்
முன்பும், ஆேலாசகர்கள் முன்பும் காட்டினார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார், எனேவ
நான் ைதயரியமாக இருந்ேதன். எருசேலமிற்கு
என்ேனாடு வர இஸ்ரேவல் தைலவர்கைள நான்
கூட்டிேனன்.

எஸ்றாேவாடு திரும்பிய தைலவர்கள்

பாபிேலானில் இருந்து எருசேலமிற்கு
என்ேனாடு வந்த குடும்பத் தைலவர்கள்
மற்றும் மற்ற ஜனங்களின் ெபயர்கள்:

அர்தசஷ்டாவின் ஆட்சியின் ேபாது நாங்கள்
எருசேலமிற்கு வந்ேதாம். அப்ேபாது வந்தவர்களின்
ெபயர்ப்பட்டியல்:

2 பிெனகாசின் சந்ததியில் ெகர்ேசாம்,
இத்தமாரின் சந்ததியில் தானிேயல், தாவீதின்
சந்ததியில் அத்தூஸ்;
3 ெசக்கனியா என்பவனின் சந்ததியில் பாேராஷ்,
சகரியா ேமலும் 150 ேபர்கள்;
4 பாகாத் ேமாவாபின் சந்ததியில் ெசரகியாவின்
குமாரனாகிய எலிேயானாயும், அவேனாடு 200
ஆண்களும்;
5 ெசக்கனியாவின் சந்ததியில் யகசிேயலின்
குமாரனும் அவேனாடு 300 ஆண்களும்;
6 ஆதின் என்பவனின் சந்ததியில் ேயானத்தானின்
குமாரனாகிய ஏேபதும் அவேனாடு 50 ஆண்களும்;
7 ஏலாம் என்பவனின் சந்ததியில் அதலியாவின்
குமாரனாகிய எஷாயாவும், அவேனாடு 70
ஆண்களும்;
8 ெசப்பதியா என்பவனின் சந்ததியில் மிகேவலின்
குமாரனாகிய ெசப்பதியாவும், அவேனாடு 80
ஆண்களும்;
9 ேயாவாப் என்பவனின் சந்ததியில் ெயகிேயலின்
குமாரனாகிய ஒபதியாவும், அவேனாடு 218
ஆண்களும்;
10 பானி என்பவனின் சந்ததியில் ெயாசிபியாவின்
குமாரனான ெசேலாமித் என்பவனும், அவேனாடு
160 ஆண்களும்;
11 ெபயாய் என்பவனின் சந்ததியில் அவனது
குமாரனான சகரியாவும், அவேனாடு 28
ஆண்களும்;
12 அஸ்காதின் சந்ததியில் காத்தானின்
குமாரனாகிய ேயாகனானும், அவேனாடு 110
ஆண்களும்;
13 அேதானிகாம் என்பவனின் கைடசி சந்ததியில்
எலிேபேலத், ஏேயல், ெசமாயா என்னும் ெபயர்கள்
உள்ளவர்களும், அவர்கேளாடு 60 ஆண்களும்;
14 பிக்வாய் என்பவனின் சந்ததியில் ஊத்தாயும்,
சபூதும் அவர்கேளாடு 70 ஆண்களும் ஆவார்கள்.

எருசேலமிற்குத் திரும்பியது
15 நான், (எஸ்றா) அகாவாைவ ேநாக்கி ஓடும்
ஆற்றங்கைரயில் எல்ேலாைரயும் ஒன்றாகக்
கூட்டிேனன். நாங்கள் அங்ேக மூன்று நாட்கள்
தங்கிேனாம். அவர்களில் ஆசாரியர்கள் இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். ஆனால் அங்கு ேலவியர்கள் இல்ைல. 16

எனேவ நான் கீழ்க்கண்ட தைலவர்கைள
அைழத்ேதன்: எலிேயசர், அரிேயல், ெசமாயா,
எல்நாத்தான், யாரிப், எல்நாத்தான், நாத்தான்,
சகரியா, மிசுல்லாம். அேதாடு ேயாயாரிப்,
எல்நாத்தான் என்னும் ேபாதகர்கைளயும்
அைழத்ேதன். 17 நான் அவர்கைள இத்ேதாவுக்கு
அனுப்பிேனன். கஸ்பியா எனும் நகரத்துக்கு இத்ேதா
தைலவனாக இருந்தான். நான் அவர்களிடம்,
இத்ேதா மற்றும் அவனது உறவினர்களிடம் ேபச
ேவண்டியைதப்பற்றிக் கூறிேனன். அவனது
உறவினர்கள் ஆலயக் கட்டிட ேவைலகைளச்
ெசய்பவர்கள். நான் அவர்கைள இத்ேதாவிடம்
அனுப்பியதால் அவன் ேதவாலயக்
கட்டிடக்காரர்கைள அனுப்பி ைவப்பான். 18

ஏெனன்றால் ேதவன் நம்ேமாடு இருந்ததால்,
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இத்ேதாவின் உறவினர்கள் கீழக்கண்டவர்கைள
அனுப்பி ைவத்தனர்: மேகலி என்பவனின் சந்ததியில்
ஒருவனும், அறிவாளியுமான ெசெரபியா: மேகலி
ேலவியின் குமாரர்களில் ஒருவன். ேலவி
இஸ்ரேவலின் குமாரர்களில் ஒருவன். அவர்கள்
ெசெரபியாவின் குமாரர்கைளயும்,
சேகாதரர்கைளயும் அனுப்பினார்கள்.
அக்குடும்பத்தில் ெமாத்தம் 18 ேபர் வந்தனர். 19

அவர்கள் ெமராரி என்பவனின் சந்ததியில்
அஷபியாைவயும், எஷாயாைவயும் அனுப்பினார்கள்,
அதேனாடு அவர்களின் குமாரர்கைளயும்
சேகாதரர்கைளயும் அனுப்பினார்கள். ஆகெமாத்தம்
அந்தக் குடும்பத்தில் 20 ேபர் இருந்தனர். 20

அவர்கள் 220 ஆலய ேவைலக்காரர்கைளயும்
அனுப்பினார்கள். தாவீதின் ஜனங்களான அவர்களது
முற்பிதாக்களும், அவரது முக்கிய அதிகாரிகளும்
ேலவியர்களுக்கு உதவும்படி ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவர்களின் ெபயர்கள் பட்டியலில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

21 அகாவா ஆற்றின் அருகில் நான், (எஸ்றா) நாம்
அைனவரும் உபவாசம் இருக்கேவண்டும்.
ேதவனுக்கு முன்னால் நம்ைமப்
பணிவாக்கிக்ெகாள்ள நாம் உபவாசம் இருக்க
ேவண்டும். நமக்கும், நமது பிள்ைளகளுக்கும், நமக்கு
உடைமயுமான எல்லாப் ெபாருட்களுக்கும் ஒரு
பாதுகாப்பான பயணத்திற்காக நாங்கள் ேதவனிடம்
ேவண்டிக்ெகாள்ள விரும்பிேனாம். 22 நாங்கள்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது எங்கள் பாதுகாப்புக்காக
ேசவகர்கைளயும், குதிைர வீரர்கைளயும்
அனுப்பும்படி ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டாவிடம் ேகட்க
ெவட்கப்பட்ேடன். வழியில் பைகவர்கள் இருந்தனர்.
நான் ெவட்கப்பட்டதற்கும் காரணம் இருந்தது.
நாங்கள் ராஜாவிடம், “எங்கள் ேதவன் அவைர
நம்புகிற ஒவ்ெவாருவரிடமும் இருக்கிறார். ஆனால்
ேதவைனவிட்டு விலகுகிறவர்களிடம் அவர் மிக
ேகாபமாக இருப்பார்” என்று ெசான்ேனாம். 23

அதனால் நாங்கள் உபவாசம் இருந்து எங்கள்
பயணத்துக்கு உதவும்படி எங்கள் ேதவனிடம்
ெஜபித்ேதாம். எங்கள் ெஜபத்திற்கு அவர்
பதிலளித்தார்.

24 பிறகு நான் 12 ஆசாரியர்கைளத்
தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான்
ெசெரபியாைவயும், அஷபியாைவயும், அவர்களது
சேகாதரர்களில் 10 ேபைரயும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 25

நான் ேதவாலயத்திற்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ெபான்,
ெவள்ளி, மற்றுமுள்ள விைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளயும் எைடேபாட்டு பார்த்ேதன். நான்
அவற்ைற ேதர்ந்ெதடுத்த அந்த 12
ஆசாரியர்களிடமும் ெகாடுத்ேதன். அர்தசஷ்டா
ராஜாவும், அவனது ஆேலாசகர்களும், முக்கியமான
அதிகாரிகளும், பாபிேலானில் உள்ள
இஸ்ரேவலர்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்காக
அவற்ைறக் ெகாடுத்திருந்தார்கள். 26 நான்
எல்லாவற்ைறயும் எைடேபாட்டுப் பார்த்ேதன்.
அவற்றில் 25 டன்கள் எைடயுள்ள ெவள்ளியும், 3 3/4
டன் எைடயுள்ள ெவள்ளிப் பாத்திரங்களும், 3 3/4
டன் எைடயுள்ள தங்கமும் இருந்தன. 27 நான்
அவர்களுக்கு 20 ெபாற் கிண்ணங்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். அக்கிண்ணங்கள் 1,000 தங்கக் காசு
ெபறுமானம் உள்ளதாய் இருந்தது. ேமலும் நான்
தங்கத்ைதப் ேபான்று மதிப்பும், பளபளப்புமாக

ெமருேகற்றப்பட்ட ெவண்கலத்தாலான இரண்டு
கிண்ணங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். 28 பிறகு நான்
அந்த 12 ஆசாரியர்களிடமும், “நீங்களும் இந்தப்
ெபாருட்களும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானைவ.
உங்கள் முற்பிதாக்களின் ேதவனான கர்த்தருக்கு,
ஜனங்கள் இப்ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்
ெகாடுத்தனர். 29 எனேவ இவற்ைற
எச்சரிக்ைகயாகப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கேள இதற்கு, இவற்ைற எருசேலமில் உள்ள
ஆலயத் தைலவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்வைர
ெபாறுப்பானவர்கள். நீங்கள் இவற்ைற
ேலவியர்களின் தைலவர்களுக்கும், இஸ்ரேவல்
குடும்பத் தைலவர்களுக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் அவற்ைற எைடேபாட்டு அவற்ைற
எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலய
அைறகளில் பத்திரமாக ைவக்கேவண்டும்” என்ேறன்.

30 எனேவ ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும் ெபான்,
ெவள்ளி மற்றும் எஸ்றாவால் எைடப்ேபாட்டுக்
ெகாடுக்கப்பட்ட விைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைற
எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
எடுத்துச் ெசல்லும்படி ெசால்லப்பட்டனர்.

31 முதல் மாதத்தில் 12வது நாள் நாங்கள் அகாவா
ஆற்ைறவிட்டு எருசேலைம ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம்.
ேதவன் எங்கேளாடு இருந்தார். வழியில்
பைகவர்களிடமிருந்தும்
ெகாள்ைளக்காரர்களிடமிருந்தும் எங்கைளக்
காப்பாற்றினார். 32 பிறகு நாங்கள் எருசேலம் வந்து
ேசர்ந்ேதாம். அங்கு 3 நாட்கள் ஓய்ெவடுத்ேதாம். 33

நான்காவது நாள், ஆலயத்திற்குப் ேபாேனாம்.
ெபான், ெவள்ளி, மற்றுமுள்ள சிறப்பானப்
ெபாருட்கைள எைட ேபாட்ேடாம். நாங்கள் உரியா
ஆசாரியனின் குமாரனான ெமேரேமாத்திடம்
ெகாடுத்ேதாம். ெமேரேமாத்ேதாடு, பிெனகாசின்
குமாரனான எெலயாசார் கூட இருந்தான்.
அவர்கேளாடு ேலவியர்களும், ெயசுவாவின்
குமாரனான ேயாசபாத்தும், பின்னுயின் குமாரனான
ெநாவதியாவும் இருந்தார்கள். 34 எல்லாவற்ைறயும்
நாங்கள் எண்ணிக்ைகயிட்டும் எைடயிட்டும்
பார்த்ேதாம். அப்ேபாது இருந்த ெமாத்த
எைடையயும் எண்ணிக்ைகையயும் எழுதி
ைவத்ேதாம்.

35 பிறகு சிைறயிலிருந்து மீண்ட யூத ஜனங்கள்
வந்து இஸ்ரேவலின் ேதவனுக்குத் தகனபலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேசர்த்து 12 காைளகள், 96
ெசம்மறி ஆட்டுக்கடாக்கள், 77 ஆட்டுக்குட்டிகள், 12
ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆகியவற்ைறப் பாவப் பரிகாரப்
பலியாகச் ெசலுத்தினர். இைவ அைனத்தும்
கர்த்தருக்கானத் தகனபலியாகும்.

36 பிறகு அவர்கள் அர்தசஷ்டாவின் கடிதத்ைத
ஐபிராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதிகளுக்குரிய
ஆளுநரிடமும், தைலவர்களிடமும் ெகாடுத்தனர்.
பிறகு அந்தத் தைலவர்கள் தங்கள் ஆதரைவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ஆலயத்திற்கும்
ெகாடுத்தனர்.

எஸ்றா 8:19
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யூதரல்லாதவர்களுடன் ெசய்த திருமணங்கள்

இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்து முடிந்த பிறகு,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்கள்
என்னிடம் வந்தனர். அவர்கள், “எஸ்றா,

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம்ைமச் சுற்றியுள்ள
ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத் தனிேய பிரித்து
ைவத்திருக்கவில்ைல. ஆசாரியர்களும்
ேலவியர்களும் தங்கைளத் தனிேய பிரித்து
ைவத்திருக்கவில்ைல. இவர்கள், கானானியர்,
ஏத்தியர், ெபர்சியர், எபூசியர், அம்ேமானியர்,
ேமாவாபியர், எகிப்தியர், எம்ேமாரியர் ஆகிய
ஜனங்களால் பாதிப்புக்குள்ளாகி, அவர்களின் தீயச்
ெசயல்களுக்கும் ஆளானார்கள். 2 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எங்கைளச் சுற்றியுள்ளவர்கைள
மணந்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
சிறப்புக்குரியவர்களாகக் கருதப்படத்தக்கவர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் இப்ேபாது தம்ேமாடு வாழும்
மற்றவர்கேளாடு கலந்துவிட்டனர். இந்த வைகயில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்களும் முக்கிய
அதிகாரிகளும் ஒரு ேமாசமான உதாரணமாக
இருந்தனர்” என்றனர். 3 நான் இைதப்பற்றி
ேகள்விப்பட்டதும், நான் கலக்கமைடந்தைதக்
காட்ட எனது ஆைடகைளயும் சால்ைவகைளயும்
கிழித்துக்ெகாண்ேடன். என் தைலயிலும் தாடியிலும்
உள்ள முடிையப் பிடுங்கிக்ெகாண்ேடன்.
அதிர்ச்சியைடந்தும் கலக்கமைடந்தும் நான்
உட்கார்ந்துவிட்ேடன். 4 பிறகு, ேதவனுைடய
சட்டங்கள் மீது மரியாைதக் ெகாண்ட
ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சினார்கள். அவர்கள்,
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீண்ட இஸ்ரேவலர்கள்
ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவர்கள் அல்ல என்பைத
அறிந்ததால் பயந்தார்கள். நான் அதிர்ச்சியும்
கலக்கமும் அைடந்ேதன். பலிக்கான மாைல
ேநரம்வைர நான் உட்கார்ந்திருந்ேதன். அந்த
ஜனங்கள் என்ைனச் சுற்றிக் கூடினார்கள்.

5 பிறகு பலிக்குரிய மாைல ேநரம் வந்ததும் நான்
எழுந்ேதன். அங்ேக அமர்ந்திருந்தெபாழுது,
பார்ப்பதற்கு ெவட்கப்படும்படியாக என்ைன நாேன
ஆக்கிக் ெகாண்ேடன். எனது ஆைடயும் சால்ைவயும்
கிழிந்திருந்தன. நான் முழங்காலிட்டு, என்
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ேநராக ைககைள
விரித்திருந்ேதன். 6 பிறகு நான் இந்த ெஜபத்ைதச்
ெசய்ேதன்.

“எனது ேதவேன, உம்ைமப் பார்ப்பதற்கு நான்
மிகவும் ெவட்கமும் குழப்பமும் அைடகிேறன். எங்கள்
தைலகைளவிட எங்கள் பாவங்கள்
உயரமாகிவிட்டைத அறிந்து ெவட்கப்படுகிேறன்.
எங்கள் குற்றங்கள் பரேலாகம்வைர எட்டியது. 7

எங்கள் முற்பிதாக்களின் காலமுதல் இன்றுவைர
நாங்கள் பலவைகயான பாவங்கைளச் ெசய்து
வருகிேறாம். நாங்கள் பாவம் ெசய்ததினால்
எங்களுைடய ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும்
தண்டிக்கப்பட்டனர். ெவளிநாட்டு ராஜாக்கள்
எங்கைளத் தாக்கி, எங்கள் ஜனங்கைள இழுத்துச்
ெசன்றனர். எங்களுக்குரிய ெசல்வங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு எங்கைள
அவமானத்திற்குள்ளாக்கிவிட்டார்கள். இன்றும் கூட
அேத நிைலதான் உள்ளது.

8 “ஆனால் இப்ேபாது, முடிவாக நீர் எங்கள் மீது
இரக்கத்துடன் இருக்கிறீர். அடிைமத்தனத்திலிருந்த
எங்களில் சிலைர விடுதைல ெசய்து, இந்தப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்கு அைழத்து வந்தீர்,
கர்த்தாேவ எங்களுக்குப் புதிய வாழ்வும்,
அடிைமத்தனத்திலிருந்து விடுதைலயும் தந்தீர். 9

ஆமாம், நாங்கள் அடிைமகளாய் இருந்ேதாம்.
ஆனால் நீர் எங்கைள எப்ேபாதும் அடிைமகளாய்
இருக்கவிடவில்ைல. எங்கேளாடு நீர் இரக்கமாய்
இருக்கிறீர். ெபர்சியா ராஜாக்கைளயும் எங்கள் மீது
கருைண காட்டுமாறு ெசய்தீர். உமது ஆலயம்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் நீர் எங்களுக்குப் புதிய
வாழ்க்ைகையக் ெகாடுத்தீர். எனேவ, நாங்கள் உமது
ஆலயத்ைத மீண்டும் புதிதாகக் கட்ட முடிந்தது.
ேதவேன, யூதாைவயும் எருசேலைமயும் காப்பாற்ற
ஒரு சுவர் கட்ட நீர் உதவிச்ெசய்தீர்.

10 “இப்ேபாது, ேதவேன உமக்கு நாங்கள் என்ன
ெசால்ல முடியும்? மீண்டும் நாங்கள் உம்முைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத நிறுத்திக்
ெகாண்ேடாம். 11 ேதவேன, நீர் உம்முைடய
ஊழியக்காரர்கைளயும், தீர்க்கதரிசிகைளயும்
பயன்படுத்தி உமது கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தீர். நீர்,
‘நீங்கள் வாழப் ேபாகிற நாடு அழிந்துேபான நாடு.
அது, அங்குள்ள ஜனங்களின் தீயச் ெசயல்களால்
அழிந்து ேபானது. இந்த நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு
இடத்திலும் அங்குள்ள ஜனங்கள் பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் இந்தத் ேதசத்ைதத் தங்கள் பாவங்களால்
அசிங்கப்படுத்திவிட்டனர். 12 எனேவ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள, அவர்களது பிள்ைளகைள உங்கள்
பிள்ைளகள் மணந்துக்ெகாள்ள
அனுமதிக்கேவண்டாம்! அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள்.
அவர்களது ெபாருட்கைள விரும்பாதீர்கள்! எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். எனேவ நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும், இந்த நாட்டிலுள்ள
நல்லவற்ைற அனுபவிப்பவர்களாகவும் இருப்பீர்கள்.
பிறகு இந்த நிலத்ைத உமது பிள்ைளகளுக்குக்
ெகாடுக்கலாம்’ என்று ெசான்னீர்.

13 “எங்களுைடய ெசாந்தத் தவறுகளால்தான்
எங்களுக்கு தீைமகள் ஏற்பட்டன. நாங்கள்
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்திருக்கிேறாம், எங்களிடம்
நிைறய குற்றங்கள் உள்ளன. ஆனால், எங்கள்
ேதவனாகிய நீர் எங்களுக்குரிய
தண்டைனகைளவிடக் குைறவாகேவ தண்டித்தீர்.
நாங்கள் பயங்கரமான பாவங்கைளச்
ெசய்திருக்கிேறாம். நாங்கள் மிக ேமாசமாகத்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும். ஆனால் நீர்
எங்கைள அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்டிருக்கின்றீர்.
14 எனேவ, நாங்கள் உம்முைடய கட்டைளகைள
மீறக்கூடாது என்று ெதரிந்துக்ெகாண்ேடாம்.
அவர்கைள நாங்கள் மணந்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
அவர்கள் தீய பாவங்கைள ெசய்தனர். ேதவேன,
நாங்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
மணந்துக்ெகாண்டிருந்தால், எங்கைள நீர் முழுவதும்
அழித்துவிடுவீர் என்பைத அறிேவாம்! பிறகு,
இஸ்ரேவலர் எவரும் உயிேராடு
இருக்கமாட்டார்கள்.

15 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர்
நல்லவர்! நீர் இன்னும் எங்களில் சிலைர வாழ
விட்டிருக்கிறீர். ஆமாம், நாங்கள் குற்றவாளிகேள!
எங்கள் குற்றமனப்பான்ைமயால் எங்களில் ஒருவரும்
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உமது முன்னிைலயில் நிற்க
அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.”

ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள ஒப்புக்ெகாள்ளுதல்

எஸ்றா ெஜபம் ெசய்து அறிக்ைகயிட்டான்.
அழுதுக்ெகாண்ேட அவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்கு முன்பு விழுந்தான். எஸ்றா

இவ்வாறு ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் ஆண், ெபண், குழந்ைதகள் என ஒரு
ெபரிய கூட்டம் அவைரச் சுற்றிக்ெகாண்டது.
அவர்களும் அவேராடு ேசர்ந்து மிகப் பலமாக
அழுதார்கள். 2 அப்ேபாது ஏலாமின் சந்ததியில்
ஒருவனான, ெயகிேயலின் குமாரன் ெசக்கனியா
எஸ்றாவிடம் ேபசினான். ெசக்கனியா, “நான் நமது
ேதவனிடம் உண்ைமயாக இருக்கவில்ைல. நம்ைம
சுற்றியிருப்பவர்கைள நாம் மணந்துக்ெகாண்ேடாம்.
ஆனால் நாங்கள் இைதச் ெசய்திருந்தாலும்,
இஸ்ரேவலுக்கான நம்பிக்ைக இன்னும் இருக்கிறது.
3 இப்ேபாது நாம் ேதவனுக்கு முன்னால் ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாள்ேவாம். அதன்படி
அப்படிப்பட்ட நமது ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் அகற்றிவிடுேவாம். எஸ்றா மற்றும்
நமது ேதவனுைடய சட்டங்கைள மதிக்கும்
ஜனங்களின் அறிவுைரையப் பின்பற்றுவதற்காக நாம்
அைதச் ெசய்ேவாம். நாம் ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிேவாம். 4 எஸ்றா,
எழுந்திரும், இது உங்கள் ெபாறுப்பு, ஆனால்
நாங்கள் உங்கைள ஆதரிப்ேபாம். எனேவ
ைதரியமாக ெசயல்படும்” என்றான்.

5 எனேவ எஸ்றா எழுந்தான். தைலைம
ஆசாரியர்கைளயும், ேலவியர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவைரயும் தன் ெசால்லுக்குக்
கட்டுப்படும்படி வாக்குறுதி பண்ணச்ெசய்தான். 6

பிறகு, எஸ்றா ேதவனுைடய ஆலயத்தில் இருந்து
ெவளிேயப் ேபானான். எலியாசிபின் குமாரனான
ேயாகனானின் அைறக்குப் ேபானான். அங்ேக, அவன்
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீண்ட ஜனங்களுக்காக
உணவு உண்ணாமலும், தண்ணீர் குடியாமலும்
இருந்தான். காரணம் அவன் இன்னும் ேசாகமாக
இருந்தான். எருசேலமிற்குத் திரும்பி வந்த
ஜனங்கைளப் பற்றி மிகவும் ேசாகமாயிருந்தான். 7

யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள அைனத்து
இடங்களுக்கும் ஒரு ெசய்திைய அனுப்பினான்.
அச்ெசய்தி, அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீண்டு
எருசேலமிற்கு வந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவைரயும்
எருசேலமில் கூடும்படிச் ெசான்னது. 8 மூன்று
நாட்களுக்குள் எந்த இஸ்ரேவலனும் எருசேலமிற்கு
வராவிட்டால், தம் ெசாத்துக்கைள இழக்க
ேவண்டியதிருக்கும். இந்த முடிைவ முக்கிய
அதிகாரிகளும், மூப்பர்களும் எடுத்தனர்.
கூட்டத்திற்கு வராதவர்கள் அந்தக் குழுவின்
உறுப்பினராக இல்லாமல் ேபாவார்கள்.

9 எனேவ, எருசேலமில் மூன்று நாட்களுக்குள்,
யூதா மற்றும் ெபன்யமீனில் உள்ள அைனவரும் வந்து
கூடினார்கள். 9வது மாதத்தின் 20வது நாளில் ஆலய
பிரகாரத்தில் அைனவரும் கூடினார்கள்.
இக்கூட்டத்தாலும் அப்ேபாது ெபய்த ெபரு
மைழயால் ஜனங்கள் மிகவும் கலக்கமைடந்தார்கள்.
10 பிறகு ஆசாரியனான எஸ்றா எழுந்து

ஜனங்களிடம் ேபசினான். “நீங்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயானவர்களாக இல்ைல. நீங்கள்
அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டீர்கள்.
இைதச் ெசய்ததன் மூலம் இஸ்ரேவலர்கைள ேமலும்
குற்றவாளிகளாக்கிவிட்டீர்கள். 11 இப்ேபாது,
நீங்கள் பாவம் ெசய்தீர்கள் என்பைத கர்த்தரிடம்
ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும். கர்த்தர் உங்கள்
முற்பிதாக்களின் ேதவன். நீங்கள் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள்
உங்கைளச் சுற்றியுள்ள ஜனங்களிடமிருந்தும்,
உங்கள் அயல்நாட்டு மைனவியரிடம் இருந்தும்
தனித்திருங்கள்” என்றான்.

12 பிறகு அங்கு கூடியுள்ள கூட்டம் முழுவதும்
எஸ்றாவிற்குப் பதில் ெசான்னது. அவர்கள் உரத்த
குரலில், “எஸ்றா, நீர் ெசால்வது சரி! நீர் ெசால்லும்
காரியங்கைள நாங்கள் ெசய்யேவண்டும். 13 ஆனால்
இங்ேக நிைறய ேபர் இருக்கிறார்கள். இது மைழ
காலமாகவும் இருக்கிறது. எனேவ எங்களால்
ெவளிேய தங்கமுடியாது. நாங்கள் மிக ேமாசமான
பாவங்கைளச் ெசய்துவிட்ேடாம். எனேவ இந்தப்
பிரச்சிைனைய ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களில்
தீர்க்க முடியாது. 14 இங்ேக கூடியுள்ள
அைனவருக்காகவும் எங்கள் தைலவர்கள் முடிவுச்
ெசய்யட்டும். எங்கள் நகரங்களில் அயல்நாட்டுப்
ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டவர்கள் எல்லாம் ஒரு
திட்டமிட்ட நாளில் இங்ேக எருசேலமில் கூடட்டும்.
அவர்கள் இங்கு மூப்பர்கேளாடும் நகர
நீதிபதிகேளாடும் வரட்டும். பிறகு எங்கள் மீது ேதவன்
ேகாபங்ெகாள்ளாமல் இருப்பார்” என்றனர்.

15 மிகச் சிலேர இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக
இருந்தனர். அவர்கள் ஆசேகலின் குமாரனான
ேயானத்தானும், திக்வாவின் குமாரனான யக்சியாவும்
ஆவார்கள். ேலவியர்களில் ெமகல்லாவும்,
சப்ேபதாவும் இதற்கு எதிராக இருந்தனர்.

16 எனேவ எருசேலமிற்குத் திரும்பி வந்த
இஸ்ரேவலர்கள் இத்திட்டத்ைத ஏற்றுக்
ெகாண்டனர். ஆசாரியனாகிய எஸ்றா, குடும்பத்
தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன்
ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ேபரால்
அைழக்கப்பட்டனர். பத்தாவது மாதத்தின் முதல்
நாளில் அவர்கள் கூடியமர்ந்து, ஒவ்ெவாரு
வழக்ைகயும் ஆராய்ந்தனர். 17 அடுத்த ஆண்டின்
முதல் மாதத்தின் முதல் நாளில், அவர்கள்
அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்து
ெகாண்டவர்கைளப் பற்றி விசாரித்து முடித்தனர்.

அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்களின் பட்டியல்

18 அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்துக் ெகாண்ட
ஆசாரியர் சந்ததியினரின் ெபயர்கள்:
ேயாசதாக்கின் குமாரனாகிய ெயசுவா என்பவனின்
சந்ததியிலும் ெயசுவாவின் சேகாதரர்களும்;
மாெசயா, எலிேயசர், யாரீப், ெகதலியா
ஆகிேயார். 19 இவர்கள் அைனவரும் தம்
மைனவியைர விவாகரத்து ெசய்வதாக
வாக்களித்தனர். தங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
மந்ைதயிலிருந்து ஒரு ெசம்மறியாட்டுக் கடாைவக்
குற்றநிவாரண பலியாகக் ெகாடுத்தார்கள். தங்கள்
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குற்ற மனப்பான்ைமயால் அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்தனர்.
20 இம்ேமர் என்பவனின் சந்ததியில், அனானியும்
ெசபதியாவும்.
21 ஆரீம் என்பவனின் சந்ததியில், மாெசயா,
எலியா, ெசமாயா, ெயகிேயல், உசியா ஆகிேயார்.
22 பஸ்கூர் என்பவனின் சந்ததியில் எலிேயானாய்,
மாெசயா, இஸ்மேவல், ெநதெனேயல், ேயாசபாத்,
எலாசா ஆகிேயார்.
23 ேலவியரில் ேயாசபாத், சிேமயி, ெகலிதா
(இவனுக்கு ெகலாயா என்ற ேபருமுண்டு),
ெபத்தகீயா, யூதா, எலிேயசர் ஆகிேயார்

அயல் ேதசத்துப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.

24 பாடகரில் எலியாசிபும்,
வாசல் காவலாளரில் சல்லூம், ேதேலம், ஊரி
ஆகிேயார்

அயல் ேதசத்துப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.
25 மற்ற இஸ்ரேவலருக்குள்ேள கீழ்க்கண்டவர்கள்
அைனவரும் அயல்ேதசப் ெபண்கைள மணந்துக்
ெகாண்டவர்கள்.
பாேராஷின் சந்ததியில்: ரமீயா, ெயசியா, மல்கியா,
மியாமின், எெலயாசார், மல்கிஜா, ெபனாயா
ஆகிேயார்.
26 ஏலாமின் சந்ததியில் மத்தனியா, சகரியா,
ெயகிேயல், அப்தி, ெயரிேமாத், எலியா ஆகிேயார்.
27 சத்தூவின் சந்ததியில்: எலிேயானாய்,
எலியாசிப், மத்தனியா, ெயரிேமாத், சாபாத்,
அசிசா ஆகிேயார்.

28 ெபபாய் என்பவனின் சந்ததியில்: ேயாகனான்,
அனனியா, சாபாயி, அத்லாயி ஆகிேயார்.
29 பானி என்பவனின் சந்ததியில்: ெமசுல்லாம்,
மல்லூக், அதாயா, யாசுப், ெசயால், ராேமாத்
ஆகிேயார்.
30 பாகாத்ேமாவாப் என்பவனின் சந்ததியில்
அத்னா, ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா,
மத்தனியா, ெபசெலேயல், பின்னூயி, மனாேச
ஆகிேயார்.
31 ஆரீம் என்பவனின் சந்ததியில்: எலிேயசர்,
இஷியா, மல்கியா, ெசமாயா, ஷிமிேயான். 32

ெபன்யமீன், மல்லூக், ெசமரியா ஆகிேயார்.
33 ஆசும் என்பவனின் சந்ததியில்: மத்னாயி,
மத்தத்தா, சாபாத், எலிெபேலத், எெரமாயி,
மனாேச, சிெமயி ஆகிேயார்.
34 பானி என்பவனின் சந்ததியில்: மாதாயி,
அம்ராம், ஊேவல், 35 ெபனாயா, ெபதியா,
ெகல்லூ, 36 வனியா, ெமெரேமாத், எெலயாசீப், 37

மத்தனியா, மதனாய், யாசாய்,
38 பானிபின்னூயி என்பவனின் சந்ததியில்:
சிெமயி, 39 ெசேலமியா, நாத்தான், அதாயா, 40

மக்நாத்பாயி, சாசாயி, சாராயி, 41 அசெரேயல்,
ெசேலமியா, ெசமரியா, 42 சல்லூம், அமரியா,
ேயாேசப் ஆகிேயார்.
43 ேநேபா என்பவனின் சந்ததியில்: ஏெயல்,
மத்தித்தியா, சாபாத், ெசபினா, யதாய், ேயாேவல்,
ெபனாயா ஆகிேயார்.

44 இவர்கள் அைனவரும் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்திருந்தனர். சிலருக்கு அவர்கேளாடு
குழந்ைதகளும் இருந்தனர்.
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1

2

ெநேகமியா

ெநேகமியாவின் ெஜபம்

இைவகள் ெநேகமியாவின் வார்த்ைதகள்.
ெநேகமியா அகலியாவின் குமாரன்.
ெநேகமியாவாகிய நான் கிஸ்ேலயு மாதத்தில்

சூசான் என்னும் தைலநகரத்தில் இருந்ேதன். இது
அர்தசஷ்டா ராஜாவாகிய இருபதாவது ஆண்டு. 2

நான் சூசானில் இருந்தேபாது என் சேகாதரர்களில்
ஒருவனான ஆனானியும் ேவறு சில மனிதர்களும்
யூதாவிலிருந்து வந்தனர். நான் அவர்களிடம் அங்கு
வாழும் யூதர்கைளப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அந்த
யூதர்கள் சிைறவாசத்திலிருந்து தப்பித்து இன்னும்
யூதாவில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். நான்
அவர்களிடம் எருசேலம் நகரத்ைதப்பற்றியும்
விசாரித்ேதன்.

3 ஆனானியும் அவேனாடு இருந்த மனிதர்களும்,
“ெநேகமியா, சிைறவாசத்திலிருந்து தப்புவித்து யூதா
நாட்டில் வாழ்கிற யூதர்கள் மிகுந்த துன்பத்தில்
இருக்கின்றனர். அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த
ெதால்ைலகளிலும் அவமானத்திலும் இருக்கின்றனர்.
ஏெனன்றால் எருசேலமின் சுவர் உைடந்து
விழுந்தது. அதன் வாசல்கள் ெநருப்பால் எரிந்தன”
என்றனர்.

4 நான் எருசேலம் ஜனங்கைளப் பற்றியும் அதன்
சுவைரப் பற்றியும் ேகள்விப்பட்டதும் கவைல
அைடந்ேதன். நான் உட்கார்ந்து கதறிேனன். நான்
பல நாள் துக்கமாக இருந்ேதன். உண்ணாமல்
இருந்து பரேலாகத்தின் ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்ேதன். 5 பிறகு இந்த ெஜபத்ைத ெஜபித்ேதன்:
“பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீேர
உயர்ந்தவர், வல்லைமயுள்ள ேதவன். உம்ைம
ேநசித்து உமது கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படியும்
ஜனங்கேளாடு தான் ெசய்துெகாண்ட அன்பின்
உடன்படிக்ைகைய நிைறேவற்றும் ேதவன் நீேர.
6 “உமக்கு முன்னால் இரவும் பகலும் ெஜபம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிற உமது அடியானின்
ெஜபத்ைதக் ேகட்கும்படி தயவுெசய்து உமது
கண்கைளயும் காதுகைளயும் திறவும். நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களான உமது அடியார்களுக்காக
ெஜபம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகிய நாங்கள் உமக்கு எதிராகச் ெசய்த
பாவங்கைள நான் அறிக்ைகயிடுகின்ேறன். நான்
உமக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்திருக்கிேறன் என்றும்
என் தந்ைதயின் வீட்டார் உமக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்திருக்கிறார்கள் என்றும் நான்
அறிக்ைகயிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 7 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகிய நாங்கள் உமக்கு மிகவும்
தீயவர்களாக இருந்ேதாம். நீர் உமது அடியாரான
ேமாேசக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகள்,

ேபாதைனகள், சட்டங்கள் ஆகியவற்றிற்கு நாங்கள்
அடி பணிந்திருக்கவில்ைல.
8 உமது அடியாரான ேமாேசக்கு, நீர் ெகாடுத்த
கட்டைளைய தயவுெசய்து நிைனவுக்கூரும். நீர்
அவனிடம், “இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகிய நீங்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவிட்டால் நான்
உங்கைளப் பலவந்தமாக மற்ற நாடுகளுக்குள்
சிதறடிப்ேபன். 9 நீங்கள் என்னிடம் திரும்பிவந்து
எனது கட்டைளகளுக்கு அடிபணிவீர்களானால்
பிறகு நான் ெசால்லுகிற இது நடக்கும். ஜனங்கள்
தம் வீடுகளிலிருந்து பலவந்தமாக ெவளிேய
அனுப்பப்பட்டு பூமியின் கைடசி எல்ைலகளில்
இருந்தாலும் அங்கிருந்து அவர்கைள நான்
ஒன்றுேசர்ப்ேபன். எனது நாமத்ைத விளங்கும்படி
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்திற்கு நான் அவர்கைளத்
திரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்” என்று கூறினீர்.
10 இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் உமது
அடியவர்களாகவும் ஜனங்களாகவும் இருக்கின்றனர்.
நீர் உமது வல்லைமயினாலும், உமது பலத்த
கரத்தினாலும் அந்த ஜனங்கைள மீட்டீர். 11 எனேவ
கர்த்தாேவ, எனது ெஜபத்ைதக் ேகளும். நான் உமது
அடியான். உமது நாமத்தில் மரியாைத
ைவத்திருக்கிற உமது அடியார்களின்
ெஜபங்கைளக்ேகளும். கர்த்தாேவ, நான் ராஜாவின்
திராட்ைசரசப் பணியாள் என்பது உமக்குத் ெதரியும்.
எனேவ இன்று எனக்கு உதவும். ராஜாவிடத்தில்
உதவி ேகட்கிறேபாது நீர் எனக்கு உதவும். என்
காரியத்ைதக் ைககூடி வரப்பண்ணும்.
ராஜாவுக்கு நான் விருப்பமுைடயவனாக
இருக்கும்படி உதவும்.

அர்தசஷ்டா ராஜா ெநேகமியாைவ எருசேலமிற்கு
அனுப்புகிறான்

அர்தசஷ்டா ராஜாவின் இருபதாம்
ஆட்சியாண்டில், நிசான் மாதத்தில்
ெகாஞ்சம் திராட்ைசரசம் ராஜாவுக்கு

ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான் திராட்ைசரசத்ைத
எடுத்து ராஜாவுக்கு ெகாடுத்ேதன். நான் ராஜாேவாடு
இருக்கும்ேபாது எப்ெபாழுதும் துக்கமாக
இருந்ததில்ைல. ஆனால் இப்ெபாழுது நான்
துக்கமாய் இருந்ேதன். 2 எனேவ ராஜா என்னிடம்,
“நீ ேநாயுற்றிருக்கிறாயா? ஏன் துக்கமாய்
காணப்படுகிறாய்? உனது இதயம் துக்கத்தால்
நிைறந்திருப்பது ேபான்று நான் எண்ணுகிேறன்”
என்று ேகட்டான்.
பிறகு நான் மிகவும் பயந்ேதன். 3 பயந்தாலும் கூட
நான் ராஜாவிடம், “ராஜா என்ெறன்றும் வாழ்வாராக!
நான் துக்கமாய் இருக்கிேறன். ஏெனன்றால் எனது
முற்பிதாக்களின் கல்லைறகள் உள்ள நகரம்
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பாழாயிற்று. அதன் வாசல்கள் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டன” என்ேறன்.

4 பிறகு ராஜா என்னிடம், “நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று நீ விரும்புகின்றாய்?” என்று
ேகட்டான்.
நான் பதில் ெசால்வதற்கு முன்னால் நான்
பரேலாகத்தில் இருக்கிற ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்ேதன். 5 பிறகு நான் ராஜாவுக்கு, “இது
ராஜாவுக்கு பிடித்தமானதாக இருந்தால், நான்
உமக்கு நல்லவனாக இருந்திருந்தால், தயவுெசய்து
எனது முற்பிதாக்கள் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ள
யூதாவிற்கு என்ைன அனுப்பும். யூதாவில் நான் ேபாய்
எருசேலம் நகரத்ைத மீண்டும் கட்ட விரும்புகிேறன்”
என்று பதில் ெசான்ேனன்.

6 இராணி ராஜாவுக்கு அடுத்து அமர்ந்துக்
ெகாண்டிருந்தாள். ராஜா என்னிடம், “நீ ேபாய் வர
எவ்வளவு காலம் எடுக்கும். நீ இங்ேக எப்ெபாழுது
திரும்பி வருவாய்?” என்று ேகட்டான்.
ராஜா என்ைன அனுப்புவதில் சந்ேதாஷப்பட்டான்.
எனேவ நான் அவனுக்குக் குறிப்பிட்ட காலத்ைதச்
ெசான்ேனன்.

7 நான் ராஜாவிடம், “ராஜாவுக்கு விருப்பமானால்
எனக்கு உதவலாம். நான் உதவி ேகட்கலாமா?
ஐபிராத்து நதிக்கு ேமற்கிலுள்ள பகுதிகளின்
ஆளுநர்களிடம் காட்ட எனக்கு சில கடிதங்கைளத்
தயவு ெசய்துக் ெகாடும். யூதாவிற்கு ேபாகும் வழியில்,
அவர்களின் பகுதிகளின் வழியாகப் ேபாவதற்கான
அனுமதிைய ஆளுநர்களிடம் ெபற இக்கடிதங்கள்
எனக்குத் ேதைவப்படுகின்றன. 8 வாசல்கள்,
சுவர்கள், ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள சுவர்கள் மற்றும்
எனது வீடு ஆகியவற்றிற்குத் ேதைவயான மரத்தடிகள்
எனக்குத் ேதைவப்படுகின்றது. எனேவ
உம்மிடமிருந்து ஆசாப்பிற்கு ஒரு கடிதம் எனக்குத்
ேதைவ. உமது காடுகளுக்கு ஆசாப் ெபாறுப்பு
அதிகாரி” என்ேறன்.
ராஜா எனக்குக் கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தான்.
நான் ேகட்டவற்ைறெயல்லாம் கூட ெகாடுத்தான்.
ஏெனன்றால் ேதவன் என்னிடம் கருைணேயாடு
இருந்ததால், ராஜா இவற்ைறச் ெசய்தான்.

9 எனேவ, நான் ஐபிராத்து நதியின் ேமற்குப்
பகுதியின் ஆளுநர்களிடம் ெசன்ேறன்.
ராஜாவிடமிருந்து ெபற்ற கடிதங்கைள
ஆளுநர்களிடம் ெகாடுத்ேதன். ராஜா என்னுடன்
பைட அதிகாரிகைளயும் குதிைர வீரர்கைளயும்
அனுப்பியிருந்தான். 10 நான் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கின்ேறன் என்பது பற்றி
சன்பல்லாத்தும் ெதாபியாவும் ேகள்விப்பட்டனர்.
அவர்கள் இடிந்து ேபானார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு உதவ ஒருவன் வந்திருக்கிறான் என்று
அறிந்து ேகாபமுற்றனர். சன்பல்லாத்
ஓேரானியனிலிருந்தும் ெதாபியா
அம்ேமானியாவிலிருந்தும் வந்த அதிகாரிகள்.

ெநேகமியா எருசேலம் சுவர்கைளக்
கண்காணிக்கிறான்

11 நான் எருசேலமிற்குப் ேபாேனன். நான் அங்கு
மூன்று நாட்கள் தங்கிேனன். பிறகு இரவில் நான் சில
மனிதர்கேளாடு புறப்பட்ேடன். எருசேலமிற்காக
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேதவன் என்

இதயத்தில் ைவத்திருக்கிறார் என்பைதப்பற்றி நான்
எவரிடமும் ெசால்லியிருக்கவில்ைல. நான் சவாரி
ெசய்து வந்த குதிைரையத் தவிர ேவறு குதிைரகள்
என்னிடம் இல்ைல. 13 இருட்டாக இருக்கும்ேபாது
நான் பள்ளத்தாக்கின் வாசல் வழியாகப் ேபாய்
வலுசர்ப்பத்துரவு மற்றும் குப்ைபேமட்டு வாசைல
ேநாக்கிச் சவாரி ெசய்ேதன். உைடக்கப்பட்டிருந்த
எருசேலமின் சுவர்கைளயும், ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டிருந்த சுவர்களிலுள்ள வாசல்கைளயும்
நான் பார்ைவயிட்ேடன். 14 பிறகு நான் அங்கிருந்து
நீருற்று வாசலுக்கும் ராஜாவின் குளத்துக்கும்
ெசன்ேறன். ஆனால் நான் அருகில் ெநருங்கும்ேபாது
எனது குதிைர ெசல்வதற்குப் ேபாதிய இடம் இல்ைல
என்பைதக் கண்டுக்ெகாள்ள முடிந்தது. 15 எனேவ,
இருட்டில் நான் பள்ளத்தாக்கிற்குச் ெசன்ேறன்.
இறுதியாக நான் திரும்பி, பள்ளத்தாக்கின் வாசல்
வழியாகத் திரும்பி வந்ேதன். 16 இஸ்ரேவலின்
முக்கிய அதிகாரிகளும் மற்ற ஜனங்களும் நான்
எங்ேக ேபாய் வந்ேதன் என்பைதயும், நான் என்ன
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்ேதன் என்பைதயும்
அறியவில்ைல. யூதர்கள், ஆசாரியர்கள், அரச
குடும்பத்தினர், அதிகாரிகள், அந்தந்த ேவைலையச்
ெசய்யப்ேபாகும் ஜனங்களுக்கும் நான் எதுவும்
ெசால்லவில்ைல.

17 பிறகு நான் அந்த ஜனங்களிடம், “இங்ேக
நமக்குள்ள துன்பத்ைத உங்களால் பார்க்க முடியும்.
எருசேலம் பாழாகியிருக்கிறது. இதன் வாசல்கள்
ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வாருங்கள்
மீண்டும் நாம் எருசேலமின் சுவர்கைளக் கட்டுேவாம்.
அதன்பின் ஒருேபாதும் நாம்
அவமானமைடந்தவர்களாக இருக்கமாட்ேடாம்”
என்ேறன்.

18 நான் அந்த ஜனங்களிடம் ேதவன் என்னிடம்
கருைணேயாடு இருப்பைதப் பற்றியும் ெசான்ேனன்.
ராஜா என்னிடம் ெசால்லியிருந்தவற்ைறப் பற்றியும்
நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன். பிறகு அந்த
ஜனங்கள், “இப்ெபாழுது நாம் ேவைலைய
ஆரம்பிக்கலாம்” என்று பதிலுைரத்தனர். எனேவ
இந்த நல்ல ேவைலைய நாங்கள் ெதாடங்கிேனாம்.
19 ஆனால் ஓேரானியனான சன்பல்லாத்தும்
அம்ேமானியனான ெதாபியா என்னும்
ேவைலக்காரனும் அரபியனான ேகேஷமும் நாங்கள்
மீண்டும் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம் என்பைதக்
ேகள்விப்பட்டனர். அவர்கள் மிக இழிவான வழியில்
எங்கைளக் ேகலிச் ெசய்தனர். அவர்கள், “நீங்கள்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள்
ராஜாவுக்கு எதிராகிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்களா?”
என்று ேகட்டனர்.

20 ஆனால் நான் அந்த மனிதர்களிடம்,
“பரேலாகத்தில் உள்ள ேதவன் எங்களுக்கு
ைகக்கூடிவர உதவுவார். நாங்கள் ேதவனுைடய
அடியார்கள். நாங்கள் இந்த நகரத்ைத மீண்டும்
கட்டுேவாம். இந்த ேவைலக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு
உதவ முடியாமல் ேபாகும். உங்கள் குடும்பத்தில்
எவரும் இங்ேக எருசேலமில் வாழவில்ைல. இந்த
நாட்ைட நீங்கள் ெசாந்தம் ெகாள்ளவில்ைல. இந்த
இடத்தில் உங்களுக்கு எவ்வித உரிைமயும் இல்ைல”
என்று ெசான்ேனன்.
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3

சுவைரக் கட்டுபவர்கள்

தைலைம ஆசாரியரின் ெபயர் எலியாசீப்.
எலியாசீபும் அவனது சேகாதரர்களாகிய
ஆசாரியர்களும் எழுந்துப் ேபாய்

ஆட்டுவாசைலக் கட்டினார்கள். அவர்கள் ெஜபம்
ெசய்து அந்த வாசைலக் கர்த்தருக்குரிய
பரிசுத்தமானதாக ஆக்கினார்கள். அவர்கள் சுவரில்
கதவுகைள ைவத்தனர். அந்த ஆசாரியர்கள்
எருசேலமின் சுவரில் நூறு என்னும் ேகாபுரம்வைரயும்
அனெனேயலின் ேகாபுரம்வைரயும் ேவைல
ெசய்தனர். அவர்கள் ெஜபம் ெசய்து தங்கள்
ேவைலையக் கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானதாக
ஆக்கினார்கள்.

2 எரிேகாவிலிருந்து வந்த மனிதர்கள்
ஆசாரியர்களுக்கு அருகில் சுவர்கள் கட்டினார்கள்.
இம்ரியின் குமாரனாகிய சக்கூர் எரிேகாவின்
மனிதர்களுக்கு அருகில் கட்டினான்.

3 ெசனாவின் குமாரர்கள் மீன்வாசைலக்
கட்டினார்கள். சரியான இடத்தில் உத்திரம்
ைவத்தனர். அவர்கள் அந்தக் கட்டிடத்திற்கு
கதவுகைள ைவத்தனர். பிறகு அந்த கதவிற்குப்
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.

4 உரியாவின் குமாரனான ெமெரேமாத் சுவரின்
அடுத்தப் பகுதிையப் பழுதுபார்த்து கட்டினான்.
(ேகாசின் குமாரன் உரியா.)
ெபரகியாவின் குமாரனான ெமசுல்லாம் அதற்கு
அடுத்த சுவைரப் பழுதுபார்த்து கட்டினான்
(ெமேஷசாெபேயலின் குமாரன் ெபரகியா.)
பானாவின் குமாரனாகிய சாேதாக் அருகிலுள்ள
சுவைரப் பழுதுபார்த்து கட்டினான்.

5 ெதக்ேகாவா ஊரார் அவர்கள் அருேக
பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள். ஆனால் அவர்களது
தைலவர்கேளா அவர்களின் ஆளுநரான
ெநேகமியாவிற்கு ேவைல ெசய்ய மறுத்துவிட்டனர்.

6 ேயாய்தாவும் ெமசுல்லாமும் பைழய வாசைல
பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள். ேயாய்தா, பெசயாகின்
குமாரன். ெமசுல்லாம், ேபேசாதியாவின் குமாரன்.
அவர்கள் அதற்கு தூண்கள் அைமத்தனர். அவர்கள்
கதவுகைளயும் அதற்குரிய பூட்டுகள் மற்றும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ெபாருத்தினார்கள்.

7 கிபிேயான் மற்றும் மிஸ்பா ஊர்களின் மனிதர்கள்
அடுத்த பகுதிையப் பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள்.
அந்த ேவைலைய ெமலதீயா என்னும்
கிபிேயானியனும், யாேதான் என்னும்
ெமேராேனாத்தியனும் ெசய்தனர். மிஸ்பா மற்றும்
கிபிேயான் ஐபிராத்து நதியிைடேய ேமற்கு பகுதியின்
ஆளுநரின் ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்தது.

8 அராயாவின் குமாரனான ஊசிேயல் அடுத்தப்
பகுதிையப் பழுதுபார்த்து கட்டினான். ஊசிேயல் ஒரு
ெபாற்ெகால்லனாய் இருந்தான். ைதலக்காரர்களில்
ஒருவரான அனனியா அடுத்தப் பகுதிையப்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். அம்மனிதர்கள் அந்த
அகன்ற மதில்வைரக்கும் எருசேலைமக் கட்டிப்
பழுதுபார்த்தனர்.

9 ஊரின் குமாரனான ெரப்பாயா அவர்கள் அருேக
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். ெரப்பாயா, எருசேலமின்
பாதி பகுதிக்குரிய ஆளுநர்.

10 அருமாப்பின் குமாரனான ெயதாயா அடுத்த
சுவர் பகுதிையக் கட்டினான். ெயதாயா தனது

ெசாந்த வீட்டின் அருகிலுள்ளவற்ைறப் பழுதுபார்த்து
கட்டினான். ஆசாப் ெநயாவின் குமாரனான அத்தூஸ்
அடுத்தப் பகுதிையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 11

ஆரீமின் குமாரனான மல்கிஜாவும் பாகாத்ேமாவாபின்
குமாரனான அசூபும் அடுத்தப் பகுதிையப் பழுது
பார்த்துக் கட்டினார்கள். சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதயும் அவர்கள் பழுதுபார்த்தார்கள்.

12 அேலாேகசின் குமாரனான சல்லும் அடுத்த
சுவர்பகுதிையப் பழுதுபார்த்தான். அவனது
குமாரத்திகள் அவனுக்கு உதவினார்கள். சல்லூம்
எருசேலமின் பாதி பகுதிக்கு ஆளுநராக இருந்தான்.

13 ஆனூனும் சாேனாவாகின் குடிமக்களும்
பள்ளத்தாக்கின் வாசைலப் பழுதுபார்த்தனர்.
அவர்கள் அதைனக் கட்டி அதற்கு கதவுகைள
அைமத்தனர். பிறகு அவர்கள் அதற்குப்
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாைளயும் ெபாருத்தினர்.
அவர்கள் குப்ைபேமட்டு வாசல் வைரக்கும் 500
ெகஜம் சுவைரக் கட்டினார்கள்.

14 ெரக்காவின் குமாரனான மல்கியா, குப்ைப
ேமட்டு வாசைலப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
மல்கியா, ெபத்ேகேரமின் மாகாணத்து ஆளுநராக
இருந்தான். அவன் வாசைலக் கட்டினான். அதற்குக்
கதவுகைளப் ெபாருத்தினான். பிறகு அதற்குரிய
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ைவத்தான்.

15 அவன் நீருற்று வாசைல பழுதுபார்த்தான்.
ெகால்ேலாேசயின் குமாரனான சல்லூம் மிஸ்பா
மாகாணத்து ஆளுநர், அவன் வாசைல அைமத்து
அதற்குக் கூைரையயும் ேபாட்டான். பிறகு அதற்கு
கதவுகைளயும் ைவத்தான். அதற்குரிய பூட்டுகைளயும்
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு ைவத்தான். சல்லூம்,
சீேலாவாவின் குளத்து சுவைரயும் கட்டினான். அது
ராஜாவினுைடய ேதாட்டத்ைத அடுத்து இருந்தது.
தாவீது நகரத்திலிருந்து இறங்குகிற
படிக்கட்டுகைளயும் அவன் கட்டிமுடித்தான்.

16 அஸ்பூகின் குமாரனான ெநேகமியா அடுத்தப்
பகுதிையப் பழுதுபார்த்தான். இந்த ெநேகமியா
ெபத்சூர் மாவட்டத்தின் பாதிப் பகுதிக்கு ஆளுநராக
இருந்தான். இவன் தாவீதின் கல்லைறகளுக்கு
எதிரான இடம்வைரயும் பழுதுபார்த்தான். அேதாடு
ெவட்டப்பட்ட குளம் வைரயிலும்,
பராக்கிரமசாலிகளின் வீடுவைரயிலும் உள்ளவற்ைறப்
பழுதுபார்த்தான்.

17 ேலவியின் ேகாத்திரத்தார் அடுத்தப் பகுதிையப்
பழுதுபார்த்தனர். ேலவியர்கள் பானியின் குமாரனான
ேரகூமிற்குக் கீழ் ேவைலபார்த்தனர். அடுத்தப்
பகுதிைய அசபியா பழுதுபார்த்தான். அசபியா,
ேககிலா மாவட்டத்தின் பாதிப் பகுதிக்கு ஆளுநராக
இருந்தான். அவன் தனது ெசாந்த மாவட்டத்திற்ேக
பழுதுபார்த்தான்.

18 அடுத்தப் பகுதிைய அவனது சேகாதரர்கள்
பழுதுபார்த்தனர். அவர்கள் எனாதாதின் குமாரனான
பின்னூவியின் கீழ் ேவைல பார்த்தனர். பின்னூவி,
ேககிலா மாவட்டத்தின் பாதிப் பகுதிக்கு ஆளுநராக
இருந்தான்.

19 ெயசுவாவின் குமாரனாகிய ஏசர் அடுத்தப்
பகுதிையப் பழுது பார்த்தான். ஏசர், மிஸ்பாவின்
ஆளுநராக இருந்தான். அவன் ஆயுத
அைறயிலிருந்து சுவரின் மூைலவைரயுள்ள சுவர்ப்
பகுதிையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். 20 சாபாயின்
குமாரனான பாரூக் அடுத்தப் பகுதிையப்
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பழுதுபார்த்தான். பாரூக் மிகக் கடினமாக ேவைல
ெசய்தான். அவன் அந்த மூைலயிலிருந்து தைலைம
ஆசாரியனான எலியாசீபின் வீட்டின் நுைழவாயில்
வைர சுவைரக் கட்டினான். 21 ேகாசின் குமாரன்
உரியா. உரியாவின் குமாரன் ெமெரேமாத். அவன்
எலியாசிபின் வாசற்படி முதல் அந்த வீட்டின்
கைடசிவைரயுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்தான். 22

அடுத்தப் பகுதியிலுள்ள சுவர்கள் அந்தப் பகுதியில்
வாழும் ஆசாரியர்களால் பழுதுபார்த்துக்
கட்டப்பட்டன.

23 ெபன்யமீனும் அசூபும் தங்கள் வீட்டிற்கு
எதிேரயுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.
அனனியாவின் குமாரனாகிய மாேசயாவின் குமாரன்
அசரியா, அவனது வீட்டிற்கு அருேக இருந்த
சுவைரப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.

24 எனாதாதின் குமாரனான பின்னூவி
அசரியாவின் வீட்டிலிருந்த சுவரின் ேகாடி வைளவு
வைரக்கும் உள்ள ேவெறாரு பங்ைகக் கட்டினான்.

25 ஊசாயின் குமாரனான பாலால் வைளவுக்கு
எதிேரயும் ேகாபுரத்திற்கு அருேகயும் உள்ளவற்ைறக்
கட்டினான். இந்த ேகாபுரம் ராஜாவின் உயரமான
அரண்மைனயில் இருந்தது. அது ராஜாவின் காவல்
வீட்டின் முற்றத்ைத அடுத்திருந்தது. பாலாலுக்கு
அடுத்து (பிறகு) பாேராஷின் குமாரன் ெபதாயா
ேவைலச் ெசய்தான்.

26 ஆலய ேவைலக்காரர்கள் ஓேபல் மைலயில்
குடியிருந்தார்கள். அவர்கள் கிழக்ேகயிருக்கிற
தண்ணீர் வாசல்வைரயிலும் ேகாபுரத்திற்கு
அருகிலும் கட்டினார்கள்.

27 ெதக்ேகாவா ஊரார், ெபரிய ேகாபுரத்திலிருந்து
ஓேபலின் மதில்வைரப் பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள்.

28 குதிைரவாசல் முதற்ெகாண்டு ஆசாரியர்கள்
தம் பகுதிைய பழுதுபார்த்தார்கள். ஒவ்ெவாரு
ஆசாரியரும் அவரது ெசாந்த வீட்டிற்கு முன்னுள்ள
சுவைரக் கட்டினார்கள். 29 இம்ேமரின் குமாரனான
சாேதாக் தன் வீட்டிற்கு எதிேர இருக்கிறைதப்
பழுதுபார்த்தான். அவனுக்கு பின்னாக,
ெசக்கனியாவின் குமாரனான ெசமாயா
பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். ெசமாயா, கிழக்கு
வாசலின் காவல்காரனாக இருந்தான்.

30 ெசல்மீயாவின் குமாரனான அனனியாவும்
சாலாபின் குமாரனான ஆனூனும் ேவெறாரு
பங்ைகப் பழுது பார்த்துக் கட்டினார்கள். (ஆனூன்,
சாலாபின் ஆறாவது குமாரன்)
ெபரக்கியாவின் குமாரன் ெமசுல்லாம் அவனது
வீட்டின் முன்னால் ஒரு பகுதிைய கட்டினான். 31

மல்கியா, ஆலய ேவைலக்காரர்களும் வணிகர்களும்
குடியிருப்புகள் வைரயுள்ள அடுத்த பாகத்ைத
பழுதுபார்த்தான். அது ேசாதைன வாசலுக்கு
எதிேரயுள்ளது. மல்கியா, ெபாற்ெகால்லனாய்
இருந்தான். 32 ேகாடியின் ேமல்வீட்டிற்கும் ஆட்டு
வாசலுக்கும் இைடேய இருக்கிறைதப்
ெபாற்ெகால்லர்களும் மளிைகக்காரரும்
பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்.

சன்பல்லாத்தும் ெதாபியாவும்

நாங்கள் எருசேலம் சுவர்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருப்பைத சன்பல்லாத்
ேகள்விப்பட்டான். அவன் மிகவும்

ேகாபம்ெகாண்டான், எரிச்சல் அைடந்தான். அவன்

யூதர்கைளக் ேகலிச்ெசய்யத் ெதாடங்கினான். 2

சன்பல்லாத் அவனது நண்பர்கேளாடும்
சமாரியாவிலுள்ள பைடவீரர்கேளாடும் ேபசி,
“பலவீனமுள்ள இந்த யூதர்கள் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்? அவர்கைள தனியாக
விடுேவாம் என்று நிைனக்கிறார்களா? அவர்கள்
பலியிடலாம் என்று நிைனக்கிறார்களா? ஒேர ஒரு
நாளிேலேய கட்டி முடித்துவிடலாம் என்று
நிைனக்கிறார்களா? சாம்பல் ேமடுகளிலும்
புழுதிேமடுகளிலும் உள்ள கற்களுக்கு உயிர்ெகாடுக்க
அவர்களால் முடியாது. இைவ சாம்பல் மற்றும்
புழுதிக் குவியல்கேள” என்றான்.

3 அம்ேமானியனாகிய ெதாபியா சன்பல்லாத்தின்
பக்கத்தில் நின்றான். அவன், “இந்த யூதர்கள் எைதக்
கட்டுவதாக நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்?
ஒரு சிறு நரி இதன் ேமல் ஏறினாலும் சுவரிலுள்ள
கற்கள் கீேழ விழுந்துவிடும்” என்று ெசான்னான்.

4 ெநேகமியா ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
அவன், “எங்கள் ேதவேன, எங்கள் ெஜபத்ைதக்
ேகளும். அந்த மனிதர்கள் எங்கைள
ெவறுக்கிறார்கள். சன்பல்லாத்தும் ெதாபியாவும்
எங்கைள அவமதிக்கிறார்கள். அவர்களுக்ேக அந்தத்
தீயச்ெசயல்கள் ஏற்படும்படி ெசய்யும். அவர்கைள
ைகதிகளாக ெகாண்டு ேபாகப்பட்டவர்கைளப்
ேபால ெவட்கமுறும்படிச் ெசய்யும். 5 அவர்களது
குற்றங்கைள அகற்றேவண்டாம், அல்லது உமது
கண்ணுக்கு முன்னால் ெசய்திருக்கிற பாவங்கைள
மன்னிக்கேவண்டாம். அவர்கள் கட்டிடம்
கட்டுேவார்கைள நிந்தைன ெசய்தும்
அைதரியப்படுத்தவும் ெசய்தனர்” என்றான்.

6 நாங்கள் எருசேலமின் சுவைரக் கட்டிேனாம்.
ஆனால் இச்சுவர்கள் இருக்கேவண்டிய உயரத்திற்கு
பாதி உயரம்தான் உள்ளது. நாங்கள் இதுவைர
ெசய்ேதாம். ஏெனன்றால் ஜனங்கள் தங்கள்
முழுமனேதாடு ேவைலச் ெசய்தனர்.

7 ஆனால் சன்பல்லாத், ெதாபியா, அரபியர்கள்,
அம்ேமானியர்கள் மற்றும் அஸ்ேதாத்தியரும் மிகவும்
எரிச்சல் அைடந்தனர். அவர்கள், எருசேலம்
சுவர்களில் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து ேவைலச்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று
ேகள்விப்பட்டனர். சுவர்களில் உள்ள துவாரங்கைள
ஜனங்கள் அைடக்கின்றனர் என்றும் அவர்கள்
ேகள்விப்பட்டனர். 8 எனேவ, அம்மனிதர்கள் கூடி
எருசேலமிற்கு எதிராகத் திட்டங்கள் தீட்டினர்.
அவர்கள் எருசேலமிற்கு எதிராகத் தூண்டிவிட
திட்டமிட்டனர். அவர்கள் வந்து நகரத்திற்கு
எதிராகச் சண்ைடயிடவும் திட்டமிட்டனர். 9

ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்ேதாம். நாங்கள் சுவர்களில் இரவும் பகலும்
கண்காணிக்க காவலர்கைள ஏற்பாடு ெசய்ேதாம்.
நாங்கள் அவர்கைள எதிர்ெகாள்ள தயாராக
இருந்ேதாம்.

10 எனேவ அந்த ேநரத்தில் யூதாவின் ஜனங்கள்,
“ேவைலக்காரர்கள் ேசார்வாக இருக்கிறார்கள்.
வழியில் எல்லாம் மண்ணும் ேமடுமாயும் இருக்கிறது.
எங்களால் ெதாடர்ந்து சுவைரக் கட்ட முடியாது. 11

எங்கள் பைகவர்கள், ‘யூதா ஜனங்கள் அறிந்துக்
ெகாள்வதற்கும் எங்கைளப் பார்ப்பதற்கும் முன்னால்
நாங்கள் அவர்கள் மத்தியில் இருப்ேபாம். நாங்கள்
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அவர்கைளக் ெகால்ேவாம். அது ேவைலைய
நிறுத்தும்’ என்கிறார்கள்” என்று கூறினர்.

12 பிறகு எங்கள் பைகவர்களின் மத்தியில் வாழும்
யூதர்கள் வந்து எங்களிடம் பத்துமுைற, “எங்கைளச்
சுற்றிலும் எங்கள் பைகவர்கள் உள்ளனர். நாங்கள்
திரும்பினாலும், அங்ேகயும் இருக்கிறார்கள்” என்று
ெசான்னார்கள்.

13 எனேவ நாம் ெகாஞ்சம் ேபைரச் சுவேராடுள்ள
பள்ளமான இடங்களில்விட்ேடன். சுவர்களில் உள்ள
துவாரங்களில் அவர்கைள நிற்க ைவத்ேதன். நான்
அவர்கைளக், அவர்களது குடும்பங்கேளாடு அருகில்
வாள்கள், ஈட்டிகள், மற்றும் வில்லுகேளாடு
நிறுத்திேனன். 14 நான் ெமாத்த சூழ்நிைலையயும்
பார்த்ேதன். பிறகு நான் எழுந்து நின்று முக்கியமான
குடும்பங்களிடமும், அதிகாரிகளிடமும் மற்ற
ஜனங்களிடமும் ேபசிேனன். நான் அவர்களிடம்,
“நமது பைகவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டாம். நமது
ஆண்டவைர நிைனவு ெகாள்ளுங்கள். கர்த்தர்
ெபரியவராயும் வல்லைம உைடயவராயும்
இருக்கிறார். நீங்கள் உங்கள் சேகாதரர்கள்,
குமாரர்கள், குமாரத்திகள் ஆகிேயாருக்காகச்
சண்ைடயிடேவண்டும். உங்கள்
மைனவிகளுக்காகவும் வீடுகளுக்காகவும்
ேபாரிடேவண்டும்” என்று கூறிேனன்.

15 பிறகு நாங்கள் அவர்களின் திட்டங்கைள
அறிந்துெகாண்டைத எங்கள் பைகவர்கள்
ேகள்விப்பட்டனர். அவர்களது திட்டங்கைளத்
ேதவன் அழித்துவிட்டைத அவர்கள் அறிந்தனர்.
எனேவ நாங்கள் அைனவரும் சுவரில் ேவைல
ெசய்வதற்குத் திரும்பிப்ேபாேனாம். ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் ெசாந்த இடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாய் தங்கள்
ேவைலையச் ெசய்தனர். 16 அந்த நாளில் இருந்து,
எனது பாதி ஜனங்கள் சுவர்ேவைல ெசய்தனர். மீதி
பாதி ஜனங்கள் ஈட்டிகள், ேகடயங்கள், வில்லுகள்
மற்றும் கவசங்கள் ஆகியவற்ேறாடு காவல் காத்தனர்.
பைட அதிகாரிகள் சுவைரக்கட்டும் யூதாவின்
ஜனங்களுக்குப் பின்னால் நின்றனர். 17 கட்டிடம்
கட்டுேவாரும் அவர்களது உதவியாளர்களும் ஒரு
ைகயில் கருவிையயும், இன்ெனாரு ைகயில்
ஆயுதத்ைதயும் ைவத்திருந்தனர். 18 கட்டிடம் கட்டும்
ஒவ்ெவாருவரும் ேவைல ெசய்யும்ேபாது தன்
இடுப்பில் வாைள அணிந்திருந்தனர். எனக்கு
அடுத்திருந்தவன் எச்சரிக்ைக ெசய்வதற்கு எக்காளம்
ஊதுபவனாக இருந்தான். 19 பிறகு நான் பிரதான
குடும்பங்களிடமும், அதிகாரிகளிடமும், மற்ற
ஜனங்களிடமும் ேபசிேனன். நான் அவர்களிடம்,
“இது மிகப் ெபரிய ேவைல. நாம் சுவர் முழுவதும்
பரவியிருக்க ேவண்டும். நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர்
தூரமாக இருக்கிேறாம். 20 எனேவ, நீங்கள் எக்காள
சத்தத்ைதக் ேகட்டால் அந்த இடத்திற்கு
ஓடிப்ேபாங்கள். அங்ேக நாம் அைனவரும் கூடுேவாம்.
ேதவன் நமக்காக ேபாரிடுவார்” என்று ெசான்ேனன்.

21 எனேவ, நாங்கள் எருசேலம் சுவரில்
ெதாடர்ந்து ேவைலச் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம்.
பாதிேபர் ஈட்டிகைள ைவத்திருந்தார்கள். நாங்கள்
காைல ெவளிச்சம் வந்தது முதல் இரவில்
நட்சத்திரம் வரும்வைர ேவைலச் ெசய்ேதாம்.

22 அந்த ேநரத்தில் நானும் ஜனங்களிடம்,
“கட்டிடம் கட்டுகிற ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
உதவியாளர்கேளாடு இரவில் எருசேலமிற்குள்ேள

தங்க ேவண்டும். பிறகு அவர்கள் இரவில் காவல்
ெசய்யவும் பகலில் ேவைல ெசய்யவும் முடியும்” என்று
ெசான்ேனன். 23 எனேவ நானாகிலும் எனது
சேகாதரராகிலும் எனது ேவைலக்காரராகிலும்
என்ைனப் பின்பற்றி காவல் காக்கிற ேசவகராகிலும்
எங்கள் ஆைடகைளக் கழற்றிேபாடாமல்
இருந்ேதாம். எல்லா ேநரமும் எங்களிடம் ஆயுதம்
தயாராக இருந்தது. நாங்கள் தண்ணீர் எடுக்கப்
ேபாகும்ேபாது கூட ஆயுதம் தயாராக இருந்தது.

ெநேகமியா ஏைழ ஜனங்களுக்கு உதவுகிறான்

ஏைழ ஜனங்களுள் அேநகம் ேபர் தங்கள் யூத
சேகாதரர்களுக்கு எதிராக முைறயிடத்
ெதாடங்கினார்கள். 2 சிலர், “எங்களுக்கு

நிைறய குழந்ைதகள் இருக்கின்றனர். நாங்கள்
சாப்பிட்டு உயிேராடு இருக்க ேவண்டுமானால்
தானியங்கைளப் ெபறேவண்டும்” என்றனர்.

3 மற்ற ஜனங்கள், “இது பஞ்சகாலம், நாங்கள்
எங்கள் வயல்கைளயும் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் வீடுகைளயும் தானியங்கைளப்
ெபறுவதற்காக அடமானமாக ைவத்திருக்கிேறாம்”
என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தனர்.

4 ேமலும் சிலர், “நாங்கள் எங்களது வயல்கள்
மற்றும் திராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு ராஜாவிடம்
வரி கட்ட ேவண்டியவர்களாக இருக்கிேறாம்.
ஆனால் எங்களால் வரிகட்ட முடியாது. எனேவ
நாங்கள் வரி கட்டுவதற்குப் பணத்ைத கடன்
வாங்கேவண்டியவர்களாக இருக்கிேறாம். 5 அந்த
பணக்கார ஜனங்கைளப் பாருங்கள். நாங்களும்
அவர்கைளப் ேபான்ேற நல்லவர்களாக
இருக்கிேறாம். எங்கள் குமாரர்களும் அவர்களது
குமாரர்கைளப் ேபான்ேற நல்லவர்களாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் எங்கள்
குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும் அடிைமயாக
விற்கும் நிைலயில் உள்ேளாம். ஏற்ெகனேவ எங்களில்
சிலர் தங்கள் குமாரத்திகைளயும் அடிைமகளாக
விற்றிருக்கின்றனர். எங்களால் எதுவும்
ெசய்யமுடியவில்ைல. நாங்கள் ஏற்கனேவ எங்கள்
வயல்கைளயும், திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்
இழந்துவிட்ேடாம். இப்ெபாழுது அவற்ைற
மற்றவர்கள் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாண்டனர்”
என்றனர்.

6 நான் அவர்களது குற்றச்சாட்டுகைளக்
ேகட்டதும் மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன். 7 நான்
என்ைன அைமதிப்படுத்திக் ெகாண்டு பிறகு நான்
பணக்காரக் குடும்பங்களிடமும் அதிகாரிகளிடமும்
ெசன்ேறன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள்
ெசாந்த ஜனங்களிைடேய உங்கள் பணத்துக்கு வட்டி
தருமாறு பலவந்தப்படுத்துகிறீர்கள். இவ்வாறு
ெசய்வைத நீங்கள் நிறுத்தேவண்டும்” என்ேறன். பிறகு
நான் அைனத்து ஜனங்கைளயும் கூடும்படி
அைழத்ேதன். 8 நான் அந்த ஜனங்களிடம், “நமது
யூத சேகாதரர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு அடிைமகளாக
விற்கப்பட்டனர். நாங்கள் அவர்கைளத் திரும்ப
விைலெகாடுத்து வாங்கி, அவர்கைள
விடுதைலச்ெசய்ய எங்களால் இயன்றைதச்
ெசய்ேதாம். இப்ெபாழுது, மீண்டும் நீங்கள்
அவர்கைள அடிைமகைளப்ேபான்று
விற்றுக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்” என்ேறன்.
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அந்தப் பணக்காரர்களும் அதிகாரிகளும்
அைமதியாக இருந்தார்கள். அவர்களால்
ெசால்வதற்கு எைதயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.
9 எனேவ நான் ெதாடர்ந்து ேபசிேனன். நான்
அவர்களிடம், “நீங்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பது
சரியில்ைல. நீங்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவருக்கு
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். மற்ற ஜனங்கள் ெசய்வதுேபான்ற
ெவட்கப்படத்தக்கச் ெசயல்கைள நீங்கள்
ெசய்யக்கூடாது. 10 எனது ஜனங்கேள, எனது
சேகாதரர்கேள, நானும் கூட அந்த ஜனங்களுக்குப்
பணத்ைதயும் தானியத்ைதயும் கடனாகக்
ெகாடுத்திருக்கிேறன். அந்தக் கடன்களுக்கு வட்டி
ெகாடுக்குமாறு பலவந்தப்படுத்துவைத விட
ேவண்டும். 11 நீங்கள் அவர்களது திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும், வயல்கைளயும், ஒலிவ
வயல்கைளயும், வீடுகைளயும் இப்ேபாேத திருப்பிக்
ெகாடுக்கேவண்டும். நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து
ெபற்ற வட்டிையயும் திருப்பிக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
நீங்கள் அவர்களிடம் பணம், தானியம், புதிய
திராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணய் ஆகியவற்றுக்கு
நூற்றுக்கு ஒன்று வீதம் வட்டி வசூலித்திருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் அவற்ைற அவர்களுக்குத் திருப்பிக்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்ேறன்.

12 பிறகு அந்தப் பணக்காரர்களும் அதிகாரிகளும்,
“நாங்கள் இவற்ைறத் திருப்பிக் ெகாடுப்ேபாம்.
நாங்கள் அவர்களிடம் ேமலும் எைதயும்
ேகட்கமாட்ேடாம். ெநேகமியா, நீ ெசான்னபடிேய
நாங்கள் ெசய்ேவாம்” என்றனர்.
பிறகு நான் ஆசாரியர்கைள அைழத்ேதன். நான்
பணக்காரர்கைளயும் அதிகாரிகைளயும் தாங்கள்
ெசான்னைதச் ெசய்வதாக ேதவனுக்கு உறுதிெமாழி
அளிக்கச்ெசய்ேதன். 13 பிறகு நான் எனது
ஆைடகளின் மடிப்புகைள உதறிப்ேபாட்ேடன். நான்,
“தனது வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றாத எவைரயும்
ேதவன் இவ்வாேற உதறிப்ேபாடுவார். ேதவன்
அவர்கைளத் தமது வீடுகளிலிருந்து உதறுவார்.
அவர்கள் தமது சம்பாத்தியத்ைத எல்லாம்
இழப்பார்கள். அம்மனிதன் எல்லாவற்ைறயும்
இழப்பான்” என்ேறன்.
நான் இவற்ைறச் ெசால்லி முடித்ேதன். அந்த
ஜனங்கள் ஒத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அைனவரும் “ஆெமன்” என்றனர். அவர்கள் கர்த்தைர
துதித்தனர். எனேவ ஜனங்கள் அவர்கள்
வாக்குறுதிப்படிேய ெசய்தனர்.

14 அந்தக் காலம் முழுவதும் நான் யூதாவின்
ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டேபாது, நானும் என்
சேகாதரர்களும் ஆளுநருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த
உணைவ உண்ணவில்ைல. எனது உணைவ
வாங்குவதற்கான வரிையக் கட்டுமாறு நான்
ஜனங்கைளப் பலவந்தப்படுத்தவில்ைல. நான்,
அர்தசஷ்டா ராஜாவாகிய இருபதாம் ஆண்டு முதல்
முப்பத்திெரண்டாம் ஆண்டுவைர ஆளுநராக
இருந்ேதன். நான் 12 ஆண்டுகள் யூதாவின்
ஆளுநராக இருந்ேதன். 15 ஆனால் எனக்கு
முன்னால் ஆளுநராக இருந்தவர்கள் ஜனங்களது
வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கினார்கள். அந்த
ஆளுநர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒரு பவுண்டு ெவள்ளி
ெகாடுக்குமாறு பலவந்தப்படுத்தினர். அவர்கள்
ஜனங்களிடம் உணவும் திராட்ைசரசமும்

ெகாடுக்குமாறு ெசய்தனர். அந்த ஆளுநர்களுக்குக்
கீேழ இருந்த தைலவர்களும் ஜனங்களின்
வாழ்க்ைகைய அதிகாரம் ெசலுத்தி ேமலும்
கடினமானதாகச் ெசய்தனர். ஆனால் நான்
ேதவனுக்கு பயந்து மரியாைத ெசலுத்தியதால்
இைதப்ேபான்ற ெசயல்கைளச் ெசய்யவில்ைல. 16

நான் எருசேலம் சுவைரக் கட்டுவதில் கடினமாக
ேவைல ெசய்ேதன். எனது ஜனங்கள் அைனவரும்
சுவரில் ேவைல ெசய்வதற்காக அங்ேக கூடினார்கள்.
நாங்கள் எவரிடமிருந்தும் எந்த நிலத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவில்ைல.

17 நான் ஒழுங்காக 150 யூதர்கைள எனது
பந்தியில் உண்ண ைவத்ேதன். சுற்றியிருந்த
ேதசங்களிலிருந்து எங்களிடத்தில் வந்தவர்களுக்கு
உணவு ெகாடுத்ேதன். 18 ஒவ்ெவாரு நாளும் நான்
இவ்வளவு உணவு தான் எனது பந்தியில்
பரிமாறேவண்டும் என்று தீர்மானித்ேதன். ஒரு பசு,
ஆறு நல்ல ஆடு, பல வைக பறைவகள் ஆகியைவ.
பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுைற எனது பந்தியில்
எல்லாவைக திராட்ைசரசமும் ெகாண்டு
வரேவண்டும். எனினும் நான் ஆளுநருக்கு
ஒதுக்கப்படேவண்டிய உணேவ ேவண்டுெமன
வற்புறுத்தியதில்ைல. எனது உணவுக்காகச் ெசலுத்த
ேவண்டிய வரிையச் ெசலுத்துமாறு நான் ஜனங்கைள
எப்ெபாழுதும் வற்புறுத்தியதில்ைல. ஜனங்கள் மிகவும்
கஷ்டப்பட்டு ேவைலச் ெசய்கிறார்கள் என்பைத நான்
அறிேவன். 19 ேதவேன, இந்த ஜனங்களுக்காக நான்
ெசய்த நல்லவற்ைற எல்லாம் நிைனத்துப் பாரும்.

ேமலும் பிரச்சைனகள்

பிறகு சன்பல்லாத், ெதாபியா, அரபியனான
ேகேஷமும் மற்றும் எங்களது மற்ற
பைகவர்களும் நான் சுவைரக்

கட்டிவிட்ேடன் என்பைதக் ேகள்விப்பட்டனர்.
நாங்கள் சுவரிலுள்ள அைனத்து துவாரங்கைளயும்
அைடத்ேதாம். ஆனால் நாங்கள் இன்னும்
வாசலுக்குரிய கதவுகைளப் ேபாட்டிருக்கவில்ைல. 2

எனேவ சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் எனக்கு,
“ெநேகமியா வா, நாம் ஒன்றாகக் கூடுேவாம். நாம்
ஓேனா பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ெகப்பிரிம் எனும்
பட்டணத்தில் கூடிப்ேபசுேவாம்” என்னும் ெசய்திைய
அனுப்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்ைனத்
தாக்கத் திட்டமிட்டனர்.

3 எனேவ நான்: “முக்கியமான ேவைலையச்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன். நான் அங்கு வர
முடியாது. நான் கீேழ வந்து உங்கைளச் சந்திப்பதால்
இந்த ேவைல தைடபடுவைத விரும்பவில்ைல”
என்கிற பதிேலாடு அவர்களிடம் தூதர்கைள
அனுப்பிேனன்.

4 சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் அேத ெசய்திைய
என்னிடம் நான்குமுைற அனுப்பினார்கள்.
ஒவ்ெவாருமுைறயும் நான் அேத பதிைலேய திரும்ப
அனுப்பிேனன். 5 பிறகு, ஐந்தாவது தடைவ,
சன்பல்லாத் தனது உதவியாளைன என்னிடம் அேத
ெசய்திேயாடு அனுப்பினான். அேதாடு அவனது
ைகயில் முத்திைரயிடப்படாத ஒரு கடிதமும்
இருந்தது. 6 அக்கடிதத்தில்,
“ஒரு வதந்தி சுற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறது. எங்ெகங்கும்
ஜனங்கள் அைதப்பற்றிேய
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அேதாடு, ேகேஷம்
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இதைன உண்ைம என்று கூறுகிறான். நீயும்
யூதர்களும் ராஜாவுக்கு எதிராகத்திரும்ப
திட்டமிடுகிறீர்கள் என்று ஜனங்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காகத் தான்
நீங்கள் எருசேலம் சுவைரக்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீ யூதர்களின் புதிய
ராஜா ஆவாய் என்றும் ஜனங்கள் ேபசிக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 7 ‘யூதாவில் ஒரு ராஜா
இருக்கிறான்’ என்று எருசேலமில்
அறிக்ைகயிடுவதற்கு நீ தீர்க்கதரிசிகைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிறாய் என்றும் வதந்தி உள்ளது.
“ெநேகமியா, இப்ெபாழுது நான் உன்ைன
எச்சரிக்கிேறன். இைதப்பற்றி அர்தசஷ்டா ராஜாவும்
ேகள்விப்படுவான். எனேவ வா, நாம் கூடி இைதப்
பற்றி ேபசுேவாம்” என்று எழுதியிருந்தது.

8 எனேவ நான் சன்பல்லாத்துக்கு இந்தப் பதிைல
அனுப்பிேனன். அதில், “நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பது எதுவும் நடக்கவில்ைல.
உன் ெசாந்த தைலக்குள் நீேய எல்லாவற்ைறயும்
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய்” என்று
எழுதியிருந்ேதன்.

9 எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளப் பயமுறுத்தேவ
முயன்றனர். அவர்கள் தங்களுக்குள், “யூதர்கள்
பயப்படுவார்கள். ேவைலச் ெசய்துெகாண்டிருப்பதில்
ேசார்வு அைடவார்கள். பிறகு சுவர் ேவைல முடியாது”
என்று நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் நான், “ேதவேன என்ைனப் பலப்படுத்தும்”
என ெஜபம் ெசய்ேதன்.

10 ஒரு நாள் ெதலாயாவின் குமாரனாகிய
ெசமாயாவின் வீட்டிற்குப் ேபாேனன். ெதலாயா,
ெமகதாெபேயலின் குமாரன். ெசமாயா தன்
வீட்டிேலேய தங்கியிருந்தான். ெசமாயா,
“ெநேகமியா, நாம் ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
சந்திப்ேபாம். நாம் அந்த பரிசுத்தமான இடத்தின்
உள்ேள ேபாய் கதவுகைள மூடிக்ெகாள்ேவாம்.
ஏெனன்றால் மனிதர்கள் உன்ைனக் ெகால்ல
வருகின்றனர். இன்று இரவு உன்ைனக் ெகால்ல
வருகின்றனர்” என்றான்.

11 ஆனால் நான் ெசமாயாவிடம், “என்ைனப்
ேபான்ற சாதாரண மனிதன் ஓடலாமா? என்ைனப்
ேபான்ற சாதாரண மனிதன் தன் உயிைரக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள பரிசுத்தமான இடத்திற்கு ஓட
முடியாது என்று நீ அறிவாய். நான் ேபாகமாட்ேடன்!”
என்று ெசான்ேனன்.

12 ெசமாயாைவ ேதவன் அனுப்பியிருக்கவில்ைல
என்பைத நான் அறிேவன். அவன் எனக்கு எதிராகப்
பிரச்சாரம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் என்பைத
நான் அறிேவன். ஏெனன்றால் அவ்வாறு ெசய்வதற்கு
அவனுக்குத் ெதாபியாவும் சன்பல்லாத்தும் சம்பளம்
ெகாடுக்கிறார்கள். 13 ெசமாயா, என்ைனப்
பயங்காட்டி அச்சமைடய ெசய்வதற்குக் கூலி
ெபற்றிருக்கிறான். நான் ஆலயத்தின் அந்தப்
பாகத்திற்குப் ேபாவதால் ஏற்படும் பாவத்ைத ெசய்ய
அவர்கள் இத்தைகய தீயகாரியங்கைள எனக்கு
எதிராக திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். பிறகு
எனது பைகவர்களுக்கு என்ைன நிந்திக்க ஒரு
காரணம் கிைடத்துவிடும். அதன் மூலம் எனக்குக்
ெகட்ட ெபயைரத் தருவார்கள்.

14 ேதவேன தயவுெசய்து ெதாபியாைவயும்
சன்பல்லாத்ைதயும் அவர்கள் ெசய்துள்ள

தீயவற்ைறயும் நிைனவுக்ெகாள்ளும். ெபண்
தீர்க்கதரிசியான ெநாவதியாளும் மற்ற
தீர்க்கதரிசிகளும் என்ைனப் பயங்காட்ட முயன்றைத
நிைனவுக்ெகாள்ளும்.

சுவர் முடிக்கப்படுகிறது
15 எனேவ, எருசேலம் சுவர் எலூல் மாதத்தின்

25வது நாளன்று கட்டி முடிக்கப்பட்டது. சுவைரக்
கட்டிமுடிக்க 52 நாட்கள் ஆயிற்று. 16 பிறகு
எங்களது பைகவர்கள் எல்லாம் சுவர் கட்டி
முடிக்கப்பட்டது என்பைதக் ேகள்விப்பட்டனர்.
எங்கைளச் சுற்றிலும் உள்ள நாட்டினர் சுவர் கட்டி
முடிந்துவிட்டது என்பைதப் பார்த்தனர். எனேவ
அவர்கள் தமது ைதரியத்ைத இழந்தனர்.
ஏெனன்றால் இவ்ேவைல எங்கள் ேதவனுைடய
உதவியால் ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பைதப்
புரிந்துெகாண்டனர்.

17 சுவர் ேவைல முடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த
நாட்களில், யூதாவில் உள்ள பணக்கார ஜனங்கள்
ெதாபியாவிற்குப் பல கடிதங்கைள அனுப்பினர்.
ெதாபியாவும் அவற்றுக்குப் பதில் அனுப்பினான். 18

அவர்கள் அக்கடிதங்கைள அனுப்பினர். ஏெனன்றால்,
யூதாவிலுள்ள பல ஜனங்கள் அவனுக்கு உண்ைமயாக
இருப்பதாகச் சத்தியம் ெசய்துள்ளனர். இதற்கு
காரணம், ெதாபியா ெசகனியாவிற்கு மருமகனாக
இருந்தான். ெசகனியா ஆராகின் குமாரன்.
ெதாபியாவின் குமாரனான ேயாகனான்
ெமசுல்லாமின் குமாரத்திைய மண முடித்திருந்தான்.
ெமசுல்லாம், ெபரகியாவின் குமாரனாக இருந்தான்.
19 கடந்த காலத்தில் அந்த ஜனங்கள்
ெதாபியாவிற்கு ஒரு சிறப்பான வாக்குறுதிையச்
ெசய்துக் ெகாடுத்திருந்தனர். எனேவ அந்த ஜனங்கள்
என்னிடம் ெதாபியா எவ்வளவு நல்லவன் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தனர். நான்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைதயும் அவர்கள்
ெதாபியாவிடம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ெதாபியா என்ைனப் பயங்காட்ட கடிதங்கைள
அனுப்பிக்ெகாண்டிருந்தான்.

எனேவ, நாங்கள் சுவர் கட்டுவைத
முடித்ேதாம். பிறகு வாசல்களுக்குக்
கதவுகைளப் ேபாட்ேடாம். பின்னர்

அவ்வாசல்கைளக் காக்க ஆட்கைளத் ேதர்ந்
ெதடுத்ேதாம். ஆலயத்தில் பாடவும் ஆசாரியர்களுக்கு
உதவவும் ேதைவயான ஆட்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம். 2 அடுத்து, நான் எனது
சேகாதரனான ஆனானிையத் எருசேலமின்
ெபாறுப்பாளனாக நியமித்ேதன். ேகாட்ைடயின்
தைலவனாக அனனியாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்,
ஏெனன்றால் அவன் மிகவும் ேநர்ைமயானவனாக
இருந்தான். அேநக மனிதர்கள் ெசய்வைதவிட அவன்
அதிகமாக ேதவனுக்கு பயந்தான். 3 பிறகு நான்
ஆனானியிடமும் அனனியாவிடமும், “ஒவ்ெவாரு
நாளும் சூரியன் ேமேல ஏறும்வைர எருசேலமின்
வாசல் கதவுகைளத் திறக்க காத்திருக்க ேவண்டும்.
சூரியன் அைடவதற்கு முன்னால் வாசல் கதைவ
மூடித் தாழ்ப்பாளிடேவண்டும். எருசேலமில்
வாழ்கின்றவர்கைளக் காவலர்களாகத் ேதர்ந்ெதடு.
நகரத்ைதக் காவல் ெசய்ய முக்கியமான இடங்களில்
அந்த ஜனங்களில் சிலைர நிறுத்து. மற்ற
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மனிதர்கைள அவர்களது வீட்டின் அருகில் நிறுத்து”
என்று கூறிேனன்.

திரும்பி வந்த ைகதிகளின் பட்டியல்
4 இப்ெபாழுது நகரம் ெபரியதாய் இருந்தது.
அங்கு அதிக இடம் இருந்தது. ஆனால் அந்த
நகரத்தில் மிகக்குைறவான ஜனங்கேள வசித்தனர்.
வீடுகள் இன்னும் கட்டப்படவில்ைல. 5 எனேவ
என்னுைடய ேதவன் என் இதயத்தில் அைனத்து
ஜனங்களும் கூடேவண்டும் என்ற எண்ணத்ைத
உண்டாக்கினார். முக்கியமான ஜனங்கைளயும்
அதிகாரிகைளயும் ெபாது ஜனங்கைளயும்
கூட்டத்திற்கு நான் அைழத்ேதன். நான் இதைனச்
ெசய்ேதன். அதனால் அைனத்து குடும்பங்கைளயும்
பற்றி ஒரு பட்டியல் ெசய்ய என்னால் முடிந்தது.
முன்னால் வந்தவர்களின் வம்ச பட்டியல் எனக்கு
அப்ெபாழுது கிைடத்தது. இதுதான் நான் கண்ட
எழுத்துக்கள்:

6 அதில் ைகதிகளாக இருந்து திரும்பி வந்த
அம்மாகாணத்தார்கள் இருந்தார்கள். கடந்த
காலத்தில் பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்த ஜனங்கைளப்
பாபிேலானுக்கு ைகதிகளாகக் ெகாண்டு ேபானான்.
அந்த ஜனங்கள் எருசேலமிற்கும் யூதாவிற்கும்
திரும்பி வந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ெசாந்த
நகரத்திற்குச் ெசன்றனர். 7 இந்த ஜனங்கள்
ெசருபாேபேலாடு திரும்பியவர்கள். ெயசுவா,
ெநேகமியா, அசரியா, ராமியா, நகமானி,
ெமார்ெதகாய், பில்சான், மிஸ்ெபேரத், பிக்வாயி,
ெநகூம், பானா ஆகிேயார். நாடு கடத்தலிலிருந்து
திரும்பிய இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகயும்
ெபயர்களும் ெகாண்ட பட்டியல்:

8 பாேராஷின் சந்ததியினர்: 2,172
9 ெசபத்தியாவின் சந்ததியினர்: 372
10 ஆராகின் சந்ததியினர்: 652
11 ெயசுவா, ேயாவாப் என்பவர்களின்
குடும்பத்திலிருந்த பாகாத்ேமாவாபின்
சந்ததியினர்: 2,818
12 ஏலாமின் சந்ததியினர்: 1,254
13 சத்தூவின் சந்ததியினர்: 845
14 சக்காயின் சந்ததியினர்: 760
15 பின்னூவின் சந்ததியினர்: 648
16 ெபபாயின் சந்ததியினர்: 628
17 அஸ்காதின் சந்ததியினர்: 2,322
18 அேதானிகாமின் சந்ததியினர்: 667
19 பிக்வாயின் சந்ததியினர்: 2,067
20 ஆதீனின் சந்ததியினர்: 655
21 எேசக்கியாவின் குடும்பத்தின் வழியாக
ஆேதரின் சந்ததியினர்: 98
22 ஆசூமின் சந்ததியினர்: 328
23 ேபசாயின் சந்ததியினர்: 324
24 ஆரீப்பின் சந்ததியினர்: 112
25 கிபிேயானின் சந்ததியினர்: 95
26 ெபத்லேகம் ஊராரும் ெநத்ேதாபா
ஊராரும்: 188
27 ஆனேதாத்தூர் மனிதர்கள்: 128
28 ெபத்அஸ்மாேவத் ஊரார்கள்: 42
29 கீரியாத்யாரீம், ெகபிரா ேபேராத் ஊரார்கள்:
743

30 ராமா, காபா ஊரார்கள்: 621
31 மிக்மாஸ் ஊரார்கள்: 122
32 ெபத்ேதல், ஆயி ஊரார்கள்: 123
33 ேவெறாரு ேநேபா ஊரார்கள்: 52
34 மற்ெறாரு ஏலாம் ஊரார்கள்: 1,254
35 ஆரீம் ஊரார்கள்: 320
36 எரிேகா ஊரார்கள்: 345
37 ேலாத், ஆதீத், ஓேனா ஊரார்கள்: 721
38 ெசனாகா ஊரார்கள்: 3,930

39 ஆசாரியரானவர்கள்:
ெயசுவா குடும்பத்தானாகிய ெயதாயாவின்
சந்ததியினர்: 973
40 இம்ேமரின் சந்ததியினர்: 1,052
41 பஸ்கூரின் சந்ததியினர்: 1,247
42 ஆரீமின் சந்ததியினர்: 1,017

43 ேலவியின் ேகாத்திரத்தினர்:
ஓதியாவின் புத்திரருக்குள்ேள
கத்மிேயல் குமாரனாகிய
ெயசுவாவின் சந்ததியினர்: 74

44 பாடகரானவர்கள்:
ஆசாபின் சந்ததியினர்: 148

45 வாசல் காவலாளரானவர்கள்:
சல்லூம், அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப், அதிதா, ேசாபா
ஆகிேயாரின் சந்ததியினர்: 138

46 இவர்கள் ஆலய பணியாளர்கள்:
சீகா, அசுபா, தபாேகாத்தின் சந்ததியினர்
47 ேகேராஸ், சீயா, பாேதான்,
48 ெலபனா, அகாபா, சல்மா,
49 ஆனான், கித்ேதல், காகார்,
50 ராயாக், ேரத்சீன், ெநேகாதா,
51 காசாம், ஊசா, பாெசயாக்,
52 ேபசாய், ெமயுநீம், ெநபிஷசீம்,
53 பக்பூக், அகுபா, அர்கூர்,
54 பஸ்லீ, ெமகிதா, அர்ஷா,
55 பர்ேகாஷ், சிெசரா, தாமா,
56 ெநத்சியா, அதிபா.

57 சாெலாேமானது ேவைலக்காரர்களின்
சந்ததியினர்:
ேசாதா, ெசாெபேரத், ெபரிதா,
58 யாலா, தர்ேகான், கித்ேதல்,
59 ெசபத்தியா, அத்தீல், ெபாெகேரத், ஆேமான்.

60 ஆலய ேவைலக்காரர்களும், சாெலாேமானின்
ேவைலக்காரர்களின் சந்ததியினர்: 392
61 ெதல்ெமலாக், ெதல்அர்சா, ேகருபில், ஆேதான்,
இம்ேமர் ஆகிய ஊர்களில் இருந்து சில ஜனங்கள்
எருசேலமிற்கு வந்தனர். ஆனால் இந்த ஜனங்கள்
தாங்கள் இஸ்ரேவலர் என்று தங்கள் தந்ைதகளின்
வம்சத்ைத நிரூபிக்க முடியாதவர்களாக
இருந்தார்கள்.

62 ெதலாயா, ெதாபியா, ெநேகதா ஆகிேயாரின்
சந்ததியினர்: 642

63 ஆசாரியர்களின் குடும்பத்திலிருந்து
அபாயா, ேகாசு, பர்சில்லாய் சந்ததியினர்
(கிேலயாைவச் ேசர்ந்த பர்சில்லாயின் குமாரத்தி
ஒருத்திைய ஒரு மனிதன் மணந்ததால், அந்த
மனிதன் பர்சில்லாயின் சந்ததியானாக
எண்ணப்பட்டான்.)
64 இந்த ஜனங்கள் தமது வம்சவரலாற்ைறத்
ேதடினார்கள். ஆனால் அவர்கள் அவற்ைறக் கண்டு

ெநேகமியா 7:64
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பிடிக்கவில்ைல. அவர்களால் தங்கள் முற்பிதாக்கள்
ஆசாரியர்கள் என்று நிரூபிக்க முடியாமல்
இருந்தனர். எனேவ அவர்களால் ஆசாரியர்களாகச்
ேசைவச் ெசய்ய முடியவில்ைல. அவர்களின்
ெபயர்களும் ஆசாரியர்களின் பட்டியலில் இடம்
ெபறவில்ைல. 65 இந்த ஜனங்கள் மிகவும்
பரிசுத்தமான உணைவ உண்ணக்கூடாது என்று
ஆளுநர் கட்டைளயிட்டார். ஊரீம், தும்மீம்
என்பைவகைள உபேயாகித்து தைலைம ஆசாரியன்
ேதவனிடம் என்ன ெசய்யலாம் என்று ேகட்கும்வைர
இவ்வைகயான எந்த உணைவயும் அவர்களால்
உண்ணமுடியவில்ைல.

66 எல்ேலாரும் ேசர்த்து, திரும்பி வந்த குழுவில்
ெமாத்தம் 42,360 ேபர் இருந்தனர். இைதத் தவிர
எண்ணப்படாமல் 7,337 ஆண் மற்றும் ெபண்
ேவைலக்காரர்களும் இருந்தனர். அேதாடு 245
ஆண் மற்றும் ெபண் பாடகர்களும் இருந்தனர். 68

736 குதிைரகளும், 245 ேகாேவறு கழுைதகளும்,
435 ஒட்டகங்களும், 6,720 கழுைதகளும்
அவர்களுக்கு இருந்தன.
70 வம்சத் தைலவர்களில் சிலர் ேவைலக்ெகன்று
ெகாடுத்ததாவது: ஆளுநர் 1,000 தங்கக்
காசுகைளயும், 50 கலங்கைளயும், 530 ஆசாரிய
ஆைடகைளயும் கருவூலத்திற்குக் ெகாடுத்தான். 71

வம்சத் தைலவர்களில் சிலர் ேவைலயின்
கரூவூலத்திற்கு 20,000 தங்கக் காசுகைளயும், 2,200
ராத்தல் ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தார்கள். 72 மற்ற
ஜனங்கள் 20,000 தங்கக் காசுகைளயும், 2,200
ராத்தல் ெவள்ளிையயும், 67 ஆசாரிய
ஆைடகைளயும் ெகாடுத்தனர்.

73 ஆசாரியரும், ேலவியின் ேகாத்திரத்தாரும்,
வாசல் காவலாளரும், பாடகரும், ஆலய
ேவைலக்காரர்களும் தங்கள் ெசாந்தப்
பட்டணங்களில் குடிேயறினார்கள். இஸ்ரேவலின்
மற்ற ஜனங்களும் தங்கள் ெசாந்தப் பட்டணங்களில்
குடிேயறினார்கள். ஆண்டில் ஏழாவது மாதத்தில்
இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் தங்கள்
ெசாந்தப் பட்டணங்களில் குடிேயறி இருந்தனர்.

எஸ்றா சட்டத்ைத வாசிக்கிறான்

ஆண்டின் ஏழாவது மாதத்தில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்று கூடினார்கள்.
அவர்கள் ஒன்றாயிருந்தார்கள். அவர்கள்

ஒருமனப்பட்டு தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னால்
திறந்தெவளியில் அைனவரும் கூடினார்கள். அந்த
ஜனங்கள் அைனவரும் எஸ்றா எனும்
ேவதபாரகனிடம் ேமாேசயின் சட்டப் புத்தகத்ைதக்
ெகாண்டுவர ேவண்டுெமன்று ேகட்டார்கள். அதுதான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தரால்
ெகாடுக்கப்பட்ட சட்டப் புத்தகம். 2 எனேவ,
ஆசாரியனான எஸ்றா அங்ேக கூடியுள்ள ஜனங்களின்
முன், சட்டப் புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்தான்.
இதுேவ அம்மாதத்தின் முதல் நாளாகும். இது அந்த
ஆண்டின் ஏழாவது மாதமாகும். அக்கூட்டத்தில்
ஆண்களும் ெபண்களுமாகக்
கவனித்துக்ெகாள்ளவும் புரிந்துக்ெகாள்ளவும்
ேபாதிய வயதுைடயவர்களாக இருந்தனர். 3 எஸ்றா
அதிகாைலயிலிருந்து மதியம்வைர
சட்டப்புத்தகத்திலிருந்துஉரத்த குரலில்

வாசித்தான். அவன் ஆண்களும் ெபண்களுமாய்
கவனிக்கவும் புரிந்துெகாள்ளவும் ேபாதிய
வயதுைடயவர்களாக இருந்தவர்களிடம்
வாசித்தான். அைனத்து ஜனங்களும் கவனமாகக்
ேகட்டனர். சட்டப் புத்தகத்தில் கவனம் ைவத்தனர்.

4 எஸ்றா மரத்தால் ஆன ேமைடயின் ேமல்
நின்றான். அது இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக
அைமக்கப்பட்டிருந்தது. எஸ்றாவின் வலது புறத்தில்
மத்தித்தியாவும், ெசமாவும், அனாயாவும், உரியாவும்,
இல்க்கியாவும், மாெசயாவும், நின்றனர். அவனது
இடது புறத்தில் ெபதாயாவும், மீசேவலும்,
மல்கியாவும், அசூமும், அஸ்பதானாவும், சகரியாவும்,
ெமசுல்லாமும் நின்றார்கள்.

5 எனேவ எஸ்றா புத்தகத்ைதத் திறந்தான்.
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அவைனப் பார்க்க முடிந்தது.
ஏெனன்றால் அவன் உயர்ந்த ேமைடயில்
நின்றுக்ெகாண்டிருந்தான். எஸ்றா சட்ட
புத்தகத்ைதத் திறந்ததும் ஜனங்கள் எல்லாரும்
எழுந்து நின்றனர். 6 எஸ்றா உன்னத ேதவனாகிய
கர்த்தைரத் துதித்தான். ஜனங்கள் அைனவரும்
தங்கள் ைககைள உயர்த்தி அதற்கு மறுெமாழியாக
“ஆெமன்! ஆெமன்!” என்று ெசான்னார்கள். பிறகு
ஜனங்கள் அைனவரும் குனிந்து முகங்குப்புற விழுந்து
கர்த்தைர ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

7 ேலவியர் ேகாத்திரத்திலுள்ள இம்மனிதர்கள்
அங்ேக நின்றுக்ெகாண்டிருந்த ஜனங்களிடம்
சட்டத்ைதப் பற்றி ஜனங்களுக்குப் புரியும்படிச்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெயசுவா, பானி, ெசேரபியா,
யாமின், அக்கூப், செபதாயி, ஒதியா, மாெசயா,
ேகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத், ஆனான், ெபலாயா
ஆகிேயார்களாவார்கள். 8 அந்த ேலவியர்கள்
ேதவனுைடய சட்டப்புத்தகத்ைத வாசித்தனர்.
அவர்கள் அதைனப் புரியும்படிச் ெசய்தனர். அதன்
ெபாருைளயும் விளக்கினார்கள். அவர்கள் இதைனச்
ெசய்ததால் ஜனங்கள் வாசிக்கப்பட்டது
என்னெவன்று புரிந்துக்ெகாண்டனர்.

9 பிறகு ஆளுநராகிய ெநேகமியா,
ஆசாரியனுமான, ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா மற்றும்
ஜனங்களுக்குப் ேபாதித்த ேலவியர்களும்
ஜனங்களிடம், “இந்நாள் சிறப்புக்குரிய நாளாக
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு உள்ளது. எனேவ
துக்கப்படவும் அழவும் ேவண்டாம்” என்றனர்.
ஏெனன்றால் ஜனங்கள் ேதவனுைடயச்
ெசய்திகைளச் சட்டத்தில் ேகட்டதும் அழுதனர்.

10 ெநேகமியா, “ேபாங்கள், நல்ல உணைவயும்
இனிய பானங்கைளயும் குடித்து மகிழுங்கள்.
ெகாஞ்சம் உணைவயும் பானத்ைதயும் உணவு
எதுவும் தயார் ெசய்யாத ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். இன்று கர்த்தருக்கு சிறப்பிற்குரிய நாள்.
துக்கப்படேவண்டாம். ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய
மகிழ்ச்சியானது உங்கைளப் பலமுைடயவர்களாகச்
ெசய்யும்” என்றான்.

11 ேலவியின் ேகாத்திரத்தாரும் ஜனங்கள்
அைமதியைடய உதவினார்கள். அவர்கள்,
“அைமதியாக இருங்கள், இது சிறப்பிற்குரிய நாள்,
துக்கப்பட ேவண்டாம்” என்றனர்.

12 பிறகு ஜனங்கள் எல்லாரும் சிறப்பான உணைவ
உண்ணச் ெசன்றனர். அவர்கள், தம் உணைவயும்
பானங்கைளயும் பகிர்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
சந்ேதாஷமாக இருந்தனர். அச்சிறப்பு நாைளக்
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ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள் ஆசிரியர்கள்
அவர்களுக்கு கற்பிக்க முயற்சி
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்த கர்த்தருைடய
ேபாதைனகைள புரிந்துக்ெகாண்டனர்.

13 பிறகு அம்மாதத்தின் இரண்டாவது நாளில்
அைனத்து குடும்பத் தைலவர்களும் ேபாய்
எஸ்றாைவயும், ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவியர்கைளயும் சந்தித்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் ேவதபாரகனாகிய எஸ்றாைவச் சுற்றி
சட்டத்தின் வார்த்ைதகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள
கூடினார்கள்.

14 அவர்கள் கற்று சட்டத்தில் கட்டைளகள்
இருப்பைதக் கண்டனர். கர்த்தர் இந்தக்
கட்டைளைய ேமாேச மூலம் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். ஆண்டின் ஏழாவது மாதத்தில்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு விேஷச விடுமுைறைய
(கூடாரங்கள் விழா) ெகாண்டாட எருசேலமிற்குப்
ேபாகேவண்டும். அவர்கள் தற்காலிகமாக
கூடாரங்களில் அங்ேக குடியிருக்கேவண்டும்.
ஜனங்கள் தங்களது சகல நகரங்களுக்கும்
எருசேலமிற்கும் ேபாய் இவற்ைறக் கூறேவண்டும்:
“மைல நாடுகளுக்குப் ேபாங்கள். பலவைகயாக
ஒலிவ மரங்களிலிருந்து கிைளகைள எடுங்கள்.
மிருதுச்ெசடிகளின் கிைளகைளயும், ேபரீச்ச
மரப்பட்ைடகைளயும், அடர்ந்த மரக்கிைளகைளயும்
ெகாண்டுவாருங்கள். அக்கிைளகைளக் ெகாண்டு
தற்காலிகமாகக் கூடாரங்கைள அைமயுங்கள்.
சட்டம் ெசால்லுகிறபடிச் ெசய்யுங்கள்.”

16 எனேவ, ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய் அம்மரக்
கிைளகைள எடுத்தனர். பிறகு அவர்கள்
தற்காலிகமான கூடாரங்கைளத் தங்களுக்காக
அைமத்தனர். அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த கூைரகள்
ேமலும் முற்றங்களிலும் கூடாரங்கைள
அைமத்துக்ெகாண்டனர். ஆலயப் பிரகாரங்களிலும்,
தண்ணீர் வாசல் அருகிலுள்ள திறந்த ெவளியிலும்,
எப்பிராயீம் வாசல் வீதியிலும் தங்களுக்குக்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள். 17 இவ்வாறு
சிைறயிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் குழு முழுவதும் கூடாரங்கைளப்
ேபாட்டார்கள். அவர்கள் அைமத்த
கூடாரங்களிேலேய அவர்கள் குடி இருந்தார்கள்.
நூனின் குமாரனாகிய ேயாசுவாவின் நாட்கள் முதல்
அந்நாள்வைர இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைடக்கலக்
கூடாரப் பண்டிைகைய இவ்வாறு
ெகாண்டாடவில்ைல. ஒவ்ெவாருவரும் மிகவும்
சந்ேதாஷமாக இருந்தனர்.

18 விழாவின் ஒவ்ெவாரு நாளும் சட்டப்
புத்தகத்தில்இருந்து எஸ்றா வாசித்தான். விழாவின்
முதல் நாளிலிருந்து கைடசி நாள்வைர எஸ்றா
சட்டப் புத்தகத்ைத வாசித்தான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் இவ்விழாைவ ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். பிறகு எட்டாவது நாள்
ஜனங்கள் முைறப்படி ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்திற்காகக்
கூடினார்கள்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள
அறிக்ைகயிடுகிறார்கள்

பிறகு அேத மாதத்தின் 24வது நாள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு நாள்

உபவாசத்திற்காகக் கூடினார்கள். அவர்கள்
துக்கத்திற்குரிய ஆைடைய அணிந்தனர்; தங்கள்
தைலயில் சாம்பைலப் ேபாட்டுக்ெகாண்டனர். இதன்
மூலம் தாங்கள் துக்கமாகவும், கலக்கமாகவும்
இருப்பதாகக் காட்டினார்கள். 2 இஸ்ரேவல்
சந்ததியினர் அயல் நாட்டினவர்களிடமிருந்து
தங்கைளப் பிரித்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்கள்
ஆலயத்தில் எழுந்து நின்று தங்களது பாவங்கைளயும்
தங்கள் முற்பிதாக்களின் பாவங்கைளயும்
அறிக்ைகயிட்டனர். 3 அவர்கள் மூன்று மணி ேநரம்
எழுந்து நின்று, ஜனங்கள் தங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய சட்டப்புத்தகத்ைத வாசித்தனர். பிறகு
ேமலும் மூன்று மணிேநரம் தங்கள் பாவங்கைள
அறிக்ைகயிட்டனர். தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
குனிந்து ெதாழுதுெகாண்டனர்.

4 ெயசுவா, பானி, கத்மிேயல், ெசப்பனியா, புன்னி,
ெசெரபியா, பானி, ெகனானி என்பவர்கள்
ேலவியர்களுைடய படிகளின் ேமல் நின்றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
உரத்தக்குரலில் அைழத்தார்கள். 5 பிறகு
ேலவியரான ெயசுவா, கத்மிேயல், பானி,
ஆசாப்ெநயா, ெசெரபியா, ஒதியா, ெசபனியா,
ெபத்தகியா ஆகிேயார் ஜனங்கைளப் பார்த்து
ேபசினார்கள். அவர்கள், “எழுங்கள் உங்கள்
ேதவனாகிய கர்த்தைர துதியுங்கள்!” என்றனர்.
“ேதவன் என்ெறன்றும் வாழ்கிறார்!
ேதவன் என்ெறன்றும் வாழ்வார்!
ஜனங்கள் உமது மகிைமயுள்ள நாமத்ைதத் துதிக்க
ேவண்டும்!
உமது நாமம் எல்லாத் துதிக்கும் ேபாற்றுதலுக்கும்

ேமலானதாக இருப்பதாக!
6 நீேர ேதவன்! கர்த்தாேவ, நீர் ஒருவேர ேதவன்!
நீர் வானத்ைத உண்டாக்கினீர்!
நீர் மிக உயர்ந்த பரேலாகத்ைதயும் அதிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கினீர்!
நீர் பூமிையயும் அதிலுள்ள அைனத்ைதயும்

உண்டாக்கினீர்!
நீர் கடல்கைளயும் அதிலுள்ள அைனத்ைதயும்
உண்டாக்கினீர்!
நீர் எல்லாவற்றிற்கும் உயிர் ெகாடுத்தீர்!
ேதவதூதர்கெளல்லாம் உம்ைம பணிந்து

ெதாழுதுெகாள்கின்றனர்!
7 நீேர ேதவனாகிய கர்த்தர்.
நீர் ஆபிராைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
பாபிேலானிலுள்ள ஊரிலிருந்து அவைர
வழிநடத்தினீர்.
அவனது ெபயைர ஆபிரகாம் என்று மாற்றினீர்.

8 அவன் உமக்கு உண்ைமயாகவும்
நம்பிக்ைகயுைடயவனாகவும் இருந்தைதக் கண்டீர்.
நீர் அவேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைக

ெசய்துக்ெகாண்டீர்.
நீர் அவனுக்கு கானானியர்,
ஏத்தியர், எேமாரியர், ெபரிசியர்,
எபூசியர், கிர்காசியர் ஆகிேயாரது நாடுகைளக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தீர்.
ஆனால் நீர் அத்ேதசத்ைத ஆபிரகாமின்

சந்ததியினருக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தீர்.
உமது வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றினீர்!
ஏன்? ஏெனன்றால் நீர் நல்லவர்!
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9 எங்கள் முற்பிதாக்கள் எகிப்தில் துன்பப்படுவைத
நீர் பார்த்தீர்.
ெசங்கடலில் அவர்கள் உதவிக்காகக்

கூப்பிட்டைதக் ேகட்டீர்.
10 பார்ேவானிடத்தில் நீர் அற்புதங்கைளக்
காட்டினீர்.
அவனது அதிகாரிகளிடமும் ஜனங்களிடமும்

அற்புதங்கைள ெசய்தீர்.
நமது முற்பிதாக்கைளவிட எகிப்தியர்கள் தம்ைமச்
சிறந்தவர்களாக நிைனத்தனர் என்பது உமக்குத்
ெதரியும்.
ஆனால் நீர் எவ்வளவு சிறந்தவர் என நிரூபித்தீர்!

அவர்கள் இன்றும் கூட அதைன நிைனக்கின்றனர்!
11 அவர்களுக்கு முன் நீர் ெசங்கடைலப் பிரித்தீர்.
அவர்கள் காய்ந்த நிலத்தின் வழியாக நடந்தனர்.
எகிப்திய வீரர்கள் அவர்கைளத் துரத்தினர்.
ஆனால் அவர்கைள நீர் கடலுக்குள் எறிந்தீர்.

அவர்கள் கடலுக்குள் பாைற மூழ்குவது ேபான்று
மூழ்கினார்கள்.

12 அந்த ேநரத்தில் அவர்கைள வழி நடத்த பகல்
ேநரத்தில் நீர் உயர்ந்த ேமகத்ைதப் பயன்படுத்தினீர்.
இரவில் நீர் அக்கினி தூைணப் பயன்படுத்தினீர்.
இவ்வாறு நீர் அவர்களின் பாைதைய
ெவளிச்சமாக்கினீர்.
அவர்களுக்கு எங்ேக ேபாகேவண்டும் என்றும்

வழிக்காட்டினீர்.
13 பிறகு நீர் சீனாய் மைலயிலிருந்து இறங்கினீர்.
நீர் பரேலாகத்திலிருந்து அவர்கேளாடு ேபசினீர்.
நீர் அவர்களுக்கு நல்ல சட்டங்கைளயும்
ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவர்களுக்கு மிக நல்ல கட்டைளகளும்

கற்பைனகளுமானவற்ைற ெகாடுத்தீர்.
14 உமது பரிசுத்தமான ஓய்வுநாைளப் பற்றியும்
ெசான்னீர்.
உமது தாசனாகிய ேமாேசையப் பயன்படுத்தி, நீர்

அவர்களுக்கு கற்பைனகைளயும் ேபாதைனகைளயும்
சட்டங்கைளயும் ெகாடுத்தீர்.

15 அவர்கள் பசிேயாடு இருந்தார்கள்.
எனேவ, பரேலாகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு

உணைவக் ெகாடுத்தீர்.
அவர்கள் தாகமாய் இருந்தார்கள்.
எனேவ, பாைறயிலிருந்து அவர்களுக்கு

தண்ணீைரக் ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவர்களிடம், ‘வாருங்கள், இந்நாட்ைட
எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்’ என்றீர்.
நீர் உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்தி

அவர்களுக்காக நாட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டீர்.
16 ஆனால் எங்கள் முற்பிதாக்களான அந்த
ஜனங்கள் ெபருைமெகாண்டனர்.
அவர்கள் பிடிவாதமானவர்களானார்கள்.
அவர்கள் உமது கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிய

மறுத்தனர்.
17 அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். நீர் ெசய்த
அற்புதங்கைள மறந்தனர்.
அவர்கள் எகிப்திற்கு மீண்டும் ெசன்று

அடிைமகளாகத் தைலவைர அமர்த்தினார்கள்!
“ஆனால் நீர் மன்னிக்கிற ேதவன்!
நீர் கருைணயும் மிகுந்த இரக்கமும் உைடயவர்.
நீர் ெபாறுைமயும் முழு அன்பும் உைடயவர்.
எனேவ நீர் அவர்கைளவிட்டு விலகவில்ைல.

18 அவர்கள் தங்கத்தால் கன்றுக்குட்டிைகைளச்
ெசய்து,

‘இைவ தான் நம்ைம எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவந்த ெதய்வங்கள்’ என்று
ெசான்னேபாதுங்கூட நீர் அவர்கைள விட்டு
விலகவில்ைல.

19 நீர் மிகவும் கருைண உைடயவர்!
எனேவ, நீர் அவர்கைள வனாந்தரத்தில்

ைகவிடவில்ைல.
பகலில் அவர்களிடமிருந்த உயர்ந்த ேமகங்கைள
எடுக்கவில்ைல.
நீர் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வழி காட்டினீர்.
இரவில் விளக்குத்தூைண அவர்களிடமிருந்து
எடுக்கவில்ைல.
அவர்களது பாைதக்குத் ெதாடர்ந்து ெவளிச்சம்

தந்தீர்.
எந்த வழியில் ேபாக ேவண்டும் என்று அவர்களுக்கு

வழிகாட்டினீர்.
20 அவர்கைள அறிவாளிகளாக்க உமது நல்
ஆவிையக் ெகாடுத்தீர்.
அவர்களுக்கு உணவாக மன்னாைவக் ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவர்களின் தாகத்திற்கு தண்ணீைரக்

ெகாடுத்தீர்.
21 40 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கைள கவனித்து வந்தீர்!
வனாந்தரத்தில் அவர்களுக்குத்

ேதைவயானவற்ைற அவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் ஆைடகள் பைழயதாய் ேபாகவில்ைல.
அவர்களின் பாதங்கள் வீங்கேவா புண்ணாகேவா

இல்ைல.
22 கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு
இராஜ்யங்கைளயும் நாடுகைளயும் ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவர்களுக்குக் குைறந்த அளவான ஜனங்கள்

வாழ்கிற தூர நாடுகைளயும் ெகாடுத்தீர்.
அவர்கள் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய சீேகான்
நாட்ைடயும் ெபற்றனர்.
அவர்கள் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகின்

நாட்ைடயும் ெபற்றனர்.
23 வானத்திலுள்ள நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்று
அவர்களது சந்ததியினைரப் ெபருக்கினீர்.
அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி

நாடுகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர்.
அவர்கள் உள்ேள ெசன்று நாட்ைட

எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
24 அப்பிள்ைளகளும் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அங்ேக வாழ்ந்த கானானியர்கைள அவர்கள்

ேதாற்கடித்தனர்.
நீர் அந்த ஜனங்கைள ேதாற்கடிக்கும்படி ெசய்தீர்!
அந்நாடுகைளயும் ஜனங்கைளயும் ராஜாக்கைளயும்

அவர்களது விருப்பப்படிச் ெசய்ய நீர் அனுமதித்தீர்!
25 அவர்கள் பலமிக்க நகரங்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர்.
அவர்கள் வளமான நிலங்கைள எடுத்தனர்.
அவர்கள் நல்ல ெபாருட்கள் நிைறந்த வீடுகைளப்
ெபற்றனர்.
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ேதாண்டப்பட்ட

கிணறுகைளப் ெபற்றனர்.
அவர்கள் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கள், ஒலிவ
மரங்கள் மற்றும் பழமரங்கைளப் ெபற்றனர்!
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அவர்கள் வயிறு நிைறயும் வைர உண்டுக்
ெகாழுத்தனர்.
நீர் ெகாடுத்த அற்புதமான ெபாருட்கைள எல்லாம்
அனுபவித்தனர்.

26 அவர்கள் உமக்கு எதிராகத் திரும்பினார்கள்!
அவர்கள் உமது ேபாதைனகைளத் தூர எறிந்தனர்!
அவர்கள் உமது தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றனர்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் மக்கைள எச்சரித்தனர்.
அவர்கைள உம்மிடம் திரும்பக் ெகாண்டுவர

அவர்கள் முயற்சித்தனர்.
ஆனால் எங்களது முற்பிதாக்கள் உங்களுக்கு

எதிராக அக்கிரமம் ெசய்தனர்!
27 எனேவ அவர்கைளத் தம் பைகவர்கள்
ைகக்ெகாள்ளவிட்டீர்.
பைகவர்களுக்குத் துன்பங்கைளக் ெகாடுத்தனர்.
துன்பம் வந்ததும், முற்பிதாக்கள் உம்ைம உதவிக்கு
அைழத்தனர்.
பரேலாகத்தில் நீர் ேகட்டீர்.
நீர் மிகவும் இரக்கமுைடயவர்.
எனேவ அவர்கைளக் காக்க ஜனங்கைள

அனுப்பினீர்.
அந்த ஜனங்கள் அவர்கைளப் பைகவரிடமிருந்து

காத்தனர்.
28 பிறகு இைளப்பாறுதல் ெபற்ற உடேனேய
எங்கள் முற்பிதாக்கள் உமக்கு முன் மீண்டும்

ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள்!
எனேவ அவர்கைளப் பைகவர் ேதாற்கடித்து
தண்டிக்கும்படி விட்டுவிட்டீர். அவர்கள் உம்ைம
உதவிக்கு அைழத்தனர்.
பரேலாகத்திலிருந்து நீர் அதைனக் ேகட்டு

அவர்களுக்கு உதவினீர்.
நீர் மிகவும் இரக்கமுள்ளவர்!
அது பலதடைவ நிகழ்ந்தது.

29 நீர் அவர்கைள எச்சரித்தீர்.
அவர்கைள மீண்டும் வரும்படி ெசான்னீர்.
ஆனால் அவர்கள் அகங்காரம் ெகாண்டனர்.
அவர்கள் உமது கட்டைளையக் ேகட்க மறுத்தனர்.
ஜனங்கள் உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்
பிறகு அவர்கள் உண்ைமயில் வாழ்வார்கள்.
ஆனால் எங்கள் முற்பிதாக்கள் உமது சட்டங்கைள

மீறினார்கள்.
அவர்கள் பிடிவாதமானவர்கள்.
அவர்கள் தமது முதுைக உமக்குத்

திருப்பினார்கள்.
அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர்.

30 “நீர் எங்கள் முற்பிதாக்கேளாடு மிகப்
ெபாறுைமயாய் இருந்தீர்.
பல ஆண்டுகள் உம்மிடம் தவறாக நடந்தனர்.
உமது ஆவியினால் அவர்கைள எச்சரித்தீர்.
நீர் அவர்கைள எச்சரிக்க தீர்க்கதரிசிகைள

அனுப்பினீர்.
ஆனால் எங்கள் முற்பிதாக்கள் கவனிக்கவில்ைல.
எனேவ நீர் அவர்கைள அந்நியர்களிடம்

ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.
31 “ஆனால் நீர் மிகவும் இரக்கமுைடயவர்!
நீர் அவர்கைள முழுைமயாக அழிக்கவில்ைல.
நீர் அவர்கைள ைகவிடவும் இல்ைல.
நீர் இத்தைகய இரக்கமும் கருைணயும் ெகாண்ட

ேதவன்!

32 எங்கள் ேதவேன, நீேர ெபரிய ேதவன்;
பயங்கரமும் வல்லைமயும் ெகாண்ட வீரர்!
நீர் அன்பும், உண்ைமயுமானவர்.
நீர் உமது உடன்படிக்ைகையக் காக்கிறீர்!
நாங்கள் பல துன்பங்கைளப் ெபற்றிருந்ேதாம்.

எங்கள் துன்பங்கள் உமக்கு முக்கியமானைவ!
எங்கள் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்,
ராஜாக்களுக்கும், தைலவர்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும், தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் தீைம
ஏற்பட்டன.
அத்துன்பங்கள் அசீரியா ராஜாவின் காலமுதல்

இன்றுவைர ஏற்பட்டன!
33 ஆனால் ேதவேன, எங்களுக்கு ஏற்பட்ட
எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதியுள்ளவர்.
நீர் ேநர்ைமயானவர். நாங்கள் தவறானவர்கள்.

34 எங்கள் ராஜாக்கள், தைலவர்கள், ஆசாரியர்கள்
மற்றும் முற்பிதாக்கள் உமது சட்டத்திற்கு
கீழ்ப்படியவில்ைல.
அவர்கள் உம்முைடய கட்டைளகைளக்

கவனிக்கவில்ைல.
அவர்கள் உமது எச்சரிக்ைககைளப்

புறக்கணித்தனர்.
35 எங்கள் முற்பிதாக்கள் உமக்குப் பணி
ெசய்யவில்ைல.
அவர்கள் தம் ெசாந்த இராஜ்யத்தில் இருந்தும்

ெசய்யவில்ைல.
அவர்கள் தீைம ெசய்வைத நிறுத்தவில்ைல.
அவர்கள் நீர் ெசய்த அைனத்து அற்புதங்கைளயும்

அனுபவித்தனர்.
அவர்கள் வளமான நிலங்கைள அனுபவித்தனர்.
அவர்கள் ஏராளமான இடத்ைதப் ெபற்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் தம் தீச்ெசயல்கைள

நிறுத்தவில்ைல.
36 இப்ெபாழுது நாங்கள் அடிைமகள். நாங்கள்
இந்த நாட்டில் அடிைமகளாக இருக்கின்ேறாம்.
இது நீர் எமது முற்பிதாக்களுக்கு ெகாடுத்த நாடு.
எனேவ அவர்கள் இதன் பலைனயும்

நன்ைமையயும் அனுபவிக்க முடிந்தது.
37 இந்நாட்டின் அறுவைட மிகப் ெபரியது. ஆனால்
நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம்.
எனேவ அறுவைட, எங்கைள ஆள உம்மால்

நியமிக்கப்பட்ட ராஜாக்களுக்கு ெசாந்தமாயிற்று.
அந்த ராஜாக்கள் எங்கைளயும் எங்கள் ஆடு
மாடுகைளயும் ஆளுகிறார்கள்.
அவர்கள் விரும்புகிறபடி எைதயும் ெசய்கிறார்கள்.
நாங்கள் மிகுந்த இக்கட்டில் உள்ேளாம்.
38 “இைவ இப்படி இருக்கிறபடியால், நாங்கள்
மாற்ற முடியாத ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். நாங்கள் இந்த
ஒப்பந்தத்ைத எழுத்தில் ைவக்கிேறாம். எங்கள்
தைலவர்கள், ேலவியர்கள், ஆசாரியர்கள், ஆகிேயார்
ஒப்பந்தத்தில் தங்கள் ைகெயழுத்ைத ேபாட்டனர்.
அதற்கு முத்திைரயும் இட்டனர்.”

முத்திைரயிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் இந்தப்
ெபயர்கள் இருந்தன:
ஆளுநரான ெநேகமியா, அகலியாவின்

குமாரன் சிேதக்கியா, 2 ெசராயா, அசரியா,
எேரமியா, 3 பஸ்கூர், அமரியா, மல்கிஜா, 4

அத்தூஸ், ெசபனியா, மல்லூக், 5 ஆரீம்,
ெமெரேமாத், ஒபதியா, 6 தானிேயல், கிேநேதான்,
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பாருக், 7 ெமசுல்லாம், அபியா, மீயாமின், 8

மாசியா, பில்காய், ெசமாயா எனும்
ஆசாரியர்களும் தங்கள் ைகெயழுத்ைத
முத்திைரயிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் இட்டனர்.
9 முத்திைரயிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் உள்ள
ேலவியர்களின் ெபயர்கள்:
அசனியாவின் குமாரனான ெயசுவா, எனாதாதின்
குமாரர்களில் ஒருவரான பின்னூயி, கத்மிேயல்
ஆகிேயார், 10 அவர்களில் சேகாதரராகிய
ெசபனியா, ஒதியா, ேகலிதா, ெபலாயா, ஆனான்,
11 மீகா, ேரகாப், அசபியா, 12 சக்கூர்,
ெசெரபியா, ெசபனியா, 13 ஒதியா, பானி, ெபனினு
ஆகிேயார்.
14 முத்திைரயிடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் உள்ள
ஜனங்கள் தைலவர்களின் ெபயர்கள்:
பாேராஷ், பாகாத்ேமாவாப், ஏலாம், சத்தூ, பானி,
15 புன்னி, அஸ்காத், ெபபாயி, 16 அேதானியா,
பிக்வாய், ஆதின், 17 ஆேதர், இஸ்கியா, அசூர், 18

ஒதியா, ஆசூம், ெபத்சாய், 19 ஆரீப், ஆனேதாத்,
ெநபாய், 20 மக்பியாஸ், ெமசுல்லாம், ஏசீர், 21

ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக், யதுவா, 22

ெபலத்தியா, ஆனான், ஆனாயா, 23 ஓெசயா,
அனனியா, அசூப், 24 அல்ேலா, ேகஸ், பிலகா,
ேசாேபக், 25 ேரகூம், அஷபனா, மாெசயா, 26

அகியா, கானான், ஆனான், 27 மல்லூக், ஆரிம்,
பானா ஆகிேயார்.
28 எனேவ இந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
ேதவனிடம் இந்த விேசஷ வாக்குறுதிைய
அளித்தனர். அவர்கள் வாக்குறுதிையக்
கைடபிடிக்காவிட்டால் தீைமகள் வரட்டும் என்று
ேவண்டினர். ேதவனுைடய சட்டத்ைதக்
கைடபிடிக்கேவண்டும் என்று ஜனங்கள் அைனவரும்
வாக்குறுதிச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய சட்டம் அவரது
தாசனாகிய ேமாேசயின் மூலம் எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இந்த ஜனங்கள் நம்முைடய
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய கற்பைனகைளயும், சகல
விதிகைளயும், ேபாதைனகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று வாக்குறுதிக்
ெகாடுத்தனர். இப்ெபாழுது வாக்குறுதிச்
ெசய்துக்ெகாண்ட ஜனங்கள் இவர்கள்தான்:
ஜனங்களில் மற்றவர்களான ஆசாரியரும்,
ேலவியரும், வாசல் காவலாளரும், பாடகரும், ஆலய
ஊழியர்களும், ேதவனுைடய சட்டத்திற்குக்
கீழ்ப்படிவதற்காக மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
தங்கைள பிரித்துக்ெகாண்ட இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் இருந்தனர். அவர்கள் மைனவிகளும்
அவர்கள் குமாரர்களும் அவர்கள்
குமாரத்திகளுமாகிய அைனவரும் கவனித்து
புரிந்துெகாள்பவர்களாக இருந்தனர். இவர்கள்
தங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும்
முக்கியமானவர்கேளாடு ேசர்ந்துக்ெகாண்டு
ேதவனுைடய சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய ஒப்புக்ெகாள்ள
ைவத்தனர். ேதவனுைடய சட்டத்திற்கு
கீழ்ப்படியாவிட்டால் தமக்குத் தீைமகள் ஏற்படட்டும்
என்ற சாபத்ைதயும் அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.

30 அவர்கள், “எங்கைளச் சுற்றியிருக்கும் பிறர்
குமாரர்களுக்கு எங்கள் குமாரத்திகைள
ெகாடுக்கமாட்ேடாம். எங்கள் குமாரர்களுக்கு
எங்கைளச் சுற்றியிருக்கும் பிறர் குமாரத்திகைளக்
ெகாள்ளமாட்ேடாம்” என்று வாக்குறுதிச் ெசய்தனர்.

31 “நாங்கள் ஓய்வுநாளில் ேவைலச்
ெசய்யமாட்ேடாம். எங்கைளச் சுற்றியிருப்பவர்கள்
அந்நாளில் தானியங்கைளேயா மற்ற
ெபாருட்கைளேயா ெகாண்டுவந்து விற்றால் நாங்கள்
அவற்ைற அச்சிறப்பான நாளிலும் மற்ற
ஓய்வுநாட்களிலும் வாங்கமாட்ேடாம். ஒவ்ெவாரு
ஏழாவது ஆண்டிலும், நாங்கள் எங்கள் பூமியில்
நாத்து நடுதல் அல்லது ேவறு ேவைலகைளச்
ெசய்யமாட்ேடாம். ஒவ்ெவாரு ஏழாவது ஆண்டிலும்,
மற்றவர்கள் எங்களுக்குத் தர ேவண்டிய
கடன்கைளத் தள்ளுபடி ெசய்ேவாம்.

32 “நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயப்
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளும் கட்டைளக்குப்
கீழ்ப்படிேவாம். எங்கள் ேதவைன மகிைமப்படுத்த
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ேசக்கலில் மூன்றில் ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்து ஆலயபணிக்கு உதவுேவாம். 33

இப்பணமானது ஆசாரியர்கள் ஆலயத்தில்
ேமைஜயின் ேமல் ைவக்கும் விேசஷ ெராட்டிக்கும்
சமூகத்தப்பங்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். இப்பணம்
தானியக் காணிக்ைகக்கும், தகனப்பலிக்கும்
ெகாடுக்கப்படும். ஓய்வுநாட்களிலும், பிைறச் சந்திர
நாட்களிலும் மற்றும் சிறப்புக் கூட்டங்களிலும்
ெசலுத்தும் பலிகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தும்
பாவப்பரிகாரப் பலிகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்.
இப்பணம் ேதவாலயத்திற்குத் ேதைவப்படும் எவ்வித
ேவைலகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்.

34 “ஆசாரியரும் ேலவியர்களும் ஜனங்களுமாகிய
நாங்கள் சீட்டுப்ேபாட்ேடாம். ஏெனன்றால்,
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட காலங்களில் நமது
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கு எந்தக் குடும்பத்தார்
விறைக அன்பளிப்பாக ெகாண்டுவரேவண்டும் என்று
தீர்மானிப்பதற்கு விரும்பினர். நமது ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் விறகானது பலிபீடத்தில்
எரிக்கப்பட்டது. சட்டத்தில் எழுதப்பட்டபடி நாம்
ெசய்ய ேவண்டும்.

35 “நாம் நமது அறுவைடயில் கிைடக்கும்
ஒவ்ெவாரு பழ மரங்களில் முதற்கனிகைளயும்
ெகாண்டு வரும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம்.
நாங்கள் அப்பழங்கைள கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ெகாண்டுவருேவாம்.

36 “சட்டத்தில் எழுதியுள்ளபடி நாம் ெசய்ய
ேவண்டியது இதுதான்: எங்கள் குமாரர்களில் முதல்
குமாரர்கைளயும், எங்கள் ஆடுமாடுகளாகிய
மிருகங்களில் முதலில் பிறந்தைவகைளயும் நாங்கள்
ெகாண்டு வருேவாம். நாங்கள் முதலில் பிறந்தவற்ைற
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குள்
ெகாண்டுவருேவாம், அங்ேக ஊழியஞ் ெசய்கிற
ஆசாரியர்களிடம் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் நாங்கள்
ெகாண்டுவருேவாம்.

37 “நாங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் உள்ள
ேசமிப்பு அைறகளுக்கு ஆசாரியர்களிடம் இவற்ைறக்
ெகாண்டு வருேவாம்: எங்கள் பிைசந்த மாவில் முதல்
பாகத்ைதயும், எங்களது முதல் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், எங்களது அைனத்து
மரங்களிலிருந்து முதல் பழங்கைளயும், புதிய
திராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணயின் முதல்
பாகத்ைதயும் ெகாண்டு வருேவாம். அேதாடு எங்கள்
விைளச்சலில் பத்தில் ஒரு பாகத்ைத
ேலவியர்களுக்குக் ெகாண்டு வருேவாம். ஏெனன்றால்
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நாம் ேவைலச் ெசய்கிற எல்லா பட்டணங்களிலும்
ேலவியர்கள் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். 38 அவர்கள்
விைளச்சைலப் ெபறும்ேபாது ேலவியர்கேளாடு
ஆேரானின் குடும்பத்திலுள்ள ஒரு ஆசாரியர்
இருக்கேவண்டும். பிறகு ேலவியர்கள்
அப்ெபாருட்கைள எங்கள் ேதவனுைடய
ஆலயத்திற்குக் ெகாண்டுவரேவண்டும். பிறகு
அவர்கள் ஆலய கருவூலத்தில் அவற்ைற
ேபாடேவண்டும். 39 இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
ேலவியர்களும் அவர்களின் அன்பளிப்புகைளச்
ேசமிப்பு அைறகளுக்குக் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
அவர்கள் தமது தானியம், புதிய திராட்ைசரசம்
எண்ெணய் ஆகிய அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள். ஆலயத்திற்குரிய அைனத்துப்
ெபாருட்களும் அச்ேசமிப்பு அைறகளில்
ைவக்கப்படும். அங்ேக பணியிலுள்ள ஆசாரியர்கள்
தங்குவார்கள், பாடகர்களும், வாசல்
காவலாளர்களும் அங்ேக தங்குவார்கள்.

“எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தின் ெபாறுப்ைப
நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம் என்று நாங்கள்
அைனவரும் வாக்குக்ெகாடுக்கிேறாம்” என்றனர்.

புதிய மக்கள் எருசேலமிற்குள் நுைழகின்றனர்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்கள்
இப்ெபாழுது எருசேலம் நகரத்திற்குள்
நுைழந்தனர். இஸ்ரேவலின் மற்ற

ஜனங்கள் இனி நகரத்திற்குள் யார் நுைழயேவண்டும்
என்று முடிெவடுத்தனர். எனேவ அவர்கள் சீட்டு
குலுக்கிப்ேபாட்டனர். தங்களுக்குள் பத்து ேபரில்
ஒருவைனப் பரிசுத்த நகரமான எருசேலமில்
வாழைவத்தனர். மற்ற ஒன்பது ேபர் அவர்களது
ெசாந்தப் பட்டணங்களில் வாழ முடிந்தது. 2 சில
ஜனங்கள் எருசேலமில் குடியிருக்கத் தாமாகேவ
முன்வந்தனர். மற்ற ஜனங்கள் அவர்களுக்கு நன்றி
ெசால்லி வாழ்த்தினர்.

3 எருசேலமில் குடியிருந்த தைலவர்கள்
இத்தைகயவர்கள். (இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் சிலர்
ஆசாரியர்கள், ேலவியர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள்,
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களின் சந்ததியினர்.
இவர்கள் யூதாவின் நகரங்களில் வாழ்ந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்களுக்குச் ெசாந்தமான
ெவவ்ேவறு பட்டணங்களில் வாழ்ந்தனர். 4

எருசேலம் நகரத்தில் யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்
குடும்பத்தினரில் மற்ற ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர்).
யூதாவின் சந்ததியினர் இவர்கள் எருசேலமிற்குள்
நுைழந்தனர்.
உசியாவின் குமாரனான அத்தாயாவும், (உசியா
சகரியாவின் குமாரன், அவன் அமரியாவின்
குமாரன், அவன் ெசபதியாவின் குமாரன், அவன்
மகலாெலேயலின் குமாரன், அவன் ேபேரசின்
சந்ததியில் ஒருவன்). 5 பாருக்கின் குமாரனான
மாெசயாவும், (பாருக் ெகால்ேலாேசயின் குமாரன்,
அசாயாவின் குமாரன் ெகால்ேலாேச, அதாயாவின்
குமாரன் அசாயா, ேயாயாரிப்புவின் குமாரன்
அதாயா. ேயாயாரிப்பு சகரியாவுக்கு குமாரன்
அவன் சீேலானின் சந்ததியில் ஒருவன்). 6

எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்த ேபேரசின்
சந்ததியினர் 468 என்ற

எண்ணிக்ைகயுைடயவர்கள். அவர்கள்
அைனவரும் ைதரியசாலிகள்.
7 இவர்கள் எருசேலமிற்குள் நுைழந்த
ெபன்யமீனின் சந்ததியினர்:
ெமசுல்லாமின் குமாரனான சல்லூ (ெமசுல்லாம்
ேயாயத்தின் குமாரன், இவன் ெபதாயாவுக்கு
குமாரன், இவன் ெகாலாயாவுக்கு குமாரன், இவன்
மாெசயாவுக்கு குமாரன், இவன் இதிேயலுக்கு
குமாரன், இவன் எசாயாவுக்கு குமாரன்) 8

எசாயாைவப் பின்பற்றியவர்கள் கப்பாய், சல்லாய்
ஆகிேயார் அவர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்து 928
ேபர். 9 அவர்களுக்கு சிக்ரியின் குமாரன்
ேயாேவல் ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான்.
எருசேலம் பட்டணத்தின் இரண்டாவது
மாவட்டத்துக்கு ெசனுவாவின் குமாரனான யூதா
ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான்.
10 இவர்கள் எருசேலமிற்குள் நுைழந்த
ஆசாரியர்கள்:
ேயாயாரிப், யாகின் குமாரன். 11 இல்க்கியாவின்
குமாரனான ெசராயா (இல்க்கியா ெமசுல்லாமின்
குமாரன், அவன் சாேதாக்கின் குமாரன், அவன்
ெமாராேயாத்தின் குமாரன், அவன் அகிதூபின்
குமாரன், இவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தின்
ேமற்பார்ைவயாளன்.) 12 சேகாதரர்களாகிய 822
ேபர் ஆலயத்தில் பணிவிைடச் ெசய்தனர்.
எேராகாமுக்கு குமாரனான அதாயாவும்
(எேராகாம் ெபல்லியாவின் குமாரன், அவன்
அம்சியின் குமாரன், அவன் சகரியாவின் குமாரன்,
அவன் பஸ்கூரின் குமாரன், அவன் மல்கியாவின்
குமாரன்). 13 மல்கியாவின் சேகாதரர்களான 242
ேபர் (இவர்கள் அவர்களது குடும்பத் தைலவர்கள்.)
அசரிேயலின் குமாரனான அமாசாயும் (அசரிேயல்
அெகசாயின் குமாரன், அவன்
ெமசில்ேலேமாத்தின் குமாரன், அவன் இம்ேமாரின்
குமாரன்.) 14 இம்ேமாரின் சேகாதரர்களான 128
ேபர். (இவர்கள் ைதரியமான வீரர்கள். இவர்களின்
அதிகாரியாக அெகேதாலிமின் குமாரனான
சப்திேயல் இருந்தான்.)
15 எருசேலமிற்குள் நுைழந்த ேலவியர்கள்
இவர்கள்:
அசூபின் குமாரனான ெசமாயா (அசூப்
அஸ்ரிக்காமின் குமாரன், அவன் அசபியாவின்
குமாரன், அவன் புன்னியின் குமாரன்.) 16

செபதாயும், ேயாசபாத்தும் (இவ்விருவரும்
ேலவியர்களின் தைலவர்கள் ேதவாலயத்தின்
ெவளிேவைலகளின் ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர்.) 17 மத்தனியா (மத்தனியா மீகாவின்
குமாரன். அவன் சப்தியின் குமாரன். அவன்
ஆசாபின் குமாரன். அவன் பாடகர்கள் குழுவுக்கு
இயக்குனர். ெஜபத்தில் துதிப்பாடைல பாட
ஜனங்கைள வழிநடத்தினான்.) பக்பூக்கியா
(பக்பூக்கியா அவனது சேகாதரனுக்கு ேமல்
இரண்டாவது ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான்.)
சமுவாவின் குமாரனான அப்தா (சம்முவா,
கலாலின் குமாரன் அவன் எதுத்தூனின் குமாரன்).
18 எனேவ 284 ேலவியர்கள் பரிசுத்த நகரமான
எருசேலமிற்குள் நுைழந்தனர்.
19 எருசேலமிற்குள் நுைழந்த வாசல்காவலர்கள்:
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அக்கூப், தல்ேமான் மற்றும் 172 சேகாதரர்கள்.
நகரத்தின் வாசல்கைள அவர்கள் காவல்
காத்தனர்.
20 மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், மற்ற ஆசாரியர்கள்
மற்றும் ேலவியர்கள் யூதாவின் அைனத்து
நகரங்களிலும் வாழ்ந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் தனது
முற்பிதாவிற்குச் ெசாந்தமான நாட்டில் வாழ்ந்தனர்.
21 ஆலய ேவைலக்காரர்கள் ஓேபல் மைலயில்
குடியிருந்தார்கள். அவர்களின் ேமல் சீகாவும்,
கிஸ்பாவும் அதிகாரிகளாக இருந்தார்கள்.

22 எருசேலமில் ேலவியர்களின் அதிகாரியாக ஊசி
இருந்தான். ஊசி பானியின் குமாரனாக இருந்தான்.
(பான் அசபியாவின் குமாரனாக இருந்தான், அவன்
மத்தானியாவின் குமாரனாக இருந்தான், அவன்
மீகாவின் குமாரனாக இருந்தான்.) ஊசி ஆசாபின்
சந்ததியான். ஆசாபின் சந்ததியினர்
பாடகர்களாகவும், ேதவனுைடய ஆலயத்தில் பணிப்
ெபாறுப்பாளர்களாகவும் இருந்தனர். 23 பாடகர்கள்
ராஜாவின் ஆைணகளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களாக
இருந்தனர். ராஜாவிடமிருந்து வரும் ஆைணகள்
அப்பாடகர்களுக்கு ஒவ்ெவாரு நாளும் என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லின. 24 ராஜா ெசய்ய
விரும்புவைத ஜனங்களிடம் ெசால்பவனின் ெபயர்
ெபத்தகியா. (ெபத்தகியா ெமெசசாெபேயலின்
குமாரன். அவன் ேசராக்கின் சந்ததியில் ஒருவன்.
ேசராக் யூதாவின் குமாரன்.)

25 இப்பட்டணங்களில் யூதாவின் ஜனங்கள்
வாழ்ந்தனர். கீரியாத் அர்பாவிலும் அதைனச்
சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும், தீேபானிலும் அதைனச்
சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும், எகாப்ெசேயலிலும்
அதைனச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும், 26

ெயசுவாவிலும், ேமாலாதாகிலும், ெபத்ெபேலதிலும்,
27 ஆத்சார்சூகாவிலும், ெபெயர்ெசபாவிலும் அதன்
கிராமங்களிலும், 28 சிக்லாகிலும், ேமேகானாகிலும்
அதன் கிராமங்களிலும் 29 என்ரிம்ேமானிலும்,
சாேரயாகிலும், யர்மூத்திலும், 30 சாேனாவாகிலும்,
அதுல்லாமிலும் அவற்றின் கிராமங்களிலும்,
லாகீசிலும் அதன் நாட்டுப்புறங்களிலும்,
அெசக்காவிலும் அதன் கிராமங்களிலும்,
ெபெயர்ெசபா ெதாடங்கி இன்ேனாமீன்
பள்ளத்தாக்குவைர குடிேயறினார்கள்.

31 ேகபாவிலிருந்து வந்த ெபன்யமீன் சந்ததியினர்
மிக்மாஸ், ஆயா, ெபத்ேதல் ஊர்களிலும் அதன்
கிராமங்களிலும், 32 ஆனேதாத், ேநாப், அனனியா,
33 ஆத்ேசார், ராமா, கித்தாயிம், 34 ஆதீத்,
ெசேபாயிம், ெநபலாத், 35 ேலாத், ஓேனா, என்னும்
ஊர்களிலும், சிற்பிகளின் பள்ளத்தாக்கிலும்
குடியிருந்தனர். 36 ேலவியரிேலா சிலப் பிரிவினர்
ெபன்யமீனிலும் இருந்தனர்.

ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும்

யூதா நாட்டிற்குத் திரும்பி வந்த
ஆசாரியர்களும் ேலவியர்களும் இவர்கள்.
அவர்கள் ெசயல்திேயலின் குமாரனாகிய

ெசருபாேபேலாடும், ெயசுவாேவாடும் வந்தனர். இது
தான் அவர்களின் ெபயர் பட்டியல்:
ெசராயா, எேரமியா, எஸ்றா,
2 அமரியா, மல்லூக், அத்தூஸ்,
3 ெசகனியா, ெரகூம், ெமேரேமாத்,

4 இத்ேதா, கிேநேதா, அபியா,
5 மியாமின், மாதியா, பில்கா,
6 ெசமாயா, ேயாயாரிப், ெயதாயா,
7 சல்லு, ஆேமாக், இல்க்கியா, ெயதாயா
ஆகிேயார்.

இவர்கள் ெயசுவாவின் காலத்தில் ஆசாரியருக்கும்
தங்கள் சேகாதரர்களுக்கும்
தைலவர்களாயிருந்தார்கள்.

8 ேலவியர்களானவர்கள்: ெயசுவா, பின்னூயி,
கத்மிேயல், ெசெரபியா, யூதா, மத்தனியா
என்பவர்கள். மத்தனியாவின் உறவினர்கள்
ேதவனுக்குத் துதிப்பாடல்கைளப் பாடும்
ெபாறுப்புைடயவர்களாக இருந்தார்கள். 9

பக்புக்கியா, உன்னியும், ேலவியர்களின்
உறவினர்கள். அவர்கள் இருவரும் பணியில்
அவர்களுக்கு எதிராக நின்றார்கள். 10 ெயசுவா
ெயாயகீமின் தந்ைத. ெயாயகீம் எலியாசிபின் தந்ைத.
எலியாசிப் ெயாயதாவின் தந்ைத. 11 ெயாயதா
ேயானத்தானின் தந்ைத. ேயானத்தான் யதுவாவின்
தந்ைத.

12 ெயாயகீமின் காலத்திேல ஆசாரியர்
குடும்பங்களின் தைலவர்களாக கீழ்க்கண்டவர்கள்
இருந்தனர்.
ெசேராயாவின் குடும்பத்தில் ெமராயா தைலவன்.
எேரமியாவின் குடும்பத்தில் அனனியா தைலவன்.
13 எஸ்றாவின் குடும்பத்தில் ெமசுல்லாம்
தைலவன்.
அமரியாவின் குடும்பத்தில் ேயாகனான் தைலவன்.
14 ெமலிகுவின் குடும்பத்தில் ேயானத்தான்
தைலவன்.
ெசபனியாவின் குடும்பத்தில் ேயாேசப்பு தைலவன்.
15 ஆரீமின் குடும்பத்தில் அத்னா தைலவன்.
ெமராேயாதின் குடும்பத்தில் எல்காய் தைலவன்.
16 இத்ேதாவின் குடும்பத்தில் சகரியா தைலவன்.
கிெநேதானின் குடும்பத்தில் ெமசுல்லாம்
தைலவன்.
17 அபியாவின் குடும்பத்தில் சிக்ரி தைலவன்.
மினியாமீன் ெமாவதியா என்பவர்களின்
குடும்பங்களில் பில்தாய் தைலவன்.
18 பில்காவின் குடும்பத்தில் சம்முவா தைலவன்.
ெசமாயாவின் குடும்பத்தில் ேயானத்தான்
தைலவன்.
19 ேயாயரிபின் குடும்பத்தில் மத்தனா தைலவன்.
ெயதாயாவின் குடும்பத்தில் ஊசி தைலவன்.
20 சல்லாயின் குடும்பத்தில் கல்லாய் தைலவன்.
ஆேமாக்கின் குடும்பத்தில் ஏேபர் தைலவன்.
21 இல்க்கியாவின் குடும்பத்தில் அசபியா
தைலவன்.
ெயதாயாவின் குடும்பத்தில் ெநதெனேயல்
தைலவன் ஆகிேயார்.
22 எலியாசிப், ெயாயதா, ேயாகனான், யதுவா,
ஆகிேயாரின் காலங்களிலுள்ள ேலவியர்,
ஆசாரியர்களின் குடும்பத் தைலவர்களின் ெபயர்கள்,
ெபர்சியா ராஜா தரியுவின் ஆட்சியின்ேபாது
எழுதப்பட்டன. ெபர்சியனாகிய தரியுவின்
இராஜ்யபாரமட்டும் இருந்த ஆசாரியர்களும்
அப்படிேய எழுதப்பட்டனர். 23 ேலவியர்களாகிய
சந்ததியின் தைலவன் எலியாசிபின் குமாரனாகிய
ேயாகனானின் காலம் வைர நாளாகமப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டார்கள். 24 இவர்கள் ேலவியர்களின்
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தைலவர்கள். அசபியா, ெசெரபியா, கத்மிேயலின்
குமாரனான ெயசுவாவும் அவர்களின்
சேகாதரர்களும், அவர்களின் சேகாதரர்கள்
துதிப்பாட அவர்களுக்கு முன்னால் நின்று ேதவனுக்கு
மகிைமச் ெசலுத்தினார்கள். ஒரு குழு இன்ெனாரு
குழுவிற்குப் பதில் ெசான்னது. அதுதான்
ேதவமனிதனான தாவீதால் கட்டைளயிடப்பட்டது.

25 வாசல்களுக்கு அடுத்துள்ள ேசமிப்பு
அைறகைளக் காத்து நின்ற வாசல் காவலாளர்கள்:
மத்தனியா, பக்புக்கியா, ஒபதியா, ெமசுல்லாம்,
தல்ேமான், அக்கூப். 26 அவ்வாசல் காவலாளர்கள்
ெயாயகீமின் காலத்தில் பணிச்ெசய்தனர். ெயாயகீம்
ெயசுவாவின் குமாரன். ெயசுவா ேயாத்சதாக்கின்
குமாரன். அந்த வாசல் காவலர்களும் ெநேகமியா
ஆளுநராயிருந்த காலத்திலும் ஆசாரியனும்,
ேவதபாரகனுமான எஸ்றாவின் காலத்திலும்
பணிச்ெசய்தனர்.

எருசேலமின் சுவர் பிரதிஷ்ைட
27 ஜனங்கள் எருசேலமின் சுவைரப் பிரதிஷ்ைட
ெசய்தனர். அவர்கள் அைனத்து ேலவியர்கைளயும்
எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுவந்தனர். ேலவியர்கள்
தாம் வாழ்ந்த பட்டணங்களிலிருந்து வந்தனர்.
அவர்கள் எருசேலமின் சுவைரப் பிரதிஷ்ைட ெசய்யும்
விழாவிற்கும், ேலவியர்கள் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசால்லியும், துதித்தும் பாடல்கைளப் பாட வந்தனர்.
அவர்கள் தமது ைகத்தாளம், தம்புரு, சுரமண்டலம்
ஆகியவற்ைற இைசத்தனர்.

28 அைனத்துப் பாடகர்களும் எருசேலமிற்கு
வந்தனர். அவர்கள் எருசேலைமச் சுற்றியுள்ள
பட்டணங்களிலிருந்து வந்தனர். அவர்கள்
ெநத்ேதாபாத்தியரின் கிராமங்களிலிருந்தும்,
ெபத்கில்காலிலும், ேகபா, அஸ்மாேவத் ஊர்களின்
நாட்டுப்புறங்களிலும் இருந்து வந்து கூடினார்கள்.
பாடகர்கள் எருசேலைமச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்
தங்களுக்காக சிறு ஊர்கைளக் கட்டியிருந்தனர்.

30 ஆசாரியரும் ேலவியரும் தங்கைள ஒரு
சடங்கில் சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டனர். பிறகு
அவர்கள் ஜனங்கள், வாசல்கள், எருசேலமின் சுவர்
ஆகியவற்ைற சடங்கில் சுத்தம்பண்ணினார்கள்.

31 நான் யூதாவின் தைலவர்களிடம் ேமேல ஏறி
சுவரின் உச்சியில் நிற்கேவண்டும் என்று
ெசான்ேனன். ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துவதற்கு
இரண்டு பாடகர் குழுைவ நான் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
ஒரு குழு சுவரின் உச்சிக்கு ேமேல ஏறி வலது
பக்கத்தில் சாம்பல் குவியல் வாயிைல
ேநாக்கிப்ேபானார்கள். 32 ஒசாயாவும், யூதாவின்
தைலவர்களில் பாதி ேபரும் அவர்கைளப்
பின்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். 33 அசரியா, எஸ்றா,
ெமசுல்லாம், 34 யூதா, ெபன்யமீன், ெசமாயா,
எேரமியா ஆகிேயாரும் பின்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றனர்.
35 ஆசாரியர்களில் சிலர் எக்காளங்கேளாடு சுவர்
வைரயிலும் பின்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றனர். சகரியாவும்
பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றான். (சகரியா
ேயானத்தானின் குமாரன். அவன் ெசமாயாவின்
குமாரன். அவன் மத்தனியாவின் குமாரன். அவன்
மீகாயாவின் குமாரன். அவன் சக்கூரின் குமாரன்.
அவன் அஸ்பாவின் குமாரன்.) 36 அங்ேக அஸ்பாவின்
சேகாதரர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் ெசமாயா,
அசெரேயல், மிலாலாய், கிலாலாய், மகாய்,

ெநதெனேயல், யூதா, அனானி ஆகிேயாரும்
ேபானார்கள். அவர்களிடம் ேதவமனிதனான தாவீது
ெசய்த இைசக்கருவிகளும் இருந்தன. ேபாதகனான
எஸ்றா அந்த குழுைவ நடத்திச் ெசன்று சுவைரப்
பிரதிஷ்ைட ெசய்யச் ெசன்றான். 37 அவர்கள்
நீருற்றுள்ள வாசலுக்குச் ெசன்றனர். தாவீதின்
நகரத்துக்கான வழியிலுள்ள படிக்கட்டுகளில்
அவர்கள் நடந்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்
நகரச்சுவரின் ேமல் நின்றார்கள். அவர்கள் தாவீதின்
வீட்டின் ேமல் நடந்து நீருற்று வாசலுக்குக்
ெசன்றனர்.

38 இரண்டாவது இைசக்குழு அடுத்தத் திைசயில்
இடதுபுறமாகச் ெசன்றனர். நான் அவர்கைள பின்
ெதாடர்ந்ேதன். அவர்கள் சுவரின் உச்சிக்குச்
ெசன்றனர். ஜனங்களில் பாதிேபர் அவர்கைளப் பின்
ெதாடர்ந்தனர். ேமல் சூைளகளின் ேகாபுரத்ைதக்
கடந்து அகல் சுவர் மட்டும் ேபானார்கள். 39 பிறகு
அவர்கள் எப்பிராயீம் வாசல், பைழய வாசல், மீன்
வாசல், அனாெனேயல் ேகாபுரம், நூறு ேகாபுரம்
மற்றும் ஆட்டு வாசல் மட்டும் புறப்பட்டு காவல் வீட்டு
வாசலில் நின்றார்கள். 40 பிறகு இரு இைசக்
குழுக்களும் ேதவனுைடய ஆலயத்திலுள்ள தங்களது
இடத்திற்குச் ெசன்றன. நான் எனது இடத்தில்
நின்ேறன். ஆலயத்தில் அதிகாரிகளில் பாதி ேபர்
தங்கள் இடங்களில் நின்றார்கள். 41 பிறகு இந்த
ஆசாரியர்கள் ஆலயத்திலுள்ள தங்களது இடங்களில்
நின்றார்கள். எலியாக்கீம், மாெசயா, மினியாமீன்,
மிகாயா, எலிேயானாய், சகரியா, அனானியா, இந்த
ஆசாரியர்கள் தங்களுடன் எக்காளங்கைள
ைவத்திருந்தனர். 42 பிறகு ஆலயத்தில் இந்த
ஆசாரியர்கள் தங்கள் இடங்களில் நின்றார்கள்:
மாெசயா, ெசமாயா, எெலயாசார், ஊசி,
ேயாகனான், மல்கியா, ஏலாம், ஏேசர்.
பிறகு இரண்டு பாடகர் குழுக்களும்
ெயஷரகியாவின் தைலைமயில் பாட ஆரம்பித்தனர்.
43 எனேவ அந்தச் சிறப்பு நாளில் ஆசாரியர்கள்
ஏராளமான பலிகைளச் ெசலுத்தினார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக
இருந்தார்கள். ேதவன் ஒவ்ெவாருவைரயும்
மகிழ்ச்சியுடன் ைவத்திருந்தார். ெபண்களும்
குழந்ைதகளுங்கூட மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தார்கள்.
எருசேலமில் இருந்து வருகின்ற மகிழ்ச்சிகரமான
ஓைசகைள ெதாைலதூரத்தில் உள்ள ஜனங்களால்
கூட ேகட்க முடிந்தது.

44 அந்த நாளில் ேசமிப்பு அைறகளுக்கான
ெபாறுப்பாளர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ஜனங்கள்
தங்களது முதல் பழங்கைளயும், விைளச்சலில்
பத்தில் ஒரு பங்ைகயும் ெகாண்டு வந்தனர். எனேவ
அதற்கு ெபாறுப்பானவர்கள் அப்ெபாருட்கைள
ேசமிப்பு அைறகளில் ைவத்தனர். ஆசாரியர்களும்
ேலவியர்களும் தங்கள் கடைமயில் சரியாக
இருப்பைதப் பார்த்து யூத ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சியைடந்தனர். எனேவ அவர்கள் ேசமிப்பு
அைறகளில் ைவப்பதற்குப் பலவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தனர். 45 ஆசாரியர்களும்
ேலவியர்களும் தங்கள் ேதவனுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டிய ேவைலகைளச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ஜனங்கைள சுத்தமாக்கும் சடங்குகைளச் ெசய்தனர்.
பாடகர்களும் வாசல் காவலர்களும் தங்கள் பங்ைகச்
ெசய்தனர். அவர்கள் தாவீதும் சாெலாேமானும்
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கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்தனர். 46 (நீண்ட
காலத்துக்கு முன்னால், தாவீதின் காலத்தில் ஆசாப்
இயக்குநராக இருந்தான். அவனிடம் ஏராளமான
துதிப் பாடல்கள் மற்றும் ேதவனுக்கு நன்றி
உைரக்கும் பாடல்களும் இருந்தன.)

47 எனேவ ெசருபாேபலின் காலத்திலும்
ெநேகமியாவின் காலத்திலும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பாடகர்களுக்கும், வாசல்
காவலர்களுக்கும் ஒவ்ெவாரு நாளும் உதவிெசய்து
வந்தனர். ஜனங்கள் மற்ற ேலவியர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டியைதக் ெகாடுக்க
ஏற்பாடுச்ெசய்தனர். ேலவியர்கள் ஆேரானின்
(ஆசாரியர்) சந்ததிக்ெகன்று உரிய பங்ைகக்
ெகாடுக்க ஏற்பாடு ெசய்தனர்.

ெநேகமியாவின் இறுதி கட்டைளகள்

அந்த நாளில், ேமாேசயின் புத்தகம் உரக்க
வாசிக்கப்பட்டது. எனேவ, அைனத்து
ஜனங்களாலும் ேகட்கமுடிந்தது. அவர்கள்,

இந்தச் சட்டம் ேமாேசயின் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருப்பைத கண்டுக் ெகாண்டனர்:
அம்ேமானியரும், ேமாவாபியரும் ேதவசைபயில்
ஒன்றுகூட அனுமதிக்கக் கூடாது. 2 அந்தச் சட்டம்
எழுதப்பட்டது. ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு தண்ணீரும் உணவும்
ெகாடுக்கவில்ைல. அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள சபிக்கும்படி பிேலயாமுக்குப் பணம்
ெகாடுத்தனர். ஆனால் நமது ேதவன் அச்சாபத்ைத
ஆசீர்வாதமாக மாற்றினார். 3 எனேவ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் இச்சட்டம் இருப்பைதக் ேகட்டவுடன்
அவர்கள் அதற்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள் தம்ைம
அயலவர்களின் சந்ததிகளிடமிருந்து தனிேய
விலக்கிக் ெகாண்டனர்.

4 ஆனால் அது நிகழும் முன்னால், ஆலயத்தின்
அைறைய எலியாசிப், ெதாபியாவுக்குக்
ெகாடுத்திருந்தான். ேதவனுைடய ஆலயத்தில்
எலியாசிப் ேசமிப்பு அைறகளின் அதிகாரியாக
இருந்தான். எலியாசிப். ெதாபியாவின் ெநருங்கிய
நண்பனாக இருந்தான். அந்த அைறயானது தானியக்
காணிக்ைககைளயும், நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்,
ஆலயப் பாத்திரங்கைளயும் ெபாருட்கைளயும்
ைவக்கப் பயன்பட்டது. அவர்கள் பத்தில் ஒரு பங்காக
வந்த தானியத்ைதயும் புதிய திராட்ைசரசத்ைதயும்
ேலவியர் பாடகர் மற்றும் வாசல் காவலர்களுக்கான
எண்ெணையயும் அந்த அைறயில் ைவத்திருந்தனர்.
அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்கான அன்பளிப்புகைளயும்
அந்த அைறயில் ைவத்தனர். ஆனால் அந்த அைறைய
எலியாசிப் ெதாபியாவுக்கக் ெகாடுத்தான்.

6 இைவ அைனத்தும் நிகழும்ேபாது நான்
எருசேலமில் இல்ைல. நான் பாபிேலான் ராஜாவிடம்
மறுபடியும் ேபாயிருந்ேதன். பாபிேலான் ராஜாவாகிய
அர்தசஷ்டாவின் முப்பத்திரண்டாவது
ஆட்சியாண்டில் மறுபடியும் ேபாேனன். பின்னர் நான்
ராஜாவிடம் எருசேலமிற்குத் திரும்பிப் ேபாக
அனுமதி ேகட்ேடன். 7 எனேவ நான் எருசேலமிற்குத்
திரும்பி வந்ேதன். எலியாசிப் ெசய்திருந்த
வருத்தத்திற்குரிய ெசயைல நான் ேகள்விப்பட்ேடன்.
நமது ேதவனுைடய ஆலயத்தில் உள்ள ஒரு
அைறைய எலியாசிப் ெதாபியாவுக்குக்

ெகாடுத்திருந்தான். 8 எலியாசிப் ெசய்திருந்த
ெசயலுக்காக நான் மிகவும் ேகாபமாக இருந்ேதன்.
எனேவ நான் அைறயிலிருந்த ெதாபியாவின்
ெபாருட்கைள எல்லாம் எடுத்து ெவளிேய எறிந்ேதன்.
9 அந்த அைறையச் சுத்தமும் பரிசுத்தமும்
ெசய்யும்படி நான் கட்டைளயிட்ேடன். பிறகு நான்
ஆலயப் பாத்திரங்கைளயும், ெபாருட்கைளயும்,
தானியக் காணிக்ைககைளயும், நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் மீண்டும் அந்த அைறயில்
ைவத்ேதன்.

10 ஜனங்கள் தங்களது பங்ைக ேலவியர்களுக்குக்
ெகாடுக்கவில்ைல என்பைதயும் நான்
ேகள்விப்பட்ேடன். எனேவ ேலவியர்களும்,
பாடகர்களும் தங்கள் வயல்களில் ேவைல ெசய்ய
திரும்பப் ேபாயிருந்தனர். 11 எனேவ நான்
அதிகாரிகளிடம் அவர்கள் தவறு ெசய்தனர் என்று
கூறிேனன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயப் ெபாறுப்ைப ஏன்
கவனிக்கவில்ைல?” என்று ேகட்ேடன். பிறகு நான்
ேலவியர்கள் அைனவைரயும் கூட்டிேனன். அவர்கள்
ஆலயத்தில் தங்களுக்குரிய இடங்களுக்குச் ெசன்று
தங்கள் பணிையச் ெசய்யுமாறு நான் ெசான்ேனன்.
12 பிறகு யூதாவிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
தானிய விைளச்சலில் பத்தில் ஒரு பாகத்ைதயும்
புதிய திராட்ைசரசத்ைதயும், ஆலயத்துக்கான
எண்ெணையயும் ெகாண்டு வந்தனர். அைவ ேசமிப்பு
அைறகளில் ைவக்கப்பட்டன.

13 நான் ேசமிப்பு அைறகளின்
ெபாறுப்பாளர்களாகக் கீழ்க்கண்டவர்கைள
நியமித்ேதன். ஆசாரியனாகிய ெசேலமியா,
ேவதபாரகனாகிய சாேதாக், ேலவியரில் ெபதாயா,
இவர்களுக்குத் துைணயாக மத்தனியாவின்
குமாரனான சக்கூரின் குமாரன் ஆனான்
ஆகிேயாைர நியமித்ேதன். இவர்கைள நம்பமுடியும்
என்று நான் அறிந்ேதன். எனேவ அவர்கள்
உறவினர்களுக்குப் பங்கிட்டு வழங்குகிற ெபாறுப்பு
அவர்களுைடயது.

14 “ேதவேன நான் ெசய்திருப்பவற்ைற நிைனத்துப்
பாரும். ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கும் அதன்
ேசைவகளுக்கும் நான் உண்ைமேயாடு
ெசய்திருப்பைத மறக்கேவண்டாம்.”

15 யூதாவில் அந்தக் காலத்தில், ஜனங்கள்
ஓய்வுநாளில் ேவைல ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன்.
ஜனங்கள் திராட்ைசரசத்ைதச் ெசய்ய
திராட்ைசகைள மிதிப்பைதப் பார்த்ேதன். ஜனங்கள்
தானியங்கைளக் ெகாண்டு வந்து கழுைதகள் மீது
சுைம ஏற்றுவைதப் பார்த்ேதன். ஜனங்கள்
திராட்ைசப் பழங்கள், அத்திப் பழங்கள் மற்றும்
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் நகரத்தில் சுமந்து
ெசல்வைதப் பார்த்ேதன். ஓய்வுநாளில் அவர்கள்
இைவ எல்லாவற்ைறயும் எருசேலமிற்குள்
ெகாண்டுவந்தனர். எனேவ, நான் இைதப்பற்றி
அவர்கைள எச்சரித்ேதன். நான் அவர்களிடம்
ஓய்வுநாளில் உணைவ விற்கக்கூடாது என்று
ெசான்ேனன்.

16 எருசேலமில் தீரு நகரத்திலுள்ள சில
மனிதர்கள் வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
ஓய்வுநாளில் மீைனயும் மற்றும் சில ெபாருட்கைளயும்
எருசேலமிற்குள் ெகாண்டுவந்து விற்றனர். அவற்ைற
யூதர்கள் வாங்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். 17 யூதாவில்

ெநேகமியா 12:46

530



உள்ள முக்கியமான ஜனங்களிடம் நான் அவர்கள்
தவறு ெசய்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று
ெசான்ேனன். நான் அந்த முக்கிய மனிதர்களிடம்,
“நீங்கள் மிக ேமாசமான ெசயைலச் ெசய்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஓய்வுநாைள அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஓய்வுநாைள மற்ற நாட்கைளப் ேபான்று
ஆக்கிவிட்டீர்கள். 18 உங்கள் முற்பிதாக்கள் இைதப்
ேபான்ேற ெசய்தார்கள் என்று உங்களுக்குத்
ெதரியும். அதனால்தான் நமது ேதவன் எல்லாத்
துன்பங்கைளயும் அழிவுகைளயும் நமக்கும் இந்த
நகருக்கும் ெகாண்டுவந்தார். இப்ெபாழுது அைதேய
நீங்கள் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். இைதவிட
அதிகமாக இஸ்ரேவலருக்குத் தீைமகள் ஏற்படும்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ஓய்வுநாைள அசுத்தம் ெசய்து,
இது ஒரு முக்கியமான நாளல்ல என கருதுகிறீர்கள்”
என்ேறன்.

19 எனேவ நான் இைதத்தான் ெசய்ேதன்.
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்கிழைம மாைலயிலும்
இருட்டுவதற்கு முன்னால், வாசல் காவலாளர்களிடம்
எருசேலமின் கதவுகைள மூடி தாழ்ப்பாள் ேபாடுமாறு
கட்டைளயிட்ேடன். ஓய்வுநாள் முடியும்வைர
அவர்கள் கதைவத் திறக்கக்கூடாது. வாசல்களில்
நான் எனது ெசாந்த மனிதர்கள் சிலைர
நியமித்ேதன். அவர்களுக்கு உறுதியாக ஓய்வுநாளில்
எருசேலமிற்குள் எந்த சுைமையயும் ெகாண்டு
வரக்கூடாது என்று ஆைணயிட்ேடன்.

20 ஒன்று அல்லது இரண்டு தடைவ வியாபாரிகளும்
விற்பைனயாளர்களும் எருசேலமிற்கு ெவளிேய
இரவில் தங்கும்படி ஏற்பட்டது. 21 ஆனால் நான்
அந்த வியாபாரிகைளயும், விற்பைனயாளர்கைளயும்
எச்சரிக்ைக ெசய்ேதன். அவர்களிடம் நான், “இரவில்
சுவருக்கு முன்னால் தங்க ேவண்டாம். நீங்கள்
மீண்டும் இவ்வாறு ெசய்தால் நான் உங்கைளக் ைகது
ெசய்ேவன்” என்று கூறிேனன். எனேவ
அந்நாளிலிருந்து அவர்கள் ஓய்வுநாளில் தங்கள்
ெபாருள்கைள விற்க வருவதில்ைல.

22 பிறகு நான் ேலவியர்களிடம் தங்கைள
பரிசுத்தமாக்க கட்டைளயிட்ேடன். அதைனச்
ெசய்தபிறகு அவர்கள் வாயில்கைளக் காக்கச்
ெசல்லேவண்டும். ஓய்வுநாள் பரிசுத்தமான நாளாக
அனுசரிக்கப்பட்டது என்பைத உறுதிப்படுத்த இது
ெசய்யப்பட்டது. “ேதவேன, நான் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்ததற்காக என்ைன நிைனத்துப்பாரும்,
என்னிடம் இரக்கமாக இரும். உமது ெபரும் அன்ைப
என்னிடம் காட்டும்.”

23 அந்நாட்களில், சில யூதர்கள் அஸ்ேதாத்,
அம்ேமான், ேமாவாப் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள
ெபண்கைள மணந்துெகாண்டைதக் கவனித்ேதன்.
24 அத்திருமணங்களால் வந்த குழந்ைதகளில்
பாதிேபருக்கு யூதெமாழிைய எப்படி ேபசுவது என்று
ெதரியவில்ைல. அக்குழந்ைதகள் அஸ்ேதாத்,

அம்ேமான் அல்லது ேமாவாப் ெமாழிகைளப் ேபசின.
25 எனேவ நான் அந்த மனிதர்களிடம் அவர்கள் தவறு
ெசய்தார்கள் என்று ெசான்ேனன். நான் அவர்களிடம்
கடின வார்த்ைதகைளச் ெசான்ேனன். அத்தைகய
மனிதர் சிலைர நான் அடித்ேதன். நான் அவர்களின்
தைலமயிைரப் பிடித்து இழுத்ேதன். நான் அவர்கைள
ேதவனுைடய ேபரால் வாக்குறுதியளிக்குமாறு
பலவந்தப்படுத்திேனன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
அந்த ஜனங்களின் ெபண்கைள மணந்து ெகாள்ளக்
கூடாது. உங்கள் குமாரர்கைள அயல்நாட்டு
ஜனங்களின் ெபண்கள் மணந்துெகாள்ளும்படி
விடக்கூடாது. உங்கள் குமாரத்திகைள அயல்நாட்டு
ஜனங்களின் குமாரர்கைள
மணந்துெகாள்ளும்படிவிடக் கூடாது. 26 இது
ேபான்ற திருமணங்கள் சாெலாேமாைனப் பாவம்
ெசய்யும்படி ெசய்தது என்று உங்களுக்குத் ெதரியும்.
அைனத்து நாடுகளிலும் சாெலாேமாைனப் ேபான்ற
ேபரரசன் இல்ைல. ேதவன் சாெலாேமாைன
ேநசித்தார். ேதவன் சாெலாேமாைன இஸ்ரேவல்
ேதசத்தின் முழுவதற்கும் ேபரரசனாகச் ெசய்தார்.
ஆனாலும் சாெலாேமான் ெவளிநாட்டுப் ெபண்களால்
பாவம் ெசய்யும்படி ஆயிற்று. 27 இப்ெபாழுது
நீங்களும் இந்தப் பயங்கரமான பாவத்ைதச்
ெசய்வதாக நான் ேகள்விப்படுகிேறன். நீங்கள்
ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்ைல.
நீங்கள் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள்” என்ேறன்.

28 ெயாயதா, தைலைம ஆசாரியனாகிய
எலியாசிபின் குமாரன். ெயாயதாவின் குமாரர்களில்
ஒருவன் ஆரானிலுள்ள சன்பல்லாத்தின் மருமகனாக
இருந்தான். நான் அவைன இந்த இடத்ைத விட்டுப்
ேபாகும்படி வற்புறுத்திேனன். அவைன ஓடிவிடும்படி
வற்புறுத்திேனன்.

29 “எனது ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளத் தண்டியும்.
அவர்கள் ஆசாரிய பதவிைய அசுத்தம்
ெசய்கிறார்கள். அது முக்கியமில்ைல என்பது ேபால்
நடந்துெகாள்கிறார்கள். நீர் ஆசாரியர்கேளாடும்,
ேலவியர்கேளாடும் ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு
அவர்கள் அடிபணிய மறுக்கிறார்கள். 30 எனேவ,
நான் ஆசாரியர்கைளயும் ேலவியர்கைளயும்
சுத்தமாக்கிேனன். ெவளிநாட்டவர்கைளயும்,
அவர்களின் உபேதசங்கைளயும் எடுத்துப்ேபாட்ேடன்.
நான் ேலவியர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்
அவர்களது கடைமககைளயும், ெபாறுப்புகைளயும்
கற்றுக் ெகாடுத்ேதன். 31 சரியான காலத்தில்
ஜனங்கள் அன்பளிப்பாக விறைகயும்
முதற்பலன்கைளயும் ெகாண்டு வருவைத
உறுதிபடுத்திேனன்.

“எனது ேதவேன, இத்தைகய நல்ல காரியங்கைளச்
ெசய்ததற்காக என்ைன நிைனவுக்ெகாள்ளும்.”

ெநேகமியா 13:31
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எஸ்தர்

வஸ்தி ராணி ராஜாவுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கிறாள்

அகாஸ்ேவரு ராஜாவாக இருந்த காலத்தில்
இது நைடெபற்றது. அகாஸ்ேவரு இந்தியா
முதல் எத்திேயாப்பியா வைரயுள்ள 127

நாடுகைள ஆண்டான். 2 ராஜா அகாஸ்ேவரு சூசான்
என்ற தைலநகரில் சிங்காசனத்திலிருந்து
அரசாண்டான்.

3 அகாஸ்ேவருவின், மூன்றாவது ஆட்சியாண்டில்,
அவன் தனது அதிகாரிகளுக்கும், பிரபுக்களுக்கும்
விருந்து ெகாடுத்தான். பைட அதிகாரிகளும்,
ெபர்சியா மற்றும் ேமதியாவிலுள்ள முக்கிய
தைலவர்களும் அங்ேக இருந்தனர். 4 விருந்தானது
180 நாட்களுக்குத் ெதாடர்ந்தன. அந்தக்காலம்
முழுவதும் அகாஸ்ேவரு ராஜா தனது இராஜ்யத்தின்
ெசல்வச் சிறப்ைபக் காட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் ஒவ்ெவாருவரிடமும் தன் அரண்மைனயின்
கம்பீரமான அழைகயும், ெசல்வத்ைதயும் காட்டிக்
ெகாண்டிருந்தான். 5 அந்த 180 நாட்களும்
முடிந்தேபாது, அகாஸ்ேவரு ராஜா இன்ெனாரு
விருந்ைத ஏழு நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெகாடுத்தான்.
அந்த விருந்து அரண்மைன ேதாட்டத்திற்குள்ேள
நைடெபற்றது. சூசான் தைலநகரத்தில் உள்ள
அைனத்து முக்கியமானவர்களும்,
முக்கியமற்றவர்களும் அைழக்கப்பட்டிருந்தனார். 6

அந்த உள்ேதாட்டத்தில் அைறையச் சுற்றி
ெவள்ைளயும், நீலமுமான ெமல்லிய திைரகள்
ெதாங்கின. அத்ெதாங்கல்கள் ெவண்கலத்
தூண்களிேல, ெவள்ளி வைளயங்களில், ெமல்லிய
நூலும், சிவப்பு நூலுமான கயிறுகளால்
கட்டப்பட்டிருந்தன. அங்ேக ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட இருக்ைககள்
இருந்தன. அைவ சிவப்பும், நீலமும், ெவள்ைளயும்,
கறுப்புமான கற்கள் பதித்திருந்த தளவரிைசயின்
ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. 7 ெபாற்கிண்ணங்களில்
திராட்ைசரசம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு
கிண்ணமும் வித்தியாசமாக இருந்தது! அங்ேக முதல்
தரமான திராட்ைசரசம் ராஜாக்களுக்கு ஏற்ற
வைகயில் தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 8 ராஜா
தனது ேவைலக்காரர்களுக்கு ஒரு கட்டைள
இட்டிருந்தான். ஒவ்ெவாரு விருந்தாளியும் அவரது
விருப்பம்ேபால் திராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்கட்டும்
என்று ெசால்லியிருந்தான். திராட்ைசரசம்
பரிமாறுபவன் ராஜாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்.

9 ராஜாவின் அரண்மைனயில் இராணி வஸ்தியும்
ெபண்களுக்கு ஒரு விருந்து ெகாடுத்தாள்.

10 விருந்தின் ஏழாவது நாளில், அகாஸ்ேவரு ராஜா
திராட்ைசரசத்தால் உச்சப் ேபாைதயில் இருந்தான்.
அவன் ஏழு பிரதானிகளுக்குக் கட்டைளயிட்டான்.

அந்த பிரதானிகள், ெமகுமான், பிஸ்தா, அற்ேபானா,
பிக்தா, அபக்தா, ேசதார், கர்காஸ் ஆகிேயார். அவன்
இந்த ஏழு ேபரிடம் இராணி வஸ்திைய இராஜகிரீடம்
அணிவித்து அைழத்துவருமாறு கட்டைளயிட்டான்.
அவள் அழைக முக்கியமான ஜனங்களுக்கும்,
தைலவர்களுக்கும் காட்டேவண்டும் என்று ராஜா
விரும்பினான். ஏெனன்றால் அவள் மிகவும் அழகாக
இருந்தாள்.

12 ஆனால், அந்த ேவைலக்காரர்கள் ேபாய்
இராணி வஸ்தியிடம் ராஜாவின் கட்டைளையச்
ெசான்னதும் அவள் வரமறுத்தாள். அதனால் ராஜா
மிகவும் ேகாபம்ெகாண்டான். 13 சட்டம் மற்றும்
தண்டைனையப்பற்றிய ஆேலாசைனகைள
ேதர்ந்தவர்களிடம் ேகட்பது ராஜாவின் வழக்கம்.
எனேவ, ராஜா அகாஸ்ேவரு சட்டங்கைளப்
புரிந்துெகாண்ட ஞானிகளிடம் ேபசினான். அந்த
ஞானிகள் ராஜாவுக்கு ெநருக்கமானவர்களாக
இருந்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள் வருமாறு:
கர்ேஷனா, ேசதார், அத்மாதா, தர்ஷீஸ், ேமேரஸ்,
மர்ேசனா, ெமமுகான் ஆகிேயார். இவர்கள்
ெபர்சியா மற்றும் ேமதியாவிலுள்ள ஏழு முக்கியமான
அதிகாரிகள். அவர்களுக்கு ராஜாைவப் பார்க்கச்
சிறப்பு சலுைககள் உண்டு. அவர்கள் அரசாங்கத்தில்
உயர் அதிகாரிகளாக இருந்தனர். 15 ராஜா
அவர்களிடம், “இராணி வஸ்திைய என்ன ெசய்யலாம்
என்று சட்டம் கூறுகிறது? ராஜா அகாஸ்ேவருவின்
கட்டைளைய பிரதானிகள் ெகாண்டுேபானேபாது
அதற்கு அவள் அடிபணியவில்ைல” என்று
ெசான்னான்.

16 பிறகு, ெமமுகான் மற்ற அதிகாரிகள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயில், “இராணி வஸ்தி
தவறு ெசய்தாள். அவள் ராஜாவுக்கு எதிராகவும்,
எல்லா தைலவர்களுக்கு எதிராகவும், அகாஸ்ேவரு
ராஜாவின் அரசாட்சியில் உள்ள எல்லா
ஜனங்களுக்கு எதிராகவும் தவறு ெசய்தாள். 17 மற்ற
எல்லாப் ெபண்களும் இராணி வஸ்தி ெசய்தைத
ேகள்விப்படுவார்கள். பிறகு அவர்கள் தம்
கணவர்களுக்கு அடிபணிவைத நிறுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தம் கணவர்களிடம், ‘ராஜா அகாஸ்ேவரு
இராணி வஸ்திைய அைழத்து வருமாறு
கட்டைளயிட்டான். ஆனால் அவள் வர
மறுத்துவிட்டாள்’ என்பார்கள்.

18 “இன்ைறக்கு ெபர்சியா மற்றும் ேமதியாவிலுள்ள
தைலவர்களின் மைனவிகளும் இராணி ெசய்தைதக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்ெபண்களும்
இராணியின் ெசயலால் தூண்டப்படுவார்கள்.
அப்ெபண்களும் ராஜாவின் முக்கிய தைலவர்களுக்கு
அவ்வாேற ெசய்வார்கள். அதனால் மிகுதியான
மதிப்பின்ைமயும் ேகாபமும் பிறக்கும்.
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19 “எனேவ ராஜாவுக்கு விருப்பமானால், நான் ஒரு
கருத்ைதக் கூறுகிேறன். ராஜா ஒரு அரச
கட்டைளையக் ெகாடுக்கலாம். அது ெபரிசியா
மற்றும் ேமதியாவிற்குச் சட்டமாக எழுதப்படலாம்.
ெபர்சியா மற்றும் ேமதியாவின் சட்டங்கள் மாற்ற
முடியாதைவ. வஸ்தி மீணடும் ராஜா
அகாஸ்ேவருவுக்கு முன்னால் வரக்கூடாது
என்பதுதான் அரச கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும்.
அேதாடு ராஜா அவைளவிடச் சிறந்த ெபண்ணுக்கு
இராணியின் உயர் இடத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
20 பிறகு ராஜாவின் கட்டைள அவனது ெபரிய நாடு
முழுவதும் அறிவிக்கப்படும்ேபாது, ெபரிேயார் முதல்
சிறிேயார் வைரயுள்ள எல்லாப் ெபண்களும் தம்
கணவர்கைள மதிப்பார்கள்” என்று பதில்
ெசான்னான்.

21 ராஜாவும் அவனுைடய முக்கிய அதிகாரிகளும்
இந்த ஆேலாசைனயால் ெபரிதும் மகிழ்ந்தனர்.
எனேவ அகாஸ்ேவரு ராஜா ெமமுகானின்
ஆேலாசைனயின்படிச் ெசய்தான். 22 ராஜா
அகாஸ்ேவரு தனது அரசிலுள்ள அைனத்து
பகுதிகளுக்கும் கடிதம் அனுப்பினான். அவன்
அக்கடிதங்கைள ஒவ்ெவாரு பகுதிக்கும் அதன்
ெசாந்த ெமாழியிேலேய எழுதி அனுப்பினான். அவன்
அக்கடிதங்கைள ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் அதன்
ெமாழியிேலேய எழுதி அனுப்பினான். அக்கடிதங்கள்
ஒவ்ெவாரு மனிதனின் ெமாழியிலும்
அறிவிக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாருவனும் தன்
குடும்பத்ைத ஆள்பவனாக இருக்க ேவண்டும்.

எஸ்தர், இராணி ஆகிறாள்

அகாஸ்ேவரு ராஜா தன்னுைடய ேகாபம்
தணிந்த பிறகு, வஸ்தி ெசய்திருந்தைத
நிைனத்துப் பார்த்தான். அவன் அவைளப்

பற்றிய கட்டைளைய நிைனத்துப் பார்த்தான். 2

பிறகு ராஜாவின் தனிப்பட்ட ேவைலக்காரர்களுக்கு
ஒரு கருத்து இருந்தது. அவர்கள், “ராஜாவுக்கு
அழகான இளம் கன்னிகைளத் ேதட ேவண்டும். 3

ராஜா தனது அரசின் ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ஒரு
தைலவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். பிறகு,
ஒவ்ெவாரு தைலவனும், ஒவ்ெவாரு அழகான இளம்
கன்னிப் ெபண்ைண சூசான் தைலநகரத்திற்கு
அைழத்துக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அப்ெபண்கள்
ராஜாவின் ெபண்கள் எனும் குழுவிற்குள்
ேசர்க்கேவண்டும். அவர்கள் ேயகாயின் வசத்தில்
ஒப்புவிக்கப்பட ேவண்டும். அவன் ராஜாவின் பிரதானி.
அவேன ெபண்களுக்கான அதிகாரி. பிறகு
அவர்களுக்கு அலங்காரப் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 4 பிறகு ராஜாவின் கண்களுக்கு
ஏற்றப் ெபண் வஸ்திக்குப் பதிலாகப் பட்டத்து
ராணியாகேவண்டும்” என்றார்கள். ராஜாவும் இந்தக்
கருத்ைத விரும்பினான். எனேவ, அதைன
ஒத்துக்ெகாண்டான்.

5 இப்ெபாழுது அங்ேக ெமார்ெதகாய் என்னும்
ெபயருள்ள ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்திலுள்ள யூதன்
ஒருவன் இருந்தான். அவன் யாவீரின் குமாரன்.
யாவீர், கீசின் குமாரன். ெமார்ெதகாய், தைலநகரான
சூசானில் இருந்தான். 6 ெமார்ெதகாய் பாபிேலான்
ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமிலிருந்து
சிைற பிடிக்கப்பட்டவன். அவன் யூத ராஜாவாகிய

எெகானியாைவச் சிைறபிடித்தேபாது அக்குழுவில்
இருந்தவன். 7 ெமார்ெதகாயிடம் அவனது சிறிய
தகப்பன் குமாரத்தியாகிய அத்சாள் இருந்தாள்.
அவளுக்கு தந்ைதேயா அல்லது தாேயா இல்ைல.
எனேவ ெமார்ெதகாய் அவைளக் கவனித்து வந்தான்.
அவளது தந்ைதயும், தாயும் மரித்தேபாது, அவன்
அவைள குமாரத்தியாகத் தத்ெதடுத்தான். அத்சாள்,
எஸ்தர் என்றும் அைழக்கப்பட்டாள். எஸ்தருக்கு
அழகான முகமும், பார்ப்பதற்கு ரூபவதியாகவும்
இருந்தாள்.

8 ராஜாவின் கட்டைளைய ேகட்டேபாது பல
ெபண்கள் தைலநகரமான சூசானுக்குக் ெகாண்டு
வரப்பட்டனர். அப்ெபண்கள் ேயகாயின் ெபாறுப்பில்
விடப்பட்டனர். எஸ்தரும் அவர்களுள் ஒருத்தி.
எஸ்தர் ராஜாவின் அரண்மைனக்கு அைழத்து
ெசல்லப்பட்டு ேயகாயின் ெபாறுப்பில் விடப்பட்டாள்.
ேயகா, ராஜாவின் ெபண்களின் ெபாறுப்ைப
ஏற்றிருந்தான். 9 ேயகாவுக்கு எஸ்தைரப் பிடித்தது.
அவள் அவனது விருப்பத்திற்குரியவளானாள். எனேவ
ேயகா விைரவாக எஸ்தருக்கு அலங்கார
ெபாருட்கைளயும், சிறப்பான உணைவயும்
ெகாடுத்தான். அரண்மைனயிலிருந்து ேயகா ஏழு
தாதிப் ெபண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து எஸ்தருக்குக்
ெகாடுத்தான். ராஜாவின் ெபண்கள் வாழ்கிற
சிறப்பான இடத்திற்கு எஸ்தைரயும், அவளது ஏழு
தாதிப் ெபண்கைளயும் இருக்கச் ெசய்தான். 10

எஸ்தர் யாரிடமும் தான் யூதகுலத்ைதச் ேசர்ந்தவள்
என்று ெசால்லவில்ைல. அவள் யாரிடமும் தனது
குடும்பப் பின்னணிைய பற்றிச் ெசால்லவில்ைல.
ஏெனன்றால், ெமார்ெதகாய் அவ்வாறு ெசால்லக்
கூடாது என்று ெசால்லியிருந்தான். 11 ஒவ்ெவாரு
நாளும் ராஜாவின் ெபண்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு
அருகில் ெமார்ெதகாய் உலாவி வந்தான். எஸ்தர்
எப்படி இருக்கிறாள்? அவளுக்கு என்ன நடக்கிறது?
என்பைத அறிந்துக்ெகாள்ளேவ அவன் அவ்வாறு
ெசய்தான்.

12 ராஜா அகாஸ்ேவருவின் முன் ேபாவதற்கு
முன்னால், ஒரு ெபண் ெசய்யேவண்டியது இதுதான்.
அவள் பன்னிரண்டு மாதங்கள் அழகு சிகிக்ைச
ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும். அதாவது, ஆறு
மாதங்கள் ெவள்ைளப்ேபாளத் ைதலத்தாலும், ஆறு
மாதம் சுகந்தவர்க்கங்களினாலும் பலவைக
அலங்காரங்களாலும் அழகு ெசய்யப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். 13 ஒரு ெபண் இப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டு,
ராஜாவிடம் ேபாவாள். கன்னிமாடத்திலிருந்து
தன்னுடன் ராஜாவின் அரண்மைனக்கு ேபாக தனக்கு
ேவண்டுெமன்று ேகட்டைவ எல்லாம்
ெகாடுக்கப்படும். 14 மாைலயில், அப்ெபண்
ராஜாவின் அரண்மைனக்குச் ெசல்லேவண்டும்.
காைலயில் அவள் இன்ெனாரு பகுதிக்குத்
திரும்பேவண்டும். பிறகு, அவள் சாஸ்காசுைடய
ெபாறுப்பில் ைவக்கப்படுவாள். சாஸ்காஸ்
ராஜாவினுைடய பிரதானி. அவன் ராஜாவின் ஆைசப்
ெபண்களின் அதிகாரி. ராஜா விரும்பி அைழத்தால்
தவிர எந்த ஒரு ெபண்ணும் மீண்டும் ராஜாவிடம்
ெசல்லக் கூடாது. பிறகு ராஜா அவளது ேபைரச்
ெசால்லி திரும்ப வரும்படி அைழக்கலாம்.

15 எஸ்தருக்கு ராஜாவிடம் ேபாக ேவண்டியமுைற
வந்தேபாது, அவள் எைதயும் ேகட்கவில்ைல. அவள்
ேயகா தன்னிடம் எைத எடுத்துச் ெசல்லேவண்டும்
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என்று கூறினாேனா அவற்ைற மட்டும் ேகட்டாள்.
அவன் ராஜாவின் பிரதானி. ராஜாவின் ெபண்களின்
ெபாறுப்பான அதிகாரி. (எஸ்தர் ெமார்ெதகாயின்
வளர்ப்பு குமாரத்தி. அவனது சிறிய தகப்பனான
அபியாேயலின் குமாரத்தி) எஸ்தைரப் பார்க்கிற
ஒவ்ெவாருவரும் அவைள விரும்பினார்கள். 16

எனேவ, எஸ்தர் அரண்மைனக்கு ராஜா
அகாஸ்ேவருவிடம் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டாள்.
இது, அவனது ஏழாம் ஆட்சியாண்டில் ேதேபத்
மாதமாகிய பத்தாம் மாதத்தில் நிகழ்ந்தது.

17 ராஜா, மற்றப் ெபண்கைள விட எஸ்தைர
மிகுதியாக ேநசித்தான். அவனுக்கு அவைளப்
பிடித்துப்ேபானது. அவன் மற்ற ெபண்கைளவிட
அவைள மிகுதியாக ஏற்றுக்ெகாண்டான். எனேவ,
அகாஸ்ேவரு ராஜா எஸ்தரின் தைலயில் கிரீடத்ைத
அணிவித்து வஸ்தியின் இடத்தில் அவைளப் புதிய
இராணியாகச் ெசய்தான். 18 ராஜா எஸ்தருக்காக
ஒரு ெபரிய விருந்ைதக் ெகாடுத்தான். இது அவனது
முக்கிய தைலவர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்குமாக
இருந்தது. எல்லா நாடுகளுக்கும் அவன் அன்று
விடுமுைற வழங்கினான். அவன் ஜனங்களுக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால்,
அவன் ஒரு தாராளமான குணமுைடய ராஜா.

ெமார்ெதகாய் ஒரு தீய திட்டத்ைதப் பற்றி
அறிகிறான்

19 ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் வாசலுக்கு அடுத்து,
ெபண்கள் இரண்டாவது முைற கூடியேபாது
உட்கார்ந்திருந்தான். 20 எஸ்தர் தான் யூதகுலத்ைத
ேசர்ந்தவள் என்பைத அதுவைர இரகசியமாக
ைவத்திருந்தாள். அவள் தனது குடும்பத்ைதப் பற்றி
யாரிடமும் கூறவில்ைல. அவ்வாறு ெசய்யும்படி
ெமார்ெதகாய் அவளுக்குச் ெசால்லியிருந்தான்.
அவள் ெமார்ெதகாய்க்குக் கீழ்ப்படிந்தாள்.

21 ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் வாசைல அடுத்து
உட்கார்ந்திருந்தேபாது, இது நடந்தது. பிக்தான்,
ேதேரசு எனும் இரண்டு ராஜாவின் வாசல் காவல்
அதிகாரிகள் ராஜா மீது ேகாபங்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ராஜா அகாஸ்ேவருைவ ெகால்ல சதித்
திட்டமிட ஆரம்பித்தனர். 22 ஆனால், ெமார்ெதகாய்
அவர்களது திட்டத்ைத அறிந்துக்ெகாண்டு எஸ்தர்
இராணியிடம் கூறினான். பிறகு, இராணி எஸ்தர்
அதைன ராஜாவிடம் கூறினாள். அவள் இத்தீய
திட்டத்ைத அறிந்து ெசான்னவன் ெமார்ெதகாய்
என்றும் கூறினாள். 23 பிறகு இந்த காரியம்
ேசாதிக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய் ெசான்னது
உண்ைமெயன அறியப்பட்டது. ராஜாைவக் ெகால்ல
சதித்திட்டமிட்ட இரு காவலர்களும் கம்பத்தில்
தூக்கிலிடப்பட்டனர். இைவ அைனத்தும் ராஜாவுக்கு
முன்பாக ராஜாவின் வரலாற்றுப் புத்தகத்தில் எழுதி
ைவக்கப்பட்டது.

யூதர்கைள அழிப்பதற்கான ஆமானின் திட்டம்

இைவ நிகழ்ந்த பிறகு, அகாஸ்ேவரு ராஜா
ஆமாைனக் ெகௗரவித்தான். ஆமான்,
அம்ெமதாத்தாவின் குமாரன். இவன்

ஆகாகியன். ராஜா ஆமானுக்குப் பதவி உயர்வு
ெகாடுத்து மற்ற அதிகாரிகைளவிட உயர்
அதிகாரியாகச் ெசய்தான். 2 ராஜாவின் வாசலில்

உள்ள அைனத்து அதிகாரிகளும், ஆமானுக்குப்
பணிந்து வணங்கி மரியாைதச் ெசய்தனர்.
அவ்வாறுதான் ெசய்யேவண்டும் என்று ராஜா
அவர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டிருந்தான். ஆனால்
ெமார்ெதகாய் அவனுக்குப் பணிந்து மரியாைத
அளிக்க மறுத்துவிட்டான். 3 பிறகு, அரச வாசலில்
உள்ள ராஜாவின் அதிகாரிகள் அவனிடம், “நீ ஏன்
அரச கட்டைளபடி ஆமானுக்குப் பணிந்து
கீழ்ப்படிவதில்ைல?” என்று ேகட்டனர்.

4 நாளுக்கு நாள் அந்த அரச அதிகாரிகள்
ெமார்ெதகாயிடம் ேபசினார்கள். ஆனால்
ெமார்ெதகாய் கட்டைளயின்படி ஆமாைன வணங்க
மறுத்துவிட்டான். எனேவ, அந்த அதிகாரிகள்
இைதப்பற்றி ஆமானிடம் ெசான்னார்கள். ஆமான்,
ெமார்ெதகாய் விஷயத்தில் என்ன ெசய்யப்
ேபாகிறான் என்பைத அறிய அவர்கள்
விரும்பினார்கள். ெமார்ெதகாய் அவர்களிடம் நான்
ஒரு யூதன் என்று ெசால்லியிருந்தான். 5

ெமார்ெதகாய் தனக்கு பணிந்து வணங்குவதில்ைல
என்பைதயும், மரியாைத ெகாடுப்பதில்ைல
என்பைதயும், ஆமான் அறிந்தேபாது அவன் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டான். 6 ெமார்ெதகாய் ஒரு யூதன்
என்பைத ஆமான் அறிந்திருந்தான். ஆனால் அவன்
ெமார்ெதகாைய மட்டும் ெகான்றுவிடுவதில்
திருப்தியைடயவில்ைல. ஆமான், ெமார்ெதகாயின்
ஆட்கைளயும், அகாஸ்ேவருவின் இராஜ்ஜியம்
முழுவதுமுள்ள யூதர்கைளயும் அழிக்க ஒரு
வழிேவண்டும் என்று விரும்பினான்.

7 அகாஸ்ேவருவின் பன்னிரண்டாவது
ஆட்சியாண்டின் முதல் மாதமான நிசானில் ஆமான்
ஒரு சிறப்பு மாதத்ைதயும், நாைளயும் சீட்டு குலுக்கி
எடுத்தான். பன்னிரண்டாவது மாதமான ஆதார்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. (அக்காலத்தில் சீட்டுக்
குலுக்கல் “பூர்” என்று அைழக்கப்பட்டது). 8 பிறகு,
ஆமான் அகாஸ்ேவரு ராஜாவிடம் வந்தான். அவன்,
“அகாஸ்ேவரு ராஜாேவ, உமது ஆட்சியிலுள்ள
நாடுகளில் எல்லாம் ஒருவித ஜனங்கள்
சிதறிக்கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத் தனிேய பிரித்து
ைவத்துள்ளனர். அவர்களது பழக்கவழக்கங்கள்
மற்றவர்களிடமிருந்து ேவறுபட்டதாக உள்ளன.
அவர்கள் ராஜாவின் சட்டங்களுக்கு
கீழ்ப்படிவதில்ைல. அவர்கள் உமது அரசாட்சியில்
வாழ அனுமதிப்பது ராஜாவாகிய உமக்கு நல்லதல்ல.

9 “இது ராஜாவுக்கு விருப்பமானதாக இருந்தால்,
நான் ஒரு கருத்து ெசால்கிேறன். அந்த ஜனங்கைள
அழிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு கட்டைளெகாடும். நான்
10,000 ெவள்ளிக் காசுகைள ராஜாவின்
ெபாக்கிஷதாரரிடம் ெசலுத்திவிடுகிேறன்.
அப்பணத்ைத இவ்ேவைலையச் ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.

10 எனேவ, ராஜா தனது விரலில் உள்ள முத்திைர
ேமாதிரத்ைதக் கழற்றி ஆமானிடம் ெகாடுத்தான்.
ஆமான் ஆகாகியனான அம்ெமதாத்தாவின் குமாரன்.
ஆமான் யூதர்களின் எதிரி. 11 பிறகு ராஜா
ஆமானிடம், “பணத்ைத ைவத்துக்ெகாள். அந்த
ஜனங்கைள என்ன ெசய்யேவண்டுேமா அதைனச்
ெசய்” என்றான்.

12 பிறகு முதல் மாதத்தின் 13வது நாள் ராஜாவின்
ெசயலாளர்கள் அைனவரும் அைழக்கப்பட்டனர்.
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ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தில் உள்ள ெமாழிகளில்
ஆமானின் கட்டைளகைள எழுதினார்கள். அவர்கள்
ராஜாவின் நாட்டு அதிகாரிகளுக்கும், பல்ேவறு
மாகாண ஆளுநர்களுக்கும், பல்வைக ஜனங்களின்
தைலவர்களுக்கும் எழுதினார்கள். ராஜா
அகாஸ்ேவருவின் அதிகாரத்தின்படியும், அவனது
ெசாந்த ேமாதிரத்தின் முத்திைரயிட்டும் அவர்கள்
கடிதம் எழுதினார்கள்.

13 தூதுவர்கள் ராஜாவின் அைனத்து
மாகாணங்களுக்கும் கடிதங்கைளக்
ெகாண்டுெசன்றனர். அக்கடிதத்தில் யூதர்கள்
அைனவைரயும் முழுைமயாக அழிக்கவும்,
ெகால்லவும் ராஜாவின் கட்டைள இருந்தது.
அதாவது இைளஞர்கள், முதியவர்கள், ெபண்கள்,
சிறுபிள்ைளகள் அைனவைரயும் அழிக்க ேவண்டும்.
ஒேர நாளில் யூதர்கள் அைனவைரயும்
ெகால்லேவண்டும் என்று கட்டைள இருந்தது.
அந்நாளும் ஆதார் எனும் பன்னிரண்டாவது
மாதத்தின் 13வது நாளாக இருக்கேவண்டும்.
யூதர்களுக்குரிய உடைமகைள எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்றும் கட்டைள இருந்தது.

14 கடிதத்தின் ஒரு பிரதி சட்டமாக்கப்படுவதற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டு, அவனது ஆட்சிக்குள்ளிருந்த
அைனத்து மாகாணங்களிலும் சட்டமாக்கப்பட்டது.
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் இது அறிவிக்கப்பட்டது.
பிறகு அந்நாளுக்காக ஜனங்கள் அைனவரும்
தயாராக இருப்பார்கள். 15 ராஜாவின்
கட்டைளேயாடு தூதுவர்கள்
விைரந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அந்த கட்டைள
தைலநகரமான சூசானில் ெகாடுக்கப்பட்டது.
ராஜாவும், ஆமானும் குடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆனால் சூசான் நகரம் குழம்பிக்ெகாண்டிருந்தது.

ெமார்ெதகாய் உதவிக்காக எஸ்தைர தூண்டுகிறான்

நடந்த அைனத்ைதயும் ெமார்ெதகாய்
ேகள்விப்பட்டான். யூதர்களுக்கு எதிரான
ராஜாவின் கட்டைளையக் ேகட்டதும் அவன்

தனது ஆைடையக் கிழித்தான். துக்கத்திற்கு
அைடயாளமான ஆைடைய அணிந்து தைலயில்
சாம்பைல ேபாட்டுக்ெகாண்டான். பிறகு அவன்
நகரத்திற்குள் உரத்தக்குரலில் அழுதவண்ணம்
ெசன்றான். 2 ஆனால் ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்
வாசல் வைரதான் ேபானான். துக்கத்திற்குரிய
ஆைடைய அணிந்திருந்த எவைரயும் வாசலில்
நுைழய அனுமதிக்கமாட்டார்கள். 3 எல்லா
நாடுகளிலும் ராஜாவின் கட்டைள ேபாய்ச் ேசர்ந்தது.
அதனால் யூதர்களிடம் அழுைகயும், துக்கமும்,
அதிகரித்தன. அவர்கள் உரத்த அழுைகயுடன்
உபவாசத்ைத கைடப்பிடித்தனர். பல யூதர்கள்
துக்கத்திற்கான ஆைடைய அணிந்தும் தைலகளில்
சாம்பைலப் ேபாட்டுக்ெகாண்டும் தைரயில்
விழுந்துகிடந்தனர்.

4 எஸ்தரின் ெபண் ேவைலக்காரிகளும்,
பிரதானிகளும் வந்து அவளிடம் ெமார்ெதகாையப்
பற்றிச் ெசான்னார்கள். அது எஸ்தர் இராணிையக்
கலங்கவும் துக்கப்படவும் ைவத்தது. அவள் அவனுக்கு
துக்கத்திற்குரிய ஆைடைய எடுத்துவிட்டு
அணிந்துெகாள்ள ேவறு ஆைடகைளக் ெகாடுத்து
அனுப்பினாள். ஆனால் அவன் அந்த ஆைடகைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 5 பிறகு, எஸ்தர் ஆத்தாைக
அைழத்தாள். ஆத்தாகு ராஜாவின் பிரதானிகளுள்
ஒருவன். அவன் அவளுக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ெமார்ெதகாைய
அழைவத்து துக்கப்படுத்தியது எதுெவன அறிந்து
வரும்படி அவள் அவனுக்கு கட்டைளயிட்டாள். 6

எனேவ, அவன் ெவளிேய ேபாய் வாசலுக்கு முன்னால்
திறந்த ெவளியில் ெமார்ெதகாய் இருக்கும்
இடத்ைத அைடந்தான். 7 பிறகு, ெமார்ெதகாய்
ஆத்தாகிடம் அவனுக்கு ஏற்பட்டைதப்பற்றி
ெசான்னான். அேதாடு அவன் ஆத்தாகிடம் ஆமான்
யூதர்கைளக் ெகால்வதற்கு எவ்வளவு பணம் அரசின்
ெபாக்கிஷ சாைலக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்துள்ளான் என்பைதயும் ெசான்னான். 8

ெமார்ெதகாய் ஆத்தாகிடம் யூதர்கைளக்
ெகால்வதற்குரிய ராஜாவின் கட்டைளப்
பிரதிகைளயும் ெகாடுத்தான். அக்கட்டைள சூசான்
தைலநகரம் முழுவதும் ேபாயிருந்தது. அவன்
ஆத்தாகிடம், அதைன எஸ்தருக்குக் காட்டி
எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லும்படி கூறினான். எஸ்தர்
ராஜாவிடம் ெசன்று, ராஜாவிடம் ெமார்ெதகாய்க்கும்,
அவளது ஜனங்களுக்கும் இரக்கம் காட்டிக்
காக்குமாறு ேவண்டிக்ெகாள்ளச் ெசான்னான்.

9 ஆத்தாகு எஸ்தரிடம் ேபாய் ெமார்ெதகாய்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னான்.

10 பிறகு எஸ்தர் ஆத்தாகிடம், ெமார்ெதகாயிடம்
ெசால்லுமாறு ெசால்லியனுப்பினது இதுேவ: 11

“ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் தைலவர்கள் அைனவரும்
ராஜாவின் நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
இதைன அறிவார்கள். ராஜாவிடம் ஒரு சட்டம்
உள்ளது. அதாவது, ஒரு ஆேணா, ெபண்ேணா
அைழக்கப்படாமல் ராஜாவிடம் ேபாகக்கூடாது.
ேபானால், அவன் மரணத்திற்குள்ளாவான். அந்த ஆள்
மீது ராஜாவின் ெபாற் ெசங்ேகால் நீட்டப்பட்டால்
ஒழிய அவன் அச்சட்டத்திலிருந்து தப்பமுடியாது.
ராஜா அவ்வாறு ெசய்தால், பிறகு அவனது உயிர்
காப்பாற்றப்படும். 30 நாட்களாக நான் ராஜாைவப்
ேபாய் பார்க்க அைழக்கப்படவில்ைல” என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள்.

12 எஸ்தரின் ெசய்தி ெமார்ெதகாய்க்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய் அவளது
ெசய்திையப் படித்து விட்டு, அவன் அவளுக்குப் பதில்
அனுப்பினான். அதில், “எஸ்தர், நீ ராஜாவின்
அரண்மைனயில் வாழ்வதால் யூத ெபண்ணாகிய நீ
மட்டும் தப்பித்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நிைனக்காேத. 14 நீ இப்ேபாது அைமதியாக
இருந்தால், யூதர்களுக்கான உதவியும் விடுதைலயும்
ேவறு இடத்திலிருந்து வரும், ஆனால் நீயும் உனது
தந்ைதயின் குடும்பமும் அழியும். யாருக்குத் ெதரியும்?
ஒருேவைள நீ இப்படிப்பட்ட காலத்தில்
உதவுவதற்காகேவ இராணியாகத்
ேதாந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்” என்று
எழுதியிருந்தான்.

15 பிறகு, எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்கு இந்த பதிைல
அனுப்பினாள்: “ெமார்ெதகாய் சூசானிலுள்ள எல்லா
யூதர்கைளயும் ஒன்றுேசர்த்து எனக்காக உபவாசம்
இருங்கள். மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும்
உண்ணாமலும் குடிக்காமலும் இருங்கள். நானும்
உங்கைளப் ேபான்ேற உபவாசம் இருப்ேபன். என்
ேவைலக்காரப் ெபண்களும் உபவாசம்
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இருப்பார்கள். நான் உபவாசம் இருந்த பிறகு
ராஜாவிடம் ெசல்ேவன். ராஜா அைழக்காமல்
ேபாவது என்பது சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று
எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் நான் எவ்வாறாகிலும்
ெசய்ேவன். நான் மரித்தால் மரிக்கிேறன்.”

17 எனேவ ெமார்ெதகாய் ெவளிேய ேபானான்.
அவன் எஸ்தர் ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தான்.

எஸ்தர் ராஜாவிடம் ேபசுகிறாள்

மூன்றாவது நாள், எஸ்தர் அவளுக்குரிய அரச
உைடகைள அணிந்துக்ெகாண்டாள். பிறகு,
அவள் ராஜாவின் அரண்மைன

உட்பகுதிக்குள் ேபாய் நின்றாள். அப்பகுதி ராஜாவின்
சைபக்கு முன்னால் இருந்தது. ராஜா தனது
சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். அவன்
அரண்மைன வாசலுக்கு எதிரான
ெகாலுமண்டபத்தில் இருந்தான். 2 பிறகு, ராஜா
எஸ்தர் இராணி முற்றத்தில் நிற்பைதப் பார்த்தான்.
அவன் அவைளப் பார்த்தேபாது மகிழ்ச்சிைடந்தான்.
அதனால் அவன் அவைள ேநாக்கி தனது ைகயிலுள்ள
ெசங்ேகாைல நீட்டினான். எனேவ, எஸ்தர் அந்த
அைறக்குள் ெசன்று ராஜா அருகில் ேபானாள். பிறகு
அவள் ராஜாவின் ெபாற் ெசங்ேகாலின் முைனையத்
ெதாட்டாள்.

3 பிறகு ராஜா, “எஸ்தர் இராணிேய, நீ
விரும்புகிறது என்ன? நீ என்னிடம் என்ன
ேவண்டுெமன ேகட்கிறாய்? நீ என்ன ேகட்டாலும்
நான் உனக்குத் தருேவன். எனது பாதி இராஜ்யம்
ேகட்டாலும் தருேவன்” என்றான்.

4 அதற்கு எஸ்தர், “நான் உங்களுக்கும்
ஆமானுக்கும் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு
ெசய்திருக்கிேறன். இன்று அந்த விருந்துக்கு
நீங்களும் ஆமானும் வரமுடியுமா?” என்று ேகட்டாள்.

5 பிறகு ராஜா, “ஆமாைன விைரவாக அைழத்து
வா. எனேவ எஸ்தர் என்ன ேகட்கிறாேளா,
அதன்படிச் ெசய்ேவாம்” என்றான்.
எனேவ, ராஜாவும், ஆமானும் எஸ்தர் தயார் ெசய்த
விருந்துக்குப் ேபானார்கள். 6 அவர்கள்
திராட்ைசரசம் குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ராஜா மீண்டும் எஸ்தரிடம், “இப்ேபாது எஸ்தேர,
என்னிடம் நீ என்ன ேகட்க விருப்புகிறாய்? நான்
அதைன உனக்கு ெகாடுப்ேபன். நீ என்ன
விரும்புகிறாய்? நீ என்ன விரும்பினாலும் அதைன
நான் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன். நான் எனது பாதி
இராஜ்யம்வைர ெகாடுப்ேபன்.” என்றான். 7 எஸ்தர்,
“இதுதான் நான் உம்மிடம் ேகட்க விரும்பியது. 8

ராஜா, எனக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தால், ராஜா
என்னிடம் தயவாக இருந்தால், ராஜாவும் ஆமானும்
நாைளயும் வரேவண்டும். நாைள ராஜாவுக்கும்,
ஆமானுக்கும் இன்ெனாரு விருந்து ஏற்பாடு
ெசய்ேவன். அப்ெபாழுது, நான் உண்ைமயில் என்ன
விரும்புகிேறன் என்று ெசால்ேவன்” எனப்
பதிலுைரத்தாள்.

ெமார்ெதகாய் மீது ஆமானின் ேகாபம்
9 அவனது வீட்ைடவிட்டு ஆமான் மிகவும்
மகிழ்ச்சிேயாடு ெசன்றான். அவன் நல்ல
மனநிைலயில் இருந்தான். ஆனால் அவன்

ெமார்ெதகாைய ராஜாவின் வாசலில் பார்த்ததும்
அவனுக்கு ெமார்ெதகாய் மீது ேகாபம் வந்தது.
ஆமான் ெமார்ெதகாய் மீது மிகுந்த
ேகாபமைடந்தான். ஏெனன்றால், அவன் ஆமான்
நடந்து வரும்ேபாது எவ்வித மரியாைதையயும்
தரவில்ைல. ெமார்ெதகாய் ஆமாைனக் கண்டு
பயப்படவில்ைல. அது அவைன ேமலும்
ேகாபத்திற்குள்ளாக்கிற்று. 10 ஆனால் ஆமான்
தனது ேகாபத்ைதக் அடக்கிக்ெகாண்டு வீட்டிற்குப்
ேபானான். பிறகு ஆமான் தனது நண்பர்கைளயும்,
மைனவி சிேரைஷயும் அைழத்தான். 11 தான்
எவ்வளவு ெசல்வமுைடயவன் என்ற ெபருைமேயாடு
ேபச ஆரம்பித்தான். அவன் தனது பல குமாரர்கைளப்
பற்றியும் ராஜா எவ்வழியில் எல்லாம் தன்ைன
ெபருைமபடுத்துக்கிறான் என்பைதப் பற்றியும்
ெபருைமேயாடு ேபசினான். மற்ற அதிகாரிகைளவிட
தன்ைன எவ்வளவு உயர்ந்த பதவியில்
ைவத்திருக்கிறான் என்பைதயும் ெபருைமேயாடு
ேபசினான். 12 ஆமான், “அதுமட்டுமல்ல, இராணி
எஸ்தர் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்த விருந்தில் என்ைன
மட்டுேம அைழத்திருந்தாள். அவள் நாைள மீண்டும்
விருந்துக்கு வருமாறு அைழத்தாள். 13 ஆனால்
இைவ யாவும் என்ைன மகிழ்ச்சியைடய
ெசய்யவில்ைல. அந்த யூதனான ெமார்ெதகாய்
ராஜாவின் வாசலில் உட்கார்ந்திருப்பைதக்
காணும்ேபாது உண்ைமயில் எனக்கு மகிழ்ச்சி
இல்ைல” என்று ெசான்னான்.

14 பிறகு ஆமானின் மைனவி சிேரஷ் மற்றும்
நண்பர்கள் ஒரு கருத்ைதச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள், “யாராவது ஒருவைர, அவைனத் தூக்கிலிட
கம்பம் கட்டச் ெசால். அதைன 75 அடி
உயரமுள்ளதாகச் ெசய். பிறகு, காைலயில்
ெமார்ெதகாைய அதில் தூக்கில் ேபாடுமாறு
ராஜாைவ ேகள். பிறகு, ராஜாேவாடு விருந்துக்குப்
ேபா. அப்ேபாது உன்னால் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருக்கமுடியும்” என்றனர்.
ஆமான் இக்கருத்ைத விரும்பினான். எனேவ,
அவன் சிலரிடம் தூக்கு மரக் கம்பம் ெசய்யுமாறு
கட்டைளயிட்டான்.

ெமார்ெதகாய் ெகௗரவிக்கப்படுகிறான்

அேத இரவில், ராஜாவால் தூங்க
முடியவில்ைல. எனேவ, அவன் ஒரு
ேவைலக்காரனிடம் வரலாற்று புத்தகத்ைதக்

ெகாண்டுவந்து வாசிக்கும்படி கட்டைளயிட்டான். (
ராஜாக்களது வரலாற்று புத்தகத்தில் ராஜாக்களின்
ஆட்சியில் நைடெபற்றவற்றின் பட்டியல் இருந்தது.)
2 ேவைலக்காரன் ராஜாவிடம் அைத வாசித்தான்.
அவன் ராஜா அகாஸ்ேவருைவ ெகால்வதற்கான தீய
திட்டத்ைதயும் வாசித்தான். அது ெமார்ெதகாய்
கண்டுபிடித்த பிக்தானா மற்றும் ேதேரசின்
திட்டமாகும். அந்த இரண்டு ேபரும் ராஜாவின்
வாசல் கதைவ காக்கிற அதிகாரிகள். அவர்கள்
ராஜாைவக் ெகால்லேவண்டும் எனத் திட்டம்
ேபாட்டனர். ஆனால் ெமார்ெதகாய்
அத்திட்டத்ைதப்பற்றி அறிந்து அதைன யாேரா
ஒருவரிடம் ெசான்னான்.

எஸ்தர் 4:17
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3 அதற்கு ராஜா, “என்ன சிறப்பும், ெபருைமயும்
இதற்காக ெமார்ெதகாய்க்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது?” என்ற ேகட்டான்.
ேவைலக்காரர்கள் ராஜாவிடம், “ெமார்ெதகாய்க்கு
எதுவும் ெசய்யப்படவில்ைல” என்றனர்.

4 அப்ேபாது, ராஜாவின் அரண்மைனயில் ெவளிப்
பகுதியில் ஆமான் நுைழந்தான் அவன் தான் கட்டிய
தூக்கு மரத்தில் ெமார்ெதகாய்ையத் தூக்கில்
ேபாடுவதற்காக ராஜாைவக் ேகட்க வந்தான். அவன்
முற்றத்தில் வரும்ேபாது ராஜா, “இப்ேபாது
முற்றத்தில் யார் இருக்கிறார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
5 ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள் “முற்றத்தில் ஆமான்
நின்றுக்ெகாண்டிருக்கிறார்” என்றார்கள்.
எனேவ ராஜா, “அவைன அைழத்து வாருங்கள்”
என்றான்.

6 ஆமான் உள்ேள வந்தேபாது, ராஜா அவனிடம்,
“ஆமான், ராஜா ெபருைமப்படுத்த விரும்புகிற
ஒருவனுக்கு என்ன ெசய்யலாம்?” என்று ேகள்விக்
ேகட்டான்.
ஆமான் தனக்குள் இப்படியாக நிைனத்துக்
ெகாண்டான், “என்ைனவிட அதிகமாக
ெபருைமப்படுத்தும்படி ராஜா விரும்புகிறவன் யாராக
இருக்க முடியும்? ராஜா என்ைன ெபருைமப்
படுத்துவைதப் பற்றிேய என்று உறுதியாக
நிைனத்தான்.”

7 ஆைகயால், ஆமான் ராஜாவுக்கு, “ராஜா
ெபருைமப்படுத்தேவண்டும் என விரும்புகிறவனுக்கு
இதைனச் ெசய்யும். 8 ராஜா அணிகிற உயர்ந்த
ஆைடையக் ெகாண்டுவாருங்கள். ராஜா ஏறிச்
ெசல்கிற குதிைரையயும் ெகாண்டு வாருங்கள். அவர்
தைலயில் ைவக்கிற அரசமுடிையயும் ெகாண்டு
வாருங்கள். 9 பிறகு அந்த ஆைடையயும்,
குதிைரையயும் ராஜாவின் முக்கியமான தைலவனின்
ைகயில் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். ராஜா
ெபருைமப்படுத்த விரும்புகிற மனிதைன
அலங்கரித்து குதிைரயின் ேமேலற்றி நகர வீதியில்
உலா வரும்படி விடேவண்டும். ராஜாவின் முக்கிய
தைலவன் அந்த மனிதைன குதிைர மீது நகர வீதியில்
அைழத்து வரும்ேபாது, ‘இதுேபாலேவ ராஜா
ெபருைமப்படுத்த விரும்புகிறவன்
நடத்தப்படேவண்டும் என்று அறிவிக்க ேவண்டும்’”
என்ற பதில் ெசான்னான்.

10 ராஜா ஆமானிடம், “ேவகமாகப் ேபா” என
கட்டைளயிட்டு, “ஆைடையயும், குதிைரையயும்
ெகாண்டுவா. இதைன நீ ெசான்னபடி யூதனான
ெமார்ெதகாய்க்குச் ெசய். ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்
வாசலருகில் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான். நீ
ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும் ெசய்” என்றான்.

11 எனேவ ஆமான் ஆைடையயும், குதிைரையயும்
எடுத்தான். ஆைடைய ெமார்ெதகாய்க்கு
அணிவித்தான். பிறகு அவைன குதிைரயில் உட்கார
ைவத்து நகர வீதிகளில் உலாெகாண்டுேபானான்.
ஆமான் ெமார்ெதகாய் பற்றி, “இதுேபால் தான் ராஜா
ெபருைமப்படுத்த விரும்புகிற மனிதன் நடத்தப்பட
ேவண்டும்” என்று அறிவித்தான்.

12 பிறகு ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் வாசலுக்குத்
திரும்பிப்ேபானான். ஆனால் ஆமான் வீட்டிற்கு
விைரவாகப் ேபானான். அவன் தன் தைலைய
மூடிக்ெகாண்டான். ஏெனன்றால், அவன் சஞ்சலமும்
அவமானமும் அைடந்தான். 13 பிறகு ஆமான் தன்

மைனவி சிேரைஷயிடமும் நண்பர்கள்
அைனவரிடமும் தனக்கு ஏற்பட்டைதெயல்லாம்
ெசான்னான். ஆமானின் மைனவியும், ஆட்களும்
அவனுக்கு ஆேலாசைனச் ெசான்னார்கள். அவர்கள்,
“ெமார்ெதகாய் யூதனாக இருப்பின் நீ ெவல்ல
முடியாது. நீ ஏற்ெகனேவ வீழ்ச்சியைடய
ஆரம்பித்துவிட்டாய். உறுதியாக நீ அழிக்கப்படுவாய்”
என்றனர்.

14 இவ்வாறு அவர்கள் ஆமானுடன் ேபசிக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ராஜாவின் பிரதானிகள்
ஆமானின் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். எஸ்தர் ஏற்பாடு
ெசய்த விருந்துக்கு வரும்படி ஆமாைன அவர்கள்
விைரவுபடுத்தினார்கள்.

ஆமான் தூக்கிலிடப்படுகிறான்

எனேவ ராஜாவும், ஆமானும் இராணி
எஸ்தேராடு விருந்து உண்ணச் ெசன்றனர். 2

பிறகு இரண்டாம் நாள் விருந்தில் அவர்கள்
திராட்ைசரசம் குடிக்கும்ேபாது, ராஜா மீண்டும்
இராணியிடம் ேகள்வி ேகட்டான். அவன், “எஸ்தர்
இராணிேய, நீ என்னிடம் என்ன ேகட்க
விரும்புகிறாய்? எைத ேவண்டுமானாலும் ேகள். அது
உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும். உன்னுைடய விருப்பம்
என்ன? எனது நாட்டில் பாதி ேவண்டுமானாலும் நான்
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்” என்றான்.

3 பிறகு, எஸ்தர் இராணி, “ராஜாேவ, நீர் என்ைன
விரும்பினால், இது உமக்கு விருப்பமானால் என்ைன
வாழவிடுங்கள். எனது ஜனங்கைளயும் வாழவிடுங்கள்
என்று ேகட்கிேறன். அதுதான் உம்மிடம்
ேவண்டுகிேறன். 4 ஏெனன்றால், நானும் எனது
ஜனங்களும் அழியவும், ெகால்லப்படவும்
விற்கப்பட்ேடாம். அடிைமகளாக விற்கப்பட்டால்
கூட நான் ெமௗனமாக இருப்ேபன். ஏெனன்றால்
அது ராஜாைவத் துன்புறத்துகிற ஒரு பிரச்சிைனயாக
இருக்கமுடியாது” என்றாள்.

5 பிறகு ராஜா அகாஸ்ேவரு எஸ்தர் இராணியிடம்,
“இதைன உனக்குச் ெசய்தவன் யார்? உனது
ஜனங்களுக்கு இத்தைகய ெகாடுைமையச் ெசய்ய
துணிந்த மனிதன் எங்ேக இருக்கிறான்?” என்று
ேகட்டான்.

6 எஸ்தர், “எங்களுக்கு எதிரானவன் எங்கள்
பைகவன் இந்த ெகட்ட ஆமான்தான்” என்றாள்.
பிறகு, ராஜா மற்றும் இராணி முன்னால் ஆமான்
திகில் அைடந்தான். 7 ராஜா மிகவும் ேகாபம்
அைடந்தான். அவன் எழுந்து திராட்ைசரசம்
விருந்ைதவிட்டு, ேதாட்டத்திற்குள் ெசன்றான்.
ஆனால் ஆமான் உள்ேள இருந்து எஸ்தர்
இராணியிடம் தன் உயிைரக் காப்பாற்றுமாறு
ெகஞ்சினான். அவன் தன் உயிருக்காக
மன்றாடினான். ஏெனன்றால், அவைனக்
ெகால்லுமாறு ஏற்ெகனேவ ராஜா முடிவுச்
ெசய்துவிட்டைத அவன் அறிந்தான். 8 ராஜா
ேதாட்டத்திலிருந்து திரும்பி விருந்து அைறக்குள்ேள
நுைழயும்ேபாது, இராணி எஸ்தர் உட்கார்ந்திருக்கிற
ெமத்ைதயில் ஆமான் விழுந்து கிடந்தான். ராஜா
மிகவும் ேகாபமான குரலில், “நான் இந்த வீட்டில்
இருக்கும்ேபாேத நீ இராணிையத் தாக்குகிறாேயா?”
எனக் ேகட்டான்.
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ராஜா இவ்வாறு ெசான்ன உடேனேய
ேவைலக்காரர்கள் வந்து ஆமானின் முகத்ைத
மூடினார்கள். 9 பிரதானிகளில் ஒருவனான
ராஜாவுக்கு ேசைவச் ெசய்பவனின் ெபயர்
அற்ேபானா. அவன் ராஜாவிடம், “ஆமானின் வீட்டின்
அருகில் 75 அடி உயரத்தில் ஒரு தூக்குமரம்
கட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் ெமார்ெதகாையத்
தூக்கிலிடேவண்டும் என்ேற ஆமான் அைதக்
கட்டினான். ெமார்ெதகாய் உமக்கு உதவிச் ெசய்த
ஆள், உம்ைம ெகால்லத் திட்டமிட்டத்
தீயர்வர்கைளப்பற்றி உமக்குச் ெசான்னவன்”
என்றான்.
ராஜா, “ஆமாைன அேத மரத்தில் தூக்கில்
ேபாடுங்கள்” என்றான்.

10 எனேவ, அவர்கள் ஆமாைன அவன்
ெமார்ெதகாய்க்காக கட்டிய தூக்கு மரத்தில்
ேபாட்டனர். பிறகு ராஜா தன் ேகாபத்ைத
நிறுத்தினான்.

யூதர்களுக்கு உதவும்படியான அரசக் கட்டைள

அேத நாளில், அகாஸ்ேவரு ராஜா, எஸ்தர்
இராணியிடம் யூதரின் எதிரியாக இருந்த
ஆமானின் அத்தைன உடைமகைளயும்

ெகாடுத்தான். எஸ்தர், ராஜாவிடம் ெமார்ெதகாய்
தனது உறவினன் என்று ெசான்னாள். பிறகு
ெமார்ெதகாய் ராஜாைவப் பார்க்க வந்தான். 2 ராஜா
ஆமானிடமிருந்து தனது ேமாதிரத்ைத வாங்கி
ைவத்திருந்தான். அவன் தன் விரலிலிருந்து
ேமாதிரத்ைத எடுத்து ெமார்ெதகாயிடம்
ெகாடுத்தான். பிறகு எஸ்தர், ஆமானுக்குச்
ெசாந்தமான அைனத்துக்கும் ெமார்ெதகாையப்
ெபாறுப்பாளியாக நியமித்தாள்.

3 பிறகு எஸ்தர் மீண்டும் ராஜாவிடம் ேபசினாள்.
அவள் ராஜாவின் காலில் விழுந்து,
அழத்ெதாடங்கினாள். ஆகாகியான ஆமானின்
தீயத்திட்டத்ைத நீக்கும்படி அவள் மன்றாடினாள்.
ஆமான் யூதர்கைள அழிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தான்.

4 பிறகு ராஜா தனது ெபாற்ெசங்ேகாைல
எஸ்தரிடம் நீட்டினான். எஸ்தர் எழுந்து ராஜா
முன்னாள் நின்றாள். 5 பிறகு எஸ்தர், “ராஜாேவ, நீர்
என்ைன விரும்புவதானால், உமக்கும்
மகிழ்ச்சியானால் எனக்காக இதைனச் ெசய்யும்.
இது நல்ல ேயாசைன என்று நீர் நிைனத்தால்
இதைனச் ெசய்யும். ராஜா என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக
இருக்கிறதானால், ஆமான் அனுப்பிய கட்டைளைய
விலக்கும்படி ஒரு கட்டைள எழுதி அனுப்பும்.
ராஜாவின் அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள யூதர்கைள
அழித்துவிட ேவண்டுெமன்று ஆகாகியானான ஆமான்
ஒரு திட்டம் ைவத்து அைத நடத்திட கட்டைள
அனுப்பினான். 6 நான் அரசைர மன்றாடிக்
ேகட்கிேறன். ஏெனனில் என் ஜனங்களுக்கு
இத்தைகய பயங்கரம் ஏற்படுவைத என்னால்
தாங்கிக்ெகாள்ள முடியாது. எனது குடும்பம்
ெகால்லப்படுவைத என்னால் பார்க்க முடியாது”
என்றாள்.

7 அகாஸ்ேவரு ராஜா எஸ்தர் இராணிக்கும்,
யூதனான ெமார்ெதகாய்க்கும் பதில் ெசான்னான்.
ராஜா, “ஆமான் யூதர்களுக்கு எதிரியாக
இருந்ததால், நான் அவனது ெசாத்துக்கைள

எஸ்தருக்கு ெகாடுத்திருக்கிேறன். என் வீரர்கள்
ஆமாைனத் தூக்கு மரத்தில் ெதாங்கப்ேபாட்டனர். 8

இப்ெபாழுது ராஜாவின் அதிகாரப்படி இன்ெனாரு
கட்டைளைய எழுதுங்கள். யூதர்களுக்கு உதவ எது
சிறப்பான வழியாகத் ேதான்றுகிறேதா அப்படி எழுதி,
அந்த கட்டைளைய ராஜாவின் சிறப்பு ேமாதிரத்தில்
முத்திைரயிடு. ராஜாவின் அதிகாரத்துடன்
எழுதப்பட்டு அவனது சிறப்பு ேமாதிரம் முத்திைர
ெபாறிக்கப்பட்ட எந்தக் கடிதமும் ரத்து ெசய்யப்படக்
கூடாது” என்றான்.

9 மிக விைரவாக ராஜாவின் ெசயலாளர்கள்
அைழக்கப்பட்டனர். இது சீவான் என்னும்
மூன்றாவது மாதத்தின் 23வது நாளில் நடந்தது
அச்ெசயலாளர்கள் ெமார்ெதகாயின் அைனத்து
கட்டைளகைளயும் யூதர்கள், தைலவர்கள்,
ஆளுநர்கள், 127 மாகாணங்களில் உள்ள
அதிகாரிகள் என அைனவருக்கும் எழுதினார்கள்.
அம்மாகாணங்கள் இந்தியா முதல்
எத்திேயாப்பியாவைர இருந்தது. இந்த கட்டைள
ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தின் ெமாழியிலும்
எழுதப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு குழு ஜனங்களின்
ெமாழியிலும் இந்த கட்டைள ெமாழி
ெபயர்க்கப்பட்டது. இந்த கட்டைள யூதர்களின்
ெசாந்த ெமாழியிலும் ெசாந்த எழுத்திலும்
எழுதப்பட்டது. 10 ெமார்ெதகாய் ராஜா
அகாஸ்ேவருவின் அதிகாரத்தால் கட்டைளகைள
எழுதினான். பிறகு அவன் ராஜாவின் முத்திைர
ேமாதிரத்தால் கடிதங்கைள முத்திைரயிட்டான்.
பிறகு தூதர்கைள குதிைரகளின் ேமல் அனுப்பினான்.
அவர்கள் ராஜாவுக்காக வளர்க்கப்பட்ட
குதிைரகளில் ேவகமாக ேபானார்கள்.

11 ராஜாவின் கட்டைளகளாகக் கடிதங்களில்
ெசால்லப்பட்டைவ இதுதான்: ஒவ்ெவாரு
நகரங்களிலும் உள்ள யூதர்கள் அைனவரும் கூடி
ேசர்ந்து தம்ைமக் காப்பாற்றிக் ெகாள்கின்ற
உரிைமயுைடயவர்கள். அவர்களுக்கு தங்கைளேயா,
தங்கள் ெபண்கைளேயா, பிள்ைளகைளேயா
தாக்கும் எதிரிகைளத் தாக்கேவா, ெகால்லேவா,
அழிக்கேவா உரிைம உண்டு. யூதர்களுக்கு தங்கள்
பைகவர்களின் ெசாத்ைத அபகரிக்கேவா,
அழிக்கேவா உரிைம உண்டு.

12 இைதச் ெசய்வதற்காக யூதர்களுக்கு
பன்னிரண்டாவது மாதமான ஆதார் மாதத்தின்
13வது நாள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. யூதர்கள்
இதைன அகாஸ்ேவரு ராஜாவின் இராஜ்யத்தின்
எல்லாப் பகுதிகளிலும் ெசய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
13 ராஜாவின் கட்டைளப் பிரதி ஒன்று அனுப்பப்பட்டு
அது சட்டமாயிற்று. எல்லா மாகாணங்களிலும் அது
சட்டமானது. இராஜ்யத்திலுள்ள எல்லா நாடுகளின்
ஜனங்களுக்கும் இது அறிவிக்கப்பட்டது. இது
அறிவிக்கப்பட்டதால் யூதர்கள் அந்த சிறப்பு
நாளுக்காகத் தயாராக இருந்தனர். யூதர்கள் தம்
எதிரிகளுக்குத் திருப்பிக் ெகாடுக்க
அனுமதிக்கப்பட்டனர். 14 தூதுவர்கள் ராஜாவின்
குதிைரயில் மிக ேவகமாகச் ெசன்றனர். ராஜா
அவர்களிடம் ேவகமாகச் ெசல்லும்படி
கட்டைளயிட்டான். இந்த கட்டைள, தைலநகரமான
சூசானிலும் அறிவிக்கப்பட்டது.

15 ெமார்ெதகாய் ராஜாைவவிட்டு ேபானான்.
அவன் ராஜாவிடமிருந்து ெபற்ற சிறப்பான ஆைடைய
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அணிந்திருந்தான். அவனது ஆைட ெவண்ைமயும்,
நீலமுமாய் இருந்தது. ெபரிய ெபாற் கிரீடமும், சிறந்த
பட்டும், இரத்தாம்பரமும் அணிந்திருந்தான்.
சூசானின் சிறப்பு விழா நைடெபற்றது. ஜனங்கள்
மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். 16 யூதர்களுக்குத்
தனி மகிழ்ச்சியுைடய நாளாக இருந்தது. இது
மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கும், சந்ேதாஷத்திற்கும்
உரியநாளாக இருந்தது.

17 ராஜாவின் கட்டைள எந்ெதந்த
நாடுகளுக்ெகல்லாம் ெசன்றனேவா, அங்ெகல்லாம்
மகிழ்ச்சியும், உற்சாகமும் யூதர்களிைடேய
ஏற்பட்டன. யூதர் விருந்துடன் அதைனக்
ெகாண்டாடினர். யூதர்களுக்குப் பயந்ததினால் மற்ற
குழுவிலுள்ள ஜனங்களும் யூதர்களாகினர்.

யூதர்களுக்கு ெவற்றி

ஆதார் என்னும் 12ஆம் மாதத்தின் 13வது
நாள், ஜனங்கள் ராஜாவின் கட்டைளக்குக்
கட்டுப்பட ேவண்டும். அன்றுதான் யூதர்களின்

பைகவர்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க நம்பியிருந்த
நாள். இப்ெபாழுது அந்த நிைலமாறி யூதர்கள்
தம்ைம ெவறுத்த பைகவர்கைளவிட
பலமுள்ளவர்களானார்கள். 2 யூதர்கள் அகாஸ்ேவரு
ராஜாவின் நாடுகளில் எல்லாம் ஒன்று கூடினர்.
நம்ைம அழிக்க நிைனத்தவர்கைளத் தாக்க
ேபாதுமான பலமுைடயவர்களாயினர். எனேவ,
அவர்களுக்கு எதிராக நிற்க எவருக்கும் பலமில்ைல.
அந்த ஜனங்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்தனர். 3 எல்லா
மாகாணங்களின் அதிகாரிகளும், தைலவர்களும்,
ஆளுநர்களும், யூதர்களுக்கு உதவினார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் ெமார்ெதகாய்க்கும்
பயந்தனர். 4 ராஜாவின் அரண்மைனயில்
ெமார்ெதகாய் மிக முக்கியமான நபராகிவிட்டான்.
ராஜாவின் மாகாணங்களிலுள்ள அைனவரும்
அவனது ெபயைரயும், அவன் எவ்வளவு
முக்கியமானவன் என்பைதயும் அறிந்திருந்தனர்.
ெமார்ெதகாய் ேமலும், ேமலும் அதிகாரம் உள்ளவன்
ஆனான்.

5 யூதர்கள் தம் பைகவர்கள் அைனவைரயும்
ேதாற்கடித்தனர். அவர்கள் தம் பைகவைரக் ெகான்று
அழிக்க வாைளப் பயன்படுத்தினார்கள். தம்ைம
ெவறுத்த ஜனங்கைளத் தம் விருப்பம்ேபால் யூதர்கள்
ெசய்தார்கள். 6 யூதர்கள் சூசான் தைலநகரில் 500
ேபைர ெகான்றழித்தார்கள். 7 யூதர்கள்
கீழ்க்கண்டவர்கைளக் ெகான்றனர்: பர்சர்ன்தாத்தா,
தல்ேபான், அஸ்பாதா, 8 ெபாராதா, அதலியா,
அரிதாத்தா, 9 பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய்,
வாய்சாதா, 10 இவர்கள் ஆமானின் 10 குமாரர்கள்.
அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனான ஆமான் யூதர்களின்
பைகவன். யூதர்கள் இவர்கள் அைனவைரயும்
ெகான்றனர். ஆனால் அவர்களது ெபாருட்கள்
எைதயும் ெகாள்ைளயடிக்கவில்ைல.

11 தைலநகரமான சூசானில் எத்தைன ேபர்
ெகான்று அழிக்கப்பட்டனர் என்று ராஜா
ேகள்விப்பட்டான். 12 எனேவ, ராஜா எஸ்தர்
இராணியிடம், “யூதர்கள் சூசானில் ஆமானின் 10
குமாரர்கைளயும் ேசர்த்து 500 ேபைர
ெகான்றுள்ளனர். இப்ெபாழுது ேவறு
மாகாணங்களில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ

விரும்புகிறாய்? எனக்குச் ெசால், நான் அதைன
நடத்துேவன். ெசால் நான் அதைனச் ெசய்ேவன்”
என்றான்.

13 எஸ்தர், “அரசருக்கு விருப்பமானால், சூசானில்
யூதர்கள் இைதப்ேபான்ேற நாைளயும் ெசய்ய
அனுமதி ெகாடுக்கேவண்டும். ஆமானின் 10
குமாரர்களின் உடைலயும் தூக்கில் ெதாங்கவிட
அனுமதிக்க ேவண்டும்” என்று ேகட்டாள்.

14 எனேவ, ராஜா அந்த கட்டைளையக்
ெகாடுத்தான். அந்தச் சட்டம் அடுத்த நாளும்
இருந்தது. அவர்கள் ஆமானின் 10 குமாரர்களின்
உடல்கைள ெதாங்கவிட்டனர். 15 சூசானிலுள்ள
யூதர்கள் ஆதார் மாதத்தின் 14வது நாளில் ஒன்று
கூடினார்கள். அவர்கள் சூசானில் 300 ேபைரக்
ெகான்றனர். ஆனால் அவர்கள் ெகாள்ைள
அடிக்கவில்ைல.

16 அேத ேநரத்தில் ேவறு நாடுகளில் வாழ்ந்த
யூதர்களும் ஒன்று கூடினார்கள். அதனால் தம்ைமக்
காத்துக்ெகாள்ளும் அளவு பலமுள்ளவர்களாக
இருந்தனர். எனேவ, அவர்கள் பைகவர்கைளத்
தாக்கமுடிந்தது. யூதர்கள் தம் பைகவரான 75,000
ேபைரக் ெகான்றனர். ஆனால் அவர்கள் ெகாள்ைள
அடிக்கவில்ைல. 17 இது ஆதார் மாதத்தின் 13வது
நாளில் நைடெபற்றது, 14வது நாள் அவர்கள் ஓய்வு
எடுத்தனர். யூதர்கள் அந்நாைள மகிழ்ச்சிகரமான
விடுமுைற நாளாக ஆக்கினார்கள்.

பூரீம் விழா
18 சூசானிலுள்ள யூதர்கள் ஆதார் மாதத்தின் 13
மற்றும் 14ஆம் நாட்களில் ஒன்று கூடினார்கள்.
15வது நாள் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தனர். அவர்கள்
15வது நாைள மகிழ்ச்சிகரமான விடுமுைறநாள்
ஆக்கினர். 19 எனேவ, நகரங்களிலும்
கிராமங்களிலும் வாழ்ந்த யூதர்கள் 14வது நாைள
பூரீம் விழாவாகக் ெகாண்டாடினார்கள். அதைன
மகிழ்ச்சிகரமான விடுமுைறநாள் ஆக்கினார்கள்.
அன்று விருந்தும் ஒருவர்ெகாருவர் அன்பளிப்பும்
ெகாடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

20 ெமார்ெதகாய் நிகழ்ந்த எல்லாவற்ைறயும்
எழுதினான். பிறகு அவன் அகாஸ்ேவரு ராஜாவின்
மாகாணங்களில் உள்ள அைனத்து யூதர்களுக்கும்
கடிதம் எழுதினான். அவன் அருகிலும் ெதாைலவிலும்
உள்ள அைனவருக்கும் கடிதம் அனுப்பினான். 21

ெமார்ெதகாய் அதில் யூதர்கள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
ஆதார் மாதத்தின் 14 மற்றும் 15ஆம் நாட்களில் பூரீம்
விழாைவ ெகாண்டாடும்படி எழுதினான். 22 யூதர்கள்
அந்நாட்கைளக் ெகாண்டாடினார்கள். ஏெனன்றால்,
அந்நாட்களில் அவர்கள் தம் பைகவர்கைள
அழித்தனர். அம்மாதத்தில் அவர்களின்
துயரெமல்லாம் மகிழ்ச்சியாக மாறியதால்
அம்மாதத்ைதக் ெகாண்டாடினார்கள். இம்மாதத்தில்
அவர்களது அழுைக மாறி குதூகலமாய்
ெகாண்டாடும் மாதமாக மாறிற்று. ெமார்ெதகாய்
அைனத்து யூதர்களுக்கும் கடிதம் எழுதினான். அவன்
அவர்களிடம் அந்நாைள மகிழ்ச்சிகரமான
விடுமுைறநாளாக ெகாண்டாடச் ெசான்னான்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் விருந்தும் அன்பளிப்பும்
ெகாடுத்து, ஏைழகளுக்குப் பரிசு ெகாடுத்து அந்த
நாைள ெகாண்டாடச் ெசான்னான்.
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23 எனேவ யூதர்கள் ெமார்ெதகாய் எழுதியவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் ெதாடங்கிய விழாைவ
ெதாடர ஒப்புக்ெகாண்டனர்.

24 அம்ெமதாத்தாவின் குமாரனான ஆமான்
என்னும் ஆகாகியன் யூதர்களின் பைகவன்.
யூதர்கைள அழிக்க அவன் ஒரு தீய திட்டத்ைத
ைவத்திருந்தான். அவன் யூதர்கைள அழிக்கும்
நாைள குலுக்கல் சீட்டு ேபாட்டு ேதர்ந்ெதடுத்து
ைவத்திருந்தான். அக்காலத்தில் குலுக்கல்
சீட்டானது “பூர்” என்று அைழக்கப்பட்டது. எனேவ,
விடுமுைறநாளும் “பூரீம்” என அைழக்கப்பட்டது. 25

ஆமான் அவற்ைறச் ெசய்தான். ஆனால் எஸ்தர்
ராஜாவிடம் ேபசச் ெசன்றாள். எனேவ, அவன் புதிய
கட்டைளகைள அனுப்பினான். அந்த கட்டைளகள்
ஆமானின் திட்டத்ைத அழித்தேதாடு, ஆமானுக்கும்
அவனது குடும்பத்திற்கும், அேத தீைம ஏற்படும்படியும்
ஆயிற்று. எனேவ, ஆமானும் அவனது குமாரர்களும்
தூக்கு மரத்தில் ெதாங்கினார்கள்.

26 இப்ேபாது, குலுக்கல் சீட்டு “பூரீம்” என்று
அைழக்கப்பட்டது. எனேவ, இந்த விடுமுைற நாளும்
“பூரீம்” என்று அைழக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய்
யூதர்களுக்கு கடிதம் எழுதி இந்நாைளக்
ெகாண்டாடச் ெசான்னான். எனேவ, யூதர்கள்
ஆண்டில் இரண்டு நாைளக் ெகாண்டாடும்
வழக்கத்ைதக்ெகாண்டனர். 28 இது அவர்கள்
தங்களுக்கு ேநர்ந்தைத நிைனவுப்படுத்துவதாக
இருந்தது. யூதர்களும் மற்ற ஜனங்களும் ேசர்ந்து
சரியான காலத்தில் சரியான முைறயில் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் இரு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள்.
ஒவ்ெவாரு தைலமுைறயில் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
இந்த இரண்டு நாட்கைளயும் நிைனவுபடுத்தினர்.
அவர்கள் இந்த விடுமுைறைய ஒவ்ெவாரு
மாகாணத்திலும், ஒவ்ெவாரு நகரிலும்
ெகாண்டாடினார்கள் யூதர்கள் என்ெறன்றும் பூரீம்
விழாைவக் ெகாண்டாடுவைத நிறுத்தக் கூடாது.
யூதர்களின் சந்ததிகளும் எப்ெபாழுதும்
இவ்விடுமுைறைய நிைனத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

29 எனேவ அபியாேயலின் குமாரத்தியான எஸ்தர்
இராணியும், யூதனான ெமார்ெதகாயும் பூரீம் பற்றிய
ஒரு அதிகாரப் பூர்வமான கடிதத்ைத எழுதினார்கள்.
இரண்டாவது கடிதம் உண்ைமயானது என்பைத
நிரூபிக்க ராஜாவின் முழு அதிகாரத்தேதாடு கடிதம்

எழுதினார்கள். 30 எனேவ, ெமார்ெதகாய்
அகாஸ்ேவரு ராஜாவின் 127 மாகாணங்களுக்கும்
கடிதம் அனுப்பினான். அந்த விழா யூதர்களிடம்
சமாதானத்ைதயும், ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு
நம்பிக்ைகையயும் உருவாக்கும் என்று ெமார்ெதகாய்
எழுதினான். 31 ெமார்ெதகாய் யூதர்களுக்குப் பூரீம்
விழாைவ ெகாண்டாட ஆரம்பிக்கும்படி எழுதினான்.
எப்ெபாழுது இப்புதிய விடுமுைற நாைள
ெகாண்டாட ேவண்டும் என்றும் எழுதினான்.
யூதனான ெமார்ெதகாயும் இராணியான எஸ்தரும்
யூதர்களுக்கு இக்கட்டைளைய இட்டனர். அவர்கள்
இவ்விரு நாட்கைளயும் விடுமுைற
ெகாண்டாட்டமாக தங்களுக்கும், தங்கள்
சந்ததிகளுக்கும் எற்படுத்தேவண்டும். அவர்கள் மற்ற
விடுமுைற நாட்களில் உபவாசம் இருந்து, அழுது,
நடந்த தீைமகளுக்கு இரங்கி நிைனப்பதுேபான்று
இந்த இரு நாட்கைளயும் ெகாண்டாடுவார்கள். 32

எஸ்தரின் கடிதம் பூரீம் விழாவின் விதிகைள
அதிகாரப் பூர்வமானதாக ஆக்கிற்று. இைவ ஒரு
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டன.

ெமார்ெதகாய் ெகௗரவிக்கப்படுகிறான்

அகாஸ்ேவரு ராஜா ஜனங்கைள வரி
ெசலுத்தும்படி ெசய்தான். அவனது
இராஜ்யத்திலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்

ெதாைல தூரத்தில் கடல் கடந்து வாழும்
ஜனங்களும், வரிெசலுத்தி வந்தனர். 2 ராஜா
அகாஸ்ேவரு ெசய்த அரும்ெபரும் ெசயல்கள்
ேமதியா மற்றும் ெபரிசியா ராஜாக்களின் வரலாற்றுப்
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டன. அந்த வரலாற்றுப்
புத்தகங்களில் ெமார்ெதகாய் ெசய்தைவயும்
எழுதப்பட்டன. ராஜா ெமார்ெதகாையப் ெபரிய
மனிதனாக்கினான். 3 யூதனான ெமார்ெதகாய்
ராஜாவுக்கு அடுத்த இரண்டாவது முக்கிய
மனிதனானான். யூதர்களில் ெமார்ெதகாய் மிக
முக்கிய மனிதன் ஆனான். அவைன மற்ற யூதர்கள்
மிகவும் மதித்தனர். அவர்கள் ெமார்ெதகாைய
மதித்தனர். ஏெனன்றால், அவன் தன் ஜனங்களின்
நன்ைமக்காக கடினமான ேவைலகைளச் ெசய்தான்.
ெமார்ெதகாய் அைனத்து யூதர்களுக்கும்
சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவந்தான்.
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ேயாபு

நல்ல மனிதனாகிய ேயாபு

ஊத்ஸ் என்னும் நாட்டில் ேயாபு என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான். ேயாபு
நல்லவனும் உண்ைமயுள்ள மனிதனுமாக

இருந்தான். ேதவனுக்கு பயந்து தீயக்
காரியங்கைளச்ெசய்ய மறுத்தான். 2 ேயாபுவுக்கு ஏழு
குமாரர்களும் மூன்று குமாரத்திகளும் இருந்தனர். 3

ேயாபுவுக்கு 7,000 ஆடுகளும், 3,000 ஒட்டகங்களும்,
1,000 காைளகளும், 500 ெபண் கழுைதகளும்
இருந்தன. அவனிடம் ேவைலயாட்கள் பலர்
இருந்தனர். கிழக்குப் பகுதியில் ேயாபுேவ ெபரிய
ெசல்வந்தனாக இருந்தான்.

4 ேயாபுவின் குமாரர்கள் ஒருவருக்குப் பின்
ஒருவராகத் தங்கள் வீடுகளில் விருந்து ைவத்து,
அவர்களின் சேகாதரிகைள அைழப்பது வழக்கம். 5

அவனது பிள்ைளகளின் விருந்து முடிந்தப்பின் ேயாபு
அதிகாைலயில் எழுந்தான். ஒவ்ெவாரு
பிள்ைளக்காகவும் அவன் தகனபலிைய அளித்தான்.
அவன், “என் பிள்ைளகள் கவைலயீனமாக இருந்து,
விருந்தின்ேபாது ேதவனுக்ெகதிராக தங்கள்
இருதயங்களில் தூஷிப்பதினால் பாவம்
ெசய்திருக்கக் கூடும்” என்று எண்ணினான். அவனது
பிள்ைளகள் பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்புப்
ெபறும்படியாக ேயாபு எப்ேபாதும் இவ்வாறு
ெசய்தான்.

6 ேதவதூதர்கள் கர்த்தைரச் சந்திக்கும் நாள்
வந்தது. சாத்தானும் ேதவதூதர்கேளாடு வந்தான்.

7 கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கிருந்து
வருகிறாய்?” என்று ேகட்டார். சாத்தான் கர்த்தைர
ேநாக்கி, “நான் பூமிையச் சுற்றிப் பார்த்து வந்ேதன்”
என்றான்.

8 அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எனது
தாசனாகிய ேயாபுைவக் கண்டாயா? பூமியில்
அவைனப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல. ேயாபு
உத்தமனும் உண்ைமயுள்ளவனுமாயிருக்கிறான்.
அவன் ேதவனுக்கு பயந்து தீயவற்ைற விட்டு
விலகியிருக்கிறான்” என்றார்.

9 சாத்தான், “ஆம்! ஆனால் ேயாபு ேதவனுக்குப்
பயப்படுவதற்கு தக்க காரணங்கள் உள்ளன! 10 நீர்
எப்ேபாதும் அவைனயும், அவனது குடும்பத்ைதயும்,
அவனுக்கிருக்கும் எல்லாவற்ைறயும் ேவலியைடத்துப்
பாதுகாக்கிறீர். அவன் ெசய்கின்ற எல்லாவற்றிலும்
அவைன ெவற்றி காணச்ெசய்தீர். ஆம் நீர் அவைன
ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். நாடு முழுவதும் அவனது
மந்ைதகளும் விலங்குகளும் ெபருகி, அவன் மிகுந்த
ெசல்வந்தனாக இருக்கிறான். 11 ஆனால்
அவனுக்கிருப்பைவ அைனத்ைதயும் நீர் உமது
ைகைய நீட்டி அழித்துவிட்டால் உம் முகத்திற்கு

ேநராக உம்ைம அவன் சபிப்பான் என்று
உறுதியளிக்கிேறன்” என்று பதிலளித்தான்.

12 கர்த்தர் சாத்தானிடம், “அப்படிேய ஆகட்டும்.
ேயாபுக்குச் ெசாந்தமான ெபாருள்களின் ேமல் உன்
விருப்பப்படி எது ேவண்டுமானாலும் ெசய். ஆனால்
அவன் உடம்ைமத் துன்புறுத்தாேத” என்றார். பின்பு
சாத்தான் கர்த்தருைடய சந்நிதிைய விட்டுச்
ெசன்றுவிட்டான்.

ேயாபு எல்லாவற்ைறயும் இழக்கிறான்
13 ஒருநாள், மூத்த சேகாதரனின் வீட்டில்
ேயாபுவின் குமாரர்களும், குமாரத்திகளும் உண்டு,
திராட்ைச ரசம் அருந்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 14

அப்ேபாது ஒருவன் ேயாபுவிடம் வந்து, “காைளகள்
உழுதுக்ெகாண்டிருந்தன, கழுைதகள் அருேக புல்
ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன. 15 ஆனால் சேபயர்
எங்கைளத் தாக்கிவிட்டு உமது மிருகங்கைள
கவர்ந்துக்ெகாண்டார்கள்! சேபயர் என்ைனத் தவிர
எல்லா ேவைலயாட்கைளயும் ெகான்றுவிட்டார்கள்.
உம்மிடம் ெசால்லும்படியாக தப்பிவர முடிந்தவன்
நான் மட்டுேம!” எனச் ெசய்திையக் கூறினான்.

16 அவன் இதைனக் கூறிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
மற்ெறாருவன் ேயாபுவிடம் வந்தான். இரண்டாம்
ஆள், “வானிலிருந்து மின்னல் மின்னி உமது
ஆடுகைளயும் ேவைலயாட்கைளயும் எரித்துவிட்டது.
நான் ஒருவன் மட்டுேம தப்பிேனன். உமக்கு அந்தச்
ெசய்திைய கூறும்படியாக வந்ேதன்!” எனக்
கூறினான்.

17 அந்த ஆள் இவ்வாறு
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, இன்ெனாருவன்
வந்தான். இந்த மூன்றாவது ஆள், “கல்ேதயர் மூன்று
குழுக்கைள அனுப்பி, எங்கைளத் தாக்கி,
ஒட்டகங்கைளக் கவர்ந்து ெசன்றுவிட்டார்கள்!
அவர்கள் ேவைலயாட்கைளயும்
ெகான்றுவிட்டார்கள். நான் மட்டுேம தப்பிேனன்
இந்தச் ெசய்திைய உமக்குச் ெசால்லும்படியாக
வந்ேதன்!” என்றுச் ெசான்னான்.

18 மூன்றாம் ஆள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
மற்றும் ஒருவன் வந்தான். நான்காவது ஆள், “உமது
குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் மூத்த சேகாதரனின்
வீட்டில் உண்டு, திராட்ைசரசம்
பருகிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 19 அப்ேபாது ஒரு
பலத்தக் காற்று பாைலவனத்திலிருந்து வீசி, வீட்ைட
அழித்தது, உமது குமாரர்களின் மீதும்,
குமாரத்திகளின் மீதும் வீடு வீழ்ந்ததால், அவர்கள்
மரித்துப்ேபானார்கள். நான் ஒருவன் மட்டுேம
தப்பித்ேதன். எனேவ உம்மிடம் இந்த ெசய்திைய
ெதரிவிக்க வந்ேதன்!” என்றான்.

20 ேயாபு இைதக் ேகட்டேபாது, அவனது
துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தும்ெபாருட்டு ஆைடகைளக்
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கிழித்துக்ெகாண்டான், தைலைய மழித்துவிட்டான்.
பின்பு ேயாபு தைரயில் விழுந்து, ேதவைன
ஆராதித்தான்.

21 “நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தேபாது
நிர்வாணமாக இருந்ேதன், என்னிடம் எதுவும்
இருக்கவில்ைல.
நான் மரித்து இந்த உலைக விட்டு நீங்கிச்

ெசல்லும்ேபாது, நான் நிர்வாணமாக எதுவுமின்றி
ெசல்லுேவன்.
கர்த்தர் ெகாடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாண்டார்.
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதியுங்கள்!” என்றான்.
22 இைவெயல்லாம் நிகழ்ந்தாலும், ேயாபு பாவம்
ெசய்யவில்ைல. ேதவன் தவறு ெசய்திருந்தார் என்று
ேயாபு குைற ெசால்லவுமில்ைல.

சாத்தான் ேயாபுவுக்கு மீண்டும் ெதால்ைலத்
தருகிறான்

மற்ெறாருநாள், ேதவதூதர்கள் கர்த்தைர
சந்திக்க வந்தார்கள். சாத்தானும் கர்த்தைர
சந்திப்பதற்காக வந்தான்.

2 கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கிருந்து
வருகின்றாய்?” என்று ேகட்டார். சாத்தான்
கர்த்தருக்கு, “நான் பூமிெயங்கும்
சுற்றித்திரிந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்” என்று பதில்
கூறினான்.

3 அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்கி, “என்
தாசனாகிய ேயாபுைவக் கண்டாயா? பூமியில்
அவைனப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல. அவன்
உண்ைமயுள்ளவனுமாயிருக்கிறான். அவன்
ேதவனுக்கு பயந்து தீயவற்ைறவிட்டு விலகுகிறான்.
எக்காரணமுமின்றி அவனுக்குள்ளைவ
அைனத்ைதயும் அழிக்கும்படி நீ ேகட்டும் கூட, அவன்
இன்னும் உண்ைமயுள்ளவனாக இருக்கிறான்”
என்றார்.

4 சாத்தான், “ேதாலுக்குத் ேதால்! என்று பதில்
ெசான்னான். ஒருவன் தன் உயிைர காப்பதற்காக
தன்னிடமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுப்பான். 5

அவனது உடம்ைபத் துன்புறுத்தும்படி நீர் உமது
ைகைய நீட்டு வீரானால், அப்ேபாது உமது
முகத்திற்கு ேநராக அவன் உம்ைம சபிப்பான்!”
என்றான்.

6 அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தாைனப் பார்த்து, “அது
சரி, ேயாபு உன் ஆற்றலுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறான்.
ஆனால் அவைனக் ெகால்வதற்குமட்டும் உனக்கு
அனுமதியில்ைல” என்றார்.

7 பின்பு சாத்தான் கர்த்தரிடமிருந்து ெசன்று,
ேயாபுவுக்கு ேவதைனமிக்க புண்கைளக்
ெகாடுத்தான். அவனது பாதங்களின்
அடிப்பகுதியிலிருந்து தைலயின் உச்சிவைரக்கும்
ேவதைன தரும் அப்புண்கள் ேயாபுவின் உடெலங்கும்
காணப்பட்டன. 8 எனேவ ேயாபு குப்ைபக் குவியலின்
அருேக உட்கார்ந்தான். அவனது புண்கைளச்
சுரண்டுவதற்கு உைடந்த மண்பாண்டத்தின் ஒரு
துண்ைடப் பயன்படுத்தினான்.

9 ேயாபுவின் மைனவி அவைன ேநாக்கி, “நீ
இன்னும் ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவனாய்
இருக்கிறாயா? நீர் ேதவைன சபித்தவண்ணம்
மரித்துவிடு?” என்று ேகட்டாள்.

10 பிறகு ேயாபு தனது மைனவியிடம், “நீ
மூடத்தனமானவைளப் ேபாலப் ேபசுகிறாய்! ேதவன்
நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கும்ேபாது, நாம் அவற்ைற
ஏற்கிேறாம். எனேவ நாம் ெதால்ைலகைளயும்
ஏற்கேவண்டும், முைறயிடக்கூடாது” என்று பதில்
தந்தான். எல்லாத் ெதால்ைலகளின்ேபாதும் ேயாபு
பாவம் ெசய்யவில்ைல. அவன் ேதவனுக்கு எதிராக
எதுவும் ேபசவில்ைல.

ேயாபுவின் மூன்று நண்பர்கள் அவைனக் காண
வருகிறார்கள்

11 ேதமானிலிருந்து எலிப்பாசும், சூகியிலிருந்து
பில்தாதும், நாகமாவிலிருந்து ேசாப்பாரும்
ேயாபுவின் மூன்று நண்பர்கள். ேயாபுவுக்கு ேநரிட்ட
எல்லா தீய காரியங்கைளபற்றி ேகள்விப்பட்டார்கள்.
அம்மூவரும் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து புறப்பட்டு
ஓரிடத்தில் சந்தித்தார்கள். அவர்கள் அவனிடம்
ேபாய், தங்கள் அனுதாபத்ைதத் ெதரிவிக்கவும்
ஆறுதல் கூறவும் முடிெவடுத்தார்கள்
(தீர்மானித்தார்கள்).

12 ஆனால் அம்மூவரும் ேயாபுைவத் தூரத்தில்
கண்டேபாது, (அவன் ேயாபுவா என ஐயுற்றார்கள்)
ேயாபு மிகவும் வித்தியாசமாகக் காணப்பட்டதால்,
அவன் ேயாபு என நம்புவது சிரமமாக இருந்தது!
அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டார்கள், துகைளக்
காற்றிலும் தைலயிலும் வீசிெயறிந்து, தங்கள்
துக்கத்ைதயும் மனக்கலக்கத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்தினார்கள்.

13 பின்பு அந்த மூன்று நண்பர்களும் ேயாபுேவாடு
தைரயில் ஏழு பகல்களும் ஏழு இரவுகளும்
அமர்ந்திருந்தார்கள். ேயாபு மிகவும் துன்புற்றுக்
ெகாண்டிருந்ததால், ஒருவரும் ேயாபுேவாடு எைதயும்
ேபசவில்ைல.

ேயாபு தான் பிறந்தநாைள சபிக்கிறான்

பின்பு ேயாபு தன் வாையத் திறந்து தான்
பிறந்த நாைள சபித்தான்.

2 அவன், “நான் பிறந்தநாள் என்ெறன்றும்
இராதபடி அழிக்கப்படட்டும் என நான்
விரும்புகிேறன்.

‘அது ஒரு ஆண்’ என அவர்கள் கூறிய இரவு,
என்றும் இருந்திருக்கக் கூடாெதன நான்
விரும்புகிேறன்!

4 அந்நாள் இருண்டு ேபாக விரும்புகிேறன்.
அந்நாைள ேதவன் மறக்க ேவண்டுெமன

விரும்புகிேறன்.
அந்நாளில் ஒளி பிரகாசித்திருக்கக் கூடாெதன

விரும்புகிேறன்.
5 மரணம் எவ்வளவு இருட்ேடா அதுேபால்,
அந்நாள் அவ்வளவு இருளாயிருக்க ேவண்டுெமன
நான் விரும்புகிேறன்.
இருண்ட ேமகங்கள் அந்நாைள

மைறக்கட்டுெமனவும், நான் பிறந்த நாளிலிருந்த
இருண்ட ேமகங்கள் ஒளிைய அச்சுறுத்தட்டும்
எனவும் நான் விரும்புகிேறன்.

6 இருள் நான் பிறந்த அந்த இரைவ
ஆக்கிரமிக்கட்டும்.
நாள்காட்டியிலிருந்து அந்த இரவு நீக்கப்படட்டும்.
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எந்த மாதத்திலும் அந்த இரைவச் ேசர்க்க
ேவண்டாம்.

7 அந்த இரவு எைதயும் விைளவிக்காதிருக்கட்டும்.
அவ்விரவில் மகிழ்ச்சியான எந்த ஒலியும்

ேகளாதிருக்கட்டும்.
8 சில மந்திரவாதிகள் லிவியாதாைன எழுப்ப
விரும்புகிறார்கள்.
அவர்கள் சாபங்கள் இடட்டும்.
நான் பிறந்தநாைள அவர்கள் சபிக்கட்டும்.

9 அந்நாளின் விடிெவள்ளி இருளாகட்டும்.
அந்த இரவு விடியலின் ஒளிக்காகக்

காத்திருக்கட்டும், ஆனால் அந்த ஒளி ஒருேபாதும்
வராதிருக்கட்டும்.
சூரியனின் முதல் கதிர்கைள அது

பார்காதிருக்கட்டும்.
10 ஏெனனில், அந்த இரவு நான் பிறப்பைதத் தைட
ெசய்யவில்ைல.
இத்ெதால்ைலகைள நான் காணாதிருக்கும்படி,

அந்த இரவு என்ைனத் தைட ெசய்யவில்ைல.
11 நான் பிறந்தேபாேத ஏன் மரிக்கவில்ைல?
நான் ஏன் பிறப்பில் மடியவில்ைல?

12 ஏன் என் தாய் என்ைன அவளது ழுழங்காலில்
தாங்கிக்ெகாண்டாள்?
ஏன் என் தாயின் மார்புகள் எனக்குப் பாலூட்டின?

13 நான் பிறந்தேபாேத மரித்திருந்தால், இப்ேபாது
சமாதானத்ேதாடு இருந்திருப்ேபன்.

14 முற்காலத்தில் பூமியில் வாழ்ந்த
ராஜாக்கேளாடும் ஞானிகேளாடும் நான் உறக்கமாகி
ஓய்வுக்ெகாண்டிருக்க விரும்புகிேறன்.
இப்ேபாது அழிக்கப்பட்டுக் காணாமற்ேபான

இடங்கைளத் தங்களுக்காக அவர்கள்
கட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

15 அவர்கள் தங்கள் வீடுகைளப் ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் நிரப்பினர்,
அவர்கேளாடு கூட புைதக்கப்பட்டிருக்க

ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன்.
16 பிறப்பில் மரித்துப் புைதக்கப்பட்ட குழந்ைதயாய்
நான் ஏன் இருக்கவில்ைல?
பகலின் ஒளிையக் கண்டிராத

குழந்ைதையப்ேபான்று இருந்திருக்கமாட்ேடனா
என விரும்புகிேறன்.

17 கல்லைறயில் இருக்கும்ேபாது தீேயார்,
ெதால்ைல தருவைத நிறுத்துகிறார்கள்.
ேசார்வுற்ற ஜனங்கள் கல்லைறயில்

ஓய்ெவடுக்கிறார்கள்.
18 சிைறக் ைகதிகளும்கூட கல்லைறயில் சுகம்
காண்கிறார்கள்.
அவர்கைளக் காப்ேபார் அவர்கைள ேநாக்கிக்

கூக்குரல் இடுவைத அவர்கள் ேகட்பதில்ைல,
19 முக்கியமானவர்களும் முக்கியமற்றவர்களும்
எனப் பலவைக ஜனங்கள் கல்லைறயில்
இருக்கிறார்கள்.
அடிைமயுங்கூட எஜமானனிடமிருந்து விடுதைலப்

ெபற்றிருக்கிறான்.
20 “துன்புறும் ஒருவன் ஏன் ெதாடர்ந்து வாழ
ேவண்டும்?
கசந்த ஆன்மாவுைடய ஒருவனுக்கு ஏன் கசந்து

வாழேவண்டும்?
21 அம்மனிதன் மரிக்க விரும்புகிறான், ஆனால்
மரணம் வருவதில்ைல.

துக்கமுள்ள அம்மனிதன் மைறந்த
ெபாக்கிஷத்ைதப் பார்க்கிலும் மரணத்ைதத்
ேதடுகிறான்.

22 அந்த ஜனங்கள் தங்கள் கல்லைறகைளக்
காண்பதில் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் புைத குழிையக் (கல்லைறைய)

கண்டு களிப்பைடகிறார்கள்.
23 ஆனால் ேதவன் எதிர்காலத்ைத இரகசியமாக
ைவத்திருக்கிறார்.
அவர்கைளப் பாதுகாப்பதற்காகச் சுற்றிலும் ஒரு

சுவைர எழுப்புகிறார்.
24 சாப்பிடும் ேநரத்தில் நான் துன்பத்தால் ெபரு
மூச்சு விடுகிேறன்.
மகிழ்ச்சியினால் அல்ல. என் முைறயீடுகள்

தண்ணீைரப் ேபால ெவளிப்படுகின்றன.
25 ஏேதா பயங்கரம் எனக்கு நிகழலாம் என
அஞ்சியிருந்ேதன்.
அதுேவ எனக்கு நிகழ்ந்துள்ளது!
நான் மிகவும் அஞ்சியது எனக்கு ேநரிட்டது!

26 நான் அைமதியுற முடியவில்ைல.
என்னால் இைளப்பாற முடியவில்ைல.
நான் ஓய்ெவடுக்க இயலவில்ைல.
நான் மிகவும் கலங்கிப்ேபாயிருக்கிேறன்!”

என்றான்.

எலிப்பாஸ் ேபசுகிறான்

ேதமானிலுள்ள எலிப்பாஸ்,
“யாராவது உன்னுடன் ேபச முயன்றால்
உன்ைனக் கலக்கமுறச் ெசய்யுமா?

ஆனாலும் ேபசாமல் அடக்கிக்ெகாள்ள யாரால்
கூடும்?

3 ேயாபுேவ, நீ பலருக்குக் கற்பித்தாய்.
நீ ெபலவீனமான கரங்களுக்கு ெபலைனத்

தந்தாய்.
4 வீழ்பவர்களுக்கு உன் ெசாற்கள் உதவின.
தாமாக நிற்க முடியாதவர்களுக்கு நீ

ெபலனளித்தாய்.
5 ஆனால் இப்ேபாது உனக்குத் ெதால்ைலகள்
ேநர்கின்றன,
நீ துணிவிழக்கிறாய்.
ெதால்ைலகள் உன்ைனத் தாக்குகின்றன,
நீ கலங்கிப்ேபாகிறாய்!

6 நீ ேதவைன கனம்பண்ணுகிறாய்.
அவைர நம்புகிறாய்.
நீ நல்லவன்.
எனேவ, அதுேவ உன் நம்பிக்ைகயாயிருக்க

ேவண்டுமல்லவா?
7 ேயாபுேவ, இைதச் சிந்தித்துப்பார்:
களங்கமற்றவன் எவனும் அழிக்கப்பட்டதில்ைல.

8 நான் தீைமைய விைளவிப்ேபாைரயும்
ெகாடுைமைய விைதப்பவைரயும் கண்டிருக்கிேறன்.
அவர்கள் எைத விைதத்தார்கேளா அைதேய

அறுவைடச் ெசய்வைதக் கண்டிருக்கின்ேறன்!
9 ேதவனுைடய சுவாசம் அந்த ஜனங்கைளக்
ெகால்கிறது.
ேதவனுைடய நாசியின் காற்று அவர்கைள

அழிக்கிறது.
10 தீேயார் ெகர்ச்சித்துச் சிங்கங்கைளப்ேபால்
முழங்குகிறார்கள்.
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தீேயார் அைமதியாயிருக்கும்படி ேதவன்
ெசய்கிறார், ேதவன் அவர்களின் பற்கைள
ெநாறுக்குகிறார்.

11 ஆம், அத்தீேயார், ெகால்வதற்கு மிருகங்கைளக்
காணாத சிங்கங்கைளப் ேபான்றிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இறக்கிறார்கள், அவர்கள் ஜனங்கள்

அைலந்து திரிகிறார்கள்.
12 “இரகசியமாக எனக்கு ஒரு ெசய்தி தரப்பட்டது.
என் காதுகள் அதைன ெமல்லிய குரலில் ேகட்டன.

13 இரவின் ெகட்ட கனவாய்,
அது என் தூக்கத்ைதக் ெகடுத்தது.

14 நான் பயந்து நடுங்கிேனன்.
என் எலும்புகள் எல்லாம் நடுங்கின.

15 ஒரு ஆவி என் முகத்ைதக் கடந்தது.
என் உடலின் மயிர்கள் குத்திட்டு நின்றன.

16 ஆவி அைசயாது நின்றது, என்னால் அது
என்னெவன்று பார்க்க முடியவில்ைல.
என் கண்களின் முன்ேன ஒரு உருவம் நின்றது,

அப்ேபாது அைமதியாயிருந்தது.
அப்ேபாது மிக அைமதியான ஒரு குரைலக்

ேகட்ேடன்:
17 ‘மனிதன் ேதவைனவிட நீதிமானாக இருக்க
முடியுமா?
தன்ைன உண்டாக்கினவைரக் காட்டிலும் மனிதன்

தூய்ைமயாக இருக்க முடியுமா?
18 பாரும், ேதவன் அவரது பரேலாகத்தின்
பணியாட்களிடம்கூட நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல.
ேதவன் தனது ேதவதூதர்களிடமும் குற்றங்கைளக்

காண்கிறார்.
19 எனேவ நிச்சயமாக ஜனங்கள் மிகவும்
ேமாசமானவர்கள்!
அவர்கள் களிமண் வீடுகளில் வசிக்கிறார்கள்.
இக்களிமண் வீடுகளின் அஸ்திபாரங்கள்
புழுதிேயயாகும்.
ெபாட்டுப்பூச்சிையக் காட்டிலும் எளிதாக அவர்கள்

நசுக்கிக் ெகால்லப்படுகிறார்கள்.
20 ஜனங்கள் சூரிய உதயந்ெதாடங்கி சூரியனின்
மைறவுமட்டும் மரிக்கிறார்கள், யாரும் அைதக்
கவனிப்பதுங்கூட இல்ைல.
அவர்கள் மரித்து என்ெறன்றும் இல்லாதபடி

மைறந்துப்ேபாகிறார்கள்,
21 அவர்கள் கூடாரங்களின் கயிறுகள்
இழுக்கப்பட்டன.
அந்த ஜனங்கள் ஞானமின்றி மடிகிறார்கள்.’

“ேயாபுேவ, விரும்பினால் கூப்பிடு, ஆனால்
யாரும் பதில் தரமாட்டார்கள்!
நீ எந்த ேதவதூதனிடம் திரும்பி பார்ப்பீர்?

2 ஒரு மூடனின் ேகாபம் அவைனக் ெகால்லும்,
ஒரு மூடனின் வலிய உணர்வுகள் அவைனக்

ெகால்லும்.
3 தான் பாதுகாப்பானவன் என எண்ணிய ஒரு
மூடைனக் கண்ேடன்.
ஆனால் திடீெரன அவன் மாண்டான்.

4 யாரும் அவனது ஜனங்களுக்கு உதவ
முடியவில்ைல.
நியாயச் சைபயில் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பார்

எவருமில்ைல.
5 அவர்களின் பயிர்கைளெயல்லாம் பசித்ேதார்
உண்டனர்.

முட்களின் நடுேவ வளரும் தானியங்கைளயும் கூட
பசியுள்ள அந்த ஜனங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

6 தூசிகளிலிருந்து தீயக் காலங்கள் வருவதில்ைல.
பூமியிலிருந்து ெதால்ைல முைளப்பதில்ைல.

7 ஆனால் மனிதேனா ெநருப்பிலிருந்து ெபாறிகள்
ேமேல எழும்புவது எத்தைன நிச்சயேமா
அவ்வாேற, ெதால்ைலயனுபவிக்கப்

பிறந்திருக்கிறான்.
8 ஆனால் ேயாபுேவ, நான் உன்ைனப்ேபால்
இருந்திருந்தால்,
ேதவனிடம் திரும்பி என் கஷ்டங்கைளக்

கூறியிருப்ேபன்.
9 ேதவன் ெசய்கிற அற்புதமான காரியங்கைள
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ேதவன் ெசய்கிற அதிசயங்களுக்கு

முடிேவயில்ைல.
10 ேதவன் பூமிக்கு மைழைய அனுப்புகிறார்.
அவர் வயல்களுக்கு தண்ணீைர அனுப்புகிறார்.

11 எளிைமயானவைனத் ேதவன் உயர்த்துகிறார்,
அவர் துயரமுள்ளவைன மகிழ்ச்சியாக்குகிறார்.

12 புத்திசாலித்தனமுள்ள, தீேயாரின் திட்டங்கைள,
அவர்கள் ெவற்றியைடய முடியாதபடி ேதவன்

தடுக்கிறார்.
13 ஞானமுள்ேளாைரயும் அவர்கள்
கண்ணிகளிேலேய விழும்படி ெசய்து
புத்திசாலித்தனமான அத்திட்டங்கள்

ெவற்றியைடய முடியாதபடி ேதவன் ெசய்கிறார்.
14 அத்தைகய திறைமசாலிகள் பகலிேலேய
தடுமாறுகிறார்கள்.
இருளில் தன் பாைதையக் காணத்

தடுமாறுகின்றவைனப்ேபால, அவர்கள் நண்பகலிலும்
காணப்படுகிறார்கள்.

15 ேதவன் ஏைழகைளக் காப்பாற்றுகிறார்.
திறைமசாலிகளின் ைகக்கும் அவர் ஏைழகைள

கப்பாற்றுகிறார்.
16 எனேவ ஏைழகள்
நம்பிக்ைகேயாடிருக்கிறார்கள்.
நியாயமற்ற தீய ஜனங்கைள ேதவன் அழிக்கிறார்.

17 “ேதவன் திருத்தும் மனிதன் பாக்கியவான்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் உன்ைனத்

தண்டிக்கும்ேபாது முைறயிடாேத.
18 ேதவன் தான் ஏற்படுத்தும் காயங்கைளக்
கட்டுகிறார்.
அவர் சிலருக்குக் காயமுண்டாக்கலாம், ஆனால்

அவர் ைககேள அவற்ைறக் குணமாக்கும்.
19 ஆறுவைக ெதால்ைலகளிலிருந்தும் அவர்
உன்ைனக் காப்பாற்றுவார்.
ஆம், ஏழு ெதால்ைலகளிலும் நீர் புண்படமாட்டீர்!

20 பஞ்சக்காலத்திலும் ேதவன் உன்ைன
மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றுவார்.
ேபார்க் காலத்திலும் ேதவன் உன்ைன

மரணத்திலிருந்து பாதுகாப்பார்!
21 தங்கள் கூரிய நாவுகளால் ஜனங்கள் உங்கைளக்
குறித்துத் தீயவற்ைறக் கூறலாம்.
ஆனால் ேதவன் உன்ைனப் பாதுகாப்பார்.
தீயன நிகழும்ேபாது நீ அஞ்சத் ேதைவயில்ைல!

22 அழிைவக் கண்டும் பஞ்சத்ைதப் பார்த்தும் நீ
நைகப்பாய்.
காட்டு மிருகங்கைளக் கண்டும் நீ அஞ்சமாட்டாய்.
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23 உன்னுைடய உடன்படிக்ைகயின்படி வயலின்
பாைறகளும் கூட அந்த உடன்படிக்ைகயில்
பங்குெகாள்ளும்.
காட்டு மிருகங்களும் கூட உன்ேனாடு சமாதானம்

ெசய்துக்ெகாள்ளும்.
24 உனது கூடாரம் பாதுகாப்பாக இருப்பதால் நீ
சமாதானத்ேதாடு (அைமதியாக) வாழ்வாய்.
உனது ெகாத்துக்கைள எண்ணிப் பார்த்து ஒன்றும்

காணாமல் ேபாகாதிருப்பைதக் காண்பாய்.
25 உனக்குப் பல குழந்தைதகள் பிறப்பார்கள்.
அவர்கள் பூமியின் புற்கைளப்ேபான்று

பலராவார்கள்.
26 அறுவைடக்காலம் வைரக்கும் வளரும்
ேகாதுைமையப்ேபால் நீர் இருப்பீர்.
ஆம், நீர் முதிர் வயதுவைரக்கும் வாழ்வீர்.

27 “ேயாபுேவ, நாங்கள் இவற்ைறக் கற்று,
உண்ைமெயன்று அறிந்திருக்கிேறாம்.
எனேவ, ேயாபுேவ, நாங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்டு,

நீயாகேவ அைதக் கற்றுக்ெகாள்” என்று கூறினான்.

ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு,
2 “என் துன்பங்கைள நிறுத்துப் பார்க்கக்
கூடுமானால், என் ெதால்ைலகள் தராசில்

ைவக்கப்படக் கூடுமானால்,
நீ என் துயரத்ைதப் புரிந்துெகாள்வாய்.

3 கடற்கைர மணைலக் காட்டிலும் என் துயர்
பாரமானது.
அதனால்தான் என் வார்த்ைதகள்

மூடத்தனமானைவயாகத் ேதான்றுகின்றன.
4 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய அம்புகள்
என்னுள்ேள இருக்கின்றன.
அந்த அம்புகளின் விஷத்ைத என் ஆவி

பருகுகின்றது!
ேதவனுைடய ெகாடிய ஆயுதங்கள் எனக்ெகதிராக

அணிவகுத்து நிற்கின்றன.
5 எந்தத் தீைமயும் நிகழாதேபாது நீ கூறியவற்ைறச்
ெசால்வது சுலபம் (எளிது).
காட்டுக் கழுைதயும் தின்பதற்குப் புல்

அகப்படும்ேபாது முைறயிடாது.
பசுவும் தன் உணவு கிைடக்கும்ேபாது

முைறயிடாது.
6 உப்பற்ற உணவு சுைவக்காது.
முட்ைடயின் ெவண்பகுதிக்குச் சுைவயில்ைல.

7 நான் அைதத் ெதாட மறுக்கிேறன்;
அத்தைகய உணவு எனக்குச் சலிப்ைபத் தருகிறது!
உனது வார்த்ைதகளும் இப்ேபாது எனக்கு

அவ்வாேற உள்ளன.
8 “நான் ேகட்பைவ எனக்குக்
கிைடக்கேவண்டுெமன விரும்புகிேறன்.
நான் விரும்பியவற்ைறத் ேதவன் எனக்குத் தருவார்

என விரும்புகிேறன்.
9 ேதவன் என்ைன நசுக்கிப் ேபாடேவண்டும் என
விரும்புகிேறன்.
அவருைடய கரத்தின் மூலமாக என்ைன

அழித்திடலாம்.
10 அவர் என்ைனக் ெகான்றுவிட்டால் நான் ஒரு
காரியத்ைதக் குறித்து ஆறுதலைடேவன்.
நான் ஒரு காரியத்ைதக் குறித்து

மகிழ்ச்சியைடேவன்.

இத்தைன ேவதைனகைள அனுபவித்துங்கூட
பரிசுத்தமானவரின் வார்த்ைதகைள கீழ்ப்படிய நான்
மறுக்கவில்ைல.

11 “என் வலிைம குைறந்துப்ேபாயிற்று, எனேவ
ெதாடர்ந்து வாழ்வதில் எனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைல.
எனக்கு என்ன ேநருெமன அறிேயன்.
எனேவ, நான் ெபாறுைமயுடன் இருப்பதற்கு

காரணமில்ைல.
12 நான் பாைறையப்ேபான்று பலம்
ெபாருந்தியவனா?
என் உடம்பு ெவண்கலத்தால் ஆனதா?

13 எனக்கு நாேன உதவும் ஆற்றல் எனக்கில்ைல.
ஏெனனில், ெவற்றிேயா என்னிடமிருந்து எடுத்துக்

ெகாள்ளப்பட்டது.
14 “ஒருவனுக்குத் ெதால்ைலகள் ேநர்ைகயில்,
அவனது நண்பர்கள் அவனிடம்
இரக்கமாயிருக்கட்டும்.
ஒருவன் அவனது நண்பனிடம், அவன் சர்வ

வல்லைமயுள்ள ேதவனிடமிருந்து விலகிச்ெசன்றால்
கூட, நம்பிக்ைகக்குரியவனாக
நடந்துக்ெகாள்ளட்டும்.

15 ஆனால் என் சேகாதரராகிய நீங்கேளா
நம்பிக்ைகக்குரியவர்களாக இல்ைல.
நான் உங்கைளச் சார்ந்திருக்க முடியாது.
சிலகாலம் பாய்ந்தும், மற்ற சிலகாலம் பாயாமலும்

இருக்கின்ற நீேராைடகைளப்ேபால நீங்கள்
காணப்படுகிறீர்கள்.

16 பனிக் கட்டியாலும் உருகும் பனியாலும் நிரம்
பியிருக்கின்ற நீரூற்றுக்கைளப்ேபால, நீங்கள்
ெபாங்கிப் பாய்கிறீர்கள்.

17 உலர்ந்த ெவப்பக்காலத்தில் தண்ணீர் பாய்வது
நின்றுவிடுகிறது,
நீரூற்றும் மைறந்துவிடுகிறது.

18 வியாபாரிகள் பாைலவனத்தின் வைளவுகைளயும்
ெநளிவுகைளயும் பின்ெதாடர்ந்து,
காணாமல்ேபாய்விடுகிறார்கள்.

19 ேதமாவின் வியாபாரிகள் தண்ணீைரத்
ேதடுகிறார்கள்.
ேசபாவின் பிரயாணிகள் (பயணிகள்)

நம்பிக்ைகேயாடு பார்க்கிறார்கள்.
20 அவர்கள் தண்ணீைரக் கண்டைடவதில்
நம்பிக்ைகேயாடு இருக்கிறார்கள்,
ஆனால் ஏமாற்றமைடகிறார்கள்.

21 இப்ேபாது, நீங்கள் அந்த நீருற்றுகைளப் ேபால்
இருக்கிறீர்கள்.
என் ெதால்ைலகைளக் கண்டு அஞ்சுகிறீர்கள்.

22 நான் உங்களிடம் உதவிைய நாடிேனனா?
எனக்காக நீங்கள் யாரிடமாவது ெவகுமானம்

ெகாடுக்க ேவண்டிேனனா?
23 ‘பைகவனிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றுங்கள்!
ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றுங்கள்!’
என்று நான் உங்களிடத்தில் கூறிேனனா?

24 “எனேவ இப்ேபாது எனக்குக் கற்பியுங்கள், நான்
அைமதியாக இருப்ேபன்.
நான் ெசய்தவற்ைறச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்.

25 ேநர்ைமயான வார்த்ைதகள் ஆற்றல்மிக்கைவ.
ஆனால் உங்கள் விவாதங்கள் எைதயும்

நிரூபிக்கவில்ைல.
26 என்ைன விமர்சிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளீர்களா?
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ேமலும் ேசார்வு தரும் வார்த்ைதகைளச் ெசால்லப்
ேபாகிறீர்களா?

27 தந்ைதகளற்ற பிள்ைளகளின் ெபாருள்கைளப்
ெபற, நீங்கள் சூதாடவும் ெசய்வீர்கள்.
உங்கள் ெசாந்த நண்பைனேய விற்பீர்கள்.

28 ஆனால் இப்ேபாது, என் முகத்ைத ஆராயுங்கள்.
நான் உங்களிடம் ெபாய் கூறமாட்ேடன்.

29 எனேவ இப்ேபாது உங்கள் மனைத மாற்றுங்கள்.
அநீதியாய் ெசயல்படாதீர்கள், மீண்டும் சிந்தித்துப்

பாருங்கள்.
நான் தவேறதும் ெசய்யவில்ைல.

30 நான் ெபாய் கூறவில்ைல.
நான் சரியானவற்ைற தவறுகளிலிருந்து

பிரித்தறிேவன்” என்றான்.
ேயாபு மீண்டும், “பூமியில் மனிதனுக்கு மிகுந்த
கஷ்டங்களுண்டு
ேவைலக்ெகன வாங்கப்பட்ட பணியாளின்

நாட்கைளப் ேபான்றது அவன் நாட்கள்.
2 ெவப்ப நாளில் மிகுந்த உைழப்பிற்குப்பின்
குளிர்ந்த நிழைல நாடும் அடிைமையப் ேபான்றவன்
மனிதன்.
சம்பள நாளுக்காகக் காத்திருக்கும்

அப்பணியாைளப் ேபான்றிருக்கிறான்.
3 ஏமாற்றந்தரும் மாதங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்
கழிந்தன.
துன்பந்தரும் இரவுகைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்

அனுபவித்ேதன்.
4 நான் படுக்கும்ேபாது, ‘எழுவதற்கு எத்தைன
சமயம் இருக்கிறது?’ என்று எண்ணுகிேறன்.
ஆனால் இரவு நீண்டுக் ெகாண்ேடேபாகிறது.
நான் திரும்பியும் புரண்டும் சூரியன் உதிக்கும்வைர

படுத்திருக்கிேறன்.
5 என் உடம்பில் புழுக்களும் அழுக்குகளும்
படிந்திருக்கின்றன.
என் ேதால் உரிந்து புண்களால்

நிரம்பியிருக்கின்றன.
6 “ெநய்பவனின் நாடாைவக் காட்டிலும் என்
நாட்கள் ேவகமாகக் கழிகின்றன.
என் வாழ்க்ைக நம்பிக்ைகயின்றி முடிவைடகிறது.

7 ேதவேன, என் வாழ்க்ைக ஒரு மூச்ேச என
நிைனவுகூறும்.
நான் இனிேமல் (மீண்டும்) நன்ைமையப்

பார்க்கப்ேபாவதில்ைல.
8 நீங்கள் என்ைன மீண்டும் பார்க்கப்ேபாவதில்ைல.
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனால் நான்

அழிந்துப்ேபாயிருப்ேபன்.
9 ேமகம் மைறந்து காணாமற்ேபாகிறது.
அைதப் ேபான்று, ஒருவன் மரித்துக் கல்லைறயில்

அடக்கம் பண்ணப்படுகிறான், அவன் மீண்டும்
வருவதில்ைல.

10 அவனது பைழய வீட்டிற்கு அவன் மீண்டும்
வரப்ேபாவதில்ைல.
அவன் வீடு அவைன இனி ஒருேபாதும் அறியாது.

11 “எனேவ, நான் அைமதியாக இருக்கமாட்ேடன்!
நான் ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுேவன்!
என் ஆவி துன்புறுகிறது!
என் ஆத்துமா கசந்து ேபாயிருப்பதால் நான்

முைறயிடுேவன்.
12 ேதவேன, ஏன் எனக்குக் காவலாயிருக்கிறீர்?
நான் கடலா, கடல் அரக்கனா?

13 என் படுக்ைக எனக்கு ஆறுதல் தருெமன்று
நம்பிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
என் கட்டில் எனக்கு ஓய்ைவயும் நிம்மதிையயும்

தருெமன்று எதிர்ப்பார்த்ேதன்.
14 ஆனால் ேதவேன, நான் படுத்திருக்ைகயில் நீர்
என்ைனக் கனவுகளால் பயமுறுத்துகிறீர்,
என்ைனத் தரிசனங்களால் அச்சுறுத்துகிறீர்.

15 எனேவ நான் வாழ்வைதக் காட்டிலும்
மூச்சைடத்து மரிப்பைத விரும்புகிேறன்.

16 நான் என் வாழ்க்ைகைய ெவறுக்கிேறன்.
நான் என்ெறன்றும் வாழ விரும்பமாட்ேடன்.
என்ைனத் தனிைமயாக விட்டுவிடுங்கள்!
ஏெனனில் என் வாழ்க்ைக ெபாருளற்றது.

(அர்த்தமற்றது)
17 ேதவேன, உமக்கு மனிதன் ஏன் அத்தைன
முக்கியமானவன்?
ஏன் அவைனப் ெபருைமப்படுத்துகிறீர்?
ஏன் அவைனக் கண்டுக்ெகாள்கிறீர்?

18 ஏன் அவைனக் கரிசைனேயாடு காைல
ேவைளகளில் சந்தித்து,
ஒவ்ெவாரு விநாடியும் ேசாதிக்கிறீர்?

19 ேதவேன, என்ைனவிட்டுத் தூர நீர்
பார்ப்பதில்ைல.
என்ைனவிட்டு ஒருகணமும் நீர் விலகுவதில்ைல.

20 ேதவேன, நீர் ஜனங்கைள கவனித்து
காப்பாற்றுகிறீர்.
நான் பாவம் ெசய்திருந்தால், நான் என்ன ெசய்ய

முடியும்.
நீர் என்ைன உமது இலக்காக ஏன்
பயன்படுத்துகிறீர்?
நான் உமக்குத் ெதால்ைலயாகி ேபாேனனா?

21 ஏன் நீர் என் தவைற மன்னிக்கக் கூடாது?
என் பாவங்கைள நீர் ஏன் மன்னிக்கக்கூடாது?
நான் விைரவில் மடிந்து கல்லைறக்குள்
ைவக்கப்படுேவன்.
அப்ேபாது என்ைனத் ேதடுவீர்கள், நான்

அழிந்துப்ேபாயிருப்ேபன்” என்றான்.

பில்தாத் ேயாபுவிடம் ேபசுகிறான்

அப்ேபாது சூகியனான பில்தாத் பதிலாக,
2 “எத்தைன காலம் இவ்வாறு ேபசுவீர்?
பலத்த காற்ைறப்ேபான்று உமது ெசாற்கள்

ெவளிப்படுகின்றன.
3 ேதவன் நியாயத்ைத மாற்றுவாேரா?
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் சரியானவற்ைற

மாற்றுவாேரா?
4 உமது பிள்ைளகள் ேதவனுக்ெகதிராகப் பாவம்
ெசய்தேபாது அவர் அவர்கைள தண்டித்தார்.
அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காகத் தண்டைனப்

ெபற்றார்கள்.
5 ஆனால் இப்ேபாது ேயாபுேவ, ேதவைனப் பார்த்து
சர்வ வல்லைமயுள்ள அவரிடம் ெஜபம் ெசய்யும்.

6 நீர் தூய்ைமயும் உத்தமனாகவும் இருந்தால்,
அவர் விைரந்து உமக்கு உதவ வருவார்.
உமது குடும்பத்ைத மீண்டும் உமக்குத் தருவார்.

7 ெதாடக்கம் அற்பமாக இருந்தாலும்
உமது எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கும்.

8 “வயது முதிர்ந்ேதாைரக் ேகளும்,
அவர்கள் முற்பிதாக்கள் அறிந்துெகாண்டைதத்

ெதரிந்துெகாள்ளும்.
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9 ஏெனனில் நாம் ேநற்றுப் பிறந்ேதாம்.
ஒன்றும் நாம் அறிேயாம், ஏெனனில் பூமியில் நம்

நாட்கள் நிழைலப்ேபான்று மிகவும் குறுகியைவ.
10 முதிர்ந்ேதார் உமக்குக் கற்பிக்கக்கூடும்.
அவர்கள் அறிந்துக்ெகாண்டவற்ைற உமக்குச்

ெசால்லக் கூடும்” என்று கூறினான்.
11 பில்தாத் ேமலும், “பாப்பிரஸ் உலர்ந்த பூமியில்
ஓங்கி வளருேமா?
தண்ணீரின்றி ேகாைரப் புற்கள் வளரக்கூடுேமா?

12 இல்ைல, தண்ணீர் வற்றிப்ேபாகும்ேபாது அைவ
உலர்ந்துேபாகும்.
அவற்ைற ெவட்டிப் பயன்படுத்த முடியாதபடி

சிறியனவாக இருக்கும்.
13 ேதவைன மறப்ேபாரும் அப்புற்கைளப்
ேபாலிருக்கிறார்கள்.
ேதவைன மறக்கும் மனிதனுக்கு எத்தைகய

நம்பிக்ைகயும் அழிந்துப்ேபாகும்.
14 அம்மனிதன் சாய்ந்து நிற்க எதுவுமில்ைல.
அவன் பாதுகாவல் ஒரு சிலந்தி வைலையப்

ேபான்றது.
15 சிலந்தி வைலயில் ஒருவன் சாய்ந்தால், அந்த
வைல அறுந்துப்ேபாகும்.
அவன் வைலையப் பற்றிக்ெகாள்வான், ஆனால்

அது அவைனத் தாங்கிக்ெகாள்ளாது.
16 அந்த மனிதேனா சூரிய ஒளி உதிக்கும் முன்
இருக்கிற பச்ைச ெசடிையப் ேபாலிருக்கிறான்.
ேதாட்டம் முழுவதும் அதன் கிைளகள் பரவி

நிற்கும்.
17 பாைறகைளச் சுற்றிலும் அதன் ேவர்கள்
படர்ந்திருக்கும்.
பாைறகளினூேட வளர்வதற்கு அது ஓர் இடம்

ேதடும்.
18 ஆனால் அத்தாவரத்ைத அவ்விடத்திலிருந்து
அகற்றினால் அது வாடிப்ேபாகும்,
அது அங்கிருந்தது என்பைதயும் ஒருவரும்

அறியமாட்டார்கள்.
19 ஆனால், அத்தாவரம் மகிழ்ச்சியைடந்தது.
அது இருந்த இடத்தில் மற்ெறாரு தாவரம்

முைளத்தது.
20 ேதவன் களங்கமற்ேறாைரக் ைகவிடமாட்டார்.
அவர் ெகாடிேயாருக்கு உதவமாட்டார்.

21 ேதவன் இன்னும் உமது வாைய நைகப்பினாலும்
உதடுகைள மகிழ்ச்சி ஆரவாரங்களினாலும்

நிரப்புவார்.
22 ஆனால் உனது பைகவர்கள் ெவட்கத்ைத
ஆைடயாக அணிந்துெகாள்வார்கள்.
தீய ஜனங்களின் வீடுகள் அழிக்கப்படும்” என்றான்.

ேயாபு பில்தாத்திற்குப் பதில் கூறுகிறான்.

அப்ேபாது ேயாபு,
2 “ஆம் நீர் கூறுவது உண்ைமெயன
அறிேவன்.

ஆனால் ஒரு மனிதன் எப்படி ேதவனுக்கு முன்
நீதிமானாயிருக்க முடியும்?

3 ஒருவன் ேதவனிடம் வாதாட முடியாது!
ேதவன் 1,000 ேகள்விகைளக் ேகட்கமுடியும்,

ஒருவனும் ஒரு ேகள்விக்குக்கூட பதில் கூற
முடியாது!

4 ேதவன் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர், அவரது வல்லைம
மிகப்ெபரியது!

ஒருவனும் ேதவேனாடு ேபாராடி,
காயமுறாமலிருக்க முடியாது.

5 ேதவன் ேகாபமாயிருக்கும்ேபாது பர்வதங்கைள
அைசக்கிறார்,
அைவ அதைன அறியாது.

6 பூமிைய அைசக்கும்படி ேதவன் பூமியதிர்ச்சிைய
அனுப்புகிறார்.
ேதவன் பூமியின் அஸ்திபாரங்கைள அைசக்கிறார்.

7 ேதவன் சூரியனிடம் ேபசமுடியும், அைத
உதயமாகாமல் ெசய்யமுடியும்.
அவர் விண்மீன்கைள ஒளிவிடாதபடி பூட்டமுடியும்.

8 ேதவன் மட்டுேம வானங்கைள உண்டாக்கினார்,
அவர் சமுத்திரத்தின் அைலகளின் ேமல்

நடக்கிறார்.
9 “அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்திரங்கைளயும், மிருக
சீரிஷத்ைதயும், அறுமீைனயும், தட்சண
மண்டலங்கைளயும் உண்டாக்கினார்.

10 மனிதர் புரிந்துெகாள்ள முடியாத அற்புதமான
காரியங்கைள ேதவன் ெசய்கிறார்.
ேதவனுைடய எண்ணிமுடியாத அதிசங்களுக்கு

முடிேவயில்ைல!
11 ேதவன் என்ைனக் கடந்துச் ெசல்ைகயில் நான்
அவைரப் பார்க்க முடியாது.
ேதவன் என்ைனக் கடந்துச் ெசல்ைகயில் நான்

அவைரக் கவனிப்பதில்ைல.
12 ேதவன் எைதயாவது எடுத்துக்ெகாண்டால்
அவைர யாரும் தடுக்க முடியாது.

‘நீர் என்ன ெசய்கிறீர்?’
என்று யாரும் அவைரக் ேகட்கமுடியாது.

13 ேதவன் தமது ேகாபத்ைத
அடக்கிக்ெகாள்ளமாட்டார்.
ராகாபின் உதவியாளருங்கூட ேதவனுக்குப்

பயந்திருக்கிறார்கள்.
14 எனேவ நான் ேதவனுக்கு பதில் ெகாடுக்க
முடியாது.
அவரிடம் என்ன ெசால்ேவெனன்பைத நான்

அறிேயன்.
15 நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் என்னால்
அவருக்குப் பதில் கூறமுடியாது.
என் நீதிபதியிடம் (ேதவனிடம்) இரக்கத்திற்காக

மன்றாடமட்டுேம என்னாலாகும்.
16 நான் கூப்பிட்டு அவர் பதில் தந்தாலும்,
அவர் உண்ைமயாகேவ எனக்குச்

ெசவிெகாடுக்கிறார் என்பைத நான் நம்ப முடியாது.
17 ேதவன் என்ைன நசுக்குவதற்குப் புயல்கைள
அனுப்புகிறார்.
எக்காரணமுமின்றி எனக்கு இன்னுமதிகமான

காயங்கைளத் தருகிறார்.
18 மீண்டும் இன்ெனாரு முைற சுவாசிக்க ேதவன்
என்ைன அனுமதிக்கமாட்டார்.
அவர் எனக்கு இன்னும் ெதல்ைலகைளத்

தருகிறார்.
19 ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர்!
யார் ேதவைன நியாயசைபக்கு அைழத்து வந்து,

நியாயம் வழங்கும்படி ெசால்ல முடியும்?
20 நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் நான் கூறுபைவ
என்ைனக் குற்றவாளியாகக் காட்டக்கூடும்.
நான் உத்தமன், ஆனால் நான் ேபசினால் என்

வாய் என்ைனக் குற்றவாளியாக நிரூபிக்கிறது.
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21 நான் களங்க மற்றவன், நான் எைதச்
சிந்திப்பெதன அறிேயன்.
நான் என் ெசாந்த வாழ்க்ைகையேய

ெவறுக்கிேறன்.
22 நான் எனக்குள்ேள, ‘இேத மாதிரி
எல்ேலாருக்கும் நிகழ்கிறது’
களங்கமற்றவர்களும் குற்றவாளிகளும் முடிைவ

காண்பார்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாள்கிேறன்.
23 ெகாடிய ெசயெலான்று நிகழ்ந்து
களங்கமற்றவன் ெகால்லப்பட்டால்
ேதவன் அவைரப் பார்த்து நைகப்பாரா?

24 தீயவன் ஒருவன் ஒரு நிலத்ைதத் தன
தாக்கிக்ெகாள்ளும்ேபாது,
நிகழ்வனவற்ைறத் தைலவர்கள் காணாதபடி

ேதவன் ெசய்கிறாரா? அது உண்ைமயானால் ேதவன்
யார்?

25 “ஓர் ஓட்டக்காரைனக் காட்டிலும் என் நாட்கள்
ேவகமாகக் கழிகின்றன.
என் நாட்கள் பறக்கின்றன, அவற்றில்

சந்ேதாஷமில்ைல.
26 ேவகமாய் ஓடுகின்ற கப்பல்கைளப் ேபாலவும்
இைரையப் பிடிக்க பாய்கின்ற கழுகுகைளப்

ேபாலவும் என் நாட்கள் கடந்துச்ெசல்கின்றன.
27 “நான் முைறயிடுவதில்ைல, ‘என் ேவதைனைய
மறப்ேபன்,
என் முகத்தில் புன்னைக ெபாலிேவன்!’
என்று நான் கூறினால்,

28 அது எந்த மாற்றத்ைதயும் உண்ைமயாக
ஏற்படுத்துவதில்ைல!
துன்பங்கள் என்ைன அச்சுறுத்துகின்றன.

29 நான் ஏற்ெகனேவ குற்றவாளியாக
நியாயந்தீர்க்கப்பட்ேடன்.
எனேவ, நான் ஏன் முயன்றுெகாண்டிருக்க

ேவண்டும்?
‘அைத மறந்துவிடு!’
என நான் ெசால்கிேறன்.

30 பனியால் என்ைனக் கழுவினாலும்,
சவுக்காரத்தினால் (ேசாப்பினால்) என் ைககைளச்

சுத்தம் ெசய்தாலும்,
31 ேதவன் என்ைனச் ேசற்றுக் குழியில் தள்ளுவார்.
அப்ேபாது என் உைடகளும் என்ைன ெவறுக்கும்.

32 ேதவன் கூறும் குற்றங்களுக்கு பதில் கூற
என்ைனப் ேபான்று மனிதன் அல்ல,
நியாய சைபயில் நாங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்

சந்திக்க முடியாது.
33 இரு பக்கங்களிலும் நியாயம் ேகட்க ஒருவர்
இருந்தால், நல்லெதன நான் விரும்புகிேறன்.
எங்கைள நியாயமாக (தக்க முைறயில்)

நியாயந்தீர்க்க வல்லவர் ஒருவர் இருக்கமாட்டாரா
என நான் விரும்புகிேறன்.

34 ேதவனுைடய தண்டிக்கும் ேகாைல
என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுபவர் ஒருவர்
இருக்கமாட்டாரா என விரும்புகிேறன்.
அப்ேபாது அவருைடய பயமுறுத்துதல்கள் என்ைன

அச்சுறுத்தாது.
35 அப்ேபாது ேதவைனப்பற்றிப் பயப்படாமல், நான்
ெசால்ல விரும்புவனவற்ைறக் கூற முடியும்.
ஆனால் இப்ேபாது நான் அவ்வாறு ெசய்ய

முடியாது” என்றான்.

“நான் என் ெசாந்த வாழ்க்ைகைய
ெவறுக்கிேறன்.
எனேவ நான் தாராளமாக

முைறயிடுேவன்.
என் ஆத்துமா கசந்துேபாயிற்று, எனேவ நான்

இப்ேபாது ேபசுேவன்.
2 நான் ேதவனிடம், ‘என்ைனக்
குற்றம்சாட்டாேதயும்!
நான் ெசய்தவற்ைற எனக்குக் கூறும்,

எனக்ெகதிராக உமது காரியம் என்ன?’ என்ேபன்.
3 ‘ேதவேன, என்ைனத் துன்புறுத்துவது உமக்கு
மகிழ்ச்சித் தருகிறதா?
நீர் உண்டாக்கினைதக் குறித்து நீர்

கவைலப்பட்டதாகத் ெதரியவில்ைல. அல்லது
தீேயார் ெசய்த திட்டங்களில் நீர்
மகிழ்ச்சிக்ெகாள்கிறீரா?

4 ேதவேன, உமக்கு மனிதரின் கண்கள் உண்டா?
மனிதர் காண்பதுேபால் நீர் காரியங்கைளப்

பார்க்கிறீரா?
5 எங்கைளப்ேபால உமது வாழ்க்ைகயும்
குறுகியதா?
மனிதனின் வாழ்க்ைகையப் ேபால் உமது

வாழ்க்ைகயும் குறுகியதா? இல்ைல!
எனேவ அது எப்படிப்பட்டது என்பைத எவ்வாறு

அறிவீர்?
6 எனது தவறுகைளப் பார்க்கிறீர்,
என் பாவங்கைளத் ேதடுகிறீர்.

7 நான் களங்கமற்றவன் என்பைத நீர்
அறிந்திருந்தும்
உமது ஆற்றலிலிருந்து தப்பித்துக்ெகாள்ள

வழியில்ைல!
8 ேதவேன, உமது ைககள் என்ைன உண்டாக்கி,
என் உடலுக்கு வடிவளித்தன.
இப்ேபாது அைவ என்ைன மூடிக்ெகாண்டு

அழிக்கின்றன.
9 ேதவேன, என்ைனக் களிமண்ைணப் ேபால
உருவாக்கினீர் என நிைனத்துப்பாரும்
என்ைன மீண்டும் களிமண்ணாக மாற்றுவீரா?

10 என்ைனப் பாைலப்ேபான்று ெவளிேய ஊற்றினீர்.
தயிைரக் கைடந்து ெவண்ெணய் எடுப்பவைனப்

ேபான்று என்ைனக் கைடந்து உருமாற்றினீர்.
11 எலும்புகளாலும் தைசகளாலும் எனக்கு
உருவளித்தீர்.
பின்னர் ேதாலாலும் தைசயாலும் உடுத்தினீர்.

12 எனக்கு உயிரளித்தீர், என்னிடம்
இரக்கமாயிருந்தீர்.
நீர் என்ைன பராமரித்தீர், என் ஆவிையப்

பாதுகாத்தீர்.
13 ஆனால் நீர் இைத உமது இருதயத்தில் மைறத்த
ைவத்திருக்கிறீர்.
நீர் இரகசியமாக உமது இருதயத்தில்

திட்டமிட்டது இது என்பைத நான் அறிேவன்.
14 நான் பாவம் ெசய்தால், நீர் அைதக் கவனித்துக்
ெகாண்டிருந்தீர்,
எனேவ நீர் என் தவறுகளுக்கு என்ைனத் தண்டிக்க

முடியும்.
15 நான் பாவம் ெசய்யும்ேபாது
குற்றவாளியாகிேறன், அது எனக்குத் தீைமயானது.
ஆனால் நான் களங்கமற்றவனாயிருக்கும் ேபாதும்,

என் தைலைய உயர்த்திப்பார்க்க முடியவில்ைல!

ேயாபு 9:21
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நான் ெவட்கப்பட்டு அவமானமைடந்திருக்கிேறன்.
16 எனக்கு ெவற்றி கிைடத்து நான்
ெபருைமப்பட்டால்,
ஒருவன் சிங்கத்ைத ேவட்ைடயாடுவைதப் ேபால

என்ைன ேவட்ைடயாடுகிறீர்.
எனக்ெகதிராக உமது ஆற்றைல மீண்டும்

காட்டுகிறீர்.
17 நான் தவறு ெசய்ேதன் என்று நிறுவ உமக்கு
எப்ேபாதும் யாேரனும் கிைடப்பர்.
பல வழிகளில் உமது ேகாபத்ைத மீண்டும், மீண்டும்

ெவளிப்படுத்துவீர்.
அைவ எனக்ெகதிராக ஒன்றன்பின் ஒன்றாக

பைடகைள அனுப்புவது ேபான்றிருக்கும்.
18 எனேவ, ேதவேன, ஏன் என்ைனப் பிறக்க
அனுமதித்தீர்?
யாேரனும் என்ைனக் காணும் முன்ேப நான்

மரித்திருக்க ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன்.
19 நான் ஒருேபாதும் வாழ்ந்திருக்க ேவண்டாெமன
விரும்புகிேறன்.
தாயின் கருவிலிருந்து ேநேர கல்லைறக்கு

என்ைனச் சுமந்துப் ேபாயிருக்க ேவண்டுெமன
விரும்புகிேறன்.

20 என் வாழ்க்ைக ஏறக்குைறய முடிந்துவிட்டது.
எனேவ என்ைனத் தனித்து விடுங்கள்!

21 யாரும் திரும்பிவராத, இரளும் மரணமுமுள்ள
இடத்திற்கு நான் ேபாகும் முன்பு,
மிஞ்சியுள்ள சில காலத்ைத நான் சந்ேதாஷமாய்

அனுபவிக்க அனுமதியுங்கள்.
22 யாரும் பார்க்கமுடியாத, இருளும் நிழல்களும்
குழப்பமும் நிரம்பிய இடத்திற்கு நான் ேபாகும் முன்பு,
மிஞ்சியுள்ள சிலகாலத்ைத நான் மகிழ்ந்திருக்க

அனுமதியுங்கள்.
அங்கு ஒளியும் கூட இருளாகும்’” என்றான்.

ேசாப்பார் ேயாபுவிடம் ேபசுகிறான்

அப்ேபாது நாகமாவின் ேசாப்பார்
ேயாபுவுக்குப் பதில் கூறினான்.

2 “இவ்வார்த்ைதப் ெபருக்குக்குப் பதில்
தரப்பட ேவண்டும்!
இத்தைன ேபச்சுக்களும் ேயாபுவுக்கு நீதி

வழங்குகின்றனவா? இல்ைல?
3 ேயாபுேவ, உனக்குச் ெசால்ல எங்களிடம் பதில்
இல்ைல என்று நிைனக்கிறாயா?
நீ நைகத்து ேபசும்ேபாது உன்ைன எச்சரிக்க

ஒருவருமில்ைல என நிைனக்கிறாயா?
4 ேயாபுேவ, நீ ேதவனிடம், ‘என் விவாதங்கள்
சரியானைவ,
நான் தூயவன் என நீர் காணமுடியும்’ என்கிறாய்.

5 ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்குப் பதில் ெசால்லி,
நீ கருதுவது தவெறன உனக்குச் ெசால்வார் என

விரும்புகிேறன்.
6 ேதவன் ஞானத்தின் இரகசியங்கைள உனக்குச்
ெசால்லமுடியும்.
ஏெனனில் ஞானத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள்

உண்டு என்பைத அவர் உனக்குச் ெசால்வார்.
ேதவன் உன்ைனத் தண்டிக்க ேவண்டிய அளவிற்கு
அவர் தண்டிப்பதில்ைல.

7 “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ ேதவைனப்
புரிந்துெகாண்டதாக நிைனக்கிறாயா?

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய அறிைவ நீ
புரிந்துெகாள்ள முடியுேமா?

8 அது பரேலாகத்திற்கும் உயர்ந்தது.
மரணத்தின் இடத்ைதக் காட்டிலும் ஆழமானது.
அதுபற்றி நீர் அறியக்கூடுேமா?

9 ேதவனுைடய அறிவின் அளவு உயர்ந்தது.
பூமிையக் காட்டிலும் கடல்கைளக் காட்டிலும்

ெபரியது.
10 “ேதவன் உன்ைனச் சிைறபிடித்து நியாய
சைபக்கு அைழத்துவந்தால்,
ஒருவனும் அவைரத் தடுக்க முடியாது.

11 உண்ைமயாகேவ, யார் தகுதியற்றவெரன்று
ேதவன் அறிகிறார்.
ேதவன் தீைமையப் பார்க்கும்ேபாது அைத

நிைனவுக்கூர்கிறார்.
12 ஒரு காட்டுக் கழுைத மனிதைன
ஈன்ெறடுக்காது.
மூடனான மனிதன் ஒருேபாதும் ஞானம்

ெபறமாட்டான்.
13 ஆனால் ேயாபுேவ, உன் இருதயத்ைத
ேதவனுக்கு ேநராக தயார்ப்படுத்த ேவண்டும்.
உன் கரங்கைள அவருக்கு ேநராக உயர்த்தி

அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டும்.
14 உன் வீட்டிலிருக்கும் பாவத்ைத நீ
அகற்றிப்ேபாட ேவண்டும்.
உன் கூடாரத்தில் தீைம தங்கியிருக்கவிடாேத.

15 அப்ேபாது நீ ேதவைன ெவட்கமின்றிப்
பார்க்கக்கூடும்.
நீ ைதரியமாக நின்று, அச்சமில்லாது இருக்க

முடியும்.
16 அப்ேபாது நீ உன் ெதால்ைலகைள மறக்கக்
கூடும்.
வழிந்ேதாடும் ெவள்ளத்ைதப்ேபால் உன்

ெதால்ைலகள் நீங்கிவிடும்.
17 நண்பகலில் சூரியனின் பிரகாசத்ைதக்
காட்டிலும், உன் வாழ்க்ைக ஒளிமயமாக இருக்கும்.
வாழ்க்ைகயின் இருண்ட ேநரங்களும் காைல

சூரியைனப் ேபான்று பிரகாசிக்கும்.
18 அப்ேபாது நீ பாதுகாவைல உணர்வாய்.
ஏெனனில், உனக்கு நம்பிக்ைக உண்டு.
ேதவன் உன்ைனக் கவனித்து உனக்கு

ஓய்வளிப்பார்.
19 நீ ஓய்ெவடுக்கப் படுத்துக்ெகாள்வாய், யாரும்
உனக்குத் ெதால்ைல தரமாட்டார்கள்.
பலர் உன்னிடம் உதவி நாடி வருவார்கள்.

20 தீேயார் உன்னிடம் உதவிைய எதிர்பார்ப்பர்,
அவர்கள் தங்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து
தப்பமுடியாது.
அவர்களின் நம்பிக்ைக அவர்கைள மரணத்திற்கு

ேநராக மட்டுேம வழிநடத்தும்” என்றான்.

ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதிலளிக்கிறான்

பின்பு ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதிலாக,
2 “நீங்கள் மட்டுேம ஞானவான் என
நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்கள் என நான்

உறுதியாகக் கருதுகிேறன்.
நீங்கள் மரிக்கும்ேபாது ஞானமும் உங்கேளாடு

அழிந்துப்ேபாகும்.
3 நானும் உன்ைனப் ேபான்ேற புத்திசாலி.
உங்களிலும் நான் தாழ்ந்தவன் அல்ல.
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இப்படிப்பட்டைவகைள அறியாதவர்கள் யார்?
4 “என் நண்பர்கள் இப்ேபாது என்ைனக் கண்டு
நைகக்கிறார்கள்.
அவர்கள், ‘அவன் ேதவனிடம் ெஜபித்தான், அவன்

பதிைலப் ெபற்றான்’ என்று ெசால்கிறார்கள்.
உத்தமனாகிய நீதிமான் பரியாசம்

பண்ணப்படுகின்றான்.
5 ெதால்ைலகளற்ேறார் ெதால்ைலயுைடேயாைரக்
கண்டு நைகக்கிறார்கள்.
அவர்கள் வீழும் மனிதைனத் தாக்குகிறார்கள்.

6 ஆனால் திருடரின் கூடாரங்கள்
பாதிக்கப்படவில்ைல.
ேதவைன ேகாபங்ெகாள்ளச் ெசய்ேவார்

சமாதானமாக வாழ்கிறார்கள்.
அவர்களின் ெசாந்த வலிைமேய அவர்களது ஒேர

ேதவன்.
7 “ஆனால் மிருகங்கைளக் ேகளுங்கள், அைவ
உங்களுக்குப் ேபாதிக்கும்.
வானத்துப் பறைவகைளக் ேகளுங்கள், அைவ

உங்களுக்குச் ெசால்லும்.
8 அல்லது பூமியிடம் ேபசுங்கள், அது உங்களுக்குக்
கற்பிக்கும்.
அல்லது கடலின் மீன்கள் தங்கள் ஞானத்ைத

உங்களுக்குச் ெசால்லட்டும்.
9 கர்த்தருைடய கரம் அவற்ைற உண்டாக்கினது
என்பைத ஒவ்ெவாருவரும் அறிகிேறாம்.

10 வாழும் ஒவ்ெவாரு மிருகமும் மூச்சுவிடும்
ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
ேதவனுைடய வல்லைமக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள்.

11 நாவு உணைவச் சுைவப்பதுப்ேபால
காதுகள் ேகட்கும் ெசாற்கைள ஆராய்ந்து

பார்க்கும்.
12 முதிர்ந்ேதார் ஞானவான்கள்,
புரிந்து ெகாள்ளும் ஆற்றைலயுைடயவருக்கு

நீண்ட ஆயுள் உண்டு.
13 ஞானமும் ஆற்றலும் ேதவனுக்குரியைவ.
ஆேலாசைனயும் புரிந்துெகாள்ளுதலும்

அவருக்குரியைவ.
14 ேதவன் எைதேயனும் கிழித்து அழித்தால்
ஜனங்கள் அைத மீண்டும் உருவாக்க முடியாது.
ேதவன் ஒருவைனச் சிைறக்குள் அகப்படுத்தினால்

ஜனங்கள் அவைன விடுவிக்க முடியாது.
15 ேதவன் மைழையப் ெபய்யாதிருக்கச் ெசய்தால்,
பூமி உலர்ந்துேபாகும்.
ேதவன் மைழையத் தாராளமாகப் ெபய்யச்

ெசய்தால், அது பூமியில் ெவள்ளப் ெபருக்ெகடுக்கும்.
16 ேதவன் வல்லைமயுள்ளவரும் ெவற்றி
ெபறுபவருமாவார்.
ஏமாந்தவரும் மற்றும் ஏமாற்றுகின்றவரும்

அவருக்கு கீழிருக்கிறீர்கள்.
17 ேதவன் ஆேலாசைனக் கூறுேவாரின் ஞானத்ைத
அகற்றுகிறார்,
அவர் தைலவர்கைள மூடர்கைளப்ேபால்

நடக்கும்படி ெசய்கிறார்.
18 ராஜாக்கள் ஜனங்கைளச் சிைறகளில்
அைடக்கக்கூடும்,
ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்கைள விடுவித்து

ஆற்றலுள்ேளாராக்குகிறார்.
19 ேதவன் ஆசாரியர் ஆற்றைல அகற்றுகிறார்.

அவர் ஆலயப் பணியாட்கைள
முக்கிமற்ேறாராக்குகிறார்.

20 நம்பிக்ைகயுள்ள ஆேலாசகர்கைள
அைமதியாயிருக்கும்படி ேதவன் ெசய்கிறார்,
முதிர்ந்ேதாரின் ஞானத்ைத அவர்

அகற்றிவிடுகிறார்.
21 ேதவன் தைலவர்கைள
முக்கியமற்ேறாராக்குகிறார்,
தைலவர்களின் ஆற்றைல அவர் நீக்கிவிடுகிறார்.

22 இருண்ட இரகசியங்கைளயும் கூட ேதவன்
அறிகிறார்,
மரணம் ேபான்ற இருளுள்ள இடங்களிலும் அவர்

ஒளிையப் பாய்ச்சுகிறார்.
23 ேதவன் ேதசங்கைளப் ெபரிதாகவும் வல்லைம
மிக்கதாகவும் ெசய்கிறார்.
பின்பு அவர் அவற்ைற அழிக்கிறார்.
அவர் ேதசங்கைளப் ெபரிதாக வளரும்படி
ெசய்கிறார்,
பின்பு அவர் அங்குள்ள ஜனங்கைளச்

சிதறடிக்கிறார்.
24 ேதவன் தைலவர்கைள மூடராக்குகிறார்,
அவர்கள் குறிக்ேகாளின்றி பாைலவனத்தில்

அைலயும்படிச் ெசய்கிறார்.
25 அத்தைலவர்கள் இருளில் தடுமாறி வழி
ேதடுகின்றவைனப்ேபால் இருக்கிறார்கள்.
குடித்து ேபாகும்வழிைய அறியாது

ெசல்கிறவைனப்ேபால் இருக்கிறார்கள்” என்றான்.
ேயாபு, “நான் இவற்ைறெயல்லாம் முன்னேர
பார்த்திருக்கிேறன்.
நீங்கள் கூறுகின்றவற்ைறெயல்லாம் நான்

ஏற்ெகனேவ ேகட்டிருக்கிேறன்.
அவற்ைறெயல்லாம் நான் புரிந்துெகாள்கிேறன்.

2 உங்களுக்கு ெதரிந்தவற்ைற நான் அறிேவன்.
நானும் உங்கைளப் ேபாலேவ புத்திசாலி.

3 ஆனால் நான் உங்கேளாடு வாதாட
விரும்பவில்ைல.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேனாடு நான் ேபச

விரும்புகிேறன்.
என் ெதால்ைலகைளப்பற்றி நான் ேதவேனாடு

வாதாட விரும்புகிேறன்.
4 ஆனால் நீங்கள் மூவரும் உங்கள் அறியாைமையப்
ெபாய்களால் மைறக்க முயல்கிறீர்கள்.
ஒருவைரயும் குணப்படுத்த முடியாத தகுதியற்ற

மருத்துவர்கைளப்ேபால் இருக்கிறீர்கள்.
5 நீங்கள் அைமதியாயிருக்க ேவண்டும் என
விரும்புகிேறன்.
நீங்கள் ெசய்யத்தக்க மிகுந்த ஞானமுள்ள காரியம்

அதுேவயாகும்.
6 “இப்ேபாது என் விவாதத்திற்கும்
ெசவிெகாடுங்கள்.
நான் ெசால்லேவண்டியவற்றிற்குச்

ெசவிெகாடுங்கள்.
7 நீங்கள் ேதவனுக்காகப் ெபாய் கூறுவீர்களா?
நீங்கள் கூறும் ெபாய்கைள, நீங்கள்

கூறேவண்டுெமன்று ேதவன் விரும்பியதாக நீங்கள்
உண்ைமயாகேவ நம்புகிறீர்களா?

8 எனக்ெகதிராக ேதவைன ஆதரித்துப் ேபச
முயன்றுெகாண்டிருக்கிறீர்களா?
ேதவனுக்காக வழக்குகள் ெகாண்டுவர முடியுமா?
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9 உங்கைள ேதவன் கூர்ந்து ஆராய்ந்தால், நீங்கள்
சரியானவர்கள் என காண்பிப்பாரா?
நீங்கள் ஜனங்கைள மூடராக்குவது ேபால்

ேதவைன முட்டாளாக்க முடியும் என
உண்ைமயாகேவ எண்ணுகிறீர்களா?

10 ஒரு மனிதன் முக்கியமானவன் என்பதால் மட்டும்
நீதிமன்றத்தில் இரகசியமாக அவன் பக்கம் சாய
முடிவுெசய்தால்,
ேதவன் உங்கைள விசாரைண ெசய்வார் என்பைத

நீங்கள் அறிவீர்கள்.
11 ேதவனுைடய மகத்துவம் (முக்கியத்துவம்)
உங்கைள அச்சுறுத்துகிறது.
நீங்கள் அவைரக் கண்டு பயப்படுகிறீர்கள்.

12 உங்கள் வாக்குவாதங்கள் சாம்பைலப் ேபால்
எந்தப் பயனுமற்றைவ.
உங்கள் பதில்கள் ேசற்றுக்குவியல்கள் ேபாலப்

பயனற்றைவ.
13 “அைமதியாயிருங்கள், என்ைனப் ேபச
விடுங்கள்!
பிறகு எனக்கு ேநரிடும் அைனத்ைதயும் நான்

ஏற்றுக்ெகாள்கிேறன்.
14 நான் என்ைன ஆபத்திற்குட்படுத்தி
என் உயிைர என் ைககளில் எடுப்ேபன்.

15 ேதவன் என்ைனக் ெகான்றாலும் நான் அவைரத்
ெதாடர்ந்து நம்புேவன்.
அவருக்கு முன்பாக என் ெபாருட்டு வாதாடுேவன்.

16 ேதவன் என்ைன வாழவிட்டால், அது நான்
அவரிடம் துணிந்து ேபசியதன் விைளவாகும்.
தீயவன் ஒருவனும் ேதவைன முகத்துக்கு முகம்

பார்க்கத் துணிவதில்ைல.
17 நான் ெசால்கின்றவற்றிற்குக் கவனமாகச் ெசவி
ெகாடுங்கள்.
நான் விவரித்துத் கூற அனுமதியுங்கள்.

18 நான் எனக்காக வாதாட தயாராயிருக்கிேறன்.
எனது வாதங்கைளக் கவனமாகச் ெசால்ேவன்.
நான் குற்றமற்றவன் என்று தீர்க்கப்படுேவெனன்று

அறிேவன்.
19 நான் தவெறன யாேரனும் நிரூபித்தால்
உடேன நான் வாய் ேபசாதிருப்ேபன் (அைமதியாக

இருப்ேபன்)
20 “ேதவேன, எனக்கு இரண்டு காரியங்கைளத்
தாரும்,
அப்ேபாது உம்மிடமிருந்து

ஒளிந்திருக்கமாட்ேடன்.
21 என்ைனத் தண்டிப்பைத நிறுத்தும்,
பயங்கரங்களால் என்ைன அச்சுறுத்துவைத

நிறுத்தும்.
22 பின்பு என்ைனக் கூப்பிடும், நான் பதில்
தருேவன்.
அல்லது என்ைனப் ேபசவிடும், நீர் எனக்குப் பதில்

தாரும்.
23 நான் எத்தைன பாவங்கள் ெசய்துள்ேளன்?
நான் என்ன தவறு ெசய்ேதன்?
என் பாவங்கைளயும் எனது தவறுகைளயும்

எனக்குக் காட்டும்.
24 ேதவேன, ஏன் என்ைனவிட்டு விலகுகிறீர்?
ஏன் உமது பைகவைனப்ேபால் என்ைன

நடத்துகிறீர்?
25 என்ைன அச்சுறுத்த
முயன்றுக்ெகாண்டிருக்கிறீரா?

நான் காற்றில் பறக்கும் ஒரு
இைலமட்டுேமயாேவன்.
ஒரு சிறிய காய்ந்த ைவக்ேகால் துண்டிைன நீர்

தாக்குகிறீர்.
26 ேதவேன, எனக்ெகதிராகக் கசப்பானவற்ைறக்
கூறுகிறீர்.
நான் இளைமயில் ெசய்த பாவங்களுக்காக

என்ைன துன்புறச் ெசய்கிறீரா?
27 என் பாதங்களில் நீர் விலங்குகைள இட்டீர்.
நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும் நீர்

கண்ேணாக்குகிறீர்.
எனது ஒவ்ேவார் அைசைவயும் நீர்

கண்ேணாக்குகிறீர்.
28 அரித்துப்ேபாகின்ற மரத்ைதப்ேபாலவும்,
அந்த பூச்சிகளால் அரிக்கப்படும் துணிையப்

ேபாலவும் நான் ேசார்ந்து அழிந்துப்ேபாகிேறன்”
என்றான்.

ேயாபு, “நாெமல்ேலாரும் மனித ஜீவிகேள.
நம் வாழ்க்ைக குறுகியதும் ெதால்ைலகள்

நிரம்பியதுமாகும்.
2 மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு மலைரப் ேபான்றது.
அவன் விைரவாக வளருகிறான், பின்பு மடிந்துப்

ேபாகிறான்.
மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு நிழைலப் ேபான்றது.
அது குறுகிய காலம் இருந்து, பின்பு

மைறந்துப்ேபாகும்.
3 அது உண்ைமேய, ஆனால் ஒரு மனிதனாகிய
என்ைன ேதவன் ேநாக்கிப்பார்ப்பாரா?
நீர் என்ேனாடு நியாய சைபக்கு வருவீரா?
அங்கு நாம் இருவரும் நம் விவாதங்கைள முன்
ைவப்ேபாம்.

4 “ஆனால் அழுக்குப்படிந்த ஒரு ெபாருளுக்கும்
தூய்ைமயான ஒரு ெபாருளுக்குமிைடேய

இருக்கும் ஒற்றுைம என்ன? ஒன்றுமில்ைல!
5 மனிதனின் வாழ்க்ைக ஒரு எல்ைல உைடயது.
ேதவேன, ஒரு மனிதன் எத்தைனக் காலம்

வாழ்கிறான் என்பைத நீர் முடிவு ெசய்கிறீர்.
ஒரு மனிதனுக்கு அந்த எல்ைலகைள நீர்

முடிெவடுக்கிறீர், எதுவும் அைத மாற்றமுடியாது.
6 எனேவ, ேதவேன எங்கைளக் கவனிப்பைத
நிறுத்தும்.
எங்கைளத் தனித்துவிடும்.
எங்கள் காலம் முடியும் வைரக்கும் எங்கள் கடின

வாழ்க்ைகைய நாங்கள் வாழவிடும்.
7 “ஒரு மரத்திற்கும் நம்பிக்ைக உண்டு.
அது ெவட்டப்பட்டால், மீண்டும் வளரக்கூடும்.
அது புது கிைளகைளப் பரப்பியபடி நிற்கும்.

8 அதன் ேவர்கள் பலகாலம் மண்ணிற்குள் வளரும்,
அதன் அடிப்பகுதி புழுதியில் மடியும்.

9 ஆனால் தண்ணீரினால் அது மீண்டும் வளரும்.
புதுச்ெசடிையப்ேபான்று அதில் கிைளகள்

ேதான்றும்.
10 ஆனால் மனிதன் மரிக்கும்ேபாது, அவன் அழிந்து
ேபாகிறான்.
மனிதன் மரிக்கும்ேபாது, அவன்

காணமற்ேபாகிறான்.
11 நதிகள் வற்றிப்ேபாகும்படியாகவும் கடல்
தண்ணீர் முழுவதும் வற்றிப்ேபாகும்படியாக தண்ணீர்
இைறத்தாலும்
மனிதன் மரித்தவனாகேவகிடப்பான்.

ேயாபு 14:11
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12 ஒருவன் மரிக்கும்ேபாது அவன்
படுத்திருக்கிறான், மீண்டும் எழுகிறதில்ைல.
அவர்கள் எழும்முன்ேன வானங்கள் எல்லாம்

மைறந்துேபாகும்.
ஜனங்கள் அந்த உறக்கத்திலிருந்து

எழுவேதயில்ைல.
13 “நீர் என் கல்லைறயில் என்ைன ஒளித்து
ைவப்பீெரன விரும்புகிேறன்.
நீர் உமது ேகாபம் ஆறும்வைர என்ைன அங்கு

ஒளித்து ைவப்பீெரன விரும்புகிேறன்.
பின்பு என்ைன நிைனவுகூரும் காலத்ைத நீர்

ேதர்ந்ெதடுக்கலாம்.
14 ஒருவன் இறந்தால், அவன் மீண்டும் வாழ்வானா?
நான் விடுதைலயாகும்வைர எத்தைன

காலமாயினும் காத்திருந்ேதயாக ேவண்டும்!
15 ேதவேன, நீர் என்ைனக் கூப்பிடுவீர்,
நான் உமக்குப் பதில் தருேவன்,
நீர் என்ைன சிருஷ்டித்தீர்,
நான் உமக்கு முக்கியமானவன்.

16 நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும் நீர்
கண்ேணாக்குகிறீர்.
ஆனால், நீர் என் பாவங்கைள

நிைனவுக்கூர்வதில்ைல.
17 நீர் என் பாவங்கைள ஒரு ைபயில் கட்டி
ைவப்பீர்.
அைத முத்திைரயிடும், அைத வீசிெயறிந்துேபாடும்!

18 “ெநாறுங்கிப்ேபாகும்.
ெபரும் பாைறகள் தளர்ந்து உைடந்துவிழும்.

19 கற்களின் மீது பாயும் ெவள்ளம் அவற்ைறக்
குைடயும்.
ெபருெவள்ளம் நிலத்தின் ேமற்பரப்புத்துகைள

அடித்துச் (இழுத்து) ெசல்லும்.
ேதவேன, அவ்வாேற ஒருவனின் நம்பிக்ைகைய நீர்

அழிக்கிறீர்.
20 அவைன முற்றிலும் ேதாற்கடித்து, பின்பு விலகிப்
ேபாகிறீர்.
அவைனத் துயரங்ெகாள்ளச் ெசய்து, மரணத்தின்

இடத்திற்கு என்ெறன்ைறக்கும் அனுப்புகிறீர்.
21 அவன் குமாரர்கள் ெபருைமயைடயும்ேபாது,
அவன் அைத அறியான்.
அவன் குமாரர்கள் தவறுெசய்யும்ேபாது, அவன்

அைதக் காணான்.
22 அம்மனிதன் தனது உடம்பின் வலிைய மட்டுேம
உணருகிறான்,
அவன் தனக்காக மட்டுேம உரக்க அழுகிறான்”

என்றான்.

எலிப்பாஸ் ேயாபுக்குப் பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேதமாைனச் சார்ந்த எலிப்பாஸ்
ேயாபுக்குப் பதிலாக,

2 “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ ஞான
முள்ளவனாக இருந்தால், நீ பிரேயாஜனமற்ற ெவறும்
வார்த்ைதகளால் பதில் கூறமாட்டாய்.
ெவப்பக் காற்று நிரம்பியவனாக ஞானவான்

இருக்கமாட்டான்.
3 ெபாருளற்ற ேபச்சுக்களாலும்
தகுதியற்ற வார்த்ைதகளாலும் ஒரு ஞானவான்

விவாதிப்பாெனன்று நீ நிைனக்கிறாயா?
4 ேயாபுேவ, நீ கூறும்படி நடந்தால்,

ஒருவனும் ேதவைன மதித்து, அவரிடம்
ெஜபிக்கமாட்டான்.

5 நீ கூறும் காரியங்கள் உனது பாவத்ைதத்
ெதளிவாகக் காட்டுகின்றன.
ேயாபுேவ, உனது புத்திசாலித்தனமான

ெசாற்களால் உனது பாவங்கைள நீ மைறக்க
முயன்றுக்ெகாண்டிருக்கிறாய்.

6 நீ ெசய்வது தவெறன நான் உன்னிடம் நிரூபிக்கத்
ேதைவயில்ைல.
உனது வாயினால் கூறும் ெசாற்கேள உனது

தவற்ைறச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
உனது ெசாந்த உதடுகேள உனக்கு எதிராகப்

ேபசுகின்றன.
7 “ேயாபுேவ, பிறந்தவர்களில் நீதான் முதல் மனிதன்
என எண்ணுகிறாயா?
மைலகள் ேதான்றும் முன்ேன நீ பிறந்தாயா?

8 நீ ேதவனுைடய இரகசிய திட்டங்களுக்குச்
ெசவிசாய்த்தாயா?
நீ மட்டுேம ஞானமுள்ளவெனன நிைனக்கிறாயா?

9 ேயாபுேவ, உன்ைனக் காட்டிலும் நாங்கள்
மிகுதியாக அறிேவாம்.
உனக்குப் புரிகின்றக் காரியங்கைள நாங்கள்

புரிந்துெகாள்கிேறாம்.
10 நைரமயிருள்ேளாரும் வயது முதிர்ந்ேதாரும்
எங்கேளாடு ஒத்திருக்கிறார்கள்.
ஆம், உனது தந்ைதையக் காட்டிலும் வயது

முதிர்ந்ேதாரும் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள்.
11 ேதவன் உனக்கு ஆறுதல் கூற முயற்சிக்கிறார்,
ஆனால் அது உனக்குப் ேபாதவில்ைல.
ேதவனுைடய ெசய்திைய நயமாக நாங்கள்

உனக்குக் கூறிேனாம்.
12 ேயாபுேவ, ஏன் நீ புரிந்துெகாள்ளவில்ைல?
ஏன் நீ உண்ைமையக் காண இயலவில்ைல?

13 நீ ேகாபமான இந்தச் ெசாற்கைளப்
ேபசும்ேபாது
நீ ேதவனுக்கு எதிராக இருக்கிறாய்.

14 “ஒரு மனிதன் உண்ைமயில் தூயவனாக இருக்க
முடியாது.
ெபண் வயிற்றில் பிறந்த ஒருவன்

நியாயமுள்ளவனாக இருக்க முடியாது.
15 ேதவன் அவரது தூதர்கைளக்கூட
நம்புகிறதில்ைல.
வானங்களும் அவரது பார்ைவயில்

துய்ைமயானைவ அல்ல.
16 மனிதன் இன்னும் ேகவலமானவன்,
மனிதன் அழுக்கானவனும் அழியக்கூடியவனும்

ஆவான்.
தண்ணீைரப்ேபான்று அவன் ெகாடுைமையப்

பருகுகிறான்.
17 “ேயாபுேவ, எனக்குச் ெசவிெகாடு, நான் உனக்கு
விவரிப்ேபன்.
எனக்குத் ெதரிந்தைத நான் உனக்குக் கூறுேவன்.

18 ஞானவான்கள் எனக்குக் கூறியவற்ைற நான்
உனக்குச் ெசால்ேவன்.
ஞானவான்களின் முற்பிதாக்கள் அவர்களுக்கு

இவற்ைறக் கூறினார்கள்.
அவர்கள் எந்த இரகசியங்கைளயும்

என்னிடமிருந்து மைறக்கவில்ைல.
19 அவர்கள் மட்டுேம அவர்களின் நாட்டில்
வாழ்ந்தார்கள்.
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கடந்து ெசல்லும்ேபாது அந்நியர்கள் அங்கு
இருக்கவில்ைல.
எனேவ ஒருவரும் அவர்களுக்கு ேவடிக்ைகயான

கருத்துக்கைளச் ெசால்லவில்ைல.
20 தீயவன் வாழ்க்ைக முழுவதும் துன்புறுகிறான்.
ெகாடியவன் வைரயறுக்கப்பட்ட அவன் ஆயுள்

முழுவதும் துன்புறுகிறான்.
21 ஒவ்ெவாரு சத்தமும் அவைன அச்சுறுத்துகிறது,
அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக எண்ணும்ேபாது

அவனது பைகவன் அவைனத் தாக்குவான்.
22 தீயவன் நம்பிக்ைகயற்றுக் கலங்குகிறான்,
மரண இருளிலிருந்து தப்புவதற்கு அவனுக்கு எந்த

நம்பிக்ைகயுமில்ைல.
அவைனக் ெகால்லக் காத்துக் ெகாண்டிருக்கும்

வாள் ஒன்று எங்ேகா உள்ளது.
23 அவன் அங்குமிங்கும் அைலந்துத் திரிகிறான்,
ஆனால் அவன் உடல் பருந்துகளுக்கு

இைரயாகும்.
அவனது மரணம் மிக அருகாைமயிலுள்ளது

என்பைத அவன் அறிகிறான்.
24 கவைலயும் துன்பமும் அவைன அச்சுறுத்தும்.
அவைன அழிக்கத் தயாராயிருக்கிற ராஜாைவப்

ேபான்று அைவ அவைனத் தாக்கும்.
25 ஏெனனில், தீயவன் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியமறுக்கிறான்.
அவன் தனது ைக முட்டிையத் ேதவனுக்கு எதிராக

உயர்த்தி, சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு எதிராகச்
ெசயல்படுகின்றான். ேதாற்கடிக்க முயல்கிறான்.

26 தீயவன் மிகவும் அடம்பிடிப்பவன்.
அவன் ெகட்டியான, வலிைமயான ேகடயத்தால்

ேதவைனத் தாக்க முயல்கிறான்.
27 அவன் ெசல்வந்தனும் ெகாழுத்தவனாகவும்
இருப்பான்,

28 ஆனால் அவன் ஊர் அழிக்கப்படும், அவன் வீடு
பாழாகும்,
அவன் வீடு ெவறுைமயாகும்,

29 தீயவன் பலகாலம் ெசல்வனாக
இருக்கமாட்டான்.
அவன் ெசல்வம் நிைலக்காது.
அவனது பயிர்கள் ெசழிப்பாக வளராது.

30 தீயவன் இருளிலிருந்து தப்பமாட்டான்.
ேநாயினால் மடியும் இைலகைளயும்
காற்றினால் பறக்கடிக்கப்படும் இைலகைளயும்

ெகாண்ட மரத்ைதப் ேபாலிருப்பான்.
31 தீயவன் தகுதியற்றவற்ைற நம்பி தன்ைன
மூடனாக்கிக்ெகாள்ளக் கூடாது.
ஏெனனில் அவன் எைதயும் அைடயமாட்டான்.

32 அவன் வாழ்க்ைக முடியும் முன்ேப, தீயவன்
வயதாகி வாடிப்ேபாவான்.
என்றும் பசுைமயுற முடியாத, உலர்ந்த கிைளையப்

ேபால அவன் இருப்பான்.
33 இன்னும் பழுக்காத திராட்ைசக் கனிகைள
இழக்கின்ற திராட்ைசக் ெகாடிையப்ேபான்று தீயவன்
இருப்பான்.
ெமாட்டுக்கைள இழக்கும் ஒலிவ மரத்ைதப்

ேபான்று அம்மனிதன் இருப்பான்.
34 ஏெனனில் ேதவனற்ற மனிதர்களுக்கு
எதுவுமில்ைல (ஒன்றுமில்ைல).
பணத்ைத ேநசிப்ேபாரின் வீடுகள் ெநருப்பால்

அழியும்.

35 தீயனச் ெசய்து, ெதால்ைல விைளவிப்பதற்குத்
தீேயார் வழிகைளத் திட்டமிடுகிறார்கள்.
ஜனங்கைள ஏமாற்றும் வழிகைள அவர்கள்

எப்ேபாதும் திட்டமிடுகிறார்கள்” என்று கூறினான்.

ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதிலளிக்கிறான்

அப்ேபாது ேயாபு பதிலாக,
2 “நான் இவற்ைறெயல்லாம் முன்ேப
ேகட்டிருக்கிேறன்.

நீங்கள் மூவரும் எனக்குத் ெதால்ைலைய
அல்லாமல் ஆறுதைலத் தரவில்ைல.

3 உங்கள் நீண்ட ேபச்சுகளுக்கு முடிேவயில்ைல!
ஏன் ெதாடர்ந்து விவாதிக்கிறீர்கள்?

4 எனக்கு வந்த ெதால்ைலகள் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டால்
நீங்கள் ெசால்வைதேய நானும் ெசால்லக் கூடும்.
நானும் ஞானமுள்ள காரியங்கைள உங்களுக்குச்
ெசால்லி,
என் தைலைய உங்களுக்கு ேநர் அைசக்கக்கூடும்.

5 நான் கூறும் காரணங்களால் உங்களுக்கு
உற்சாகமூட்டி
உங்களுக்கு நம்பிக்ைகயளிக்க முடியும்.

6 “ஆனால் நான் கூறுபைவ எதுவும் என்
ேவதைனைய அகற்ற முடியாது!
ஆயினும் ெமௗனமாய் இருப்பதிலும் பயன்

இல்ைல.
7 ேதவேன, உண்ைமயாகேவ என் பலத்ைத
எடுத்துப்ேபாட்டீர்.
என் குடும்பம் முழுவைதயும் அழித்தீர்.

8 நீர் என்ைன இைணத்து பலவீனமாக்கினீர்.
அதனால் நான் குற்றவாளிேய என ஜனங்கள்

நிைனக்கிறார்கள்.
9 “ேதவன், என்ைனத் தாக்குகிறார்,
அவர் என் மீது ேகாபங்ெகாண்டு, என் உடம்ைபக்

கிழித்ெதறிகிறார்.
ேதவன் எனக்ெகதிராக அவரது பற்கைளக்
கடிக்கிறார்.
என் பைகவனின் கண்கள் என்ைன ெவறுப்ேபாடு

(பைகேயாடு) பார்க்கின்றன.
10 ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து ஒன்றுக் கூடி,
என்ைன பார்த்து நைகத்து,
என் முகத்தில் அைறகிறார்கள்.

11 ேதவன் என்ைனத் தீய ஜனங்களிடம்
ஒப்பைடத்தார்.
அத்தீயர் என்ைனக் காயப்படுத்தும்படிவிட்டார்.

12 எனக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்தன,
ஆனால், பின்பு ேதவன் என்ைன நசுக்கினார்!
ஆம், அவர் என்ைனக் கழுத்தில் பிடித்து, என்ைனத்

துண்டுகளாக ெநாறுக்கினார்!
ேதவன் என்ைன இலக்காகப் பயன்படுத்தினார்.
13 ேதவனுைடய வில்வீரர்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து
நிற்கிறார்கள்.
அவர் என் சிறுநீரகங்கள்ேமல் அம்புகைள

எய்கிறார்.
அவர் இரக்கம் காட்டவில்ைல.
என் ஈரலின் பித்த தண்ணீைரத் தைரயில் சிந்தச்

ெசய்கிறார்.
14 மீண்டும், மீண்டும் ேதவன் என்ைனத்
தாக்குகிறார்.
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யுத்தம் ெசய்யும் வீரைனப் ேபால் அவர் என் ேமல்
பாய்கிறார்.

15 “நான் மிகவும் துயரமுற்றிருக்கிேறன், எனேவ
துயரத்ைதக் காட்டும் இந்த ஆைடகைள
அணிந்திருக்கிேறன்.
நான் இங்குத் துகளிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து,

நான் ேதாற்கடிக்கப்பட்டதாய் உணருகிேறன்.
16 அழுது என் முகம் சிவந்திருக்கிறது.
கருவைளயங்கள் என் கண்ைணச் சுற்றிலும்

காணப்படுகின்றன.
17 நான் யாரிடமும் ெகாடுைமயாக
நடந்துக்ெகாண்டதில்ைல, ஆனால் இத்தீய
காரியங்கள் எனக்கு ேநரிட்டுள்ளன.
என் ெஜபங்கள் தூய்ைமயும் ேநர்ைமயுமானைவ.

18 “பூமிேய, எனக்குச் ெசய்யப்பட்ட அநீதிகைள
மைறக்காேத.
நியாயத்திற்கான என் ேவண்டுதல் (நிறுத்த)

தடுக்கப்படாமல் இருக்கட்டும்.
19 இப்ேபாதும் பரேலாகத்தில் யாேரனும்
இருந்தால், அவர்கள் எனக்காக ேபசுவார்கள்,
ேமலிருந்து யாராவது எனக்காக சாட்சி

கூறுவார்கள்.
20 என் கண்கள் ேதவனுக்கு முன்னால்
கண்ணீைரச் ெசாரிைகயில்
என் நண்பர்கள் எனக்கு எதிராகப் ேபசுகிறார்கள்.

21 நண்பனுக்காக வாதாடுகின்ற ஒரு மனிதைனப்
ேபான்று
எனக்காக ேதவைன ேவண்டுகிற ஒருவன் எனக்கு

ேவண்டும்!
22 “இன்னும் சில ஆண்டுகளில்
திரும்பமுடியாத அந்த இடத்திற்கு, (மரணம்) நான்

ேபாேவன்.”
என் ஆவி ெநாறுங்கிப்ேபாயிற்று
நான் விட்டு விலகத் தயாராயிருக்கிேறன்.
என் வாழ்க்ைக முடியும் நிைலயிலுள்ளது.

கல்லைற எனக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.

2 ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து நின்று, என்ைனப்
பார்த்து நைகக்கிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் ேகலிச்ெசய்து,

அவமானப்படுத்துவைதப் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்.

3 “ேதவேன, நீர் என்ைன ஆதரிக்கிறீர் என்பைத
எனக்குக் காட்டும்.
ேவெறவரும் என்ைன ஆதரிக்கமாட்டார்கள்.

4 நீர் என் நண்பர்களின் மனத்ைத மூடி
ைவத்திருக்கிறீர்,
அவர்கள் என்ைன புரிந்துக்ெகாள்ளார்கள்.
தயவுெசய்து அவர்கள் ெவற்றியைடயாதபடிச்

ெசய்யும்.
5 ஜனங்கள் கூறுவைத நீர் அறிவீர்:
‘ஒருவன் அவனது நண்பர்களுக்கு

உதவுவதற்காகத் தன் பிள்ைளகைளக்கூடப்
ெபாருட்படுத்தமாட்டான்’
ஆனால் என் நண்பர்கேளா எனக்ெகதிராகத்

திரும் பியிருக்கிறார்கள்.
6 எல்ேலாருக்கும் ஒரு ெகட்ட ெசால்லாக, ேதவன்
என் ெபயைர மாற்றியிருக்கிறார்.
ஜனங்கள் என் முகத்தில் உமிழ்கிறார்கள்.

7 என் கண்கள் குருடாகும் நிைலயில் உள்ளன
ஏெனனில், நான் மிகுந்த துக்கமும் ேவதைனயும்
உள்ளவன்.
என் உடம்பு முழுவதும் ஒரு நிழைலப் ேபால

ெமலிந்துவிட்டது.
8 நல்ேலார் இைதப்பற்றிக்
கலங்கிப்ேபாயிருக்கிறார்கள்.
ேதவைனப்பற்றிக் கவைலயுறாத ஜனங்களுக்கு

எதிராக, களங்கமற்ேறார் கலக்கமைடந்துள்ளனர்.
9 ஆனால் நல்ேலார் நல்ல வழியில் ெதாடர்ந்து
வாழ்கிறார்கள்.
களங்கமற்ேறார் இன்னும் வலிைம ெபறுவார்கள்.

10 “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் வாருங்கள், இது
எனது தவறால் விைளந்தேத எனக் காட்ட
முயலுங்கள்.
உங்களில் ஒருவரும் ஞானமுைடயவன் அல்லன்.

11 என் வாழ்க்ைக கடந்து ேபாகிறது, என்
திட்டங்கள் அழிக்கப்பட்டன.
என் நம்பிக்ைக ேபாயிற்று.

12 ஆனால் என் நண்பர்கள்
குழம்பிப்ேபாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இரைவப் பகெலன்று நிைனக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இருள் ஒளிைய விரட்டி விடுெமன

நிைனக்கிறார்கள்.
13 “கல்லைறேய என் புது வீடாகும் என நான்
எதிர்பார்க்கலாம்.
இருண்ட கல்லைறயில் என் படுக்ைகைய

விரிக்கலாம் என நான் எதிர்பார்க்கலாம்.
14 நான் கல்லைறயிடம், ‘நீேய என் தந்ைத’ என்றும்,
புழுக்களிடம் ‘என் தாய்’ அல்லது ‘என் சேகாதரி’

என்றும் கூறலாம்.
15 ஆனால் அதுேவ என் ஒேர
நம்பிக்ைகயாயிருந்தால், அப்ேபாது எனக்கு
நம்பிக்ைகேய இல்ைல!
அதுேவ என் ஒேர நம்பிக்ைகயாக இருந்தால்,

அந்த நம்பிக்ைக நிைறவுப்ெபறுவைத காண்பவர்
யார்?

16 என் நம்பிக்ைக என்ேனாடு மைறயுேமா?
அது மரணத்தின் இடத்திற்குக் கீேழ ேபாகுமா?
நாம் ஒருமித்துத் துகளில் இறங்குேவாமா?”

என்றான்.

பில்தாத் ேயாபுவுக்குப் பதில் கூறுகிறான்

சூகியனான பில்தாத் அப்ேபாது பதிலாக:
2 “ேயாபுேவ, நீ எப்ேபாது ேபசுவைத
நிறுத்துவாய்?

அைமதியாயிருந்து ேகளும். நாங்கள் சிலவற்ைறச்
ெசால்ல விடும் (அனுமதியும்).

3 நாங்கள் பசுக்கைளப்ேபால் மூடெரன நீ
நிைனப்பேதன்?

4 ேயாபுேவ, உனது ேகாபம் உன்ைனேய
துன்புறுத்துகிறது.
உனக்காக ஜனங்கள் பூமிையவிட்டுச்

ெசல்லேவண்டுமா?
உன்ைனத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக ேதவன்

பர்வதங்கைள அைசப்பார் என்று நிைனக்கிறாயா?
5 “ஆம், தீயவனின் தீபம் அைணந்துப்ேபாகும்.
அவனது ெநருப்பு எரிவைத நிறுத்தும்.

6 வீட்டின் ஒளி இருளாகும்.
அவனருேக ஒளிவிடும் விளக்கு அைணந்துவிடும்.

ேயாபு 16:15
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7 அவன் அடிகள் வலியதாகவும் விைரவாகவும்
இராது.
ஆனால் அவன் ெமதுவாகவும் ேசார்வாகவும்

நடப்பான்.
அவனது ெசாந்த தீய திட்டங்கேள அவைன

விழச்ெசய்யும்.
8 அவனது பாதங்கள் அவைனக் கண்ணிக்குள்
வழிநடத்தும்.
அவன் கண்ணிக்குள் நடந்து அதிேல

அகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.
9 அவன் குதிகாைல ஒரு கண்ணிப் பிடிக்கும்.
ஒரு கண்ணி அவைன இறுகப் பிடிக்கும்.

10 தைரயிலுள்ள ஒரு கயிறு அவைன அகப்படுத்தும்.
அவன் வழியில் ஒரு கண்ணி அவனுக்காகக்

காத்துத்ெகாண்டிருக்கும்.
11 சுற்றிலும் பயங்கரம் அவனுக்காக
காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
அவன் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடியிலும் பயங்கள்

அவைனத் ெதாடரும்.
12 ெகட்ட ெதால்ைலகள் அவனுக்காகப்
பசித்திருக்கும்.
அழிவும், ேகடும் அவன் விழும்ேபாது அவனுக்காகத்

தயாராக இருக்கும்.
13 ெகாடிய ேநாய் அவனது ேதாைல அரிக்கும்.
அது அவனது கரங்கைளயும் கால்கைளயும்

அழுகச் ெசய்யும்.
14 தீயவன் அவனது வீட்டின் பாதுகாப்பிலிருந்து
அகற்றப்படுவான்.
பயங்கரங்களின் ராஜாைவச் சந்திக்க அவன்

அைழத்துச் ெசல்லப்படுவான்.
15 அவன் வீட்டில் ஒன்றும் மிஞ்சியிராது.
ஏெனனில், அவன் வீடு முழுவதும் எரியும் கந்தகம்

நிரம்பியிருக்கும்.
16 கீேழயுள்ள அவன் ேவர்கள் உலர்ந்துப் (காய்ந்து)
ேபாகும்,
ேமேலயுள்ள அவன் கிைளகள் மடிந்துேபாகும்.

17 பூமியின் ஜனங்கள் அவைன நிைனவு
கூரமாட்டார்கள்.
ஒருவரும் இனிேமல் அவைன

நிைனத்துப்பார்க்கமாட்டார்கள்.
18 ஜனங்கள் அவைன ஒளியிலிருந்து இருளுக்குள்
தள்ளிவிடுவார்கள்.
அவர்கள் அவைன இந்த உலகிற்கு ெவளிேய

துரத்திவிடுவார்கள்.
19 அவனுக்குப் பிள்ைளகேளா, ேபரப்பிள்ைளகேளா
இருக்காது.
அவன் குடும்பத்தில் எவரும் உயிேராடு விட்டு

ைவக்கப்படமாட்டார்கள்.
20 ேமற்கிலுள்ள ஜனங்கள் அத்தீயவனுக்கு
நிகழ்ந்தைதக் ேகள்விப்படும்ேபாது,
அதிர்ச்சியைடவார்கள்.
கிழக்கிலுள்ள ஜனங்கள் பயங்கர பீதியைடந்து

வாயைடத்துப் ேபாவார்கள்.
21 தீயவனின் வீட்டிற்கு அது உண்ைமயாகேவ
நடக்கும்.
ேதவைனப்பற்றிக் கவைலப்படாதவனுக்கு

இப்படிேய நிகழும்!” என்றான்.

ேயாபு பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு பதிலாக:
2 “எத்தைன காலம் நீங்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தி,

உங்கள் வார்த்ைதகளால் என்ைன உைடப்பீர்கள்?
3 நீங்கள் இப்ேபாது என்ைனப் பத்துமுைற
இழிவுப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் என்ைனத் தாக்கும்ேபாது

ெவட்கமைடயவில்ைல.
4 நான் பாவம் ெசய்திருந்தாலும் அது எனது
ெதால்ைலயாகும்.
அது உங்கைளத் துன்புறுத்தாது.

5 என்ைனக் காட்டிலும் உங்கைளச்
சிறந்தவர்களாகக் காட்ட நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்.
என் ெதால்ைலகள் என் ெசாந்தத் தவறுகளால்

ேநர்ந்தைவ என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்.
6 ஆனால் ேதவேன எனக்குத் தவறிைழத்தார்.
என்ைனப் பிடிப்பதற்கு அவர் ஒரு கண்ணிைய

ைவத்தார்.
7 ‘அவர் என்ைனத் துன்புறுத்தினார்!’ என நான்
கத்துகிேறன். ஆனால் எனக்குப் பதிேலதும்
கிைடக்கவில்ைல.
நான் உரக்க உதவிக்காகக் கூப்பிட்டாலும்,

நியாயத்திற்காக ேவண்டும் என் குரைல ஒருவரும்
ேகட்கவில்ைல.

8 ேதவன் என் வழிைய அைடத்ததால் நான்
தாண்டிச்ெசல்ல முடியவில்ைல.
அவர் என் பாைதைய இருளால்

மைறத்திருக்கிறார்.
9 ேதவன் என் ெபருைமைய எடுத்துப்ேபாட்டார்.
அவர் என் தைலயின் கிரீடத்ைத (முடிைய)

எடுத்தார்.
10 ேதவன் நான் அழியும்வைரக்கும் என்ைன எல்லா
பக்கங்களிலுமிருந்து தாக்குகிறார்.
ேவேராடு வீழ்ந்த மரத்ைதப்ேபான்று அவர் என்

நம்பிக்ைகைய அகற்றினார்.
11 ேதவனுைடய ேகாபம் எனக்ெகதிராக எரிகிறது.
அவர் என்ைனத் தமது பைகவன் என்று

அைழக்கிறார்.
12 ேதவன் தமது பைடைய என்ைனத் தாக்குவதற்கு
அனுப்புகிறார்.
என்ைனத் தாக்குவதற்கு என்ைனச் சுற்றிலும்

ேகாபுரங்கைள எழுப்புகிறார்கள்.
என் கூடாரத்ைதச் சுற்றிலும் அவர்கள்

முற்றுைகயிட்டிருக்கிறார்கள்.
13 “என் சேகாதரர்கள் என்ைன ெவறுக்கும்படி
ேதவன் ெசய்தார்.
என் நண்பர்களுக்கு நான் ஒரு அந்நியனாேனன்.

14 என் உறவினர்கள் என்ைன விட்டு ெசன்றார்கள்.
என் நண்பர்கள் என்ைன மறந்துப்ேபானார்கள்.

15 என்ைன ஒரு அந்நியைனப்ேபாலவும்
ெவளிநாட்டினைனப்ேபாலவும்
என் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களும்

பணிவிைடப் ெபண்களும் பார்க்கிறார்கள்.
16 நான் என் பணியாைளக் கூப்பிடும்ேபாது, அவன்
பதில் தருவதில்ைல.
நான் உதவிக்காகக் ெகஞ்சும்ேபாதும் என்

பணியாள் பதில் தரமாட்டான்.
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17 என் மைனவி என் மூச்சின் வாசைனைய
ெவறுக்கிறாள்.
என் ெசாந்த சேகாதரர்கள் என்ைன

ெவறுக்கிறார்கள்.
18 சிறு குழந்ைதகளும் என்ைனக்
ேகலிச்ெசய்கிறார்கள்.
நான் அவர்கள் அருேக வரும்ேபாது அவர்கள்

ெகட்டவற்ைறச் ெசால்கிறார்கள்.
19 என் ெநருங்கிய நண்பர்கள் என்ைன
ெவறுக்கிறார்கள்.
நான் ேநசிக்கும் ஜனங்கள் கூட எனக்ெகதிராகத்

திரும்பியிருக்கிறார்கள்.
20 “நான் மிகவும் ெமலிந்துேபாேனன்.
என் ேதால் எலும்ேபாடு ஒட்டித் ெதாங்குகிறது.
எனக்குச் சற்ேற உயிர் மீந்திருக்கிறது.

21 “என் நண்பர்கேள, எனக்கு இரங்குங்கள்!
எனக்கு இரங்குங்கள்!
ஏெனனில் ேதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறார்.

22 ேதவன் ெசய்வைதப் ேபான்று நீங்கள் ஏன்
என்ைனத் தண்டிக்கிறீர்கள்?
என்ைனத் துன்புறுத்துவதால் நீங்கள் தளர்ந்துப்

ேபாகவில்ைலயா?
23 “நான் ெசால்வைத யாேரனும் நிைனவில்
ைவத்து ஒரு புத்தகத்தில் எழுதமாட்டீர்களா?
என விரும்புகிேறன்.
என் வார்த்ைதகள் ஒரு சுருளில் எழுதப்படாதா?
என விரும்புகிேறன்.

24 நான் ெசால்பைவ என்ெறன்றும் நிைலக்கும்படி
ஈயத்தின்ேமல் ஒரு இரும்புக் கருவியால்

ெபாறிக்கப்படேவா அல்லது பாைறயில்
ெசதுக்கப்படேவா ேவண்டுெமன விரும்புகிேறன்.

25 என் மீட்பர் உயிேராடு இருக்கிறார் என்று
எனக்குத் ெதரியும்!
முடிவில் அவர் பூமியின்ேமல் எழுந்து நின்று

என்ைனக் காப்பாற்றுவார்!
26 நான் என் உடைலவிட்டுச் ெசன்றாலும் (நான்
உயிர் நீத்தாலும்), என் ேதால் அழிந்துப்ேபானாலும்,
பின்பு நான் என் ேதவைனக் காண்ேபன் என

அறிேவன்!
27 என் ெசாந்த கண்களால் நான் ேதவைனக்
காண்ேபன்!
நாேன, ேவெறவருமல்ல, ேதவைனக் காண்ேபன்!
நான் எத்தைன உணர்ச்சிவசப்பட்டவனாக

உணருகிேறன் என்பைத என்னால் உங்களுக்குச்
ெசால்ல முடியாது.

28 “நீங்கள், ‘நாம் ேயாபுைவத் துன்புறுத்துேவாம்.
அவைனக் குற்றம்சாட்ட ஒரு காரணத்ைதக்

காண்ேபாம்’ என்று கூறலாம்.
29 ஆனால் நீங்கேள அஞ்சுவீர்கள்.
ஏெனனில், ேதவன் குற்றவாளிகைளத்

தண்டிக்கிறார்.
ேதவன் வாைளப் பயன்படுத்தி உங்கைளத்
தண்டிப்பார்.
அப்ேபாது நியாந்தீர்க்கும் காலம் ஒன்று உண்டு

என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்” என்றான்.

ேசாப்பார் பதிலளிக்கிறான்

அப்ேபாது நாகமாவின் ேசாப்பார் பதிலாக:
2 “ேயாபுேவ, உன்னிடம் குழப்பமான
எண்ணங்கள் மிகுந்துள்ளன.

எனேவ நான் உனக்குப் பதில் கூறேவண்டும்.
நான் நிைனத்துக்ெகாண்டிருப்பைத விைரந்து

உனக்குக் கூறேவண்டும்.
3 நீ உனது பதில்களால் எங்கைள
அவமானப்படுத்தினாய்!
ஆனால் நான் ஞானமுள்ளவன் உனக்கு எவ்வாறு

பதில் தரேவண்டும் என்பைத நான் அறிேவன்.
4 “தீயவனின் மகிழ்ச்சி நீண்டகாலம் நிைலக்காது
என்பைத நீ அறிவாய்.
ஆதாம், பூமியில் வந்த காலம் முதல் அதுேவ

உண்ைமயாக உள்ளது.
ேதவைனப்பற்றிக் கவைலப்படாதவனின் மகிழ்ச்சி

குறுகிய காலேம நிைலக்கும்.
6 தீயவனின் ெபருைம வானத்ைத எட்டலாம்.
அவன் தைல ேமகங்கைளத் ெதாடலாம்.

7 அவன் தன் மலத்ைதப்ேபாலேவ, என்ெறன்றும்
அழிக்கப்படுவான்.
அவைன அறிந்த ஜனங்கள் ‘அவன் எங்ேக?’

என்பார்கள்.
8 கனைவப்ேபான்று, அவன் பறந்துப் ேபாவான்.
ஒருவனும் அவைனக் கண்டைடய முடியாது.
அவன் துரத்தப்பட்டு, ஒரு ெகட்ட கனவாய்

மறக்கப்படுவான்.
9 அவைனப் பார்த்த ஜனங்கள் மீண்டும் அவைனக்
காணமாட்டார்கள்.
அவன் குடும்பத்தினர் அவைன மீண்டும்

பார்ப்பதில்ைல.
10 அவன் ஏைழகளிடமிருந்து எடுத்தைத
அத்தீயவனின் பிள்ைளகள் திரும்பக் ெகாடுப்பார்கள்.
தீயவனின் ெசாந்தக் ைககேள அவனது

ெசல்வத்ைதத் திருப்பிக் ெகாடுக்கும்.
11 அவன் இைளஞனாயிருந்தேபாது, அவன்
எலும்புகள் ெபலனுள்ளைவயாக இருந்தன.
ஆனால், உடம்பின் பிற பகுதிகைளப்ேபான்று,

அைவ விைரவில் துகளில் கிடக்கும்.
12 “ெகட்ட மனிதனின் வாய் தீைமைய
இனிைமயாக ருசிக்கும்.
அவன் அைத முழுவதும் சுைவப்பதற்காக அவனது

நாவின் அடியில் ைவப்பான்.
13 ெகட்ட மனிதன் தீைமயில் களிப்பான்.
அவன் அைத விட்டுவிட விரும்பமாட்டான்.
அது அவனது வாய்க்குள்ளிருக்கும் இனிப்ைபப்

ேபாலிருக்கும்.
14 ஆனால் அத்தீைம அவன் வயிற்றில் நஞ்சாகும்.
பாம்பின் விஷத்ைதப்ேபான்று அது அவனுள்

கசப்பான விஷமாக மாறும்.
15 தீயவன் ெசல்வங்கைள விழுங்கியிருக்கிறான்.
ஆனால் அவன் அவற்ைற வாந்திெயடுப்பான்.
தீயவன் அவற்ைற வாந்திெயடுக்கும்படி ேதவன்

ெசய்வார்.
16 பாம்புகளின் விஷத்ைதப்ேபான்று, தீயவன்
பருகும் பானமும் இருக்கும்.
பாம்பின் நாக்கு அவைனக் ெகால்லும்.

17 அப்ேபாது, அத்தீயவன் ேதனாலும் பாலாலும்
ஓடுகிற நதிகைளக் கண்டு களிக்கமாட்டான்.

18 தீயவன், அவன் சம்பாதித்த
ெசல்வங்கைளெயல்லாம் திருப்பித் தரும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.
தன்னுைடய உைழப்பின் பலைன அவன்

அனுபவிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டான்.
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19 அவன் மற்றவர்கள் கட்டியிருந்த வீடுகைள
அபகரித்துக்ெகாண்டான்.

20 “தீயவன் ஒருேபாதும் திருப்தியைடவதில்ைல.
அவனது ெசல்வம் அவைனக் காப்பாற்றாது.

21 அவன் சாப்பிடுகிறேபாது, எதுவும்
மீதியாயிருப்பதில்ைல.
அவன் ெவற்றி ெதாடராது.

22 தீயவனுக்கு மிகுதியாக இருக்கும்ேபாது அவன்
துன்பங்களால் அழுத்தப்படுவான்.
அவனது சிக்கல்கள் அவன்ேமல் வந்து அழுத்தும்!

23 தீயவன் அவனுக்குத்
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் உண்ட பின்பு,
அவனுக்ெகதிராக ேதவன் அவரது எரியும்

ேகாபத்ைத வீசுவார்.
தீயவன் ேமல் ேதவன் தண்டைனையப் ெபாழிவார்.

24 தீயவன் இரும்பு வாளுக்குத் தப்பி ஓடிவிடலாம்,
ஆனால் ஒரு ெவண்கல அம்பு அவைன எய்து

வீழ்த்தும்.
25 அவன் உடம்பின் வழியாக அந்த ெவண்கல
அம்புச் ெசன்று முதுகின் வழியாக ெவளிவரும்.
அதன் பிரகாசிக்கும் (ஒளிவிடும்) முைன அவனது

ஈரைலப் பிளக்கும்.
அவன் பயங்கர பீதி அைடவான்.

26 அவன் ெபாக்கிஷங்கள் அழிந்துேபாகும்.
எந்த மனிதனும் பற்றைவக்காத ஒரு ெநருப்பு

அவைன அழிக்கும்.
அவன் வீட்டில் மீந்திருக்கும் ஒவ்ெவாரு

ெபாருைளயும் அந்த ெநருப்பு அழிக்கும்.
27 தீயவன் குற்றவாளி என்று பரேலாகம் நிரூபிக்கும்

(நிறுவும்)
பூமி அவனுக்ெகதிராக சாட்சிச் ெசால்லும்.

28 ேதவனுைடய ேகாப ெவள்ளத்தில்
அவன் வீட்டிலுள்ளைவ எல்லாம் இழுத்துச்

ெசல்லப்படும்.
29 தீேயாருக்கு ேதவன் இவற்ைறச் ெசய்யத்
திட்டமிடுகிறார்.
அவர்களுக்கு அைதேய ெகாடுக்க ேதவன்

திட்டமிடுகிறார்” என்றான்.

ேயாபு பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு பதிலாக:
2 “நான் ெசால்வதற்குச் ெசவிெகாடும்.
அதுேவ, நீர் எனக்கு ஆறுதல் கூறும்

வைகயாயிருக்கும்.
3 நான் ேபசும்ேபாது ெபாறுைமயாயிரும்.
நான் ேபசி முடித்தபின்பு, நீங்கள் என்ைனக்

ேகலிச்ெசய்யலாம்.
4 “நான் ஜனங்கைளப்பற்றிக் குைற கூறவில்ைல.
நான் ெபாறுைமயாயிராததற்குத் தக்க காரணம்

இருக்கிறது.
5 என்ைனக் கண்டு அதிர்ச்சியைடயும்,
உம் ைகைய வாயில் ைவத்து, அதிர்ச்சியால்

என்ைனப் பாரும்!
6 எனக்கு ேநர்ந்தைதப்பற்றி நான் எண்ணும்
ேபாது,
நான் அஞ்சுகிேறன், என் உடம்பு நடுங்குகிறது!

7 தீேயார் ஏன் நீண்ட ஆயுேளாடு வாழ்கிறார்கள்?
அவர்கள் ஏன் நீண்ட ஆயுளுைடயவர்களாகவும்

ெவற்றிெபற்றவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்?

8 அவர்கள் பிள்ைளகள் தங்கேளாடு வளர்வைதத்
தீேயார் பார்க்கிறார்கள்.
அவர்களின் ேபரப்பிள்ைளகைளப் பார்க்கும்படித்

தீேயார் வாழ்கிறார்கள்.
9 அவர்கள் வீடுகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது,
அவர்கள் பயப்படுவதில்ைல.
தீேயாைரத் தண்டிப்பதற்கு ேதவன் ஒரு

ேகாைலயும் பயன்படுத்துவதில்ைல.
10 அவர்களின் காைளகள் புணரத் தவறுவதில்ைல.
அவர்களின் பசுக்கள் கன்றுகைள ஈனுகின்றன.

அக்கன்றுகள் பிறக்கும்ேபாது மடிவதில்ைல.
11 ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபால் விைளயாடுவதற்குத்
தீேயார் அவர்கள் குழந்ைதகைள அனுப்புகிறார்கள்.
அவர்கள் குழந்ைதகள் சுற்றிலும்

நடனமாடுகிறார்கள்.
12 தம்புறா, யாழ், குழல் ஆகியவற்றின் ஓைசக்
ேகற்ப அவர்கள் பாடி, நடனமாடுகிறார்கள்.

13 தீேயார் அவர்கள் வாழ்க்ைகயில் ெவற்றிக்
காண்கிறார்கள்.
பின்பு, அவர்கள் மடிந்து துன்பமின்றி அவர்களின்

கல்லைறக்குப் ேபாகிறார்கள்.
14 ஆனால் தீேயார் ேதவைன ேநாக்கி, ‘எங்கைள
விட்டுவிடும்!
நாங்கள் ெசய்வதற்ெகன நீர் விரும்புவைதப்பற்றி

நாங்கள் கவைலப்படுவதில்ைல!’ என்கிறார்கள்.
15 தீேயார், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் யார்?
நாம் அவருக்கு ேசைவ ெசய்யத் ேதைவயில்ைல!
அவரிடம் ெஜபிப்பது உதவாது,’ என்கிறார்கள்!

16 “அது உண்ைமேய, தீேயார் அவர்களாக ெவற்றிக்
காண்பதில்ைல.
அவர்கள் அறிவுைரைய நான் பின்பற்ற முடியாது.

17 ஆனால், ேதவன் தீேயாரின் ஒளிைய எத்தைன
முைற அைணக்கிறார்?
எத்தைன முைற தீேயாருக்குத் துன்பம் ேநர்கிறது?
எப்ேபாது ேதவன் அவர்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டு

அவர்கைளத் தண்டித்தார்?
18 காற்று புல்ைலப் பறக்கடிப்பைதப் ேபாலவும்,
ெபருங்காற்று தானியத்தின் உமிையப்

பறக்கடிப்பைதப்ேபாலவும், ேதவன் தீேயாைரப்
பறக்கடிக்கிறாரா?

19 ஆனால் நீங்கள், ‘தந்ைதயின் பாவத்திற்ெகன்று
ேதவன் ஒரு பிள்ைளையத் தண்டிக்கிறார்’
என்கிறீர்கள்.
இல்ைல! ேதவன் தாேம தீேயாைனத்

தண்டிக்கட்டும். அப்ேபாது அத்தீேயான், அவன்
ெசய்த பாவங்களுக்குத் தண்டைன ெபற்றைத
அறிவான்!

20 பாவம் ெசய்தவன் தான் ெபற்ற தண்டைனையப்
பார்க்கட்டும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனின் ேகாபத்ைத அவன்

உணரட்டும்.
21 தீயவனின் வாழ்க்ைக முடியும்ேபாது, அவன்
மடிகிறான்,
அவன் தன் பின்ேன விட்டுச் ெசல்லும்

குடும்பத்ைதப்பற்றி கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல.
22 “ஒருவனும் ேதவனுக்கு அறிைவப் ேபாதிக்க
முடியாது.
உயர்ந்த இடங்களிலிருக்கிற ஜனங்கைளயும் கூட

ேதவன் நியாயந்தீர்க்கிறார்.
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23 ஒரு முழுைமயும் ெவற்றிகரமுமான
வாழ்க்ைகக்குப் பின் ஒருவன் மரிக்கிறான்.
அவன் முழுக்க பாதுகாப்பான, சுகமான வாழ்க்ைக

வாழ்கிறான்.
24 அவன் உடல் ேபாஷாக்குைடயதாக உள்ளது.
அவன் எலும்புகள் இன்னும் வலிேவாடு

காணப்படுகின்றன.
25 ஆனால், மற்ெறாருவன் கடின வாழ்க்ைக
வாழ்ந்து, கசப்பான ஆன்மாேவாடு மரிக்கிறான்.
அவன் நல்லவற்றில் களிப்பைடந்ததில்ைல.

26 இறுதியில், இருவரும் ஒருமித்து மண்ணில்
கிடப்பார்கள்.
அவர்கள் இருவைரயும் பூச்சிகள்

சூழ்ந்துக்ெகாள்ளும்.
27 “ஆனால், நீங்கள் நிைனப்பைத நான் அறிேவன்,
என்ைனத் துன்புறுத்த நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என

அறிேவன்.
28 நீங்கள், ‘நல்லவன் ஒருவனின் வீட்ைட எனக்குக்
காட்டுங்கள்’
இப்ேபாது, தீேயார் வாழுமிடத்ைத எனக்குக்

காட்டுங்கள் என்கிறீர்கள்.
29 “நீங்கள் நிச்சயமாக பயணிகளிடம்
ேபசியிருக்கலாம்.
நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்களின் கைதகைள

ஏற்கலாம்.
30 அழிவு வரும்ேபாது தீேயார்
தவிர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது,

அவர்கள் அதற்குத் தப்பியிருக்கிறார்கள்.
31 யாரும் தீயவைன அவன் ெசய்த தவறுகளுக்காக
அவெனதிேர விமர்சிக்கிறதில்ைல.
அவன் ெசய்த தீைமகளுக்காக ஒருவரும்

அவைனத் தண்டிக்கிறதில்ைல.
32 அத்தீயவைனக் கல்லைறக்குச் சுமந்துச்
ெசல்லும்ேபாது,
அவன் கல்லைறயருேக ஒரு காவலாளி நிற்கிறான்.

33 எனேவ பள்ளத்தாக்கின் மண்ணும்
அத்தீயவனுக்கு இன்பமாயிருக்கும்.
அவன் கல்லைறயின் அடக்கத்திற்கு

ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ெசல்வார்கள்.
34 “நீங்கள் உங்கள் ெவறுைமயான
வார்த்ைதகளால் எனக்கு ஆறுதல் கூறமுடியாது.
உங்கள் பதில்கள் எனக்கு உதவமாட்டாது!”

என்றான்.

எலிப்பாஸ் பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேதமானின் எலிப்பாஸ் பதிலாக,
2 “ேதவனுக்கு நமது உதவி ேதைவயா?
இல்ைல!

மிகுந்த ஞானவானும் உண்ைமயாகேவ
ேதவனுக்குப் பயன்படுவதில்ைல.

3 நீ தக்க ெநறியில் வாழ்ந்தது ேதவனுக்கு
உதவுமா?
இல்ைல! நீ ேதவைனப் பின்பற்றுவதால் சர்வ

வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு ஏேதனும் கிைடக்குமா?
இல்ைல!

4 ேயாபுேவ, ஏன் ேதவன் உன்ைனத் தண்டித்து,
உன்னில் குைற காண்கிறார்?
நீ அவைர ெதாழுது ெகாள்வதாலா?

5 இல்ைல! நீ மிகுதியாகப் பாவம்
ெசய்திருப்பதால்தான்.
ேயாபுேவ, நீ பாவம் ெசய்வைத நிறுத்துவதில்ைல!

6 நீ உன் சேகாதரன் ஒருவனுக்குக் ெகாஞ்சம்
பணத்ைதக் கடனாகக் ெகாடுத்து,
அவன் உனக்குத் திருப்பித் தருவதற்கு

அைடயாளமாக எைதேயனும் ெகாடுக்க
வற்புறுத்தியிருக்கலாம்.
நீ கடனுக்கு ஈடாக ஏேதனும் ஏைழ மனிதனின்

ஆைடகைள எடுத்திருக்கலாம்.
இல்ைலெயனில், எக்காரணமுமின்றி அவ்வாறு

ெசய்திருக்கலாம்.
7 ேசார்ந்த, பசித்த ஜனங்களுக்கு நீ தண்ணீரும்,
உணவும் ெகாடாது இருந்திருக்கலாம்.

8 ேயாபுேவ, உனக்கு மிகுதியான விைள நிலங்கள்
உண்டு,
ஜனங்கள் உன்ைன மதிக்கிறார்கள்.

9 விதைவகளுக்கு எதுவும் ெகாடாது அவர்கைள நீ
துரத்தியிருக்கலாம்.
ேயாபுேவ, நீ அநாைதகைள ஏமாற்றியிருக்கலாம்.

10 ஆகேவ, உன்ைனச் சுற்றிலும் கண்ணிகள்
அைமந்துள்ளன,
திடீர்பயம் உன்ைன அஞ்சைவக்கிறது.

11 ஆகேவ, நீ பார்க்க முடியாதபடி மிகுந்த இருள்
சூழ்ந்திருக்கிறது,
ெவள்ளப்ெபருக்கு உன்ைன மூடுகிறது.

12 “ேதவன் பரேலகத்தின் மிக உயர்ந்த இடத்தில்
வாழ்கிறார்.
விண்மீன்கள் எத்தைன உயரத்தில் உள்ளன

எனப்பாருங்கள்.
மிக உயர்ந்த நட்சத்திரத்ைத ேதவன் கிேழ

ேநாக்கிப்பார்க்கிறார்.
13 ஆனால் ேயாபுேவ, நீ ெசால்லலாம் ‘ேதவன்
என்ன அறிவார்?
இருண்ட ேமகங்கள் வழியாகப் பார்த்து, ேதவன்

நம்ைம நியாயந்தீர்க்கக் கூடுமா?
14 அடர்த்தியான ேமகங்கள் அவைர
நம்மிடமிருந்து மைறக்கின்றன,
எனேவ, அவர் வானத்தின் விளிம்ைபத் தாண்டி

நடக்கிறேபாது நம்ைமப் பார்க்க முடிவதில்ைல’
எனக் கூறுவாய்.

15 “ேயாபுேவ, பல காலம் முன்பு தீேயார் நடந்த
அந்தப் பைழய பாைதயில்
நீ நடந்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய்.

16 அவர்கள் இறக்கேவண்டிய காலத்திற்கு
முன்னேர, அத்தீேயார் அழிக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் ெவள்ளப்ெபருக்கில் அடித்துச்

ெசல்லப்பட்டார்கள்.
17 அவர்கள் ேதவைனப் பார்த்து, ‘எங்கைளத்
தனித்து விட்டுவிடும்!
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எங்கைள என்னச்

ெசய்யமுடியும்!’ என்பார்கள்.
18 நற்காரியங்களால் அவர்கள் வீடுகைள
நிரப்பியவர் ேதவேன!
இல்ைல, என்னால் தீேயாரின் அறிவுைரையப்

பின்பற்ற முடியாது.
19 அழிவைத நல்ேலார் காண்பார்கள்.
அந்த நல்ல ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியைடவார்கள்.
களங்கமற்ற ஜனங்கள் தீேயாைரக் கண்டு

நைகப்பார்கள்,
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20 ‘உண்ைமயாகேவ நம் பைகவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.
ெநருப்பு அவர்களின் ெசல்வத்ைதத்

ெகாளுத்துகிறது!’
21 “இப்ேபாது, ேயாபுேவ, உன்ைன ேதவனுக்குக்
ெகாடுத்து அவேராடு சமாதானம் ெசய்துக்ெகாள்.
இைதச் ெசய், உனக்கு நல்லைவ பல வாய்க்கும்.

22 அவரது ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாள்.
அவர் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகள்.

23 ேயாபுேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம்
திரும்பி வா, உன் பைழய நிைலக்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்படுவாய்.
ஆனால், நீ உனது வீட்டிலிருந்து தீைமைய அகற்ற

ேவண்டும்.
24 உனது ெபான்ைன நீ தூசியாகக் கருதேவண்டும்.
பள்ளத்தாக்கின் பாைறகைளப் ேபால, உனது

உயர்ந்த ெபான்ைனக் கருதேவண்டும்.
25 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, உனக்குப்
ெபான்னாகட்டும்.
அவேர உனக்கு ெவள்ளிக் குவியல் ஆகட்டும்.

26 அப்ேபாது நீ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனில்
களிகூருவாய்.
அப்ேபாது நீ ேதவைன ேநாக்கிப் பார்ப்பாய்.

27 நீ அவரிடம் ெஜபிப்பாய், அவர் உன்ைனக்
ேகட்பார்.
நீ ெசய்வதாக உறுதியளித்த காரியங்கைள,

அப்ேபாது நீ ெசய்யமுடியும்.
28 நீ ஏேதனும் ெசய்யத் தீர்மானித்தால், அது
ெவற்றியைடயும்,
உனது எதிர்காலம் ஒளிமயமாக இருக்கும்.

29 ெபருைமயுள்ேளாைர ெவட்கமைடயச்
ெசய்கிறார்.
ஆனால் ேதவன் எளிேயாருக்கு உதவுகிறார்.

30 அப்ேபாது நீ தவறு ெசய்யும் ஜனங்களுக்கு உதவ
முடியும்.
நீ ேதவனிடம் ெஜபிப்பாய். அவர் அந்த

ஜனங்களுக்கு மன்னிப்பார்.
ஏெனனில் நீ அத்தைன பரிசுத்தமாக இருப்பாய்”

என்றான்.

ேயாபு பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு பதிலாக:
2 “நான் இன்ைறக்கு இன்னும்
மனங்கசந்து முைறயிடுகிேறன்.

ஏெனனில் நான் இன்னும்
துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

3 எங்ேக ேதவைனப் பார்க்கக் கூடுெமன நான்
அறிந்திருக்க ேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறன்.
ேதவனிடம் ேபாகும் வழிைய அறிய விரும்புகிேறன்.

4 நான் ேதவனிடம் என் நியாயத்ைத விளக்குேவன்.
நான் களங்கமற்றவெனனக் காட்டும்

விவாதங்களால் என் வாய் நிரம்பியிருக்கும்.
5 என் விவாதங்களுக்கு ேதவன் எவ்வாறு
பதிலளிப்பார் என்று அறிேவன்.
ேதவனுைடய பதில்கைளப் புரிந்துெகாள்ேவன்.

6 ேதவன் எனக்ெகதிராக அவரது வல்லைமையப்
பயன்படுத்துவாரா?
இல்ைல அவர் எனக்குச் ெசவிெகாடுப்பார்!

7 நான் ஒரு ேநர்ைமயான மனிதன்.
என் கைதைய நான் கூற, ேதவன் அனுமதிப்பார்.

அப்ேபாது என் நீதிபதி என்ைன
விடுதைலயாக்குவார்!

8 “ஆனால் நான் கிழக்ேக ேபானால், அங்ேக
ேதவன் இல்ைல.
நான் ேமற்ேக ேபானால், அங்கும் நான் ேதவைனக்

காேணன்.
9 ேதவன் வடக்ேக பணி ெசய்யும்ேபாது, நான்
அவைரப் பார்க்க முடியவில்ைல.
ேதவன் ெதற்ேக திரும்பும்ேபாதும், நான் அவைரக்

காணவில்ைல.
10 ஆனால் ேதவன் என்ைன அறிவார்.
அவர் என்ைனப்

பரிேசாதித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார், நான்
ெபான்ைனப்ேபான்று தூயவெனனக் காண்பார்.

11 ேதவன் விரும்புகிறபடிேய நான் எப்ேபாதும்
வாழ்ந்திருக்கிேறன்.
நான் ேதவைனப் பின்பற்றுவைத

நிறுத்தியேதயில்ைல.
12 நான் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்கு
எப்ேபாதும் கீழ்ப்படிகிேறன்.
என் உணைவக் காட்டிலும் அதிகமாக

ேதவனுைடய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்ைதகைள
நான் ேநசிக்கிேறன்.

13 “ஆனால் ேதவன் மாறுகிறதில்ைல.
ஒருவனும் ேதவனுக்ெகதிராக நிற்கமுடியாது.
ேதவன் தான் விரும்புகின்றவற்ைறெயல்லாம்

ெசய்கிறார்.
14 ேதவன் எனக்ெகன்று அவர் திட்டமிட்டவற்ைறச்
ெசய்வார்.
எனக்காக ேவறு பல திட்டங்கைளயும் அவர்

ைவத்திருக்கிறார்.
15 அதனாேல நான் ேதவனுக்குப்
பயந்திருக்கிேறன்.
இக்காரியங்கைள நான் புரிந்துக்ெகாள்கிேறன்.
ஆைகயால் நான் ேதவனுக்குப் பயந்திருக்கிேறன்.

16 ேதவன் என் இருதயத்ைத இைளக்கச்
(ேசார்வைடய) ெசய்கிறார், நான் என் ைதரியத்ைத
இழக்கிேறன்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்ைன அஞ்சச்

ெசய்கிறார்.
17 என் முகத்ைத மூடும் கருேமகத்ைதப் ேபான்று
எனக்கு ேநர்ந்த தீயகாரியங்கள் உள்ளன.
ஆனால் அந்த இருள் என்ைன அடக்காது.

“சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன், ஜனங்களின்
வாழ்வில் ேகடுகள் நிகழும் காலத்ைத
அறிந்த ேபாதும்

அவர் அதற்குப் பரிகாரம் ெசய்யும் காலத்ைத
அவைரப் பின்பற்றுேவார் அறியமுடியாமலிருப்பது
ஏன்?

2 “அயலானின் நிலத்தின் பகுதிைய அைடவதற்காக
ஜனங்கள் எல்ைலக் குறிப்புகைள மாற்றுகிறார்கள்.
ஜனங்கள் மந்ைதகைளத் திருடி, ேவறு ேமய்ச்சல்

நிலங்களுக்கு அைழத்துச் ெசல்கிறார்கள்.
3 ெபற்ேறாரற்ற அனாைதப் பிள்ைளகளுக்குச்
ெசாந்தமான கழுைதைய அவர்கள் திருடுகிறார்கள்.
விதைவ தான் பட்ட கடைனத் திருப்பிச்

ெசலுத்தும்வைர அவளது பசுைவக் கவர்ந்து
ெசன்றுவிடுகிறார்கள்.

4 ஏைழகள் வீடின்றி ஓரிடத்திலிருந்து மற்ேறார்
இடத்திற்கு அைலயும்படி வற்புறுத்துகிறார்கள்.
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தீேயாரிடமிருந்து அந்த ஏைழகள் தங்கைள
ஒளித்துக்ெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

5 “பாைலவனத்தில் உணவு ேதடி அைலயும் காட்டுக்
கழுைதகைளப்ேபால் ஏைழகள் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உணவு ேதடுவதற்காக அதிகாைலயில்

எழுந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் குழந்ைதகளுக்காக உணவு ெபறும்

ெபாருட்டு அவர்கள் மாைலயில் ெவகு ேநரம்வைர
உைழக்கிறார்கள்.

6 வயல்களில் ைவக்ேகாலும் புல்லும் ெவட்டியபடி
ஏைழகள் இரவில் ெவகு ேநரம் உைழக்க ேவண்டும்.
வயல்களில் திராட்ைசப் பழங்கைளப் பறித்துச்

ேசர்ப்பவர்களாய், அவர்கள் ெசல்வந்தர்களுக்காக
உைழக்க ேவண்டும்.

7 இரவு முழுவதும் ஆைடயின்றி ஏைழகள் தூங்க
ேவண்டும்.
குளிரிலிருந்து காப்பதற்கு அவர்களுக்குப்

ேபார்ைவகள் இல்ைல.
8 அவர்கள் பர்வதங்களில் மைழயால்
நைனந்திருக்கிறார்கள்.
குளிரிலிருந்து காப்பதற்கு அவர்களுக்கு எதுவும்

இல்ைல.
எனேவ அவர்கள் ெபரிய பாைறகளுக்கு அருேக

அண்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.
9 தீேயார் பால் மணம் மாறாத குழந்ைதைய அதன்
தாயிடமிருந்து பிரிக்கிறார்கள்.
கடனுக்கு உறுதிப்ெபாருளாக அவர்கள் ஒரு

ஏைழயின் குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.
10 ஏைழகளுக்கு ஆைடயில்ைல. எனேவ அவர்கள்
ேவைல ெசய்யும்ேபாது நிர்வாணமாயிருக்கிறார்கள்.
தீேயாருக்கு அவர்கள் தானியக்கட்டுகைளச்

சுமந்துச் ெசல்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்த ஏைழகள் பசிேயாடிருக்கிறார்கள்.

11 ஏைழகள் ஒலிவ எண்ெணையப்
பிழிந்ெதடுக்கிறார்கள்.
திராட்ைசரசம் பிழியும் இடத்தில் அவர்கள்

திராட்ைசக்கனிகளின் ேமல் நடக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்குப் பருகுவதற்கு

எதுவுமில்ைல.
12 நகரத்தில் மரிப்ேபாரின் துயரக்குரல்கைள நீ
ேகட்க முடியும்.
துன்புறும் அந்த ஜனங்கள் உதவிக்காக

குரெலழுப்புகிறார்கள்.
ஆனால் ேதவன் ெசவிசாய்ப்பதில்ைல.

13 “சிலர் ஒளிக்கு எதிராகக் கலகம்
ெசய்கிறார்கள்.
ேதவன் விரும்புவது எதுெவன அவர்கள் அறிய

விரும்பமாட்டார்கள்.
ேதவன் விரும்புகிறபடி அவர்கள் வாழமாட்டார்கள்.

14 ஒரு ெகாைலகாரன் அதிகாைலயில் எழுந்து
திக்கற்ற ஏைழகைளக் ெகால்கிறான்.
இரவில் அவன் ஒரு திருடனாகிறான்.

15 விபச்சாரம் ெசய்பவன் (தகாத ெநறியில்
ஒழுகுபவன்) இரவுக்காகக் காத்திருக்கிறான்.

‘யாரும் என்ைனப் பார்க்கமாட்டார்கள்’ என அவன்
நிைனக்கிறான்.
ஆயினும் அவன் தனது முகத்ைத

மூடிக்ெகாள்கிறான்.

16 இரவில் இருள் சூழ்ந்திருக்கும்ேபாது, தீேயார்
ஜனங்களின் வீடுகைள உைடத்து உள்ேள
நுைழகிறார்கள்.
ஆனால் பகெலாளியில், அவர்கள் தங்கள்

வீடுகளுக்குள்ேளேய இருந்துெகாண்டு
பூட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஒளிையவிட்டு விலகியிருக்கிறார்கள்.

17 தீேயாருக்கு மிக இருண்ட இரவுகள் காைல
ேநரத்ைதப் ேபான்றது.
ஆம், அந்த மரண இருளின் பயங்கரத்ைத

அவர்கள் நன்றாக அறிவார்கள்!
18 “ெவள்ளப் ெபருக்கில் அடித்துச் ெசல்லப்படும்
ெபாருள்கைளப்ேபான்று தீேயார்
அகற்றப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான நிலம்

சபிக்கப்பட்டது, எனேவ அவர்கள் தங்கள்
வயல்களிலிருந்து திராட்ைசக் கனிகைளத்
திரட்டமாட்டார்கள்.

19 குளிர் காலத்துப் பனியிலிருந்து வரும்
தண்ணீைர, ெவப்பமும், உலர்ந்ததுமான காலம்
கவர்ந்துவிடும்.
எனேவ அந்தப் பாவிகள் கல்லைறக்குக்

ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
20 தீயவன் மரிப்பான், அவனது ெசாந்த தாயார் கூட
அவைன மறந்துவிடுவார்.
அவன் உடைலத் தின்னும் புழுக்கேள, அவைன

விரும்புகிறவளாயிருக்கும்.
ஜனங்கள் அவைன நிைனவுகூரமாட்டார்கள்.
எனேவ அத்தீயவன் மரத்துண்ைடப்ேபான்று

உைடந்துேபாவான்.
21 குழந்ைதகளற்ற ெபண்கைளத் (மலடிகைள)
தீேயார் துன்புறுத்துவர்.
கணவர்கைள இழந்த ெபண்களுக்கு

(விதைவகளுக்கு) உதவ அவர்கள் மறுக்கிறார்கள்.
22 ஆற்றலுள்ள மனிதர்கைள அழிக்க, தீேயார்
தங்கள் ஆற்றைலப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
தீேயார் ஆற்றல் ெபறக்கூடும், ஆனால்,

அவர்களுக்குத் தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயின் மீது
நிச்சயமில்ைல.

23 தீேயார் குறுகியகாலம் பாதுகாப்பாகவும்
ஆபத்தின்றியும் உணரலாம்.
ேதவன் அவர்கைள

கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
24 தீேயார் சிலகாலம் ெவற்றியைடயலாம்.
ஆனால் அவர்கள் அழிந்துப்ேபாவார்கள்.
தானியத்ைதப்ேபான்று அவர்கள்
அறுக்கப்படுவார்கள்.
அத்தீய ஜனங்கள் பிறைரப் ேபாலேவ

எல்ேலாராலும் ெவட்டி வீழ்த்தப்படுவார்கள்.
25 “இைவ உண்ைமெயன நான்
வாக்குறுதியளிக்கிேறன்!
நான் ெபாய் கூறியதாக யார் நிரூபிக்கக் கூடும்?
நான் தவறிைழத்ேதெனனயார் காட்டக் கூடும்?”

என்றான்.

பில்தாத் ேயாபுக்குப் பதில் கூறுகிறான்

சூகியனான பில்தாத் பதிலாக:
2 “ேதவேன அரசாள்பவர்.
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவருக்கு

பயந்து மதிக்கச் ெசய்கிறார்.

ேயாபு 24:5
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ேதவன் தமது உன்னதமான இடத்தில்
சமாதானமாக ைவக்கிறார்.

3 அவரது நட்சத்திரங்கைள எவரும் எண்ண
முடியாது.
ேதவனுைடய ெவளிச்சம் எல்ேலார்ேமலும்

உதிக்கிறது.
4 ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமான் யார் இருக்க
முடியும்?
மனித இனத்தில் ஒருவனும் உண்ைமயில்

தூயவனாக இருக்க முடியாது.
5 ேதவனுைடய கண்களுக்கு சந்திரன்
தூய்ைமயானேதா ஒளியுைடயேதா அல்ல.
நட்சத்திரங்களும் அவருைடய பார்ைவயில்

தூயைவ அல்ல.
6 ஜனங்கள் இன்னும் தூய்ைமயில் குைறந்தவர்கள்.
பூச்சிையப் ேபான்றும், புழுக்கைளப் ேபான்றும்

பயனற்றவர்கள்!” என்றான்.

ேயாபு பில்தாதுக்குப் பதில் தருகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு பதிலாக:
2 “பில்தாத், ேசாப்பார், எலிப்பாஸ்
ஆகிேயாேர, ேசார்வுற்று நலிந்த

இம்மனிதனுக்கு நீங்கள் எப்படி உதவி ெசய்தீர்கள்?
ஆம், நீங்கள் உண்ைமயிேலேய நல்ல

ஊக்கமூட்டுபவர்களாக இருந்திருக்கிறீர்கள்!
உண்ைமயிேலேய நீங்கள் என் தளர்ந்துப்ேபான
கரங்கைள மறுபடியும் ெபலப்படெசய்தீர்கள்.

3 ஆம், ஞானமற்றவனுக்கு நீங்கள் அற்புதமான
அறிவுைரையத் தந்திருக்கிறீர்கள்!
நீங்கள் எத்தைன ஞானவான்கள் என்பைத

உண்ைமயாகேவ காட்டியிருக்கிறீர்கள்!
4 இவற்ைறச் ெசால்ல உங்களுக்கு உதவியவர்
யார்?
யாருைடய ஆவி உங்களுக்கு எழுச்சியூட்டியது?

5 “பூமிக்கு அடியிலுள்ள ெவள்ளங்களில்
மரித்ேதாரின் ஆவிகள் பயத்தால் நடுங்குகின்றன.

6 ஆனால் ேதவனால் மரணத்தின் இடத்தில்
ெதளிவாகப் பார்க்க முடியும்.
மரணம் ேதவனிடமிருந்து மைறந்திருக்கவில்ைல.

7 ெவறுைமயான இடத்தில் ேதவன் வடக்கு
வானத்ைதப் பரப்பினார்.
ெவற்றிடத்தின் ேமல் ேதவன் பூமிையத்

ெதாங்கவிட்டார்.
8 ேதவன் அடர்ந்த ேமகங்கைள தண்ணீரால்
நிரப்புகிறார்.
மிகுந்த பாரம் ேமகங்கைள உைடத்துத்

திறக்காதபடி ேதவன் பார்க்கிறார்.
9 முழு நிலாவின் முகத்ைத ேதவன் மூடுகிறார்.
அவர் தமது ேமகங்கைள அதன் மீது விரித்து

அைதப் ேபார்த்துகிறார்.
10 ேதவன் ஒரு எல்ைலக் ேகாடுேபான்ற
வைளயத்ைத கடலில் வைரந்து
ஒளியும், இருளும் சந்திக்கும்படிச் ெசய்தார்.

11 ேதவன் பயமுறுத்தும்ேபாது
வாைனத் தாங்கும் அஸ்திபாரங்கள் அச்சத்தால்

நடுங்குகின்றன.
12 ேதவனுைடய வல்லைம கடைல
அைமதிப்படுத்துகிறது.
ேதவனுைடய ஞானம் ராகாபின் உதவியாளர்கைள

அழித்தது.

13 ேதவனுைட மூச்சு வானங்கைளத்
ெதளிவாக்கும்.
தப்பிச்ெசல்ல முயன்ற பாம்ைப ேதவனுைடய ைக

அழித்தது.
14 ேதவன் ெசய்கிற வியக்கத்தக்க காரியங்களில்
இைவ சிலேவ.
ேதவனிடமிருந்து ஒரு சிறிய இரகசிய ஒலிையேய

நாம் ேகட்கிேறாம்.
ேதவன் எத்தைன ேமன்ைமயானவரும்

வல்லைமயுள்ளவரும் என்பைத ஒருவனும்
உண்ைமயாகப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது” என்றான்.

பின்பு ேயாபு தன் விரிவுைரையத்
ெதாடர்ந்தான். அவன்,

2 “உண்ைமயாகேவ, ேதவன்
உயிேராடிருக்கிறார்.
ேதவன் உண்ைமயாக வாழ்வைதப்ேபால, அவர்

உண்ைமயாக என்ேனாடு அநீதியாய் நடக்கிறார்.
ஆம், சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்

வாழ்க்ைகையக் கசப்பாக்கினார்.
3 ஆனால் என்னில் உயிருள்ளவைரயிலும்
ேதவனுைடய உயிர்மூச்சு என் மூக்கில் இருக்கும்

மட்டும்
4 என் உதடுகள் தீயவற்ைறப் ேபசாது,
என் நாவு ஒருேபாதும் ெபாய் கூறாது.

5 நீங்கள் ெசால்வது சரிெயன நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நான் மரிக்கும் நாள் மட்டும், நான் களங்கமற்றவன்

என்று ெதாடர்ந்து ெசால்ேவன்.
6 நான் ெசய்த நல்லவற்ைறத் ெகட்டியாகப்

(இறுகப்) பிடித்துக்ெகாள்ேவன்.
நியாயமாக நடப்பைத விட்டுவிடமாட்ேடன்.
நான் வாழும்வைர என் மனச்சாட்சி என்ைன

உறுத்தாது.
7 ஜனங்கள் எனக்ெகதிராக எழுந்து நிற்கிறார்கள்.
தீேயார் தண்டிக்கப்படுவைதப் ேபால என்

பைகவர்கள் தண்டைன ெபறுவார்கள் என
நம்புகிேறன்.

8 ஒருவன் ேதவைனப்பற்றிக்
கவைலப்படாவிட்டால், அவன் மரிக்கும்ேபாது,
அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்ைகயுமில்ைல.
ேதவன் அவன் உயிைர எடுக்கும்ேபாது,

அம்மனிதனுக்கு நம்பிக்ைக எதுவுமில்ைல.
9 அத்தீயவனுக்குத் ெதால்ைலகள் விைளயும்,
அவன் ேதவைன ேநாக்கி உதவி ேவண்டுவான்.
ஆனால் ேதவன் அவனுக்குச்

ெசவிசாய்க்கமாட்டார்!
10 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம் ேபசுவதில்
அவன் களிப்பைடந்திருக்க ேவண்டும்.
எப்ேபாதும் அம்மனிதன் ேதவனிடம் ெஜபம்

ெசய்திருக்க ேவண்டும்.
11 “ேதவனுைடய வல்லைமையக் குறித்து நான்
உங்களுக்குப் ேபாதிப்ேபன்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய திட்டங்கைள

நான் உங்களிடம் மைறக்கமாட்ேடன்.
12 உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால் ேதவனுைடய
வல்லைமையக் கண்டிருக்கிறீர்கள்.
எனேவ அந்தப் பயனற்ற காரியங்கைள நீங்கள் ஏன்

ெசால்கிறீர்கள்?
13 தீேயாருக்காக ேதவன் திட்டமிட்டது இதுேவ
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சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடமிருந்து
ெகாடிேயார் இைதேய ெபறுவார்கள்.

14 தீயவனுக்குப் பல பிள்ைளகள் இருக்கலாம்.
ஆனால் அவனது பிள்ைளகள் மரிப்பார்கள்.
தீயவனின் பிள்ைளகளுக்கு உண்பதற்கு ேபாதிய

உணவு இராது.
15 அவனது எல்லாப் பிள்ைளகளும் மரிப்பார்கள்.
அவனது விதைவ அவனுக்காகத்

துக்கப்படமாட்டாள்.
16 தீேயானுக்குத் துகைளப்ேபான்று மிகுதியான
ெவள்ளி கிைடக்கலாம்.
களிமண் குவியைலப்ேபான்று அவனிடம் பல

ஆைடகள் இருக்கலாம்.
17 ஆனால் அவனது ஆைடகள் நல்லவனுக்குக்
கிைடக்கும்.
களங்கமற்ற ஜனங்கள் அவனது ெவள்ளிையப்

ெபறுவார்கள்.
18 தீயவன் ஒரு வீட்ைடக் கட்டலாம், ஆனால் அது
நீண்டகாலம் நிைலக்காது.
அது ஒரு சிலந்தி வைலையப்ேபான்றும்,

காவலாளியின் கூடாரத்ைதப்ேபான்றும் இருக்கும்.
19 தீயவன் ஒருவன் படுக்ைகக்குப் ேபாகும்ேபாது,
ெசல்வந்தனாக இருக்கலாம்.
ஆனால் அவனது கண்கைள அவன்

திறக்கும்ேபாது, எல்லா ெசல்வங்களும்
மைறந்திருக்கும்.

20 அவன் அச்சமைடவான்.
அது ெவள்ளப் ெபருக்ைகப் ேபான்றும், புயல்வீசி

எல்லாவற்ைறயும் அடித்துச் ெசல்வைதப்ேபான்றும்
இருக்கும்.

21 கிழக்குக் காற்று அவைன அடித்துச் ெசல்லும்,
அவன் அழிந்துேபாவான்.
புயல் அவன் வீட்டிலிருந்து அவைன இழுத்துச்

ெசல்லும்.
22 புயலின் வல்லைமயிலிருந்து தீயவன் ஓடிப்ேபாக
முயல்வான்
ஆனால், இரக்கமின்றி புயல் அவைனத் தாக்கும்.

23 தீயவன் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது, மனிதர்கள்
ைகெகாட்டுவார்கள்.
தீயவன் வீட்ைடவிட்டு ஓடுகிறேபாது, அவர்கள்

அவைனப் பார்த்து சீட்டியடிப்பார்கள்.”

ஞானத்தின் மதிப்பு

“ெவள்ளிைய ஜனங்கள் ெபறும் சுரங்கங்கள்
உண்டு,
ஜனங்கள் ெபான்ைன உருக்கிப் புடமிடும்

(தூயதாக்கும்) இடங்கள் உண்டு.
2 மனிதர்கள் நிலத்திலிருந்து இரும்ைப
ெவட்டிெயடுக்கிறார்கள்,
ெசம்பு பாைறயிலிருந்து உருக்கி எடுக்கப்படுகிறது.

3 ேவைலயாட்கள் குைககளுக்குள் விளக்குகைள
எடுத்துச்ெசல்கிறார்கள்.
அைவகைள குைககளின் ஆழமான பகுதிகளில்

ேதடுகிறார்கள்.
ஆழ்ந்த இருளில் அவர்கள் பாைறகைளத்

ேதடிப்பார்க்கிறார்கள்.
4 தாது இருக்கும் பகுதிகைளத் ேதடி,
ேவைலயாட்கள் நிலத்தினுள் ஆழமாகத்
ேதாண்டுகிறார்கள்.

ஜனங்கள் வசிக்காத (வாழாத) தூரமான
இடங்களிலும், ஒருவரும் ெசன்றிராத இடங்களிலும்,
அவர்கள் நிலத்தினுள் ஆழமாகப் ேபாகிறார்கள்.
மற்ற ஜனங்கைளக் காட்டிலும் ஆழமான

இடங்களில், அவர்கள் கயிறுகளிலிருந்து
ெதாங்குகிறார்கள்.

5 நிலத்தின் ேமல் உணவு விைளகிறது,
ஆனால் நிலத்திற்குக் கீேழ, அைனத்தும்

ெநருப்பினால் உருக்கப்பட்டதுேபால, அது ேவறு
மாதிரியாகத் ேதான்றுகிறது.

6 நிலத்தின் கீேழ இந்திர நீலக்கற்கள் காணப்படும்.
அங்குத் தூயப் ெபான் ெபாடிகள் உண்டு.

7 நிலத்தின் கீழுள்ள பாைதகைளப்பற்றிக் காட்டுப்
பறைவகள் கூட அறியாது.
அந்த இருண்ட பாைதகைள வல்லூறும்

பார்த்ததில்ைல.
8 காட்டு மிருகங்கள் அப்பாைதயில் நடந்ததில்ைல.
சிங்கங்கள் அவ்வழியில் பயணம் ெசய்ததில்ைல.

9 ேவைலயாட்கள் மிகக் கடினமான பாைறகைளத்
ேதாண்டுகிறார்கள்.
அப்பணியாட்கள் பர்வதங்கைள ேதாண்டி அதைன

ெவட்டாந்தைரயாக்குகிறார்கள்.
10 ேவைலயாட்கள் பாைறகளினூேட நீர்க்
கால்கைள ெவட்டுகிறார்கள்.
எல்லா பாைறகளின் ெபாக்கிஷங்கைளயும்

அவர்கள் பார்க்கிறார்கள்.
11 பணியாட்கள் தண்ணீைரத் தைட ெசய்ய,
அைணகைளக் கட்டுகிறார்கள்.
அவர்கள் மைற ெபாருைள ெவளிச்சத்திற்குக்

ெகாண்டுவருகிறார்கள்.
12 “ஆனால் ஒருவன் ஞானத்ைத எங்ேக
காண்பான்?
நாம் எங்கு புரிந்துெகாள்ளுதைலக் காண முடியும்?

13 ஞானம் எத்தைன விைலயுயர்ந்தது என நாம்
அறிேயாம்,
பூமியின் ஜனங்கள் நிலத்ைதத் ேதாண்டி,

ஞானத்ைதக் கண்டைடய முடியாது.
14 ஆழமான சமுத்திரம், ‘ஞானம் இங்கு என்னிடம்
இல்ைல’ என்கிறது.
கடல், ‘ஞானம் இங்கு என்னிடம் இல்ைல’

என்கிறது.
15 மிகத்தூய ெபான்னாலும் கூட, உங்களால்
ஞானத்ைத வாங்கமுடியாது!
ஞானத்ைத வாங்கப் ேபாதுமான அளவு ெவள்ளி

இவ்வுலகில் இராது!
16 ஓபீரின் தங்கத்தாேலா, ேகாேமதகத் தாேலா,
இந்திர நீலக்கல்லாேலா,
நீங்கள் ஞானத்ைத வாங்க முடியாது.

17 ஞானம் ெபான் அல்லது படிகத்ைதக் காட்டிலும்
சிறப்பானது!
ெபான்னில் பதிக்கப்ெபற்ற விைலயுயர்ந்த

கற்களால் ஞானத்ைத வாங்கமுடியாது.
18 பவளம், சூரியகாந்தம் ஆகியவற்றிலும் ஞானம்
உயர்ந்தது.
சிவந்தக் கற்கைளக் காட்டிலும் ஞானம்

விைலயுயர்ந்தது.
19 எத்திேயாப்பியா நாட்டின் புஷ்பராகம்
ஞானத்ைதப்ேபான்று விைலமதிப்பபுைடயதல்ல.
தூயப் ெபான்னால் உங்களால் ஞானத்ைத

வாங்கமுடியாது.
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20 “எனேவ ஞானம் எங்கிருந்து வருகிறது?
எங்கு நாம் புரிந்துெகாள்ளுதைலக் காண முடியும்?

21 பூமியின் உயிரினங்களுக்கு எல்லாம் ஞானம்
மைறந்திருக்கிறது.
வானத்துப் பறைவகள் கூட ஞானத்ைதக் காண

முடியாது.
22 மரணமும் அழிவும், ‘நாங்கள் ஞானத்ைதக்
கண்டதில்ைல.
நாங்கள் அைதக் குறித்த வதந்திகைளக்

காதினால் மட்டும் ேகட்ேடாம்’ என்கின்றன.
23 “ேதவன் மட்டுேம ஞானத்தின் வழிைய
அறிகிறார்.
ேதவன் மட்டுேம ஞானம் இருக்குமிடத்ைத

அறிகிறார்.
24 பூமியின் இறுதிப் பகுதிகைளயும் ேதவனால்
பார்க்க முடிகிறது.
வானின் கீழுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ேதவன்

பார்க்கிறார்.
25 ேதவன் காற்றிற்கு அதன் வல்லைமைய
அளித்தார்.
கடல்கைள எத்தைன ெபரிதாக பைடக்க

ேவண்டுெமன்று ேதவன் முடிெவடுத்தார்.
26 எங்ேக மைழைய அனுப்புவெதன்றும்,
இடி முழக்கங்கைள எங்ேக ெசலுத்துவெதன்றும்

ேதவன் முடிெவடுக்கிறார்.
27 ேதவன் ஞானத்ைதக் கண்டு, அைதப் பற்றி
ேயாசித்தார்.
ஞானத்தின் மதிப்ைப ேதவன் கண்டு, அதைன

ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
28 ேதவன் மனிதைர ேநாக்கி, ‘கர்த்தருக்கு
பயப்படுங்கள், அவைர மதியுங்கள்.
அதுேவ ஞானம் ஆகும், தீைமச் ெசய்யாதீர்கள்

அதுேவ புரிந்து ெகாள்ளும் திறன் ஆகும்!’” என்றார்.

ேயாபு அவனது ேபச்ைசத் ெதாடர்கிறான்

ேயாபு அவனுைடய ேபச்ைசத்
ெதாடர்ந்தான்.

2 ேயாபு: “ேதவன் என்ைனக்
கண்காணித்துக் கவனித்து வந்தேபாது,
பல மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தாற்ேபான்று என்

வாழ்க்ைக அைமயாதா என விரும்புகிேறன்.
3 அந்நாட்களில் ேதவனுைடய ஒளி என் மீது
பிரகாசித்ததால், நான் இருளின் ஊேட நடக்க
முடிந்தது.
ேதவன் நான் வாழ ேவண்டிய சரியான வழிையக்

காண்பித்தார்.
4 நான் ெவற்றிகரமானவனாகவும், ேதவன் எனக்கு
ெநருங்கிய நண்பராகவும் இருந்த நாட்கைள நான்
விரும்புகிேறன்.
அந்நாட்களில் ேதவன் என் வீட்ைட

ஆசீர்வதித்தார்.
5 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்ேனாடிருந்தும்,
என் பிள்ைளகள் என்னருேக இருந்ததுமான
காலத்ைத நான் விரும்புகிேறன்.

6 என் வாழ்க்ைக மிக நன்றாக இருந்த காலம் அது.
நான் பாேலட்டில் என் கால்கைளக் கழுவிேனன்,

சிறந்த எண்ெணய்கள் என்னிடம் ஏராளம் இருந்தன.
7 “நான் நகரவாயிலுக்குச் ெசன்று,
ெபாது ஜனங்கள் கூடும் இடத்தில் நகர

மூப்பர்களுடன் வீற்றிருந்த நாட்கள் அைவ.

8 அங்கு எல்லா ஜனங்களும் எனக்கு
மதிப்பளித்தார்கள்!
நான் வருவைதப் பார்க்கும்ேபாது இைளஞர்கள்

என் பாைதயிலிருந்து (எனக்கு வழிவிட்டு) விலகி
நின்றார்கள்.
முதிேயார் எழுந்து நின்றனர்.
என்ைன அவர்கள் மதித்தைதக் காட்டும் ெபருட்டு

அவர்கள் எழுந்தனர்.
9 ஜனங்களின் தைலவர்கள் ேபசுவைத
நிறுத்தினார்கள்.
பிறரும் அைமதியாயிருக்கும்படி அவர்கள் தங்கள்

ைககைள வாய்களில் ைவத்தார்கள்.
10 மிக முக்கியமான தைலவர்கள் கூட தங்கள்
சத்தத்ைதக் குைறத்து (தாழ்ந்த ெதானியில்)
ேபசினார்கள்.
ஆம், அவர்கள் நாவு வாயின்ேமல் அன்னத்தில்

ஒட்டிக்ெகாண்டாற்ேபாலத் ேதான்றிற்று.
11 ஜனங்கள் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தார்கள்,
என்ைனப்பற்றி நல்ல காரியங்கைளச்

ெசான்னார்கள்.
12 ஏெனனில், ஏைழ உதவிக்காக கூப்பிட்டேபாது,
நான் உதவிேனன்.
நான் ெபற்ேறாரற்ற பிள்ைளகளுக்கும்,

கவனிப்பாரற்ற பிள்ைளகளுக்கும் உதவிேனன்.
13 ெகட்டுப்ேபான மனிதன் என்ைன
ஆசீர்வதித்தான்.
உதவி ேதைவப்பட்ட விதைவகளுக்கு நான்

உதவிேனன்.
14 ேநர்ைமயான வாழ்க்ைகைய நான் ஆைடயாக
உடுத்தியிருந்ேதன்.
நியாயம் எனக்கு அங்கியாகவும்,

தைலப்பாைகயாகவும் அைமந்தது.
15 குருடர்களுக்கு நான் கண்களாேனன்.
அவர்கள் ேபாகேவண்டிய இடத்திற்கு வழி

நடத்திேனன்.
முடவருக்கு நான் காலாேனன்.
அவர்கள் ேபாகேவண்டிய இடத்திற்கு அவர்கைளச்

சுமந்து ெசன்ேறன்.
16 நான் ஏைழகளுக்குத் தந்ைதையப்
ேபான்றிருந்ேதன்.
நான் அறிந்திராத ஜனங்களுக்கு உதவிேனன்.
நியாயசைபயில் அவர்களின் வழக்கு ெவற்றிப்ெபற

உதவிேனன்.
17 நான் தீேயாரின் ஆற்றைல அழித்ேதன்.
அவர்களிடமிருந்து களங்கமற்ேறாைரக்

காப்பாற்றிேனன்.
18 “என் குடும்பத்தினர் என்ைனச் சூழ்ந்திருக்க
வயது முதிர்ந்தவனாக நீண்ட காலம் வாழ்ேவன்

என எண்ணியிருந்ேதன்.
19 பனிப்படர்ந்த கிைளகளும் தண்ணீைர
மிகுதியாகப் ெபற்ற ேவர்கைளயுமுைடய
ஆேராக்கியமான ெசடிையப்ேபால
நானும் ஆேரக்கியமாயிருப்ேபன் என

எண்ணியிருந்ேதன்.
20 என் ெபலன் ெதாடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது.
என் ைகயிலுள்ள வில் புதுப்ெபலன் ெகாண்டது.

21 “கடந்தக் காலத்தில், ஜனங்கள் எனக்குச் ெசவி
ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் எனது அறிவுைரக்காகக்

காத்திருந்தேபாது அைமதியாக இருந்தார்கள்.
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22 நான் ேபசி முடித்தப் பின்பு, எனக்குச் ெசவி
ெகாடுத்த ஜனங்கள், அதற்குேமல் எைதயும்
கூறவில்ைல.
என் வார்த்ைதகைள அவர்கள் மகிழ்சியாக

ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
23 மைழக்காக காத்திருப்பைதப்ேபால நான்
ேபசுவதற்காக ஜனங்கள் காத்திருந்தார்கள்.
வசந்த காலத்தில் தைர மைழைய

உறிஞ்சுவதுேபால, அவர்கள் என் வார்த்ைதகைள
குடித்தார்கள்.

24 நான் அந்த ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து சிரித்ேதன்.
அவர்களால் அைத நம்ப முடியவில்ைல.
என் புன்னைக அவர்களுக்கு நல்லுணர்ைவக்

ெகாடுத்தது.
25 நான் ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக இருந்தும்
கூட, நான் அந்த ஜனங்கேளாடிருப்பைதத் ேதர்ந்
ெதடுத்ேதன்.
பாைளயத்தில் தனது ேசைனகேளாடு வீற்றிருக்கும்

ராஜாைவப் ேபான்று,
நான் துயரமுற்ற ஜனங்களுக்கு ஆறுதல்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
“ஆனால் இப்ேபாது, என்ைனக் காட்டிலும்
இைளஞர்கள் கூட என்ைனக்
ேகலிச்ெசய்கிறார்கள்.

அவர்களின் தந்ைதகைள நான் என் மந்ைதையக்
காக்கும் நாய்கேளாேட ைவக்கவும் ெவட்கப்
பட்டிருப்ேபன்.

2 அந்த இைளஞர்களின் தந்ைதகள் எனக்கு உதவ
முடியாதபடிச் ேசார்ந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள், அவர்களின்

கைளத்துப்ேபான தைசநார்கள் வலிைமயும்
ஆற்றலுமற்றுக் காணப்படுகின்றன.

3 அவர்கள் மரித்தவர்கைளப் ேபாலிருக்கிறார்கள்,
அவர்கள் உண்பதற்கு எதுவுமில்லாமல்
பட்டினியாயிருக்கிறார்கள்.
எனேவ அவர்கள் பாைலவனத்தின் உலர்ந்த

அழுக்ைக உண்கிறார்கள்.
4 அவர்கள் பாைலவனத்திலுள்ள உப்புத்
தாவரங்கைளப் பறித்ெதடுக்கிறார்கள்.
மரத்தின் ேவர்கைள அவர்கள் தின்றார்கள்.

5 அவர்கள் பிற ஜனங்களிடமிருந்து
துரத்தப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் கள்ளர் என ஜனங்கள் அவர்கைள

உரத்தக் குரலில் சத்தமிட்டார்கள்.
6 அவர்கள் உலர்ந்த ஆற்றுப் படுைககளிலும்,
மைலப்பக்கத்துக் குைகளிலும் நிலத்தின்

துவாரங்களிலும் வாழேவண்டும்.
7 அவர்கள் புதர்களில் ஊைளயிடுகிறார்கள்.
முட்புதர்களின் கீேழ அவர்கள்

ஒதுங்கியிருக்கிறார்கள்.
8 தங்கள் நாட்ைடவிட்டு விரட்டியடிக்கப்பட்ட,
ெபயரற்ற,
தகுதியில்லாத ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் அவர்கள்!

9 “இப்ேபாது அந்த மனிதர்களின் குமாரர்கள்
என்ைனக் ேகலிச் ெசய்யும் பாடல்கைள
பாடுகிறார்கள்.
என் ெபயர் அவர்களுக்கு ஒரு ெகட்ட வார்த்ைத

ஆயிற்று.

10 அந்த இைளஞர்கள் என்ைன ெவறுக்கிறார்கள்,
அவர்கள் என்னிலிருந்து தூரத்தில் ேபாய்
நிற்கிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என

நிைனக்கிறார்கள்.
அவர்கள் என் முகத்தில் உமிழவும் ெசய்கிறார்கள்!

11 ேதவன் என் வில்லின் நாைண அறுத்துப் ேபாட்டு
என்ைனத் தளர்ச்சியைடயச் ெசய்தார்.
அந்த இைளஞர்கள் நிறுத்தாது, எனக்ெகதிராகத்

தங்கள் ேகாபத்ைதெயல்லாம் காட்டினார்கள்.
12 அவர்கள் என் வலது பக்கத்தில்
தாக்குகிறார்கள்.
அவர்கள் என் பாதங்கைள அகல

தள்ளிவிட்டார்கள்.
நான் தாக்கப்படும் நகரத்ைதப்ேபால் இருக்கிேறன்.
என்ைனத் தாக்கி அழிப்பதற்கு அவர்கள் என்

சுவர்களுக்ெகதிராக அழுக்குகைளக்
கட்டுகிறார்கள்.

13 அவர்கள் என் பாைதைய ெகடுத்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அழிப்பதில்

ெவற்றியைடகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு யாரும் ேதைவயில்ைல.

14 அவர்கள் சுவரில் துைளயிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் அதன் வழியாக விைரந்து வருகிறார்கள்.
உைடயும் கற்கள் என்மீது விழுகின்றன.

15 நான் பயத்தால் நடுங்குகிேறன்.
காற்று ெபாருள்கைளப் பறக்கடிப்பைதப்ேபால

அந்த இைளஞர்கள் என் மகிைமையத்
துரத்திவிடுகிறார்கள்.
என் பாதுகாப்பு ஒரு ேமகத்ைதப்ேபான்று

மைறகிறது.
16 “இப்ேபாது என் உயிர் நீங்கும் நிைலயில்
உள்ளது.
நான் விைரவில் மடிேவன்.
துன்பத்தின் நாட்கள் என்ைனப்

பற்றிக்ெகாண்டன.
17 என் எலும்புகள் எல்லாம் இரவில் வலிக்கின்றன.
என்ைனக் கடித்துக்குதறும் ேவதைன

நிற்கேவயில்ைல.
18 ேதவன் என் ேமற்சட்ைடயின் கழுத்துப்
பட்ைடையப் பற்றியிழுத்து
என் ஆைடகைள உருவின்றி சிைதத்தார்.

19 ேதவன் என்ைனச் ேசற்றினுள் தள்ளினார்.
நான் அழுக்ைகப் ேபான்றும் சாம்பைலப் ேபான்றும்

ஆேனன்.
20 “ேதவேன, உம்மிடம் உதவிக்காக
ேவண்டுகிேறன், ஆனால் நீர் பதிலளிப்பதில்ைல.
நான் எழுந்து நின்று ெஜபம் ெசய்கிேறன், ஆனால்

நீர் என்னிடம் பாராமுகமாயிருக்கிறீர்.
21 ேதவேன, நீர் என்னிடம் ெகாடுைமயாக நடந்தீர்.
என்ைனத் தாக்குவதற்கு நீர் உமது வல்லைமையப்

பயன்படுத்தினீர்.
22 ேதவேன, பலத்த காற்று என்ைனப்
பறக்கடிக்குமாறு ெசய்தீர்.
புயலில் நீர் என்ைன ெவளிேய வீசினீர்.

23 நீர் என்ைன மரணத்திற்கு வழி நடத்துவீர் என
அறிேவன்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் மடிய (மரிக்க) ேவண்டும்.

24 “ஆனால், ஏற்ெகனேவ அழிந்தவைன
மீண்டும் நிச்சயமாய் ஒருவனும் தாக்கமாட்டான்.
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25 ேதவேன, ெதால்ைலகளுள்ள ஜனங்களுக்காக
நான் அழுேதன் என்பைத நீர் அறிவீர்.
ஏைழகளுக்காக என் இருதயம் துயருற்றது

என்பைத நீர் அறிவீர்.
26 நான் நல்லவற்ைற எதிர்பார்த்தேபாது, தீயைவ
ேநர்ந்தன.
நான் ஒளிையத் ேதடியேபாது, இருள் வந்தது.

27 நான் உள்ேள கிழிந்துேபாேனன், என் துன்பம்
நிற்கவில்ைல.
இன்னும் வரப்ேபாகும் துன்பங்கள் மிகுதி.

28 நான் எப்ேபாதும் துக்கமாயிருக்கிேறன்,
அதனால் நான் எந்த ஆறுதலும் ெபறவில்ைல.
நான் சைபயில் எழுந்து நின்று, உதவிக்காகக்

கூக்குரலிட்ேடன்.
29 நான் காட்டு நாய்கைளப்ேபாலவும்
ெநருப்புக் ேகாழிகைளேபாலவும்

தனித்தவனாேனன்.
30 என் ேதால் ெநருப்பினால் எரிந்து உரிந்து
கழன்றுேபாகிறது.
என் உடல் காய்ச்சலால் சுடுகிறது.

31 துக்கமான பாடல்கைளப் பாட என் தம்புரு
மீட்டப்பட்டுள்ளது.
துக்கமான அழுைகையப் ேபான்று என்

புல்லாங்குழலின் குரல் ஒலிக்கிறது.
“என்ைனக் கவர்கின்ற ஒரு கன்னிப்
ெபண்ைணப் பாராதிருக்கும்படி
என் கண்கேளாடு நான் ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்துக்ெகாண்ேடன்.
2 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் ஜனங்களுக்கு என்ன
ெசய்கிறார்?
உயரத்திலுள்ள பரேலாகத்தின் வீட்டிலிருந்து

எவ்வாறு ேதவன் ஜனங்களுக்குத் திரும்பக்
ெகாடுக்கிறார்?

3 ேதவன் ெதால்ைலையயும் அழிைவயும் ெகட்ட
ஜனங்களுக்கு அனுப்புகிறார்.
தவறு ெசய்ேவார்க்கு அழிைவ அனுப்புகிறார்.

4 நான் ெசய்கிற ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவன்
அறிகிறார்.
நான் எடுக்கும் ஒவ்ேவார் அடிையயும் ேதவன்

காண்கிறார்.
5 “நான் ெபாய்களாலான வாழ்க்ைக
வாழ்ந்திருந்தால்
அல்லது நான் ெபாய் ெசால்லவும் ஜனங்கைள

ஏமாற்றவும் ஓடியிருந்தால்,
6 அப்ேபாது, ேதவன் என்ைனச் சீர்தூக்கிப்
பார்ப்பதற்குத் தக்க அளவு ேகாைலப்
பயன்படுத்தட்டும்.
அப்ேபாது நான் களங்கமற்றவன் என்பைத ேதவன்

அறிவார்!
7 நான் சரியான பாைதக்குப் புறம்ேப நடந்தால்,
என் கண்கள் என் இருதயத்ைத தீைமக்கு ேநேர

நடத்தினால்,
என் ைககளில் பாவத்தின் அழுக்குப்

படிந்திருந்தால், அப்ேபாது ேதவன் அறிவார்,
8 அப்ேபாது நான் நட்ட பயிர்கைளப் பிறர்
உண்ணட்டும்,
என் பயிர்கள் பிடுங்கப்படட்டும்.

9 “நான் ெபண்களிடம் காம இச்ைச (ேமாகம்)
ெகாண்டிருந்தால்.

அயலானின் மைனவிேயாடு தகாத ெநறியில்
நடக்கும்படி அவன் கதவருேக காத்திருந்தால்.

10 அப்ேபாது, எனது மைனவி மற்ெறாருவனின்
உணைவச் சைமக்கட்டும்,
பிற மனிதன் அவேளாடு படுத்திருக்கட்டும்.

11 ஏெனனில் உடலுறவால் விைளயும் பாவம்
அவமானத்திற்குரியது.
அது தண்டைன ெபறக்கூடியக் பாவமாகும்.

12 பாலின உறவு சம்மந்தமான பாவம்
அைனத்ைதயும் அழிக்கும்வைர எரியும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றது.
நான் இதுவைரச் ெசய்த அைனத்ைதயும், எனது

உடைமகள் யாவற்ைறயும் அது அழித்துவிடும்!
13 “என் அடிைமகளுக்கு என்னிடம் ஏேதா
குைறபாடு ஏற்பட்டேபாது
அவர்களிடம் நியாயமாயிருக்க நான்

மறுத்திருந்தால்,
14 நான் ேதவைனச் சந்திக்கும்ேபாது என்ன
ெசய்ேவன்?
நான் ெசய்தைதக் குறித்து ேதவன் விளக்கம்

ேகட்டால் நான் என்ன ெசால்ேவன்?
15 என் தாயின் கர்ப்பத்தில் ேதவன் என்ைன
உண்டாக்கினார், ேதவன் என் அடிைமகைளயும்
உண்டாக்கினார்,
நம்முைடய தாயின் கருவில் ேதவன் நமக்கு

உருவம் ெகாடுத்தார்.
16 “நான் ஏைழகளுக்கு உதவ ஒருேபாதும்
மறுத்ததில்ைல.
விதைவகளுக்குத் ேதைவயானவற்ைற நான்

எப்ேபாதும் ெகாடுத்ேதன்.
17 நான் உணைவப் ெபாறுத்தமட்டில் சுய நலம்
பாராட்டியதில்ைல.
நான் எப்ேபாதும் அநாைதகளுக்கு

உணவளித்ேதன்.
18 தந்ைதயற்ற பிள்ைளகளுக்கு என் வாழ்க்ைக
முழுவதும், நான் ஒரு தந்ைதையப் ேபான்றிருந்ேதன்.
என் வாழ்க்ைக முழுவதும், நான் விதைவகைள

ஆதரித்து வந்திருக்கிேறன்.
19 ஆைடயில்லாததால் ஜனங்கள் துன்புறுவைதக்
கண்டேபாதும்,
ேமற்சட்ைடயில்லாத ஏைழையக் கண்டேபாதும்,

20 நான் அவர்களுக்கு எப்ேபாதும் ஆைடகைளக்
ெகாடுத்ேதன்.
என் ஆடுகளின் மயிைரப் பயன்படுத்தி, அவர்கள்

குளிர் நீங்கச் ெசய்ேதன். அவர்கள் தங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடு என்ைன ஆசீர்வதித்தார்கள்.

21 வாயிலில் ஒரு அநாைத வந்து உதவி ேவண்டி
நிற்கும்ேபாது
நான் என் ைகமுட்டிைய ஒருேபாதும்

ஆட்டியதில்ைல.
22 நான் எப்ேபாேதனும் அப்படிச் ெசய்திருந்தால்,
அப்ேபாது என் கரம் ேதாளிலிருந்து விழுந்திருக்கும்
என நான் நம்புகிேறன்!
என் கரம் எலும்புக் குழியிலிருந்து

அகற்றப்பட்டிருக்கும் என நான் நம்புகிேறன்!
23 ஆனால் நான் அத்தைகய தீயகாரியங்கள்
எைதயும் ெசய்யவில்ைல.
நான் ேதவனுைடய தண்டைனக்கு

அஞ்சியிருக்கிேறன்.
அவரது மகத்துவம் என்ைன அச்சுறுத்துகிறது.
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24 “நான் என் ெசல்வங்களில் நம்பிக்ைக
ைவத்ததில்ைல.
எனக்கு உதவுவதற்காக நான் எப்ேபாதும்

ேதவைனேய நம்பியிருந்ேதன்.
தூய ெபான்னிடம், ‘நீேய என் நம்பிக்ைக’ என்று

நான் கூறியதில்ைல,
25 நான் ெசல்வந்தனாக இருந்ேதன்.
ஆனால் அது என்ைனப்

ெபருைமக்காரனாக்கவில்ைல!
நான் மிகுதியான ெபாருைளச் சம்பாதித்ேதன்.
ஆனால், என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்தியது

அதுவல்ல!
26 நான் ஒளிவிடும் சூரியைனேயா, அழகிய
சந்திரைனேயா
ஒருேபாதும் ெதாழுதுெகாண்டதில்ைல.

27 சூரியன் அல்லது சந்திரைன
ெதாழுதுெகாள்ளுமளவிற்கு
நான் ஒருேபாதும் மூடனாக இருந்ததில்ைல.

28 அதுவும் தண்டிக்கப்படேவண்டிய பாவம் ஆகும்.
நான் அப்ெபாருள்கைள

ெதாழுதுெகாண்டிருந்திருப்ேபனாகில் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம் உண்ைமயற்றவனாேவன்.

29 “என் பைகவர்கள் அழிந்தேபாது நான்
மகிழ்ச்சியைடந்ததில்ைல.
தீயைவ என் பைகவர்களுக்கு ேநரிட்டேபாது,

நான் அவர்கைளக் கண்டு நைகத்ததில்ைல.
30 என் பைகவர்கைள சபிப்பதாேலா, அவர்கள்
மரிக்க ேவண்டும் என விரும்பிேயா
என் வாய் பாவம் ெசய்ய நான் ஒருேபாதும்

அனுமதித்ததில்ைல.
31 நான் அந்நியருக்கு எப்ேபாதும் உணவளித்ேதன்
என்பைத
என் வீட்டிலுள்ேளார் எல்ேலாரும் அறிவார்கள்.

32 அந்நியர்கள் இரவில் ெதருக்களில் தூங்காதபடி
நான் எப்ேபாதும் அவர்கைள வீட்டினுள்ேள

வரேவற்ேறன்.
33 பிறர் தங்கள் பாவங்கைள மைறக்க
முயல்கிறார்கள்.
ஆனால் நான் என் குற்றத்ைத மைறத்ததில்ைல.

34 ஜனங்கள் என்ன ெசால்வார்கேளா?
என்று நான் அஞ்சியதில்ைல.
அந்த அச்சம் என்ைன அைமதியாயிருக்கச்
ெசய்ததில்ைல.
நான் ெவளிேய ேபாகாமலிருக்க அது

தைடயாயிருக்கவில்ைல.
என்ைன ஜனங்கள் ெவறுப்பதற்கு (ஜனங்களின்

ெவறுப்புக்கு) நான் அஞ்சவில்ைல.
35 “ஓ! யாேரனும் எனக்குச் ெசவிெகாடுக்க
ேவண்டுெமன விரும்புகிேறன்!
நான் எனது நியாயத்ைத விளக்கட்டும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எனக்குப் பதில்
தருவார் என விரும்புகிேறன்.
நான் ெசய்தவற்றில் தவெறன அவர் நிைனப்பைத

அவர் எழுதி ைவக்கட்டும் என்று நான் விரும்புகிேறன்.
36 அப்ேபாது என் கழுத்ைதச் சுற்றிலும் அந்த
அைடயாளத்ைத அணிந்துெகாள்ேவன்.
ஒரு கிரீடத்ைதப்ேபான்று அைத என் தைலேமல்

ைவப்ேபன்.
37 ேதவன் அைதச் ெசய்தால்.

நான் ெசய்த ஒவ்ெவான்ைறயும் விளக்கிக் கூற
முடியும்.
தைல நிமிர்ந்தபடிேய ஒரு தைலவைனப்ேபான்று

நான் ேதவனிடம் வர முடியும்.
38 “மற்ெறாருவனிடமிருந்து நான் என் நிலத்ைதத்

(அபகரிக்கவில்ைல) திருடவில்ைல.
நிலத்ைத திருடியதாக ஒருவனும் என் மீது குற்றம்

சாட்ட முடியாது.
39 நிலத்திலிருந்து நான் ெபற்ற உணவிற்காக
எப்ேபாதும் உழவர்களுக்கு ஊதியம்
ெகாடுத்துள்ேளன்.
ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான நிலத்ைத ைகப்பற்ற

நான் ஒருேபாதும் முயன்றதில்ைல.
40 நான் அத்தீயக்காரியங்கைள எப்ேபாேதனும்
ெசய்திருந்தால்
அப்ேபாது என் வயல்களில் ேகாதுைம, பார்லி

ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக முள்ளும் கைளகளும்
முைளக்கட்டும்!” என்றான்.
ேயாபின் வார்த்ைதகள் (ெசாற்கள்)
முடிவைடந்தன.

எலிகூ விவாதத்தில் பங்குக்ெகாள்கிறான்

அப்ேபாது ேயாபுவின் நண்பர்கள் மூவரும்
ேயாபுவுக்குப் பதில் கூற முயல்வைத
விட்டுவிட்டார்கள். தான் உண்ைமயாகேவ

களங்கமற்றவன் என ேயாபு உறுதியாக இருந்ததால்,
அவர்கள் தங்கள் முயற்சிையக் ைகவிட்டார்கள். 2

ஆனால், அங்கு எலிகூ என்னும் ெபயருள்ள ஒரு
இைளஞன் இருந்தான். அவன் பரெகேயலின்
குமாரன். அவன் பூசு என்னும் ெபயருள்ள ஒரு
மனிதனின் சந்ததியில் வந்தவன். எலிகூ ராம்
குடும்பத்தினன். எலிகூ ேயாபுவிடம் மிகுந்தக்
ேகாபமைடந்தான். ஏெனனில், ேயாபு தாேன சரியாக
நடந்துக் ெகாண்டான் எனச் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தான். ேதவைனக் காட்டிலும் தாேன
நியாயமானவன் என்று ேயாபு ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்தான். 3 ேயாபுவின் நண்பர்கள்
மூவரிடமும் எலிகூ ேகாபங்ெகாண்டான். ஏெனனில்,
ேயாபுவின் ேகள்விகளுக்கு அம்மூவரும் பதில் கூற
முடியவில்ைல. ேயாபு தவறு ெசய்தாெனன
அவர்களால் நிறுவமுடியவில்ைல. 4 எலிகூ
அங்கிருந்தவர்களில் வயதில்
இைளயவனாயிருந்தான். அதனால், பிறர்
ஒவ்ெவாருவரும் ேபசி முடிக்கும்வைர
காத்திருந்தான். அப்ேபாது அவன் ேபசத்
ெதாடங்கலாம் என உணர்ந்தான். 5 ேயாபுவின்
மூன்று நண்பர்களும் ெசால்வதற்கு இனி ஏதும்
இல்ைல என அப்ேபாது எலிகூ கண்டான். அதனால்
அவன் ேகாபமைடந்தான். 6 எனேவ, அவன்
ேபசத்ெதாடங்கினான். அவன்:
“நான் இைளஞன், நீங்கள் முதியவர்கள்.
ஆகேவதான் நான் நிைனப்பைத உங்களுக்குச்

ெசால்ல அஞ்சிேனன்.
7 நான் எனக்குள், ‘முதிேயார் முதலில் ேபச
ேவண்டும்.
முதிேயார் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
எனேவ அவர்கள் பல காரியங்கைளக்

கற்றிருக்கிறார்கள்’ என்று சிந்தித்ேதன்.

ேயாபு 31:24
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8 ஆனால் ேதவனுைடய ஆவி ஒருவைன ஞான
முள்ளவனாக்குகிறது.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய மூச்சு

ஜனங்கைளப் புரிய ைவக்கிறது.
9 முதிேயார் மட்டுேம ஞானவான்கள் அல்லர்.
சரியானைதப் புரிந்துெகாள்ேவார் முதிேயார்

மட்டுமல்லர்.
10 “எனேவ தயவுெசய்து எனக்குச் ெசவி
ெகாடுங்கள்!
நான் நிைனப்பைத உங்களுக்குச் ெசால்ேவன்.

11 நீங்கள் ேபசும்ேபாது நான் ெபாறுைமயாகக்
காத்திருந்ேதன்.
ேயாபுவுக்கு நீங்கள் கூறிய பதில்கைளக்

ேகட்ேடன்.
12 நீங்கள் கூறியவற்ைற நான் கவனமாகக்
ேகட்ேடன்.
உங்களில் ஒருவரும் ேயாபுைவ குற்றம்

கூறவில்ைல.
அவனுைடய விவாதத்திற்கு உங்களில் ஒருவரும்

பதில் கூறவில்ைல.
13 நீங்கள் மூவரும் ஞானத்ைதத்
கண்டைடந்ததாகக் கூறமுடியாது.
மனிதரல்ல, ேதவன் ேயாபுவின் விவாதங்களுக்குப்

பதில் கூறேவண்டும்.
14 ேயாபு அவனது விவாதங்கைள என்னிடம் முன்
ைவக்கவில்ைல.
எனேவ நீங்கள் மூவரும் பயன்படுத்திய

விவாதங்கைள நான் பயன்படுத்தமாட்ேடன்.
15 “ேயாபுேவ, இம்மனிதர்கள் தங்கள் விவாதத்தில்
ேதாற்றார்கள்.
அவர்கள் ேமலும் கூற எதுவுமில்ைல.
அவர்களிடம் ேவறு பதில்கள் இல்ைல.

16 ேயாபுேவ, இம்மனிதர்கள் உமக்குப் பதில்
கூறும்படி நான் காத்திருந்ேதன்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள்

அைமதியாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உம்ேமாடு விவாதிப்பைத

நிறுத்தியிருக்கிறார்கள்.
17 எனேவ இப்ேபாது என் பதிைல நான் உமக்குச்
ெசால்ேவன்.
ஆம், நான் நிைனப்பைத உமக்குக் கூறுேவன்.

18 நான் ெசால்வதற்கு நிரம்ப இருக்கிறது.
நான் அவற்ைறக் ெகாட்டிவிடப் ேபாகிேறன்.

19 திறக்கப்படாத புது திராட்ைசரசம் நிரம்பிய
புட்டிையப் ேபாலிருக்கிேறன்.
உைடத்துத் திறப்பதற்கு தயாராயிருக்கிற புது

திராட்ைசரசம் உைடய ேதால்ைபைய
ேபாலிருக்கிேறன்.

20 எனேவ நான் ேபசேவண்டும், அப்ேபாது நான்
நலமைடேவன்.
நான் ேபசேவண்டும், நான் ேயாபுவின்

விவாதத்திற்குப் பதில் கூறேவண்டும்.
21 பிறைர நடத்துவைதப்ேபால், நான் ேயாபுைவயும்
நடத்தேவண்டும்.
அவனிடம் நல்லவற்ைறச் ெசால்ல நான்

முயலமாட்ேடன்.
நான் ெசால்ல ேவண்டியைதச் ெசால்ேவன்.

22 நான் ஒருவைன மற்ெறாருவைனக் காட்டிலும்
சிறப்பாக நடத்தமுடியாது.

நான் அவ்வாறு ெசய்தால், அப்ேபாது ேதவன்
என்ைனத் தண்டிப்பார்!

“இப்ேபாது, ேயாபுேவ, என்ைனக்
கவனித்துக் ேகளும்:
நான் ெசால்கிறவற்றிற்குச் ெசவிெகாடும்.

2 நான் ேபச தயாராயிருக்கிேறன்.
3 என் இருதயம் ேநர்ைமயானது, எனேவ
ேநர்ைமயான வார்த்ைதகைளப் ேபசுேவன்.
எனக்குத் ெதரிந்தவற்ைறக் குறித்து நான்

உண்ைமயாக ேபசுேவன்.
4 ேதவனுைடய ஆவி என்ைன உண்டாக்கிற்று.
என் உயிர் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடமிருந்து

வந்தது.
5 ேயாபுேவ, நான் ெசால்வைதக் ேகளும்,
முடிந்தால் எனக்குப் பதில் ெசால்லும்.
உனது பதிைலத் தயாராக ைவத்திரும், அப்ேபாது

நீ என்ேனாடு விவாதிக்க முடியும்.
6 ேதவனுக்கு முன்பாக நீயும் நானும்
சமமானவர்கேள.
ேதவன் மண்ைணப் பயன்படுத்தி நம்மிருவைரயும்

உண்டாக்கினார்.
7 ேயாபுேவ, எனக்கு அஞ்சாமல் இரும்.
நான் உன்னிடம் கடினமாயிருக்கமாட்ேடன்.

8 “ஆனால் ேயாபுேவ, நீ ெசான்னைத நான்
ேகட்ேடன்.

9 நீ, ‘நான் பரிசுத்தமானவன் நான் களங்கமற்றவன்.
நான் தவேறதும் ெசய்யவில்ைல.
நான் குற்றமற்றவன்.

10 நான் தவேறதும் ெசய்யவில்ைல.
ஆனால் ேதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறார்.
ேதவன் என்ைன ஒரு பைகவைனப்ேபால்

நடத்தினார்.
11 ேதவன் என் கால்களில் விலங்கிட்டார்.
நான் ெசய்கிற ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவன்

கண்ேணாக்குகிறார்’ என்று ெசான்னாய்.
12 “ஆனால் ேயாபுேவ, நீ இவ்விஷயத்தில்
தவறியிருக்கிறாய்.
நீ தவறு ெசய்கிறாய் என்பைத நான் நிரூபிப்ேபன்.
ஏெனனில் ேதவன் எல்லா மனிதர்கைளயும்விட

அதிகமாக அறிந்திருக்கிறார்.
13 ேயாபுேவ, நீ ேதவேனாடு விவாதிக்கிறாய்.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் உனக்கு

விளக்கேவண்டுெமன நீ நிைனக்கிறாய்.
14 ேதவன் தாம் ெசய்கிற எல்லாவற்ைறயும்
விளக்கலாம்.
ெவவ்ேவறு வைககளில் ேதவன் ேபசலாம், ஆனால்

ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
15 ேதவன் கனவில் ஜனங்கேளாடு ேபசலாம்,
அல்லது இரவில் அவர்கள் ஆழ்ந்த நித்திைரக்
ெகாள்ளும்ேபாது தரிசனம் தந்து ேபசலாம்,
அவர்கள் ேதவனுைடய எச்சரிக்ைகையக்

ேகட்கும்ேபாது மிகவும் அச்சம்ெகாள்ளலாம்.
17 ஜனங்கள் தவறு ெசய்வைத நிறுத்தவும்
ெபருைமெகாள்வைத விடவும் ேதவன் எச்சரிக்ைக

ெசய்கிறார்.
18 மரணத்தின் இடத்திற்குப் ேபாகாதபடி
அவர்கைளக் காப்பதற்காக ேதவன் ஜனங்கைள
எச்சரிக்கிறார்.
ஒருவன் அழியாதபடி காப்பதற்கு ேதவன் அவ்வாறு

ெசய்கிறார்.
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19 “அல்லது ஒருவன் படுக்ைகயில் கிடந்து
ேதவனுைடய தண்டைனைய அனுபவிக்கும்ேபாது
ஒருவன் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கக்கூடும்.
ேவதைனயால் அம்மனிதைன ேதவன்

எச்சரிக்கிறார்.
எலும்ெபல்லாம் ெநாறுங்கும்படி அம்மனிதன்

ேநாைவ அனுபவிக்கிறான்.
20 அப்ேபாது அம்மனிதன் உண்ணமுடியாது.
மிகச் சிறந்த உணைவயும் ெவறுக்கும்படி அவன்

மிகுந்த ேநாைவ அனுபவிக்கிறான்.
21 அவன் மிகவும் ெமலிந்து எலும்புகள் ெவளித்
ேதான்றும்வைர
அவன் உடம்பு ெமலிந்து ேபாகும்.

22 அம்மனிதன் மரணத்தின் இடத்திற்கு அருேக
இருக்கிறான்.
அவன் வாழ்க்ைக மரணத்திற்கு அருகாைமயில்

உள்ளது.
23 ேதவனிடம் ஆயிரக்கணக்காக தூதர்கள்
இருப்பார்கள்.
அத்தூதர்களுள் ஒருவன் அம்மனிதைனக்

கண்ேணாக்கிக் ெகாண்டிருக்கலாம். அந்த தூதன்
அம்மனிதனுக்காகப் பரிந்துேபசி அவன் ெசய்த
நற்ெசயல்கைள எடுத்துைரக்கலாம்.

24 அந்த தூதன் அம்மனிதனிடம் இரக்கம்
காட்டலாம்.
அத்தூதன் ேதவனிடம், ‘மரணத்தின்

இடத்திலிருந்து அம்மனிதைனக் காப்பாற்றும்.
அவன் பாவத்திற்குப் பரிகாரமாக நான் ஒரு

வழிையக் கண்டு பிடித்திருக்கிேறன்’ எனலாம்.
25 அப்ேபாது அம்மனிதனின் உடல் மீண்டும்
இளைமயும், வலிைமயும் ெபறும்.
அவன் இளைமயிலிருந்தாற்ேபான்று இருப்பான்.

26 ேதவனிடம் ெஜபிப்பான், ேதவன் அவனுைடய
ெஜபத்திற்குப் பதில் தருவார்.
அம்மனிதன் களிப்பால் ஆரவாரித்து, ேதவைனத்

ெதாழுதுெகாள்வான்.
அப்ேபாது அம்மனிதன் மீண்டும் நல்வாழ்க்ைக

வாழ்வான்.
27 அப்ேபாது அம்மனிதன் ஜனங்களிடம்
அறிக்ைகயிடுவான்.
அவன், ‘நான் பாவம் ெசய்ேதன்.
நான் நல்லைதக் ெகட்டதாக்கிேனன்.
ஆனால் ேதவன் என்ைனத் தண்டிக்க ேவண்டிய

அளவு தண்டிக்கவில்ைல.
28 மரணத்தின் இடத்திற்குப் ேபாகாதபடி, ேதவன்
என் ஆத்துமாைவக் காப்பாற்றினார்.
இப்ேபாது மீண்டும் என் வாழ்க்ைகைய நான்

அனுபவிக்க முடியும்’ என்பான்.
29 “அம்மனிதனுக்காக மீண்டும், மீண்டும் ேதவன்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்கிறார்.

30 ஏெனன்றால், அம்மனிதைன எச்சரித்து, அவனது
ஆத்துமாைவ மரணத்தின் இடத்திலிருந்து
காப்பதால்
அம்மனிதன் வாழ்க்ைகைய அனுபவிக்க முடியும்

என்பதற்காக இைதச் ெசய்கிறார்.
31 “ேயாபுேவ, என்ைன கவனியும்.
நான் கூறுவைதக் ேகளும்.
அைமதியாக இரும், என்ைன ேபசவிடும்.

32 ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் என்ேனாடு கருத்து
ேவறுபாடு ெகாள்ளவிரும்பினால், அப்ேபாது நீர்
ேபசத் ெதாடங்கும்.
உமது விவாதத்ைதக் கூறும், ஏெனனில், நான்

உம்ைமத் திருத்த விரும்புகிேறன்.
33 ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் கூற
எதுவுமில்ைலெயனில், நான் ெசால்வைதக் ேகளும்.
அைமதியாக இரும், உமக்கு ஞானத்ைதப்

ேபாதிப்ேபன்” என்றான்.
பின்பு எலிகூ ெதாடர்ந்து ேபசினான்.
அவன்:

2 “நான் கூறுபவற்ைற ேகளுங்கள்,
ஞானிகேள,
நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள், அறிஞர்கேள.

3 உங்கள் நாவு, அது ெதாடுகிற உணைவ
ருசிக்கிறது.
உங்களது காது, அது ேகட்கிறவார்த்ைதகைளச்

ேசாதிக்கிறது.
4 எனேவ நாம் அந்த விவாதங்கைளச்
ேசாதிப்ேபாம், எது சரிெயன நாேம முடிவு
ெசய்ேவாம்.
எது நல்லெதன நாம் ஒருமித்திருந்து கற்ேபாம்.

5 ேயாபு, ‘ேயாபாகிய நான் களங்கமற்றவன்,
ேதவன் என்னிடம்

நியாயமுைடயவராயிருக்கவில்ைல.
6 நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் நீதி
எனக்ெகதிராக வழங்கப்பட்டது, அது நான்
ெபாய்யெனனக் கூறுகிறது.
நான் களங்கமற்றவன், ஆனால் மிக ேமாசமாகக்

காயமுற்ேறன்’ என்கிறான்.
7 “ேயாைபப்ேபால ேவெறவனாகிலும்
இருக்கிறானா?
நீங்கள் அவமானப்படுத்தினால் ேயாபு அைதப்

ெபாருட்படுத்துவதில்ைல.
8 ேயாபு தீேயாேராடு நட்புைடயவனாயிருந்தான்.
ேயாபு ெகட்ட ஜனங்கேளாடிருக்க விரும்புகிறான்.

9 ஏன் நான் அவ்வாறு ெசால்கிேறன்?
ஏெனனில் ேயாபு, ‘ஒருவன் ேதவைனத் தவறான

வழிகளில் சந்ேதாஷப்படுத்த முயற்சி ெசய்தால்
அதனால் அவனுக்கு நன்ைமேயதும் வாய்க்காது’
என்கிறான்.

10 “உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியும், எனேவ
நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
ேதவன் தீயவற்ைற ஒருேபாதும் ெசய்யமாட்டார்!
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்

தவறிைழக்கமாட்டார்!
11 ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக் ேகற்றபடிேய
ேதவன் பலனளிப்பார்.
ஒருவனுக்கு உரியைத ேதவன் அவனுக்குக்

ெகாடுக்கிறார்.
12 இதுேவ உண்ைம, ேதவன்
தவறிைழக்கமாட்டார்,
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எப்ேபாதும்

நியாயந்தீர்ப்பார்.
13 பூமிக்குப் ெபாறுப்பாக இருக்கும்படி ேதவைன
எந்த மனிதனும் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல,
உலகம் முழுவதற்கும் ெபாறுப்ைப ேதவனுக்கு

ஒருவனும் ெகாடுக்கவில்ைல.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தார்.
எல்லாம் அவரது ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கின்றன.
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14 ேதவன் மனிதனது ஆவிைய எடுக்க
முடிெவடுத்தால்,
அவனது மூச்ைச நீக்கிவிட முடிெவடுத்தால்,

15 அப்ேபாது பூமியின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
மரிப்பார்கள்.
எல்லா ஜனங்களும் மீண்டும் மண்ணாவார்கள்.

16 “நீங்கள் ஞானிகளாயிருந்தால்,
நான் ெசால்வதற்குச் ெசவிெகாடுப்பீர்கள்.

17 ஒருவன் நியாயஞ்ெசய்வைத ெவறுத்தால், அவன்
ராஜாவாக இருக்கமுடியாது.
ேயாபுேவ, ேதவன் வல்லவரும் நல்லவருமானவர்.
அவைரக் குற்றவாளியாக நியாயந்தீர்க்க முடியும்

என்று நிைனக்கிறீர்களா?
18 ேதவேன ராஜாக்களிடம், ‘நீங்கள்
தகுதியற்றவர்கள்’ என்கிறார்.
ேதவேன தைலவர்களிடம் ‘நீங்கள் தீயவர்கள்’

என்கிறார்!
19 ேதவன் ஜனங்கைளக் காட்டிலும் தைலவர்கைள
ேநசிப்பதில்ைல.
ேதவன் ஏைழகைளக் காட்டிலும் ெசல்வந்தைர

ேநசிப்பதில்ைல.
ஏெனனில், ேதவேன ஒவ்ெவாருவைரயும்

உண்டாக்கினார்.
20 ஜனங்கள் நள்ளிரவில் திடீெரன மரிக்க முடியும்.
ஜனங்கள் ேநாயுற்று மடிவார்கள்.
ெதளிவான காரணமின்றி வலிைமயான

ஜனங்களும்கூட மரிப்பார்கள்.
21 “ஜனங்கள் ெசய்வைத ேதவன்
கண்ேணாக்குகிறார்.
ஒருவன் ைவக்கிற ஒவ்ேவார் அடிையயும் ேதவன்

அறிகிறார்.
22 ேதவனிடமிருந்து ஒளிப்பதற்ேகற்ற இருள்
நிரம்பிய இடம்
எதுவும் தீேயாருக்குக் கிைடப்பதில்ைல.

23 ஜனங்கைளச் ேசாதித்துப் பார்க்கும் ேநரத்ைத
ேதவன் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டியதில்ைல.
ேதவன், நியாயந்தீர்ப்பதற்குத் தனக்கு

முன்னிைலயில் ஜனங்கைளக் ெகாண்டுவர
ேதைவயில்ைல.

24 வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் தீய காரியங்கைளச்
ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் ேகள்விகைளக் ேகட்கத்
ேதைவயில்ைல.
ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அழித்துவிடுவார், ேவறு

ஜனங்கைளத் தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
25 எனேவ ஜனங்கள் ெசய்வது என்ன என்பைத
ேதவன் அறிகிறார்.
அதனால் விைரவில் ேதவன் தீேயாைரத்

ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஒேர இரவில்
அழித்துவிடுவார்.

26 ெகட்ட ஜனங்கள் ெசய்த தீய
காரியங்களுக்காக, ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்.
பிற ஜனங்கள் காணும்படியாக அந்த ஜனங்கைள

ேதவன் தண்டிப்பார்.
27 ஏெனனில், ெகட்ட ஜனங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிவைத நிறுத்திவிட்டார்கள்.
ேதவன் விரும்புகிறபடிேய ெசய்வதற்கும் அந்த

ஜனங்கள் கவைலப்படுவதில்ைல.
28 அந்தக் ெகட்ட ஜனங்கள் ஏைழகைளத்
துன்புறுத்துகிறார்கள்.

ேதவைன ேநாக்கி அவர்கள் உதவி ேவண்டி
அழும்படிச் ெசய்கிறார்கள். ஏைழகள் உதவி ேகட்டு
அழுவைத ேதவன் ேகட்கிறார்.

29 ஆனால் ஏைழகளுக்கு உதவ ேவண்டாெமன்று
ேதவன் முடிவுச் ெசய்தால், ஒருவரும் ேதவைனக்
குற்றவாளியாக நியாயந்தீர்க்க முடியாது.
ேதவன் ஜனங்களிடமிருந்து தன்ைன மைறத்து

ெகாண்டாரானால் அப்ேபாது அவைர ஒருவரும்
பார்க்க முடியாது.
ேதவேன ஜனங்களுக்கும் ேதசங்களுக்கும் ராஜா.

30 ஒரு ராஜா தீயவனாக இருந்து பிறர் பாவம்
ெசய்யும்படி பண்ணினால், அப்ேபாது, ேதவன்
அவைன அரசாளும்படி அனுமதிக்கமாட்டார்.

31 “ஒரு மனிதன் ேதவனிடம்,
‘நான் குற்றவாளி, இனிேமல் பாவம்

ெசய்யமாட்ேடன்.
32 ேதவேன, நான் உம்ைமப் பார்க்க
முடியாவிட்டாலும் தக்க ெநறியில் வாழும் வைகையத்
தயவு ெசய்து எனக்குப் ேபாதியும்.
நான் தவறு ெசய்திருந்தால், மீண்டும் அைதச்

ெசய்யமாட்ேடன்’ என்று கூறலாம்.
33 ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்குப் பரிசளிக்க

(பலன்தர) ேவண்டுெமன நீ விரும்புகிறாய்.
ஆனால் நீேயா உன்ைன மாற்றிக்ெகாள்ள

மறுக்கிறாய்.
ேயாபுேவ, இது உம் முடிவு, என்னுைடயதல்ல,
நீ நிைனப்பைத எனக்குச் ெசால்லு.

34 ஒரு ஞானி நான் ெசால்வைதக் ேகட்பான்.
ஒரு ஞானி,

35 ‘ேயாபு அறியாைமயுைடயவைனப் ேபாலப்
ேபசுகிறான்.
ேயாபு ெசால்கின்றைவ ெபாருள்தருவன அல்ல,’

என்பான்.
36 ேயாபு இன்னும் அதிகமாகத் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டுெமன்று நான் நிைனக்கிேறன்.
ஏெனனில் ஒரு தீயவன் பதில் ெசால்கிறாற்ேபால,

ேயாபுவும் எங்களுக்குப் பதில் ெசால்கிறான்.
37 ேயாபு தனது பிற பாவங்கேளாடு இன்னும்
பாவங்கைள அதிகமாக்கினான்.
எங்களுக்கு முன்பாக ேயாபு அமர்ந்திருக்கிறான்,

அவன் எங்கைள அவமானப்படுத்துகிறான்,
ேதவைனக் ேகலிச்ெசய்கிறான்!” என்றான்.

எலிகூ ேபசுவைதத் ெதாடர்ந்தான் அவன்,
2 “‘ேயாபுேவ, நான் ேதவைனக்
காட்டிலும் நியாயமானவன்’ எனக் கூறுவது

சரியல்ல.
3 ேயாபுேவ, நீ ேதவைன, ‘ஒருவன் ேதவைனச்
சந்ேதாஷப்படுத்த விரும்பினால் அவனுக்கு லாபம்
என்ன?
நான் பாவம் ெசய்யாதிருந்தால், அது எனக்கு

என்ன நம்ைமையத் தரும்?’ என்று ேகளும்.
4 “ேயாபுேவ, நான் (எலிகூ) உனக்கும், உன்ேனாடு
இங்கிருக்கும் உமது நண்பர்களுக்கும் பதில் கூற
விரும்புகிேறன்.

5 ேயாபுேவ, வானத்ைத ேநாக்கிப்பாரும்,
உனக்கும் ேமல் உயர்ந்திருக்கிற ேமகங்கைள

அண்ணாந்து பாரும்.
6 ேயாபுேவ, நீ பாவஞ்ெசய்தால், அது ேதவைனத்
துன்புறுத்தாது.

ேயாபு 35:6
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ேயாபுேவ உன்னிடம் பாவங்கள்
மிகுதியாயிருந்தால், அது ேதவைன ஒன்றும்
ெசய்யாது.

7 ேயாபுேவ, நீ நல்லவனாக இருந்தால், அது
ேதவனுக்கு உதவாது.
ேதவன் உன்னிடமிருந்து எைதயும் ெபறமாட்டார்.

8 ேயாபுேவ, நீ ெசய்யும் நல்ல காரியங்கேளா,
தீயகாரியங்கேளா உன்ைனப் ேபான்ற பிறைர
மட்டுேம பாதிக்கும்.
அைவ ேதவனுக்கு உதவேவா, அவைரத்

துன்புறுத்தேவா ெசய்யாது.
9 “தீேயார் துன்புறுத்தப்பட்டால், அவர்கள்
உதவிக்காக கூக்குரலிடுவார்கள்.
அவர்கள் வல்லைமயுள்ள ஜனங்களிடம் ெசன்று

உதவிக்காக ெகஞ்சி ேகட்பார்கள்.
10 ஆனால் அத்தீேயார் ேதவனிடம் உதவிக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள், ‘என்ைன உண்டாக்கின ேதவன் எங்ேக?

ஜனங்கள் மனக்கவைலேயாடிருக்ைகயில் ேதவன்
அவர்களுக்கு உதவுவார்.
எனேவ அவர் எங்கிருக்கிறார்?

11 ேதவன் நம்ைம பறைவகள், மிருகங்கைளக்
காட்டிலும் ஞானமுள்ளவராக்குகிறார்.
எனேவ அவர் எங்கிருக்கிறார்?’ என்று

ேகட்பார்கள்.
12 “அல்லது, அத்தீேயார் ேதவனிடம்
உதவிேவண்டினால் ேதவன் அவர்களுக்குப்
பதிலளிக்கமாட்டார்.
ஏெனனில் அவர்கள் மிகவும் ெபருைம (அகந்ைத)

உைடயவர்கள்.
அவர்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கெளன்று
இன்னமும் நிைனக்கிறார்கள்.

13 ேதவன் அவர்களின் தகுதியற்ற ெகஞ்சுதலுக்குச்
ெசவிசாய்க்கமாட்டார் என்பது உண்ைம.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் அவர்கைளக்

கவனிக்கமாட்டார்.
14 எனேவ ேயாபுேவ, நீ ேதவைனப் பார்க்கவில்ைல
என்று கூறும்ேபாது ேதவன் உனக்குச்
ெசவிசாய்க்கமாட்டார்.
ேதவைனச் சந்திக்கும் வாய்ப்ைப எதிர்பார்த்து நீ

களங்கமற்றவெனன்று நிரூபிக்கக் காத்துக்
ெகாண்டிருப்பதாகக் கூறுகிறாய்.

15 “ேயாபுேவ, ேதவன் தீேயாைரத் தண்டிப்பதில்ைல
எனவும்,
ேதவன் பாவங்கைளக் கவனிப்பதில்ைல எனவும் நீ

நிைனக்கிறாய்.
16 எனேவ ேயாபு அவனது தகுதியற்ற ேபச்ைசத்
ெதாடருகிறான்.
ேயாபு தான் முக்கியமானவனாக

பாவித்துக்ெகண்டிருக்கிறான்.
ேயாபு தான் ேபசிக் ெகாண்டிருப்பைதப்பற்றி

அறியான் என்பைத எளிதாகக் காணமுடியும்”
என்றான்.

எலிகூ தன் ேபச்ைசத் ெதாடர்ந்தான்.
அவன்,

2 “என்ேனாடு இன்னும் ெகாஞ்சம்
ெபாறுைமயாயிரும்.
இன்னும் சில வார்த்ைதகைளக் கூட நான் ேபச

ேதவன் விரும்புகிறார்.

3 நான் எனது அறிைவ எல்ேலாேராடும்
பகிர்ந்துக்ெகாள்ேவன், ேதவன் என்ைன
உண்டாக்கினார்,
ேதவன் நியாயமானவெரன நான் நிரூபிப்ேபன்.

4 ேயாபுேவ, நான் உண்ைமையக் கூறிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் எைதக் குறித்துப் ேபசுகிேறன் என்று நான்

அறிேவன்.
5 “ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர், ஆனால்
அவர் ஜனங்கைள ெவறுப்பதில்ைல.
ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர், ஆனால் அவர்

மிகுந்த ஞானமுள்ளவர்.
6 ேதவன் தீய ஜனங்கைள வாழவிடமாட்டார்,
ேதவன் ஏைழகைள எப்ேபாதும் நியாயமாக

நடத்துகிறார்.
7 தக்க வழியில் நடப்ேபாைரத் ேதவன்
கண்ேணாக்குகிறார்.
அவர் நல்ேலாைர ராஜாக்களாயிருக்க

அனுமதிக்கிறார்.
ேதவன் நல்ேலாருக்கு என்ெறன்றும் மகிைமையக்

ெகாடுக்கிறார்.
8 எனேவ ஜனங்கள் தண்டிக்கப்பட்டால், அவர்கள்
விலங்குகளினாலும் கயிறுகளினாலும்
கட்டப்பட்டால்,
அப்ேபாது அவர்கள் தவறு

ெசய்தவர்களாயிருப்பார்கள்.
9 அவர்கள் ெசய்தது என்னெவன்பைத ேதவன்
ெசால்வார்.
அவர்கள் பாவம் ெசய்தார்கள் என்பைத ேதவன்

ெசால்வார்.
அவர்கள் ெபருைமயாயிருந்தார்கள் என்பைத

ேதவன் ெசால்வார்.
10 ேதவன் தனது எச்சரிக்ைகக்குச்
ெசவிசாய்க்குமாறு அந்த ஜனங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்துவார்.
அவர்கள் பாவம் ெசய்வைத நிறுத்துமாறு ேதவன்

கட்டைளயிடுவார்.
11 அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவி ெகாடுத்து
அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், ேதவன் அவர்கள்
ெவற்றிக் காணச் ெசய்வார்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்ைகைய

வாழ்வார்கள்.
12 ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தால், அப்ேபாது அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள், அறியாைமயுைடயவர்களாக

மரித்துப்ேபாவார்கள்.
13 “ேதவைனப்பற்றிக் கவைலப்படாத ஜனங்கள்
எப்ேபாதும் கசப்பானவர்கள்,
ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிக்கிறேபாதும் கூட,

அவர்கள் ேதவனிடம் உதவிக்காக ெஜபம் ெசய்ய
மறுக்கிறார்கள்.

14 அவர்கள் ஆண் விபசாரிகைளப்ேபால
இளைமயிேலேய மரித்துப்ேபாவார்கள்.

15 ஆனால் ேதவன் ஜனங்கள் ெபறும்
ெதால்ைலகளால் அவர்கைளத்
தாழ்ைமயானவர்களாக்குவார்.
ஜனங்கள் எழுந்து அவருக்குச்

ெசவிெகாடுப்பதற்காக ேதவன்
அத்ெதால்ைலகைளப் பயன்படுத்துகிறார்.

16 “ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்கு உதவ விரும்புகிறார்.
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ெதால்ைலகளிலிருந்து உன்ைன விடுவிக்க ேதவன்
விரும்புகிறார்.
உனக்கு வாழ்க்ைகைய எளிதாக்க ேதவன்

விரும்புகிறார்.
உன் ேமைசயில் மிகுதியான உணவு

இருக்கும்படியாகச் ெசய்ய ேதவன் விரும்புகிறார்.
17 ஆனால் இப்ேபாது ேயாபுேவ, நீ குற்றவாளியாக
நியாயந்தீர்க்கப்பட்டாய்.
எனேவ ஒரு தீயவைனப்ேபான்று நீ

தண்டிக்கப்பட்டாய்.
18 ேயாபுேவ, ெசல்வங்கள் உன்ைன
மூடனாக்கவிடாேதயும்.
பணம் உனது மனைத மாற்றவிடாேதயும்.

19 உனது பணம் இப்ேபாது உனக்கு உதவாது.
வல்லைமயுள்ேளார் உமக்கு உதவவும் முடியாது.

20 இரவின் வருைகைய விரும்பாேதயும்.
ஜனங்கள் இரவில் மைறந்துேபாக முயல்கிறார்கள்.
அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து ஒளிந்துக்ெகாள்ள

முடியும் என்று நிைனக்கிறார்கள்.
21 ேயாபுேவ, நீ மிகவும் துன்புற்றிருக்கிறாய்.
ஆனால் தீைமையத் ேதர்ந்துெகாள்ளாேதயும்.
தவறு ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாயிரும்.

22 “ேதவன் தமது வல்லைமயினால்
ேமன்ைமயுற்றிருக்கிறார்.
ேதவன் எல்ேலாரினும் மிகவும் சிறந்த ேபாதகர்!

23 ேதவன் ெசய்ய ேவண்டுவெதன்ன என்று
ஒருவனும் ேதவனுக்குக் கூற முடியாது.

‘ேதவேன, நீர் தவறு ெசய்கிறீர்’ என்று ஒருவனும்
ேதவனிடம் கூற முடியாது!

24 ேதவன் ெசய்த காரியங்களுக்காக அவைரத்
துதிக்க ேவண்டுெமன நிைனவுகூருங்கள்.
ேதவைனத் துதிக்கும் பல பாடல்கைள ஜனங்கள்

எழுதியிருக்கிறார்கள்.
25 ேதவன் ெசய்தவற்ைற ஒவ்ெவாருவனும் காண
முடியும்.
தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்களும் அவற்ைறப்

பார்க்க இயலும்.
26 ஆம், ேதவன் ேமன்ைனமயானவர்.
ஆனால் அவரது ேமன்ைமைய நாம் புரிந்து

ெகாள்ள முடியாது, எத்தைன காலமாக ேதவன்
வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பைதயும் நாம் அறியமுடியாது.

27 “ேதவன் பூமியிலிருந்து தண்ணீைர, ேமேல
எடுத்து,
அைதப் பனியாகவும் மைழயாகவும் மாற்றுகிறார்.

28 ஆைகயால் ேமகங்கள் தண்ணீைரப்
ெபாழிகின்றன.
மைழ பலர் மீது ெபய்கிறது.

29 ேதவன் ேமகங்கைள எவ்வாறு பரப்புகிறார்
என்பைதயும்
வானத்தில் இடி முழக்கம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது

என்பைதயும் ஒருவனும் புரிந்து ெகாள்ள முடியாது.
30 பாரும்! ேதவன் பூமியின் மீது மின்னைலப் பரப்பி,
சமுத்திரங்களின் ஆழமான பகுதிகைள மூடினார்.

31 ேதசங்கைள அடக்கியாள்வதற்கும்
அங்கு மிகுதியான உணவுப் ெபாருட்கைளக்

ெகாடுப்பதற்கும், ேதவன் அவற்ைறப்
பயன்படுத்துகிறார்.

32 ேதவன் அவரது ைககளால் மின்னைலப்
பிடிக்கிறார்,

அவருக்கு விருப்பமான இடங்களில் தாக்குமாறு
அதற்குக் கட்டைளயிடுகிறார்.

33 புயல் வந்துெகாண்டிருப்பைத இடி
எச்சரிக்கிறது.
அது வந்துெகாண்டிருப்பைத ஆடு, மாடுகள் கூட

அறிகின்றன” என்றான்.
“இடியும், மின்னலும் என்ைன
அச்சுறுத்துகின்றன.
இதயம் என் ெநஞ்சத்தில் துடிக்கிறது.

2 ஒவ்ெவாருவரும் ெசவிெகாடுங்கள்!
ேதவனுைடய சத்தம் இடிையப்ேபால

முழங்குகிறது.
ேதவனுைடய வாயிலிருந்து வரும்

இடிையப்ேபான்ற சத்தத்திற்குச் ெசவிெகாடுங்கள்.
3 முழுவானத்திற்கும் குறுக்காக மின்னும்படி,
ேதவன் அவரது மின்னைல அனுப்புகிறார்.
அது பூமி ழுழுவதும் ஒளிர்ந்தது.

4 மின்னல் ஒளிவீசி மைறந்த பிறகு, ேதவனுைடய
முழங்கும் சத்தத்ைதக் ேகட்கமுடியும்.
ேதவன் அவரது அற்புதமான சத்தத்தால்

முழங்குகிறார்!
மின்னல் மின்னும்ேபாது, ேதவனுைடய சத்தம்
முழங்குகிறது.

5 ேதவனுைடய முழங்கும் சத்தம் அற்புதமானது!
நாம் புரிந்துெகாள்ள முடியாத, ேமன்ைமயான

காரியங்கைள அவர் ெசய்கிறார்.
6 ேதவன் பனியிடம், ‘பூமியின் ேமல் ெபய்’
என்கிறார்.
ேமலும் ேதவன் மைழயிடம், ‘பூமியின் ேமல் ெபாழி’

என்கிறார்.
7 ேதவன் உண்டாக்கின எல்லா மனிதர்களும்
அவர் என்ன ெசய்யமுடியும் என்பைத அறியுமாறு

ேதவன் அைதச் ெசய்கிறார்.
அது அவரது சான்று.

8 மிருகங்கள் அவற்றின் குைககளுக்குள் புகுந்து
அங்ேகேய தங்கும்.

9 ெதற்ேகயிருந்து சூறாவளி வரும்.
வடக்ேகயிருந்து குளிர் காற்று வரும்.

10 ேதவனுைடய மூச்சு பனிக்கட்டிைய
உண்டாக்கும்,
அது சமுத்திரங்கைள உைறயச் ெசய்யும்.

11 ேதவன் ேமகங்கைள தண்ணீரினால்
நிரப்புகிறார்,
அவர் இடிேமகங்கைளச் சிதறடிக்கிறார்.

12 பூமியில் எங்கும் சிதறிப்ேபாகும்படி ேதவன்
ேமகங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகிறார்.
ேதவன் கட்டைளயிடுகின்றவற்ைற ேமகங்கள்

ெசய்யும்.
13 ெபருெவள்ளத்ைத வரச்ெசய்து ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கேவா,
அல்லது ெவள்ளத்ைத வருவித்து அவரது அன்ைப

ெவளிப்படுத்தேவா, ேதவன் ேமகங்கைள
உருவாக்குகிறார்.

14 “ேயாபுேவ, ஒரு நிமிடம் நின்று கவனித்துக்ேகள்.
ேதவன் ெசய்கிற அற்புதமான காரியங்கைளக்

குறித்துச் சற்று நின்று எண்ணிப்பார்.
15 ேயாபுேவ, ேதவன் எவ்வாறு ேமகங்கைள
அடக்கியாள்கிறார் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
அவரது மின்னைல எவ்வாறு ேதவன் ஒளிவிட

ைவக்கிறார் என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
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16 ேமகங்கள் வானில் எவ்வாறு ெதாங்குகின்றன
என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
ேதவன் ெசய்த அற்புதமான காரியங்களுக்கு

ேமகங்கள் ஒரு எடுத்து காட்டு மட்டுேமயாகும்!
அவற்ைறப்பற்றிய யாவும் ேதவனுக்குத் ெதரியும்.

17 ஆனால் ேயாபுேவ, உனக்கு இக்காரியங்கள்
ெதரியாது.
நீ வியர்க்கிறாய் என்பதும், உன் ஆைடகள்

உடம்பில் ஒட்டிக்ெகாள்கின்றன என்பதும்,
ெதற்கிலிருந்து ெவப்பமான காற்று வீசும்ேபாது,
எல்லாம் அைசயாமல் இருக்கின்றன என்பது
மட்டுேம உனக்குத் ெதரியும்.

18 ேயாபுேவ, வாைனப் பரப்புவதற்கு நீ ேதவனுக்கு
உதவமுடியுமா?
ேதய்த்த பளபளப்பான கண்ணாடிையப்ேபால அது

ஒளிரும்படி ெசய்யக் கூடுமா?
19 “ேயாபுேவ, நாங்கள் ேதவனுக்கு என்ன
ெசால்லேவண்டும் என்று கூறு!
எங்களுக்குச் சரிவரத் ெதரியாததால் ெசால்வது

குறித்து எண்ண இயலாமலிருக்கிேறாம்.
20 நான் அவரிடம் ேபசேவண்டும் என்று ேதவனிடம்
கூறமாட்ேடன்.
அழிவு ேவண்டும் என்று ேகட்கமாட்ேடன்.

21 ஒரு மனிதன் சூரியைன ஏெறடுத்துப் பார்க்க
முடியாது.
காற்று ேமகங்கைள அடித்துச் ெசன்றபின் அது

வானில் மிகப் பிரகாசமாக ஒளி தருகிறது.
22 ேதவனும் அவ்வாேற இருக்கிறார்!
பரிசுத்த மைலயிலிருந்து ேதவனுைடய

ெபான்னான மகிைம பிரகாசிக்கிறது. ேதவைனச்
சுற்றிலும் பிரகாசமான ஒளி இருக்கிறது.

23 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் ேமன்ைமயானவர்!
நாம் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது!
ேதவன் மிகுந்த வல்லைம உள்ளவர்.
ஆனால் அவர் நமக்கு நல்லவரும் நியாயமானவரும்

ஆவார்.
ேதவன் நம்ைமத் துன்புறுத்த விரும்பமாட்டார்.
24 ஆகேவதான் ஜனங்கள் ேதவைன
மதிக்கிறார்கள்.
ஆனால் தங்கைள ஞானிகளாக நிைனக்கிற

அகங்காரம் உள்ளவர்கைள ேதவன்
மதிக்கமாட்டார்” என்றான்.

ேதவன் ேயாபுவிடம் ேபசுகிறார்

அப்ேபாது கர்த்தர் சூறாவளியிலிருந்து
ேயாபுவிடம் ேபசினார். ேதவன்:

2 “மூடத்தனமானவற்ைறக்
கூறிக்ெகாண்டிருக்கும்,
இந்த அறியாைமயுள்ள மனிதன் (அஞ்ஞானி) யார்?

3 ேயாபுேவ, நீ இைடையக் கட்டிக்ெகாள்
நான் ேகட்கப்ேபாகும் ேகள்விகளுக்குப் பதில்

ெசால்வதற்கு ஆயத்தமாகு.
4 “ேயாபுேவ, நான் பூமிைய உண்டாகினேபாது, நீ
எங்ேக இருந்தாய்?
நீ அத்தைன ெகட்டிக்காரனானால், எனக்குப்

பதில் கூறு.
5 நீ அத்தைன ெகட்டிக்காரனானால், உலகம்
எவ்வளவு ெபரிதாக இருக்க ேவண்டுெமன யார்
முடிெவடுத்தவர்?
அளவு நூலால் யார் உலைக அளந்தார்?

6 பூமியின் அஸ்திபாரம் எங்கு நிைலத்திருக்கிறது?
அதன் முதற்கல்ைல (ேகாடிக் கல்ைல) ைவத்தவர்

யார்?
7 காைல நட்சத்திரங்கள் ேசர்ந்து பாடின,
அது நிகழ்ந்தேபாது ேதவதூதர்கள் மகிழ்ச்சியால்

ஆர்ப்பரித்தனர்!
8 “ேயாபுேவ, கடல் பூமியின் ஆழத்திலிருந்து
பாய்ந்தேபாது,
கடைலத் தைட ெசய்யும்ெபாருட்டு வாயில்கைள

அைடத்தது யார்?
9 அப்ேபாது நான் அதைன ேமகங்களால் மூடி,
அதைன இருளால் ெபாதிந்து ைவத்ேதன்.

10 நான் கடலுக்கு எல்ைலைய வகுத்து,
அைத அைடத்த வாயிலுக்கு பின்ேன

நிறுத்திேனன்.
11 நான் கடலிடம், ‘நீ இதுவைர வரலாம், இதற்கு
அப்பால் அல்ல,
உனது ெபருைமயான அைலகள் இங்ேக

நின்றுவிடும்’ என்ேறன்.
12 “ேயாபுேவ, உன் வாழ்க்ைகயில் என்ைறக்காவது
நீ காைலைய ஆரம்பிக்கேவா,
ஒரு நாைளத் ெதாடங்கேவா கூறமுடியுமா?

13 ேயாபுேவ, பூமிையப் பிடித்து, தீேயாைர அவர்கள்
மைறவிடங்களிலிருந்து ெவளிவருமாறு உதறிவிட
காைலெயாளிக்கு நீ கூற முடியுமா?

14 மைலகைளயும் பள்ளத்தாக்ைகயும் எளிதில்
காைலெயாளியில் காணலாம்.
பகெலாளி பூமிக்கு வரும்ேபாது அங்கியின்

மடிப்புக்கைளப்ேபால இந்த இடங்களின்
அைமப்புக்கள் (வடிவங்கள்) ெவளித்ேதான்றும்.
முத்திைரயிடப்பட்ட களிமண்ைணப் ேபால

அவ்விடங்கள் வடிவங்ெகாள்ளும்.
15 தீேயார் பகெலாளிைய விரும்பார்கள்.
பிரகாசமாக அது ஒளிவிடும்ேபாது, அவர்கள் தீயக்

காரியங்கைளச் ெசய்யாதபடி தடுக்கும்.
16 “ேயாபுேவ, கடல் புறப்படும் கடலின் ஆழமான
பகுதிகளுக்கு நீ எப்ேபாதாவது ெசன்றிருக்கிறாயா?
சமுத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் நீ எப்ேபாதாவது

நடந்திருக்கிறாயா?
17 மரித்ேதாரின் உலகத்திற்கு வழிகாட்டும் வாயிற்
கதவுகைள நீ எப்ேபாதாவது பார்த்திருக்கிறாயா?
மரணத்தின் இருண்ட இடத்திற்கு வழிகாட்டும்

வாயிற்கதவுகைள நீ எப்ேபாதாவது
பார்த்திருக்கிறாயா?

18 ேயாபுேவ, பூமி எவ்வளவு ெபரிய ெதன்று நீ
உண்ைமயில் அறிந்திருக்கிறாயா?
நீ இவற்ைற அறிந்திருந்தால், எனக்குக் கூறு.

19 “ேயாபுேவ, ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது?
எங்கிருந்து இருள் வருகிறது?

20 ேயாபுேவ, ஒளிையயும், இருைளயும் அைவ
புறப்படும் இடத்திற்கு நீ திரும்ப ெகாண்டு ெசல்ல
முடியுமா?
அந்த இடத்திற்குப் ேபாகும் வைகைய நீ

அறிவாயா?
21 ேயாபுேவ, நீ நிச்சயமாக இக்காரியங்கைள
அறிவாய்.
நீ வயது முதிர்ந்தவனும் ஞானியுமானவன்.
நான் அவற்ைற உண்டாக்கியேபாது நீ

உயிேராடிருந்தாய் அல்லவா?

ேயாபு 37:16
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22 “ேயாபுேவ, பனிையயும் கல்மைழையயும்
ைவத்திருக்கும் பண்டகசாைலக்குள்
நீ எப்ேபாதாவது ெசன்றிருக்கிறாயா?

23 ெதால்ைலகள் மிக்க காலங்களுக்காகவும்,
ேபாரும் யுத்தமும் நிரம்பிய காலங்களுக்காகவும்,
நான் பனிையயும், கல்மைழையயும் ேசமித்து

ைவக்கிேறன்.
24 ேயாபுேவ, சூரியன் ேமெலழுந்து வருமிடத்திற்கு,
அது கிழக்குக் காற்ைறப் பூமிெயங்கும் வீசச்
ெசய்யுமிடத்திற்கு
நீ எப்ேபாதாவது ெசன்றிருக்கிறாயா?

25 ேயாபுேவ, மிகுந்த மைழக்காக வானத்தில்
பள்ளங்கைளத் ேதாண்டியவர் யார்?
இடிமுழக்கத்திற்குப் பாைதைய உண்டாகியவர்

யார்?
26 ேயாபுேவ, ஜனங்கள் வாழாத இடங்களிலும்,
மைழையப் ெபய்யப்பண்ணுகிறவர் யார்?

27 பாழான அந்நிலத்திற்கு மைழ மிகுந்த
தண்ணீைரக் ெகாடுக்கிறது,
புல் முைளக்க ஆரம்பிக்கிறது.

28 ேயாபுேவ, மைழக்குத் தகப்பன் (தந்ைத)
உண்டா?
பனித்துளிகள் எங்கிருந்து ேதான்றுகின்றன?

29 ேயாபுேவ, பனிக்கட்டிக்கு தாய் உண்டா?
வானிலிருந்து விழும் உைற பனிையப்

பிறப்பிக்கிறவர் யார்?
30 பாைறையப் ேபால் கடினமாக நீர் உைறகிறது.
சமுத்திரத்தின் ேமற்பரப்பும் உைறந்து ேபாகிறது!

31 “நட்சத்திர கூட்டங்கைள நீ இைணக்கக்
கூடுமா?
மிருக சீரிஷத்தின் கட்ைட நீ அவிழ்க்க முடியுமா?

32 ேயாபுேவ, நீ சரியான ேநரங்களில் வின்மீன்
கூட்டங்கைள ெவளிக்ெகாணர முடியுமா?

(துருவச்சக்கர நட்சத்திரமும் அைதச் சார்ந்த
நட்சத்திரங்களும்) கரடிைய அதன் குட்டிகேளாடு நீ
ெவளி நடத்த இயலுமா?

33 ேயாபுேவ, வாைன ஆளுகிற விதிகைள நீ
அறிவாயா?
பூமிைய அைவ ஆளும்படிச் ெசய்ய உன்னால்

முடியுமா?
34 “ேயாபுேவ, நீ ேமகங்கைள உரக்கக் கூப்பிட்டு
உன்ைன மைழயில் மூடும்படி கட்டைளயிட

முடியுமா?
35 மின்னல்களுக்கு நீ கட்டைள பிறப்பிக்கக்
கூடுமா?
அைவ உன்னிடம் வந்து, ‘நாங்கள் இங்கு

இருக்கிேறாம், ஐயா, உனக்கு என்ன ேவண்டும்’
எனக் கூறுமா?
அைவ எங்ெகங்குப் ேபாகேவண்டுெமன்று நீ

விரும்புகிறாேயா, அங்ெகல்லாம் அைவ ெசல்லுமா?
36 “ேயாபுேவ, யார் ஜனங்கைள
ஞானிகளாக்குகிறார்?
அவர்களுக்குள்ேள ஆழமாக ஞானத்ைத

ைவப்பவன் யார்?
37 ேயாபுேவ, ேமகங்கைள எண்ணுமளவிற்கும்
அவற்றின் மைழையப் ெபாழியத் தூண்டும்படியும்

ஞானம் பைடத்தவன் யார்?
38 அதனால் துகள்கள் ேசறாக மாறி,
அழுக்குகள் ஒன்ேறாெடான்று ஒட்டிக்

ெகாள்கின்றன.

39 “ேயாபுேவ, நீ சிங்கங்களுக்கு இைர ேதட
முடியுமா?
அவற்றின் பசித்த குட்டிகளுக்கு நீ உணவுக்

ெகாடுக்கிறாயா?
40 அச்சிங்கங்கள் அவற்றின் குைககளில்
படுத்திருக்கின்றன.
அவற்றின் இைரையத் தாக்குவதற்கு அைவ

புல்லினுள்ேள பதுங்கிக்ெகாள்கின்றன.
41 காக்ைகக் குஞ்சுகள் ேதவைன ேநாக்கிக்
கத்தும்ேபாதும், உணவின்றி அங்குமிங்கும்
அைலயும்ேபாதும்
ேயாபுேவ, அவற்றிற்கு உணவு ஊட்டுபவன் யார்?

என்றார்.
“ேயாபுேவ, மைலயாடுகள் எப்ேபாது
பிறக்கின்றன என்பது உனக்குத் ெதரியுமா?
ெபண்மான் குட்டிைய ஈனுவைதக்

கவனித்திருக்கிறாயா?
2 ேயாபுேவ, மைலயாடுகளும், ெபண்மான்களும்
எத்தைன மாதங்கள் அவற்றின் குட்டிகைளச் சுமக்க
ேவண்டுெமன்பைத நீ அறிவாயா?
அைவ பிறப்பதற்ேகற்ற ேநரெமப்ேபாெதன

அறிவாயா?
3 அம்மிருகங்கள் கீேழ படுத்துக்ெகாள்ளும்,
அவற்றின் பிரசவ வலிைய உணரும்ேபாது, குட்டிகள்
பிறந்துவிடும்.

4 அக்குட்டி மிருகங்கள் வயல்களில் வலிைமயாக
வளரும்.
அைவ தங்கள் தாய் விலங்குகைள விட்டுச்

ெசல்லும், பின்பு அைவ திரும்பிவராது.
5 “ேயாபுேவ, காட்டுக் கழுைதகைளச் சுதந்திரமாக
அைலயவிட்டவர் யார்?
அவற்றின் கயிறுகைள அறுத்துவிட்டவர் யார்?

6 பாைலவனம் காட்டுக் கழுைதயின்
இருப்பிடமாகும்படி நான் (ேதவன்) ெசய்ேதன்.
உவர்நிலத்ைத அைவ வாழுமிடமாகக்

ெகாடுத்ேதன்.
7 காட்டுக் கழுைதகள் இைரச்சலான ஊர்கைள
ேநாக்கி சிரிக்கும்.
ஒருவனும் அவற்ைற அடக்கியாள முடியாது.

8 காட்டுக் கழுைதகள் மைலகளில் வாழும்.
அைவ அவற்றின் ேமய்ச்சலிடம். அங்கு அைவ

உண்பதற்கு இைரத் ேதடும்.
9 “ேயாபுேவ, காட்டுக் காைள உனக்குச் ேசைவ
புரியச் சம்மதிக்குமா?
அது உன் ெதாழுவத்தில் இரவில் தங்குமா?

10 ேயாபுேவ, நீ உன் வயல்கைள உழுவதற்குக்
காட்டுக் கழுைதயின் மீது கயிறுகைளக் கட்ட

அைவ அனுமதிக்குமா?
11 காட்டுக் காைள மிகவும் பலம் வாய்ந்தது!
உன் ேவைலகைளச் ெசய்ய நீ அதைன

நம்பக்கூடுமா?
12 உன் தானியத்ைதச் ேசகரித்து
உன் களஞ்சியத்திற்குக் ெகாண்டுவரும் என அைத

நம்புவாயா?
13 “தீக்ேகாழி வியப்புற்று அதன் சிறகுகைள
அடிக்கும்.
ஆனால் தீக்ேகாழியால் பறக்க முடியாது,

தீக்ேகாழியின் சிறகுகள் ெகாக்கின் சிறகுகைளப்
ேபான்றைவ அல்ல.

14 தீக்ேகாழி நிலத்தில் அதன் முட்ைடகைள இடும்,
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அைவ மணலினுள் ெவப்பமுறும்.
15 யாேரனும் அதன் முட்ைடகளின்ேமல் நடக்கக்
கூடும் என்பைதேயா,
சில காட்டு விலங்குகள் அவற்ைற

உைடக்கக்கூடும் என்பைதேயா தீக்ேகாழி
மறந்துவிடுகிறது.

16 தீக்ேகாழி அதன் குஞ்சுகைள விட்டுச்
ெசல்கிறது.
அைவ தனக்குரியனவல்ல என்பைதப்ேபால்

அவற்ைறக் கருதுகிறது (நடத்துகிறது).
அதன் குஞ்சுகள் மரித்துப்ேபானால், அது

வருந்துவதில்ைல.
அதன் உைழப்பு வீணானதுதான்.

17 ஏெனனில், நான் (ேதவன்) தீக்ேகாழிக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுக்கவில்ைல.
தீக்ேகாழி முட்டாள்தனமானது, நான் அதைன

அவ்வாறு பைடத்திருக்கிேறன்.
18 ஆனால் தீக்ேகாழி ஓடுவதற்ெகன
எழுந்திருக்கும்ேபாது, அது குதிைரையயும் அதில்
சவாரி ெசய்பவைனயும் பார்த்துச் சிரிக்கும்.
ஏெனனில் எந்தக் குதிைரையயும் விட அதனால்

ேவகமாக ஓட இயலும்.
19 “ேயாபுேவ, நீ குதிைரக்கு அதன் வலிைமையக்
ெகாடுத்தாயா?
அதன் பிடரியில் பிடரி மயிைர வளரச் ெசய்தாயா?

20 ேயாபுேவ, நீ குதிைரைய ஒரு ெவட்டுக்
கிளிையப்ேபால, ெவகுதூரம் தாண்ட ைவப்பாயா?
குதிைர உரக்க கைனக்கிறது, அது ஜனங்கைளப்

பயப்படுத்துகிறது.
21 குதிைர அதன் மிகுந்த வலிைமயால்
சந்ேதாஷப்படும்.
அது பூமிையத் தன் பாதங்களால் கீறி, விைரந்து

ேபாருக்ெகன ஓடி நுைழயும்.
22 அச்சத்ைதப் பார்த்துக் குதிைர நைகக்கும் அது
அஞ்சுவதில்ைல!
அது யுத்தத்திற்கஞ்சி (யுத்தத்திலிருந்து)

ஓடுவதில்ைல.
23 குதிைரயின் புறத்ேத வீரனின் அம்பறாத்தூணி
அைசயும்.
அதைன சவாரிச் ெசய்பவன் ஏந்தும் ஈட்டியும்

ேபார்க்கருவிகளும் சூரியனின் ஒளியில்
பிரகாசிக்கும்.

24 குதிைர மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுகிறது!
அது பூமியில் மிக விைரந்ேதாடுகிறது. எக்காள

சத்தத்ைதக் குதிைர ேகட்கும்ேபாது அதனால்
அைமதியாக இருக்க இயலாது.

25 எக்காளம் ஒலிக்கும்ேபாது, குதிைர
ஆர்ப்பரிக்கும்.
அது யுத்தத்ைதத் தூரத்திேலேய நுகரும்!
அது அதிகாரிகளின் கட்டைளகைளயும்

யுத்தத்தின் பிற ஒலிகைளயும் ேகட்கும்.
26 “ேயாபுேவ, ராஜாளி அதன் ெசட்ைடகைள
விரித்துத் ெதற்கு ேநாக்கிப் பறக்க நீ கற்பித்தாயா?

27 ேயாபுேவ, நீ தான் கழுகிடம் உயேர வானத்தில்
பறக்கச் ெசான்னாயா?
மைலகளின் உயரமான இடங்களில் அதன்

கூட்ைடக் கட்டச் ெசான்னாயா?
28 கழுகு மைல முகப்பில் வாழ்கிறது.
மைலச்சிகரேம கழுகின் ேகாட்ைட.

29 அதன் உயரமான ேகாட்ைடயிலிருந்து கழுகு
அதன் இைரைய ேநாக்கும்.
மிகுந்த தூரத்திலிலுள்ள இைரையயும் கழுகால்

பார்க்க முடியும்.
30 பிணங்கள் இருக்குமிடத்தில் கழுகுகள் கூடும்.
அதன் குஞ்சுகள் இரத்தத்ைதக் குடிக்கும்”

என்றான்.
“ேயாபுேவ,
“நீ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேனாடு
விவாதித்தாய்.

தவறிைழத்த குற்ற முைடயவனாக என்ைன நீ
நியாயந்தீர்த்தாய்!
நீ தவறு ெசய்தாெயன இப்ேபாது நீ

ஒப்புக்ெகாள்வாயா?
நீ எனக்குப் பதில் கூறுவாயா?” என்றார்.
3 அப்ேபாது ேயாபு, ேதவனுக்குப் பதிலுைரத்தான்.
அவன்:

4 “நான் ேபசுவதற்கும் தகுதியற்றவன்!
நான் உம்மிடம் என்ன கூறமுடியும்?
நான் உமக்கு பதில் கூற முடியாது!
நான் என் ைககைள வாயின் மீது ைவப்ேபன்.

5 நான் ஒரு முைற ேபசிேனன், ஆனால் நான்
மீண்டும் ேபசமாட்ேடன்.
நான் இருமுைற ேபசிேனன், ஆனால், இனிேமல்

எதுவும் கூறமாட்ேடன்” என்றான்.
6 அப்ேபாது புயலிலிருந்து கர்த்தர் மீண்டும்
ேயாபுவிடம் ேபசினார். கர்த்தர்,

7 “ேயாபுேவ, உன் இைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு
நான் உன்னிடம் ேகட்கப்ேபாகும் ேகள்விகளுக்குப்

பதில் கூறு,
8 “ேயாபுேவ, நான் நியாயமற்றவெனன்று நீ
நிைனக்கிறாயா?
என்ைன தவறிைழக்கும் குற்றவாளியாகக்

கூறுவதால், நீ களங்கமற்றவெனனக் காட்ட
நிைனக்கிறாய்!

9 ேயாபுேவ, உன் கரங்கள் ேதவனுைடய
கரங்கைளப்ேபான்று வலிைமயுைடயனவா?
இடிேபால முழங்க வல்ல ேதவனுைடய

குரைலப்ேபான்ற குரல் உனக்கு உள்ளதா?
10 நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால்,
ெபருைமயைடந்து உன்ைன நீேய மகிைமப்படுத்திக்
ெகாள்ள முடியும்.
நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால், ஆைடையப்ேபான்று

மகிைமையயும், ேமன்ைமையயும் நீ
உடுத்திக்ெகாள்ள முடியும்.

11 நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால், உன் ேகாபத்ைத
ெவளிப்படுத்தி அகங்காரமுள்ள ஜனங்கைளத்
தண்டிக்க முடியும்.
அந்த அகங்காரமுள்ள ஜனங்கைளத்

தாழ்ைமயுள்ேளாராக்க முடியும்.
12 ஆம், ேயாபுேவ, அந்த அகங்காரம் நிரம்பிய
ஜனங்கைளப் பார், அவர்கைளத்
தாழ்ைமயுள்ேளாராக்கு.
தீேயார் நிற்குமிடத்திேலேய அவர்கைள

நசுக்கிவிடு.
13 அகங்காரமுள்ள ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும்
மண்ணுக்குள் புைதத்துவிடு.
அவர்கள் உடைல துணியால் சுற்றி அவர்களின்

கல்லைறக்குள் ைவத்துவிடு.
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14 ேயாபுேவ, உன்னால்
இக்காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்ய முடிந்தால்,
அப்ேபாது நான்கூட உன்ைன வாழ்த்துேவன்.
உன் ெசாந்த ஆற்றலால் உன்ைன நீ

காப்பாற்றிக்ெகாள்ளக்கூடும் என்பைத நான்
ஒப்புக்ெகாள்ேவன்.

15 “ேயாபுேவ, பிெகேமாத்ைத நீ கவனித்துப்பார்.
நான் (ேதவன்) பிெகேமாத்ைத உண்டாக்கிேனன்,

உன்ைனயும் உண்டாக்கிேனன்.
பிெகேமாத் பசுைவப்ேபால, புல்ைலத் தின்கிறது.

16 பிெகேமாத்தின் உடம்பு மிகுந்த வல்லைம
ெபாருந்தியது.
அதன் வயிற்றின் தைசகள் வல்லைம மிக்கைவ.

17 பிெகேமாத்தின் வால் ேகதுரு மரத்ைதப் ேபால்
ஆற்றேலாடு காணப்படுகிறது.
அதன் கால் தைசகள் மிகுந்த பலமுள்ளைவ.

18 பிெகேமாத்தின் எலும்புகள் ெவண்கலம் ேபான்று
பலமுள்ளைவ.
அதன் கால்கள் இரும்புக் கம்பிகைளப்

ேபான்றைவ.
19 நான் (ேதவன்) உண்டாக்கிய மிருகங்களுள்
பிெகேமாத் மிகவும் வியக்கத்தக்கது.
ஆனால் நான் அைத ெவல்ல (ேதாற்கடிக்க)

முடியும்.
20 காட்டு மிருகங்கள் விைளயாடும் மைலகளில்
வளரும் புல்ைலப்
பிெகேமாத் தின்கிறது.

21 தாமைரக் ெகாடிகளின் கீேழ பிெகேமாத்
படுத்திருக்கிறது.
அது உைளயிலுள்ள (ேசற்றிலுள்ள) நாணல்களின்

கீழ் மைறந்துக்ெகாள்ளும்.
22 தாமைரக் ெகாடிகள் அவற்றின் நிழலில்
பிெகேமாத்ைத மைறக்கும்.
நதியருேக வளரும் அலரி மரங்களின் கீேழ அது

வாழும்.
23 நதியில் ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தால்,
பிெகேமாத் ஓடிப்ேபாய்விடாது.
ேயார்தான் நதியின் தண்ணீர் அதன் முகத்தில்

அடித்தாலும் அது அஞ்சாது.
24 பிெகேமாத்தின் கண்கைள ஒருவனும்
குருடாக்கி அதைன வைலயில் அகப்படுத்தவும்
முடியாது.

“ேயாபுேவ, உன்னால் லிவியாதாைன ஒரு
தூண்டிலினால் பிடிக்க முடியுமா?
அதன் நாைவ உன்னால் ஒரு

கயிற்றினால் கட்ட முடியுமா?
2 ேயாபுேவ, லிவியாதானின் மூக்கில் ஒரு கயிற்ைற
நுைழக்கமுடியுமா?
அல்லது, அதன் தாைடயில் ஒரு ஆணிையச்

ெசருகமுடியுமா?
3 ேயாபுேவ, அதைன விடுதைலச் ெசய்யுமாறு
லிவியாதான் உன்ைன இரந்து ேவண்டுமா?
ெமன்ைமயான ெசாற்களால் அது உன்ேனாடு

ேபசுமா?
4 ேயாபுேவ, லிவியாதான் உன்ேனாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டு
என்ெறன்றும் உனக்குச் ேசைவ புரிய வாக்குறுதி

தருமா?
5 ேயாபுேவ, நீ லிவியாதாேனாடு ஒரு பறைவயிடம்
விைளயாடுவைதப்ேபான்று விைளயாடுவாயா?

உன் பணிப்ெபண்கள் அதேனாடு விைளயாடுமாறு
அதைன ஒரு கயிற்றால் கட்டுவாயா?

6 ேயாபுேவ, மீன் பிடிப்ேபார் உன்னிடமிருந்து
லிவியாதாைன வாங்க முயல்வார்களா?
அவர்கள் அைதத் துண்டுகளாக்கி,

வியாபாரிகளுக்கு அைத விற்பார்களா?
7 ேயாபுேவ, நீ லிவியாதானின் ேதாேலா அல்லது
தைலயிேலா ஈட்டிைய எறிய (வீச) முடியுமா?

8 “ேயாபுேவ, நீ லிவியாதாைனத் தாக்க ஒரு முைற
முயன்றால், பின்பு ஒருேபாதும் அதைனச்
ெசய்யமாட்டாய்!
எத்தைகய யுத்தம் நடக்கும் என்பைதச் சற்ேற

ேயாசித்துப்பார்!
9 நீ லிவியாதாைனத் ேதாற்கடிக்க முடியுெமன
எண்ணினால் அைத மறந்துவிடு!
எந்த நம்பிக்ைகயும் இல்ைல!

(நம்பிக்ைகயற்றுப்ேபாவாய்)!
அைதப் பார்த்தாேல பீதி (அச்சம்) விைளயும்!

10 அதைன எழுப்பிக் ேகாபமுறுத்த
எந்த மனிதனுக்கும் ைதரியம் (துணிவு) இல்ைல.

“ஒருவனும் என்ைன எதிர்த்து நிற்கமுடியாது!
11 நான் (ேதவன்) ஒருவனுக்கும் கடைமப்பட்டவன்
அல்லன்.
பரேலாகத்தின் கீழ் உள்ளைவ அைனத்தும்

எனக்குரியன.
12 “ேயாபுேவ, லிவியாதானின் கால்கைளப் பற்றியும்
அதன் வலிைம, அழகிய வடிவம் ஆகியற்ைறப் பற்றியும்
நான் உனக்குக் கூறுேவன்.

13 ஒருவனும் அதன் ேதாைலக் குத்திப் பிளக்க
முடியாது.
அதன் ேதால் ஒரு ேகடயத்ைதப் ேபான்றது!

14 லிவியாதானின் தாைடையத் திறக்குமாறு
ெசய்ய ஒருவனும் அதைன வற்புறுத்த முடியாது.
அதன் வாயிலுள்ள பற்கள் ஜனங்கைளப்

பயமுறுத்தும்.
15 லிவியாதானின் முதுகில் இறுக்கமாக
இைணக்கப்பட்டுள்ள
ேகடய வரிைசகள் காணப்படும்.

16 அக்ேகடயங்கள் காற்றும் நுைழய முடியாதபடி
இறுகிப் பிைணந்திருக்கும்,

17 ேகடயங்கள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணந்திருக்கும்.
அைவ பிரிக்க முடியாதபடி ஒன்ேறாெடான்று

இறுக்கமாக இைணக்கப்பட்டிருக்கும்.
18 லிவியாதான் தும்மும்ேபாது, மின்னல்
மின்னுவைதப் ேபான்றிருக்கும்.
அதன் கண்கள் உதயகால ஒளிேபால்

பிரகாசிக்கும்.
19 அதன் வாயிலிருந்து தீப்பந்தங்கள் ெவளிவரும்.
ெநருப்புப் ெபாறிகள் ெவளிப்படும்.

20 ெகாதிக்கும் பாைனயின் அடியில் எரியும்
புதைரப்ேபால்
லிவியாதானின் மூக்கிலிருந்து புைக கிளம்பும்.

21 லிவியாதானின் மூச்சு நிலக்கரிைய எரிக்கும்,
அதன் வாயிலிருந்து ெநருப்பு எழும்பும்.

22 லிவியாதானின் கழுத்து மிகுந்த வல்லைம
ெகாண்டது.
ஜனங்கள் பயந்து அதனிடமிருந்து

ஓடிப்ேபாகிறார்கள்.
23 அதன் ேதாலில் மிருதுவான பகுதி கிைடயாது.
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அது இரும்ைபப்ேபால கடினமானது.
24 லிவியாதானின் இருதயம் பாைறையப்
ேபான்றது.
அதற்கு அச்சம் கிைடயாது.

(அது அஞ்சுவதில்ைல).
அது எந்திரத்தின் அடிக்கல்ைலப்ேபால்

கடினமாயிருக்கும்.
25 லிவியாதான் எழுைகயில் வலிேயார் அஞ்சுவார்.
லிவியாதான் வாைல வீசும்ேபாது அவர்கள்

ஓடிவிடுவர்.
26 வாட்கள், ஈட்டிகள், மற்றும் வல்லயம்
லிவியாதாைனத் தாக்கும்.
ஆனால் அைவேய எகிறிவிழும்.
அக்கருவிகள் அைதக் காயப்படுத்துவேதயில்ைல!

27 லிவியாதான் இரும்ைபப் புல்ைலப் ேபால்
உைடக்கும்.
உளுத்துப்ேபான (அரித்துப்ேபான)

மரத்ைதப்ேபான்று அது ெவண்கலத்ைத உைடக்கும்.
28 அம்புகள் லிவியாதாைன ஓடச்ெசய்யாது,
உலர்ந்த புல்லாய் பாைறகள் அதனின்று

விலகிவீழும்.
29 ெபருந்தடிகள் லிவியாதாைனத் தாக்கும்ேபாது,
அவற்ைற அது புல்லாய் உணரும்.
மனிதர் அதன் மீது ஈட்டிகைள எறியும்ேபாது, அது

சிரிக்கும்.
30 கடினமாக, கூரிய, உைடந்த, மட்பாண்டத்தின்
துண்டுகைளப்ேபால், லிவியாதானின் உடம்பின்
அடியிலுள்ள ேதால் இருக்கும்.
தாற்றுக்ேகாைலப் ேபான்று அது ேசற்றின் மீது

அைடயாளமிட்டுச் ெசல்லும்.
31 ெகாதிக்கும் பாைனையப்ேபான்று லிவியாதான்
தண்ணீைரக் கலக்குகிறது.
பாைனயின் ெகாதிக்கும் எண்ெணையப் ேபான்று

அது குமிழிகைள எழுப்பும்.
32 லிவியாதான் நீந்தும்ேபாது, அதன் பின்ேன ஒரு
பாைதைய விட்டுச்ெசல்லும்.
அது தண்ணீைரக் கலக்கும், அதன் பின்ேன

ெவண்ைமயான நுைரையத் தள்ளிச் ெசல்லும்.
33 லிவியாதாைனப்ேபான்று உலகில் ேவெறந்த
மிருகமும் இல்ைல.
அச்சமின்றி பைடக்கப்பட்ட மிருகம் அது.

34 கர்வம் மிக்க மிருகங்கைளயும் லிவியாதான்
நைகப்ேபாடு பார்க்கும்.
அது எல்லா காட்டுமிருகங்களுக்கும் ராஜா.
கர்த்தராகிய நான் லிவியாதாைனப் பைடத்ேதன்!”

என்றார்.

ேயாபு கர்த்தருக்குப் பதில் கூறுகிறான்

அப்ேபாது ேயாபு கர்த்தருக்குப்
பதிலளித்தான். ேயாபு,

2 “கர்த்தாேவ! நீர் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்ய வல்லவர் என்பைத நான் அறிேவன்.
நீர் திட்டமிடுகிறீர், எதனாலும் உமது திட்டங்கைள

மாற்றேவா, தடுக்கேவா முடிவதில்ைல.
3 கர்த்தாேவ, நீர் இக்ேகள்விையக் ேகட்டீர்:

‘இம்மூடத்தனமான காரியங்கைள
ெசால்லிெகாண்டிருக்கும் இந்த அஞ்ஞானி யார்?’
கர்த்தாேவ, நான் புரிந்துெகாள்ளாதவற்ைறக்

குறித்துப் ேபசிேனன்.

என்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத மிகுந்த
வியக்கத்தக்க காரியங்கைளப் பற்றிப் ேபசிேனன்.

4 “கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம், ‘ேயாபுேவ கவனி,
நான் உன்ேனாடு ேபசுேவன், நான் உன்னிடம்

ேகள்விகைளக் ேகட்ேபன், நீ எனக்குப் பதில்
கூறுவாய்’ என்றீர்.

5 கர்த்தாேவ, முன்பு, நான் உம்ைமக் குறித்துக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன்.
இப்ேபாது என் ெசாந்தக் கண்களாேலேய

உம்ைமப் பார்க்கிேறன்!
6 கர்த்தாேவ, நான் என்ைனக் குறித்து
ெவட்கமுறுகிேறன்.
கர்த்தாேவ, நான் மன்னிப்புக் ேகட்கிேறன்.
நான் தூசியிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து
ெகாண்ேட,
என் இருதயத்ைதயும் என் வாழ்க்ைகையயும்

மாற்றிக்ெகாள்ள உறுதியளிக்கிேறன்” என்றான்.

கர்த்தர் ேயாபுவின் ெசல்வத்ைத மீண்டும்
அளிக்கிறார்

7 கர்த்தர் ேயாபுவிடம் ேபசிமுடித்த பின்பு, அவர்
ேதமானிலிருந்து வந்த எலிப்பாசிடம் ேபசினார்.
கர்த்தர் எலிப்பாைச ேநாக்கி, “நான் உன்னிடமும்
உனது இரண்டு நண்பர்களிடமும்
ேகாபமாயிருக்கிேறன். ஏெனனில், நீங்கள்
என்ைனப்பற்றிய சரியான கருத்துக்கைளக்
கூறவில்ைல. ேயாபுேவ என்ைனப் பற்றிய சரியான
ெசய்திகைளச் ெசான்னான். ஆனால் ேயாபு எனது
தாசன். ேயாபு என்ைனப் பற்றிய சரியான
ெசய்திகைளச் ெசான்னான். 8 எனேவ இப்ேபாது
எலிப்பாேச, ஏழு காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டு வா. அவற்ைற
எனது தாசன் ேயாபுவிடம் ெகாண்டு ெசல்.
அவற்ைறக் ெகான்று, உனக்காக தகனபலியாகச்
ெசலுத்து. என் தாசன் ேயாபு உனக்காக ெஜபம்
ெசய்வான். நான் அவன் ெஜபத்திற்குப்
பதிலளிப்ேபன். உனக்குரிய தண்டைனைய அப்ேபாது
நான் உனக்கு அளிக்கமாட்ேடன். நீ மிகுந்த
மூடனாக இருந்ததால் நீ தண்டிக்கப்படேவண்டும். நீ
என்ைனப்பற்றிய சரியான தகவைலக் கூறவில்ைல.
ஆனால் என் தாசனாகிய (பணியாளாகிய) ேயாபு
என்ைனப்பற்றிய சரியான கருத்துக்கைளக்
கூறினான்.” என்றார்.

9 எனேவ ேதமானின் எலிப்பாசும், சூகியனான
பில்தாதும், நாகமாவின் ேசாப்பாரும் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள். அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாபுவின்
ெஜபத்திற்குப் பதிலளித்தார்!

10 ேயாபு அவனது நண்பர்களுக்காக ெஜபம்
ெசய்தான். ேதவன் ேயாபுைவ மீண்டும் ெவற்றிெபறச்
ெசய்தார். கர்த்தர் ேயாபுவுக்கு முன்பிருந்தைதக்
காட்டிலும் இரண்டு மடங்காக எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுத்தார். 11 ேயாபுவின் எல்லா சேகாதரர்களும்,
சேகாதரிகளும் அவைன அறிந்த அைனத்து
ஜனங்களும் ேயாபுவின் வீட்டிற்கு வந்தார்கள்.
அவர்கள் ேயாபுேவாடு கூட ஒரு ெபரிய
விருந்துணைவ உட்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
ேயாபுவுக்கு ஆறுதல் கூறினார்கள். கர்த்தர்
ேயாபுவுக்கு மிகுந்த ெதால்ைலகைளக்
ெகாடுத்ததற்காக அவர்கள் வருந்தினார்கள்.
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ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு ெவள்ளிக் காசும், ஒரு ெபான்
ேமாதிரமும் ேயாபுவுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்.

12 ேயாபுவின் வாழ்க்ைகயின் முதல் பகுதிையக்
காட்டிலும் இரண்டாம் பகுதிையக் கர்த்தர்
ஆசீர்வதித்தார்! ேயாபுவுக்கு 14,000 ஆடுகளும்,
6,000 ஒட்டகங்களும், 2,000 பசுக்களும், 1,000
ெபண் கழுைதகளும் ெசாந்தமாக இருந்தன. 13

ேயாபுவுக்கு ஏழு குமாரர்களும் மூன்று
குமாரத்திகளும் இருந்தனர். 14 ேயாபு, முதல்
குமாரத்திக்கு எமீமாள் என்று ேபரிட்டான். ேயாபு,
இரண்டாவது குமாரத்திக்குக் ெகத்சீயாள் என்று
ெபயரிட்டான். மூன்றாவது குமாரத்திக்குக்
ேகேரனாப்புக் என்று ெபயர் ெகாடுத்தான். 15

ேதசத்தில் ேயாபுவின் குமாரத்திகேள மிகுந்த

அழகிகளாக இருந்தார்கள்! ேயாபு, அவனது
குமாரத்திகளுக்கும் ெசாத்திலுள்ள பாகத்ைதக்
ெகாடுத்தான். அவர்களின்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலேவ ெசாத்தில் அவர்களும்
பங்ைகப் ெபற்றார்கள்.

16 அவ்வாறு ேயாபு இன்னும் 140 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அவனது பிள்ைளகைளயும்,
ேபரப்பிள்ைளகைளயும், ேபரர்களின்
பிள்ைளகைளயும், ேபரர்களின் ேபரர்கைளயும்
பார்க்கும்படி அவன் வாழ்ந்தான். 17 பின்பு ேயாபு
மரித்தான். ேயாபு ஒரு நல்ல வாழ்க்ைகைய
வாழ்ந்தான். அவன் மிகவும் முதிர்ந்தவனாகும்வைர
வாழ்ந்தான்.
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சங்கீதம்

புத்தகம் 1
(சங்கீதம் 1-41)

தீய ஜனங்களின் அறிவுைரையக் ேகளாமலும்,
பாவிகைளப்ேபான்று வாழாமலும்,
ேதவைன மதிக்காத ஜனங்கேளாடு

ேசராமலும், இருக்கிற மனிதன் உண்ைமயிேலேய
மகிழ்ச்சியாக இருப்பான்.

2 ஒரு நல்ல மனிதன் கர்த்தருைடய
ேபாதைனகைள ேநசிக்கிறான்.
அவற்ைறக் குறித்து அவன் இரவும் பகலும்

தியானிக்கிறான்.
3 அம்மனிதன் நீேராைடகளின் கைரயில் நடப்பட்ட
ஒரு மரத்ைதப்ேபான்று வலிைமயுள்ளவனாக
இருக்கிறான்.
தக்கசமயத்தில் பலன் தருகிற மரத்ைதப்ேபால்

அவன் காணப்படுகிறான்.
உதிராமலிருக்கிற இைலகைளக்ெகாண்ட
மரத்ைதப்ேபால் அவன் இருக்கிறான்.
அவன் ெசய்கின்ற ெசயல்கள் எல்லாவற்றிலும்

அவன் ெவற்றி ெபறுவான்.
4 ஆனால் தீேயார் அப்படியிரார்கள்.
அத்தீய ஜனங்கள் காற்றில் பறக்கிற உமிையப்

ேபான்றவர்கள்.
5 ஒரு நீதிமன்றத்தின் வழக்ைக
முடிவுகட்டுவதற்காக நல்ல ஜனங்கள்
கூடியிருக்கும்ேபாது தீேயார் குற்றவாளிகளாக
நிரூபிக்கப்படுவார்கள்.
அந்தப் பாவிகள் குற்றமற்றவர்களாகக்

கருதப்படமாட்டார்கள்.
6 ஏன்? கர்த்தர் நல்ல ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுகிறார்.
தீேயாைர அவர் அழிக்கிறார்.

யூதரல்லாத மனிதர்கள் ஏன் இவ்வளவு
ேகாபமாயிருக்கிறார்கள்?
ஏன் அந்தத் ேதசங்கள் மதியீனமான

திட்டங்கைள வகுக்கின்றன?
2 அவர்களுைடய ராஜாக்களும், தைலவர்களும்
கர்த்தைரயும்,
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜாைவயும்

எதிர்க்க ஒன்றுகூடினார்கள்.
3 அந்நாடுகளின் தைலவர்கள், “நாம் ேதவைனயும்,
அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவயும் எதிர்த்துக் கலகம்
ெசய்ேவாம்.
அவரிடமிருந்து நம்ைம விடுவித்துக்ெகாள்ேவாம்!”

என்றார்கள்.
4 ஆனால் என் ஆண்டவர் பரேலாகத்தின் ராஜா,

அவர் அந்த ஜனங்கைளப் பார்த்து நைகக்கிறார்.
5 ேதவன் ேகாபமைடந்து அந்த ஜனங்கைள
ேநாக்கி,

“நான் இம்மனிதைன ராஜாவாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்!
அவன் சீேயான் மைலயில் அரசாளுவான்.
சீேயான் என்னுைடய பரிசுத்த மைல” என்கிறார்.
அது மற்ற தைலவர்கைள பயமுறுத்தும்.
7 இப்ேபாது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய
உனக்குக் கூறுேவன்.
கர்த்தர் என்னிடம், “இன்று நான் உனக்குத்

தந்ைதயாேனன்!
நீ எனக்கு குமாரன்.

8 நீ என்ைனக் ேகட்டால், நான் உனக்குத்
ேதசங்கைளெயல்லாம் ெகாடுப்ேபன்.
பூமியின் ஜனங்கெளல்லாம்

உன்னுைடயவர்களாவார்கள்!
9 இரும்புத் தடியால் மண்குடத்ைத
உைடப்பைதப்ேபால
நீ அத்ேதசங்கைள அழிக்கமுடியும்” என்றார்.

10 எனேவ ராஜாக்கேள, ஞானமுள்ளவர்களாய்
இருங்கள்.
அரசாளுபவர்கேள, இப்பாடத்ைத

கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
11 மிகுந்த அச்சத்ேதாடு கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்.

12 ேதவனுைடய குமாரனுக்கு நீங்கள்
உண்ைமயானவர்கள் என்பைதக் காட்டுங்கள்,
நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்யாவிட்டால் ஆண்டவர்
உங்கைள அழிக்க தன் ேகாபத்ைதக் காட்டத்
தயாராக இருக்கிறார்.
கர்த்தைர நம்பும் ஜனங்கள்

சந்ேதாஷமாயிருப்பார்கள்.
ஆனால் மற்ற ஜனங்கள் கவனமாக
இருக்கேவண்டும்.
கர்த்தர் தமது ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்தத்

தயாராக இருக்கிறார்.
தன் குமாரனாகிய அப்சேலாமிடமிருந்து தப்பிச்

ெசன்றேபாது தாவீது பாடிய பாட்டு.
கர்த்தாேவ, எனக்குப் பைகவர்கள் அேநகர்,
பல ஜனங்கள் எனக்ெகதிராக

எழும்புகின்றனர்.
2 பலர் என்ைனக் குறித்து, “ேதவன் அவைனத்
ெதால்ைலயிலிருந்து மீட்கமாட்டார்!” என்று
ேபசுகின்றனர்.

3 ஆனால் கர்த்தாேவ, நீேர எனக்குக் ேகடகம்.
நீேர என் மகிைம.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன

பிரதானமானவனாக்குகிறீர்!
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4 நான் கர்த்தரிடம் ெஜபிப்ேபன்.
அவரது பரிசுத்த மைலயிலிருந்து அவர் எனக்குப்

பதில் தருவார்.
5 நான் படுத்து ஓய்ெவடுக்க முடியும், நான்
எழும்புேவன் என்பதும் எனக்குத் ெதரியும்.
இைத நான் எப்படி அறிேவன்? கர்த்தர் என்ைன

மூடிப் பாதுகாக்கிறார்!
6 ஆயிரம் வீரர்கள் என்ைனச் சூழக்கூடும்.
ஆனால் நான் அப்பைகவர்களுக்கு அஞ்ேசன்!

7 கர்த்தாேவ, எழும்பும்!
எனது ேதவேன, வந்து என்ைனப் பாதுக்காப்பீராக!
நீர் வல்லைமயுள்ளவர்!
என் தீய பைகவைரக் கன்னத்தில் நீர் அைறந்தால்

அவர்கள் பற்கெளல்லாம் ெநாறுங்கும்.
8 கர்த்தேர தம் ஜனங்கைளப் பாதுக்காக்கிறார்.
கர்த்தாேவ, உம்முைடய ஜனங்களுக்கு

நல்லவராயிரும்.
தாவீதின் சங்கீதம். இைசக்குழுவின் தைலவனுக்கு

நரம்புக் கருவிகளால் இைசக்கப்பட்டது.
என் நல்ல ேதவேன, நான் உம்மிடம்
ெஜபிக்ைகயில் ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்.
என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகளும், என்னிடம்

இரக்கமாயிரும்!
என் ெதால்ைலகளிலிருந்து எனக்கு சற்று

விடுதைல தாரும்!
2 ஜனங்கேள, எத்தைன நாள் என்ைனக் குறித்து
அவதூறு ேபசுவீர்கள்?
என்ைனப்பற்றிச் ெசால்ல புதுப்புதுப் ெபாய்கைளத்

ேதடிக் ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் அப்ெபாய்கைளச் ெசால்ல

விரும்புகிறீர்கள்.
3 கர்த்தர் தம் நல்ல ஜனங்களின் ெஜபத்ைதக்
ேகட்கிறார்.
கர்த்தைர ேநாக்கி ெஜபிக்கும்ேபாது, எனக்குச்

ெசவிெகாடுக்கிறார் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
4 உங்கைள ஏேதா ஒன்று துன்புறுத்துவதினால்,
நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டாலும், பாவம்
ெசய்யாதீர்கள்.
படுக்ைகக்குச் ெசல்ைகயில் அவற்ைறப் பற்றிச்

சிந்தியுங்கள், அப்ேபாது அைமதி அைடவீர்கள்.
5 ேதவனுக்கு நல்ல பலிகைளக் ெகாடுத்துக்
கர்த்தர் ேமல் நம்பிக்ைக ைவயுங்கள்!

6 “நமக்கு ேதவனுைடய நன்ைமையக் காட்டுவது
யார்?
கர்த்தாேவ! பிரகாசமான உமது முகத்ைத

நாங்கள் காணட்டும்!”
என்று பலர் கூறுகிறார்கள்.

7 கர்த்தாேவ! நீர் எனக்கு மகிழ்ச்சியுண்டாக்கினீர்!
தானியமும் திராட்ைசரசமும் ெபருகிய பண்டிைக

நாட்களாகிய அறுவைடக் காலத்ைதக் காட்டிலும்
இப்ேபாது நான் மகிழ்கிேறன்.

8 நான் படுக்ைகக்குச் ெசன்று சமாதானமாய்
உறங்குகிேறன்.
ஏெனனில், கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப்

பாதுகாப்பாய் தூங்கச் ெசய்கிறீர்.
புல்லாங்குழலில் வாசிக்க இைசக்குழுவின்

தைலவனிடம் அளிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம்.

கர்த்தாேவ, என் வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.
நான் ெசால்ல முயற்சிப்பைத

புரிந்துெகாள்ளும்.
2 எனது ேதவனாகிய ராஜாேவ,
என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

3 கர்த்தாேவ, என் அன்பளிப்புகைள காைலேதாறும்
உமக்கு பைடக்கிேறன்.
உம்ைம உதவிக்காக ேநாக்குகிேறன், நீர் என்

ெஜபங்கைளக் ேகளும்.
4 ேதவேன, தீய ஜனங்கள் உம்மருேக வருவைத நீர்
விரும்புகிறதில்ைல.
தீய ஜனங்கள் உம்ைம ஆராதிக்க முடியாது.

5 மூடர் உம்மிடம் வர இயலாது,
தீைம ெசய்யும் ஜனங்கைள நீர் ெவறுக்கிறீர்.

6 ெபாய் கூறும் ஜனங்கைள நீர் அழிக்கிறீர்.
பிறைரத் தாக்குவதற்காக இரகசியமாகத்

திட்டமிடுேவாைர கர்த்தர் ெவறுக்கிறார்.
7 கர்த்தாேவ, உமது மிகுந்த இரக்கத்தினால் நான்
உமது ஆலயத்திற்கு வருேவன்.
உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைத ேநாக்கித் தைல

தாழ்த்தி அச்சத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும் உம்ைம
வணங்குேவன்.

8 கர்த்தாேவ, சரியான வாழ்க்ைக வாழ உமது
வழிையக்காட்டும்.
ஜனங்கள் எனது குைறகைளத் ேதடுகிறார்கள்.
எனேவ நான் எவ்வாறு வாழ நீர் விரும்புகிறீேரா,

அவ்வழிைய எனக்குக் காட்டும்.
9 அந்த ஜனங்கள் உண்ைம ேபசுவதில்ைல
அவர்கள் உண்ைமையப் புரட்டும் ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள் வாய்கள் திறந்த கல்லைறகைளப்

ேபான்றைவ.
அவர்கள் பிறரிடம் நயமான ெமாழிகைளச்
ெசால்வார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் கண்ணியில்

சிக்கைவப்பதற்காகேவ அவ்வாறு ெசய்வார்கள்.
10 ேதவேன, அவர்கைளத் தண்டியும்.
அவர்கள் தங்கள் வைலயிேலேய விழட்டும்.
அந்த ஜனங்கள் உமக்ெகதிராகத் திரும்புகிறார்கள்.
எனேவ அவர்களின் எண்ணிக்ைகயற்ற

குற்றங்களுக்காக அவர்கைளத் தண்டியும்.
11 ஆனால் ேதவைன நம்பும் ஜனங்கள்
களிகூரட்டும்.
என்ெறன்றும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியைடயட்டும்.
ேதவேன, உமது நாமத்ைத ேநசிக்கும்

ஜனங்கைளப் பாதுகாத்து, ெபலைனத் தாரும்.
12 கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கு நீர் நன்ைம
ெசய்தால்
அவர்கைளக் காக்கும் ெபருங்ேகடகமாவீர்.
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவிகைள இைசப்ேபாரின்
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
கர்த்தாேவ, ேகாபத்தில் என்ைனக்
கண்டிக்காதிரும்.
என் மீது ேகாபமைடயாமலும் என்ைனத்

தண்டியாமலும் இரும்.
2 கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயிரும். நான்
ேநாயுற்றுத் தளர்ந்ேதன்.
என்ைனக் குணமாக்கும்!
என் எலும்புகள் நடுங்குகின்றன.

3 என் முழு உடம்பும் நடுங்குகிறது.

சங்கீதம் 6:3

579



7

8

கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் குணப்படுத்த எவ்வளவு
காலம் நீடிக்கும்?

4 கர்த்தாேவ, என்ைன வலிைமயாக்கும்.
நீர் தயவுள்ளவர், என்ைனக் காப்பாற்றும்.

5 கல்லைறயிலுள்ள மரித்த மனிதர்கள் உம்ைம
நிைனயார்கள்.
மரணத்தின் இடத்திலுள்ள ஜனங்கள் உம்ைமத்

துதிக்கமாட்டார்கள்.
எனேவ என்ைன நீர் குணமாக்கும்!

6 கர்த்தாேவ, இரவு முழுவதும் நான் உம்மிடம்
ெஜபம் ெசய்ேதன்.
என் கண்ணீரால் என் படுக்ைக நைனந்தது.
என் படுக்ைகயிலிருந்து கண்ணீர் சிந்துகின்றது.
உம்ைம ேநாக்கி அழுவதால் நான்

ெபலனற்றுப்ேபாகிேறன்.
7 எனது பைகவர்கள் எனக்குத் துன்பம் பல
ெசய்தனர்.
வருத்தத்தால் என் துயரம் ெபருகிற்று.
ெதாடர்ந்து அழுவதினால் என் கண்கள்

ேசார்ந்தன.
8 தீேயாேர அகன்று ேபாங்கள்!
ஏெனனில் கர்த்தர் என் விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்டார்.
9 கர்த்தர் என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.
கர்த்தர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு பதில் தந்தார்.

10 எனது எதிரிகள் எல்ேலாரும் மனமுைடந்து
கலங்கினார்கள்.
ஏேதா திடீெரன நிகழும், அவர்கள் ெவட்கமுற்றுத்

திரும்பிச் ெசல்வார்கள்.
கர்த்தைர ேநாக்கி தாவீது பாடிய பாடல், ெபன்யமீன்
ேகாத்திரத்ைத ேசர்ந்த கீசின் குமாரனாகிய

சவுைலப்பற்றியது இந்தப் பாடல்.
எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம
நம்புகிேறன்.
என்ைனத் துரத்தும் மனிதரிடமிருந்து

என்ைனக் காப்பாற்றும்.
என்ைன மீட்டுக்ெகாள்ளும்!

2 நீர் எனக்கு உதவாவிட்டால், சிங்கத்தால்
பிடிக்கப்பட்ட மிருகத்ைதப் ேபாலாேவன்.
என்ைனக் கவர்ந்து ெசல்ைகயில் யாரும்

என்ைனக் காப்பாற்ற இயலாது!
3 எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் தவறு
ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல.
நான் தவறிைழக்கவில்ைலெயன்று

உறுதியளிக்கிேறன்!
4 என் நண்பர்களுக்கு நான் தீங்ேகதும்
ெசய்யவில்ைல.
என் நண்பர்களின் பைகவர்க்கு உதவவுமில்ைல.

5 ஆனால் ஒரு பைகவன் என்ைனத் துரத்துகிறான்.
அவன் என்ைனக் ெகால்ல ஆவலாயிருக்கிறான்.
அவன் என் ஜீவைனத் தைரயில் வீழ்த்தி நசுக்க
விரும்பி அழுக்குக்குள் என் ஆத்துமாைவ
அழுத்துகிறான்.

6 கர்த்தாேவ எழுந்து உமது ேகாபத்ைதக் காட்டும்!
என் பைகவன் ேகாபங்ெகாண்டிருக்கிறான்,

எழுந்து அவேனாடு ேபார் புரியம்.
கர்த்தாேவ, எழுந்து நீதி ெசய்யும்.

7 கர்த்தாேவ, ஜனங்கைள நியாயந்தீரும்.
உம்ைமச் சுற்றிலும் ேதசங்கைள ஒன்று ேசரும்.

8 கர்த்தாேவ எனக்கு நியாயம் வழங்கும்.
எனது ேநர்ைமையயும், நான் களங்கமற்றவன்

என்பைதயும் நிரூபியும்.
9 தீேயாைரத் தண்டியும், நல்ேலாருக்கு உதவும்.
ேதவேன, நீர் நல்லவர்.
நீர் ஜனங்களின் இருதயங்கைளப் பார்க்க

வல்லவர்.
10 ேநர்ைமயான இருதயம் ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு
ேதவன் உதவுகிறார்.
ேதவன் என்ைனப் பாதுகாப்பார்.

11 ேதவன் ஒரு நல்ல நீதிபதி,
எந்ேநரமும் அவர் தீைமக்கு எதிராக தன்

ேகாபத்ைதக் காட்டுவார்.
12 ேதவன் ஒரு முடிெவடுத்தால் அவர் அதிலிருந்து
மாறுவதில்ைல.

13 தீய ஜனங்கைளத் தண்டிக்க ேதவன்
ஆயத்தமாயிருக்கிறார்.

14 சில ஜனங்கள் எப்ேபாதும் தீயவற்ைறத்
திட்டமிடுவார்கள்.
அவர்கள் இரகசியமாய் திட்டமிடுவார்கள்,

ெபாய்யுைரப்பார்கள்.
15 அவர்கள் பிறைர வைலக்குட்படுத்தித் துன்புறுத்த
முயல்வார்கள்.
ஆனால் தங்கள் வைலகளில் தாங்கேள சிக்கித்

துன்புறுவார்கள்.
16 அவர்கள் தங்களுக்கான தண்டைனையப்
ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் பிறரிடம் ெகாடுைமயாய்

நடந்துெகாண்டனர்.
ஆனால் அவர்களுக்குத் தகுதியானைதப்

ெபறுவார்கள்.
17 கர்த்தர் நல்லவராயிருப்பதால் அவைரத்
துதிப்ேபன்.
மகா உன்னதமான கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்

துதிப்ேபன்.
கித்தீத் என்ற இைசக் கருவியில் வாசிக்க இராகத்

தைலவனுக்குத் தந்த தாவீதின் சங்கீதம்.
எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, உமது
நாமம் பூமியின் எல்லா இடத்திலும் மிகுந்த
அற்புதமானது!

விண்ணுலகிலும் உமது நாமம் உமக்குத்
துதிகைளக் ெகாண்டு வருகிறது.

2 பிள்ைளகள், குழந்ைதகள் வாயிலுமிருந்து
உம்ைமத் துதிக்கும் பாடல்கள் ெவளிப்படும்.
உம் பைகவைர அைமதிப்படுத்த

இவ்வல்லைமயான பாடல்கைளக் ெகாடுத்தீர்.
3 கர்த்தாேவ, உமது ைககளால் நீர் ெசய்த
வானங்கைள நான் கண்ேடன்.
நீர் பைடத்த நிலாைவயும், நட்சத்திரங்கைளயும்

நான் கண்டு ஆச்சரியமைடந்ேதன்.
4 ஏன் மனிதர்கள் உமக்கு முக்கியமாயினர்?
ஏன் அவர்கைள நீர் நிைனவுகூருகிறீர்?
ஏன் அவர்கைளக் கவனிக்கிறீர்?

5 ஆனால் மனிதர்கள் உமக்கு முக்கியமாயினர்!
அவர்கைள ஏறக்குைறய ேதவர்கைளப் ேபாலேவ

உண்டாக்கினீர்.
மனிதைர மகிைமயாலும், ேமன்ைமயாலும்

முடிசூட்டினீர்.
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6 நீர் உண்டாக்கின எல்லாவற்றிற்கும் அவர்கைள
அதிகாரிகளாக ைவத்தீர்.

7 ஆடுகள், பசுக்கள், காட்டு மிருகங்கள்
அைனத்ைதயும் மனிதர்கள் ஆண்டனர்.

8 வானத்துப் பறைவகைளயும்
சமுத்திரத்தில் நீந்தும் மீன்கைளயும் அவர்கள்

ஆண்டனர்.
9 எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, உமது நாமம்
உலகத்தில் எங்கும் மிகவும், மிகவும் அற்புதமானது!
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவியில் வாசிக்க
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
என் முழு இருதயத்ேதாடும் நான் கர்த்தைரத்
துதிப்ேபன்.
கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த எல்லா அற்புதமான

காரியங்கைளயும் நான் எடுத்துக் கூறுேவன்.
2 நீர் என்ைன மிகவும் சந்ேதாஷப்படுத்துகிறீர்.
உன்னதமான ேதவேன, நான் உமது நாமத்ைதத்

துதிப்ேபன்.
3 என் பைகவர்கள் உம்மிடமிருந்து ஓட
முயன்றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் விழுந்து அழிந்தார்கள்.

4 நீர் நல்ல நீதிபதி. உமது சிங்காசனத்தில்
நீதிபதியாக அமர்ந்தீர்.
கர்த்தாேவ, என் வழக்ைகக் ேகட்டீர்.
எனக்குரிய நீதியான முடிைவ அளித்தீர்.

5 பிற ஜனங்கைள நீர் கண்டித்தீர் கர்த்தாேவ, நீர்
அந்தத் தீேயாைர அழித்தீர்.
உயிருள்ள ஜனங்களின் பட்டியலிலிருந்து

என்ெறன்றும் அவர்கள் ெபயைர அகற்றினீர்.
6 பைகவன் ஒழிக்கப்பட்டான்!
கர்த்தாேவ, அவர்கள் நகரங்கைள அழித்தீர்,

அழிந்த கட்டிடங்கேள இன்று உள்ளன.
அத்தீேயாைர நிைனவுபடுத்த எதுவும் இன்று

இல்ைல.
7 ஆனால் கர்த்தர் என்ெறன்றும் அரசாளுவார்.
கர்த்தர் அவர் அரைச வலுவாக்குவார்.
உலகிற்கு நியாயத்ைத வழங்க அவர் இைதச்

ெசய்தார்.
8 உலகில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர்
நியாயமான தீர்ப்பு வழங்குவார்.
எல்லா நாடுகளுக்கும் நீதிேயாடு தீர்ப்பு

வழங்குவார்.
9 பல குழப்பங்கள் இருப்பதால் பல ஜனங்கள்
அகப்பட்டுக் காயமுற்றனர்.
அவர்கள் தங்கள் துன்பங்களின் பாரத்தால்

நசுங்குண்டு ேபாயினர்.
கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்கு அைடக்கலமாயிரும்.

10 உமது நாமத்ைத அறிந்த ஜனங்கள் உம்ைம
நம்பேவண்டும்.
கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்மிடம் வந்தால்

அவர்களுக்கு உதவாது விடமாட்டீர்.
11 சீேயானில் வாழும் ஜனங்கேள கர்த்தைரத்
துதித்துப் பாடுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைள ேதசங்களில்

கூறுங்கள்.
12 உதவிநாடிப் ேபாேனாைர கர்த்தர் நிைனவு
கூருவார்.
அந்த ஏைழ ஜனங்கள் உதவிக்காக அவரிடம்

ெசன்றனர்.

கர்த்தர் அவர்கைள மறக்கவில்ைல.
13 நான் ேதவனிடம் இந்த ெஜபத்ைதக் கூறிேனன்:
“கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயிரும்.
பாரும், என் பைகவர்கள் என்ைனத்

தாக்குகிறார்கள்.
‘மரணவாசலில்’ இருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.

14 அப்ேபாது கர்த்தாேவ, எருசேலமின்
வாசல்களில் நான் உம்ைமத் துதித்துப் பாடக்கூடும்.
என்ைன நீர் காப்பாற்றியதால் நான் மிகவும்

மகிழ்ச்சிெகாள்ேவன்.”
15 பிறைர அகப்படுத்த யூதரல்லாத ஜனங்கள்
குழிகைளத் ேதாண்டினார்கள்.
அக்குழிகளில் அவர்கேள வீழ்ந்தனர்.
பிறைர அகப்படுத்த வைலகைள விரித்தனர்.

அவ்வைலகளில் அவர்கேள சிக்குண்டனர்.
16 கர்த்தர் அத்தீேயாைரப் பிடித்தார்.
தீயைவ ெசய்ேவாைர கர்த்தர் தண்டிப்பாெரன

அந்த ஜனங்கள் அறிந்துெகாண்டனர்.
17 ேதவைன மறக்கும் ஜனங்கள் தீேயார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் மரணத்தின் இடங்களுக்குச்

ெசல்வார்கள்.
18 துன்பப்பட்ட ஜனங்கைள ேதவன்
மறந்துவிட்டாெரன சில ேநரங்களில் ேதான்றும்.
அந்த ஏைழகள் நம்பிக்ைகயிழக்கும் நிைல

வந்தெதன்று ேதான்றும்.
ஆனால் ேதவன் அவர்கைள என்ெறன்றும்

மறப்பதில்ைல.
19 கர்த்தாேவ, எழுந்து ேதசங்கைள நியாந்தீரும்.
தாங்கள் வல்லைம மிகுந்ேதாெரன ஜனங்கள்

தங்கைள நிைனயாதபடி ெசய்யும்.
20 ஜனங்களுக்குப் பாடம் கற்பியும்.
அவர்கள் தாங்கள் சாதாரண மனிதப் பைடப்பு

மட்டுேம என்றறியச் ெசய்யும்.
கர்த்தாேவ, ஏன் தூரத்தில்
தங்கியிருக்கிறீர்?
ெதால்ைலக்குள்ளான மனிதர்கள்

உம்ைமக் காண இயலாது.
2 ெபருைமயும் தீைமயும் நிைறந்த ஜனங்கள் தீய
திட்டங்கைள வகுக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஏைழ ஜனங்கைளத்

துன்புறுத்துகிறார்கள்.
3 தீய ஜனங்கள் தங்களுைடய இச்ைசகைளக்
குறித்து ெபருைம ெகாள்வார்கள்.
ேபராைச மிக்க அந்த ஜனங்கள் ேதவைன

சபிப்பார்கள். இவ்வைகயாக கர்த்தைரத் தாங்கள்
ெவறுப்பைதத் தீேயார் ெவளிக்காட்டுவார்கள்.

4 தீேயார் ேதவைனப் பின்பற்றக்கூடாத அளவிற்கு
அதிகப் ெபருைம பாராட்டுவார்கள். அவர்கள் தீய
திட்டங்கைளேய வகுப்பார்கள்.
ேதவேன இல்ைல என்பது ேபால அவர்கள்

நடந்துெகாள்வார்கள்.
5 தீேயார் எப்ேபாதும் ேகாணலானவற்ைறேய
ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய சட்டங்கைளயும், நல்ல

ேபாதகத்ைதயும் கவனிப்பதில்ைல.
ேதவனுைடய பைகவர்கள் அவரது

ேபாதைனகைள அசட்ைட ெசய்வார்கள்.
6 தீயைவ அவர்கைள ஒருேபாதும்
அணுகுவதில்ைல என நிைனப்பார்கள்.
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அவர்கள், “நாம் களிகூருேவாம், நமக்குத்
தண்டைனயில்ைல” என்பார்கள்.

7 அந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும் சபிப்பார்கள்.
அவர்கள் பிறைரக் குறித்து எப்ேபாதும் தீைமேய

ேபசுவார்கள். அவர்கள் தீயவற்ைறேய
திட்டமிடுவார்கள்.

8 அந்த ஜனங்கள் மைறவிடங்களில் இருந்து
ஜனங்கைளப் பிடிக்கக் காத்திருப்பார்கள்.
ஜனங்கைளக் காயப்படுத்த மைறந்திருப்பார்கள்.
ஒன்றும் அறியாத ஜனங்கைள அவர்கள்

ெகால்லுவார்கள்.
9 மிருகங்கைள உண்பதற்காய் ெகால்லக்
காத்திருக்கும் சிங்கங்கைளப் ேபாலாவார்கள்.
ஏைழகைள அவர்கள் தாக்குவார்கள். தீேயார்

விரிக்கும் வைலயில் அவர்கள் சிக்குவார்கள்.
10 மீண்டும், மீண்டும் ஏைழகைளயும் பிறைரயும்
துன்புறுத்துவார்கள்.

11 எனேவ, “ேதவன் எங்கைள மறந்தார்.
என்ெறன்றும் ேதவன் நம்மிடமிருந்து விலகிச்
ெசன்றார்.
நமக்கு ஏற்படும் தீைமைய ேதவன் பாரார்!”
என்று அந்த ஏைழகள் எண்ணத்

ெதாடங்குவார்கள்.
12 கர்த்தாேவ, எழுந்து ெசயல்படும்!
ேதவேன, அத்தீேயாைரத் தண்டியும்!
ஏைழகைள மறவாேதயும்!

13 தீேயார் ேதவனுக்கு எதிராவார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன் தங்கைளத் தண்டி யாெரன்று

எண்ணுவார்கள்.
14 கர்த்தாேவ, தீேயார் ெசய்யும்
ெகாடுைமகைளயும் தீைமகைளயும் நீர் காண்கிறீர்.
அவற்ைறப் பார்த்து ஏேதனும் ெசய்யும்!
ெதால்ைலக்குள்ளான ஜனங்கள் உதவி ேகட்டு
உம்மிடம் வருவார்கள்.
கர்த்தாேவ, நீேர அனாைதகளுக்கு உதவுகிறவர்.
எனேவ அவர்களுக்கு உதவும்!

15 கர்த்தாேவ, தீேயாைர அழித்துவிடும்.
16 உமது நாட்டிலிருந்து அவர்கைள அகற்றும்.
அப்ெபாழுது ஆண்டவராகிய நீேர நித்திய ராஜா

என்பைத எல்ேலாரும் உணருவார்கள்.
17 கர்த்தாேவ, ஏைழ ஜனங்களின் ேதைவையக்
ேகட்டறிந்தீர்.
அவர்கள் ெஜபங்கைளக் ேகட்டு, அதன்படி

ெசய்யும்.
18 கர்த்தாேவ, ெபற்ேறாரற்ற பிள்ைளகைளக்
காப்பாற்றும்.
துயரப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ஜனங்கைள

ேமலும் ெதால்ைலகளால் வருந்தவிடாதிரும்.
தீேயார் இங்கு வாழாதபடி அவர்கைள

அச்சுறுத்தும்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
கர்த்தைர, நான் நம்பியிருக்கிேறன்.
ஏன் என்ைன ஓடி ஒளிந்துெகாள்ளச்
ெசால்லுகிறீர்கள்?

நீங்கள் என்னிடம், “உன் மைலக்குப்
பறைவையப்ேபால் பறந்து ெசல்!” என்றீர்கள்.

2 தீேயார் ேவட்ைடக்காரைனப் ேபான்ேறார்.
இருளில் அவர்கள் ஒளிவார்கள்.

அவர்கள் வில்ைல வைளத்து அம்ைபக்
குறிைவப்பார்கள்.
நல்ல, ேநர்ைமயான இருதயமுள்ள ஜனங்களின்

ேமல் எய்வார்கள்.
3 நல்லவற்ைற அவர்கள் அழித்தால் என்ன நிகழும்?
நல்ேலார் அப்ேபாது என்ன ெசய்வார்கள்?

4 கர்த்தர் அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தில்
இருக்கிறார்.
பரேலாகத்தில் தனது சிங்காசனத்தில் கர்த்தர்

வீற்றிருக்கிறார்.
நடப்பவற்ைற கர்த்தர் கண்காணிக்கிறார்.
கர்த்தருைடய கண்கள் ஜனங்கைள நல்ேலாரா,

தீேயாரா எனக் கண்டறியும்.
5 கர்த்தர் நல்ேலாைரத் ேதடுகிறார்.
கர்த்தர் தீயவைரயும், ெகாடிேயாைரயும்,

ெவறுக்கிறார்.
6 தீேயார்ேமல் ெவப்பமான நிலக்கரிையயும், எரியும்
கந்தகத்ைதயும் மைழயாய்ப் ெபாழியச் ெசய்வார்.
ெவப்பமான எரியும் காற்ைறமட்டுேம அத்தீேயார்

அனுபவிப்பார்கள்.
7 ஆனால் கர்த்தர் நல்லவர்.
நல்லைதச் ெசய்யும் ஜனங்கைள அவர்

ேநசிக்கிறார்.
நல்ேலார் அவருடன் இருப்பார்கள், அவர்

முகத்ைதக் காண்பார்கள்.
ெசமினீத் என்னும் இைசக் கருவியில் வாசிக்க
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
கர்த்தாேவ, என்ைனக் காப்பாற்றும்.
நல்ேலார் மடிந்துேபாயினர்.
பூமியிலுள்ள ஜனங்களிைடேய

உண்ைமயான நம்பிக்ைகயுள்ேளார் எவருமில்ைல.
2 அண்ைட வீட்டாரிடம் ஜனங்கள் ெபாய்
ேபசுகிறார்கள்.
ெபாய்களால் அயலாைனப் புகழ்ந்து

ேபசுகிறார்கள்.
3 ெபாய் கூறும் நாைவ கர்த்தர் அறுத்ெதறிவார்.
தங்கைளேய புகழ்ேவாரின் நாக்குகைள கர்த்தர்

துண்டித்ெதறிவார்.
4 அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள் தக்க
ெபாய்யுைரப்ேபாம் எங்கள் நாக்குகளின் மூலமாக,
நாங்கள் ெபரியவர்களாேவாம்.
யாரும் எங்கள் எஜமானராக இயலாது!”

என்கிறார்கள்.
5 ஆனால் கர்த்தேரா, “தீேயார் ஏைழகளின்
ெபாருள்கைளத் திருடுவார்கள்.
உதவியற்ற ஜனங்களின் ெபாருள்கைள

அபகரிப்பார்கள்.
கைளப்புற்ேறாைர இப்ேபாது நான் எழுந்து
பாதுகாப்ேபன்” என்கிறார்.

6 கர்த்தருைடய ெசாற்கள் உண்ைமயும்
தூய்ைமயுமானைவ.
ெநருப்பில் உருக்கப்பட்ட ெவள்ளிையப்ேபால்

அைவ தூய்ைமயானைவ.
ஏழுமுைற உருக்கித் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட

ெவள்ளிையப் ேபால் அைவ தூய்ைமயானைவ.
7 கர்த்தாேவ, உதவியற்ற ஜனங்கைளப்
பாதுகாத்தருளும்.
இப்ேபாதும் எப்ேபாதும் அவர்கைளப்

பாதுகாப்பீராக.
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8 அத்தீேயார் முக்கியமானவர்கைளப் ேபான்று
நடிப்பார்கள்.
உண்ைமயில் அவர்கள் ேபாலி நைககைளப்

ேபான்றவர்கள்.
அைவ விைலயுயர்ந்ததாய் ேதான்றும் ஆனால்

அைவ மலிவானைவ.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம் என்ைன
மறப்பீர்?
என்ெறன்றும் மறந்திருப்பீேரா? என்ைன

ஏற்க எத்தைனக் காலம் மறுப்பீர்?
2 எவ்வளவு காலத்துக்கு நீர் என்ைன மறந்திருப்பீர்.
என் இருதயத்தில் எத்தைனக் காலம் துக்கம்

அனுபவிக்கட்டும்?
எத்தைனக் காலம் என் பைகவன் என்ைன ெவற்றி

ெகாள்வான்?
3 எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, என்ைனப் பாரும்!
எனக்குப் பதில் தாரும்! என் பதிைல நான்

அறியட்டும்!
இல்ைலெயனில் நான் மடிேவன்.

4 அது நடந்தால் என் பைகவன், “நான் அவைன
ெவன்ேறன்” என்பான்.
என்ைனத் ேதாற்கடித்தால் என் பைகவன்

மகிழ்வான்.
5 கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும் உம் அன்பில் நான்
நம்பிக்ைக ைவத்ேதன்.
நீர் என்ைனக் காத்து என்ைன மகிழச் ெசய்தீர்.

6 கர்த்தர் நல்லைத எனக்குச் ெசய்ததால்
சந்ேதாஷப் பாடைல கர்த்தருக்காய் பாடுேவன்.
தாவீது இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த பாடல்.

“ேதவன் இல்ைல” என்று மூடன் தன்
உள்ளத்தில் ெசால்லிக்ெகாள்வான்.
ெகாடிய, சீர்ெகட்ட காரியங்கைள

மூடர்கள் ெசய்வார்கள்.
அவர்களுள் ஒருவனும் நல்லைதச் ெசய்வதில்ைல.

2 கர்த்தர் பரேலாகத்திலிருந்து கீேழ ஜனங்கைளப்
பார்ப்பார்.
ஞானவாைனப் பார்க்க கர்த்தர் முயன்றார்.

(ஞானமுள்ளவன் ேதவனிடம் உதவி ேகட்பான்.)
3 ஆனால் எல்ேலாரும் ேதவைனவிட்டு விலகிப்
ேபானார்கள்.
எல்லா ஜனங்களும் தீேயாராய் மாறினார்கள்.

ஒருவன் கூட நல்லைதச் ெசய்யவில்ைல.
4 தீேயார் என் ஜனங்கைள அழித்தனர்.
அத்தீேயார் ேதவைன அறியார்கள்.
தீேயாருக்கு மிகுதியாய் உணவு உண்டு.
கர்த்தைர அவர்கள் ஆராதிப்பதில்ைல.

5 ஏைழயின் அறிவுைரைய அத்தீேயார் ேகளார்கள்.
ஏெனனில் ஏைழ ேதவைன நம்பி வாழ்வான்.
ேதவன் நல்லவர்கேளாடு இருப்பார்.
எனேவ தீேயார் மிகவும் அச்சம் ெகாள்வார்கள்.

7 சீேயான் (மைல) ேமல் உள்ளவேர இஸ்ரேவைலக்
காப்பாற்ற முடியும்.
கர்த்தர் தாேம இஸ்ரேவைலக் காப்பவர்!
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டுச் சிைறக் ைகதிகளாக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் கர்த்தேரா தம் ஜனங்கைளத் திரும்ப

அைழத்து வருவார்.

அப்ேபாது யாக்ேகாபுக்கு (இஸ்ரேவல்) மிகவும்
மகிழ்ச்சியுண்டாகும்.

தாவீதின் பாடல்.
கர்த்தாேவ, உமது பரிசுத்த கூடாரத்தில்
யார் வாழக்கூடும்?
உமது பரிசுத்த மைலகளில் யார்

வாழக்கூடும்?
2 தூய வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, நற்ெசயல்கைள
ெசய்பவனும்,
உள்ளத்திலிருந்து உண்ைமையப் ேபசுபவனும்

உமது மைலயில் வாழமுடியும்.
3 அம்மனிதன் பிறைரக் குறித்துத் தீைம கூறான்.
அம்மனிதன் அயலானுக்குத் தீங்கு ெசய்யான்.
அம்மனிதன் அவன் குடும்பத்ைதக் குறித்து

ெவட்கம் தரும் ெமாழிகைளச் ெசால்லான்.
4 ேதவைன ெவறுப்ேபாைர அவன் மதியான்.
ஆனால் கர்த்தைரச் ேசவிப்ேபாைரெயல்லாம்

அம்மனிதன் மதிப்பான்.
அவன் அயலானுக்கு வாக்களித்தால்
அவற்ைறச் சரியாகக் கைடப்பிடிப்பான்.

5 அவன் கடன் ெகாடுத்தால், வட்டி ேகளான்.
குற்றமற்ற மனிதருக்குத் தீங்கிைழப்பதற்கு அவன்

பணம் ெபறான்.
அந்த நல்ல மனிதைனப்ேபால வாழும் ஒருவன்
எப்ேபாதும் நீங்காது ேதவனுைடய அருேக
இருப்பான்.

தாவீதின் மிக்தாம் என்னும் பாடல்.
ேதவேன, நாம் உம்ைமச் சார்ந்திருப்பதால்
என்ைனக் காத்துக்ெகாள்ளும்.

2 நான் கர்த்தைர ேநாக்கி, “கர்த்தாேவ,
நீர் என் ஆண்டவர்,
என்னிடமுள்ள நற்காரியம் ஒவ்ெவான்றும்

உம்மிடமிருந்து வருகிறது” என்ேறன்.
3 பூமியிலுள்ள தன் சீடருக்கு கர்த்தர்
அற்புதமானவற்ைறச் ெசய்கிறார்.
அந்த ஜனங்கைள உண்ைமயாய் ேநசிப்பைத

கர்த்தர் காட்டுகிறார்.
4 பிற ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள ஓடும்
ஜனங்கேளா ேவதைனக்கு ஆளாவார்கள்.
அவ்விக்கிரகங்களுக்கு அவர்கள் பைடக்கும்

இரத்த பலிகளில் நான் பங்கு ெகாள்ளமாட்ேடன்.
அவ்விக்கிரகங்களின் ெபயர்கைளயும் கூட நான்

கூறமாட்ேடன்.
5 என் பங்கும் பாத்திரமும் கர்த்தரிடமிருந்ேத
வரும்.
கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும், என் பங்ைக

எனக்குத் தாரும்.
6 என் பரம்பைரச் ெசாத்து அற்புதமானது.
நான் ெபற்ற பங்கு மிக அழகானது.

7 எனக்கு நன்கு ேபாதித்த கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்.
இரவில் என் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த

ஆேலாசைனகள் வருகின்றன.
8 என் கர்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக
ைவத்திருக்கிேறன்.
அவர் என் வலதுபுறத்திலிருப்பதால் நிச்சயமாய்

விலகமாட்ேடன்.
9 என் இருதயமும் ஆத்துமாவும் மிகவும் மகிழும்.
என் உடலும் பாதுகாப்பாய் வாழும்.
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10 ஏெனனில் கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ
மரணத்தின் இடத்தில் இருக்கவிடமாட்டீர்.
உம்மீது நம்பிக்ைக ைவத்த ஒருவைரயும்

கல்லைறயில் அழுகிப்ேபாக அனுமதிக்கமாட்டீர்.
11 சரியான வழியில் வாழ நீர் எனக்குப் ேபாதிப்பீர்.
கர்த்தாேவ, உம்ேமாடிருப்பேத எனக்குப் பூரண

ஆனந்தம் தரும்.
உமது வலதுபுறத்தில் தங்குவேத என்ெறன்றும்

இன்பம் தரும்.
தாவீதின் ஒரு ெஜபம்.

கர்த்தாேவ, நியாயத்திற்கான என்
ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
எனது ெஜபப் பாடலுக்குச்

ெசவிெகாடுத்தருளும்.
எனது ேநர்ைமயான ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

2 என்ைனப் பற்றிய சரியான முடிவு எடுப்பீர்.
உம்மால் உண்ைமையக் காணமுடியும்.

3 நீர் என் இருதயத்தின் ஆழத்ைதப் பார்த்தீர்.
இரவு முழுவதும் என்ேனாடிருந்தீர்.
என் இருதயத்ைத ஆராய்ந்து என்னில் ஒரு
குற்றத்ைதயும் நீர் காணவில்ைல.
நான் எந்தத் தீய ெசயல்கைளயும்

திட்டமிடவில்ைல.
4 உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு
என்னால் இயன்றமட்டும் முயன்ேறன்.

5 உமது வழிமுைறகைள பின்பற்றிேனன்.
உமது வாழ்க்ைக வழிகளிலிருந்து என் பாதங்கள்

விலகவில்ைல.
6 ேதவேன, உம்ைமக் கூப்பிட்டேபாெதல்லாம்,
எனக்குப் பதிலளித்தீர்.
எனேவ, இப்ேபாதும் எனக்குச் ெசவிெகாடும்.

7 ேதவேன, உம்ைம நம்புகிற உமது வலது
பக்கத்திலிருக்கும் ஜனங்களுக்கு உதவுகிறீர்.
உம்ைமப் பின்பற்றுகிறவனின் இந்த ெஜபத்திற்குச்

ெசவிெகாடும்.
8 கண்ணின் மணிையப்ேபால என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
உமது சிறகுகளின் நிழலில் என்ைன

மைறத்துக்ெகாள்ளும்.
9 கர்த்தாேவ, என்ைன அழிக்க நிைனக்கிற
தீேயாரிடமிருந்து என்ைன மீட்டருளும்.
என்ைனத் தாக்க முயல்கிற ஜனங்களிடமிருந்து

என்ைனப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
10 தங்கைளப் பற்றிப் ெபருைமபாராட்டுகிற
அத்தீேயார் ேதவனுக்குச் ெசவிசாய்க்க முடியாதபடி
ெபருைமயுைடேயாராய் இருக்கிறார்கள்.

11 அந்த ஜனங்கள் என்ைனத் துரத்தினார்கள்.
இப்ேபாது அவர்கள் என்ைனச்

சூழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
என்ைனத் தாக்குவதற்குத் தயாராக

இருக்கிறார்கள்.
12 பிற விலங்குகைளக் ெகான்று சாப்பிடக்
காத்திருக்கும் சிங்கத்ைதப்ேபான்று அத்தீேயார்
காணப்படுகிறார்கள்.
தாக்கக் காத்திருக்கும் சிங்கத்ைதப்ேபால்

மைறந்திருக்கிறார்கள்.
13 கர்த்தாேவ, எழுந்து பைகவரிடம் ெசன்று,
அவர்கள் சரணைடயச் ெசய்யும்.

உமது வாளால் அத்தீேயாரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

14 கர்த்தாேவ, உயிருள்ேளார் வாழும்
ேதசத்திலிருந்து அத்தீேயாைர
உமது வல்லைமயால் அப்புறப்படுத்தும்.
கர்த்தாேவ, பலர் உம்மிடம் உதவிக்காக
வருவார்கள். இவ்வாழ்க்ைகயில் அதிகம்
பலனில்ைல.
அவர்களுக்கு அதிக உணவளியும்.
ேவண்டுவனவற்ைற அவர்கள் பிள்ைளகளுக்குக்

ெகாடும்.
அவர்களின் பிள்ைளகளுக்கும்

மிகுந்திருக்கும்படியாக அப்பிள்ைளகளுக்குத்
திருப்தியாய் உணவளியும்.

15 நான் நீதிக்காக ெஜபிக்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, உமது முகத்ைதக் காண்ேபன்.
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பார்ப்பதால் முழுைமயான

திருப்திெகாள்ேவன்.
இைசத் தைலவனுக்கு கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய
தாவீது எழுதிய பாடல். சவுலிடமிருந்தும் பிற
பைகவர்களிடமிருந்தும் கர்த்தர் அவைனத்
தப்புவித்தப்ேபாது இப்பாடைல எழுதினான்.

“எனது ெபலனாகிய கர்த்தாேவ,
நான் உம்ைம ேநசிக்கிேறன்!”

2 கர்த்தர் என் பாைறயாகவும்,
ேகாட்ைடயாகவும், எனக்குப் பாதுகாப்பான
இடமாகவும் இருக்கிறார்.
பாதுகாப்பிற்காக ஓடும் பாைறயாக என் ேதவன்

இருக்கிறார்.
ேதவன் எனக்குக் ேகடகம். அவரது வல்லைம
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
உயர்ந்த மைலகளில் மைறவிடமாக கர்த்தர்

எனக்கு விளங்குகிறார்.
3 எனது விேராதிகள் என்ைன காயப்படுத்த
முயன்றனர்.
ஆனால் நான் கர்த்தருைடய உதவிைய

நாடிேனன், நான் என் பைகவரிடமிருந்து
காப்பாற்றப்பட்ேடன்.

4 என் பைகவர்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்!
மரணத்தின் கயிறுகள் என்ைனச் சூழ்ந்திருந்தன.
மரணத்தின் இடங்களுக்கு என்ைனக் ெகாண்டு

ெசல்லும் ெபருெவள்ளத்தில் நான் அகப்பட்ேடன்.
5 கல்லைறயின் கயிறுகள் என்ைனச்
சுற்றிலுமிருந்தன.
மரணக் கண்ணிகள் என் முன் கிடந்தன.

6 ெநருக்கத்தில் கர்த்தருைடய உதவிைய
நாடிேனன்.
ஆம், என் ேதவைன நான் கூப்பிட்ேடன்.
ேதவன் அவரது ஆலயத்தில் இருந்தார்.
என் குரைலக் ேகட்டார். என் அபயக் குரல் அவர்

காதில் விழுந்தது.
7 பூமி அதிர்ந்து நடுங்கிற்று. விண்ணின்
அஸ்திபாரங்கள் அதிர்ந்தன.
ஏெனனில் கர்த்தர் ேகாபமாயிருந்தார்!

8 ேதவனுைடய மூக்கில் புைக கிளம்பிற்று.
ேதவனுைடய வாயில் ெநருப்புக்ெகாழுந்துகள்

ேதான்றின.
அவரிடமிருந்து எரியும் ஜூவாைலகள் பறந்தன.
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9 கர்த்தர் வானத்ைதக் கிழித்துக் கீழிறங்கினார்!
திரண்ட காரிருளின் ேமல் நின்றார்!

10 கர்த்தர் காற்றின் ேமல் எழுந்து
பறக்கும் ேகருபீன்கள் ேமேலறிப்

பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
11 அவைரச் சுற்றி கூடாரம்ேபால் சூழ்ந்திருந்த
கருேமகங்களுக்குள் கர்த்தர் மைறந்திருந்தார்.
இடி ேமகங்களினுள் அவர் ஒளிந்திருந்தார்.

12 அப்ேபாது ேதவனுைடய பிரகாசிக்கும் ஒளி
ேமகங்கைளக் கிழித்து ெவளிவந்தது.
புயலும் மின்னலும் ேதான்றின.

13 கர்த்தர் வானத்திலிருந்து இடி இடித்தார்.
உன்னதமான ேதவன் அவரது குரைலக் ேகட்கச்

ெசய்தார். கல்மைழயும், மின்னல் ஒளியும் ேதான்றின.
14 கர்த்தர் அம்புகைளச் ெசலுத்திப் பைகவைரச்
சிதறடித்தார்.
கர்த்தர் மின்னைல அனுப்பினார் ஜனங்கள்

குழப்பத்தில் சிதறடிக்கப்பட்டனர்.
15 கர்த்தாேவ, நீர் வல்லைமயாகப் ேபசினீர்,
உமது வாயிலிருந்து வல்லைமயுள்ள காற்று

வீசிற்று, தண்ணீரானது பின்ேன தள்ளப்பட்டது.
கடலின் அடிப்பகுதிையப் பார்க்க முடிந்தது.
பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் எங்கள் கண்களுக்குப்

புலப்பட்டன.
16 கர்த்தர் ேமலிருந்து கீழிறங்கி என்ைனக்
காப்பாற்றினார்.
கர்த்தர் என்ைனப் பிடித்து ஆழமான

தண்ணீரிலிருந்து ெவளிேய எடுத்தார்.
17 எனது பைகவர்கள் என்னிலும் பலவான்கள்.
அவர்கள் என்ைனப் பைகத்தார்கள்.
என்ைனக் காட்டிலும் என் பைகவர்கள்
பலசாலிகள்.
எனேவ ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றினார்.

18 நான் ெதால்ைலயில் சிக்குண்டேபாது என்
பைகவர்கள் என்ைனத் தாக்கினார்கள்.
ஆனால் கர்த்தேரா எனக்கு ஆதரவளித்தார்.

19 கர்த்தர் என்ைன ேநசிக்கிறார், எனேவ
என்ைனக் காப்பாற்றினார்.
என்ைனப் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அைழத்துச்

ெசன்றார்.
20 நான் ஒன்றும் அறியாதவன் எனேவ கர்த்தர்
எனக்குரிய பலைனத் தருவார்.
நான் தவேறதும் ெசய்யவில்ைல, எனேவ

எனக்காக அவர் நன்ைமகைளச் ெசய்வார்.
21 ஏெனனில் நான் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்.
என் ேதவனுக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்யவில்ைல.

22 கர்த்தருைடய முடிவுகைள நான் நிைனவு
கூர்ந்ேதன்.
அவர் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்!

23 அவருக்கு முன் என்ைனத் தூய்ைமயாகவும்
களங்கமின்றியும் ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

24 அதனால் கர்த்தர் எனக்கு ெவகுமதி
ெகாடுப்பார்.
ஏெனனில் நான் கபடமற்றவன்.
ேதவனுைடய பார்ைவயில் நான்
தவறிைழக்கவில்ைல.
அவர் எனக்கு நன்ைமகள் ெசய்வார்.

25 கர்த்தாேவ! ஒருவன் உம்ைம உண்ைமயாய்
ேநசித்தால் நீர் உமது உண்ைமயான அன்ைப
அவனுக்குக் காண்பிப்பீர்.

ஆண்டவேர ஒருவன் உமக்கு உண்ைமயாய்
இருந்தால் நீரும் அவனுக்கு உண்ைமயாய் இருப்பீர்.

26 கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கும் தூேயாருக்கும் நீர்
நல்லவர், தூயவர்.
ஆனால் இழிவானவர்கைளயும், கபடதாரிகைளயும்

நீர் மிக நன்கு அறிவீர்.
27 கர்த்தாேவ, நீர் தாழ்ைமயுள்ேளாருக்கு
உதவுகிறீர்.
அகந்ைதயுள்ேளாைரத் தாழ்த்துவீர்.

28 கர்த்தாேவ, என் விளக்ைக ஏற்றுகிறீர்.
என் ேதவனுைடய ெவளிச்சம் என்ைனச் சூழ்ந்த

இருைள ேபாக்குகிறது!
29 கர்த்தாேவ, உமது உதவியால், நான் வீரேராடு
ஓடுேவன்.
ேதவனுைடய உதவியால், பைகவரின் சுவர்களில்

ஏறுேவன்.
30 ேதவனுைடய வல்லைம முழுைமயானது.
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகள்

புடமிடப்பட்டிருக்கிறது.
அவைர நம்பும் ஜனங்கைள அவர் பாதுகாக்கிறார்.

31 கர்த்தைரத் தவிர ேதவன் எவருமில்ைல.
நமது ேதவைனத் தவிர ேவறு பாைற இல்ைல.

32 ேதவன் எனக்கு ெபலன் தந்து
தூய வாழ்க்ைக வாழ உதவுவார்.

33 மாைனப்ேபால ஓடுவதற்கு ேதவன் உதவுகிறார்.
உயர்ந்த இடங்களில் என்ைன உறுதியாக

நிைலநிறுத்துகிறார்.
34 ேதவன் என்ைன யுத்தங்களுக்குப் பழக்குகிறார்.
எனேவ எனது கரங்கள் பலமான வில்ைல

வைளக்கும்.
35 ேதவேன, நீர் என்ைனப் பாதுகாத்து
ெவற்றியைடயச் ெசய்தீர்.
உமது வலது கரத்தால் என்ைனத் தாங்கினீர்.
என் சத்துருக்கைள நான் ெவல்ல உதவி ெசய்தீர்.

36 நான் தடுமாறாமல் விைரந்து நடக்கும்படிக்கு
உதவி ெசய்தீர்.
எனது கால்கைளயும், மூட்டுக்கைளயும்

பலப்படுத்தினீர்.
37 நான் என் பைகவர்கைளத் துரத்திப் பிடிக்க
முடியும்.
அவர்கள் அழியும்வைர நான் திரும்ேபன்.

38 எனது பைகவைரத் ேதாற்கடிப்ேபன்.
அவர்கள் மீண்டும் எழுந்திரார்கள்.
என் பைகவர்கள் என் பாதங்களுக்குக்

கீழிருப்பார்கள்.
39 ேதவேன, என்ைன யுத்தங்களில் பலவான்
ஆக்கினீர்.
என் பைகவர்கள் என் முன்ேன விழும்படி ெசய்தீர்.

40 என் பைகவரின் கழுத்ைத முறிக்கப் பண்ணி,
அவர்கைள அழிக்கச் ெசய்தீர்.

41 என் பைகவர்கள் உதவி ேவண்டினார்கள்.
அவர்கைளக் காப்பவர் எவருமில்ைல.
கர்த்தைர ேநாக்கி முைறயிட்டனர்,
அவர் பதிலளிக்கவில்ைல.

42 நான் என் பைகவைரத் துண்டிப்ேபன்.
அவர்கள் காற்றில் பறக்கும் தூைளப்

ேபாலாவார்கள்.
அவர்கைளத் துண்டாக நசுக்குேவன்.

43 என்னிடம் ேபார் ெசய்கிற ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
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என்ைன அத்ேதசங்களின் தைலவனாக்கும்.
எனக்குத் ெதரியாத ஜனங்களும் என்ைனச்

ேசவிப்பார்கள்.
44 அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் குறித்துக்
ேகள்விப்படுவார்கள். எனக்கு உடேன
கீழ்ப்படிவார்கள்.
அந்த அயலார்கள் என்ைனக் கண்டு

அஞ்சுவார்கள். அந்த அயலார் நடுங்கி வீழ்வார்கள்.
45 அவர்கள் ைதரியமிழந்து
தங்கள் மைறவிடங்களிலிருந்து

நடுங்கிக்ெகாண்ேட ெவளிவருவார்கள்.
46 கர்த்தர் உயிேராடிருக்கிறார்!
நான் என் பாைறைய (ேதவைன) துதிப்ேபன்!
ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
அவர் ேமன்ைமயானவர்.

47 ேதவன் எனக்காக என் பைகவர்கைளத்
தண்டித்தார்.
என் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜனங்கைளக்

ெகாண்டுவந்தார்.
48 கர்த்தாேவ, நீர் என் பைகவரிடமிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றினீர்.
எனக்கு எதிரான ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
உதவினீர்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைன மீட்டீர்.

49 கர்த்தாேவ, ேதசங்களுக்கு முன்பாக உம்ைமத்
துதிப்ேபன்.
உமது நாமத்ைதக் குறித்துப் பாடல்கள்

இைசப்ேபன்.
50 தான் ஏற்படுத்தின ராஜா யுத்தங்கள் பலவற்றில்
ெவல்ல கர்த்தர் உதவுகிறார்!
தான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவுக்குத் தன்

உண்ைமயான அன்ைப உணர்த்துகிறார்.
அவர் தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததியினருக்கும்

என்ெறன்றும் உண்ைமயுள்ளவராக இருக்கிறார்.
இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
வானங்கள் ேதவனுைடய மகிைமையக்
கூறுகின்றன.
ேதவனுைடய கரங்கள் ெசய்த நல்ல

ெசயல்கைள ஆகாயங்கள் அறிவிக்கின்றன.
2 ஒவ்ெவாரு புதுநாளும் அந்தக் கைதைய ேமலும்
கூறும்.
ஒவ்ெவாரு இரவும் ேதவனுைடய வல்லைமைய

ேமலும், ேமலும் உணர்த்தும்.
3 உண்ைமயில் ேபச்ைசேயா, வார்த்ைதையேயா
ேகட்கமுடியாது.
நாம் ேகட்கவல்ல சத்தத்ைத அைவ

எழுப்புவதில்ைல.
4 ஆனால் அவற்றின் “குரல்” உலகெமங்கும்
ெசல்கிறது.
அவற்றின் “வார்த்ைதகள்” பூமியின் இறுதிைய

எட்டுகின்றன.
ஆகாயம் சூரியனின் வீட்ைடப் ேபான்றிருக்கும்.

5 படுக்ைகயைறயிலிருந்து ெவளிவரும்
மகிழ்ச்சியான மணமகைனப்ேபால் சூரியன்
ெவளிப்படும்.
பந்தயத்திற்கு ஆைசயாய் காத்திருக்கும் ஓட்ட

வீரைனப் ேபால் சூரியன் வானத்தின் குறுக்ேக தன்
வழியில் ெசல்லும்.

6 ஆகாயத்தின் ஒருமுைனயில் ெதாடங்கி அதன்
மறுமுைன வைரக்கும் சூரியன் எங்கும் ஓடும்.
அதன் ெவப்பத்திற்கு எதுவும் தப்ப இயலாது.

கர்த்தருைடய ேபாதைனகளும் அப்படிப்பட்டைவேய.
7 கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் குைறயற்றைவ.
அைவ ேதவனுைடய ஜனங்களுக்குப் ெபலைனக்

(ஆற்றைல) ெகாடுக்கும்.
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைக நம்பத்தக்கது.
அறிவற்ேறார் ஞானமைடவதற்கு அது உதவும்.

8 கர்த்தருைடய சட்டங்கள் நியாயமானைவ.
அைவ ஜனங்கைள சந்ேதாஷப்படுத்தும்.
கர்த்தருைடய கட்டைளகள் நல்லைவ.
வாழத்தக்க வழிைய அைவ ஜனங்களுக்குக்

காட்டும்.
9 கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வது எப்ேபாதும்
ெவளிச்சமாய் பிரகாசிக்கிற ஒளி ேபான்றது.
கர்த்தருைடய நியாயத்தீர்ப்புகள் நல்லைவ,

ெசம்ைமயானைவ. அைவ முற்றிலும் சரியானைவ.
10 கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் சுத்தமான
ெபான்ைனக்காட்டிலும் ெபருமதிப்புைடயைவ.
ேதனைடயிலிருந்து வரும் உயர்ந்த ேதைனக்

காட்டிலும் அைவ இனிைமயானைவ.
11 கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் அவர்
ேவைலயாைள எச்சரிக்கின்றன.
அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதால் நல்லைவ நிகழும்.

12 கர்த்தாேவ, ஒருவனும் தன் எல்லா
பிைழகைளயும் காணமுடியாது.
எனேவ மைறவான பாவங்கள் நான்

ெசய்யாதிருக்க உதவும்.
13 கர்த்தாேவ, நான் ெசய்ய விரும்பும்
பாவங்களிலிருந்து என்ைன விலக்கும்.
அப்பாவங்கள் என்ைன ஆள அனுமதியாதிரும்.
நீர் உதவினால்
நான் பாவங்களிலிருந்து விலகி தூயவனாய்

இருக்க முடியும்.
14 என் வார்த்ைதகளும் எண்ணங்களும் உமக்கு
ஏற்றதாய் இருக்கட்டும்.
கர்த்தாேவ, நீர் என் பாைற. நீேர என்ைன

விடுவிப்பவர்.
இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
ெதால்ைலகள் சூழ்ந்திருக்ைகயில் நீ
கர்த்தைர ேநாக்கிக் கூப்பிடும்ேபாது
கர்த்தர் பதிலளிக்கட்டும்.

யாக்ேகாபின் ேதவன் உன் ெபயைர
முக்கியமாக்கட்டும்.

2 அவரது பரிசுத்த இடத்திலிருந்து ேதவன் உதவி
அனுப்பட்டும்.
சீேயானிலிருந்து அவர் உனக்குத் துைண

நிற்கட்டும்.
3 நீ அளித்த அன்பளிப்புகைள ேதவன்
நிைனவுகூரட்டும்.
உன் பலிகைளெயல்லாம் அவர்

ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.
4 ேதவன் உனக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
தருவார் என நம்புகிேறன்.
உன் எல்லாத் திட்டங்கைளயும் நிைறேவற்றுவார்

என நம்புகிேறன்.
5 ேதவன் உனக்கு உதவும்ேபாது நாம்
மகிழ்வைடேவாம்.
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நாம் ேதவனுைடய நாமத்ைதத் துதிப்ேபாம்.
நீ ேகட்பவற்ைற ெயல்லாம் கர்த்தர் தருவார் என்று
நான் நம்புகிேறன்.

6 கர்த்தர் தான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவுக்கு
உதவுகிறார் என இப்ேபாது அறிகிேறன்.
ேதவன் அவரது பரிசுத்த பரேலாகத்தில்

இருந்தார்.
அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவுக்குப் பதில் தந்தார்.
அவைனப் பாதுகாக்க ேதவன் தன் உயர்ந்த

வல்லைமையப் பயன்படுத்தினார்.
7 சிலர் தங்கள் இரதங்கைள நம்புகின்றனர்.
மற்ேறார் தங்கள் வீரர்கைள நம்புகின்றனர்.
ஆனால் நாங்கேளா எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர
நிைனக்கின்ேறாம்.
அவரின் நாமத்ைதச் ெசால்லிக் கூப்பிடுேவாம்.

8 அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் யுத்தத்தில் மடிந்தனர்.
ஆனால் நாங்கள் ெவன்ேறாம்!
நாங்கள் ெவற்றிெபற்றவர்கள்.

9 கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ மீட்டார்!
ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜா உதவி ேவண்டினான்.

ேதவன் பதில் தந்தார்!
இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த பாடல்.
கர்த்தாேவ, உமது ெபலன் ராஜாைவ
மகிழ்விக்கிறது.
நீர் அவைன மீட்கும்ேபாது அவன் மிகவும்

சந்ேதாஷமைடகிறான்.
2 நீர் ராஜாவுக்கு ேவண்டியவற்ைறக் ெகாடுத்தீர்.
ராஜா சிலவற்ைறக் ேகட்டான்.
கர்த்தாேவ, அவன் ேகட்டவற்ைற நீர் ெகாடுத்தீர்.
3 கர்த்தாேவ, நீர் உண்ைமயாகேவ ராஜாைவ
ஆசீர்வதித்தீர்.
அவன் தைலயில் ெபாற்கிரீடத்ைதச் சூட்டினீர்.

4 ேதவேன ராஜா உம்மிடம், ஆயுைளக் ேகட்டான்.
நீர் அைத அவனுக்குக் ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவனுக்கு என்ெறன்றும் நிைலத்துத் ெதாடரும்

நீண்ட ஆயுைளக் ெகாடுத்தீர்.
5 ெவற்றிக்கு ேநராக நீர் ராஜாைவ வழிநடத்தினீர்.
அவனுக்குப் ெபரும் ேமன்ைமையத் தந்தீர்.
அவனுக்குப் ெபருைமையயும், புகைழயும் தந்தீர்.

6 ேதவேன, நீர் உண்ைமயாகேவ
என்ெறன்ைறக்கும் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ
ஆசீர்வதித்தீர்.
உமது உயர்ந்த வல்லைமைய உபேயாகித்து

ராஜாைவப் பாதுகாத்தீர்.
ராஜா உம்முகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாது அது

அவைன மகிழச் ெசய்யும்.
7 ராஜா கர்த்தைர நம்புகிறான்.
உன்னதமான ேதவனாகிய நீர் அவைன

ஏமாற்றமாட்டீர்.
8 ேதவேன, உமது பைகவர்க்கு உம் ெபலைன
உணர்த்துவீர்.
உம்ைமப் பைகக்கிற அந்த ஜனங்கைள உமது

வல்லைம ெவல்லும்.
9 கர்த்தாேவ, நீர் ராஜாேவாடு இருக்கும் ேபாது,
அவர் எல்லாவற்ைறயும் ெகாளுத்திவிடும்
உைலையப்ேபால் இருப்பார்.
அவர் தன் பைகவர்கைள அழிப்பார்.

10 அவரது பைகவர்களின் குடும்பங்கள்
அழிக்கப்படும்.
அவர்கள் பூமியிலிருந்து அகற்றப்படுவார்கள்.

11 ஏெனனில் கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள்
தீயவற்ைற உமக்ெகதிராய் திட்டமிட்டார்கள்.
அவர்கள் தீயன ெசய்யத் திட்டமிட்டும் ெவற்றி

ெபறவில்ைல.
12 கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கைள அடிைமகைளப்
ேபாலாக்கினீர்.
நீர் அவர்கைளக் கயிறுகளால் கட்டினீர்.
அவர்களின் கழுத்துக்கைளச் சுற்றி கயிறுகளால்
வைளத்தீர்.
அடிைமகைளப் ேபால் உம்ைமக் குனிந்து

வணங்கச் ெசய்தீர்.
13 கர்த்தாேவ, உமது மகத்துவத்தில் நீர்
உயர்ந்திரும்.
கர்த்தருைடய ேமன்ைமையப் பாடல்களால் பாடி

இைசப்ேபாம்!
“உதயத்தின் மான்” என்னும் இராகத்தில்

இைசப்பதற்கு இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது தந்த
பாடல்.

என் ேதவேன, என் ேதவேன!
ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்?
என்ைன மீட்பதற்கு இயலாதபடி ெவகு

தூரத்திற்குச் ெசன்றீர்!
உதவிேவண்டிக் கதறும் என் குரைலக் ேகளாதபடி

ெவகு தூரத்தில் இருக்கிறீர்!
2 என் ேதவேன, பகல் ெபாழுதில் உம்ைமக்
கூப்பிட்ேடன்.
நீர் எனக்குப் பதில் தரவில்ைல.
இரவிலும் ெதாடர்ந்து உம்ைமக் கூப்பிட்ேடன்.

3 ேதவேன, நீர் பரிசுத்தர்.
நீர் ராஜாைவப்ேபால் அமர்கிறீர்.
கர்த்தாேவ, உமது சிங்காசனம் இஸ்ரேவலின்

துதிகளின் மத்தியில் உள்ளது.
4 எங்கள் முற்பிதாக்கள் உம்ைம நம்பினார்கள்.
ஆம் ேதவேன, அவர்கள் உம்ைம நம்பினார்கள்.
நீர் அவர்கைள மீட்டீர்.

5 ேதவேன, எங்கள் முற்பிதாக்கள் உதவிக்காய்
உம்ைம அைழத்தனர்.
அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து தப்பித்தனர்.
அவர்கள் உம்ைம நம்பினார்கள். அவர்கள் ஏமாந்து

ேபாகவில்ைல.
6 நான் மனிதனன்றி, புழுவா?
ஜனங்கள் என்ைனக் கண்டு ெவட்கினார்கள்.
ஜனங்கள் என்ைனப் பழித்தனர்.

7 என்ைனப் பார்ப்ேபார் பரிகாசம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் தைலைய அைசத்து,

உதட்ைடப்பிதுக்கினர்.
8 அவர்கள் என்ைன ேநாக்கி, “நீ கர்த்தரிடம்
உதவிேகள்.
அவர் உன்ைன மீட்கக்கூடும்.
உன்ைன அவர் மிகவும் ேநசித்தால், அவர் உன்ைன

நிச்சயம் காப்பாற்றுவார்!” என்றார்கள்.
9 ேதவேன, நான் உம்ைம முற்றிலும்
சார்ந்திருக்கிேறன் என்பேத உண்ைம.
நான் பிறந்த நாளிலிருந்ேத என்ைனக் காப்பாற்றி

வருகிறீர்.
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என் தாயிடம் பால் பருகும் காலத்திலிருந்ேத நீர்
உறுதியான நம்பிக்ைகைய தந்து எனக்கு ஆறுதல்
அளித்தீர்.

10 நான் பிறந்த நாளிலிருந்ேத நீேர என் ேதவன்.
என் தாயின் உடலிலிருந்து ெவளி வந்தது முதல்

உமது பாதுகாப்பில் நான் வாழ்கிேறன்.
11 எனேவ, ேதவேன, என்ைன விட்டு நீங்காதிரும்!
ெதால்ைல அருேக உள்ளது, எனக்கு உதவுவார்

எவருமில்ைல.
12 ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்துள்ளனர்.
முரட்டுக் காைளகள்ேபால் என்ைனச் சுற்றிலும்

இருக்கின்றனர்.
13 ெகர்ச்சித்துக்ெகாண்டு விலங்ைகக்
கிழித்துண்ணும் சிங்கத்ைதப்ேபால்
அவர்கள் வாய்கள் திறந்திருக்கின்றன.

14 நிலத்தில் ஊற்றப்பட்ட நீைரப்ேபான்று என்
வலிைம அகன்றது.
என் எலும்புகள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. என்

ைதரியம் மைறந்தது.
15 உைடந்த மண்பாண்டத்தின் துண்ைடப் ேபான்று
என் வாய் உலர்ந்து ேபாயிற்று.
என் வாயின் ேமலண்ணத்தில் என் நாவு ஒட்டிக்

ெகாண்டது.
“மரணத் தூளில்” நீர் என்ைனப் ேபாட்டீர்.

16 “நாய்கள்” என்ைனச் சூழ்ந்திருக்கின்றன.
தீேயார் கூட்டத்தின் கண்ணியில் விழுந்ேதன்.
சிங்கத்ைதப்ேபான்று என் ைககைளயும்

கால்கைளயும் அவர்கள் கிழித்ெதறிந்தார்கள்.
17 என் எலும்புகைள நான் காண்கிேறன்.
ஜனங்கள் என்ைன முைறத்தனர்!
அவர்கள் என்ைனக்

கவனித்துக்ெகாண்ேடயிருக்கிறார்கள்!
18 அந்த ஜனங்கள் என் ஆைடகைளத்
தங்களுக்குள் பகிர்ந்துெகாள்கிறார்கள்.
என் அங்கியின் ெபாருட்டு சீட்ெடழுதிப்

ேபாடுகின்றார்கள்.
19 கர்த்தாேவ, என்ைன விட்டு விலகாேதயும்.
நீேர என் வலிைம. விைரந்து எனக்கு உதவும்!

20 கர்த்தாேவ, என் உயிைர வாளுக்குத் தப்புவியும்.
அந்த நாய்களிடமிருந்து அருைமயான என்

உயிைர மீட்டருளும்.
21 சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து என்ைன விடுவியும்.
காைளயின் ெகாம்புகளுக்கு என்ைனத் தப்புவியும்.

22 கர்த்தாேவ, என் சேகாதரர்களுக்கு உம்ைமப்
பற்றிச் ெசால்லுேவன்.
ெபரும் சைபகளில் நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்.

23 கர்த்தைரத் துதியுங்கள். ஜனங்கேள!
அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
இஸ்ரேவலின் சந்ததியினேர, கர்த்தைர
மகிைமப்படுத்துங்கள்.
இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்கேள, கர்த்தருக்குப்

பயந்து அவைர மதியுங்கள்.
24 ெதால்ைலகளில் உழலும் ஏைழகளுக்கு கர்த்தர்
உதவுகிறார்.
கர்த்தர் அவர்கைளக் குறித்து

ெவட்கப்படுவதில்ைல.
கர்த்தர் அவர்கைள ெவறுப்பதில்ைல.
கர்த்தரிடம் ஜனங்கள் உதவி ேகட்ைகயில்

அவர்கைளக் கண்டு அவர் ஒளிப்பதில்ைல.

25 கர்த்தாேவ, மகாசைபயில் எனது
வாழ்த்துதல்கள் உம்மிடமிருந்ேத வருகின்றன.
உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார் முன்பாக, நான்

உமக்குச் ெசான்ன வாக்குறுதியான பலிகைளச்
ெசலுத்துேவன்.

26 ஏைழகள் உண்டு திருப்தியுறுவார்கள்.
கர்த்தைரத் ேதடிவரும் ஜனங்கேள, அவைரத்

துதியுங்கள்.
உங்கள் இருதயம் என்ெறன்றும் மகிழ்வதாக!

27 தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்கள் கர்த்தைர
நிைனத்து அவரிடம் மீண்டும் வரட்டும்.
எல்லா அயல் நாடுகளின் ஜனங்களும் கர்த்தைரத்

ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
28 ஏெனனில் கர்த்தேர ராஜா.
அவர் எல்லா ேதசங்கைளயும் ஆளுகிறார்.

29 ெபலமுள்ள, ஆேராக்கியமான ஜனங்கள் உண்டு,
ேதவனுக்குமுன் வணங்கியிருக்கிறார்கள்.
எல்லா ஜனங்களும், ஏற்ெகனேவ இறந்தவரும்,

மரிக்கப் ேபாேவாரும் ேதவனுக்கு முன்பாக நாம்
ஒவ்ெவாருவரும் குனிந்து வணங்குேவாம்.

30 வருங்காலத்தில், நம் சந்ததியினர் கர்த்தருக்குச்
ேசைவ ெசய்வார்கள்.
என்ெறன்றும் ஜனங்கள் அவைரக் குறித்துச்

ெசால்வார்கள்.
31 பிறக்கவிருக்கும் பிள்ைளகளுக்கு அவர்கள்
ேதவனுைடய நன்ைமையச் ெசால்வார்கள்.
ேதவன் உண்ைமயாகச் ெசய்த நல்ல

காரியங்கைள அவர்கள் ெசால்வார்கள்.
தாவீதின் பாடல்.

கர்த்தர் என் ேமய்ப்பர்.
எனக்குத் ேதைவயானைவ எப்ேபாதும்

என்னிடமிருக்கும்.
2 அவர் பசுைமயான புல்ெவளிகளில் என்ைன
இைளப்பாறச் ெசய்கிறார்.
குளிர்ந்த நீேராைடகளருேக அவர் என்ைன

வழிநடத்துகிறார்.
3 அவர் நாமத்தின் நன்ைமக்ேகற்ப, என்
ஆத்துமாவிற்குப் புது வலிைமையத் தருகிறார்.
அவர் நல்லவெரனக் காட்டும்படி, நன்ைமயின்

பாைதகளில் என்ைன நடத்துகிறார்.
4 மரணத்தின் இருண்ட பள்ளத்தாக்குகளில் நான்
நடந்தாலும் எந்தத் தீைமக்கும் பயப்படமாட்ேடன்.
ஏெனனில் கர்த்தாேவ, நீர் என்ேனாடிருக்கிறீர்.
உமது ேகாலும் தடியும் எனக்கு ஆறுதல் நல்கும்.

5 கர்த்தாேவ, என் பைகவர்களின் முன்னிைலயில்
என் பந்திைய ஆயத்தமாக்கினீர்.
என் தைலயில் எண்ெணைய ஊற்றினீர். என்

பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.
6 என் ஆயுள் முழுவதும் உமது நன்ைமயும்
இரக்கமும் என்ேனாடிருக்கும்.
நித்திய காலமாக நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்

அமர்ந்திருப்ேபன்.
தாவீதின் பாடல்.

பூமியும் அதிலுள்ள எல்லாப் ெபாருள்களும்
கர்த்தருைடயைவ.
உலகமும் அதன் ஜனங்களும் அவருக்ேக

உரிைமயாம்.
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2 கர்த்தர் பூமிைய தண்ணீரின் ேமல்
உண்டாக்கினார்.
ஆறுகளின் மீது அைத உண்டாக்கினார்.

3 கர்த்தருைடய மைலகளின் ேமல் யார்
ஏறக்கூடும்?
கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆலயத்தில் யார்

நிற்கக்கூடும்?
யார் அங்கு வழிபட முடியும்?

4 தீயைவ ெசய்யாத ஜனங்களும்,
பரிசுத்த இருதயம் உைடேயாரும்,
ெபாய்ைய உண்ைமெயனக் கூறுவதற்கு என்
ெபயைரப் பயன்படுத்தாேதாரும், ெபாய்யும்,
ெபாய்யான வாக்குறுதிகளும் அளிக்காேதாரும்,

மட்டுேம அங்கு ெதாழுதுெகாள்ள முடியும்.
5 நல்ல ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் மற்ற ஜனங்கைள
ஆசீர்வதிக்கச் ெசால்வார்கள்.
அந்த நல்ல ஜனங்கள் தங்கள் இரட்சகராகிய

ேதவைன நல்லக் காரியங்கைளச் ெசய்யச்
ெசால்வார்கள்.

6 அந்த நல்ேலார் ேதவைனப் பின்பற்ற
முயல்வார்கள்.
யாக்ேகாபின் ேதவனிடம் உதவி ேவண்டி அவர்கள்

ெசல்வார்கள்.
7 வாசல்கேள, உங்கள் தைலகைள உயர்த்துங்கள்!
பைழைமயான கதவுகேள! திறவுங்கள்!
மகிைம வாய்ந்த ராஜா உள்ேள வருவார்.

8 யார் இந்த மகிைமமிக்க ராஜா?
கர்த்தேர அந்த ராஜா. அவேர வல்லைமயுள்ள

வீரர்.
கர்த்தேர அந்த ராஜா. அவேர ேபாரின் நாயகன்.

9 வாசல்கேள, உங்கள் தைலகைள உயர்த்துங்கள்!
பைழைமயான கதவுகேள, திறவுங்கள்!
மகிைம மிக்க ராஜா உள்ேள வருவார்.

10 யார் அந்த மகிைம மிக்க ராஜா?
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தேர அந்த ராஜா.
அவேர மகிைம மிக்க ராஜா.

தாவீதின் பாடல்.
கர்த்தாேவ, நான் என்ைன உமக்கு
அளிக்கிேறன்.

2 என் ேதவேன, நான் உம்ைம
நம்புகிேறன். நான் ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகமாட்ேடன்.
என் பைகவர்கள் என்ைனக் கண்டு

நைகப்பதில்ைல.
3 ஒருவன் உம்ைம நம்பினால் அவன்
ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகமாட்டான்.
ஆனால் வஞ்சகர் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அவர்களுக்கு எதுவும் கிைடப்பதில்ைல.

4 கர்த்தாேவ, உமது வழிகைளக் கற்றுக் ெகாள்ள
உதவும்.
உமது வழிகைள எனக்குப் ேபாதியும்.

5 எனக்கு வழிகாட்டி உமது உண்ைமகைளப்
ேபாதியும்.
நீேர என் ேதவன், என் மீட்பர்.
அனுதினமும் நான் உம்ைம நம்புகிேறன்.

6 கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயிருக்க நிைனவு
கூரும்.
எப்ேபாதுமுள்ள உமது ெமன்ைமயான அன்ைப

எனக்குக் காட்டும்.

7 எனது பாவங்கைளயும் என் சிறுவயதின் தீய
ெசயல்கைளயும் நிைனவில் ெகாள்ளாேதயும்.
கர்த்தாேவ, உமது நல்ல நாமத்திற்ேகற்ப, என்ைன

அன்பிேல நிைனத்தருளும்.
8 கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ நல்லவர்.
பாவிகளுக்கு வாழ்வதற்குரிய வழிைய அவர்

ேபாதிக்கிறார்.
9 தாழ்ைமப்பட்டவர்களுக்கு அவர் தம் வழிையப்
ேபாதிக்கிறார்.
அவர் அந்த ஜனங்கைள நியாயமாக நடத்துகிறார்.

10 அவரது உடன்படிக்ைகையயும்,
வாக்குறுதிகைளயும் பின்பற்றும் ஜனங்களுக்குக்
கர்த்தர் தயவுள்ளவரும், உண்ைமயுமானவர்.

11 கர்த்தாேவ, நான் பிைழயான காரியங்கள்
பலவற்ைறச் ெசய்ேதன்.
ஆனால் உம் நன்ைம ெவளிப்படும் ெபாருட்டு நான்

ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் மன்னித்தீர்.
12 கர்த்தைரப் பின்பற்றுவைத ஒருவன்
ெதரிந்துெகாண்டால்
அவன் வாழ்வதற்குரிய நல் வழிைய ேதவன்

காட்டுவார்.
13 அம்மனிதன் நல்லவற்ைற அனுபவிப்பான்.
ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத அவன் பிள்ைளகள்

ெபறுவார்கள்.
14 தன்ைனப் பின்பற்றுேவாருக்கு கர்த்தர் தன்
இரகசியங்கைளச் ெசால்வார்.
அவைரப் பின்பற்றுேவாருக்குத் தமது

உடன்படிக்ைகையக் கற்பிக்கிறார்.
15 உதவிக்காக நான் எப்ேபாதும் கர்த்தைர
ேநாக்கியிருக்கிேறன்.
ெதால்ைலகளிலிருந்து அவர் எப்ேபாதும் முடிவு

உண்டாக்குகிறார்.
16 கர்த்தாேவ, நான் காயமுற்றுத்
தனித்திருக்கிேறன்.
என்னிடம் திரும்பி எனக்கு இரக்கத்ைதக்

காட்டும்.
17 என் ெதால்ைலகளிலிருந்து என்ைன விடுவியும்.
என் சிக்கல்கைளத் தீர்க்க எனக்கு உதவும்.

18 கர்த்தாேவ, என் ெதால்ைலகைளயும்,
துன்பத்ைதயும் பாரும்.
நான் ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம் மன்னியும்.

19 என் பைகவர்கைளெயல்லாம் பாரும்.
அவர்கள் என்ைனப் பைகத்துத் தாக்க

விரும்புகிறார்கள்.
20 ேதவேன, என்ைனப் பாதுகாத்து மீட்டருளும்.
நான் உம்ைம நம்புகிேறன், என்ைன

ஏமாற்றமைடயச் ெசய்யாேதயும்.
21 ேதவேன, நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவர்.
நான் உம்ைம நம்புவதால் என்ைனப்

பாதுகாத்தருளும்.
22 ேதவேன, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அவர்களது பைகவர்கள் எல்ேலாரிடமிருந்தும்

மீட்டுக்ெகாள்ளும்.
தாவீதின் பாடல்.

கர்த்தாேவ, என்ைன நியாயந்தீரும்.
நான் தூய வாழ்க்ைக வாழ்ந்தைத

நிரூபியும்.
கர்த்தைர நம்புவைத என்றும் நான்

நிறுத்தியதில்ைல.
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2 கர்த்தாேவ, என்ைன ேசாதித்துப்பாரும்.
என் இருதயத்ைதயும், மனைதயும் கவனமாகப்

பாரும்.
3 நான் எப்ேபாதும் உமது ெமன்ைமயான அன்ைபக்
காண்கிேறன்.
உமது உண்ைமகளால் நான் வாழ்கிேறன்.

4 நான் ெபாய்யேராடும் ேமாசடிக்காரேராடும்
ஒருேபாதும் ேசர்ந்ததில்ைல.
அவ்வைகயான பயனற்ற ஜனங்கேளாடு

ஒருேபாதும் ேசர்ந்ததில்ைல.
5 அத்தீய கூட்டத்தாைர நான் ெவறுக்கிேறன்.
தீங்கு ெசய்யும் அக்கூட்டத்தாேராடு நான்

ேசரமாட்ேடன்.
6 கர்த்தாேவ, நான் தூய்ைமயானவன் என்று
காண்பிக்க
என் ைககைளக் கழுவிக்ெகாண்டு உமது

பலிபீடத்திற்கு வருகிேறன்.
7 கர்த்தாேவ, உம்ைமத் துதித்துப் பாடல்கைளப்
பாடுகிேறன்.
நீர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைளப்பற்றிப்

பாடுகிேறன்.
8 கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்ைத ேநசிக்கிேறன்.
மகிைமெபாருந்திய உமது கூடாரத்ைத

ேநசிக்கிேறன்.
9 கர்த்தாேவ, அந்தப் பாவிகேளாடு என்ைனச்
ேசர்க்காேதயும்.
அக்ெகாைலக்காரர்கேளாடு என்ைனக்

ெகால்லாேதயும்.
10 அந்த ஜனங்கள் பிறைர ஏமாற்றக் கூடும்.
தீைம ெசய்வதற்கு அவர்கள் பணம் ெபறக்கூடும்.

11 ஆனால் நான் களங்கமற்றவன்.
எனேவ, ேதவேன, என்னிடம் தயவாயிருந்து

என்ைன மீட்டுக்ெகாள்ளும்.
12 ேநர்ைமயான வழியில் நான் ெதாடர்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பின்பற்றுேவார்

சந்திக்ைகயில் நான் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.
தாவீதின் பாடல்.

கர்த்தாேவ, நீேர என் ஒளியும்
இரட்சகருமானவர்.
யாருக்கும் நான் பயப்படமாட்ேடன்!

கர்த்தர் என் வாழ்க்ைகயின் பாதுகாப்பானவர்.
எந்த மனிதனுக்கும் நான் அஞ்ேசன்.

2 தீய ஜனங்கள் என்ைனத் தாக்கக்கூடும்.
என்ைனத் தாக்கி என் சரீரத்ைத அழிக்க என்

பைகவர்கள் முயலக்கூடும்.
3 ஒரு பைடேய என்ைனச் சூழ்ந்தாலும் நான்
அஞ்சமாட்ேடன்.
ேபாரில் ஜனங்கள் என்ைனத் தாக்கினாலும் நான்

பயப்பேடன்.
ஏெனனில் நான் கர்த்தைர நம்புகிேறன்.

4 எனக்குத் தருமாறு ஒன்ைறேய நான் கர்த்தரிடம்
ேகட்ேபன்.
இதுேவ என் ேகாரிக்ைக:

“என் வாழ்க்ைக முழுவதும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் தங்கி
கர்த்தருைடய அழைகக்கண்டு அவர்

அரண்மைனைய தரிசிக்க அனுமதியும்.”
5 ஆபத்தில் நான் இருக்ைகயில் கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பார்.

அவரது கூடாரத்தில் என்ைன ஒளித்து ைவப்பார்.
அவரது பாதுகாப்பிடம் வைரக்கும் என்ைன

அைழத்துச் ெசல்வார்.
6 என் பைகவர்கள் என்ைனச் சூழ்ந்துள்ளனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் எனக்கு

உதவுவார்.
அப்ேபாது அவரது கூடாரத்தில் பலிகைளச்
ெசலுத்துேவன்.
மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்ேதாடு என் பலிகைள

அளிப்ேபன்.
கர்த்தைர, மகிைமப்படுத்தும் பாடல்கைள

இைசத்துப் பாடுேவன்.
7 கர்த்தாேவ, என் குரைலக் ேகட்டு எனக்குப் பதில்
தாரும், என்னிடம் தயவாயிரும்.

8 கர்த்தாேவ, உம்ேமாடு ேபசவிரும்புகிேறன்.
என் இருதயத்திலிருந்து உம்மிடம்

ேபசவாஞ்சிக்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, உம்மிடம் ேபசுவதற்காக உமக்கு

முன்பாக வருகிேறன்.
9 கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து விலகாேதயும்!
உமது ஊழியனாகிய என்னிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,

என்ைனவிட்டு விலகாேதயும்!
எனக்கு உதவும்! என்ைனத் தூரத்தள்ளாதிரும்.
என்ைன விட்டு விடாதிரும்!
என் ேதவேன, நீேர என் இரட்சகர்!

10 என் தந்ைதயும் தாயும் என்ைன ைகவிட்டனர்.
ஆனால் கர்த்தர் என்ைன எடுத்து தமக்குரியவன்

ஆக்கினார்.
11 கர்த்தாேவ, எனக்குப் பைகவருண்டு.
எனேவ உமது வழிகைள எனக்குப் ேபாதியும்.
சரியான காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு எனக்குப்
ேபாதியும்.

12 எனது சத்தருக்கள் என்ைனத் தாக்கினார்கள்.
என்ைனப்பற்றி ெபாய்யுைரத்தனர்.
என்ைனத் துன்புறுத்த ெபாய் கூறினர்.

13 நான் மரிக்கும் முன்னர்
கர்த்தருைடய நன்ைமையக் காண்ேபன் என நான்

உண்ைமயாகேவ நம்புகிேறன்.
14 கர்த்தருைடய உதவிக்குக் காத்திரு.
ெபலத்ேதாடும் ைதரியத்ேதாடும் இருந்து,

கர்த்தருக்குக் காத்திரு.
தாவீதின் ஒரு பாடல்.

கர்த்தாேவ, நீர் என் பாைற.
உதவிக்காக உம்ைம

அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
என் ெஜபங்களுக்கு உமது காதுகைள
மூடிக்ெகாள்ளாதிரும்.
உதவி ேகட்கும் என் கூக்குரலுக்கு நீர்

பதிலளிக்காதிருந்தால் கல்லைறக்குச் ெசன்ற
பிணத்ைதக் காட்டிலும் நான் ேமலானவனில்ைல என
எண்ணுேவன்.

2 கர்த்தாேவ, என் கரங்கைள உயர்த்தி, உமது
மகா பரிசுத்த இடத்திற்கு ேநராக ெஜபம் ெசய்ேவன்.
உம்ைம ேநாக்கி நான் கூப்பிடும்ேபாது

ெசவிெகாடும். எனக்கு இரக்கம் காட்டும்.
3 கர்த்தாேவ, தீைம ெசய்யும் தீேயாைரப் ேபால
என்ைன எண்ணாேதயும்.

“ஷாேலாம்” என்று அவர்கள் தங்கள் அயலாைர
வாழ்த்துவார்கள்.
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ஆனால் அவர்கைளக் குறித்துத் தீயவற்ைறத்
தங்கள் இருதயங்களில் எண்ணுகிறார்கள்.

4 கர்த்தாேவ, அவர்கள் பிறருக்குத் தீய
காரியங்கைளச் ெசய்வார்கள்.
எனேவ அவர்களுக்குத் தீங்கு வரச்ெசய்யும்.
அவர்களுக்குத் தக்க தண்டைனைய நீர்

ெகாடுத்தருளும்.
5 கர்த்தர் ெசய்யும் நல்லவற்ைறத் தீேயார்
புரிந்துெகாள்வதில்ைல.
ேதவன் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைள அவர்கள்

பார்ப்பதில்ைல.
அவர்கள் அைதப் புரிந்துெகாள்வதில்ைல.
அவர்கள் அழிக்க மட்டுேம முயல்வார்கள்.

6 கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்,
இரக்கம் காட்டுமாறு ேகட்ட என் ெஜபத்ைத அவர்

ேகட்டார்.
7 கர்த்தேர என் ெபலன், அவேர என் ேகடகம்.
அவைர நம்பிேனன்.
அவர் எனக்கு உதவினார்.
நான் மிகவும் மகிழ்கிேறன்!
அவைரத் துதித்துப் பாடல்கைளப் பாடுேவன்.

8 கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தவைனக் காக்கிறார்.
கர்த்தர் அவைன மீட்கிறார். கர்த்தேர அவன்

ெபலன்.
9 ேதவேன, உம் ஜனங்கைள மீட்டருளும்.
உமது ஜனங்கைள ஆசீர்வதியும்!
அவர்கைள வழி நடத்தி என்ெறன்றும் கனப்படுத்தும்!

தாவீதின் பாடல்.
ேதவனுைடய புத்திரேர, கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்!
அவரது மகிைமையயும் வல்லைமையயும்

துதியுங்கள்.
2 கர்த்தைரத் துதித்து அவர் நாமத்ைத
கனப்படுத்துங்கள்!
உங்கள் விேசஷ ஆைடகைள அணிந்து அவைரத்

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
3 கடலின்ேமல் கர்த்தர் தமது குரைல
எழுப்புகிறார்.
மகிைமெபாருந்திய ேதவனுைடய குரல் ெபரும்

சமுத்திரத்தின்ேமல் இடியாய் முழங்கும்.
4 கர்த்தருைடய குரல் அவர் வல்லைமையக்
காட்டும்.
அவரது குரல் அவர் மகிைமையக் காட்டும்.

5 கர்த்தருைடய குரல் ெபரிய ேகதுரு
மரங்கைளயும் சின்னஞ்சிறு துண்டுகளாக்கும்.
லீபேனானின் ெபரிய ேகதுரு மரங்கைள கர்த்தர்

உைடத்ெதறிகிறார்.
6 கர்த்தர் லீபேனாைனக் குலுக்குகிறார்.
இளங்கன்று நடனமாடினாற்ேபான்று அது

ேதான்றுகிறது.
எர்ேமான் மைல நடுங்குகிறது.
இளைமயான ெவள்ளாடு குதிப்பைதப்ேபான்று அது

ேதான்றுகிறது.
7 கர்த்தருைடய குரல் மின்னைலப்ேபால்
ஒளிவிட்டுத் தாக்குகிறது.

8 கர்த்தருைடய குரல் பாைலவனத்ைதக்
குலுக்குகிறது.
கர்த்தருைடய குரலால் காேதஸ் பாைலவனம்

நடுங்குகிறது.

9 கர்த்தருைடய குரல் மாைன அஞ்சச்ெசய்யும்.
கர்த்தர் காடுகைள அழிக்கிறார்.
அவரது அரண்மைனயில், ஜனங்கள் அவரது
மகிைமையப் பாடுகிறார்கள்.

10 ெவள்ளப்ெபருக்கின்ேபாது கர்த்தர்
ராஜாவாயிருந்தார்.
என்ெறன்றும் கர்த்தேர ராஜா.

11 கர்த்தர்தாேம அவரது ஜனங்கைளப்
பாதுகாப்பாராக.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள சமாதானத்ேதாடு

வாழும்படி ஆசீர்வதிப்பாராக.
தாவீது பாடிய பாடல்களுள் ஒன்று. ஆலயத்தின்

அர்ப்பணிப்புக்காகப் பாடிய பாடல்.
கர்த்தாேவ, என் ெதால்ைலகளினின்று
என்ைன விடுவித்தீர்.
எனது பைகவர்கள் என்ைனத்

ேதாற்கடித்து என்ைன ேநாக்கி நைகக்காமல்
இருக்கச் ெசய்தீர்.
எனேவ நான் உம்ைம கனப்படுத்துேவன்.

2 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம்
ெஜபித்ேதன்.
நீர் என்ைனக் குணமாக்கினீர்.

3 கல்லைறயினின்று என்ைன விடுவித்தீர்.
என்ைன வாழவிட்டீர்.
குழிகளில் இருக்கும் பிணங்கேளாடு நான்

தங்கியிருக்க ேநரவில்ைல.
4 ேதவைனப் பின்பற்றுேவார் கர்த்தருக்குத்
துதிகைளப் பாடுவார்கள்!
அவரது பரிசுத்த நாமத்ைதத் துதியுங்கள்!

5 ேதவன் ேகாபங்ெகாண்டார். அதன் முடிவு
“மரணேம.”
ஆனால் அவர் அன்ைப ெவளிப்படுத்தினார்,

எனக்கு “உயிைரக்” ெகாடுத்தார்.
இரவில் அழுதபடி படுத்திருந்ேதன்.
மறுநாள் காைலயில் மகிழ்ச்சிேயாடு

பாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன்!
6 இப்ேபாது இவ்வாறு நான் கூறமுடியும்.
அது உண்ைமெயன நிச்சயமாய் நான் அறிேவன்.
“நான் ஒருேபாதும் ேதாற்கடிக்கப்படமாட்ேடன்!”

7 கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயிருந்தீர்.
எதுவும் என்ைன ெவல்ல முடியாது என

உணர்ந்ேதன்.
சிலகாலம், நீர் என்ைன விட்டு விலகினீர்,
நான் மிகவும் பயந்ேதன்.

8 ேதவேன, நான் உம்மிடம் திரும்பி ெஜபித்ேதன்.
எனக்கு இரக்கம் காட்டுமாறு ேவண்டிேனன்.

9 நான், “ேதவேன, நான் மரித்துக் கல்லைறக்குள்
அடக்கம் பண்ணப்பட்டால் என்ன பயன்?
மரித்ேதார் புழுதியில் கிடப்பார்கள்.
அவர்கள் உம்ைமத் துதிப்பதில்ைல!
என்ெறன்றும் ெதாடரும் உம் நன்ைமைய அவர்கள்

ேபசார்கள்” என்ேறன்.
10 கர்த்தாேவ என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
என்னிடம் தயவாயிரும்!
கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும்.

11 நான் ெஜபித்ேதன், நீர் எனக்கு உதவினீர்!
என் அழுைகைய நடனக்களிப்பாய் மாற்றினீர்.
அழுைகயின் ஆைடகைள நீர் அகற்றிப்ேபாட்டீர்.
மகிழ்ச்சியால் என்ைனப் ெபாதிந்து ைவத்தீர்.

சங்கீதம் 30:11

591



31

32

12 எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, உம்ைம
என்ெறன்றும் நான் துதிப்ேபன்.
ஒருேபாதும் அைமதியாயிராமல் நான் இைதச்

ெசய்ேவன்.
எப்ேபாதும் யாராவது ஒருவர் உம்ைம

கனப்படுத்திக் ெகாண்டிருப்பார்கள்.
இைசத்தைலவனுக்காக தாவீது பாடிய பாடல்.

கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம
நம்பியிருக்கிேறன்.
என்ைன ஏமாற்றாேதயும். என்னிடம்

தயவாயிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
2 ேதவேன, எனக்குச் ெசவிெகாடும்.
விைரந்து வந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
எனது பாைறயாய் இரும். எனக்குப் பாதுகாப்பான
இடமாயிரும்.
எனக்குக் ேகாட்ைடயாயிரும். என்ைனப்

பாதுகாத்தருளும்.
3 ேதவேன, நீேர என் பாைற.
எனேவ, உமது நாமத்தின் நன்ைமயால் என்ைன

நடத்தி, வழி காட்டும்.
4 என் பைகவர்கள் எனக்கு முன்ேன கண்ணிைய
ைவத்தார்கள்.
அவர்கள் கண்ணிக்கு என்ைனக் காப்பாற்றும். நீேர

என் பாதுகாப்பிடம் ஆவீர்.
5 கர்த்தாேவ, நான் நம்பவல்ல ேதவன் நீேர.
என் உயிைர உமது கரங்களில் நான் ைவத்ேதன்.

என்ைனக் காப்பாற்றும்!
6 ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுது ெகாள்ளும்
ஜனங்கைள நான் ெவறுக்கிேறன்.
கர்த்தைர மட்டுேம நான் நம்புகிேறன்.

7 ேதவேன, உமது தயவு எனக்கு மிகுந்த
களிப்பூட்டுகிறது.
நீர் எனது ெதால்ைலகைளக் கண்டுள்ளீர்.
என் ெதால்ைலகைள நீர் அறிகிறீர்.

8 எனது பைகவர்கள் என்ைன ெவற்றிெகாள்ள
விடமாட்டீர்.
அவர்கள் கண்ணிகளிலிருந்து என்ைன விடுவியும்.

9 கர்த்தாேவ, எனக்குத் ெதால்ைலகள் பல உண்டு,
எனேவ என்னிடம் தயவாயிரும்.
என் மனத் துன்பத்தினால் என் கண்கள்

ேநாகின்றன.
என் ெதாண்ைடயும் வயிறும் வலிக்கின்றன.

10 என் வாழ்க்ைகத் துயரத்தில் முடிந்து
ெகாண்டிருக்கிறது.
ெபருமூச்சால் என் வயது கழிந்து ேபாகிறது.
என் ெதால்ைலகள் என் வலிைமைய அழிக்கின்றன.
என் ஆற்றல் என்ைன விட்டு விலகிக்

ெகாண்டிருக்கிறது.
11 என் பைகவர்கள் என்ைன ெவறுக்கிறார்கள்.
என் அக்கம் பக்கத்தாரும் என்ைன

ெவறுக்கிறார்கள்.
என் உறவினர்கள் ெதருவில் என்ைனப்
பார்க்கிறார்கள்.
அவர்கள் எனக்குப் பயந்து என்ைன விட்டு

விலகுகிறார்கள்.
12 காணாமற்ேபான கருவிையப் ேபாலாேனன்.
ஜனங்கள் என்ைன முற்றிலும் மறந்தார்கள்.

13 ஜனங்கள் என்ைனக்குறித்துப் ேபசும் ெகாடிய
காரியங்கைள நான் ேகட்ேடன்.

அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எதிராகத்
திரும்பினார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லத்

திட்டமிடுகிறார்கள்.
14 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம நம்புகிேறன்.
நீேர என் ேதவன்.

15 என் உயிர் உமது ைககளில் உள்ளது.
என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
சில ஜனங்கள் என்ைனத் துரத்துகிறார்கள்.
அவர்களிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.

16 உமது ேவைலயாைள வரேவற்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
என்னிடம் தயவாயிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்!

17 கர்த்தாேவ, உம்மிடம் ெஜபித்ேதன்.
எனேவ நான் ஏமாந்து ேபாகமாட்ேடன்.
தீேயார் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அைமதியாக கல்லைறக்குச் ெசல்வார்கள்.

18 அத்தீேயார் நல்ேலாைரக் குறித்துத் தீைமயும்
ெபாய்யும் உைரப்பார்கள்.
அத்தீேயார் ெபருைமக்காரர்.
ஆனால் அவர்களின் ெபாய் கூறும் உதடுகள்

அைமதியாகிவிடும்.
19 ேதவேன, உம்ைமப் பின்பற்றுேவாருக்காக பல
அதிசயமான காரியங்கைள நீர் மைறவாய்
ைவத்திருக்கிறீர்.
உம்ைம நம்பும் ஜனங்களுக்கு எல்ேலார்

முன்பாகவும் நற்காரியங்கைளச் ெசய்கிறீர்.
20 தீேயார் நல்ேலாைரத் தாக்க ஒருமித்துக்
கூடுகிறார்கள்.
அத்தீேயார் சண்ைடயிட முயல்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்நல்ேலாைர மைறத்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றும்.
உமது அைடக்கலத்தில் ைவத்து அவர்கைளப்

பாதுகாத்தருளும்.
21 கர்த்தருக்கு ஸ்ேதாத்திரம்.
நகரம் பைகவர்களால் சூழப்பட்டேபாது அவர் தம்

உண்ைமயான அன்ைப அதிசயமாக எனக்கு
ெவளிப்படுத்தினார்.

22 நான் அஞ்சிேனன், “ேதவன் பார்க்கமுடியாத
இடத்தில் நான் இருக்கிேறன்” என்ேறன்.
ஆனால் ேதவேன, நான் உம்மிடம் ெஜபித்ேதன்.
உதவிக்கான என் உரத்த ெஜபங்கைள நீர்

ேகட்டீர்.
23 ேதவைனப் பின்பற்றுேவாேர, நீங்கள் கர்த்தைர
ேநசியுங்கள்.
தம்மிடம் விசுவாசமுள்ள ஜனங்கைள கர்த்தர்

காக்கிறார்.
ஆனால் தங்கள் வல்லைமையக் குறித்துப் ெபருைம
பாராட்டுேவாைர கர்த்தர் தண்டிக்கிறார்.
அவர்களுக்கான தண்டைனைய ேதவன்

அளிக்கிறார்.
24 கர்த்தருைடய உதவிக்காகக் காத்துக்
ெகாண்டிருக்கிற ஜனங்கேள,
வலிைமயும் துணிவும் உைடேயாராயிருங்கள்!

மஸ்கீல், என்னும் தாவீதின் பாடல்.
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட மனிதன்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
பாவங்கள் மூடப்பட்ட மனிதன்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
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2 குற்றமற்றவன் என கர்த்தர் கூறும் மனிதன்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
இரகசியமான பாவங்கைள மைறக்க

முயலாதிருக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
3 ேதவேன, நான் மீண்டும், மீண்டும் உம்மிடம்
ெஜபித்ேதன்.
ஆனால் என் இரகசியமான பாவங்கைளக் குறித்து

நான் ேபசவில்ைல.
நான் ெஜபித்த ஒவ்ெவாரு முைறயும் என் வலிைம

குன்றிப்ேபாயிற்று.
4 ேதவேன, இரவும் பகலும் என்
வாழ்க்ைகையெமன்ேமலும் கடினமாக்கினீர்.
ேகாைடக் காலத்தில் உலர்ந்து காய்ந்துேபான

நிலத்ைதப் ேபாலாேனன்.
5 என் பாவங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம்
அறிக்ைகயிடத் தீர்மானித்ேதன்.
கர்த்தாேவ, உம்மிடம் என் பாவங்கைளப் பற்றிக்

கூறிேனன்.
என் குற்றங்கள் எைதயும் நான் மைறக்கவில்ைல.

என் பாவங்கைள எல்லாம் நீர் எனக்கு மன்னித்தீர்.
6 இதற்காக, ேதவேன, உம்ைமப் பின்பற்றுேவார்
உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்.
ெவள்ளப் ெபருக்ைகப்ேபால் ெதால்ைலகள்

வந்தாலும் உம்ைமப் பின்பற்றுேவார்
ெஜபிக்கேவண்டும்.

7 ேதவேன, நீர் எனக்கு மைறவிடமாயிருக்கிறீர்.
என் ெதால்ைலகளிலிருந்து நீர் என்ைனக்

காக்கிறீர்.
நீர் என்ைனச் சூழ்ந்து என்ைனக் காக்கிறீர்.
எனேவ நீர் என்ைனப் பாதுகாத்த வைகைய நான்

பாடுகிேறன்.
8 கர்த்தர், “நீ வாழேவண்டிய வழிைய உனக்கு
ேபாதித்து வழிநடத்துேவன்.
உன்ைனக் காத்து உனக்கு

வழிகாட்டியாயிருப்ேபன் என்று கூறுகிறார்.
9 எனேவ குதிைரைய அல்லது கழுைதையப் ேபால்
மூடனாகாேத.
அம்மிருகங்கைள வழி நடத்துேவார்

கடிவாளங்கைளயும் பயன்படுத்தாமல் அவற்ைற
கட்டுப்படுத்த இயலாது” என்கிறார்.

10 தீேயாருக்கு ேவதைனகள் ெபருகும்.
கர்த்தைர நம்புேவாைர ேதவனுைடய

உண்ைமயான அன்பு சூழ்ந்துெகாள்ளும்.
11 நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து
களிகூருங்கள்.
பரிசுத்த இருதயமுள்ள ஜனங்கேள!

களிப்பைடயுங்கள்.
நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்
களிப்பைடயுங்கள்!
நல்ல ேநர்ைமயான ஜனங்கேள,

அவைரத் துதியுங்கள்!
2 சுரமண்டலத்ைத இைசத்து கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்!
பத்து நரம்பு வீைணைய இைசத்து கர்த்தைரப்

பாடுங்கள்.
3 புதுப்பாட்ைட அவருக்குப் பாடுங்கள்!
மகிழ்ச்சியான இராகத்ைத இனிைமயாய்

மீட்டுங்கள்.
4 ேதவனுைடய வாக்கு உண்ைமயானது!
அவர் ெசய்பவற்ைற உறுதியாக நம்புங்கள்!

5 நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் ேதவன்
ேநசிக்கிறார்.
கர்த்தர் பூமிைய அவரது அன்பினால்

நிரப்பியுள்ளார்.
6 கர்த்தர் கட்டைளயிட, உலகம் உருவாயிற்று.
ேதவனுைடய வாயின் மூச்சு பூமியிலுள்ள

அைனத்ைதயும் உருவாக்கிற்று.
7 கடலின் தண்ணீைர ஒேர இடத்தில் ேதவன்
ஒன்று திரட்டினார்.
அவர் சமுத்திரத்ைத அதற்குரிய இடத்தில்

ைவக்கிறார்.
8 பூமியிலுள்ேளார் யாவரும் கர்த்தருக்குப் பயந்து
அவைர மதிக்கேவண்டும்.
உலகில் வாழும் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அவருக்கு

அஞ்ச ேவண்டும்.
9 ஏெனனில் ேதவன் கட்டைளயிட, அக்காரியம்
நிைறேவறுகிறது.
அவர் “நில்!” எனக்கூற அக்காரியம் நின்றுவிடும்.

10 எல்ேலாருைடய அறிவுைரையயும்
பயனற்றுப்ேபாகச் ெசய்ய கர்த்தராலாகும்.
அவர்கள் திட்டங்கைள கர்த்தர் அழிக்கக் கூடும்.

11 கர்த்தருைடய அறிவுைர என்ெறன்றும் நல்லது.
தைலமுைற தைலமுைறக்கும் அவர் திட்டங்கள்

நன்ைம தரும்.
12 கர்த்தைர ேதவனாக ஏற்றுக்ெகாண்ட ஜனங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் தனது ெசாந்த ஜனங்களாக அவர்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
13 பரேலாகத்திலிருந்து கர்த்தர் கீேழ பார்த்து,
எல்லா ஜனங்கைளயும் கண்டார்.

14 அவரது உயர்ந்த சிங்காசனத்திலிருந்து
பூமியில் வாழும் மனிதர்கைளெயல்லாம் பார்த்தார்.

15 ஒவ்ெவாருவனின் மனைதயும் ேதவன்
பைடத்தார்.
ஒவ்ெவாருவனின் எண்ணத்ைதயும் ேதவன்

அறிகிறார்.
16 ராஜா தனது ெசாந்த வல்லைமயால்
காப்பாற்றப்படுவதில்ைல.
ஒரு வீரன் தனது மிகுந்த ெபலத்தால்

காப்பாற்றப்படுவதில்ைல.
17 ேபாரில் குதிைரகள் உண்ைமயான ெவற்றிையத்
தருவதில்ைல.
அவற்றின் ஆற்றல் நம்ைம தப்புவிக்க வைக

ெசய்வேதயில்ைல.
18 கர்த்தர் அவைரப் பின்பற்றுேவாைர கவனித்துக்
காப்பாற்றுகிறார்.
அவரது ேபரன்பு அவைர ெதாழுதுெகாள்ேவாைரக்

காக்கும்.
19 ேதவன் அந்த ஜனங்கைள மரணத்தினின்று
காக்கிறார்.
அவர்கள் பசித்திருக்ைகயில் அவர்

ெபலனளிக்கிறார்.
20 எனேவ நாம் கர்த்தருக்காகக் காத்திருப்ேபாம்.
அவேர நமக்கு உதவியும் ேகடகமுமாயிருக்கிறார்.

21 ேதவன் என்ைன மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்கிறார்.
அவரது பரிசுத்த நாமத்ைத நான் உண்ைமயாக

நம்புகிேறன்.
22 கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம உண்ைமயாக
ெதாழுதுெகாள்கிேறாம்!
உமது ேபரன்ைப எங்களுக்குக் காண்பியும்.
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தாவீதின் ேவஷத்ைதக் கண்டு அபிெமேலக்கு
அவைனத் துரத்தியேபாது தாவீது பாடியது. இவ்வாறு

தாவீது அவைன விட்டுப் பிரிந்தான்.
நான் எந்த காலத்திலும் கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்தரிப்ேபன்.
என் உதடுகள் எப்ேபாதும் அவைரத்

துதிக்கும்.
2 தாழ்ைமயான ஜனங்கேள, ெசவிக்ெகாடுத்து
மகிழுங்கள்.
என் ஆத்துமா கர்த்தைரக் குறித்துப்

ெபருைமெகாள்ளும்.
3 ேதவனுைடய ேமன்ைமைய எனக்குக் கூறுங்கள்.
அவரது நாமத்ைத என்ேனாடு ேசர்ந்து துதியுங்கள்.

4 உதவிேவண்டி ேதவனிடம் ேபாேனன்.
அவர் ேகட்டார், நான் அஞ்சிய எல்லாக்

காரியங்களிலிருந்தும் அவர் என்ைன மீட்டார்.
5 உதவிக்காக ேதவைன நாடுங்கள்.
அவர் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுவார். ெவட்க

மைடயாதீர்கள்.
6 இந்த ஏைழ உதவிக்காக கர்த்தைரக்
கூப்பிட்டான்.
கர்த்தர் எனக்குச் ெசவிெகாடுத்தார்.
என் ெதால்ைலகளிலிருந்து என்ைன மீட்டார்.

7 கர்த்தைர நம்புேவாைரச் சுற்றிலும்
கர்த்தருைடய தூதன் ஒரு பாைளயமிடுகிறான்.
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளக் காத்து

அவர்களுைடய துன்பங்களிலிருந்து விடுதைல
அளிக்கிறான்.

8 கர்த்தைர நல்லவர் என்று ருசித்து அறியுங்கள்.
கர்த்தைரச் சார்ந்து வாழும் மனிதன்

உண்ைமயாகேவ சந்ேதாஷமைடவான்.
9 கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஜனங்கள் அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
கர்த்தைரப் பின்பற்றுேவாருக்கு ேவெறந்த

அைடக்கலமும் ேதைவயில்ைல.
10 வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் ேசார்ந்து
பசியைடவார்கள்.
ஆனால் ேதவனிடம் உதவி ேவண்டிச் ெசல்ேவார்

நல்லவற்ைறெயல்லாம் அைடவார்கள்.
11 பிள்ைளகேள, எனக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்.
கர்த்தைர எப்படி மதிக்கேவண்டுெமன்று

உங்களுக்குப் ேபாதிப்ேபன்.
12 தன் வாழ்க்ைகைய ேநசித்து, நீண்ட ஆயுைள
விரும்பும்,

13 மனிதன் தீயவற்ைறப் ேபசக்கூடாது.
அம்மனிதன் ெபாய் ேபசக்கூடாது.

14 தீைம ெசய்வைத அவன் விட்டுவிட ேவண்டும்.
நல்லவற்ைறச் ெசய். சமாதானத்திற்காகப் பாடுபடு.
அைத அைடயும்வைர அதற்ெகன முயற்சி ெசய்.

15 நல்ேலாைர கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார்.
அவர்கள் ெஜபங்கைள அவர் ேகட்கிறார்.

16 கர்த்தர் தீேயாருக்கு எதிரானவராயிருந்து
அவர்கைள முற்றிலும் அழிக்கிறார்.

17 கர்த்தரிடம் ெஜபியுங்கள்.
அவர் உங்கள் விண்ணப்பங்கைளக் ேகட்பார்.
உங்கள் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலிருந்தும்

உங்கைளக் காப்பார்.

18 சிலருக்குத் ெதால்ைலகள்
மிகுதியாகும்ெபாழுது அவர்கள் ெபருைமைய
விட்ெடாழிப்பர்.
கர்த்தர் அவர்களருேக இருந்து தாழ்ைமயான

அந்த ஜனங்கைளக் காக்கிறார்.
19 நல்ேலாருக்குத் ெதால்ைலகள் பல
ேநரிட்டாலும்
அவர்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து கர்த்தர்

அவர்கைள மீட்பார்.
20 அவர்கள் எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிந்து
ேபாகாதபடி
கர்த்தர் அவற்ைறப் பாதுகாப்பார்.

21 தீேயாைரத் ெதால்ைலகள் ெகால்லும்.
நல்ேலாரின் பைகவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.

22 தமது ஊழியர்களின் ஆத்துமாக்கைள கர்த்தர்
மீட்கிறார்.
அவைரச் சார்ந்திருக்கும் ஜனங்கைள

அழியவிடமாட்டார்.
தாவீதின் பாடல்.

கர்த்தாேவ, என் யுத்தங்கைளயும்
என் ேபார்கைளயும் நீேர நடத்தும்.

2 கர்த்தாேவ, சிறியதும் ெபரியதுமான
ேகடகத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளும்.
எழுந்திருந்து எனக்கு உதவும்.

3 ஈட்டிைய எடுத்து என்ைனத் துரத்தும்
ஜனங்கேளாடு ேபாரிடும்.
கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ ேநாக்கி, “நான்

உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்” என்று கூறும்.
4 சிலர் என்ைனக் ெகால்ல முயல்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஏமாறவும் ெவட்கமைடயவும் ெசய்யும்.

அவர்கள் திரும்பி ஓடிவிடச் ெசய்யும்.
அவர்கள் என்ைனக் காயப்படுத்தத்
திட்டமிடுகிறார்கள்.
அவர்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்யும்.

5 காற்றால் பறக்கடிக்கும் பதைரப்ேபால்
அவர்கைள மாற்றும்.
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளத் துரத்தட்டும்.

6 கர்த்தாேவ, அவர்களின் பாைத இருளாகவும்,
வழுக்கலுைடயதாகவும் ஆகட்டும்.
கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளத் துரத்தட்டும்.

7 நான் பிைழேயதும் ெசய்யவில்ைல.
ஆனால் அவர்கள் என்ைனத் தங்கள் கண்ணியில்

சிக்கைவக்க முயல்கிறார்கள்.
காரணமின்றி அவர்கள் என்ைனச் சிக்கைவக்க

முயல்கிறார்கள்.
8 எனேவ கர்த்தாேவ, அவர்கேள தங்கள்
கண்ணிகளில் விழட்டும்.
அவர்கள் தங்கள் வைலகளில் தடுமாறட்டும்.
அறியாத தீங்கு அவர்கைளப் பிடிக்கட்டும்.

9 அப்ேபாது நான் கர்த்தரில் களிகூருேவன்.
அவர் என்ைன மீட்கும்ேபாது நான்

சந்ேதாஷம்ெகாள்ேவன்.
10 “கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
யாருமில்ைல.
கர்த்தாேவ, பலமான ஜனங்களிடமிருந்து நீர்

ஏைழையக் காப்பாற்றுகிறீர்.
ஏைழயினும் கீழ்ப்பட்ட ஏைழகளின் ெபாருள்கைளக்
கவரும் கயவர்களிடமிருந்து

சங்கீதம் 34:2

594



36

அவர்கைளக் காப்பாற்றுகிறீர்” என்று என் முழு
மனேதாடும் கூறுேவன்.

11 சாட்சிகள் சிலர் என்ைனத் துன்புறுத்தத்
திட்டமிடுகின்றனர்.
அந்த ஜனங்கள் ேகள்விகள் எழுப்புகின்றனர்.
அவர்கள் ேபசுவைதக் குறித்து நான் அறிேயன்.

12 நான் நற்காரியங்கைளேய ெசய்திருக்கிேறன்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எனக்குத் தீய

காரியங்கைளச் ெசய்கின்றனர்.
கர்த்தாேவ, தகுதியான நற்காரியங்கைள

எனக்குத் தாரும்.
13 அந்த ஜனங்கள் ேநாயுற்றேபாது,
அவர்களுக்காக வருந்திேனன்.
உணவு உண்ணாமல் என் துக்கத்ைத

ெவளிப்படுத்திேனன்.
அவர்களுக்காக ெஜபித்ததினால் நான் ெபறும்

பலன் இதுவா?
14 அந்த ஜனங்களுக்காகத் துக்கத்தின்
ஆைடகைள உடுத்திக்ெகாண்ேடன்.
அந்த ஜனங்கைள என் நண்பர்கைளப் ேபாலவும்,

என் சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும் நடத்திேனன்.
தாைய இழந்த மனிதன் அழுவைதப்ேபான்று நான்
துக்கமுற்ேறன்.
அந்த ஜனங்களுக்காக என் துக்கத்ைத

ெவளிப்படுத்துவதற்குக் கறுப்பு நிற ஆைடகைள
உடுத்திக் ெகாண்ேடன்.
துக்கத்தால் தைல குனிந்து நடந்ேதன்.

15 ஆனால் என் தவற்றுக்கு அந்த ஜனங்கள்
நைகத்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைம நண்பர்கள் அல்ல.
ஜனங்கைள நான் அறிந்திருக்கவில்ைல.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனச் சூழ்ந்து

தாக்கினார்கள்.
16 அவர்கள் தீய ெமாழிகைளப் ேபசி என்ைனப்
பரிகசித்தார்கள்.
அவர்கள் பற்கைளக் கடித்துத் தங்கள் ேகாபத்ைத

ெவளிப்படுத்தினார்கள்.
17 என் ஆண்டவேர, அத்தீய காரியங்கள் நடப்பைத
எத்தைனக் காலம் ெபாறுத்திருப்பீர்?
அந்த ஜனங்கள் என்ைன அழிக்க முயலுகிறார்கள்.
கர்த்தாேவ, என் உயிைரக் காப்பாற்றும் குரூரமான

சிங்கம் ேபான்றவர்களாகிய அத்தீேயாரிடமிருந்து
என் ஆருயிைரக் காப்பாற்றும்.

18 கர்த்தாேவ, ெபரும் சைபயில் உம்ைமத்
துதிப்ேபன்.
வல்லைமமிக்க ஜனங்கள் மத்தியில் உம்ைமத்

துதிப்ேபன்.
19 ெபாய் ேபசுகிற என் பைகவர்கள் எப்ேபாதும்
நைகத்துக்ெகாண்டிருக்க முடியாது.
தங்களின் இரகசிய திட்டங்களுக்காக என்

பைகவர்கள் கண்டிப்பாகத் தண்டைன ெபறுவார்கள்.
20 என் பைகவர்கள் சமாதானத்திற்கான
திட்டங்கைள நிச்சயமாக வகுக்கவில்ைல.
இந்நாட்டிலுள்ள சமாதானமான ஜனங்களுக்குத்

தீைமகள் ெசய்வதற்கு இரகசிய திட்டங்கைள
அவர்கள் வகுக்கிறார்கள்.

21 என் பைகவர்கள் என்ைனக்குறித்துத் தீய
காரியங்கைளேய ேபசுகிறார்கள்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சியைடந்து “ஆஹா!

நீ என்ன ெசய்கிறாய் என்பைத நாங்கள்
அறிேவாம்” என்கிறார்கள்.

22 கர்த்தாேவ, உண்ைமயில் நடப்பவற்ைற நீர்
நிச்சயமாகப் பார்க்கமுடியும்.
எனேவ சும்மா இராேதயும்.
என்ைன விட்டு விலகாேதயும்.

23 கர்த்தாேவ விழித்ெதழும், எழுந்திரும்.
என் ேதவேன, என் ஆண்டவேர, எனக்காகப்

ேபாரிட்டு நியாயமளியும்.
24 எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, தக்க முைறயில்
என்ைன நியாயந்தீரும்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனப் பார்த்து

நைகக்கவிடாேதயும்.
25 அந்த ஜனங்கள், “ஆஹா!
எங்களுக்கு ேவண்டியைதப் ெபற்ேறாம்” எனக்

கூறவிடாேதயும்.
கர்த்தாேவ, “நாங்கள் அவைன அழித்ேதாம்!”
என அவர்கள் கூறவிடாேதயும்.

26 என் பைகவர்கள் ெவட்கி, நாணுவார்கள் என
நம்புகிேறன்.
எனக்குத் தீயக் காரியங்கள் நிகழ்ந்தேபாது அந்த

ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள்.
என்ைனக் காட்டிலும் தாங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று
அவர்கள் எண்ணினார்கள்.
எனேவ அந்த ஜனங்கள் ெவட்கத்தினாலும்

இழிவினாலும் மூடப்படட்டும்.
27 எனக்கு நல்ல காரியங்கள் நிகழட்டுெமன்று சில
ஜனங்கள் விரும்புகிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயாடு

வாழுவார்கள் என நான் நம்புகிேறன்.
அந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும், “கர்த்தர்
ேமன்ைமயானவர்!
அவரது ேவைலயாளுக்கு நல்லது எதுேவா

அைதேய அவர் விரும்புவார்” என்று கூறுகிறார்கள்.
28 எனேவ கர்த்தாேவ, நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
என்பைத ஜனங்களுக்குக் கூறுேவன்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்.
இராகத் தைலவனுக்கு, கர்த்தருைடய ஊழியனாகிய

தாவீது ெகாடுத்த பாடல்.
தீயவன் ஒருவன் தனக்குள், “நான்
ேதவனுக்கு பயப்படேவா, அவைர
மதிக்கேவாமாட்ேடன்” எனக் கூறும்ேபாது

அவன் மிகத்தீைமயான காரியத்ைதச் ெசய்கிறான்.
2 அம்மனிதன் தனக்குத்தாேன ெபாய் ேபசுகிறான்.
அம்மனிதன் தனது ெசாந்த தவறுகைளப்

பார்ப்பதில்ைல.
எனேவ அவன் மன்னிப்பும் ேகட்பதில்ைல.

3 அவன் வார்த்ைதகள் பயனற்ற ெபாய்களாகும்.
அவன் ஞானம் ெபறவுமில்ைல, நல்லைதச் ெசய்யக்

கற்றுக்ெகாள்ளவுமில்ைல.
4 இரவில், அவன் தீய ெசயல்கைளத்
திட்டமிடுகிறான்.
எழுந்து, நல்லவற்ைறச் ெசய்வதில்ைல.
ஆனால் தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்கு அவன்

மறுப்பதில்ைல.
5 கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்பு வானத்திலும்
உயர்ந்தது.
உம் ேநர்ைம ேமகங்களிலும் உயர்ந்தது.
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6 கர்த்தாேவ, உமது நன்ைம உயரமான
மைலகைளக் காட்டிலும் உயர்ந்தது.
உமது நியாயம் ஆழமான சமுத்திரத்திலும்

ஆழமானது.
கர்த்தாேவ, நீர் மனிதைனயும் மிருகங்கைளயும்

காப்பாற்றுகிறீர்.
7 உமது அன்பான இரக்கத்ைதக் காட்டிலும்
விைலயுயர்ந்தது எதுவுமில்ைல.
ஜனங்கள் உம்மிடத்தில் அைடக்கலம்

புகுகின்றனர்.
உமது கருைணயான பாதுகாப்பில்

மகிழ்கிறார்கள்.
8 கர்த்தாேவ, உம் வீட்டின் நற்காரியங்களால்
அவர்கள் புதுவலிைம ெபறுகிறார்கள்.
அற்புதமான நதியிலிருந்து அவர்கைளப்

பருகப்பண்ணுவீர்.
9 கர்த்தாேவ, ஜீவஊற்று உம்மிடமிருந்து
புறப்படுகிறது.
உமது ெவளிச்சம் நாங்கள் ஒளிையக் காண

உதவுகிறது.
10 கர்த்தாேவ, உம்ைம உண்ைமயில் அறியும்
ஜனங்கைளத் ெதாடர்ந்து ேநசியும்.
உமக்கு உண்ைமயாயிருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கு

உமது நன்ைம எப்ேபாதும் இருக்கட்டும்.
11 கர்த்தாேவ, ெபருைம நிரம்பிேயார் என்ைன
அகப்படுத்தாதிருக்கட்டும்.
தீயவர்கள் என்ைனப் பிடிக்கவிடாதிரும்.

12 “துன்மார்க்கர் இங்ேக விழுந்து
நசுக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் மீண்டும் எழுந்திருப்பதில்ைல” என்பைத

அவர்கள் கல்லைறகளில் ெபாறித்து ைவயுங்கள்.
தாவீதின் பாடல்.

தீேயாைரக் கண்டு கலங்காேத,
தீய காரியங்கைளச் ெசய்ேவாைரக்கண்டு

ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
2 விைரவில் வாடி மடிந்துேபாகும் புல்ைலப்ேபான்று
தீேயார் காணப்படுகிறார்கள்.

3 கர்த்தைர நம்பி நல்லவற்ைறச் ெசய்தால்,
பூமி ெகாடுக்கும் பல நற்பலன்கைள நீங்கள்

அனுபவித்து வாழுவீர்கள்.
4 கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வதில் மகிழுங்கள்.
அவர் உங்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறக்

ெகாடுப்பார்.
5 கர்த்தைரச் சார்ந்திருங்கள், அவைர நம்புங்கள்,
ெசய்யேவண்டியைத அவர் ெசய்வார்.

6 நண்பகல் சூரியைனப்ேபான்று
உன்னுைடய நற்குணத்ைதயும் நீதிையயும்

பிரகாசிக்க ெசய்வாராக.
7 கர்த்தைர நம்பு, அவர் உதவிக்காகக் காத்திரு.
தீேயார் ெவற்றியைடயும்ேபாது கலங்காேத.
தீய ஜனங்கள் ெகாடிய திட்டங்கைள

வகுக்கும்ேபாதும், அதில் அவர்கள்
ெவற்றியைடயும்ேபாதும் கலங்காேத.

8 ேகாபமைடயாேத!
மனக்குழப்பமைடயாேத. தீய காரியங்கைளச்

ெசய்ய முடிெவடுக்குமளவிற்கு நீ கலக்கமைடயாேத!
9 ஏெனனில் தீேயார் அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய உதவிைய நாடும் ஜனங்கள்

ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைதப் ெபறுவார்கள்.

10 இன்னும் சில காலத்திற்குப்பின் தீேயார் இரார்.
அந்த ஜனங்கைளத் ேதடிப் பார்க்ைகயில் அவர்கள்

அழிந்துேபாயிருப்பார்கள்.
11 ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத தாழ்ைமயான
ஜனங்கள் ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் சமாதானத்ைத அனுபவிப்பார்கள்.

12 தீேயார் நல்ேலாருக்ெகதிராக தீய
காரியங்கைளத் திட்டமிடுவார்கள்.
நல்ேலாைர ேநாக்கிப் பற்கடித்து தங்கள்

ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்கள்.
13 ஆனால் நம் ஆண்டவர் அத்தீேயாைரக் கண்டு
நைகப்பார்.
அவர்களுக்கு ேநரிடவிருப்பைத அவர்

காண்கிறார்.
14 தீேயார் வாைள எடுக்கிறார்கள், வில்ைலக்
குறிபார்க்கிறார்கள்,
இயலாத ஏைழகைளயும்,

ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ெகால்ல
விரும்புகிறார்கள்.

15 அவர்கள் வில் முறியும்.
அவர்கள் வாள்கள் அவர்கள் இதயங்கைளேய

துைளக்கும்.
16 ஒரு கூட்டம் தீேயாைரக்காட்டிலும்
நல்ேலார் சிலேர சிறந்ேதாராவர்.

17 ஏெனனில் தீேயார் அழிக்கப்படுவார்கள்.
கர்த்தர் நல்ேலாைரத் தாங்குகிறார்.

18 தூய்ைமயுள்ேளாரின் வாழ்நாள் முழுவைதயும்
கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தரும் பரிசு என்ெறன்றும்

ெதாடரும்.
19 ெதால்ைல ெநருங்குைகயில் நல்ேலார்
அழிக்கப்படுவதில்ைல.
பஞ்ச காலத்தில் நல்ேலாருக்கு மிகுதியான உணவு

கிைடக்கும்.
20 ஆனால் தீேயார் கர்த்தருைடய பைகவர்கள்.
அவர்களின் பள்ளத்தாக்குகள் வறண்டு எரிந்து

ேபாகும்.
அவர்கள் முற்றிலும் அழிக்கப்படுவார்கள்.

21 தீய மனிதன் பணத்ைதக் கடனாகப் ெபற்றுத்
திரும்பச் ெசலுத்துவதில்ைல.
ஆனால் ஒரு நல்ல மனிதன் பிறருக்குத்

தாராளமாகக் ெகாடுக்கிறான்.
22 நல்லவன் ஒருவன் பிறைர ஆசீர்வதித்தால்
ேதவன் வாக்களித்த நிலத்ைத அவர்கள்
ெபறுவார்கள்.
ஆனால் அவன் தீைம நிகழும்படி ேகட்டால் அந்த

ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
23 ஒரு வீரன் கவனமாக நடப்பதற்கு கர்த்தர்
உதவுகிறார்.
அவன் விழாதபடி கர்த்தர் வழி நடத்துகிறார்.

24 வீரன் ஓடி பைகவைன எதிர்த்தால்
கர்த்தர் வீரனின் ைககைளப் பிடித்து அவன்

விழாதபடி தாங்கிக் ெகாள்கிறார்.
25 நான் இைளஞனாக இருந்ேதன்.
இப்ேபாது வயது முதிர்ந்தவன்.
நல்ேலாைர ேதவன் ைகவிடுவிடுவைத நான்
பார்த்ததில்ைல.
நல்ேலாரின் பிள்ைளகள் உணவிற்காக

பிச்ைசெயடுப்பைத நான் பார்த்ததில்ைல.
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26 ஒரு நல்ல மனிதன் பிறருக்குத் தாராளமாகக்
ெகாடுக்கிறான்.
நல்ல மனிதனின் பிள்ைளகள் ஆசீர்வாதமாக

இருப்பார்கள்.
27 தீைம ெசய்ய மறுத்து நல்லவற்ைறேய நீ
ெசய்தால்
என்ெறன்றும் நீ வாழ்வாய்.

28 கர்த்தர் நீதிைய விரும்புகிறார்.
அவைரப் பின்பற்றுேவாைர உதவியின்றிக்

ைகவிட்டதில்ைல.
கர்த்தர் அவைரப் பின்பற்றுேவாைர எப்ேபாதும்
பாதுகாக்கிறார்.
ஆனால் ெகட்ட ஜனங்கைள அவர்

அழித்துவிடுவார்.
29 ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத நல்ேலார்
ெபறுவார்கள்.
அங்கு அவர்கள் எந்நாளும் வாழ்வார்கள்.

30 ஒரு நல்ல மனிதன் நல்ல ேபாதைனைய
ெகாடுக்கிறான்.
அவன் முடிவுகள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்

நியாயமுள்ளைவகள்.
31 கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் அவன்
இருதயத்தில் இருக்கும்.
அவன் நல்வழியில் வாழ்வைத விட்டு விலகான்.

32 தீேயார் நல்ேலாைரத் துன்புறுத்தும் வழிகைள
நாடுவார்கள்.
தீேயார் நல்ேலாைரக் ெகால்ல முைனவார்கள்.

33 அவர்கள் அவ்வாறு ெசயல்பட ேதவன் விடார்.
நல்ேலார் தீேயாெரன நியாயந்தீர்க்கப்பட கர்த்தர்

விடார்.
34 கர்த்தருைடய உதவிக்காகக் காத்திருங்கள்,
கர்த்தைரப் பின்பற்றுங்கள்.
தீேயார் அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு முக்கியத்துவமளிப்பார்,

ேதவன் வாக்களித்த ேதசத்ைத நீ ெபறுவாய்.
35 வல்லைமமிக்க தீேயாைர நான் கண்ேடன்.
அவன் பசுைமயான, வலிய மரத்ைதப்

ேபாலிருந்தான்.
36 ஆனால் அவன் மடிந்தான்,
அவைன நான் ேதடியேபாது அவன்

காணப்படவில்ைல.
37 தூய்ைமயாகவும், உண்ைமயாகவும் இருங்கள்.
ஏெனனில் அது சமாதானத்ைதத் தரும்.
சமாதானத்ைத விரும்பும் ஜனங்களுக்கு பல

சந்ததியினர் இருப்பார்கள்.
38 சட்டத்ைத மீறுகிற ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களின் சந்ததி நாட்ைட விட்டு ெவளிேயற

ேநரிடும்.
39 கர்த்தர் நல்ேலாைர மீட்கிறார்.
நல்ேலார் ேவதைனப்படும்ேபாது கர்த்தர்

அவர்களின் ெபலனாவார்.
40 கர்த்தர் நல்ேலாருக்கு உதவிெசய்து
அவர்கைளப் பாதுகாக்கிறார்.
நல்ேலார் கர்த்தைரச் சார்ந்திருப்பார்கள்.
அவர் அவர்கைளத் தீேயாரிடமிருந்து காக்கிறார்.
நிைனவுகூரும் நாளுக்கான தாவீதின் பாடல்.

கர்த்தாேவ, நீர் ேகாபத்திேல என்ைனக்
கடிந்துெகாள்ளாேதயும்.
என்ைன ஒழுங்குபடுத்துைகயில்

ேகாபமைடயாேதயும்.
2 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனத் துன்புறுத்துகிறீர்.
உமது அம்புகள் என்ைன ஆழமாகத்

தாக்கியுள்ளன.
3 நீர் என்ைனத் தண்டித்தீர்.
இப்ேபாது என் உடல் முழுவதும்

புண்களாயிருக்கின்றன.
நான் பாவம் ெசய்ததினால், நீர் என்ைனத்
தண்டித்தீர்.
என் எலும்புகள் எல்லாம் வலிக்கின்றன.

4 தீய காரியங்கைளச் ெசய்ததினால் நான் குற்ற
வாளியாேனன்.
என் ேதாளில் அக்குற்றங்கள் பாரமாக உள்ளன.

5 நான் அறிவில்லாத காரியெமான்ைறச்
ெசய்ேதன்.
இப்ேபாது ஆறாத காயங்கள் என்னில் உள்ளன.

6 நான் குனிந்து வைளந்ேதன்.
நாள் முழுவதும் நான் வருத்தமைடந்திருக்கிேறன்.

7 காய்ச்சலினாலும் வலியினாலும்
என் உடல் முழுவதும் துன்புறுகிறது.

8 நான் ெபரிதும் தளர்ந்து ேபாகிேறன்.
வலியினால் முனகவும், அலறவும் ெசய்கிேறன்.

9 என் ஆண்டவேர, என் அலறலின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டீர்.
என் ெபருமூச்சு உமக்கு மைறவாயிருக்கவில்ைல.

10 என் காய்ச்சலினால் என் ெபலன் மைறந்தது.
என் பார்ைவ ெபரிதும் மங்கிப் ேபாயிற்று.

11 என் ேநாயினிமித்தம் என் நண்பர்களும்,
அயலகத்தாரும் என்ைனச் சந்திப்பதில்ைல.
என் குடும்பத்தாரும் என்ைன ெநருங்குவதில்ைல.

12 என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறித்துத் தீய
காரியங்கைளச் ெசால்கிறார்கள்.
ெபாய்ையயும், வதந்திகைளயும் அவர்கள்

பரப்புகிறார்கள்.
என்ைனக் குறித்து எப்ேபாதும் ேபசுகிறார்கள்.

13 நான் ேகட்கமுடியாத ெசவிடைனப்
ேபாலாேனன்.
நான் ேபசமுடியாத ஊைமையப் ேபாலாேனன்.

14 நான், ஒருவைனக் குறித்தும் பிறர்
கூறுபவற்ைறக் ேகட்க முடியாத மனிதைனப்
ேபாலாேனன்.
என் பைகவர்கள் தவறு ெசய்கிறார்கள் என்பைத

நிரூபிக்க என்னால் இயலவில்ைல.
15 கர்த்தாேவ எனக்கு ஆதரவளியும்.
எனது ேதவனாகிய ஆண்டவேர, நீர் எனக்காகப்

ேபச ேவண்டும்.
16 நான் ஏேதனும் ேபசினால், என் பைகவர்கள்
என்ைனப் பார்த்து நைகப்பார்கள்.
நான் ேநாயுற்றிருப்பைத அவர்கள் காண்பார்கள்.
ெசய்த தவற்றிற்கு நான் தண்டைன

அனுபவிப்பதாக அவர்கள் கூறுவார்கள்.
17 தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்த குற்றவாளி நான்
என்பைத அறிேவன்.
என் ேநாைவ என்னால் மறக்க இயலாது.

18 கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீயக் காரியங்கைளக்
குறித்து உம்மிடம் ேபசிேனன்.
என் பாவங்களுக்காகக் கவைலயைடகிேறன்.
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19 என் பைகவர்கள் உயிேராடும்
ஆேராக்கியத்ேதாடும் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பல, பல ெபாய்கைளக் கூறியுள்ளார்கள்.

20 என் பைகவர்கள் எனக்குத் தீயக்
காரியங்கைளச் ெசய்தனர்.
ஆனால் நான் அவர்களுக்கு நல்லவற்ைறேய

ெசய்ேதன்.
நான் நல்லவற்ைற மட்டுேம ெசய்ய முயன்ேறன்,

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எனக்ெகதிராகத்
திரும்பினார்கள்.

21 கர்த்தாேவ, என்ைன விட்டு விலகாேதயும்.
என் ேதவேன, என் அருேக தங்கியிரும்.

22 விைரந்து வந்து எனக்கு உதவும்!
என் ேதவேன, என்ைன மீட்டருளும்.
எதுதூன் என்னும் தைலவனுக்கு தாவீதின் பாடல்.

நான், “நான் கூறும் காரியங்களில்
கவனமாக இருப்ேபன்.
என் நாவினால் நான் பாவம் ெசய்யாதபடி

நான் தீய ஜனங்களின் அருேக இருக்ைகயில்
வாய்மூடி ெமௗனமாக இருப்ேபன்” என்ேறன்.

2 நான் ேபச மறுத்ேதன்.
நான் எைதயும் கூறவில்ைல.
ஆனால் உண்ைமயில் கலங்கிப் ேபாேனன்.

3 நான் மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.
அைத நிைனக்கும்ேபாெதல்லாம் என் ேகாபம்

ெபருகியபடியால், நான் ஏேதா கூறிேனன்.
4 கர்த்தாேவ, எனக்கு என்ன ேநரிடும்?
எத்தைன காலம் நான் வாழ்ேவன் என எனக்குச்

ெசால்லும்.
என் ஆயுள் எவ்வளவு குறுகியெதன எனக்குத்

ெதரியப்படுத்தும்.
5 கர்த்தாேவ, எனக்கு அற்ப ஆயுைளக் ெகாடுத்தீர்.
என் ஆயுள் உமக்குப் ெபாருட்டல்ல.
ஒவ்ெவாருவனின் ஆயுளும் ேமகத்ைதப் ேபான்றது.
ஒருவனும் நிரந்தரமாக வாழ்வதில்ைல!

6 நாம் வாழும் வாழ்க்ைக கண்ணாடியில் காணும்
ேதாற்றத்ைதப் ேபான்றது.
நமது ெதால்ைலகளுக்குக் காரணேமதுமில்ைல.
நாம் ெபாருள்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கிேறாம்.
ஆனால் யார் அைத அனுபவிப்பாெரன்பைத நாம்

அறிேயாம்.
7 எனேவ, ஆண்டவேர, நான் ேவறு எதிலும்
நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல.
நீேர என் நம்பிக்ைக!

8 கர்த்தாேவ, நான் ெசய்த தீய ெசயல்களிலிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஒரு துன்மார்க்கைனப் ேபால நான் நடத்தப்பட

அனுமதியாதிரும்.
9 நான் என் வாையத் திறந்து, எைதயும்
கூறப்ேபாவதில்ைல.
கர்த்தாேவ, ெசய்ய ேவண்டியைத நீர் ெசய்தீர்.

10 ேதவேன, என்ைனத் தண்டிப்பைத நிறுத்தும்.
நீர் நிறுத்தாவிட்டால் நான் அழிந்துேபாேவன்.

11 கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் தவறு ெசய்வதனால் நீர்
தண்டிக்கிறீர்.
ேநர்ைமயான வாழ்க்ைக வாழ ேபாதிக்கிறீர்.
பூச்சி துணிைய அரிப்பதுேபால் ஜனங்கள்
ேநசிக்கிறவற்ைற அழிக்கிறீர்.

எங்களுைடய வாழ்க்ைக விைரவில் மைறயும் சிறு
ேமகம் ேபான்றது.

12 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
நான் உம்ைம ேநாக்கிக் கூப்பிடும்

வார்த்ைதகைளக் கவனியும்.
என் கண்ணீைரப் பாரும்.
உம்ேமாடு வாழ்க்ைகையத் தாண்டிச் ெசல்கிற ஒரு

பயணியாகேவ நான் இருக்கிேறன்.
என் முற்பிதாக்கைளப்ேபால சில காலம் மட்டுேம

இங்கு நான் வாழ்கிேறன்.
13 கர்த்தாேவ, என்னிடம் ெபாருைமயாயிரும்,
நான் மரிக்கும் முன்பு மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீதின் பாடல்.
கர்த்தைரக் கூப்பிட்ேடன், அவர் என்ைனக்
ேகட்டார்.
அவர் என் கூப்பிடுதைலக் ேகட்டார்.

2 அழிவின் குழியிலிருந்து கர்த்தர் என்ைனத்
தூக்கிெயடுத்தார்.
ேசற்றிலிருந்து என்ைனத் தூக்கினார்.
என்ைனத் தூக்கிெயடுத்துப் பாைறயின் மீது
ைவத்தார்.
என் பாதங்கைள உறுதியாக்கினார்.

3 ேதவைன வாழ்த்திப் பாடும் புதுப்பாடைல கர்த்தர்
என் வாயில் ைவத்தார்.
எனக்கு நிகழ்ந்த காரியங்கைளப் பலர்

காண்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் கர்த்தைர நம்புவார்கள்.
4 ஒருவன் கர்த்தைர நம்பினால் அவன்
உண்ைமயாகேவ மகிழ்ச்சிேயாடிருப்பான்.
பிசாசுகளிடமும், ெபாய்த்ெதய்வங்களிடமும் உதவி

ேகட்டு ெசல்லாத ஒருவன் உண்ைமயாகேவ
மகிழ்ச்சிேயாடிருப்பான்.

5 எனது ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் அற்புதமான
காரியங்கள் பலவற்ைறச் ெசய்திருக்கிறீர்!
எங்களுக்காக அற்புதமான திட்டங்கைள

வகுத்திருக்கிறீர்!
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல!
நீர் ெசய்த காரியங்கைளக் குறித்து நான் மீண்டும்,

மீண்டும் கூறுேவன்.
அைவ எண்ணிலடங்காதைவ.

6 கர்த்தாேவ, நீர் இவற்ைற எனக்குத்
ெதளிவாக்கினீர்!
உமக்குப் பலிகேளா, தானியக் காணிக்ைககேளா

ேதைவயில்ைல.
உமக்குத் தகன பலிகேளா, பாவப்பரிகார

பலிகேளா ேதைவயில்ைல.
7 எனேவ நான், “இேதா, நானிருக்கிேறன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
நான் வருகிேறன் புத்தகத்தில் என்ைனக் குறித்து

இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
8 என் ேதவேன, நீர் விரும்புவைதச் ெசய்ய நான்
விரும்புகிேறன்.
உமது ேபாதைனகைள நான் படித்திருக்கிேறன்.”

9 பலர் கூடிய சைபயில் உமது நன்ைமயின்
நற்ெசய்திைய நான் எடுத்துைரப்ேபன்.
நான் வாய் மூடி ெமௗனியாயிருப்பதில்ைல.
கர்த்தாேவ, நீர் அைத அறிவீர்.
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10 கர்த்தாேவ, உமது நன்ைமகைள நான்
கூறுேவன்.
அவற்ைற என் இருதயத்தில் மைறத்து

ைவக்கமாட்ேடன்.
கர்த்தாேவ, மீட்பைடவதற்கு ஜனங்கள் உம்ைம
நம்பலாெமன நான் அவர்களுக்குக் கூறுேவன்.
சைபயின் ஜனங்களுக்கு நான் உமது தயைவயும்

உண்ைமையயும் மைறக்கமாட்ேடன்.
11 கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது இரக்கத்ைத
மைறக்காேதயும்.
உமது தயவும் உண்ைமயும் என்ைன எப்ெபாழுதும்

பாதுகாக்கட்டும் என்ேறன்.
12 தீேயார் என்ைனச் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் எண்ணிக்ைகக் கடங்காதவர்கள்.
என் பாவங்கள் என்ைனப் பிடித்தன, நான்
அவற்றினின்று தப்ப இயலாது.
என் தைலமுடிையக் காட்டிலும் அதிக பாவங்கள்

என்னில் உள்ளன.
என் ைதரியத்ைத இழந்துேபாேனன்.

13 கர்த்தாேவ, என்னிடம் ஓடி வந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்!
கர்த்தாேவ, விைரந்து வந்து எனக்கு உதவும்.

14 அத்தீேயார் என்ைனக் ெகால்ல முயலுகிறார்கள்.
கர்த்தாேவ, அவர்கள் அவமானமும் ஏமாற்றமும்

அைடயச் ெசய்யும்.
அவர்கள் என்ைனக் காயப்படுத்த விரும்புகிறார்கள்.
அவர்கள் அவமானத்தால் ஓடிப்ேபாகட்டும்.

15 அத்தீேயார் என்ைனக் ேகலி ெசய்கிறார்கள்.
அவர்கள் ேபசமுடியாதபடி தடுமாறச் ெசய்யும்.

16 ஆனால் உம்ைம ேநாக்கிப் பார்க்கும் ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சி அைடயட்டும், அந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும்,
“கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்” என்று கூறட்டும்.
உம்மால் காப்பாற்றப்பட்டதால் அந்த ஜனங்கள்

உம்ைம ேநசிக்கிறார்கள்.
17 ஆண்டவேர, நான் ஏைழயும்
உதவியற்றவனுமான மனிதன்.
எனக்கு உதவும், என்ைனக் காப்பாற்றும்.
என் ேதவேன, மிகவும் தாமதியாேதயும்.

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீதின் பாடல்.
ஏைழகள் ெவற்றிெபற உதவி ெசய்யும்
ஒருவன், பல ஆசீர்வாதங்கைளப்
ெபறுவான்.

ெதால்ைலகள் வரும்ேபாது கர்த்தர் அவைன
மீட்பார்.

2 கர்த்தர் அவைனக் காத்து அவன் வாழ்ைவ
மீட்பார்.
பூமியில் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பான்.
அவைன அழிக்க அவனுைடய பைகவர்கைள

ேதவன் அனுமதிக்கமாட்டார்.
3 அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயில் விழும்ேபாது
கர்த்தர் அவனுக்குப் பலமளிப்பார்.
அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயில் இருக்கலாம்,

ஆனால் கர்த்தர் அவைனக் குணப்படுத்துவார்.
4 நான், “கர்த்தாேவ, என்னிடம் இரக்கமாயிரும்.
நான் உமக்ெகதிராகப் பாவம் ெசய்ேதன்.
ஆனால் என்ைன மன்னித்து என்ைனக்

குணப்படுத்தும்!” என்ேறன்.
5 என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறித்துத்
தீைமயானவற்ைறப் ேபசினார்கள்.

அவர்கள், “அவன் எப்ேபாது மரித்து,
மறக்கப்படுவான்?” என்றார்கள்.

6 சிலர் என்ைனச் சந்திக்க வந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயில் நிைனப்பைத

என்னிடம் கூறவில்ைல.
அவர்கள் என்ைனப்பற்றியச் ெசய்திகைள ெதரிந்து
ெகாள்ள வந்தார்கள்.
அதன் பிறகு அவர்கள் ெசன்று வதந்திகைள

பரப்புகிறார்கள்.
7 என்ைனப்பற்றிய தீயெசாற்கைள என்
பைகவர்கள் இரகசியமாக முணுமுணுக்கிறார்கள்.
அவர்கள் எனக்ெகதிராகத் திட்டமிடுகிறார்கள்.

8 அவர்கள், “அவன் ஏேதா தவுறு ெசய்தான், எனேவ
ேநாயுற்றான்.
அவன் குணப்படப் ேபாவதில்ைல” என்கிறார்கள்.

9 என் சிறந்த நண்பன் என்ேனாடு சாப்பிட்டான்.
நான் அவைன நம்பிேனன்.
ஆனால் இப்ேபாது அவனும் எனக்ெகதிராகத்

திரும்பிவிட்டான்.
10 எனேவ கர்த்தாேவ, என்னிடம் இரக்கமாயிரும்.
நான் குணமாகி எழுந்திருக்கட்டும், அவர்களுக்குப்

பதில் அளிப்ேபன்.
11 கர்த்தாேவ, என் பைகவர்கள் என்ைன
காயப்படுத்தாதிருக்கட்டும்.
அப்ேபாது நீர் என்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டீர் என்பைத

அறிேவன்.
12 நான் களங்கமற்றிருந்ேதன். நீர் எனக்கு
ஆதரவளித்தீர்.
என்ைன எழுந்திருக்கப் பண்ணி, என்ெறன்றும்

உமக்குச் ேசைவ ெசய்யப்பண்ணும்.
13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைர
வாழ்த்துங்கள்.
இவர் இருந்தவரும் இருக்கிறவருமானவர்.
ஆெமன்! ஆெமன்!

புத்தகம் 2
(சங்கீதம் 42-72)

ேகாராகின் குடும்பத்தின் மஸ்கீல் என்னும் இராகத்
தைலவனிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதின் பாடல்.

நீரூற்றின் தண்ணீருக்காக மானானது
தாகங்ெகாள்ளுகிறது.
அவ்வாேற என் ஆத்துமா ேதவேன

உமக்காகத் தாகமைடகிறது.
2 என் ஆத்துமா ஜீவனுள்ள ேதவனுக்காகத்
தாகமைடகிறது.
அவைரச் சந்திக்க நான் எப்ேபாது ேபாேவன்?

3 என் பைகவன் எப்ேபாதும் என்ைனக் ேகலி
ெசய்து, “உன் ேதவன் எங்ேக?
உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர் இன்னமும்

வரவில்ைலயா?” என்று ேகட்கிறபடியால் இரவும்
பகலும் என் கண்ணீேர என் உணவாயிற்று.

4 ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குக் கூட்டத்தினைர
வழிநடத்தி நடந்தைதயும்,
பலேராடு ஓய்வு நாைளக் ெகாண்டாடியைதயும்,
துதித்துப் பாடல்கைளப் பாடி மகிழ்ந்தைதயும்,
நான் நிைனவு கூரும்ேபாது என் உள்ளம்

உைடந்து ேபாகிறது.
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5 ஏன் நான் மிகவும் துக்கமாயிருக்க ேவண்டும்?
ஏன் நான் மிகவும் கலங்கிப்ேபாக ேவண்டும்?
நான் ேதவனுைடய உதவிக்காகக் காத்திருப்ேபன்.
அவைரத் துதிக்கும் வாய்ப்பு இன்னும் எனக்குக்

கிைடக்கும்.
அவர் என்ைன மீட்பார்.

6 என் ேதவேன, நான் மிகவும்
துக்கமாயிருக்கிேறன்.
எனேவ நான் உம்ைமக் கூப்பிட்ேடன்.
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எர்ேமான்
மைலவைரக்கும்
பின் மிசார் மைல (சிறுமைல) வைரக்கும்

ேபாேனன்.
7 பூமியின் ஆழங்களிலிருந்து ெபாங்கிெயழும்
தண்ணீைரப் ேபான்றும், கடலிலிருந்து அைலகள்
ெதாடர்ந்து எழும்புவைதப் ேபான்றும், மீண்டும்,
மீண்டும் ெதால்ைலகள் என்ைனச் சூழ்ந்தன.
கர்த்தாேவ, உமது அைலகள் என்ைனச் சூழ்ந்து

தாக்குகின்றன.
8 ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தர் தமது உண்ைம
அன்ைப ெவளிப்படுத்துகிறதினால் ஒவ்ெவாரு இரவும்
அவரது பாடல்கைள நான் பாடுகிேறன்.
ஜீவனுள்ள ேதவனிடம் நான் ெஜபிக்கிேறன்.

9 என் பாைறயான ேதவனிடம் நான் ேபசுேவன்.
நான், “கர்த்தாேவ, ஏன் என்ைன மறந்தீர்?
என் பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய எனக்கு நீர்

ஏன் காட்டவில்ைல” என்ேபன்.
10 என் பைகவர்கள் என்ைன இைடவிடாது ேகலி
ெசய்து, “உன் ேதவன் எங்ேக?
உன்ைனக் காப்பாற்ற இன்னமும் அவர்

வரவில்ைலயா?”
என்று என்ைனக் ேகட்டு அவர்களின் ெவறுப்ைபக்

காட்டுகிறார்கள்.
11 ஏன் நான் துக்கமாயிருக்க ேவண்டும்?
ஏன் நான் கலக்கம் ெகாள்ளேவண்டும்?
நான் ேதவனுைடய உதவிக்காகக் காத்திருப்ேபன்.
அவைரத் துதிக்கும் வாய்ப்பு இன்னும் எனக்குக்

கிைடக்கும்.
அவர் என்ைன மீட்பார்!

ேதவேன, உம்ைமப் பின்பற்றாதவன் ஒருவன்
இருக்கிறான்.
அவன் வஞ்சகன், ெபாய்யன்.

ேதவேன, நான் நீதிமான் என்பைத நிரூபியும்,
என்ைனப் பாதுகாத்தருளும்.
அம்மனிதனிடமிருந்து என்ைனத் தப்புவியும்.

2 ேதவேன, நீர் என் பாதுகாப்பிடம்.
ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்?
பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய நீர் ஏன்

எனக்குக் காட்டவில்ைல?
3 ேதவேன, உமது ஒளியும் உண்ைமயும் என் ேமல்
பிகாசிப்பதாக.
உமது பரிசுத்த மைலக்கு அைவ வழிகாட்டும்.
உமது வீட்டிற்கு அைவ என்ைன வழிநடத்தும்.

4 நான் ேதவனுைடய பலிபீடத்திற்கு வருேவன்.
என்ைன மிகவும் மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்கிற

ேதவனிடம் நான் வருேவன்.
ேதவேன, என் ேதவேன, உம்ைமச்

சுரமண்டலத்தால் வாழ்த்துேவன்.
5 ஏன் நான் துக்கமாயிருக்க ேவண்டும்?
ஏன் நான் கலக்கம் ெகாள்ளேவண்டும்?

நான் ேதவனுைடய உதவிக்காகக் காத்திருப்ேபன்.
அவைரத் துதிக்கும் வாய்ப்பு இன்னும் எனக்கு

கிைடக்கும்.
அவர் என்ைன மீட்பார்.
ேகாராகின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இராகத்

தைலவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட மஸ்கீல் என்னும்
பாடல்.

ேதவேன, நாங்கள் உம்ைமக் குறித்துக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறாம்.
எங்கள் முற்பிதாக்கள் அவர்களுைடய

வாழ்நாளில் நீர் ெசய்தவற்ைற எங்களுக்குக்
கூறியிருக்கிறார்கள்.
கடந்தகாலத்தில் நீர் ெசய்தவற்ைற அவர்கள்

எங்களுக்குக் கூறியிருக்கிறார்கள்.
2 ேதவேன, உமது மிகுந்த வல்லைமயினால்
பிறரிடமிருந்து இந்த ேதசத்ைத எடுத்து

எங்களுக்கு நீர் ெகாடுத்தீர்.
அந்நியர்கைள அழித்தீர்.
இத்ேதசத்தினின்று அவர்கைளத் துரத்தி

விலக்கினீர்.
3 எங்கள் முற்பிதாக்களின் வாள்கள் ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்றவில்ைல.
அவர்களின் பலமான கரங்கள் அவர்கைள ெவற்றி

வீரர்களாக்கவில்ைல.
நீர் எங்கள் முன்ேனாேராடிருந்ததால் அவ்வாறு
நிகழ்ந்தது.
ேதவேன, உமது ெபரிய வல்லைம எங்கள்

முற்பிதாக்கைளக் காத்தது. ஏெனனில் நீர்
அவர்கைள ேநசித்தீர்.

4 என் ேதவேன, நீர் என் ராஜா.
நீர் கட்டைளயிடும், யாக்ேகாபின் ஜனங்கைள

ெவற்றிக்கு ேநராக வழிநடத்தும்.
5 என் ேதவேன, உமது உதவியால் பைகவர்கைளத்
துரத்துேவாம்.
உமது ெபயரின் உதவிேயாடு பைகவர்கள்மீது

நடப்ேபாம்.
6 நான் என் வில்லுகைளயும், அம்புகைளயும்
நம்பமாட்ேடன்.
என் வாள் என்ைனக் காப்பாற்றாது.

7 ேதவேன, நீர் எங்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டீர்.
எங்கள் பைகவர்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்தீர்.

8 ேதவைன நாங்கள் எப்ெபாழுதும் துதிப்ேபாம்.
உமது நாமத்ைத எந்நாளும் துதிப்ேபாம்!

9 ஆனால், ேதவேன, நீர் எங்கைள விட்டு விலகினீர்.
நீர் எங்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்கிறீர்.
யுத்தத்திற்கு நீர் எங்கேளாடு வரவில்ைல.

10 எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளத் துரத்தச்
ெசய்தீர்.
எங்கள் பைகவர்கள் எங்கள் ெசல்வத்ைத

எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
11 உணவாகும் ஆடுகைளப்ேபால் எங்கைளக்
ெகாடுத்துவிட்டீர்.
ேதசங்களில் எல்லாம் எங்கைளச் சிதறடித்தீர்.

12 ேதவேன, உமது ஜனங்கைள எந்தப் பயனுமின்றி
விற்றுப்ேபாட்டீர்.
நீர் எங்கைள விைல ேபசவுமில்ைல.

13 எங்கள் அயலாரிடம் எங்கைள
நிந்ைதயாக்கினீர்.
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அயலார்கள் எங்கைளப் பார்த்து நைகத்து
எங்கைளக் ேகலி ெசய்கிறார்கள்.

14 ஜனங்கள் கூறும் ேவடிக்ைகக் கைதகளில்
ஒன்றாேனாம்.
தங்களுக்ெகன நாடற்ற ஜனங்கள் கூட எங்கைளப்

பார்த்து நைகத்துத் தைலையக் குலுக்குகிறார்கள்.
15 நான் நாணத்தால் மூடப்பட்ேடன்.
நான் முழுவதும் ெவட்கத்தால் நாணுகிேறன்.

16 என் பைகவர்கள் என்ைன அவமானப்படச்
ெசய்தனர்.
என் பைகவர்கள் என்ைனக் ேகலி ெசய்வதின்

மூலம் பழிவாங்க முயற்சி ெசய்கிறார்கள்.
17 ேதவேன, நாங்கள் உம்ைம மறக்கவில்ைல.
ஆயினும் நீர் இவற்ைறெயல்லாம் எங்களுக்குச்

ெசய்கிறீர்.
உம்ேமாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாண்டேபாது

நாங்கள் ெபாய்யுைரக்கவில்ைல.
18 ேதவேன, நாங்கள் உம்ைம விட்டு விலகிச்
ெசல்லவில்ைல.
உம்ைமப் பின்பற்றுவைத நிறுத்தவில்ைல.

19 ஆனால் ேதவேன, ஓநாய்கள் வாழும் இடத்தில்
எங்கைளத் தள்ளினீர்.
மரண இருைளப் ேபான்ற இடத்தில் எங்கைள

ைவத்தீர்.
20 ேதவனுைடய நாமத்ைத நாங்கள் மறந்ேதாமா?
பிற ெதய்வங்களிடம் ெஜபித்ேதாமா? இல்ைல!

21 உண்ைமயாகேவ, ேதவன் இவற்ைற அறிகிறார்.
எங்கள் ஆழ்ந்த இரகசியங்கைளயும் அவர்

அறிந்திருக்கிறார்.
22 ேதவேன, உமக்காக ஒவ்ெவாரு நாளும் நாங்கள்
ெகால்லப்படுகிேறாம்.
ெகால்லப்படுவதற்கு அைழத்துச்ெசல்லப்படும்

ஆடுகைளப் ேபாலாேனாம்.
23 என் ஆண்டவேர, எழுந்திரும்!
ஏன் நித்திைர ெசய்கிறீர்? எழுந்திரும்!
எப்ெபாழுதும் எங்கைளக் ைகவிட்டு விடாேதயும்.

24 ேதவேன, எங்களிடமிருந்து ஏன் ஒளிந்து
ெகாண்டிருக்கிறீர்?
எங்கள் ேவதைனகைளயும், ெதால்ைலகைளயும்

நீர் மறந்து விட்டீரா?
25 நாங்கள் புழுதியில் தள்ளப்பட்ேடாம்,
தைரயின்ேமல் தைலகுப்புறப்

படுத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
26 ேதவேன, எழுந்திருந்து எங்களுக்கு உதவும்.
உமது உண்ைமயான அன்பினால் எங்கைளப்

பாதுகாத்தருளும்.
“ேசாஷனீம்” என்னும் இைசக்கருவியில் வாசிக்க
ேகாரா குடும்பத்தினரின் இராகத் தைலவனுக்கு
ஒப்புவிக்கப்பட்ட, ஒரு ேநசத்தின் பாடல்.
ராஜாவுக்கு இவற்ைற எழுதுைகயில் அழகு
ெசாற்கள் என் இதயத்ைத நிரப்பும்.
ேதர்ந்த எழுத்தாளனின் எழுதுேகால்

ெவளிப்படுத்தும் ெசாற்களாய் என் நாவிலிருந்து
ெசாற்கள் ெவளிப்படுகின்றன.

2 நீேர யாவரினும் அழகானவர்!
நீர் ேபச்சில் வல்லவர், எனேவ ேதவன் உம்ைம

என்ெறன்றும் ஆசீர்வதிப்பார்.
3 வாைள எடும்.
ேமன்ைமயான ஆைடகைள அணியும்.

4 நீர் அற்புதமாகக் காட்சியளிக்கிறீர்!
நன்ைமக்காகவும், நீதிக்காகவும் ெசன்று ேபாரில்

ெவல்லும்.
அதிசயங்கைளச் ெசய்வதற்கு வல்லைமமிக்க

உமது வலக்கரத்ைதப் பயன்படுத்தும்.
5 உமது அம்புகள் ஆயத்தமாயுள்ளன.
நீர் பலைரத் ேதாற்கடிப்பீர். உமது பைகவர்கள் மீது

ராஜாவாயிரும்.
6 ேதவேன, உமது ஆட்சி என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
நன்ைமேய உமது ெசங்ேகாலாகும்.

7 நீர் நன்ைமைய விரும்பித் தீைமையப்
பைகக்கிறீர்.
எனேவ உமது ேதவன் உம் நண்பர்களுக்கு ேமலாக

உம்ைம ராஜாவாக்கினார்.
8 ெவள்ைளப்ேபாளம், இலவங்கம், சந்தனம்
ஆகியவற்றின் நறுமணம் உம் ஆைடகளில் வீசும்.
தந்தத்தால் மூடப்பட்ட அரண்மைனகளிலிருந்து

உம்ைம மகிழ்வூட்டும் இைச பரவும்.
9 மணத்ேதாழியேர ராஜாவின் குமாரத்திகள் ஆவர்.
உமது வலப் பக்கத்தில் மணப்ெபண் ெபான்கிரீடம்

சூடி நிற்கிறாள்.
10 மகேள, ேகள்,
கவனமாகக் ேகள், நீ புரிந்துெகாள்வாய்.
உன் ஜனங்கைளயும், உன் தந்ைதயின்
குடும்பத்ைதயும் மறந்துவிடு.

11 ராஜா உன் அழைக விரும்புகிறார்.
அவர் உன் புது மணமகன்.
நீ அவைரப் ெபருைமப்படுத்துவாய்.

12 தீருவின் ெசல்வந்தர்கள் ஜனங்கள் உனக்குப்
பரிசுகள் தருவார்கள்.
அவர்கள் உன்ைனக் காண விரும்புவார்கள்.

13 அரச குமாரத்தி
ெபான்னில் பதிக்கப் ெபற்ற விைலயுயர்ந்த அழகிய

மணிையப் ேபான்றவள்.
14 மணமகள் அழகிய ஆைடயணிந்து ராஜாவிடம்
அைழத்துவரப்பட்டாள்.
மணத் ேதாழியர் அவைளத் ெதாடர்ந்தனர்.

15 அவர்கள் மகிழ்ச்சி ெபாங்க வந்தனர்.
மனமகிழ்ேவாடு அரண்மைனக்குள் நுைழந்தனர்.

16 ராஜாேவ, உம் குமாரர்கள் உமக்குப் பின் ஆட்சி
ெசய்வார்கள்.
ேதசம் முழுவதும் அவர்கைள ஆளச் ெசய்வீர்.

17 உமது நாமத்ைத என்ெறன்றும் புகழ் ெபறச்
ெசய்ேவன்.
என்ெறன்றும் ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிப்பார்கள்.
அலேமாத் என்னும் கருவியில் வாசிக்கும்படி

ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாராகின் குடும்பத்தின் இராகத்
தைலவனுக்கு, ஒரு பாடல்.

ேதவன் நம் வல்லைமயின்
ஊற்றாயிருக்கிறார்.
ெதால்ைலகள் சூழ்ைகயில் நாம்

அவரிடமிருந்து எப்ெபாழுதும் உதவி ெபறலாம்.
2 எனேவ பூமி நடுங்கினாலும்,
மைலகள் கடலில் வீழ்ந்தாலும் நாம் அஞ்ேசாம்.

3 கடல் ெகாந்தளித்து இருள் சூழ்ந்தாலும்
பர்வ தங்கள் நடுங்கி அதிர்ந்தாலும் நாம்

அஞ்ேசாம்.
4 உன்னத ேதவனுைடய பரிசுத்த நகரத்திற்கு,
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மகிழ்ச்சி அளிக்கிற ஓைடகைளயுைடய நதி ஒன்று
இருக்கிறது.

5 அந்நகரம் அழியாதபடி ேதவன் அங்கிருக்கிறார்.
சூரிய உதயத்திற்குமுன் ேதவன் அதற்கு உதவுவார்.

6 ேதசங்கள் பயத்தால் நடுங்கும்.
கர்த்தர் சத்தமிடுைகயில் அந்த இராஜ்யங்கள்

விழும், பூமி சீர்குைலயும்.
7 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நம்ேமாடிருக்கிறார்.
யாக்ேகாபின் ேதவன் நமது பாதுகாப்பிடம்.

8 கர்த்தர் ெசய்யும் வல்லைம மிக்க காரியங்கைளப்
பாருங்கள்.
அவர் பூமியின்ேமல் ெசய்துள்ள பயத்திற்குரிய

காரியங்கைளப் பாருங்கள்.
9 பூமியில் எவ்விடத்தில் ேபார் நிகழ்ந்தாலும்
கர்த்தர் அைத நிறுத்த வல்லவர்.
வீரர்களின் வில்லுகைள அவர் முறித்து அவர்கள்

ஈட்டிகைளச் சிதறடிக்கிறார்.
இரதங்கைள ெநருப்பினால் அழிக்க ேதவன்

வல்லவர்.
10 ேதவன், “நீங்கள் சண்ைடயிடுவைத நிறுத்தி
அைமதியாயிருந்து நாேன ேதவன் என உணருங்கள்!
நான் பூமியில் ெபருைமயுற்று ேதசங்களில்

வாழ்த்தப்படுேவன்” என்று கூறினார்.
11 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
நம்ேமாடிருக்கிறார்.
யாக்ேகாபின் ேதவன் நமது பாதுகாப்பிடம்.
ேகாராகின் குடும்பத்தின் இராகத் தைலவனுக்கு

அளிக்கப்பட்ட ஒரு பாடல்.
சகல ஜனங்கேள, ைககைளத் தட்டுங்கள்,
ேதவைன ேநாக்கி மகிழ்ச்சியால்

சத்தமிடுங்கள்.
2 உன்னதமான கர்த்தர் நமது பயத்திற்குரியவர்.
பூமிெயங்கும் அவர் ேபரரசர்.

3 பிறைரத் ேதாற்கடிக்க அவர் நமக்கு உதவுகிறார்.
அத்ேதசங்கைள நம் ஆளுைகக்குட்படுத்துகிறார்.

4 ேதவன் நம் ேதசத்ைத நமக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
தான் ேநசித்த யாக்ேகாபிற்காக அந்த அதிசய

ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
5 எக்காளமும் ெகாம்பும் முழங்க,
கர்த்தர் அவரது சிங்காசனத்தில் ஏறுகிறார்.

6 ேதவைனத் துதித்துப் பாடுங்கள், துதித்துப்
பாடுங்கள்.
நம் அரசைரத் துதித்துப் பாடுங்கள், துதித்துப்

பாடுங்கள்.
7 அகில உலகத்திற்கும் ேதவேன ராஜா.
துதிப் பாடல்கைளப் பாடுங்கள்.

8 பரிசுத்த சிங்காசனத்தில் ேதவன் அமருகிறார்.
எல்லாத் ேதசங்கைளயும் ேதவன் ஆளுகிறார்.

9 ஆபிரகாமின் ேதவனுைடய ஜனங்கைளத்
ேதசங்களின் தைலவர்கள் சந்திப்பார்கள்.
எல்லாத் ேதசங்களின் எல்லாத் தைலவர்களும்
ேதவனுக்குரியவர்கள்.
ேதவேன எல்ேலாரிலும் ேமன்ைமயானவர்.
ேகாராகின் புத்திரருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு துதியின்

பாடல்.
கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.

ேதவன் தமது பரிசுத்த நகரில் துதிக்குரியவர்.
2 ேதவனுைடய பரிசுத்த நகரம் அழகானது.
அது உலைக சுற்றியுள்ள அைனத்து

ஜனங்கைளயும் மகிழ்ச்சியைடச் ெசய்யும்.
சீேயான் மைல உயர்ந்த, பரிசுத்த மைல.
அதுேவ ேபரரசரின் நகரமாகும்.

3 அந்நகரத்து அரண்மைனகளில்
ேதவேன ேகாட்ைட என்று எண்ணப்படுவார்.

4 ஒருமுைற, சில ராஜாக்கள் சந்தித்து,
இந்நகைரத் தாக்கத் திட்டமிட்டார்கள்.
அவர்கள் ஒருமித்து நகைர ேநாக்கி
அணிவகுத்தார்கள்.

5 அவ்வரசர்கள் அந்நகைரக் கண்டதும்,
ஆச்சரியமைடந்து, பயந்து, திரும்பி ஓடினார்கள்.

6 அச்சம் அவர்கைள ஆட்ெகாண்டது.
அவர்கள் பயத்தால் நடுங்கினார்கள்.

7 ேதவேன, நீர் வலிய கிழக்குக் காற்றால்
ெபருங்கப்பல்கைள உைடத்தீர்.

8 ஆம், உமது வல்லைமயான காரியங்கைள
நாங்கள் ேகள்விப்பட்ேடாம்.
ஆனால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய

நகரில், எங்கள் ேதவனுைடய நகரில் அது
நிகழக்கண்ேடாம்.
ேதவன் அந்நகைர என்றும் வலிைமயுள்ள

நகராக்கினார்.
9 ேதவேன, உமது ஆலயத்தில் உமது அன்பான
தயைவக் கவனமாக நிைனத்துப் பார்த்ேதாம்.

10 ேதவேன, நீர் புகழ் வாய்ந்தவர்,
பூமிெயங்கும் ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிக்கின்றனர்.
நீர் மிக நல்லவர் என்பைத அைனவரும் அறிேவாம்.

11 ேதவேன, உமது நல்ல முடிவுகளால் சீேயான்
மைல மகிழ்கிறது.
யூதாவின் ஊர்கள் களிகூருகின்றன.

12 சீேயாைனச் சுற்றி நட.
நகைரப் பார். ேகாபுரங்கைள எண்ணிப்பார்.

13 அந்த உயர்ந்த சுவர்கைளப் பார்.
சீேயானின் அரண்மைனகைள வியப்புடன் பார்.
வரும் தைலமுைறக்கு அைதப்பற்றி நீ கூறலாம்.

14 இந்த ேதவன் என்ெறன்றும் உண்ைமயாகேவ
நமது ேதவன்.
அவர் என்ெறன்றும் நம்ைம வழி நடத்துவார்.
ேகாராகின் புத்திரரின், இராகத் தைலவனுக்கு

அளிக்கப்பட்ட ஒரு பாடல்.
எல்லா ேதசங்கேள, இைதக் ேகளுங்கள்.
பூமியில் வாழும் ஜனங்கேள, எல்ேலாரும்

இைதக் ேகளுங்கள்.
2 ஏைழயும் பணக்காரருமான ஒவ்ெவாரு வரும்

ேகட்கேவண்டும்.
3 ஞானமும் புத்திசாலித்தனமுமான சில
ெசய்திகைள நான் உங்களுக்குக் கூறுேவன்.

4 நான் உவைமயான கைதகைளக் ேகட்ேடன்.
இப்ேபாது என் சுரமண்டலத்ைத இைசத்து

அக்கைதகளின் பாடல்கைள உங்களுக்குப்
பாடுேவன்.

5 ெதால்ைலகள் வரும்ேபாது நான் ஏன் அஞ்ச
ேவண்டும்?
தீேயார் என்ைனச் சூழ்ந்து அகப்படுத்த

முயலும்ேபாது நான் ஏன் அஞ்சேவண்டும்?
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6 பலமும் ெசல்வமும் தங்கைளப் பாதுகாக்கு
ெமன்று சிலர் நிைனக்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் மூடர்கேள.

7 மனிதனான எந்த நண்பனும் உன்ைன மீட்க
இயலாது.
நீ ேதவனுக்கு லஞ்சம் தர முடியாது.

8 ஒருவன் தனது ஜீவைன மீட்டுக்ெகாள்வதற்குரிய
பணத்ைத
ஒருேபாதும் சம்பாதித்து விட முடியாது.

9 என்ெறன்றும் வாழும் உரிைமையப் ெபறவும்,
கல்லைறயில் தன் உடல் அழியாமல் காக்கவும்,

ேதைவயான பணத்ைத ஒருவன் ஒருேபாதும் அைடய
முடியாது.

10 பாருங்கள், மூடரும் அறிவீனரும் மடிவைதப்
ேபாலேவ, ஞானிகளும் இறக்கிறார்கள்.
பிறர் அவர்களின் ெசல்வத்ைதப் ெபறுகிறார்கள்.

11 கல்லைறேய என்ெறன்றும் ஒருவனது புது
வீடாகும்.
அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான பல நிலங்கள் எந்த

மாற்றத்ைதயும் ஏற்படுத்துவதில்ைல.
12 சிலர் ெசல்வந்தராயிருந்தாலும் இங்ேக
நிரந்தரமாக வாழ்ந்துவிட முடியாது.
எல்ேலாரும் மிருகங்கைளப்ேபாலேவ மடிவார்கள்.

13 மூடரான மனிதருக்கும்,
தங்கள் ெசல்வங்களினால்

திருப்தியைடந்திருக்கிற அைனவருக்கும் இதுேவ
சம்பவிக்கிறது.

14 எல்லா ஜனங்களும் ஆட்டு மந்ைதையப்
ேபான்ேற இருக்கின்றனர்.
கல்லைறேய அவர்கள் வாசஸ்தலம், மரணேம

அவர்கள் ேமய்ப்பன்.
அவர்கள் சரீரங்கள் அழிந்து கல்லைறக்குள்

நாறும்.
15 ஆனால் ேதவன் எனக்காக விைலையக்
ெகாடுத்து என் உயிைர மீட்பார்.
கல்லைறயின் வலிைமயிலிருந்து என்ைன அவர்

மீட்பார்!
16 சிலர் ெசல்வந்தராயிருப்பதினால் அவர்களுக்கு
அஞ்சாதீர்கள்.
சிலர் ெபரிய அழகிய மாளிைககளில் வசிப்பதால்

அவர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள்.
17 அவர்கள் இறக்கும்ேபாது தங்கேளாடு எந்தப்
ெபாருைளயும் எடுத்துச் ெசல்லமாட்டார்கள்.
அந்த அழகிய ெபாருட்களில் எைதயும் அவர்கள்

எடுத்துச் ெசல்லமுடியாது.
18 மனிதர்கள் வாழ்நாளின்ேபாது ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும்.
ேதவன் மனிதருக்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்ைகயில்

அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்தேவண்டும்.
19 அந்த ஜனங்கள் தங்கள் முற்பிதாக்கேளாடு
ெசன்று அைடயுங்காலம் வரும்.
அவர்கள் மீண்டும் பகலின் ஒளிையக்

காண்பதில்ைல.
20 ஜனங்கள் ெசல்வத்ைதத் தங்களுக்ெகன
ைவத்துக்ெகாள்ள முடியாது.
மிருகங்கைளப் ேபாலேவ ஒவ்ெவாருவனும்

மரிப்பான்.
ஆசாபின் பாடல்களில் ஒன்று.

ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாகிய
கர்த்தர் ேபசுகிறார்.
சூரியன் உதிக்குமிடத்திலிருந்து அது

மைறகிற இடம் வைரக்குமுள்ள பூமியின் எல்லா
ஜனங்கைளயும் அைழக்கிறார்.

2 சீேயானிலிருந்து பிரகாசிக்கும் ேதவன்
அழகானவர்.

3 நம் ேதவன் வருகிறார், அவர் அைமதியாக இரார்.
அவருக்கு முன்ேன ெநருப்பு எரியும். அவைரச்

சூழ்ந்து புயல் வீசும்.
4 தமது ஜனங்கைள நியாயந்தீர்ப்பதற்கு
நமது ேதவன் பூமிையயும் வானத்ைதயும்

அைழக்கிறார்.
5 ேதவன் கூறுகிறதாவது, “என்ைனப்
பின்பற்றுகிறவர்கேள,
என்ைனச் சூழ்ந்து நில்லுங்கள், என்ைனச் சூழ்ந்து

நில்லுங்கள்.
என்ைன வணங்குகிறவர்கேள, வாருங்கள்.
நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் ஒரு உடன்படிக்ைக

ெசய்துள்ேளாம்.”
6 ேதவேன நியாயாதிபதி,
வானங்கள் அவரது நன்ைமகைளக் கூறும்.

7 “எனது ஜனங்கேள, நான் கூறுவைதக்
ேகளுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எதிரான

எனது சாட்சிையக் காட்டுேவன்.
நாேன உங்கள் ேதவன்.

8 உங்கள் பலிகைளக் குறித்து நான் குைற
கூறமாட்ேடன்.
எப்ேபாதும் இஸ்ரேவலராகிய நீங்கள் உங்கள்

தகனபலிகைள என்னிடம் ெகாண்டுவந்தீர்கள்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவற்ைற எனக்கு
ெகாடுக்கிறீர்கள். 9 உங்கள் வீட்டின்
எருதுகைளேயா
உங்கள் மந்ைதயின் ஆடுகைளேயா நான்

எடுத்துக்ெகாள்வதில்ைல.
10 எனக்கு அம்மிருகங்கள் ேதைவயில்ைல.
காட்டின் மிருகங்கள் எனக்குச் ெசாந்தமானைவ.
மைலகளிலுள்ள பல்லாயிரம் மிருகங்கள் எல்லாம்

எனக்குச் ெசாந்தமானைவ.
11 உயர்ந்த மைலயின் ஒவ்ெவாரு பறைவையயும்
நான் அறிேவன்.
மைலயின்ேமல் அைசயும் ெபாருட்கெளல்லாம்

என்னுைடயைவ.
12 எனக்குப் பசியில்ைல! எனக்குப் பசித்தாலும்
உணவுக்காக உன்ைனக் ேகட்கமாட்ேடன்.
உலகமும் அதன் அைனத்துப் ெபாருள்களும்

எனக்குச் ெசாந்தமானைவ.
13 எருதுகளின் மாமிசத்ைத நான் புசிப்பதில்ைல.
ஆடுகளின் இரத்தத்ைத நான் குடிக்கமாட்ேடன்”

என்று ேதவன் கூறுகிறார்.
14 எனேவ ஸ்ேதாத்திர பலிகைள ேதவனுக்குக்
ெகாண்டுவந்து அவேராடு இருக்கும்படி வாருங்கள்.
நீங்கள் மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு வாக்குறுதி

பண்ணினீர்கள்.
எனேவ வாக்களித்த ெபாருள்கைள அவருக்குக்

ெகாடுங்கள்.
15 ேதவன், “இஸ்ரேவலேர, துன்பம் ேநர்ைகயில்
என்னிடம் விண்ணப்பம் ெசய்யுங்கள்!
நான் உங்களுக்கு உதவுேவன்.
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நீங்கள் அப்ேபாது என்ைன மகிைமப்படுத்த
முடியும்” என்று கூறுகிறார்.

16 ேதவன் தீேயாைரப் பார்த்து, “நீங்கள் எனது
சட்டங்கைளக் குறித்துப் ேபசுகிறீர்கள்.
எனது உடன்படிக்ைகையக் குறித்துப்

ேபசுகிறீர்கள்.
17 ஆனால் நான் உங்கைளத் திருத்தும்ேபாது
அைத ஏன் ெவறுக்கிறீர்கள்?
நான் கூறும் காரியங்கைள ஏன்

புறக்கணிக்கிறீர்கள்?
18 நீங்கள் ஒரு திருடைனப் பார்க்கிறீர்கள்,
அவேனாடு ேசர்வதற்காக ஓடுகிறீர்கள்.
விபச்சாரமாகிய பாவத்ைதச் ெசய்கிறவர்கேளாடு

நீங்களும் படுக்ைகயில் குதிக்கிறீர்கள்.
19 நீங்கள் தீயவற்ைறப் ேபசிப்
ெபாய்கைளச் ெசால்கிறீர்கள்.

20 உங்கள் ெசாந்த சேகாதரைரயும்
பிறைரயும் குறித்து எப்ேபாதும் தீயவற்ைறேய

ெசால்கிறீர்கள்.
21 நீங்கள் இத்தீய ெசயல்கைளச் ெசய்கிறீர்கள்,
நான் அைமதியாக இருப்ேபன் என்று
நிைனக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் எைதயும் ெசால்லாதிருக்கிறீர்கள், நானும்

அைமதியாக இருப்ேபன் என்று நிைனக்கிறீர்கள்.
ஆனால் நான் அைமதியாக இேரன்!
நீங்கள் அைதத் ெதளிவாக உணரும்படி நான்

ெசய்ேவன்.
உங்கள் முகத்திற்ெகதிராக உங்கைள

விமர்சிப்ேபன்!
22 நீங்கள் ேதவைன மறந்திருக்கிறீர்கள்.
உங்கைளக் கிழித்ெதறியும் முன்னர்
நீங்கள் அைத நன்கு புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்!
அது நிகழ்ந்தால் உங்கைள மீட்பவர் எவருமில்ைல!

23 எனேவ ஒருவன் ஸ்ேதாத்திர காணிக்ைக
ெசலுத்தினால் அவன் என்ைன உண்ைமயிேலேய
மகிைமப்படுத்துகிறான்.
ஒருவன் அவனது வாழ்க்ைகைய மாற்றியைமத்தால்

அப்ேபாது நான் அவனுக்கு ேதவனுைடய காக்கும்
வல்லைமையக் காட்டுேவன்” என்கிறார்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதிய பாடல்.
பத்ேசபாேளாடு தாவீது ெசய்த பாவத்திற்குப் பிறகு
தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் தாவீதிடம் ெசன்ற

காலத்தில் இது பாடப்பட்டது.
ேதவேன உமது மிகுந்த அன்பான
தயவினாலும் மிகுந்த இரக்கத்தினாலும்
என்னிடம் இரக்கமாயிரும்.

என் பாவங்கைள அழித்துவிடும்.
2 ேதவேன, எனது குற்றத்ைதத் துைடத்துவிடும்.
என் பாவங்கைளக் கழுவிவிடும்.
என்ைன மீண்டும் தூய்ைமப்படுத்தும்!

3 நான் பாவம் ெசய்ேதெனன அறிேவன்.
அப்பாவங்கைள எப்ேபாதும் நான் காண்கிேறன்.

4 நீர் தவெறனக்கூறும் காரியங்கைளச் ெசய்ேதன்.
ேதவேன, நான் உமக்கு விேராதமாக பாவம்

ெசய்ேதன்.
நான் தவறு ெசய்தவன் என்பைதயும், நீர்
நியாயமானவர் என்பைதயும், ஜனங்கள் அறியும்
ெபாருட்டு இவற்ைற அறிக்ைகயிடுகிேறன்.
உமது முடிவுகள் நியாயமானைவ.

5 நான் பாவத்தில் பிறந்ேதன்.
என் தாய் என்ைனப் பாவத்தில் கருவுற்றாள்.

6 ேதவேன! நான் உண்ைமயும் ேநர்ைமயும்
உள்ளவனாக விரும்பினால்
உண்ைமயான ஞானத்ைத என்னுள்ேள ைவயும்.

7 ஈேசாப்பு ெசடியால் என்ைனத் தூய்ைமயாக்கும்.
பனிையக் காட்டிலும் நான் ெவண்ைமயாகும் வைர

என்ைனக் கழுவும்!
8 என்ைன மகிழ்ச்சியாக்கும். மீண்டும் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கும் வைகையக் கூறும்.
நீர் ெநாறுக்கின என் எலும்புகள் மீண்டும்

மகிழ்ச்சியைடயட்டும்.
9 எனது பாவங்கைளப் பாராேதயும்!
அவற்ைற ெயல்லாம் நீக்கிவிடும்

10 ேதவேன, எனக்குள் ஒரு பரிசுத்த
இருதயத்ைதச் சிருஷ்டியும்!
எனது ஆவிைய மீண்டும் பலமாக்கும்.

11 என்ைனத் தூரத் தள்ளாேதயும்!
என்னிடமிருந்து உமது பரிசுத்த ஆவிைய

எடுத்துவிடாேதயும்!
12 உமது உதவி என்ைன மகிழ்விக்கிறது!
மீண்டும் அந்தச் சந்ேதாஷத்ைத எனக்குக்

ெகாடும்.
எனது ஆவிையப் பலப்படுத்தி உமக்குக்

கீழ்ப்படிவதற்குத் தயாராக இருக்கச்ெசய்யும்.
13 நீர் கூறும் வாழ்க்ைக ெநறிையப் பாவிகளுக்குப்
ேபாதிப்ேபன்,
அவர்கள் உம்மிடம் திரும்புவார்கள்.

14 ேதவேன, என்ைனக் ெகாைலக்
குற்றவாளியாக்காேதயும்.
என் ேதவேன, நீேர எனது மீட்பர்.
நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத நான் பாடச்
ெசய்யும்.

15 என் ஆண்டவேர, நான் என் வாையத் திறந்து
உம்ைமத் துதித்துப் பாடுேவன்!

16 நீர் பலிகைள விரும்பவில்ைல.
நீர் விரும்பாத பலிகைள நான் ெகாடுக்கத்

ேதைவயில்ைல!
17 ேதவன் விரும்பும் பலி பணிவான ஆவிேய.
ேதவேன, உைடந்து ெநாறுங்கிப்ேபான

இருதயத்ேதாடு உம்மிடம் வருபவைர நீர்
தள்ளிவிடமாட்டீர்.

18 ேதவேன, சீேயானிடம் நல்லவராகவும்
இரக்கமுைடயவராகவும் இரும்.
எருசேலமின் சுவர்கைள எழுப்பும்.

19 அப்ேபாது நீர் நல்ல பலிகைளயும் தகன பலி
முழுவைதயும் ஏற்று மகிழமுடியும்.
ஜனங்கள் மீண்டும் உமது பலிபீடத்தில்

காைளகைளப் பலியிடுவார்கள்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல்
என்னும் பாடல், “தாவீது அபிெமேலக்கின் வீட்டில்
இருக்கிறான்” என்று ஏேதாமியனாகிய ேதாேவக்
சவுலிடம் ேபாய் கூறிய சமயத்தில் பாடப்பட்ட பாடல்.

ெபரிய மனிதேன, நீ ெசய்யும் தீய
ெசயல்கைளக் குறித்து ஏன் ெபருைம
ெகாள்கிறாய்?

நீ ேதவனுக்கு முன் மதிப்பற்றவனாவாய்.
நாள் முழுவதும் தீைம ெசய்யேவ திட்டமிடுகிறாய்.
2 நீ மூடத்தனமான திட்டங்கைள வகுக்கிறாய்.
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உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரக்கத்திையப் ேபான்று
ஆபத்தானது.
நீ எப்ேபாதும் ெபாய் ேபசி, யாைரேயனும் ஏமாற்ற

முயல்கிறாய்.
3 நீ நன்ைமையப் பார்க்கிலும் தீைமைய
விரும்புகிறாய்.
உண்ைமையக் காட்டிலும் ெபாய்ேபச முயல்கிறாய்.

4 நீயும் உனது ெபாய்கூறும் நாவும் ஜனங்கைளத்
துன்புறுத்த விரும்பும்.

5 எனேவ ேதவன் உன்ைன என்ைறக்கும் அழிப்பார்!
அவர் உன்ைன உனது வீட்டிலிருந்துஇழுத்து

எறிவார்.
அவர் உன்ைனக் ெகால்வார், உனக்குச் சந்ததி

இராது.
6 நல்ேலார் இதைனக் காண்பார்கள்.
ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர மதித்து வாழ

அவர்கள் கற்பார்கள்.
அவர்கள் உன்ைனப் பார்த்து நைகத்து,

7 “ேதவைனச் சார்ந்து வாழாத மனிதனுக்கு
நிகழ்ந்தைதப் பாருங்கள்.
அம்மனிதன் தனது ெசல்வமும், ெபாய்களும்

தன்ைனக் காக்கும் என்று நம்பிக்ெகாண்டிருந்தான்”
என்பார்கள்.

8 ஆனால் நான் ேதவனுைடய ஆலயத்தில்,
ெநடுங்காலம் வாழும் பச்ைசயான ஒலிவ
மரத்ைதப்ேபாலிருப்ேபன்.
ேதவனுைடய அன்ைப நான் என்ெறன்றும்

நம்புேவன்.
9 ேதவேன, நீர் ெசய்த காரியங்களுக்காக நான்
உம்ைமத் துதிப்ேபன்.
நான் உமது நாமத்ைத உம் சீடர்களுக்கு

முன்பாகப் ேபசுேவன்.
ஏெனனில் அது மிகவும் நல்லதாக இருக்கிறது.
மகலாத் என்னும் கருவிைய இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த ஒரு மஸ்கீல் என்னும்

பாடல்.
ேதவன் இல்ைல என்று மூடன் மட்டுேம
நிைனப்பான்.
அத்தைகய மனிதர்கள்

ெகட்டவர்களாகவும் தீயவர்களாகவும்
அருவருப்பானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்வதில்ைல.

2 ேதவனுக்காக எதிர்ேநாக்கியிருக்கும்
ஞானமுள்ளவர்கள் உண்ேடா என்று
பரேலாகத்திலிருந்து ேதவன் நம்ைமக்

கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
3 ஆனால் ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன விட்டு வழி
விலகிப் ேபானார்கள்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தீயவன்.
நன்ைமயான காரியத்ைதச் ெசய்பவன்
ஒருவன் கூட இல்ைல.

4 ேதவன்: “அத்தீேயார் நிச்சயமாக உண்ைமைய
அறிவர்!
ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் ெஜபிப்பதில்ைல.
தங்கள் உணைவ உண்பைதப் ேபால் தீேயார்

விைரந்து என் ஜனங்கைள அழிக்கக்
காத்திருக்கிறார்கள்” என்கிறார்.

5 ஆனால் அந்த தீேயார்கள் முன்பு ஒருேபாதும்
அஞ்சாத அளவுக்கு அஞ்சுவார்கள்.

அத்தீேயார் இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கள்.
அத்தீேயாைர ேதவன் தள்ளிவிட்டார்.
எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள் அவர்கைளத்

ேதாற்கடிப்பார்கள்.
அத்தீேயாரின் எலும்புகைள ேதவன் சிதறடிப்பார்.
6 சீேயானிலிருந்து இஸ்ரேவலருக்கு ெவற்றி
வருவதாக.
ேதவன், அவர்கள் ெவற்றிெபற உதவுவார்.
அடிைமத்தனத்திலிருந்து ேதவன் தமது ஜனங்கைள
மீட்கும்ேபாது யாக்ேகாபு களிகூருவான்.
இஸ்ரேவல் மிகுந்த மகிழ்ச்சிெகாள்வான்.
இைசக் கருவிகைள இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும்
பாடல்களுள் ஒன்று. சீப்பூரார் சவுலிடம் வந்து,

“எங்கள் ஜனங்கள் மத்தியில் தாவீது
ஒளிந்திருக்கிறார்” எனக் கூறிய காலத்தில் பாடியது.

ேதவேன, உமது வல்லைமயான நாமத்ைதப்
பயன்படுத்தி என்ைனக் காப்பாற்றும்.
உமது வல்லைமைய பயன்படுத்தி என்ைன

விடுதைலயாக்கும்.
2 ேதவன், என் ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
நான் கூறும் காரியங்கைளக் ேகளும்.

3 ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ளாத அந்நியர்கள்
எனக்கு எதிராகத் திரும்புகிறார்கள்.
அந்த பலசாலிகள் என்ைனக் ெகால்ல

முயல்கிறார்கள்.
4 பாருங்கள், என் ேதவன் எனக்கு உதவுவார்.
என் ஆண்டவர் எனக்குத் துைண நிற்பார்.

5 எனக்கு எதிராகத் திரும்பியுள்ள ஜனங்கைள என்
ேதவன் தண்டிப்பார்.
ேதவன் எனக்கு உண்ைமயானவராக இருப்பார்.
அவர் அந்த ஜனங்கைள அறேவ அழிப்பார்.

6 ேதவேன, நான் மனவிருப்பத்தின்படி
காணிக்ைககைள உமக்குத் தருேவன்.
கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைதத் துதிப்ேபன்.

7 என் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து என்ைன
விடுவிக்கும்படி நான் உம்ைம ேவண்டுகிேறன்.
எனது பைகவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவைத நான்

பார்க்கட்டும்.
இைசக்கருவிகைள இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்குத் தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும்
பாடல்.

ேதவேன, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
இரக்கத்திற்கான என் ெஜபத்ைத

ஒதுக்காதிரும்.
2 ேதவேன, எனக்குச் ெசவிசாய்த்துப் பதிலளியும்.
என் குைறகைள உம்மிடம் நான் முைறயிடுேவன்.

3 என் பைகவன் என்னிடம் தீய காரியங்கைளக்
கூறினான்.
ெகட்ட மனிதர்கள் என்ைன ேநாக்கிக்

கூக்குரலிட்டார்கள்.
என் பைகவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டு என்ைனத்
தாக்கினார்கள்.
என்ைன வீழ்த்தும்படி ெதால்ைலகைள எனக்குச்

ெசய்தார்கள்.
4 என் இருதயம் எனக்குள் நடுங்கித் துன்புறுகிறது.
நான் மரணபயம் அைடந்ேதன்.

5 நான் அஞ்சி நடுங்கிேனன்.
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பயத்தால் தாக்குண்ேடன்.
6 ஒரு புறாைவப்ேபால் சிறகுகள் எனக்கு
ேவண்டுெமன விரும்பிேனன்.
அப்ேபாது நான் பறந்துேபாய் ஓய்வுெகாள்ளும்

இடத்ைதத் ேதடியிருப்ேபன்.
7 நான் தூரத்திற்குப் ேபாய், பாைலவனத்திற்குச்

ெசல்ேவன்.
8 நான் ஓடி தப்பித்துக்ெகாள்ேவன்.
துன்பங்களாகிய புயலிலிருந்து ஓடிவிடுேவன்.

9 என் ஆண்டவேர, அவர்கள் ெபாய்கைள
நிறுத்தும்.
இந்நகரில் அதிகமான ெகாடுைமகைளயும்,

சண்ைடகைளயும் நான் காண்கிேறன்.
என்ைனச் சுற்றிலும் இரவும் பகலும் ஊரின்
ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் குற்றங்களும்,
ெகாடுைமகளும் நிரம்பியுள்ளன.
இந்த ஊரில் பயங்கரமான காரியங்கள்

நிகழ்கின்றன.
11 ெதருக்களில் ெபருங்குற்றங்கள் ேநரிடுகின்றன.
ஜனங்கள் ெபாய்கைளக்கூறி, எங்கும்

ஏமாற்றுகிறார்கள்.
12 ஒரு பைகவன் என்ைனத் தாக்கினால் நான்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ேவன்.
என் பைகவர்கள் என்ைனத் தாக்கினால் நான்

ஒளிந்துக்ெகாள்ேவன்.
13 ஆனால் எனக்குச் சமமானவனும், என்னுடன்
வாழ்பவனும்,
என் நண்பனுமாகிய நீேய எனக்குத்

ெதால்ைலகைளத் தந்துெகாண்டிருக்கிறாய்.
14 நாங்கள் எங்கள் இரகசியங்கைளப் பகிர்ந்து
ெகாண்ேடாம்.
ேதவனுைடய ஆலயத்தில் நாங்கள் ஒருமித்து

வழிப்பட்ேடாம்.
15 என் பைகவர்கள் அவர்கள் காலத்திற்கு முன்ேன
மரிப்பார்கள் என நம்புகிேறன்.
அவர்கள் உயிேராேட புைதக்கப்படுவார்கள் என

நம்புகிேறன்!
ஏெனனில் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் மிகப்

பயங்கரமான காரியங்கைளத் திட்டமிடுகிறார்கள்.
16 உதவிக்காக நான் ேதவைனக் கூப்பிடுேவன்.
கர்த்தர் எனக்குப் பதில் தருவார்.

17 நான் ேதவேனாடு மாைல, காைல, நடுப்பகல்
ேவைளகளில் ேபசுேவன்.
என் முைறயீடுகைள ேதவனுக்குச் ெசால்ேவன்.

அவர் நான் கூறுபவற்ைறக் ேகட்கிறார்!
18 நான் பல யுத்தங்களில் ேபாரிட்டுள்ேளன்.
ஆனால் ேதவன் எல்லாவற்றிலும் என்ைனக்

காப்பாற்றி, என்ைனப் பத்திரமாகத் திரும்பவும்
அைழத்து வந்தார்.

19 ேதவன் நான் கூறுவைதக் ேகட்கிறார்.
நித்திய ராஜா எனக்கு உதவுவார்.

20 என் பைகவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய
மாற்றமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பயப்படேவா, அவைர

மதிக்கேவாமாட்டார்கள்.
21 என் பைகவர்கள் தங்கள் ெசாந்த
நண்பர்கைளத் தாக்குகிறார்கள்.
அவர்கள் ெசய்வதாக ஒப்புக்ெகாள்ளும்

காரியங்கைளச் ெசய்யமாட்டார்கள்.
என் பைகவர்கள் ெமன்ைமயாகப் ேபசுகிறார்கள்.

அவர்கள் சமாதானத்ைதக் குறித்துப்
ேபசுகிறார்கள்.
ஆனால் உண்ைமயில் யுத்தங்களுக்குத்
திட்டமிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் ெசாற்கள் எண்ெணையப் ேபால்

மிருதுவானைவ.
ஆனால் அைவ கத்திையப்ேபால் ஊடுருவக்

கூடியைவ.
22 உங்கள் கவைலகைள கர்த்தரிடம்
ஒப்பைடத்துவிடுங்கள்.
அவர் உங்கைள ஆதரிப்பார். நல்ல ஜனங்கள்

ேதால்வி காண்பதற்கு கர்த்தர் அனுமதியார்.
23 உடன்படிக்ைகயின் உமது பங்காக, ேதவேன
அந்தப் ெபாய்யர்கைளயும், ெகாைலக்காரர்கைளயும்
அவர்களின் பாதி வாழ்க்ைக கழியும் முன்ேப
அவர்கைளக் கல்லைறக்கு அனுப்பிவிடும்!
உடன்படிக்ைகயின் எனது பங்காக நான் உம்ேமல்

நம்பிக்ைக ைவப்ேபன்.
“தூரத்து ஓக் மரத்தின் புறா” என்னும் இைசயில்
வாசிக்க இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த
மிக்தாம் என்ற பாடல். ெபலிஸ்தர் தாவீைத காத்
என்னும் இடத்தில் பிடித்தேபாது பாடியது.
ேதவேன, ஜனங்கள் என்ைனத்
தாக்குகிறார்கள், நீர் என்ேமல்
இரக்கமாயிரும்.

அவர்கள் என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வந்து பகலும்
இரவும் என்ேனாடு ேபாரிடுகிறார்கள்.

2 என் பைகவர்கள் ெதாடர்ந்து என்ைனத்
தாக்குகிறார்கள்.
என்ேனாடு ேபாரிடுபவர்கள் எண்ணிக்ைகக்கு

அடங்காதவர்கள்.
3 நான் அஞ்சும்ேபாது,
உம்மிடம் நம்பிக்ைக ைவத்ேதன்.

4 நான் ேதவைன நம்புகிேறன், எனேவ அஞ்ேசன்.
ஜனங்கள் என்ைனத் துன்புறுத்த முடியாது!
ேதவன் எனக்குத் தந்த வாக்குறுதிக்காக

ேதவைனத் துதிப்ேபன்.
5 என் பைகவர்கேளா என் வார்த்ைதகைள
எப்ேபாதும் புரட்டுகிறார்கள்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் எனக்ெகதிராகத்

திட்டங்கைள வகுக்கிறார்கள்.
6 என்ைனக் ெகால்லும் வைகேதடி,
அவர்கள் ஒருமித்து ஒளிந்திருந்து என் ஒவ்ெவாரு

அைசைவயும் கண்காணிக்கிறார்கள்.
7 ேதவேன, அவர்கைளத் தப்பவிடாேதயும்.
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக

அவர்கைள அந்நிய ேதசத்தாரிடம் அனுப்பி
அவர்களின் ேகாபத்தால் துன்புறச் ெசய்யும்.

8 என் வருத்தத்ைத நீர் அறிகிறீர்.
என் ஓயாத அழுைகைய நீர் அறிகிறீர்.
என் கண்ணீைர நீர் நிச்சயமாகக் கணக்கிட்டு

ைவத்திருக்கிறீர்.
9 எனேவ நான் உம்மிடம் உதவி ேவண்டும்ேபாது,
என் பைகவர்கைளத் ேதால்வியைடயச் ெசய்யும்.
நீர் அைதச் ெசய்யக்கூடுெமன்பைத அறிேவன்.

நீேர ேதவன்!
10 ேதவன் தந்த வாக்குறுதிக்காக நான் அவைரத்
துதிப்ேபன்.
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கர்த்தர் எனக்களித்த வாக்குறுதிக்காக நான்
அவைரத் துதிப்ேபன்.

11 நான் ேதவைன நம்பியிருப்பதால் அஞ்ேசன்.
ஜனங்கள் என்ைனத் துன்புறுத்த முடியாது!

12 ேதவேன, நான் உமக்கு விேசஷ
ெபாருத்தைனகைளப் பண்ணிேனன்.
நான் ெசான்ன ெபாருத்தைனகைள

நிைறேவற்றுேவன்.
என் ஸ்ேதாத்திரபலிைய உமக்குச் ெசலுத்துேவன்.

13 ஏெனனில் நீர் என்ைன மரணத்தினின்று காத்தீர்.
பிறரிடம் நான் ேதால்வியைடயாதவாறு ெசய்தீர்.
எனேவ நான் ேதவைன ஒளியில்
ெதாழுதுெகாள்ேவன்.
அைத ஜீவனுள்ேளார் மட்டும் பார்க்க முடியும்.

“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்
தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்னும்
பாடல். சவுலிடமிருந்து தப்பி தாவீது குைகயில்

ஒளிந்திருந்தேபாது பாடியது.
ேதவேன, என்னிடம் இரக்கமாயிரும்.
என் ஆத்மா உம்ைம நம்புவதால்

என்னிடம் இரக்கமாயிரும்.
துன்பங்கள் என்ைனக் கடந்து ெசல்ைகயில்,
பாதுகாப்பிற்காக நான் உம்மிடம் வந்துள்ேளன்.

2 மிக உன்னதமான ேதவனிடம் உதவி ேவண்டி
நான் ெஜபிக்கிேறன்.
ேதவன் என்ைன முற்றிலும்

கண்காணித்துக்ெகாள்கிறார்.
3 பரேலாகத்திலிருந்து அவர் எனக்கு உதவி
ெசய்து, என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
எனக்குத் ெதால்ைல தரும் ஜனங்கைள ேதால்வி

காணச் ெசய்கிறார்.
ேதவன் தனது உண்ைமயான அன்ைப எனக்குக்

காட்டுகிறார்.
4 என் வாழ்க்ைக ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறது.
என் பைகவர்கள் என்ைனச் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் மனிதைர உண்ணும் சிங்கங்கைளப்
ேபாலிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகைளப் ேபாலவும்,
அம்புகைளப் ேபாலவும் கூர்ைமயானைவ.
அவர்கள் நாவுகள் வாைளப் ேபான்று கூரியைவ.

5 ேதவேன, நீர் வானங்களின்ேமல் மிக உயரத்தில்
இருக்கிறீர்.
உமது மகிைம பூமிைய மூடிக் ெகாள்கிறது.

6 அவர்கள் எனக்கு கண்ணி ைவத்துப் பிடிக்க
விரும்புகின்றனர்.
நான் விழுவதற்காக அவர்கள் ஒரு ஆழமான

குழிைய ெவட்டினார்கள்.
ஆனால் தாங்கேள அக்கண்ணியில் விழுந்தார்கள்.

7 ஆனால் ேதவன் என்ைனப் பத்திரமாக காப்பார்.
அவர் என்ைனத் துணிவுடனிருக்கச் ெசய்கிறார்.
நான் அவைரத் துதித்துப் பாடுேவன்.

8 என் ஆத்துமாேவ, எழுந்திரு.
வீைணேய, சுரமண்டலேம இைசக்கத்

ெதாடங்குங்கள். அதிகாைலைய விழித்ெதழச்
ெசய்ேவாமாக!

9 என் ஆண்டவேர, ஒவ்ெவாருவரிடமும் உம்ைமத்
துதிப்ேபன்.
ஒவ்ெவாரு ேதசத்திலும் உம்ைமப்பற்றியத்

துதிப்பாடல்கைளப் பாடுேவன்.

10 உமது உண்ைமயான அன்பு
வானத்தின் உயர்ந்த ேமகங்கைளக் காட்டிலும்

உயர்ந்தது.
11 ேதவன் வானங்களுக்கு ேமலாக
எழுந்தருளியிருக்கிறார்.
அவரது மகிைம பூமிைய மூடிக் ெகாள்கிறது.

“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம்

என்னும் ஒரு பாடல்.
நியாயாதிபதிகளாகிய நீங்கள் உங்கள்
தீர்ப்புகளில் நியாயமானவர்களாக
இருக்கவில்ைல.

நீங்கள் ஜனங்களுக்குச் சரியான நீதி
வழங்கவில்ைல.

2 நீங்கள் தீயகாரியங்கைளச் ெசய்வைதக் குறித்ேத
எண்ணுகிறீர்கள்.
இந்நாட்டில் நீங்கள் ெகாடிய குற்றங்கைளச்

ெசய்கிறீர்கள்.
3 அத்தீேயார் அவர்கள் பிறந்த உடேனேய
தவறுகைளச் ெசய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.
பிறந்தது முதேல அவர்கள் ெபாய்யர்களாக

வாழ்கிறார்கள்.
4 அவர்கள் பாம்புகைளப்ேபான்று
ஆபத்தானவர்கள்.
காதுேகளாத விரியன் பாம்புகைளப் ேபான்று,

அவர்கள் உண்ைமையக் ேகட்க மறுக்கிறார்கள்.
5 பாம்பாட்டிகளின் இைசையேயா,
பாடல்கைளேயா, விரியன் பாம்புகளால் ேகட்க
முடிவதில்ைல.
அத்தீேயாரும் அப்பாம்புகைளப் ேபான்றவர்கேள.

6 கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் சிங்கங்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.
எனேவ கர்த்தாேவ, அவர்கள் பற்கைள

உைடத்துவிடும்.
7 வழிந்ேதாடுகிற தண்ணீைரப்ேபான்று அந்த
ஜனங்கள் மைறந்துேபாகட்டும்.
பாைதயின் கைளகைளப்ேபால் அவர்கள்

சிைதக்கப் படட்டும்.
8 அவர்கள், அைசயும்ேபாெதல்லாம் கைரந்து
ேபாகிற நத்ைதையப் ேபாலாகட்டும்.
அவர்கள் பகலின் ஒளிையக் காணாமல்

பிறக்கும்ேபாேத மரித்துப்ேபான குழந்ைதையப்ேபால
இருக்கட்டும்.

9 ெநருப்பில் ைவக்கப்படும் பாைனையச்
சூேடற்றுவதற்காக
விைரந்து எரியும் முட்கைளப்ேபான்று அவர்கள்

விைரவில் அழியட்டும்.
10 நல்லவனுக்குத் தீைமெசய்த ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவைத, அவன் பார்க்ைகயில்
மகிழ்ச்சியைடவான்.
அக்ெகட்ட மனிதர்களின் இரத்தத்தால் அவன்

தனது பாதங்கைளக் கழுவுவான்.
11 அவ்வாறு நிகழும்ேபாது, ஜனங்கள், “நல்ேலார்
உண்ைமயிேலேய பயன்ெபறுவர்,
உலைக நியாயந்தீர்க்கும் ேதவன் உண்ைமயாகேவ

இருக்கிறார்” என்பார்கள்.
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்

இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம்
என்னும் ஒரு பாடல். தாவீைதக் ெகால்வதற்காக
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சவுல் தாவீதின் வீட்ைடக் கண்காணிப்பதற்காக
ஆட்கைள அனுப்பியேபாது பாடியது.
ேதவேன, என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.
என்ேனாடு ேபாரிட வந்துள்ள ஜனங்கைள

ெவல்வதற்கு எனக்கு உதவும்.
2 தீைம ெசய்யும் ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.
அக்ெகாைலக்காரரிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
3 பாரும், பலவான்கள் எனக்காகக்
காத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லக்

காத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் நான் பாவேமா குற்றேமா ெசய்யவில்ைல.

4 அவர்கள் என்ைனத் துரத்துகிறார்கள்.
ஆனால் நாேனா தவேறதும் ெசய்யவில்ைல.
கர்த்தாேவ, நீேர வந்து அைதப் பாரும்.

5 நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய, சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர்.
எழுந்து அந்த ஜனங்கைளத் தண்டியும்.
அத்தீய ஏமாற்றுக்காரருக்கு இரக்கம்

காட்டாேதயும்.
6 அத்தீேயார், ஊரினுள் மாைலயில் நுைழந்து
ஊைளயிட்டு அைலயும் நாய்கைளப்

ேபான்றவர்கள்.
7 அவர்களின் பயமுறுத்தல்கைளயும்
நிந்தைனையயும் ேகளும்.
அவர்கள் ெகாடியவற்ைறச் ெசால்கிறார்கள்.
அவற்ைற யார் ேகட்டாலும் அவர்கள்

கவைலப்படமாட்டார்கள்.
8 கர்த்தாேவ, அவர்கைளப் பார்த்து
நைகத்தருளும்.
அந்த ஜனங்கைளெயல்லாம் ேகலிக்குள்ளாக்கும்.

9 ேதவேன, நீேர என் ெபலன், நான் உமக்காகக்
காத்திருக்கிேறன்.
ேதவேன, உயர்ந்த மைலகளில் நீேர என்

பாதுகாப்பான இடமாவீர்.
10 ேதவன் என்ைன ேநசிக்கிறார். நான் ெவற்றிைய
காண அவர் எனக்கு உதவுவார்.
என் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க அவர் எனக்கு

உதவுவார்.
11 ேதவேன, அவர்கைள ெவறுமேன ெகான்று
விடுவீரானால், என் ஜனங்கள் அதைன
மறந்துவிடுவார்கள்.
என் ஆண்டவரும் பாதுகாவலருமானவேர, உமது

வல்லைமயால் அவர்கைளச் சிதறடித்துத்
ேதால்விைய காணச் ெசய்யும்.

12 அத்தீேயார் சபித்துப் ெபாய்க் கூறுவர்.
அவர்கள் கூறியவற்றிற்காக அவர்கைளத்

தண்டியும்.
அவர்கள் அகந்ைதேய அவர்களுக்குக்

கண்ணியாகட்டும்.
13 உமது ேகாபத்தில் அவர்கைள அழியும்.
அவர்கைள முற்றிலுமாக அழியும்!
யாக்ேகாபின் ஜனங்கைளயும், உலகம்
முழுைமையயும்,
ேதவன் ஆளுகிறார் என்பைத அப்ேபாது ஜனங்கள்

அறிவார்கள்!

14 ஊர் முழுவதும் உறுமியவாேற சுற்றியைலயும்
நாய்கைளப்ேபான்று அத்தீேயார் இரவில் ஊருக்குள்
வந்தனர்.

15 அவர்கள் உணவுக்காகத் ேதடியைலவார்கள்,
ஆனால் உணேவதும் அவர்களுக்கு
அகப்படுவதில்ைல.
அவர்களுக்கு உறங்க இடமும் இராது.

16 ஆனால் நான் உம்ைமப் பாடல்களால் வாழ்த்தித்
துதிப்ேபன்.
ஒவ்ெவாரு காைலயும் உமது அன்பில் நான்

களிகூருேவன்.
ஏெனனில் நீேர உயர்ந்த மைலகளில் எனது
பாதுகாப்பாயிருக்கிறீர்.
ெதால்ைலகள் வரும்ெபாழுது நான் உம்மிடம் ஓடி

வரலாம்.
17 உம்ைம வாழ்த்தும் என் பாடல்கைள நான்
பாடுேவன்.
ஏெனனில் நீேர உயர்ந்த மைலகளில் எனது

பாதுகாப்பாயிருக்கிறீர்.
நீேர என்ைன ேநசிக்கும் ேதவன்.

“உடன்படிக்ைகயின் லில்லி” என்ற பாடலின்
இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல். இது
ேபாதிப்பதற்குரியது. தாவீது ஆராம் நகராயீம்,
ஆராம் ேசாபா ஆகிய நாட்டினேராடு யுத்தம்

பண்ணிய காலத்தில், ேயாவாப் திரும்பிவந்து 12,000
ஏேதாமிய வீரர்கைள உப்புப் பள்ளத்தாக்கில்

ெவட்டிக் ெகான்றேபாது பாடியது.
ேதவேன, எங்கேளாடு சினங்ெகாண்டீர்,
எனேவ எங்கைள நிராகரித்து அழித்தீர்.
தயவாய் எங்களிடம் திரும்பி வாரும்.

2 நீர் பூமிைய அைசத்து அைதப் பிளக்கப்
பண்ணினீர்.
நம் உலகம் பிரிந்து விழுந்தது.
அருள் கூர்ந்து அவற்ைற ஒன்றாக இைணத்து

விடும்.
3 நீர் உமது ஜனங்களுக்குப் பல ெதால்ைலகைள
அனுமதித்தீர்.
நாங்கேளா தள்ளாடி விழுகின்ற

குடிெவறியர்கைளப் ேபாலாேனாம்.
4 உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ஜனங்கைள நீர்
எச்சரித்தீர்.
அவர்கள் இப்ேபாது பைகவனிடமிருந்து

தப்பிச்ெசல்ல முடியும்.
5 உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்தி
எங்கைளக் காப்பாற்றும்!
என் ெஜபத்திற்குப் பதில் தாரும், நீர் ேநசிக்கிற

ஜனங்கைளக் காப்பாற்றும்.
6 ேதவன் அவரது ஆலயத்தில் ேபசினார்:
“நான் யுத்தத்தில் ெவன்று, அவ்ெவற்றியால்

மகிழ்ேவன்!
இந்நாட்ைட எனது ஜனங்கேளாடு
பகிர்ந்துெகாள்ேவன்.
அவர்களுக்கு சீேகைமக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்கு சுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகயும்

ெகாடுப்ேபன்.
7 கீேலயாத்தும், மனாேசயும் என்னுைடயைவ.
எப்பிராயீம் எனது தைலக்குப் ெபலன்.
யூதா என் நியாயத்தின் ேகால்.

8 ேமாவாப் என் பாதங்கைளக் கழுவும் பாத்திரம்.
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ஏேதாம் என் மிதியடிகைளச் சுமக்கும் அடிைம.
நான் ெபலிஸ்தைர ெவன்று என் ெவற்றிைய

முழக்கமிடுேவன்!”
9 ேதவேன நீர் எங்கைள விட்டு விலகினீர்!
வலிய, பாதுகாவலான நகரத்திற்குள் யார் என்ைன

அைழத்துச் ெசல்வார்?
ஏேதாமிற்கு எதிராகப் ேபார் ெசய்ய யார் என்ைன
வழி நடத்துவார்?
ேதவேன, நீர் மட்டுேம எனக்கு உதவக்கூடும்.
ஆனால் நீேரா எங்கைள விட்டு விலகினீர்!
நீர் எங்கள் ேசைனேயாடு ெசல்லவில்ைல.

11 ேதவேன, எங்கள் பைகவைர ெவல்ல
எங்களுக்கு உதவும்!
மனிதர்கள் எங்களுக்கு உதவ முடியாது!

12 ேதவன் மட்டுேம எங்கைளப் பலப்படுத்த முடியும்.
ேதவன் எங்கள் பைகவர்கைள ெவல்ல முடியும்.
நரம்புக் கருவிகைள இைசக்கும் இைசத்

தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல்களில் ஒன்று.
ேதவேன, என் ெஜபப் பாடைலக்
ேகட்டருளும்.
என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

2 நான் எங்கிருந்தாலும், எப்படிச் ேசார்ந்து
ேபானாலும் நான் உம்ைம உதவிக்குக் கூப்பிடுேவன்.
எட்டாத உயரத்தின் பாதுகாவலான இடத்திற்கு

என்ைனச் சுமந்து ெசல்லும்.
3 நீேர எனக்குப் பாதுகாப்பான இடம்!
நீேர என் பைகவரிடமிருந்து என்ைனக் காக்கும்

பலமான ேகாபுரம்.
4 நான் என்ெறன்றும் உம்முைடய கூடாரத்தில்
வாழ்ந்திருப்ேபன்.
நீர் என்ைனப் பாதுகாக்கத்தக்க இடத்தில் நான்

ஒளிந்திருப்ேபன்.
5 ேதவேன, நான் உமக்குப் பண்ணின
ெபாருத்தைனையக் ேகட்டீர்.
உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவாரின் ஒவ்ெவாரு

ெபாருளும் உம்மிடமிருந்து வருவேதயாகும்.
6 ராஜாவுக்கு நீண்ட ஆயுைளக் ெகாடும்.
அவர் என்ெறன்றும் வாழட்டும்!

7 அவர் என்ெறன்றும் ேதவேனாடு வாழட்டும்!
உமது உண்ைமயான அன்பால் அவைரப்

பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
8 நான் என்ைறக்கும் உமது நாமத்ைதத்
துதிப்ேபன்.
நான் உமக்குக் கூறிய உறுதி ெமாழியின்படிேய,

ஒவ்ெவாரு நாளும் ெசய்ேவன்.
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த பாடல்களில் ஒன்று.
என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ைல, என்
ஆத்துமா ெபாறுைமேயாடு ேதவன் என்ைன
மீட்கும்படி காத்திருக்கிறது.

என் இரட்சிப்பு அவரிடத்திலிருந்து மட்டுேம
வருகிறது.

2 எனக்கு அேநக விேராதிகள் இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் ேதவேன எனக்கு அரணாக இருக்கிறார்.
ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
உயரமான மைலகளில் ேதவேன என்

பாதுகாவலான இடம்.

ெபரும் பைடகளும் என்ைனத் ேதாற்கடிக்க
இயலாது.

3 எத்தைன காலம் என்ைனத் தாக்குவீர்.
நாேனா சாய்ந்த சுவைரப் ேபாலவும், வீழும்

நிைலயிலுள்ள ேவலிையப் ேபாலவும் இருக்கிேறன்.
4 ேமன்ைமயான என் நிைலைய எண்ணி
அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்லத்

திட்டமிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் குறித்துப் ெபாய்கைளக்
கூறுவதில் மகிழ்ச்சி அைடகிறார்கள்.
ெவளிப்பைடயாக அவர்கள் என்ைனப்பற்றி

நல்லவற்ைறப் ேபசினாலும் இரகசியமாக என்ைன
சபிக்கிறார்கள்.

5 ேதவன் என்ைன மீட்க ேவண்டுெமன்று
ெபாறுைமேயாடு என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது.
ேதவன் ஒருவேர என் நம்பிக்ைக.

6 ேதவேன என் அரண்.
ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
உயரமான மைலகளில் ேதவேன என்

பாதுகாவலான இடம்.
7 என் ெபருைமயும் ெவற்றியும் ேதவனிடமிருந்து
வருகிறது.
அவர் எனக்குப் பலமான அரண்.
ேதவன் எனக்குப் பாதுகாவலான இடம்.

8 ஜனங்கேள, எப்ேபாதும் ேதவைன நம்புங்கள்!
ேதவனிடம் உங்கள் ெதால்ைலகைளக் கூறுங்கள்!
ேதவேன நமக்குப் பாதுகாவலான இடம்.

9 மனிதர்கள் உண்ைமயாகேவ உதவ முடியாது.
உண்ைமயான உதவிக்கு நீங்கள் அவர்கைள

நம்பமுடியாது.
ேதவேனாடு ஒப்பிடுைகயில் அவர்கள் ேலசான
காற்ைறப்ேபால்
ஒன்றுமில்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

10 கட்டாயமாகப் ெபாருைளப் பறிக்கும்
வல்லைமைய நம்பாதீர்கள்.
திருடுவதால் ெபாருைளப்ெபற முடியுெமன

நிைனக்காதீர்கள்.
நீங்கள் ெசல்வந்தரானால்
அச்ெசல்வங்கள் உங்களுக்கு உதவுெமன

நம்பாதீர்கள்.
11 நீங்கள் உண்ைமயிேலேய சார்ந்து நிற்கவல்ல
ெபாருள் ஒன்று உண்டு என்று ேதவன் ெசால்கிறார்.
வல்லைம ேதவனிடமிருந்து வருகிறது.

12 என் ஆண்டவேர, உமது அன்பு உண்ைமயானது.
ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக்ேகற்ப நீர்

மனிதைனத் தண்டிக்கேவா, அவனுக்கு உதவேவா
ெசய்கிறீர்.
யூதாவின் பாைலவனத்தில் இருந்தேபாது தாவீது

பாடிய ஒரு பாடல்.
ேதவேன, நீேர என் ேதவன்.
நீர் எனக்கு மிகவும் ேதைவயானவர்.
நீரற்று உலர்ந்து பாழாய்ேபான

ேதசத்ைதப்ேபான்று
என் ஆத்துமாவும் சரீரமும் உமக்காகத்

தாகமாயிருக்கிறது.
2 உமது ஆலயத்தில் நான் உம்ைமக் கண்ேடன்.
நான் உமது வல்லைமையயும் மகிைமையயும்

கண்ேடன்.
3 ஜீவைனக் காட்டிலும் உமது அன்பு சிறந்தது.
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என் உதடுகள் உம்ைமத் துதிக்கும்.
4 என் வாழ்நாளில் நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்.
உமது நாமத்ைதக் கூறி ெஜபத்ேதாடு என்

ைககைள உயர்த்துேவன்.
5 சுைவயான உணவு வைககைள உண்டது ேபால்
நான் திருப்தியைடேவன்.
மகிழ்ச்சி நிைறந்த உதடுகளுள்ள என் வாய்

உம்ைமத் துதிக்கும்.
6 என் படுக்ைகயில் நான் உம்ைம நிைனவு
கூருேவன்.
நள்ளிரவிலும் உம்ைம நான் நிைனவு கூருேவன்.

7 நீர் உண்ைமயாகேவ எனக்கு உதவினீர்!
நீர் என்ைனப் பாதுகாத்ததால் நான் மகிழ்கிேறன்.

8 என் ஆத்துமா உம்ைமப் பற்றிக்ெகாள்கிறது.
நீர் என் ைககைளப் பிடித்துக்ெகாள்கிறீர்.

9 சில ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயல்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் கல்லைறக்குள்ேளேபாவார்கள்.
10 அவர்கள் பட்டயத்தால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பிணங்கைளக் காட்டு நாய்கள் தின்னும்.

11 ஆனால் ராஜாேவா அவரது ேதவேனாடு
மகிழ்ச்சியாயிருப்பார்.
அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுதி தந்த ஜனங்கள்

ேதவைனத் துதிப்பார்கள்.
ஏெனனில் அவர் எல்லாப் ெபாய்யர்கைளயும்

ேதாற்கடித்தார்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீதின் ஒரு பாடல்.

ேதவேன நான் கூறுவைதக் ேகளும். நான்
என் பைகவர்களுக்கு அஞ்சுகிேறன்.
என் ஜீவைனப் பைகவரிடமிருந்து

காத்தருளும்.
2 என் பைகவரின் இரகசிய திட்டங்களிலிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
அத்தீய ஜனங்களிடமிருந்து என்ைன மைறத்து

ைவயும்.
3 அவர்கள் என்ைனக்குறித்து இழிவான ெபாய்கள்
பலவற்ைறக் கூறினார்கள்.
அவர்கள் நாவுகேளா கூரிய வாள்கைளப்

ேபான்றைவ.
அவர்களின் கசப்பான வார்த்ைதகள் அம்புகளுக்கு

ஒப்பானைவ.
4 அவர்கள் ஒளிந்திருந்து உடனடியாக எவ்வித
பயமுமின்றித் தங்கள் அம்புகைள ேநர்ைமயான,
சாதாரண ஒரு மனிதைன ேநாக்கி எய்கிறார்கள்.

5 அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீங்கு ெசய்வதற்கு
தங்கைளத் தாங்கேள உற்சாகப்படுத்திக்
ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ெபாய்கைளக் கூறி, கண்ணிகைள

ைவக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேநாக்கி, “நாம்

கண்ணி ைவப்பைத யாரும் பார்க்கமாட்டார்கள்”
என்று ெசால்லிக்ெகாள்கிறார்கள்.

6 அவர்கள் கண்ணிகைள மைறத்து
ைவத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பலிைய எதிர்ேநாக்கிக்

ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
ஜனங்கள் நிைனப்பைத அறிவது கடினமானது.

7 ஆனால் ேதவனும் தமது “அம்புகைள”
எய்யக்கூடும்!
தீேயார் அைத அறிந்துெகாள்ளும் முன்னேம

காயமுற்றிருப்பார்கள்.
8 தீேயார் பிறருக்குத் தீயவற்ைறச் ெசய்ய
நிைனப்பார்கள்.
ஆனால் ேதவனால் அவர்கள் திட்டத்ைத அழிக்க

முடியும்.
அத்தீய காரியங்கள் அவர்களுக்ேக நிகழுமாறு
ெசய்ய இயலும்.
அவர்கைளக் காணும் ஒவ்ெவாருவரும்

ஆச்சரியத்தால் தங்கள் தைலகைள அைசப்பார்கள்.
9 ேதவன் ெசய்தைத ஜனங்கள்
அறிந்துெகாள்வார்கள்.
அவைரக் குறித்து அந்த ஜனங்கள் பிறருக்குச்

ெசால்வார்கள்.
அப்ேபாது ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைனக் குறித்து
அதிகமாக அறிவார்கள்.
ேதவனுக்கு அஞ்சி, அவைர மதிக்க அவர்கள்

கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
10 நல்ேலார் கர்த்தருக்குள்
மகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவனில் நம்பிக்ைகக்ெகாள்வார்கள்.
நல்ேலாராகிய நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்

துதியுங்கள்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த ஒரு துதிப்

பாடல்.
சீேயானின் ேதவேன, நான் உம்ைமத்
துதிக்கிேறன்.
நான் வாக்குறுதி பண்ணினவற்ைற

உமக்குத் தருேவன்.
2 நீர் ெசய்த காரியங்கைளக் குறித்து நாங்கள்
கூறுேவாம்.
நீர் எங்கள் ெஜபங்கைளக் ேகட்கிறீர்.
உம்மிடம் வருகிற ஒவ்ெவாருவரின் ெஜபத்ைதயும்

நீர் ேகட்கிறீர்.
3 எங்கள் பாவங்கள் மிகுந்த பாரமாயிருக்ைகயில்
அப்பாவங்கைள நீர் மன்னித்தருளும்.

4 ேதவேன, நீர் உம் ஜனங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
நாங்கள் உமது ஆலயத்தில் வந்து

ெதாழுதுெகாள்ளுமாறு நீர் எங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்!
உமது பரிசுத்த இடமாகிய உமது ஆயலயத்தில்

எல்லா அதிசயக் காரியங்கைளயும் நாங்கள்
ெபற்ேறாம்.

5 ேதவேன, நீர் எங்கைளக் காப்பாற்றும்.
நல்ேலார் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வார்கள், நீர்

அவர்கள் ெஜபத்திற்குப் பதிலளிப்பீர்.
அவர்களுக்குப் பல அதிசயமான காரியங்கைளச்
ெசய்வீர்.
உலகத்தின் பல பாகங்களில் வாழ்ேவார் உம்ைம

நம்புவார்கள்.
6 ேதவன் தமது வல்லைமயால் மைலகைள
உண்டாக்கினார்.
அவரது வல்லைமைய நம்ைம சுற்றிலும் நாம்

காண்கிேறாம்.
7 சீறும் கடைல ேதவன் அைமதியாக்கினார்.
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“சமுத்திரம்” ேபால ஜனங்கைள ேதவன் பூமியில்
உண்டாக்கினார்.

8 நீர் ெசய்யும் அதிசயமான காரியங்கைளக் கண்டு
உலகெமங்கும் வாழும் ஜனங்கள் வியப்பைடவார்கள்.
சூரிய உதயமும், சூரியன் மைறவும் எங்களுக்கு

மிகுந்த மகிழ்ச்சியூட்டும்.
9 நீர் நிலத்ைதப் பாதுகாக்கிறீர்.
நீருற்றி, தாவரங்கள் வளர வைகெசய்கிறீர்.
ேதவேன, நீர் நீருற்றுகளில் தண்ணீைர நிரப்பி,
பயிர்கைள வளரச்ெசய்கிறீர்.
இவ்வாறு நீர் இதைனச் ெசய்கிறீர்:

10 உழுத நிலங்களில் மைழ தண்ணீைர
ஊற்றுகிறீர்.
வயல்கைள தண்ணீரால் நைனயப் பண்ணுகிறீர்.
நிலத்ைத மைழயால் மிருதுவாக்குகிறீர்.
இளம்பயிர்கள் வளர்ந்ேதாங்கச் ெசய்கிறீர்.

11 நல்ல அறுவைடயால் புத்தாண்ைட
ஆரம்பிக்கிறீர்.
பயிர்களால் வண்டிகளில் பாரேமற்றுகிறீர்.

12 பாைலவனங்களும் மைலகளும் புற்களால்
நிரம்பின.

13 புல்ெவளிகளில் ஆட்டு மந்ைதகள் நிரம்பின.
பள்ளத்தாக்குகளில் தானியங்கள் நிரம்பின.
ஒவ்ெவாருவரும் மகிழ்ச்சியால் ஆடிப்பாடிக்

ெகாண்டிருந்தனர்.
இராகத் தைலவனுக்கு, ஒரு துதிப்பாடல்.
பூமியிலுள்ள அைனத்தும் ேதவைன ேநாக்கி
மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரிக்கும்.

2 அவரது மகிைமமிக்க நாமத்ைதத்
துதியுங்கள்!
துதிப்பாடல்களால் அவைரப்

ெபருைமப்படுத்துங்கள்!
3 அவரது ேவைலப்பாடுகள் எவ்வளவு
அதிசயமானைவ என்று ேதவனுக்குக் கூறுங்கள்!
ேதவேன, உமது வல்லைம மிகப்ெபரியது!
உமது பைகவர்கள் குனிந்து வணங்குவார்கள்.
அவர்கள் உம்ைமக் கண்டு அஞ்சுவார்கள்.

4 உலகம் முழுவதும் உம்ைம
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் உமது நாமத்ைத துதித்துப்

பாடட்டும்.
5 ேதவன் ெசய்த காரியங்கைளப் பாருங்கள்!
அக்காரியங்கள் நம்ைம வியக்கைவக்கும்.

6 ேதவன் கடைல வறண்ட நிலமாக்கினார்.
மகிழ்ச்சியுைடய அவரது ஜனங்கள் நதிையக்

கடந்து ேபானார்கள்.
7 ேதவன், அவரது மிகுந்த வல்லைமயால்
உலகத்ைத ஆளுகிறார்.
எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கைள ேதவன்

கண்ேணாக்குகிறார்.
ஒருவனும் அவைர எதிர்த்துப் ேபாராட முடியாது.

8 ஜனங்கேள, நம் ேதவைனத் துதியுங்கள்,
உரத்த குரலில் துதிப்பாடல்கைள அவருக்குப்

பாடுங்கள்.
9 ேதவன் நமக்கு உயிைரத் தந்தார்.
ேதவன் நம்ைமக் காப்பாற்றுகிறார்.

10 ஜனங்கள் ெவள்ளிைய ெநருப்பிலிட்டுப்
பரிேசாதிப்பைதப்ேபால ேதவன் நம்ைமப்
பரிேசாதித்தார்.

11 ேதவேன, நீர் எங்கைளக் கண்ணியில் விழச்
ெசய்தீர்.
கனமான பாரத்ைத நீர் எங்கள் ேமல் ைவக்கிறீர்.

12 எங்கள் பைகவர்கள் எங்கள்மீது நடக்க நீர்
அனுமதித்தீர்.
ெநருப்பின் வழியாகவும் தண்ணீரின் வழியாகவும்

நடக்குமாறு எங்கைள வழி நடத்தினீர்.
ஆனால் ஒரு பத்திரமான இடத்திற்கு எங்கைள

அைழத்து வந்தீர்.
13 எனேவ நான் உமது ஆலயத்திற்குப் பலிகைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.
நான் ெதால்ைலயில் சிக்குண்டேபாது உதவிக்காக
உம்ைமக் ேகட்ேடன்.
உமக்குப் பல ெபாருத்தைனகைளப் பண்ணிேனன்.
இப்ேபாது, நான் ெபாருத்தைனப் பண்ணினைத
உமக்குக் ெகாடுக்கிேறன்.

15 நான் பாவப்பரிகார பலிகைள உமக்குக்
ெகாடுக்கிேறன்.
நான் ஆட்டுக்கடாக்கேளாடு
நறுமணப்ெபாருட்கைளப் புைகயிடுேவன்.
நான் உமக்குக் காைளகைளயும் ெசம்மறி

ஆடுகைளயும் தருேவன்.
16 ேதவைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்கிற எல்லா
ஜனங்கேள, வாருங்கள்.
ேதவன் எனக்குச் ெசய்தவற்ைற உங்களுக்குக்

கூறுேவன்.
17 நான் அவரிடம் ெஜபித்ேதன், நான் அவைரத்
துதித்ேதன்.

18 என் இருதயம் தூய்ைமயாயிருந்தது.
எனேவ என் ஆண்டவர் நான் கூறியவற்ைறக்

ேகட்டார்.
19 ேதவன் நான் கூறியவற்ைறக் ேகட்டார்.
ேதவன் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.

20 ேதவைனத் துதியுங்கள்,
ேதவன் என்னிடம் பாராமுகமாக இருக்கவில்ைல,

அவர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.
ேதவன் அவரது அன்ைப என்னிடம்

காட்டியருளினார்.
இைசக்கருவிகைள இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்கு ஒரு துதிப் பாடல்.
ேதவேன, என்னிடம் இரக்கம் காட்டி
என்ைன ஆசீர்வதியும்.
தயவாய் எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்!

2 ேதவேன, பூமியிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் உம்ைமக்
குறித்துத் ெதரிந்துக்ெகாள்கிறான் என நம்புகிேறன்.
நீர் எவ்வாறு ஜனங்கைள மீட்கிறீெரன்று ஒவ்ெவாரு

ேதசமும் பார்க்கட்டும்.
3 ேதவேன, ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிக்கட்டும்!
எல்லா ஜனங்களும் உம்ைமத் துதிக்கட்டும்.

4 எல்லா ேதசங்களும் களிக்கூர்ந்து மகிழட்டும்!
ஏெனனில் நீர் ஜனங்கைளத் தகுதியாக

நியாயந்தீர்க்கிறீர்.
நீர் ஒவ்ெவாரு ேதசத்ைதயும் அரசாளுகிறீர்.

5 ேதவேன, ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிக்கட்டும்.
எல்லா ஜனங்களும் உம்ைமத் துதிக்கட்டும்.

6 ேதவேன, எங்கள் ேதவேன, எங்கைள
ஆசீர்வதியும்.
எங்கள் ேதசம் நல்ல அறுவைடைய எங்களுக்குக்

ெகாடுக்கட்டும்.
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7 ேதவன் நம்ைம ஆசீர்வதிக்கட்டும்.
பூமியிலுள்ள எல்லா மனிதரும் ேதவனுக்குப் பயந்து

அவைர மதிக்கட்டும்.
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

துதிப்பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவேன, எழுந்து உமது பைகவர்கைளச்
சிதறடிக்கச் ெசய்யும்.
அவனது பைகவர்கள் எல்ேலாரும்

அவைன விட்டு ஓடிப் ேபாகட்டும்.
2 காற்றால் சிதறடிக்கப்படும் புைகையப் ேபான்று
உமது பைகவர்கள் சிதறுண்டு ேபாகட்டும்.
ெநருப்பில் உருகும் ெமழுைகப்ேபான்று உமது

பைகவர்கள் அழிந்துேபாகட்டும்.
3 ஆனால் நல்ேலார் மகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள்.
நல்ேலார் ேதவேனாடுகூட மகிழ்ச்சியாய் காலம்

கழிப்பார்கள்.
நல்ேலார் களிப்பைடந்து மிகவும்

மகிழ்ச்சிக்ெகாள்வார்கள்.
4 ேதவைன ேநாக்கிப் பாடுங்கள்.
அவர் நாமத்ைத துதித்துப் பாடுங்கள்.
ேதவனுக்கு வழிைய உண்டுபண்ணுங்கள்.
அவர் பாைலவனத்தில் அவரது இரதத்ைதச்

ெசலுத்துகிறார்.
அவர் நாமம் ேயேகாவா,
அவரது நாமத்ைதத் துதியுங்கள்.

5 அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தில், ேதவன்
அநாைதகளுக்குத் தந்ைதையப் ேபான்றவர்.
ேதவன் விதைவகைளக் கவனித்துக்ெகாள்கிறார்.

6 ேதவன் தனிைமயில் வாழும் ஜனங்களுக்கு
வீட்ைடக் ெகாடுக்கிறார்.
ேதவன் அவரது ஜனங்கைளச் சிைறயிலிருந்து

தப்புவிக்கிறார்.
அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் ேதவனுக்கு எதிராகத் திரும்பும்

ஜனங்கேளா ெகாடிய சிைறயிேல உழல்வார்கள்.
7 ேதவேன, உமது ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து
வழிநடத்தினீர்.
நீர் பாைலவனத்தின் குறுக்காகக் கடந்து ெசன்றீர்.

8 பூமி அதிர்ந்தது,
இஸ்ரேவலின் ேதவன் சீனாய் மைலக்கு வந்தார்,

வானம் உருகிற்று.
9 ேதவேன, பயனற்ற பாழ்நிலத்ைத மீண்டும்
பலன்ெபறும்படி ெசய்வதற்காக
மைழையப் ெபய்யப்பண்ணினீர்.

10 உமது ஜனங்கள் அத்ேதசத்திற்குத் திரும்பின.
ேதவேன, அங்கு ஏைழகளுக்குப் பல நல்ல

ெபாருள்கள் கிைடக்கும்படி ெசய்தீர்.
11 ேதவன் கட்டைளயிட்டார்,
பலர் நற்ெசய்திையக் கூறச் ெசன்றனர்.

12 “வல்லைமயுள்ள ராஜாக்களின் பைடகள்
ஓடிப்ேபாயின!
வீரர் ேபாருக்குப்பின் தந்த ெபாருள்கைள வீட்டில்

ெபண்கள் பங்கிட்டனர்.
வீட்டில் தங்கியிருந்ேதார் ெசல்வத்ைதப்

பகிர்ந்துெகாண்டனர்.
13 அவர்கள் ெவள்ளியால் மூடப்பட்ட (விைல
உயர்ந்த நைககள்.)
புறாக்களின் சிறகுகைள ெபறுவார்கள்.
அச்சிறகுகள் ெபான்னால் பளபளத்து ஒளிரும்.”

14 சல்ேமான் மைலயில், பைகயரசர்கைள ேதவன்
சிதறடித்தார்.
அவர்கள் விழும் பனிையப் ேபாலானார்கள்.

15 பாசான் மைல பல சிகரங்கைளயுைடய ெபரிய
மைல.

16 பாசான் மைலேய, ஏன் சீேயான் மைலைய
இழிவாகப் பார்க்கிறாய்?
ேதவன் அம்மைலைய (சீேயான்) ேநசிக்கிறார்.
என்ெறன்றும் வாழும்படி கர்த்தர் அம்மைலையத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
17 பரிசுத்த சீேயான் மைலக்கு கர்த்தர் வருகிறார்.
அவைர இலட்சக்கணக்கான இரதங்கள் பின்

ெதாடருகின்றன.
18 உயர்ந்த மைலயில் அவர் ஏறினார்.
சிைறப்பட்ேடாரின் கூட்டத்ைத அவர்

வழிநடத்தினார்.
எதிராகத் திரும்பியவர்கள் உட்பட,
மனிதரிடமிருந்து அவர் பரிசுகைள ஏற்றார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் அங்கு வசிப்பதற்கு

ஏறிச்ெசன்றார்.
19 கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் நாம் சுமக்கேவண்டிய

பாரங்கைளச் சுமப்பதற்கு அவர் உதவுகிறார்.
ேதவன் நம்ைம மீட்கிறார்.

20 அவேர நமது ேதவன் அவேர நம்ைம மீட்கும்
ேதவன்.
நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைம

மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறார்.
21 ேதவன் அவரது பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கிறார் என்பைதக் காட்டுகிறார்.
அவைர எதிர்த்த ஜனங்கைள ேதவன்

தண்டிக்கிறார்.
22 என் ஆண்டவர், “பாசானிலிருந்து பைகவைன
வரவைழப்ேபன்.
ேமற்கிலிருந்து பைகவைன வரவைழப்ேபன்.

23 நீ அவர்களின் இரத்தத்தில் நடப்பாய்,
உன் நாய்கள் அவர்களின் இரத்தத்ைத நக்கும்”

என்றார்.
24 ெவற்றி ஊர்வலத்ைத ேதவன் நடத்திச்
ெசல்வைத பாருங்கள்.
என் ராஜாவாகிய பரிசுத்த ேதவன் ெவற்றி

ஊர்வலத்ைத நடத்திச் ெசல்வைத ஜனங்கள்
காண்பார்கள்.

25 பாடகர் முன்னால் வீர நைடயிட்டுச்
ெசல்வார்கள்.
பின்னர் தம்புரு மீட்டும் இளம் ெபண்கள்

வருவார்கள்.
இைசக் கைலஞர்கள் பின்ேன வீர

நைடயிடுவார்கள்.
26 சைபக்கூடும் கூட்டத்தில் ேதவைனத்
துதியுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்

துதியுங்கள்!
27 சின்ன ெபன்யமீன் அவர்கைள வழிநடத்திச்
ெசல்கிறான்.
அங்கு யூதாவின் ெபரிய குடும்பமும் இருக்கிறது.
அங்கு ெசபுேலான், நப்தலியின் தைலவர்களும்
உள்ளனர்.

28 ேதவேன, எங்களுக்கு உமது வல்லைமையக்
காட்டும்!
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கடந்த காலத்தில் எங்களுக்காய் பயன்படுத்தின
உமது வல்லைமையக் காட்டும்.

29 எருசேலமிலுள்ள உமது அரண்மைனக்கு,
ராஜாக்கள் தங்கள் ெசல்வத்ைத உமக்காகக்

ெகாண்டு வருவார்கள்.
30 நீர் விரும்புவைத அந்த “மிருகங்கள்” ெசய்யும்படி
உமது ேகாைலப் பயன்படுத்தும்.
அத்ேதசங்களின் “காைளகளும்” “பசுக்களும்”

உமக்குக் கீழ்ப்படியச் ெசய்யும்.
ேபாரில் அத்ேதசங்கைள நீர் ெவன்றீர்.
இப்ேபாது அவர்கள் ெவள்ளிைய உம்மிடம்

ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.
31 எகிப்திலிருந்து அவர்கள் ெசல்வத்ைதக்
ெகாண்டுவரச் ெசய்யும்.
ேதவேன, எத்திேயாப்பியர்கள் அவர்களது

ெசல்வத்ைத உம்மிடம் ெகாண்டு வரச்ெசய்யும்.
32 பூமியிலுள்ள ராஜாக்கேள, ேதவைனப்
பாடுங்கள்!
நமது ஆண்டவருக்கு துதிப் பாடல்கைளப்

பாடுங்கள்!
33 ேதவைனப் பாடுங்கள்! பைழய வானங்களினூேட
அவர் தமது இரதத்ைதச் ெசலுத்துகிறார்.
அவரது வல்லைமயான குரலுக்குச்

ெசவிக்ெகாடுங்கள்!
34 உங்கள் ெதய்வங்கைளப் பார்க்கிலும் ேதவன்
மிகவும் வல்லைமயுள்ளவர்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவன் தமது ஜனங்கைள

ெபலமும், வல்லைமயும் உள்ேளாராக்குகிறார்.
35 ேதவன் அவரது ஆலயத்தில் அதிசயமானவர்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு

ெபலத்ைதயும், வல்லைமையயும் ெகாடுக்கிறார்.
ேதவைனத் துதியுங்கள்!
“லீலிப் பூக்கள்” என்ற இைசயில் பாடும்படி இராகத்

தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல்.
ேதவேன, எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
என் வாய்வைர ெவள்ளம் நிரம்பியுள்ளது.

2 நான் நிற்பதற்கு இடமில்ைல.
ேசற்றுக்குள் அமிழ்ந்துெகாண்டிருக்கிேறன்.
ஆழமான தண்ணீரினுள் இருக்கிேறன்.
அைலகள் என்ைனச் சுற்றிலும்

ேமாதிக்ெகாண்டிருக்கின்றன.
நான் அமிழும் நிைலயில் உள்ேளன்.

3 உதவி ேவண்டிக் கூப்பிடுவதால் நான் ேசார்ந்து
ேபாகிேறன்.
என் ெதாண்ைட புண்ணாகிவிட்டது.
நான் காத்திருக்கிேறன், என் கண்கள் ேநாகும்வைர
உமது உதவிக்காக ேநாக்கியிருக்கிேறன்.

4 என் தைலயின் முடிகைளக் காட்டிலும் எனக்கு
அதிகமான பைகவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
எக்காரணமுமின்றி அவர்கள் என்ைன

ெவறுக்கிறார்கள்.
என்ைன அழிப்பதற்கு அவர்கள் மிகவும்
முயன்றார்கள்.
என் பைகவர்கள் என்ைனக் குறித்துப்

ெபாய்கைளப் ேபசுகிறார்கள்.
நான் திருடியதாக அவர்கள் ெபாய்கைளக்
கூறினார்கள்.

நான் திருடாத ெபாருள்களுக்கு அபராதம்
ெசலுத்தும்படி அவர்கள் என்ைன வற்புறுத்தினார்கள்.

5 ேதவேன, என் பாவங்கைள நீர் அறிவீர்.
நான் உம்மிடமிருந்து எனது பாவங்கைள மைறக்க

முடியாது.
6 என் ஆண்டவேர, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தேர,
உம்ைமப் பின்பற்றுேவார் என்ைனக் கண்டு
ெவட்கப்படாதபடி ெசய்யும்.
இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத்

ெதாழுதுெகாள்ேவார் என்னால்
அவமானப்படாதபடிச் ெசய்யும்.

7 என் முகம் ெவட்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது.
உமக்காக இவ்ெவட்கத்ைத நான் சுமக்கிேறன்.

8 என் சேகாதரர்கள் என்ைன ஒரு அந்நியைனப்
ேபால நடத்துகிறார்கள்.
என் தாயின் பிள்ைளகள் என்ைன ஒரு அயல்

நாட்டவைனப்ேபால நடத்துகிறார்கள்.
9 உமது ஆலயத்தின் மீது ெகாண்ட என் ஆழ்ந்த
உணர்ச்சிகள் என்ைன அழித்துக்
ெகாண்டிருக்கின்றன.
உம்ைமக் ேகலி ெசய்யும் ஜனங்களின்

அவதூறுகைள நான் ஏற்கிேறன்.
10 நான் அழுது, உபவாசம் ேமற்ெகாண்ேடன்.
அவர்கள் என்ைனக் ேகலி ெசய்தார்கள்.

11 துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு முரட்டு
ஆைடகைள உடுத்துகிேறன்.
ஜனங்கள் என்ைனக் குறித்து ேவடிக்ைக

ேபசுகிறார்கள்.
12 ெபாது இடங்களில் அவர்கள் என்ைனப் பற்றிப்
ேபசுகிறார்கள்.
குடிக்காரர்கள் என்ைனப்பற்றிப் பாடல்கைளப்

பாடுகிறார்கள்.
13 ஆனால் இது கர்த்தராகிய உம்ைம ேநாக்கி
நான் உமக்காக ெஜபிக்கும் ெஜபம்.
நீர் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன

விரும்புகிேறன்.
ேதவேன, அன்ேபாடு நீர் எனக்குப் பதில்
அளிப்பீெரன எதிர்ப்பார்க்கிேறன்.
நான் மீட்பைடவதற்கு உம்மீது நம்பிக்ைக ைவக்க

முடியுெமன நான் அறிேவன்.
14 என்ைனச் ேசற்றிலிருந்து இழுத்து
ெவளிேயற்றும்.
நான் ேசற்றில் அமிழ்ந்து ேபாகாதபடி ெசய்யும்.
என்ைனப் பைகக்கும் ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஆழமான தண்ணீரிலிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
15 அைலகள் என்ைன அமிழ்த்தாதபடிச் ெசய்யும்.
ஆழத்தின் குழி என்ைன விழுங்காதபடிச் ெசய்யும்.
கல்லைற என் மீது தன் வாைய

அைடத்துக்ெகாள்ளாதபடிச் ெசய்யும்.
16 கர்த்தாேவ, உமது அன்பு நல்லது. உமது
முழுைமயான அன்பினால் எனக்குப் பதிலளியும்.
உமது மிகுந்த தயவினால் என்னிடம் திரும்பி

எனக்கு உதவும்!
17 உமது பணியாளிடமிருந்து விலகிப்
ேபாய்விடாேதயும்.
நான் ெதால்ைலயில் சிக்கியிருக்கிேறன்!
விைரந்து எனக்கு உதவும்.

18 வந்து, என் ஆத்துமாைவக் காப்பாற்றும்.
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என் பைகவரிடமிருந்து என்ைன
மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

19 நான் அைடந்த ெவட்கத்ைத நீர்
அறிந்திருக்கிறீர்.
என் பைகவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்தியைத

நீர் அறிகிறீர்.
அவர்கள் எனக்கு அக்காரியங்கைளச் ெசய்தைத

நீர் கண்டீர்.
20 ெவட்கம் என்ைன நசுக்கிற்று!
ெவட்கத்தால் நான் இறக்கும் நிைலக்கு

ஆளாேனன்.
எனக்காகப் பரிதபிப்பவர்களுக்காகக்
காத்திருந்ேதன்.
ஆனால் ஒருவைரயும் நான் பார்க்க முடியவில்ைல.
எனக்கு ஆறுதல் கூறுேவாருக்காக நான்
காத்திருந்ேதன்.
ஆனால் ஒருவரும் வரவில்ைல.

21 அவர்கள் எனக்கு உணைவயல்ல, விஷத்ைதக்
ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் எனக்குத் திராட்ைச ரசத்ைதயல்ல,

காடிையக் ெகாடுத்தார்கள்.
22 அவர்கள் ேமைசகள் உணவால் நிரம்பியிருந்தன.
ஐக்கிய பந்திக்கான உணவு வைககள்

நிரம்பியிருந்தன.
அந்த உணவுகேள அவர்கைள அழிக்குெமன

நம்புகிேறன்.
23 அவர்கள் குருடாகி, அவர்கள் முதுகுகள்
தளர்ந்துேபாகும் என நான் நம்புகிேறன்.

24 உமது ேகாபத்ைத அவர்கள் உணரட்டும்.
25 அவர்கள் வீடுகள் ெவறுைமயைடயச் ெசய்யும்.
யாரும் அங்கு வாழவிடாேதயும்.

26 அவர்கைளத் தண்டியும், அவர்கள் ஓடிப்
ேபாவார்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள் ேபசிக்ெகாள்ளும்படியாக

அவர்களுக்கு வலியும் காயங்களும் உண்டாகும்.
27 அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக
அவர்கைளத் தண்டியும்.
நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத அவர்களுக்குக்

காட்டாேதயும்.
28 ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து அவர்கள் ெபயர்கைள
எடுத்துப்ேபாடும்.
நல்ேலாரின் ெபயர்கேளாடு அவர்கள் ெபயர்கைள

அப்புத்தகத்தில் எழுதாேதயும்.
29 நான் கவைலயும் புண்பட்டவனுமாேனன்.
ேதவேன, என்ைனத் தூக்கிவிடும், என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
30 நான் ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பாடல்களால்
துதிப்ேபன்.
நான் அவைர நன்றி நிைறந்த பாடல்களால்

துதிப்ேபன்.
31 இது ேதவைன சந்ேதாஷப்படுத்தும்!
ஒரு காைளையக் ெகான்று, அதைன

முழுைமயாகப் பலி ெசலுத்துவைதக் காட்டிலும் இது
சிறந்தது.

32 ஏைழ ஜனங்கேள, நீங்கள் ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள்ள வந்தீர்கள்.
நீங்கள் இக்காரியங்கைள அறிந்துக்ெகாண்டு

மகிழ்வீர்கள்.
33 கர்த்தர் ஏைழகளுக்கும் திக்கற்ேறாருக்கும்
ெசவிசாய்க்கிறார்.

சிைறப்பட்ட ஜனங்கைளயும் கர்த்தர்
விரும்புகிறார்.

34 பரேலாகமும், பூமியும் ேதவைனத் துதிக்கட்டும்.
கடலும் அதிலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தைரத்

துதிக்கட்டும்.
35 கர்த்தர் சீேயாைன மீட்பார்.
கர்த்தர் யூதாவின் நகரங்கைள கட்டிெயழுப்புவார்.
நிலத்தின் ெசாந்தக்காரர்கள் அங்கு மீண்டும்
வாழ்வார்கள்.

36 அவரது பணியாட்களின் தைலமுைறயினர்
அத்ேதசத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
அவரது நாமத்ைத ேநசிக்கும் ஜனங்கள் அங்கு

வாழ்வார்கள்.
ஜனங்கள் நிைனவுக்கு உதவும்படியாக இராகத்
தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த பாடல்களில் ஒன்று.

ேதவேன, என்ைன மீட்டருளும்!
ேதவேன விைரந்து எனக்கு உதவும்!

2 ஜனங்கள் என்ைனக் ெகால்ல
முயல்கிறார்கள்.
அவர்கள் ஏமாற்றமைடயச் ெசய்யும்!

3 ஜனங்கள் என்ைன ஏளனம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் விழுந்து ெவட்கமைடவார்கள் என

நம்புகிேறன்.
4 உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ஜனங்கள் மிகவும்
மகிழ்ச்சிக்ெகாள்வார்கள் என நம்புகிேறன்.
உமது உதவிைய ேவண்டும் (நாடும்) ஜனங்கள்

எப்ேபாதும் உம்ைமத் துதிக்க முடியும் என
நம்புகிேறன்.

5 நான் ஏைழயான, உதவியற்ற மனிதன்.
ேதவேன, விைரந்து வந்து என்ைன மீட்டருளும்!
ேதவேன, நீர் மட்டுேம என்ைனக் காப்பாற்ற முடியும்.
மிகவும் தாமதியாேதயும்!

கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம நம்புகிேறன்,
எனேவ நான் என்றும்

ஏமாற்றமைடயமாட்ேடன்.
2 உமது நல்ல ெசயலினால், நீர் என்ைன மீட்பீர். நீர்
என்ைனக் காப்பாற்றுவீர்.
நான் ெசால்வைதக் ேகளும், என்ைன மீட்டருளும்.

3 பாதுகாப்பிற்காக ஓடிவரக்கூடிய புகலிடமான
அரணாக நீர் எனக்கு இரும்.
நீர் என் கன்மைல என் பாதுகாப்பிடம்.
எனேவ என்ைனக் காப்பதற்குரிய ஆைணையக்
ெகாடும்.

4 என் ேதவேன, ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைன மீட்டருளும்.
ெகாடிேயாரும் தீேயாருமான ஜனங்களிடமிருந்து

என்ைன மீட்டருளும்.
5 என் ஆண்டவேர, நீேர என் நம்பிக்ைக.
நான் சிறுவனாக இருந்தேபாேத உம்ைம

நம்பிேனன்.
6 நான் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்ேத உம்ைமேய
சார்ந்திருக்கிேறன்.
என் தாயின் கருவில் இருந்தேபாேத நான்

உம்ைமச் சார்ந்திருந்ேதன்.
நான் உம்மிடம் எப்ேபாதும் ெஜபம் பண்ணிேனன்.

7 நீேர என் ெபலத்தின் இருப்பிடம்.
எனேவ நான் பிற ஜனங்களுக்கு ஒரு

எடுத்துக்காட்டாேனன்.
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8 நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக் குறித்து
நான் எப்ேபாதும் பாடிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

9 நான் வயது முதிர்ந்தவனாகிவிட்டதால் என்ைனத்
தள்ளிவிடாேதயும்.
என் ெபலைன நான் இழக்ைகயில் என்ைன

விட்டுவிடாேதயும்.
10 என் பைகவர்கள் எனக்ெகதிராகத் திட்டங்கள்
வகுத்தார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய ஒருமித்துச்

சந்தித்தார்கள், அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லத்
திட்டமிட்டார்கள்.

11 என் பைகவர்கள், “ேபாய் அவைனப் பிடியுங்கள்!
ேதவன் அவைனக் ைகவிட்டார்.
அவனுக்கு ஒருவரும் உதவமாட்டார்கள்” என்றனர்.

12 ேதவேன, நீர் என்ைன விட்டு விலகாேதயும்!
ேதவேன, விைரயும்! வந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்!

13 என் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்!
அவர்கைள முழுைமயாக அழித்துவிடும்.
அவர்கள் என்ைனத் தாக்க முயல்கிறார்கள்.
அவர்கள் ெவட்கமும் இகழ்ச்சியும் அைடவார்கள்

என நான் நம்புகிேறன்.
14 பின் நான் உம்ைம எப்ேபாதும் நம்புேவன்.
நான் உம்ைம ெமன்ேமலும் துதிப்ேபன்.

15 நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத நான்
ஜனங்களுக்குக் கூறுேவன்.
நீர் என்ைன மீட்ட காலங்கைளக் குறித்து நான்

ஜனங்களுக்குக் கூறுேவன்.
எண்ண முடியாத பல காலங்கள் உள்ளன.

16 என் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, உமது
ெபருைமையப்பற்றி நான் கூறுேவன்.
உம்ைமயும் உமது நற்குணங்கைளயும் நான்

ேபசுேவன்.
17 ேதவேன, நான் சிறுவனாக இருக்ைகயிேலேய
நீர் எனக்குப் ேபாதித்துள்ளீர்.
இன்றுவைர நீர் ெசய்துள்ள அற்புதமான

காரியங்கைளக் குறித்து நான் ஜனங்களுக்குக்
கூறியுள்ேளன்.

18 இப்ேபாது நான் வயது முதிர்ந்தவன், என்
தைலமுடி நைரத்துவிட்டது.
ஆனாலும் ேதவேன, நீர் என்ைன விட்டுவிடமாட்டீர்

என்பைத நான் அறிேவன்.
உமது வல்லைமையயும், ெபருைமையயும்

ஒவ்ெவாரு புதிய தைலமுைறயினருக்கும் நான்
ெசால்லுேவன்.

19 ேதவேன, உமது நன்ைம வானங்களுக்கும்
ேமலாக எட்டுகிறது.
ேதவேன, உம்ைமப் ேபான்ற ேதவன்

ேவெறாருவருமில்ைல.
நீர் அற்புதமான காரியங்கைளச் ெசய்திருக்கிறீர்.

20 ெதால்ைலகைளயும் தீயகாலங்கைளயும் நான்
காணச் ெசய்தீர்.
ஆனாலும் அைவ எல்லாவற்றினின்றும் நீர் என்ைன

மீட்டு, உயிேராடு ைவத்தீர்.
எத்தைன ஆழத்தில் மூழ்கியும்

ெதால்ைலகளிலிருந்து நீர் என்ைனத் தூக்கி
நிறுத்தினீர்.

21 முன்னிலும் ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்ய, நீர்
எனக்கு உதவும்.
ெதாடர்ந்து எனக்கு ஆறுதல் அளியும்.

22 வீைணைய மீட்டி, நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன்.

என் ேதவேன, நீர் நம்பிக்ைகக் குரியவர் என்பைதப்
பாடுேவன்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்காக,
என் சுரமண்டலத்தில் பாடல்கைள இைசப்ேபன்.

23 நீர் என் ஆத்துமாைவக் காத்தீர். என் ஆத்துமா
மகிழ்ந்திருக்கும்.
என் உதடுகளால் துதிப்பாடல்கைள நான்

பாடுேவன்.
24 எப்ேபாதும் உமது நன்ைமைய என் நாவு பாடும்.
என்ைனக் ெகால்ல விரும்பிய ஜனங்கள்,

ேதாற்கடிக்கப்பட்டு இகழ்ச்சி அைடவார்கள்.
சாெலாேமானுக்கு.

ேதவேன, ராஜாவும் உம்ைமப்ேபான்று
ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுக்க அவருக்கு
உதவும்.

உமது நல்லியல்ைப ராஜாவின் குமாரனும்
அறிந்துெகாள்ள உதவும்.

2 ராஜா உமது ஜனங்களுக்குத் தகுதியான நீதி
வழங்க உதவும்.
உமது ஏைழ ஜனங்களுக்காக ஞானமுள்ள

முடிவுகைள எடுக்க அவனுக்கு உதவும்.
3 ேதசம் முழுவதும் சமாதானமும் நீதியும்
நிலவட்டும்.

4 ஏைழகளுக்கு ராஜா நல்லவனாக இருக்கட்டும்.
திக்கற்ேறாருக்கு அவன் உதவட்டும்.
அவர்கைளத் தாக்குேவாைர அவன்

தண்டிக்கட்டும்.
5 சூரியன் ஒளிவிடும் மட்டும், சந்திரன் வானிலுள்ள
மட்டும் ஜனங்கள் ராஜாவுக்குப் பயந்து அவைன
மதிப்பார்கள் என நான் நம்புகிேறன்.
என்ெறன்றும் ஜனங்கள் அவனுக்குப் பயந்து

அவைன மதிப்பார்கள் என நான் நம்புகிேறன்.
6 வயலில் விழும் மைழையப்ேபான்றிருக்க
ராஜாவுக்கு உதவும்.
பூமியில் விழும் தூறைலப் ேபான்றிருக்க அவனுக்கு

உதவும்.
7 அவன் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாது நன்ைம
மலரட்டும்.
சந்திரன் இருக்கும்மட்டும் சமாதானம் நிலவட்டும்.

8 ஐபிராத்து நதியிலிருந்து பூமியின் தூரத்து
எல்ைல வைரக்கும்,
கடலிலிருந்து கடல் வைரக்கும் அவன் அரசு

ெபருகட்டும்.
9 பாைலவனத்தில் வாழும் எல்லா ஜனங்களும்
அவனுக்குத் தைல வணங்குவார்கள்.
புழுதியில் முகத்ைதப் புைதத்து அவன் பைகவர்கள்

அவனுக்கு முன்பாக விழுந்து வணங்கட்டும்.
10 தர்ஷீசின் ராஜாக்களும் தூரத்துத் ேதசங்களின்
ராஜாக்களும் அவனுக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாண்டுவரட்டும்.
ேஷபாவிலும், ேசபாவிலுமுள்ள ராஜாக்கள் தங்கள்

கப்பத்ைத அவனுக்குக் ெகாண்டுவரட்டும்.
11 எல்லா ராஜாக்களும் நமது ராஜாைவ விழுந்து
வணங்கட்டும்.
எல்லா ேதசங்களும் அவனுக்குச் ேசைவ

ெசய்யட்டும்.
12 நமது ராஜா திக்கற்ேறாருக்கு உதவுகிறார்.
ஏைழயான திக்கற்ற ஜனங்களுக்கு நம் ராஜா

உதவுகிறார்.
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13 ஏைழயான திக்கற்ற ஜனங்கள் நம் ராஜாைவச்
சார்ந்திருப்பார்கள்.
ராஜா அவர்கைள உயிேராடு வாழச் ெசய்கிறார்.

14 அவர்கைளத் துன்புறுத்த முயலும்
ெகாடிேயாரிடமிருந்து ராஜா அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகிறார்.
அந்த ஏைழ ஜனங்களின் உயிர்கள் ராஜாவுக்கு மிக

முக்கியமானைவ.
15 ராஜா நீடூழி வாழ்க!
அவர் ேசபாவின் ெபான்ைனப் ெபறட்டும்.
எப்ேபாதும் ராஜாவுக்காக ெஜபம் ெசய்யுங்கள்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவைர ஆசீர்வதியுங்கள்.

16 வயல் நிலங்கள் மிகுதியான தானியத்ைத
விைளவிக்கட்டும்.
மைலகளும் பயிர்களால் நிரம்பட்டும்.
நிலங்களில் புல் வளர்வது ேபான்று
நகரங்கள் ஜனங்களால் நிரம்பட்டும்.

17 ராஜா என்ெறன்றும் புகழ்ெபறட்டும்.
சூரியன் ஒளிவிடும்மட்டும் ஜனங்கள் அவர்

நாமத்ைத நிைனவுகூரட்டும்.
ஜனங்கள் அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைர வாழ்த்தட்டும்.

18 இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய, கர்த்தராகிய
ேதவைனத் துதியுங்கள்.
ேதவன் ஒருவேர அத்தைகய அற்புதமான

காரியங்கைளச் ெசய்யமுடியும்.
19 அவரது மகிைமெபாருந்திய நாமத்ைத
என்ெறன்றும் துதியுங்கள்!
அவரது மகிைம முழு உலகத்ைதயும் நிரப்பட்டும்!

ஆெமன், ஆெமன்!
20 ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதின் ெஜபங்கள்
இங்கு முடிகின்றன.

புத்தகம் 3
(சங்கீதம் 73-89)

ஆசாபின் துதிப்பாடல்.
ேதவன் உண்ைமயாகேவ இஸ்ரேவலுக்கு
நல்லவர்.
பரிசுத்த இருதயமுள்ள ஜனங்களுக்கு

ேதவன் நல்லவர்.
2 நான் தவறி வீழ்ந்து,
பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கும் நிைலயில்

இருந்ேதன்.
3 ெகட்ட ஜனங்கள் ெவற்றியைடந்தைதக்
கண்ேடன்.
ெபருைமபாராட்டும் அந்த ஜனங்கைளக் கண்டு

ெபாறாைமெகாள்ள ஆரம்பித்ேதன்.
4 அந்த ஜனங்கள் ஆேராக்கியமுள்ளவர்கள்.
வாழ்வதற்கு அவர்கள் ேபாராட ேவண்டாம்.

5 எங்கைளப்ேபால அந்தப் ெபருைமக்காரர்கள்
ெதால்ைலப்படுவதில்ைல.
பிறைரப்ேபான்று அவர்களுக்குத் ெதால்ைலகள்

இல்ைல.
6 எனேவ அவர்கள் ெபருைமமிக்கவர்களாய்,
ெவறுக்கத்தக்கவர்களாய் உள்ளனர்.

அவர்கள் அணியும் அணிகலன்கைளயும் அழகிய
ஆைடகைளயும் ேபான்று அது விைரவில்
கண்டுெகாள்ளத்தக்கது.

7 தாங்கள் பார்க்கும் எைதயும் அந்த ஜனங்கள்
விருப்பினால் ேபாய் தங்களுக்ெகன அைத
எடுத்துக்ெகாள்கின்றனர்.
தாங்கள் ெசய்ய நிைனப்பவற்ைற அவர்கள் ெசய்து

முடிக்கிறார்கள்.
8 பிறைரப்பற்றிக் ெகாடிய, தீய காரியங்கைள
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
அவர்கள் ெபருைமயும் பிடிவாதமும்

உைடயவர்கள்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் மற்றவர்களிடமிருந்து

அனுகூலம் ெபறும் வழிகைளத் திட்டமிடுகிறார்கள்.
9 தங்கைளத் ெதய்வங்கெளன்று
அப்ெபருைமக்காரர்கள்
நிைனத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.
பூமியின் ராஜாக்கெளன்று அவர்கள் தங்கைளக்

கருதிக்ெகாள்கிறார்கள்.
10 எனேவ ேதவஜனங்கள் கூட அவர்களிடம்
ெசன்று
அவர்கள் கூறுபவற்ைறச் ெசய்கிறார்கள்.

11 அத்தீேயார், “நாங்கள் ெசய்து
ெகாண்டிருப்பவற்ைற ேதவன் அறியார்!
உன்னதமான ேதவன் அறியார்! என்கிறார்கள்.”

12 அப்ெபருைமக்காரர்கள் துர்க்குணம்
மிக்கவர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெசல்வந்தராகவும், நாளுக்கு

நாள் ெசல்வத்ைத ெபறுேவாராகவும்
காணப்படுகிறார்கள்.

13 எனேவ நான் ஏன் என் இருதயத்ைதத்
தூயதாக்க ேவண்டும்?
ஏன் நான் எனது ைககைளச் சுத்தமாக

ைவத்திருக்கேவண்டும்?
14 ேதவேன, நான் நாள் முழுவதும் துன்புறுகிேறன்,
ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் நீர் என்ைனத்

தண்டிக்கிறீர்.
15 ேதவேன, நான் இவற்ைறக் குறித்துப் பிறரிடம்
ேபச விரும்பிேனன்.
அப்படிச் ெசய்தால் உமது ஜனங்களுக்கு நான்

துேராகம் ெசய்தவனாேவன்.
16 இக்காரியங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள நான்
மிகவும் முயன்ேறன்.
ஆனால் நான் உமது ஆலயத்திற்குச்

ெசல்லும்வைர இைவயைனத்தும் எனக்கு
மிகவும்கடினமாயிருந்தன.
நான் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குப் ேபாேனன்,
அப்ேபாது அைத நான் உணர்ந்துக்ெகாண்ேடன்.

18 ேதவேன, நீர் அந்த ஜனங்கைள ஆபத்தான
நிைலயில் ைவத்திருக்கிறீர்.
விழுந்து அழிவெதன்பது அவர்களுக்கு மிகவும்

சுலபமானது.
19 ெதால்ைலகள் திடீெரன ேநரும், அப்ேபாது
அப்ெபருைமக்காரர்கள் அழிந்துவிடுவார்கள்.
ெகாடியக் காரியங்கள் அவர்களுக்கு ேநரிடும்,

அப்ேபாது அவர்கள் அழிந்துப்ேபாவார்கள்.
20 கர்த்தாேவ, நாங்கள் விழித்ெதழும்ேபாது
மறந்துவிடும் கனைவப்ேபால அந்த ஜனங்கள்
இருப்பார்கள்.
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எங்கள் கனவில் வரும் ெபரும்
விலங்குகைளப்ேபால் அந்த ஜனங்கள்
மைறந்துேபாகும்படி நீர் ெசய்வீர்.

21 நான் மூடனாக இருந்ேதன்.
நான் ெசல்வத்ைதக் குறித்தும் ெகட்ட

ஜனங்கைளக் குறித்தும் எண்ணிக் கலங்கிேனன்.
ேதவேன, நான் மனங்கலங்கி, உம்மிடம்
ேகாபங்ெகாண்ேடன்.
மூடத்தனமும் அறியாைமயுமுள்ள மிருகத்ைதப்

ேபால் நடந்து ெகாண்ேடன்.
23 எனக்குத் ேதைவயானைவ எல்லாம் என்னிடம்
உள்ளன.
நான் எப்ேபாதும் உம்ேமாடிருக்கிேறன்.
ேதவேன, நீர் என் ைகையப்

பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்.
24 ேதவேன, நீர் என்ைன வழிநடத்தி, எனக்கு நல்ல
ேபாதைனையத் தருவீர்.
பின்பு என்ைன மகிைமக்கு ேநராக வழி நடத்துவீர்.

25 ேதவேன, பரேலாகத்தில் நீர் எனக்காக
இருக்கிறீர்.
நான் உம்ேமாடிருக்ைகயில் இப்பூமியில் எனக்கு

என்ன ேவண்டும்?
26 என் மனமும் சரீரமும் அழிந்துப்ேபாகலாம்,
ஆனால் நான் ேநசிக்கும் கன்மைலயாகிய ேதவன்

எனக்காக இருக்கிறீர்.
என்ெறன்றும் எனக்காக ேதவன் இருக்கிறீர்.

27 ேதவேன, உம்ைம விட்டு விலகும் ஜனங்கள்
அழிந்துேபாவார்கள்.
உமக்கு உண்ைமயாயில்லாத ஜனங்கைள நீர்

அழித்துவிடுவீர்.
28 என்ைனப் ெபாருத்தமட்டும், நான் ேதவனிடம்
வந்திருக்கிேறன், அதுேவ எனக்கு நலமானது.
என் ஆண்டவராகிய கர்த்தைர என்

பாதுகாப்பிடமாக ைவத்திருக்கிேறன்.
ேதவேன, நீர் ெசய்துள்ள எல்லாவற்ைறயும்

குறித்துக் கூற நான் வந்துள்ேளன்.
ஆசாபின் ஒரு மஸ்கீல்.

ேதவேன, என்ெறன்றும் நீர் எங்கைளவிட்டு
விலகினீரா?
உமது ஜனங்களிடம் நீர் இன்னும்

ேகாபமாயிருக்கிறீரா?
2 பல்லாண்டுகளுக்கு முன் நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட
உமது ஜனங்கைள நிைனவுகூரும்.
நீர் எங்கைள மீட்டீர். நாங்கள் உமக்குச்

ெசாந்தமானவர்கள்.
நீர் வாழ்ந்த இடமாகிய சீேயான் மைலைய
நிைனவுகூரும்.

3 ேதவேன, பைழைமயான இந்த இடிபாடுகளுக்கு
மத்தியில் நீர் நடந்துவாரும்.
பைகவன் அழித்த பரிசுத்த இடத்திற்குத் திரும்ப

வாரும்.
4 ஆலயத்தில் பைகவர்கள் தங்கள் யுத்த
ஆரவாரத்ைதச் ெசய்தார்கள்.
ேபாரில் தங்கள் ெவற்றிையக் குறிப்பதற்கு

ஆலயத்தில் அவர்கள் தங்கள் ெகாடிகைள
ஏற்றினார்கள்.

5 பைகப்பைட வீரர்கள்
ேகாடரியால் கைளகைள அழிக்கும் ஜனங்கைளப்

ேபான்றிருந்தார்கள்.

6 ேதவேன, அவர்கள் தங்கள் ேகாடாரிகைளயும்,
சம்மட்டிகைளயும் பயன்படுத்தி,
உமது ஆலயத்தில் மரத்தினாலான சித்திர

ேவைலப்பாடுகைள நாசம் ெசய்தார்கள்.
7 அந்த வீரர்கள் உமது பரிசுத்த இடத்ைத
எரித்துவிடடார்கள்.
அந்த ஆலயம் உமது நாமத்தின் மகிைமக்காகக்

கட்டப்பட்டது.
அவர்கள் அைதத் தைரயில் விழும்படி இடித்துத்

தள்ளினார்கள்.
8 பைகவன் எங்கைள முழுைமயாக அழிக்க முடிவு
ெசய்தான்.
ேதசத்தின் ஒவ்ெவாரு பரிசுத்த இடத்ைதயும்

அவர்கள் எரித்தார்கள்.
9 எங்களுக்கான அைடயாளங்கள் எைதயும்
நாங்கள் காண முடியவில்ைல.
எந்தத் தீர்க்கதரிசிகளும் இங்கு இல்ைல.
யாருக்கும் என்ன ெசய்வெதன்று ெதரியவில்ைல.

10 ேதவேன, எத்தைனக் காலம்வைரக்கும்
பைகவன் எங்கைளப் பரிகாசம் பண்ணுவான்?
உமது நாமத்ைத அவர்கள் என்ெறன்றும்

இழிவுபடுத்த நீர் அனுமதிப்பீரா?
11 ேதவேன, நீர் ஏன் எங்கைளக் கடுைமயாகத்
தண்டிக்கிறீர்?
நீர் உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்தி,

எங்கைள முற்றிலும் அழித்துவிட்டீர்.
12 ேதவேன, நீண்டகாலம் நீேர எங்கள் ராஜாவாக
இருந்தீர்.
இத்ேதசத்தில் பல ேபார்களில் ெவல்ல நீர்

எங்களுக்கு உதவினீர்.
13 ேதவேன, நீர் மிகுந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்தி
ெசங்கடைலப் பிளக்கச் ெசய்தீர்.

14 கடலின் ெபரிய விலங்குகைள நீர்
ேதாற்கடித்தீர்!
லிவியாதானின் தைலகைள நீர்

சிைதத்துப்ேபாட்டீர்.
பிற விலங்குகள் உண்ணும்படி அதன் உடைல

விட்டுவிட்டீர்.
15 நீர் நீரூற்றுக்களும் நதிகளும் பாயும்படி
ெசய்கிறீர்.
நதிகள் உலர்ந்து ேபாகும்படியும் ெசய்கிறீர்.

16 ேதவேன, நீர் பகைல ஆளுகிறீர்.
நீர் இரைவயும் ஆளுகிறீர். நீர் சந்திரைனயும்

சூரியைனயும் உண்டாக்கினீர்.
17 பூமியிலுள்ள ஒவ்ெவான்றிற்கும் நீர் எல்ைலைய
வகுத்தீர்.
நீர் ேகாைடையயும் குளிர் காலத்ைதயும்

உண்டாக்கினீர்.
18 ேதவேன, இவற்ைற நிைனவுகூரும். பைகவன்
உம்ைம இழிவுபடுத்தினான் என்பைத நிைனவு
கூரும்.
அம்மூடர்கள் உமது நாமத்ைத ெவறுக்கிறார்கள்.

19 அக்ெகாடிய விலங்குகள் உமது புறாைவ
எடுத்துக்ெகாள்ளவிடாேதயும்!
என்ெறன்றும் உமது ஏைழ ஜனங்கைள

மறந்துவிடாேதயும்.
20 நமது உடன்படிக்ைகைய நிைனவுகூரும்!
இத்ேதசத்தின் ஒவ்ெவாரு இருண்ட இடத்திலும்

ெகாடுைம நிகழ்கிறது.
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21 ேதவேன, உமது ஜனங்கள் ேமாசமாக
நடத்தப்பட்டார்கள்.
இனிேமலும் அவர்கள் துன்புறாதபடி பாரும். உமது

திக்கற்ற, ஏைழ ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிப்பார்கள்.
22 ேதவேன, எழுந்து ேபாரிடும்!
அம்மூடர்கள் உம்ேமாடு ேபாட்டியிடுகிறார்கள்

என்பைத நிைனவுகூரும்.
23 உமது பைகவர்களின் கூக்குரைல மறவாேதயும்.
மீண்டும், மீண்டும் அவர்கள் உம்ைம

இழிவுப்படுத்தினார்கள்.
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின்

இைசத்தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த
துதிப்பாடல்களுள் ஒன்று.

ேதவேன, நாங்கள் உம்ைமத் துதிக்கிேறாம்.
நாங்கள் உம்ைமத் துதிக்கிேறாம்.
நீர் அருகாைமயில் இருக்க, ஜனங்கள்

நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக் குறித்து
கூறுகிறார்கள்.

2 ேதவன் கூறுகிறார்:
“நியாயத்தீர்ப்பின் காலத்ைத நான்

ெதரிந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.
நான் தகுந்தபடி நியாயந்தீர்ப்ேபன்.

3 பூமியும் அதிலுள்ள அைனத்தும் நடுங்கி விழும்
நிைலயில் இருக்கும்.
ஆனால் நான் அைதத் திடமாக இருக்கச்

ெசய்ேவன்.”
4 “சிலர் அதிகமாக ெபருைமயுள்ளவர்கள், தாங்கள்
வலிைம மிக்கவர்கள் என்றும் முக்கியமானவர்கள்
என்றும் அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்களிடம் ‘வீம்பு ேபசாதீர்கள்!’
‘ெபருைம பாராட்டாதீர்கள்!’ என்று கூறுேவன்”

என்கிறார்.
6 ஒருவைன முக்கியமானவனாக்கும் வல்லைம
எதுவும் இப்பூமியில் இல்ைல.

7 ேதவேன நீதிபதி, யார் முக்கியமானவர் என்பைத
ேதவன் முடிெவடுக்கிறார்.
ேதவன் ஒருவைன உயர்த்தி அவைன

முக்கியமானவனாக்குகிறார்.
ேதவன் மற்ெறாருவைனத் தாழ்த்தி அவைன

முக்கியமற்றவனாக்குகிறார்.
8 ேதவன் தீேயாைரத் தண்டிக்கத் தயாராய்
இருக்கிறார்.
கர்த்தர் ைகயில் ஒரு ேகாப்ைப உள்ளது,

அக்ேகாப்ைப விஷம் கலந்த திராட்ைசரசத்தால்
நிரம்பியுள்ளது.
அவர் அத்திராட்ைசரசத்ைத (தண்டைனைய)
ஊற்றுவார்,
கைடசித் துளிமட்டும் ெகட்டஜனங்கள் அதைனக்

குடிப்பார்கள்.
9 நான் எப்ேபாதும் ஜனங்களுக்கு
இவற்ைறப்பற்றிக் கூறுேவன்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்கு நான் துதிப்பாடுேவன்.

10 ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து நான் வல்லைமைய
அகற்றிவிடுேவன்.
நான் நல்ல ஜனங்களுக்கு வல்லைமைய

அளிப்ேபன்.
இைசக் கருவிகைள இைசக்கும் இைசத்
தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த துதிப்பாடல்.

யூதாவின் ஜனங்கள் ேதவைன அறிவார்கள்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் ேதவனுைடய

நாமத்ைத மதிக்கிறார்கள்.
2 ேதவனுைடய ஆலயம் சாேலமில்இருக்கிறது.
ேதவனுைடய வீடு சீேயான் மைலயில் இருக்கிறது.

3 அவ்விடத்தில் ேதவன் வில்கள், அம்புகள்,
ேகடயங்கள், வாள்கள்,
மற்றும் ேபார்க்கருவிகைளெயல்லாம்

உைடத்ெதறிந்தார்.
4 ேதவேன, நீர் உமது பைகவர்கைள முறியடித்த
ேபாது
மைலகளிலிருந்து மகிைம ெபாருந்தியவராய்

ெவளிப்பட்டீர்.
5 அவர்கள் வலிைமயுள்ளவர்கள் என அந்த வீரர்கள்
நம்பினார்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் களங்களில்

(வயல்களில்) மரித்துக்கிடக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அணிந்திருந்தைவெயல்லாம் அவர்கள்
உடம்பிலிருந்து அகற்றப்பட்டன.
அவ்வலிய வீரர்களில் எவரும் தங்கைள

பாதுகாத்துக்ெகாள்ள முடியவில்ைல.
6 யாக்ேகாபின் ேதவன் அவ்வீரர்களிடம் குரல்
உயர்த்திக் கண்டித்தார்.
இரதங்கேளாடும் குதிைரகேளாடும் கூடிய

அப்பைடயினர் மரித்து வீழ்ந்தனர்.
7 ேதவேன, நீர் பயங்கரமானவர்!
நீர் சினமைடயும்ேபாது ஒருவனும் உமக்ெகதிராக

நிற்க முடிவதில்ைல.
8 கர்த்தர் நீதிபதியாக இருந்து, அவரது முடிைவ
அறிவிக்கிறார்.
ேதசத்தின் எளிய ஜனங்கைள ேதவன் மீட்டார்.
பரேலாகத்திலிருந்து அவர் இம்முடிைவத் தந்தார்.
பூமி முழுவதும் அைமதியாகப் பயத்ேதாடு

காணப்பட்டது.
10 ேதவேன, நீர் தீேயாைரத் தண்டிக்கும்ேபாது
ஜனங்கள் உம்ைம மதிக்கிறார்கள்.
நீர் உமது ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்தும்.
தப்பித்து வாழ்பவர்கள் வலிைமயுள்ேளாராவர்கள்.

11 ஜனங்கேள, உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
வாக்குறுதிப் பண்ணினீர்கள்.
இப்ேபாது, வாக்குறுதிப் பண்ணினவற்ைற நீங்கள்

அவருக்குக் ெகாடுங்கள்.
எல்லா இடங்களிலும் ஜனங்கள் ேதவனுக்குப்
பயந்து அவைர மதிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அவருக்குப் பரிசுகைளக் ெகாண்டு

வருகிறார்கள்.
12 ேதவன் ெபருந்தைலவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கிறார்.
பூமியின் எல்லா ராஜாக்களும் அவருக்குப்

பயப்படுகிறார்கள்.
எதுதூன் என்னும் இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாபின்

பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவேன ேநாக்கி உதவிக்காக நான்
உரக்கக் கூப்பிடுகிேறன்.
ேதவேன, நான் உம்மிடம் ெஜபிக்கிேறன்.

நான் ெசால்வைதக் ேகளும்.
2 என் ஆண்டவேர, ெதால்ைலகள் வரும்ேபாது
நான் உம்மிடம் வருகிேறன்.
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இரவு முழுவதும் நான் உம்ைம ெநருங்க
முயன்ேறன்.
என் ஆத்துமா ஆறுதல் அைடய மறுத்தது.

3 நான் ேதவைனப்பற்றி நிைனக்கிேறன்,
நான் உணரும் விதத்ைத அவருக்குச் ெசால்ல

முயல்கிேறன், ஆனால் என்னால் முடியவில்ைல.
4 நீர் என்ைன உறங்கெவாட்டீர்.
நான் ஏேதா ெசால்ல முயன்ேறன், ஆனால் மிகவும்

வருத்தமைடந்ேதன்.
5 நான் நீண்ட காலத்தில் நடந்தைதப்பற்றி
நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
முற்காலத்தில் நிகழ்ந்தவற்ைறப்பற்றி

நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
6 இரவில், எனது பாடல்கைளப்பற்றி நிைனக்க
முயல்கிேறன்.
நான் என்ேனாடு ேபசி, புரிந்துெகாள்ள

முயல்கிேறன்.
7 நான், “எங்கள் ஆண்டவர் என்ைறக்கும் எங்கைள
விட்டு விலகிவிட்டாரா?
மீண்டும் அவர் எப்ேபாதும் நம்முடன்

மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பாரா?
8 ேதவனுைடய அன்பு என்ெறன்றும்
விலகிவிட்டதா?
அவர் நம்ேமாடு மீண்டும் ேபசுவாரா?

9 இரக்கம் என்ெனெவன்பைத ேதவன்
மறந்துவிட்டாரா?
அவரது நீடிய ெபாறுைம ேகாபமாயிற்றா?” என்று

வியக்கிேறன்.
10 பின்பு நான், “என்ைன உண்ைமயிேலேய
பாதிப்பது இது.

‘மிக உன்னதமான ேதவன்’ அவரது வல்லைமைய
இழந்துவிட்டாரா?” என எண்ணிேனன்.

11 கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற நான்
நிைனவுகூருகிேறன்.
ேதவேன, நீர் முற்காலத்தில் ெசய்த அற்புதமான

காரியங்கைள நான் நிைனவுகூருகிேறன்.
12 நீர் ெசய்தவற்ைறக்குறித்து ேயாசித்ேதன்.
அக்காரியங்கைள நான் நிைனத்ேதன்.

13 ேதவேன, உமது வழிகள் பரிசுத்தமானைவ.
ேதவேன, உம்ைமப்ேபான்று உயர்ந்தவர்

(ேமன்ைமயானவர்) எவருமில்ைல.
14 அற்புதமானக் காரியங்கைளச் ெசய்த ேதவன்
நீேர.
நீர் ஜனங்களுக்கு உமது மிகுந்த வல்லைமையக்

காண்பித்தீர்.
15 உமது வல்லைமயால் உமது ஜனங்கைளக்
காத்தீர்.
நீர் யாக்ேகாைபயும் ேயாேசப்பின்

சந்ததியினைரயும் காத்தீர்.
16 ேதவேன, தண்ணீர் உம்ைமக் கண்டு பயந்தது.
ஆழமான தண்ணீர் பயத்தால் நடுங்கிற்று.

17 கருேமகங்கள் தண்ணீைரப் ெபாழிந்தன.
உயர்ந்த ேமகங்களில் உரத்த இடிமுழக்கத்ைத

ஜனங்கள் ேகட்டார்கள்.
அப்ேபாது மின்னல்களாகிய உமது அம்புகள்

ேமகங்களினூேட பிரகாசித்தன.
18 உரத்த இடிமுழக்கங்கள் உண்டாயின.
உலகத்ைத மின்னல் ஒளியால் நிரப்பிற்று.
பூமி அதிர்ந்து நடுங்கிற்று.

19 ேதவேன, நீர் ஆழமான தண்ணீரில்
(ெவள்ளத்தில்) நடந்து ெசன்றீர்.
நீர் ஆழமான கடைலக் கடந்தீர்.
ஆனால் உமது பாதச்சுவடுகள் அங்குப்

பதியவில்ைல.
20 உமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப்ேபால் வழி
நடத்துவதற்கு
நீர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் பயன்படுத்தினீர்.

ஆசாபின் ஒரு மஸ்கீல்.
என் ஜனங்கேள, என் ேபாதைனகளுக்கு
ெசவிக்ெகாடுங்கள்.
நான் கூறுவனவற்ைறக் கவனித்துக்

ேகளுங்கள்.
2 நான் உங்களுக்கு இந்தக் கைதையக் கூறுேவன்.
நான் உங்களுக்கு இப்பழங்கைதையக் கூறுேவன்.

3 நாங்கள் இக்கைதையக் ேகட்ேடாம், அைத
நன்றாக அறிந்ேதாம்.
எங்கள் தந்ைதயர் இக்கைதையக் கூறினார்கள்.

4 நாங்கள் இக்கைதைய மறக்கவும்மாட்ேடாம்.
இறுதி தைலமுைற வைரக்கும் எங்கள் ஜனங்கள்

இக்கைதையச் ெசால்லிக்ெகாண்ேடயிருப்பார்கள்.
நாம் அைனவரும் கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்.
அவர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைளக்

குறித்துச் ெசால்ேவாம்.
5 கர்த்தர் யாக்ேகாேபாடு ஒரு உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்தார்.
ேதவன் இஸ்ரேவலருக்குச் சட்டத்ைத

(நீதிமுைறைய) ெகாடுத்தார்.
நம் முற்பிதாக்களுக்கு ேதவன் கட்டைளகைள
அளித்தார்.
தமது பின் சந்ததியினருக்கு அந்தச் சட்டங்கைளப்

ேபாதிக்குமாறு அவர் நம் முற்பிதாக்களுக்குக்
கூறினார்.

6 புது குழந்ைதகள் பிறப்பார்கள், அவர்கள்
இைனஞராக வளருவார்கள்.
அவர்கள் அக்கைதகைளத் தங்கள்

குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்வார்கள்.
இவ்வைகயில் கைடசி தைலமுைறயினர்

வைரக்கும் எல்ேலாரும் சட்டத்ைத
அறிந்திருப்பார்கள்.

7 எனேவ அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேதவைன
நம்புவார்கள்.
ேதவன் ெசய்தவற்ைற அவர்கள்

மறக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் கவனமாக அவரது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிவார்கள்.
8 தங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள ஜனங்கள்
அவர்கள் குழந்ைதகளுக்குச் ெசால்வார்களானால்,
அந்தக் குழந்ைதகள் அவர்களின்
முற்பிதாக்கைளப்ேபால் இருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் முற்பிதாக்கள் ேதவனுக்கு எதிராகத்

திரும்பினார்கள்.
அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் பிடிவாதமாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் ேதவ ஆவியானவருக்கு உண்ைமயாக

இருக்கவில்ைல.
9 எப்பிராயீமின் மனிதர்கள் ஆயுதங்கைளத்
தாங்கியிருந்தார்கள்,
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ஆனால் அவர்கள் யுத்தத்திலிருந்து
ஓடிப்ேபானார்கள்.

10 அவர்கள் ேதவேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையப் பின்பற்றவில்ைல.
அவரது ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிய அவர்கள்

மறுத்தார்கள்.
11 ேதவன் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைள
எப்பிராயீமின் மனிதர்கள் மறந்துவிட்டார்கள்.
அவர் காட்டிய அற்புதமான காரியங்கைள

அவர்கள் மறந்துப்ேபானார்கள்.
12 எகிப்தின் ேசாவானில் ேதவன்
அவர்களின் தந்ைதயருக்குத் தனது மிகுந்த

வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தினார்.
13 ேதவன் ெசங்கடைலப் பிளந்து ஜனங்கைள
அதனூேட நடத்திச்ெசன்றார்.
இருபுறங்களிலும் தண்ணீரானது உறுதியான

சுவராய் எழுந்து நின்றது.
14 ஒரு உயர்ந்த ேமகத்தினால் ேதவன் அவர்கைள
ஒவ்ெவாரு பகலிலும் வழிநடத்தினர்.
ஒவ்ேவார் இரவும் ஒரு ெநருப்புத் தூணின்

ஒளியினால் ேதவன் அவர்கைள வழிநடத்தினர்.
15 பாைலவனத்தின் பாைறைய ேதவன் பிளந்தார்.
நிலத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவர் அந்த

ஜனங்களுக்கு தண்ணீைரக் ெகாடுத்தார்.
16 கன்மைலயிலிருந்து
ஆறாகப் ெபருக்ெகடுக்கும் தண்ணீைர ேதவன்

வரவைழத்தார்!
17 ஆனால் ஜனங்கள் ேதவனுக்ெகதிராகத்
ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தனர்.
பாைலவனத்திலும் அவர்கள் மிக உன்னதமான

ேதவனுக்ெகதிராகத் திரும்பினார்கள்.
18 பின் அந்த ஜனங்கள் ேதவைன ேசாதிக்க
விரும்பினார்கள்.
தங்கள் இச்ைசைய நிைறேவற்றிக்

ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ேதவனிடம் உணைவக்
ேகட்டார்கள்.

19 அவர்கள் ேதவைனக்குறித்து முைறயிட்டு,
“பாைலவனத்தில் ேதவன் நமக்கு உணைவக்

ெகாடுக்கக்கூடுமா?
20 ேதவன் பாைறைய அடித்தார், ெபருெவள்ளம்
ெவளிப்பட்டது.
நிச்சயமாக, அவர் நமக்கு ெராட்டியும் (அப்பமும்)

இைறச்சியும் ெகாடுக்க முடியும்” என்றார்கள்.
21 அந்த ஜனங்கள் கூறியவற்ைற கர்த்தர் ேகட்டார்.
யாக்ேகாபிடம் ேதவன் ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன் இஸ்ரேவலிடம் ேகாபமைடந்தார்.

22 ஏெனனில் ஜனங்கள் அவைர நம்பவில்ைல.
ேதவன் அவர்கைளக் காக்கக்கூடுெமன அவர்கள்

நம்பவில்ைல.
23 ஆனால் ேதவன் ேமேலயுள்ள ேமகங்கைளத்
திறந்தார்.
உணவுக்கான மன்னா அவர்கள் மீது ெபாழிந்தது.
வானில் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு வானிலுள்ள
கிடங்கிலிருந்து
தானியங்கள் கீேழ ெகாட்டினாற்ேபால காட்சி

தந்தது.
25 ேதவதூதர்களின் உணைவ ஜனங்கள்
உண்டார்கள்.
அவர்கள் திருப்தியைடயும்வைர ேதவன்

மிகுதியான உணைவ அனுப்பினார்.

26 ேதவன் கிழக்கிலிருந்து ஒரு ெபருங்காற்று
வீசுமாறு ெசய்தார்.
காைடகள் மைழையப்ேபான்று அவர்கள் மீது

வீழ்ந்தன.
ேதமானிலிருந்து ேதவன் காற்ைற வீசச்ெசய்தார்.
பறைவகள் மிகுதியாக இருந்தைமயால் நீல

வானம் இருண்டது.
28 பாைளயத்தின் நடுேவ
கூடாரங்கைளச் சுற்றிலும் அப்பறைவகள்

வீழ்ந்தன.
29 அவர்களுக்கு உண்பதற்கு மிகுதியான உணவு
இருந்தது.
ஆனால் தங்களின் பசியால் தாங்கேள பாவம்

ெசய்யும்படி தங்கைள அவர்கள்
ஆட்படுத்திக்ெகாண்டார்கள்.

30 அவர்கள் தங்கள் பசிைய
அடக்கிக்ெகாள்ளவில்ைல.
எனேவ அவர்கள் பறைவகளின் இரத்தம் வடிந்து

ேபாகும்வைர காத்திராது அக்காைடகைள
உண்டார்கள்.

31 ேதவன் அந்த ஜனங்களிடம் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டார்.
அவர்களில் பலைரக் ெகான்றுேபாட்டார்.
பல ஆேராக்கியமான இைளஞர்கள் இறக்கும்படி

ெசய்தார்.
32 ஆனால் ஜனங்கேளா இன்னும் பாவம்
ெசய்தார்கள்!
ேதவன் ெசய்ய வல்ல அற்புதமான காரியங்கைள

அவர்கள் சார்ந்திருக்கவில்ைல.
33 எனேவ ேதவன் அவர்கள் பயனற்ற
வாழ்க்ைகையச்
சில அழிவுகளினால் முடிவுறச் ெசய்தார்.

34 ேதவன் சிலைரக் ெகான்றேபாது மற்ேறார்
அவைரப் பின்பற்றினார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பின்ேன விைரந்ேதாடி

வந்தார்கள்.
35 ேதவேன அவர்கள் கன்மைலெயன்று அந்த
ஜனங்கள் நிைனவுக்கூர்ந்தார்கள்.
மிக உன்னதமான ேதவன் அவர்கைளக்

காப்பாற்றினார் என்பைத நிைனத்து பார்த்தார்கள்.
36 அவர்கள் அவைர ேநசித்ததாக கூறினார்கள்,
ஆனால் ெபாய் கூறினார்கள்.
அவர்கள் உறுதியாக இருக்கவில்ைல.

37 அவர்கள் இருதயங்கள் உண்ைமயாகேவ
ேதவேனாடு இருக்கவில்ைல.
ஆண்டவர் அவர்கேளாடு ெசய்த

உடன்படிக்ைகக்கு நம்பிக்ைகக்குரியவர்களாக
நடந்துக்ெகாள்ளவில்ைல.

38 ஆனால் ேதவன் இரக்கமுள்ளவராயிருந்தார்.
அவர்கள் பாவங்களுக்காக அவர் அவர்கைள

மன்னித்தார்.
அவர் அவர்கைள அழிக்கவில்ைல. பலமுைற ேதவன்
அவரது ேகாபத்ைத அடக்கிக் ெகாண்டார்.
ேதவன் தாம் மிகுந்த ேகாபமைடயாதபடி

பார்த்துக்ெகாண்டார்.
39 அவர்கள் ஜனங்கேள என்பைத ேதவன்
நிைனவுக்கூர்ந்தார்.
ஜனங்கள் வீசும் காற்ைறப் ேபான்றவர்கள், பின்பு

அது மைறந்துப்ேபாகும்.
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40 ஓ! அந்த ஜனங்கள் பாைலவனத்தில் ேதவனுக்கு
மிகவும் வருத்தத்ைத ஏற்படுத்தினார்கள்!
அவருக்கு மிகுந்த விசனமைடயச் ெசய்தார்கள்.

41 மீண்டும், மீண்டும் அந்த ஜனங்கள் ேதவனுைடய
ெபாறுைமைய ேசாதித்தார்கள்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைர அவர்கள்

உண்ைமயாகேவ புண்படுத்தினார்கள்.
42 ேதவனுைடய வல்லைமைய அந்த ஜனங்கள்
மறந்துவிட்டார்கள்.
பைகவரிடமிருந்து பலமுைற ேதவன் அவர்கைளக்

காத்தார் என்பைத அவர்கள் மறந்தார்கள்.
43 எகிப்தில் ஆண்டவர் நடத்திய அற்புதங்கைளயும்,
ேசாவானின் களங்களில் (வயல்களில்) நடந்த

அற்புதங்கைளயும் அவர்கள் மறந்தார்கள்.
44 ேதவன் ஆறுகைள இரத்தமாக்கினார்.
எகிப்தியர்கள் அந்த தண்ணீைரப் பருக

முடியவில்ைல.
45 ேதவன் கூட்டமாக வண்டுகைள அனுப்பினார்,
அைவ எகிப்தியைரக் கடித்தன.
ேதவன் தவைளகைள அனுப்பினார். அைவ

எகிப்தியரின் வாழ்க்ைகையக் ெகடுத்தன.
46 ேதவன் அவர்கள் பயிர்கைளப் புழு
பூச்சிகளுக்குக் ெகாடுத்தார்.
அவர்களின் பிற தாவரங்கைள

ெவட்டுக்கிளிகளுக்குக் ெகாடுத்தார்.
47 ேதவன் அவர்களின் திராட்ைசக் ெகாடிகைளக்
கல்மைழயால் அழித்தார்.
அவர்களின் மரங்கைள அழிக்கப்

ெபருங்கல்மைழையப் பயன்படுத்தினார்.
48 கல்மைழயால் ேதவன் அவர்கள் விலங்குகைளக்
ெகான்றார்.
அவர்கள் மந்ைதகள் (ஆடு, மாடுகள்) மின்னலால்

தாக்குண்டு மடிந்தன.
49 ேதவன் எகிப்தியருக்கு அவரது ேகாபத்ைதக்
காண்பித்தார்.
அவர்களுக்கு எதிராக அழிக்கும் ேதவதூதர்கைள

அனுப்பினார்.
50 ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக் காட்ட ஒரு
வழிையக் கண்டார்.
அவர் அந்த ஜனங்கள் வாழ அனுமதிக்கவில்ைல.
ெகாடிய ேநாயால் அவர்கள் மடியச் ெசய்தார்.

51 எகிப்தின் முதற்ேபறான ஆண் குழந்ைதகைள
ேதவன் ெகான்றார்.
காமின் குடும்பத்தில் முதற்ேபறான

எல்லாவற்ைறயும் அவர் ெகான்றார்.
52 அப்ேபாது ேதவன் இஸ்ரேவலைர ஒரு
ேமய்ப்பைனப்ேபால் வழிநடத்தினார்.
அவர் தமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப் ேபால்

பாைலவனத்தினூேட வழிநடத்திச் ெசன்றார்.
53 அவர் தமது ஜனங்கைளப் பத்திரமாக வழிகாட்டி
நடத்தினார்.
ேதவனுைடய ஜனங்கள் அஞ்ச ேவண்டியது

எதுவுமில்ைல.
ேதவன் அவர்களது பைகவர்கைளச் ெசங்கடலில்

அமிழச் ெசய்தார்.
54 ேதவன் அவரது ஜனங்கைள அவரது பரிசுத்த
ேதசத்திற்கு வழிநடத்தினார்.
தமது வல்லைமயால் எடுத்துக்ெகாண்ட மைலக்கு

அவர்கைள அைழத்துச் ெசன்றார்.

55 பிற ேதசத்தினைர அந்நாட்டிலிருந்து
ேபாகும்படியாக ேதவன் கட்டாயப்படுத்தினார்.
ேதவன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தினருக்கும் ேதசத்தில்

அவரவர்களின் பங்ைகக் ெகாடுத்தார்.
ேதவன் ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரத்தினருக்கும் வசிப்பதற்கு வீட்ைடத்
தந்தார்.

56 ஆனால் அவர்கள் மிக உன்னதமான ேதவைன
ேசாதித்து அவைர விசனத்திற்குள்ளாக்கினார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படியவில்ைல.
57 இஸ்ரேவலர் ேதவனிடமிருந்து விலகிச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் தந்ைதயர் ெசய்தாற்ேபான்று
அவர்கள் அவருக்ெகதிராகத் திரும்பினார்கள்.
எறியும் வில்ைலப்ேபான்று அவர்கள் தங்கள்

ேபாக்கிைன மாற்றிக்ெகாண்டார்கள்.
58 இஸ்ரேவலர் உயர்ந்த பீடங்கைளக் கட்டி,
ேதவைன ேகாபமைடயச் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குச் சிைலகைள

எழுப்பி, ேதவைன ெபாறாைம அைடயச்
ெசய்தார்கள்.

59 ேதவன் இைதக் ேகட்டு மிகுந்த
ேகாபமைடந்தார்.
அவர் இஸ்ரேவலைர முற்றிலும் தள்ளினார்.

60 ேதவன் சீேலாவிலுள்ள பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
விட்டு நீக்கினார்.
ஜனங்கேளாடு கூட ேதவன் அக்கூடாரத்தில்

வாழ்ந்திருந்தார்.
61 பிற ேதசங்கள் அவரது ஜனங்கைளச் சிைற
பிடிக்க, ேதவன் அனுமதித்தார்.
பைகவர்கள் ேதவனுைடய “அழகிய நைகைய”

எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
62 ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்ெகதிராகத் தமது
ேகாபத்ைதக் காட்டினார்.
அவர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படும்படியாக

அனுமதித்தார்.
63 இைளஞர்கள் மரணமைடயும்படியாக
எரிக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் மணக்க ேவண்டிய இளம் ெபண்கள்

திருமணப்பாடல் எைதயும் பாடவில்ைல.
64 ஆசாரியர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் விதைவகள் அவர்களுக்காக

அழவில்ைல.
65 இறுதியாக, தூக்கத்திலிருந்து விழித்ெதழும் ஒரு
மனிதைனப்ேபால நம் ஆண்டவர் எழுந்திருந்தார்.
அவர் மிகுதியாகத் திராட்ைசரசத்ைதப் பருகிய

வீரைனப்ேபால காணப்பட்டார்.
66 ேதவன் தமது பைகவர்கைள பின்வாங்கச்
ெசய்து, அவர்கைள முறியடித்தார்.
ேதவன் தமது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்து,

என்ெறன்றும் அவர்கள் அவமானமுறும்படி ெசய்தார்.
67 ஆனால் ேதவன் ேயாேசப்பின் குடும்பத்ைத
நிராகரித்தார்.
எப்பிராயீமின் குடும்பத்தாைர ேதவன்

ஏற்கவில்ைல.
68 இல்ைல, ேதவன் யூதாவின் ேகாத்திரத்தினைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
ேதவன், தாம் ேநசிக்கும் சீேயான் மைலையத்

ேதர்ந்துக் ெகாண்டார்.
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69 அம்மைலயின் ேமல் உயரத்தில் ேதவன் அவரது
பரிசுத்த ஆலயத்ைதக் கட்டினார்.
பூமிையப் ேபால என்ெறன்றும் இருக்கும்படியாக

ேதவன் அவரது பரிசுத்த ஆலயத்ைதக் கட்டினார்.
70 தனது விேசஷ பணியாளாக ேதவன் தாவீைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
தாவீது ஆட்டுத் ெதாழுவங்கைளக்

காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் ேதவன் அவைன அப்பணியிலிருந்து

அகற்றினார்.
71 தாவீது மந்ைத ஆடுகைள ேமய்த்துக்
ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் ேதவன் அவைன அவ்ேவைலயிலிருந்து

அகற்றினார்.
ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக் கவனிக்கும்
ேவைலைய தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தார்.
ேதவனுைடய ெசாத்தாகிய யாக்ேகாபின்

ஜனங்கைளயும் இஸ்ரேவலரின் ஜனங்கைளயும்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப அவனுக்கு அளித்தார்.

72 தாவீது அவர்கைள பரிசுத்த இருதயத்ேதாடும்,
மிகுந்த ஞானத்ேதாடும் வழிநடத்தினான்.

ஆசாபின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவேன, சில ஜனங்கள் மற்ற
நாடுகளிலிருந்து உமது ஜனங்கேளாடு
ேபாரிட வந்தார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைத
அழித்தார்கள்.
அவர்கள் எருசேலைமப் பாழக்கிச் ெசன்றார்கள்.

2 காட்டுப் பறைவகள் உண்ணும்படி பைகவர்கள்
உமது ஊழியக்காரனின் சரீரங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள்.
உம்ைமப் பின்பற்றுேவாரின் சரீரங்கைளக் காட்டு

விலங்குகள் உண்ணும்படி விட்டுச்ெசன்றார்கள்.
3 ேதவேன, இரத்தம் தண்ணீராகப்
ெபருக்ெகடுத்ேதாடும் வைரக்கும் பைகவன் உமது
ஜனங்கைளக் ெகான்றான்.
மரித்த உடல்கைளப் புைதப்பதற்ெகன ஒருவனும்

விட்டு ைவக்கப்படவில்ைல.
4 எங்கைளச் சுற்றிலுமுள்ள நாடுகள் எங்கைள
இழிவுப்படுத்தின.
எங்கைளச் சூழ வாழ்ந்த ஜனங்கள் எங்கைள மனம்

ேநாகச்ெசய்தனர்.
5 ேதவேன, என்ெறன்றும் எங்கேளாடு
ேகாபம்ெகாள்வீரா?
உமது ஆழ்ந்த உணர்ச்சிகள் ெதாடர்ந்து

ெநருப்ைபப் ேபால் எரியுமா?
6 ேதவேன, உம்ைம அறியாத ேதசங்களின் மீது
உமது ேகாபத்ைதத் திருப்பும்.
உமது நாமத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளாத

ேதசங்களின்மீது உமது ேகாபத்ைதத் திருப்பும்.
7 அத்ேதசங்கள் யாக்ேகாைப அழித்தன.
அவர்கள் யாக்ேகாபின் நாட்ைட அழித்தார்கள்.

8 ேதவேன, எங்கள் முற்பிதாக்களின் பாவத்திற்காக
எங்கைளத் தண்டியாேதயும்.
விைரயும், எங்களுக்கு உமது இரக்கத்ைதக்

காட்டும்!
நீர் எங்களுக்கு மிகவும் ேதைவயானவர்!

9 எங்கள் மீட்பராகிய ேதவேன, எங்களுக்கு
உதவும்!

எங்களுக்கு உதவும்! எங்கைளக் காப்பாற்றும்!
உமது நாமத்துக்கு அது மகிைமைய தரும்.
உமது நாமத்தின் நன்ைமக்காக எங்கள்

பாவங்கைள அழித்துவிடும்.
10 பிறேதசங்கள் எங்களிடம், “உங்கள் ேதவன்
எங்ேக?
அவர் உங்களுக்கு உதவக் கூடாதா?” என்று

ேகட்கவிடாேதயும்.
ேதவேன, நாங்கள் பார்க்கும்படி அவர்கைளத்
தண்டியும்.
உமது பணியாட்கைளக் ெகான்றதற்காக

அவர்கைளத் தண்டியும்.
11 சிைறப்பட்டவர்களின் துன்பக் குரைல நீர்
ேகளும்!
ேதவேன, உமது மிகுந்த வல்லைமையப்

பயன்படுத்தி மரணத்திற்ெகன்று ேதர்ந்து ெகாண்ட
அந்த ஜனங்கைளக் காப்பாற்றும்.

12 ேதவேன, எங்கைளச் சுற்றிலும் வாழும் ஜனங்கள்
எங்களுக்குச் ெசய்தைதப் பார்க்கிலும்
ஏழு மடங்கு அவர்கைளத் தண்டியும்.
உம்ைம அவமானப்படுத்தியதற்காய் அவர்கைளத்

தண்டியும்.
13 நாங்கள் உமது ஜனங்கள். நாங்கள் உமது
மந்ைதயின் ஆடுகள்.
நாங்கள் உம்ைம என்ெறன்றும் துதிப்ேபாம்.
ேதவேன, என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் நாங்கள்

உம்ைமத் துதிப்ேபாம்.
“உடன்படிக்ைகயின் அல்லிகள்” என்னும் பாடைல
இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த

துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, என்ைனக்
ேகளும்.
நீர் ேயாேசப்பின் ஆடுகைள (ஜனங்கைள)

வழி நடத்துகிறீர்.
ேகருபீன்கள் ேமல் ராஜாவாக நீர் வீற்றிருக்கிறீர்.
நாங்கள் உம்ைமப் பார்க்கட்டும்.

2 இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, உமது ெபருைமைய
எப்பிராயீமுக்கும் ெபன்யமீனுக்கும், மனாேசக்கும்
காட்டும்.
வந்து எங்கைளக் காப்பாற்றும்.

3 ேதவேன, எங்கைள மீண்டும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எங்கைள ஏற்றருளும், எங்கைளக் காப்பாற்றும்.

4 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
எப்ேபாது நீர் எங்கள் ெஜபங்கைளக் ேகட்பீர்?
என்ெறன்ைறக்கும் எங்கேளாடு

ேகாபமாயிருப்பீேரா?
5 உமது ஜனங்களுக்கு நீர் கண்ணீைரேய
உணவாகக் ெகாடுத்தீர்.
உமது ஜனங்களின் கண்ணீர் நிரம்பிய

பாத்திரத்ைதேய உமது ஜனங்களுக்கு நீர்
ெகாடுத்தீர்.
அதுேவ அவர்கள் பருகும் தண்ணீராயிற்று.

6 எங்கள் சுற்றத்தினர் சண்ைடயிடுவதற்கான
ெபாருளாக எங்கைள மாற்றினீர்.
எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளப் பார்த்து

நைகக்கிறார்கள்.
7 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, எங்கைள மீண்டும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எங்கைள ஏற்றருளும், எங்கைளக் காப்பாற்றும்.
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8 கடந்த காலத்தில் எங்கைள முக்கியமான ஒரு
தாவரத்ைதப்ேபான்று நடத்தி வந்தீர்.
நீர் உமது “திராட்ைசக்ெகாடிைய” எகிப்திலிருந்து

ெகாண்டுவந்தீர்.
இத்ேதசத்திலிருந்து பிறர் விலகிப்ேபாகுமாறு
கட்டாயப்படுத்தினீர்.
உமது “திராட்ைசக் ெகாடிைய” நீர் இங்கு நட்டு

ைவத்தீர்.
9 “திராட்ைசக்ெகாடிக்காக” நீர் நிலத்ைதப்
பண்படுத்தினீர்.
அதன் ேவர்கள் ேவரூன்றிச் ெசல்வதற்கு நீர்

உதவினீர்.
உடேன அத் “திராட்ைசக்ெகாடி” ேதசெமங்கும்

படர்ந்தது.
10 அது பர்வதங்கைள மூடிற்று.
அதன் இைலகள் ெபரும் ேகதுரு மரங்களுக்கு

நிழல் தந்தன.
11 அதன் ெகாடிகள் மத்தியதைரக் கடல்
வைரக்கும் படர்ந்தது.
அதன் கிைளகள் ஐபிராத்து நதிவைரக்கும்

ெசன்றது.
12 ேதவேன, உமது “திராட்ைசக்ெகாடி” ையப்
பாதுகாக்கும் சுவர்கைள ஏன் இடித்துத் தள்ளினீர்?
இப்ேபாது வழிநடந்து ெசல்பவன் ஒவ்ெவாருவனும்

திராட்ைசக் கனிகைளப் பறித்துச் ெசல்கிறான்.
13 காட்டுப்பன்றிகள் வந்து உமது “திராட்ைசக்
ெகாடியின்” மீது நடந்து ெசல்கின்றன.
காட்டு மிருகங்கள் வந்து அதன் இைலகைளத்

தின்கின்றன.
14 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, மீண்டும் வாரும்.
பரேலாகத்திலிருந்து கீேழ உமது

“திராட்ைசக்ெகாடி” ையப் பார்த்து அதைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

15 ேதவேன, உமது ைககளால் நட்ட “திராட்ைசக்
ெகாடிையப்” பாரும்.
நீர் வளர்த்ெதடுத்த இளைமயான ெசடிைய நீர்

பாரும்.
16 உலர்ந்த சருைகப்ேபால் உமது “திராட்ைசக்
ெகாடி” ெநருப்பில் எரிக்கப்பட்டது.
நீர் அதனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு, அதைன அழித்தீர்.

17 ேதவேன, உமது வலது பக்கத்தில் நின்ற உமது
குமாரைன ெநருங்கும்.
நீர் வளர்த்ெதடுத்த உமது மகனிடம் ெநருங்கி

வாரும்.
18 அவர் மீண்டும் உம்ைம விட்டுச் ெசல்லமாட்டார்.
அவர் வாழட்டும், அவர் உமது நாமத்ைதத்

ெதாழுதுெகாள்வார்.
19 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தேர,
எங்களிடம் மீண்டும் வாரும்.
எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும், எங்கைளக்

காப்பாற்றும்.
கித்தீத் என்னும் இைசக்கருவிைய வாசிக்கும்

இராகத் தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த பாடல்களுள்
ஒன்று.

நமது ெபலனாகிய ேதவைனப் பாடி
மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவைன ேநாக்கி

மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரியுங்கள்.

2 இைசையத் ெதாடங்குங்கள், தம்புராைவ
வாசியுங்கள்.
வீைணையயும் சுரமண்டலத்ைதயும் இைசயுங்கள்.

3 மாதப்பிறப்பு நாளில் எக்காளம் ஊதுங்கள்.
முழு நிலவின் நாளில் எக்காளம் ஊதுங்கள்.
அப்ேபாது நம் விடுமுைற ஆரம்பமாகிறது.

4 அது இஸ்ரேவலருக்கு சட்டமாக
வகுக்கப்பட்டிருந்தது.
ேதவன் அக்கட்டைளைய யாக்ேகாபிற்குக்

ெகாடுத்தார்.
5 ேதவன் ேயாேசப்ைப எகிப்திலிருந்து அைழத்துச்
ெசன்றேபாது அவேனாடு இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்தார்.
எகிப்தில், எங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத

ெமாழிைய நாங்கள் ேகட்ேடாம்.
6 ேதவன், “உனது ேதாள்களிலிருந்து பாரத்ைத
இறக்கியிருக்கிேறன்.
உன்னிடமிருந்து பணியாட்களின் கூைடைய

விழப்பண்ணிேனன்.
7 நீங்கள் ெதால்ைலகளில் சிக்குண்டிருந்தீர்கள்.
நீங்கள் உதவிக்காகக் கூப்பிட்டீர்கள், நான்

உங்கைள விடுவித்ேதன்.
புயல் ேமகங்களில் மைறந்திருந்து உங்களுக்குப்
பதிலளித்ேதன்.
ேமரிபாவின் தண்ணீரண்ைடயில் நான் உங்கைள

ேசாதித்ேதன்.”
8 “எனது ஜனங்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்.
அப்ேபாது என் உடன்படிக்ைகைய உங்களுக்குத்

தருேவன்.
இஸ்ரேவேல, நான் ெசால்வைத தயவாய்க்ேகள்!

9 ேவற்றுநாட்டார் ெதாழுதுெகாள்ளும் ெபாய்
ெதய்வங்கைள
நீ ெதாழுதுெகாள்ளாேத.

10 கர்த்தராகிய நாேன உன் ேதவன்.
நான் உன்ைன எகிப்திலிருந்து வரவைழத்ேதன்.
இஸ்ரேவேல, உன் வாையத் திற,
நான் உன்ைனப் ேபாஷிப்ேபன்.

11 “ஆனால் என் ஜனங்கள் எனக்குச்
ெசவிசாய்க்கவில்ைல.
இஸ்ரேவல் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல.

12 எனேவ அவர்கள் ெசய்ய விரும்பியைதச்
ெசய்யுமாறு அனுமதித்ேதன்.
இஸ்ரேவலர் அவர்கள் விரும்பியவற்ைறெயல்லாம்

ெசய்தார்கள்.
13 என் ஜனங்கள் நான் கூறுவைதக் ேகட்டு
நடந்தால்,
என் விருப்பப்படிேய வாழ்ந்தால்,

14 அப்ேபாது நான் அவர்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்ேபன்.
இஸ்ரேவலருக்குத் ெதால்ைல தரும் ஜனங்கைளத்

தண்டிப்ேபன்.
15 கர்த்தருைடய பைகவர்கள் அச்சத்தால்
நடுங்குவார்கள்.
அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும்

தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
16 ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்குச் சிறந்த
ேகாதுைமைய ெகாடுப்பார்.
அவர்கள் திருப்தியைடயும்வைர கன்மைலயானவர்

அவரது ஜனங்களுக்குத் ேதைனக் ெகாடுப்பார்.”
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ஆசாபின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவன் ேதவர்களின் சைபயில் நிற்கிறார்.
ேதவர்களின் கூட்டத்தில் அவேர நீதிபதி.

2 ேதவன், “எத்தைனக் காலம் நீங்கள்
ஜனங்கைளத் தகாதபடி நியாயந்தீர்ப்பீர்கள்?
தீயவர்கைளத் தண்டைன இல்லாமல் எவ்வளவு

காலம் தப்பிக்கச் ெசய்வீர்கள்?”
3 “ஏைழகளுக்கும் அநாைதகளுக்கும்
ஆதரவளியுங்கள்.
அந்த ஏைழகளின் உரிைமகளுக்குப்

பாதுகாப்பளியுங்கள்.
4 ஏைழகளுக்கும் திக்கற்ேறாருக்கும் உதவுங்கள்.
அவர்கைளத் தீேயாரிடமிருந்து காப்பாற்றுங்கள்.

5 “அவர்கள் நிகழ்வது என்னெவன்று அறியார்கள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளார்கள்!
அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத அவர்கள்
அறியார்கள்.
அவர்கள் உலகம் அவர்கைளச் சுற்றிலும் வீழ்ந்து

ெகாண்டிருக்கிறது!” என்கிறார்.
6 நான் (ேதவன்),
“நீங்கள் ேதவர்கள். மிக உன்னதமான

ேதவனுைடய குமாரர்கள்.
7 ஆனால் நீங்கள் எல்லா ஜனங்களும்
மடிவைதப்ேபால மடிவீர்கள்.
பிற எல்லாத் தைலவர்கைளயும்ேபால நீங்களும்

மடிவீர்கள்” என்று ெசால்லுகிேறன்.
8 ேதவேன! எழுந்தருளும்! நீேர நீதிபதியாயிரும்!
ேதவேன, ேதசங்களுக்ெகல்லாம் நீேர

தைலவராயிரும்!
ஆசாபின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவேன, அைமதியாய் இராேதயும்!
உமது ெசவிகைள

மூடிக்ெகாள்ளாேதயும்!
ேதவேன தயவாய் எைதயாவது ேபசும்.

2 ேதவேன, உமது பைகவர்கள் உமக்ெகதிராகத்
திட்டங்கள் வகுக்கிறார்கள்.
உமது பைகவர்கள் உடேன தாக்குதல்

ஆரம்பிக்கக்கூடும்.
3 உமது ஜனங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் இரகசிய
திட்டஙகைள வகுக்கிறார்கள்.
நீர் ேநசிக்கும் ஜனங்களுக்கு எதிராக உமது

பைகவர்கள் திட்டங்கைள கலந்து
ஆேலாசிக்கிறார்கள்.

4 பைகவர்கள் இவ்வாறு
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்: “வாருங்கள், நாம்
பைகவர்கைள முற்றிலும் அழிப்ேபாம்.
பின்பு ஒருநாளும் ஒருவனும் ‘இஸ்ரேவல்’ என்னும்

ெபயைர நிைனவு கூரமாட்டான்.”
5 ேதவேன, அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் உமக்கும்
நீர் எங்கேளாடு ெசய்த உமது உடன்படிக்ைகக்கும்

எதிராகப் ேபாராட ஒருமித்துக் கூடினார்கள்.
6 அப்பைகவர்கள் எங்கைள எதிர்க்க ஒருமித்துச்
ேசர்ந்தார்கள்.
இஸ்மேவலராகிய ஏேதாமியரும், ேமாவாபியரும்,

ஆகாரின் சந்ததியினரும், ேகபாலரும்,
அம்ேமானியரும், அமேலக்கியரும், ெபலிஸ்தரும்,
தீருவில் வசிக்கும் ஜனங்களும், ஆகிய எல்ேலாரும்
எங்கைள எதிர்க்க ஒருமித்துக் கூடினார்கள்.

8 அசீரியரும்கூட அந்த ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்தார்கள்.
ேலாத்தின் சந்ததியினர் மிகுந்த வல்லைம

ெபறும்படிச் ெசய்தார்கள்.
9 ேதவேன, மீதியானியைரத் ேதாற்கடித்தைதப்
ேபாலவும்
கீேசான் நதியருேக சிெசரா மற்றும் யாபீன்

ஜனங்கைளத் ேதாற்கடித்தைதப்ேபாலவும்
பைகவைனத் ேதாற்கடியும்.

10 நீர் அவர்கைள எந்ேதாரில் ேதாற்கடித்தீர்.
அவர்கள் சரீரங்கள் நிலத்தில் விழுந்து அழிந்தன.

11 ேதவேன, பைகவனின் தைலவர்கைளத்
ேதாற்கடியும்.
ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும் ெசய்தபடிேய ெசய்யும்.
ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும் ெசய்தபடிேய

ெசய்யும்.
12 ேதவேன, அந்த ஜனங்கள்
உமது ேதசத்ைத விட்டுப் ேபாகும்படியாக

எங்கைள வற்புறுத்த விரும்பினார்கள்!
13 ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளக் காற்றில் பறக்கும்
பதராகப் பண்ணும்.
காற்றுப் பறக்கடிக்கும் புல்ைலப்ேபால் அந்த

ஜனங்கைளச் சிதறடியும்.
14 ெநருப்பு காட்ைட அழிப்பைதப்ேபாலவும்
ெபருெநருப்பு மைலகைளச் சுடுவது ேபாலவும்

பைகவைன அழித்துப்ேபாடும்.
15 ேதவேன, புயலில் அைலக்கழிக்கப்படும்
துகைளப்ேபால அந்த ஜனங்கைள துரத்திவிடும்.
அவர்கைள அைசயும், அவர்கைளப்

ெபருங்காற்ைறப்ேபால நின்று பறக்கடியும்.
16 ேதவேன அவர்கள் உண்ைமயிேலேய
ேசார்வுைடயவர்கள் என்பைத அந்த ஜனங்கள்
அறியும்படி அவர்களுக்குப் ேபாதியும்.
அப்ேபாது அவர்கள் உமது நாமத்ைத

ெதாழுதுெகாள்ள விரும்புவார்கள்!
17 ேதவேன, அந்த ஜனங்கைள அச்சுறுத்தி,
அவர்கள் என்ெறன்றும் ெவட்கமைடயச் ெசய்யும்.
அவர்கைள இழிவுப்படுத்தி, அழித்துப்ேபாடும்.

18 அப்ேபாது நீேர ேதவெனன்று அவர்கள்
அறிவார்கள்.
உமது நாமம் ேயேகாவா என்பைதயும் அவர்கள்

அறிவார்கள்.
மிக உன்னதமான ேதனாகிய நீர்
உலகம் முழுவதற்கும் ேதவன் என்பைதயும்

அவர்கள் அறிவார்கள்.
கீத்தித் என்னும் வாத்தியத்தில் இைசக்கும் இராகத்
தைலவனுக்குக் ேகாராகின் குடும்பம் அளித்த ஒரு

துதிப் பாடல்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, உமது
ஆலயம் உண்ைமயிேலேய இனிைமயானது.

2 கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்திற்குள்
நுைழவதற்கு என்னால் காத்திருக்க முடியாது.
ஏெனனில் நான் மிகுந்த ஆவலாய் இருக்கிேறன்.
என் அவயவங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஜீவனுள்ள
ேதவேனாடு இருப்பைதேய விரும்புகிறது.

3 என் ராஜாேவ, என் ேதவேன, சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ, குருவிகளுக்கும்,
அைடக்கலான் குருவிகளுக்கும் உம்முைடய
ஆலயத்தில் வீடுகள் உண்டு.
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உமது பலிபீடத்தருேக அப்பறைவகள் தங்கள்
கூடுகைள அைமக்கும், அங்கு அவற்றின்
குஞ்சுகைளப் ெபறும்.

4 உமது ஆலயத்தில் வாழும் ஜனங்கள் மிகுந்த
பாக்கியமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் உம்ைமத்

துதித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
5 தங்கள் இருதயத்தில் கீதங்கைளப் பாடிக்
ெகாண்டு
ஆலயத்திற்கு வருகிற ஜனங்கள் மிகுந்த

சந்ேதாஷமாயிருக்கிறார்கள்.
6 அவர்கள் அழுைகயின் பள்ளத்தாக்கின் வழியாகப்
பயணம் ெசய்கிறார்கள்.
ேதவன் அைத ஒரு நீரூற்றாகச் ெசய்கிறார்.
இைலயுதிர்கால மைழயின் தண்ணீரால் குளங்கள்

ேதான்றும்.
7 ேதவைனச் சந்திப்பதற்காக சீேயானுக்குச்
ெசல்லும் வழியில்
ஜனங்கள் ஒரு ஊரிலிருந்து மற்ெறாரு ஊருக்கு

பயணமாகிறார்கள்.
8 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
என் ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
யாக்ேகாபின் ேதவேன, எனக்குச் ெசவிெகாடும்.

9 ேதவேன, எங்கள் பாதுகாவலைரப்
(ேகடகத்ைதப்) பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜா மீது இரக்கமாயிரும்.

10 ேவறிடங்களில் ெசலவிடும் ஆயிரம் நாட்கைளக்
காட்டிலும் உமது ஆலயத்தில் இருக்கும் ஒேர நாள்
நல்லது.
எனது ேதவனுைடய வீட்டின் வாசலில் நிற்பேதா

தீயவனின் வீட்டில் வாழ்வைதக் காட்டிலும் நல்லது.
11 கர்த்தர் நமது ேகடகமும் மகிைம வாய்ந்த
அரசருமானவர்.
தயவினாலும் மகிைமயாலும் ேதவன் நம்ைம

ஆசீர்வதிக்கிறார்.
அவைரப் பின்பற்றிக் கீழ்ப்படிகிற ஜனங்களுக்கு
ேதவன் எல்லா நல்ல ெபாருள்கைளயும் தருகிறார்.

12 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன,
உம்ைம நம்புகிற ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ

சந்ேதாஷமானவர்கள்.
ேகாராகின் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த

ஒரு துதிப் பாடல்.
கர்த்தாேவ, உமது ேதசத்தின்ேமல்
தயவாயிரும்.
யாக்ேகாபின் ஜனங்கள் ஒரு அந்நிய

ேதசத்தில் அடிைமகளாக இருக்கிறார்கள்.
அடிைமப்பட்டவர்கைள மீண்டும் அவர்கள்

ேதசத்திற்கு அைழத்து வாரும்.
2 கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்கைள மன்னியும்!
அவர்கள் பாவங்கைள ேபாக்கிவிடும்!

3 கர்த்தாேவ, சினமாயிருப்பைத நீர் நிறுத்தும்.
கடுங்ேகாபமாக இராேதயும்.

4 எங்கள் ேதவனும் இரட்சகருமானவேர,
எங்களிடம் ேகாபமாயிருப்பைத விட்டு, விட்டு

எங்கைள மீண்டும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
5 நீர் என்ெறன்றும் ேகாபங்ெகாள்வீேரா?
6 தயவுகூரும், எங்கைள மீண்டும் வாழச் ெசய்யும்.
உமது ஜனங்கைள சந்ேதாஷப்படுத்தும்.

7 கர்த்தாேவ, எங்கைளக் காப்பாற்றும்.

நீர் எங்கைள ேநசிப்பைத எங்களுக்குக் காட்டும்.
8 ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறியைத நான் ேகட்ேடன்.
அவரது ஜனங்களுக்கும், உண்ைமயான

சீடர்களுக்கும் சமாதானம் உண்டாகுெமன்று
கர்த்தர் கூறினார்.
எனேவ மூடத்தனமான வாழ்க்ைக முைறக்கு

அவர்கள் மீண்டும் திரும்பிச் ெசல்லக் கூடாது.
9 ேதவன் தம்ைமப் பின்பற்றுேவாைர விைரவில்
மீட்பார்.
நமது ேதசத்தில் நாம் ெபருைமேயாடு விைரவில்

வாழுேவாம்.
10 ேதவனுைடய உண்ைமயான அன்பு அவைர
பின்பற்றுேவாைர வந்ைதைடயும்.
நன்ைமயும் சமாதானமும் முத்தமிட்டு அவர்கைள

வாழ்த்தும்.
11 பூமியின் ஜனங்கள் ேதவனிடம்
ேநர்ைமயானவர்களாயிருப்பார்கள்.
பரேலாகத்தின் ேதவனும் அவர்களுக்கு

நல்லவராக இருப்பார்.
12 கர்த்தர் நமக்குப் பல நல்ல ெபாருள்கைளத்
தருவார்.
நிலம் பல நல்ல பயிர்கைள விைளவிக்கும்.

13 நன்ைம ேதவனுக்கு முன்பாகச் ெசல்லும்.
அது அவருக்கு வழிைய ஆயத்தப்படுத்தும்.

தாவீதின் விண்ணப்பம்.
நான் ஒரு ஏைழ, உதவியற்ற மனிதன்.
கர்த்தாேவ, தயவாய் எனக்குச்

ெசவிெகாடுத்து என் ெஜபத்திற்குப் பதில்
தாரும்.

2 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமப் பின்பற்றுபவன்.
தயவாய் என்ைனப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்! நான்

உமது பணியாள்.
நீேர என் ேதவன். நான் உம்ைம நம்புகிேறன்.
எனேவ என்ைனக் காப்பாற்றும்.

3 என் ஆண்டவேர, என்னிடம் தயவாயிரும்.
நாள் முழுவதும் நான் உம்மிடம்

ெஜபித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
4 ஆண்டவேர, உமது ைககளில் என் ஜீவைன
ைவக்கிேறன்.
என்ைன மகிழ்ச்சியாக்கும். நான் உமது பணியாள்.

5 ஆண்டவேர, நீர் நல்லவர், கிருைபயுள்ளவர்.
உமது ஜனங்கள் உதவிக்காக உம்ைமக்

கூப்பிடுவார்கள்.
நீர் உண்ைமயாகேவ அந்த ஜனங்கைள

ேநசிக்கிறீர்.
6 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
இரக்கத்திற்கான ெஜபத்திற்குச் ெசவிெகாடும்.

7 கர்த்தாேவ, ெதால்ைலமிக்க காலத்தில் நான்
உம்மிடம் ெஜபித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நீர் பதிலளிப்பீர் என்பைத நான் அறிேவன்.

8 ேதவேன, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல.
நீர் ெசய்தவற்ைற ேவெறவரும் ெசய்ய முடியாது.

9 ஆண்டவேர, நீர் ஒவ்ெவாருவைரயும்
உண்டாக்கினீர்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து உம்ைம

ெதாழுதுெகாள்வார்கள் என்றும், அவர்கள்
எல்ேலாரும் உமது நாமத்ைத
ெபருைமப்படுத்துவார்கள் என்றும் நான் நம்புகிேறன்.
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10 ேதவேன, நீர் ேமன்ைமயானவர்!
நீர் அற்புதமான காரியங்கைளச் ெசய்கிறீர்.
நீேர, நீர் மட்டுேம ேதவன்!

11 கர்த்தாேவ, உமது வழிகைள எனக்குப்
ேபாதியும்.
நான் வாழ்ந்து உமது சத்தியங்களுக்குக்

கீழ்ப்படிேவன்.
உமது நாமத்ைதத் ெதாழுது ெகாள்வைதேய
என் வாழ்க்ைகயின் மிக முக்கியமான

காரியமாகக்ெகாள்ள எனக்கு உதவும்.
12 என் ஆண்டவராகிய ேதவேன, என் முழு
இருதயத்ேதாடும் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.
உமது நாமத்ைத என்ெறன்றும் துதிப்ேபன்.

13 ேதவேன, என்னிடம் மிகுந்த அன்பு காட்டுகிறீர்.
கீேழ மரணத்தின் இடத்திலிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
14 ேதவேன, ெபருைமமிக்க மனிதர்கள் என்ைனத்
தாக்குகிறார்கள்.
ெகாடிய மனிதர்களின் கூட்டம் என்ைனக்

ெகால்லமுயல்கிறது.
அம்மனிதர்கள் உம்ைம மதிப்பதில்ைல.

15 ஆண்டவேர, நீர் தயவும் இரக்கமும் உள்ள
ேதவன்.
நீர் ெபாறுைமயுைடயவர், உண்ைமயும் அன்பும்

நிைறந்தவர்.
16 ேதவேன, நீர் எனக்குச் ெசவிெகாடுப்பைத
எனக்குக் காண்பித்து, என்மீது தயவாயிரும்.
நான் உமது பணியாள்.
எனக்குப் ெபலைனத் தாரும்.
நான் உமது பணியாள்.
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
17 ேதவேன, நீர் எனக்கு உதவுவீர் என்பதற்கு ஒரு
அைடயாளத்ைதத் தாரும்.
என் பைகவர்கள் அந்த அைடயாளத்ைதக் கண்டு,

ஏமாற்றம்ெகாள்வார்கள்.
நீர் என் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு எனக்கு உதவுவீர்

என்பைத அது காட்டும்.
ேகாராகின் குடும்பம் அளித்த ஒரு துதிப் பாடல்.

எருசேலமின் பரிசுத்த மைலகளில் ேதவன்
தமது ஆலயத்ைதக் கட்டினார்.

2 இஸ்ரேவலின் ேவெறந்த இடத்ைதக்
காட்டிலும் சீேயானின் வாசற்கதவுகைள கர்த்தர்
ேநசிக்கிறார்.

3 ேதவனுைடய நகரேம, ஜனங்கள் உன்ைனக்
குறித்து ஆச்சரியமான காரியங்கைளக்
கூறுகிறார்கள்.

4 ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின் பட்டியைலயும்
ைவத்திருக்கிறார்.
அவர்களுள் சிலர் எகிப்திலும் பாபிேலானிலும்

வசிக்கிறார்கள்.
அவர்களுள் சிலர் ெபலிஸ்தியாவிலும், தீருவிலும்,

எத்திேயாப்பியாவிலும் பிறந்தார்கள்.
5 சீேயானில் பிறந்த ஒவ்ெவாருவைரயும் ேதவன்
அறிகிறார்.
மிக உன்னதமான ேதவன் அந்நகரத்ைதக்

கட்டினார்.
6 ேதவன் தமது எல்லா ஜனங்களின் பட்டியைலயும்
ைவத்திருக்கிறார்.

ஒவ்ெவாருவனும் எங்ேக பிறந்தான் என்பைதயும்
ேதவன் அறிகிறார்.

7 விேசஷ ஓய்வு நாட்கைளக் ெகாண்டாடுவதற்கு
ேதவனுைடய ஜனங்கள் எருசேலமுக்குப்
ேபாகிறார்கள்.
அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பாடிக்ெகாண்டும்
ஆடிக்ெகாண்டுமிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள், “எல்லா நல்லைவயும் எருசேலமிலிருந்து

வருகின்றன” என்றார்கள்.
ேகாராகின் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த
துதிப் பாடல். இது ேவதைன தரும் ஒரு ேநாையப்
பற்றியது. இது எஸ்ராகியனாகிய ஏமானின் மஸ்கீல்

என்னும் ஒரு பாடல்.
ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீேர எனது மீட்பர்.
இரவும் பகலும் நான் உம்ைம ேநாக்கி

ெஜபம் பண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
2 தயவாய் என் ெஜபங்கைளக் கவனித்துக் ேகளும்.
இரக்கத்திற்காய் ேவண்டும் என் ெஜபங்களுக்குச்

ெசவிெகாடும்.
3 இந்த ேநாயினால் என் ஆத்துமா
துயரமாயிருக்கிறது,
நான் விைரவில் மரிப்ேபன்.

4 ஏற்ெகனேவ ஜனங்கள் என்ைன மரித்தவைனப்
ேபான்றும்
வாழ ெபலனற்ற மனிதைனப் ேபான்றும் கருதி

நடத்துகிறார்கள்.
5 மரித்ேதாரிடம் என்ைனத் ேதடிப்பாருங்கள்.
உங்களிடமிருந்தும் உங்கள் பாதுகாப்பிலிருந்தும்

ெதாடர்பிழந்த நீங்கள் மறந்து ேபான மரித்த
ஜனங்களில் ஒருவைனப் ேபாலவும், கல்லைறயில்
கிடக்கும் பிணத்ைதப்ேபாலவும் நான் இருக்கிேறன்.

6 பூமியிலுள்ள அந்தத் துவாரத்தில் நீர் என்ைன
ைவத்தீர்.
ஆம், நீர் என்ைன இருண்ட இடத்தில் ைவத்தீர்.

7 ேதவேன, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயிருந்தீர்,
என்ைனத் தண்டித்தீர்.

8 என் நண்பர்கள் என்ைன விட்டுப் பிரிந்தார்கள்.
யாரும் ெதாடவிரும்பாத ஒருவைனப் ேபான்றும்

அவர்கள் என்ைனவிட்டு விலகினார்கள்.
நான் வீட்டில் அைடக்கப்பட்ேடன், நான் ெவளிேய
ெசல்ல முடியவில்ைல.

9 என் எல்லாத் துன்பங்களுக்காகவும் அழுவதால்
என் கண்கள் புண்படுகின்றன.
ேதவேன, உம்மிடம் ெதாடர்ந்து ெஜபம்
ெசய்கிேறன்!
ெஜபத்தில் என் கரங்கைள உமக்கு ேநராக

உயர்த்துகிேறன்.
10 கர்த்தாேவ, மரித்தவர்களுக்காக அற்புதங்கள்
நிகழ்த்துவீரா?
ஆவிகள் எழுந்து உம்ைமத் துதிக்குமா? இல்ைல!

11 கல்லைறகளில் இருக்கும் மரித்ேதார் உமது
அன்ைபக் குறித்துப் ேபசமுடியாது.
மரித்ேதாரின் உலகத்திலுள்ளவர்கள் உமது

உண்ைமையக் குறித்துப் ேபசமுடியாது.
12 இருளில் கிடக்கும் மரித்ேதார் நீர் ெசய்யும்
அற்புதமான காரியங்கைளப் பார்க்க முடியாது.
மறக்கப்பட்ேடாரின் உலகிலுள்ள மரித்ேதார் உமது

நன்ைமையக் குறித்துச் ெசால்ல முடியாது.
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13 கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு உதவேவண்டுெமன
உம்ைமக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் அதிகாைலயில் நான் உம்மிடம்

ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
14 கர்த்தாேவ, ஏன் என்ைனக் ைகவிட்டீர்?
ஏன் எனக்குச் ெசவிெகாடுக்க மறுக்கிறீர்?

15 என் இளைமப் பருவத்திலிருந்ேத நான்
ேசார்ந்து ேநாயாளியாயிருக்கிேறன்.
உமது ேகாபத்தால் துன்புற்ேறன், நான்

திக்கற்றவன்.
16 கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபம்
ெகாண்டிருந்தீர்.
உமது தண்டைன என்ைனக் ெகான்று

ெகாண்டிருக்கிறது.
17 வலியும் ேநாயும் எப்ேபாதும் என்ைன
வருத்துகின்றன.
என் வலியிலும் ேநாயிலும் நான்

அமிழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாக உணருகிேறன்.
18 கர்த்தாேவ, என் நண்பர்கைளயும்,
அன்பர்கைளயும், என்ைன விட்டு விலகுமாறு
ெசய்தீர்.
இருள் மட்டுேம என்னிடம் நிைலெகாண்டது.
எஸ்ராகியனாகிய ஏத்தானின் ஒரு மஸ்கீல்.
கர்த்தருைடய அன்ைபக்குறித்து
என்ைறக்கும் நான் பாடுேவன்.
என்ெறன்றுமுள்ள அவரது

உண்ைமையப்பற்றி நான் பாடுேவன்.
2 கர்த்தாேவ, உமது அன்பு என்ெறன்றும்
நிைலக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ நான்
நம்புகிேறன்.
உமது உண்ைம வானத்ைதப்ேபாலத்

ெதாடர்கிறது.
3 ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாேவாடு ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்ேடன்.

4 தாவீேத, உன் குடும்பம் என்ெறன்றும்
நிைலத்திருக்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
என்ெறன்ைறக்கும் உமது அரசு ெதாடருமாறு

ெசய்ேவன்” என்றார்.
5 கர்த்தாேவ, நீர் வியக்கத்தக்க காரியங்கைளச்
ெசய்கிறீர்.
வின்ணுலகம் இதற்காக உம்ைமத் துதிக்கும்.
ஜனங்கள் உம்ைமச் சார்ந்திருக்கமுடியும்.
பரிசுத்தரின் கூட்டம் இைதப்பற்றிப் பாடும்.

6 பரேலாகத்தில் கர்த்தருக்கு நிகரானவர்
எவருமில்ைல.

“ெதய்வங்களில்” எவைரயும் கர்த்தேராடு ஒப்பிட
முடியாது.

7 ேதவன் பரிசுத்தமானவைரச் சந்திக்கிறார்.
அவருைடய தூதர்கள் அவைரச்

சுற்றியிருப்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவைர மதிப்பார்கள்.
அவைரக் கண்டு பயபக்திேயாடு நிற்பார்கள்.

8 சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உம்ைமப் ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல.
உம்ைம நாங்கள் முழுைமயாக நம்பமுடியும்.

9 நீர் ெபருமிதத்ேதாடு கடைல ஆளுகிறீர்.
அதன் ேகாபமான அைலகைள நீர் அைமதிப்படுத்த

முடியும்.
10 ேதவேன, நீர் ராகாைபத் ேதாற்கடித்தீர்.

உமது ெசாந்த வல்லைமைமமிக்க கரங்களால் நீர்
உமது பைகவர்கைளச் சிதறடித்தீர்.

11 ேதவேன, பரேலாகத்திலும், பூமியிலுமுள்ள
அைனத்தும் உமக்குரியைவ.
உலைகயும் அதிலுள்ள அைனத்ைதயும் நீேர

உண்டாக்கினீர்.
12 வடக்கு, ெதற்கு, அைனத்ைதயும் நீர் பைடத்தீர்.
தாேபார் மைலயும் எர்ேமான் மைலயும் உமது

நாமத்ைதத் துதித்துப் பாடும்.
13 ேதவேன, உமக்கு வல்லைம உண்டு!
உமது வல்லைம ேமன்ைமயானது! ெவற்றியும்

உமக்குரியேத!
14 உண்ைமயிலும் நீதியிலும் உமது அரசு
கட்டப்பட்டது.
அன்பும் நம்பிக்ைகயும் உமது சிங்காசனத்திற்கு

முன்பு நிற்கும் பணியாட்கள்.
15 ேதவேன, உம்ைம ேநர்ைமயாகப் பின்பற்றுேவார்
உண்ைமயிேலேய மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உமது தயவின் ஒளியில் வாழ்கிறார்கள்.

16 உமது நாமம் அவர்கைள எப்ேபாதும்
மகிழ்ச்சியாக்கும்.
அவர்கள் உமது நன்ைமையத் துதிக்கிறார்கள்.

17 நீேர அவர்களின் வியக்கத்தக்க ெபலன்.
அவர்களுைடய வல்லைம உம்மிடமிருந்து வரும்.

18 கர்த்தாேவ, நீேர எமது பாதுகாவலர்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவேர எங்கள் ராஜா.

19 உம்ைமப் பின்பற்றுேவாருக்குத் தரிசனம் தந்த
நீர், “கூட்டத்திலிருந்து ஒரு இைளஞைன நான்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அந்த இைளஞைன முக்கியமானவனாக்கிேனன்.

அந்த இளம் வீரைன ஆற்றலுைடயவனாக்கிேனன்.
20 நான் எனது பணியாளாகிய தாவீைதக்
கண்ெடடுத்ேதன்.
விேசஷமான எண்ெணயால் அவைன அபிேஷகம்

ெசய்ேதன்.
21 என் வலது கரத்தால் தாவீைதத் தாங்கிேனன்.
எனது வல்லைமயால், அவைன

வலிைமயுள்ளவனாக்கிேனன்.
22 ேதர்ந்ெதடுத்த அந்த ராஜாைவப் பைகவன்
ேதாற்கடிக்க முடியாமற்ேபாயிற்று.
தீேயார் அவைனத் ேதாற்கடிக்க இயலவில்ைல.

23 அவனது பைகவர்கைள நான் அழித்ேதன்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவப் பைகத்தவர்கைள

நான் ேதாற்கடித்ேதன்.
24 நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ எப்ேபாதும்
ேநசித்து அவைனத் தாங்குேவன்.
அவைன எப்ேபாதும் ஆற்றல் ெபறச்ெசய்ேவன்.

25 நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவக் கடலுக்கு
அதிகாரியாக ைவத்ேதன்.
அவன் ஆறுகைளக் கட்டுப்படுத்துவான்.

26 அவன் என்ைன ேநாக்கி, ‘நீேர என் தந்ைத.
நீர் என் ேதவன், என் பாைற, என் மீட்பர்’ என்பான்.

27 நான் அவைன என் முதற்ேபறான
குமாரனாக்குேவன்.
அவன் பூமியின் முதன்ைமயான ராஜாவாக

இருப்பான்.
28 நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ என் அன்பு
என்ெறன்றும் பாதுகாக்கும்.
அவேனாடு நான் ெசய்த உடன்படிக்ைக

ஒருேபாதும் மாறாது.
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29 அவன் குடும்பம் என்ெறன்றும் ெதாடரும்,
அவன் அரசு வானங்களிருக்கும்வைர நிைலக்கும்.

30 “அவனது சந்ததியினர் என் சட்டத்ைதப்
பின்பற்றாது விலகும்ேபாதும்,
அவர்கள் என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியாது

மீறும்ேபாதும் நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
31 நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவின் சந்ததியினர்
எனது சட்டங்கைள மீறி,
என் கட்டைளகைள உதாசீனப்படுத்தினால்,

32 அப்ேபாது நான் அவர்கைளக் கடுைமயாகத்
தண்டிப்ேபன்.

33 ஆனால் அந்த ஜனங்களிடமிருந்து என் அன்ைப
விலக்கமாட்ேடன்.
நான் அவர்களிடம் எப்ேபாதும் ேநர்ைமயாக

இருப்ேபன்.
34 நான் தாவீேதாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
மீறமாட்ேடன்.
நான் எனது உடன்படிக்ைகைய மாற்றமாட்ேடன்.

35 எனது பரிசுத்தத்தினால் நான் அவனுக்கு ஒரு
வாக்குறுதி அளித்ேதன்.
நான் தாவீதிடம் ெபாய் கூறமாட்ேடன்!

36 தாவீதின் குடும்பம் என்ெறன்றும்
நிைலத்திருக்கும்.
சூரியன் இருக்கும்வைர அவன் அரசு நிைலக்கும்.

37 சந்திரன் இருக்கும்வைர என்ெறன்றும் அது
ெதாடரும்.
வானங்கள் அந்த உடன்படிக்ைகக்கு சான்று.
அந்த உடன்படிக்ைகைய நம்பலாம்” என்றீர்.

38 ஆனால் ேதவேன, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவிடம்
ேகாபங்ெகாண்டு,
அவைனத் தன்னந்தனியாகவிட்டீர்.

39 நீர் உமது உடன்படிக்ைகையத் தள்ளினீர்.
நீர் ராஜாவின் கிரீடத்ைதத் தைரயிேல வீசினீர்.

40 ராஜாவின் நகரத்தின் சுவர்கைள நீர் கீேழ
வீழ்த்தினீர்.
அவனது ேகாட்ைடகைளெயல்லாம் அழித்தீர்.

41 கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள் அவனிடமிருந்த
ெபாருட்கைளத் திருடினார்கள்.
அவனது அயலார் அவைனக் கண்டு நைகத்தனர்.

42 நீர் ராஜாவின் பைகவர்கள் அைனவைரயும்
மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்தீர்.
அவனது பைகவர்கள் ேபாரில் அவைன

ெவற்றிக்ெகாள்ள அனுமதித்தீர்.
43 ேதவேன, அவர்கள் தங்கைளப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ள உதவினீர்.
உமது ராஜா யுத்தத்தில் ெவல்ல நீர் உதவவில்ைல.

44 நீர் அவைன ெவல்ல விடவில்ைல.
நீர் அவனது சிங்காசனத்ைத தைரயில் வீசினீர்.

45 நீர் அவனது ஆயுைளக் குைறத்தீர்.
நீர் அவைன அவமானப்படுத்தினீர்.

46 கர்த்தாேவ, இது எத்தைன காலம் ெதாடரும்?
எதுவைரக்கும் நீர் எங்கைள உதாசீனப்படுத்துவீர்?
என்ெறன்றும் உமது ேகாபம் ெநருப்ைபப் ேபால்

எரியுமா?
47 என் ஆயுள் எத்தைன குறுகியது என்பைத
நிைனவுகூரும்.
குைறந்த காலங்கள் வாழ்ந்து, மடியும்படி நீர்

எங்கைளப் பைடத்தீர்.
48 ஒருவனும் வாழ்ந்து, பின் மடியாமல்
இருப்பதில்ைல.

ஒருவனும் கல்லைறக்குத் தப்புவதில்ைல.
49 ேதவேன, கடந்த காலத்தில் நீர் காட்டிய அன்பு
எங்ேக?
நீர் தாவீதின் குடும்பத்திற்கு ேநர்ைமயாக

இருப்பதாக அவனுக்கு வாக்குப்பண்ணினீர்.
50 ஆண்டவேர, உமது பணியாைள எவ்வாறு
ஜனங்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் என்பைதத்
தயவாய் நிைனவு கூரும்.
கர்த்தாேவ, உமது பைகவரின் எல்லா அவமானச்

ெசாற்களுக்கும் நான் ெசவிெகாடுக்க ேநரிட்டது.
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ அந்த ஜனங்கள்

அவமானப்படுத்தினார்கள்.
52 கர்த்தருக்ேக என்ெறன்றும் ஸ்ேதாத்திரம்!
ஆெமன், ஆெமன்!

புத்தகம் 4
(சங்கீதம் 90-106)

ேதவனுைடய மனிதனாகிய ேமாேசயின் ெஜபம்.
ஆண்டவேர, என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் நீேர
எங்கள் புகலிடம்.

2 ேதவேன, பர்வதங்கள் பிறக்கும்முன்பும்,
பூமியும் உலகமும் உருவாக்கப்படும் முன்பும் நீேர
ேதவன்.
ேதவேன, நீர் எப்ேபாதும் இருந்தவர், நீர்

எப்ேபாதும் இருக்கும் ேதவன்!
3 நீர் உலகில் ஜனங்கைளக் ெகாண்டுவந்தீர்,
நீர் அவர்கைள மீண்டும் தூளாக மாற்றுகிறீர்.

4 ஓராயிரம் ஆண்டுகள் உமக்கு முந்திய நாைளப்
ேபாலவும்
கடந்த இரைவப் ேபாலவும் இருக்கும்.

5 நீர் எங்கைளப் ெபருக்கித் தள்ளுகிறீர்.
எங்கள் வாழ்க்ைக ஒரு கனைவப் ேபான்றது,

காைலயில் நாங்கள் மைறந்து ேபாகிேறாம்.
நாங்கள் புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.

6 காைலயில் புல் வளரும்,
மாைலயில் அது காய்ந்து, வாடிப்ேபாகும்.

7 ேதவேன, நீர் ேகாபமாயிருக்கும்ேபாது நாங்கள்
அழிக்கப்படுேவாம்.
உமது ேகாபம் எங்கைள அச்சுறுத்துகிறது!

8 எங்கள் பாவங்கள் அைனத்ைதயும் நீர் அறிகிறீர்.
ேதவேன, எங்கள் இரகசிய பாவங்கள்

ஒவ்ெவான்ைறயும் நீர் காண்கிறீர்.
9 உமது ேகாபம் எங்கள் வாழ்க்ைகைய முடிவுறச்
ெசய்யும்.
காதில் இரகசியமாகச் ெசால்லும்

ெசால்ைலப்ேபான்று எங்கள் உயிர்கள்
மைறந்துேபாகும்.

10 நாங்கள் எழுபது ஆண்டுகள் வாழக்கூடும்.
பலமுைடயவர்களாயின் எண்பது ஆண்டுகள்

வாழலாம்.
எங்கள் வாழ்க்ைக கடும் உைழப்பினாலும்,
ேநாயினாலும் நிரம்பியைவ.
திடீெரன, எங்கள் வாழ்க்ைக முடிவுறும்!
நாங்கள் பறந்து மைறேவாம்.

11 ேதவேன, உமது ேகாபத்தின் முழு
வல்லைமையயும் ஒருவரும் அறியார்.
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ஆனால் ேதவேன, எங்கள் பயமும், உம்மிடம்
நாங்கள் ெகாண்டுள்ள மதிப்பும் உமது
ேகாபத்ைதப்ேபான்று ெபரியைவ.

12 நாங்கள் உண்ைமயிேலேய
ஞானமுைடயவர்களாகும்படி
எங்கள் வாழ்க்ைக எத்தைன குறுகியது என்பைத

எங்களுக்குக் கற்பியும்.
13 கர்த்தாேவ, எங்களிடம் எப்ேபாதும் திரும்பி
வாரும்.
உமது பணியாட்களிடம் இரக்கமாயிரும்.

14 ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் உமது அன்பால்
எங்கைள நிரப்பும்.
நாங்கள் மகிழ்ந்து எங்கள் வாழ்க்ைகயில்

களிகூரச் ெசய்யும்.
15 எங்கள் வாழ்க்ைகயில் மிகுந்த துன்பத்ைதயும்
குழப்பங்கைளயும் தந்தீர்.
இப்ேபாது எங்கைள சந்ேதாஷப்படுத்தும்.

16 நீர் ெசய்யும் அற்புதச் ெசய்லகைள உமது
ஊழியர்கள் காணச்ெசய்யும்
உம்முைடய மகிைமைய அவர்களின் பிள்ைளகள்

காணச்ெசய்யும்.
17 எங்கள் ேதவனாகிய ஆண்டவேர, எங்களிடம்
தயவாயிரும்.
நாங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்ைறயும்

ெசம்ைமப்படுத்தும்.
ேதவேன நாங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்றிலும்

நன்ைமைய வழங்குவீராக.
மிக உன்னதமான ேதவனிடம்
மைறந்துெகாள்ள நீ ேபாகமுடியும்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம்

பாதுகாப்பிற்காக நீ ேபாக முடியும்.
2 நான் கர்த்தைர ேநாக்கி, “நீேர என்
பாதுகாப்பிடம், என் ேகாட்ைட,
என் ேதவேன, நான் உம்ைம நம்புகிேறன்” என்று

கூறுகிேறன்.
3 மைறவான ஆபத்துக்களிலிருந்தும்
ஆபத்தான ேநாய்களிலிருந்தும் ேதவன் உன்ைனக்

காப்பாற்றுகிறார்.
4 நீ ேதவைனப் பாதுகாப்பிற்காக அணுகமுடியும்.
அவர் உன்ைன ஒரு பறைவ சிறைக விரித்துத் தன்

குஞ்சுகைளக் காப்பைதப்ேபான்று காப்பார்.
ேதவன் ஒரு ேகடகத்ைதப் ேபான்றும் சுவைரப்

ேபான்றும் உன்ைனப் பாதுகாக்கிறார்.
5 இரவில் நீ அஞ்சத்தக்கது எதுவுமில்ைல.
நீ பகலில் பைகவரின் அம்புக்கும்

பயப்படமாட்டாய்.
6 இருளில் வரும் ெகாடிய ேநாய்களுக்கும்,
நடுப் பகலில் வரும் ெகாடிய ேநாய்களுக்கும் நீ

அஞ்சமாட்டாய்.
7 நீ ஆயிரம் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பாய்.
உன் ெசாந்த வலதுைக பதினாயிரம்

பைகவீரர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.
உன் பைகவர்கள் உன்ைனத்

ெதாடக்கூடமாட்டார்கள்.
8 சற்றுப்பார்,
அத்தீேயார் தண்டிக்கப்பட்டைத நீ காண்பாய்!

9 ஏெனனில் நீ கர்த்தைர நம்புகிறாய்.
மிக உன்னதமான ேதவைன நீ உன்

பாதுகாப்பிடமாகக்ெகாண்டாய்.
10 தீயைவ உனக்கு நிகழாது,

உன் வீட்டில் எந்தவிதமான ேநாய்களும்
இருப்பதில்ைல.

11 ேதவன் அவரது தூதர்கைள உனக்காகக்
கட்டைளயிடுவார்.
நீ ேபாகுமிடங்களிெலல்லாம் அவர்கள் உன்ைனப்

பாதுகாப்பார்கள்.
12 உன் கால் பாைறயில் ேமாதாதபடிக்கு
அவர்கள் ைககள் உன்ைனப் பிடித்துக்ெகாள்ளும்.

13 சிங்கங்களின் ேமலும்
விஷம் நிரம்பிய பாம்புகளின் ேமலும் நடக்கும்

வல்லைம உனக்கு வாய்க்கும்.
14 கர்த்தர்: “ஒருவன் என்ைன நம்பினால், நான்
அவைன மீட்ேபன்.
என் நாமத்ைத ெதாழுது ெகாண்டு என்ைனப்

பின்பற்றுேவாைர நான் கப்பாற்றுேவன்” என்கிறார்.
15 என்ைனப் பின்பற்றுேவார் உதவிக்காக என்ைன
அைழப்பார்கள்.
நான் அவர்களுக்குப் பதில் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குத் ெதால்ைல ேநரும்ேபாது நான்
அவர்கேளாடு இருப்ேபன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்றிப்

ெபருைமப்படுத்துேவன்.
16 என்ைனப் பின்பற்றுேவாருக்கு நான் நீண்ட
ஆயுைளக் ெகாடுப்ேபன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன்.

ஓய்வு நாளின் துதிப்பாடல்.
மிக உன்னதமான ேதவனாகிய கர்த்தைரத்
துதிப்பது நல்லது.
உமது நாமத்ைதத் துதிப்பது நல்லது.

2 காைலயில் உமது அன்ைபப்பற்றியும்
இரவில் உமது நம்பிக்ைகையப் பற்றியும் பாடுவது

நல்லது.
3 ேதவேன பத்து நரம்பு வாத்தியங்களாலும்,
வீைணயினாலும், தம்புருவினாலும்,
இைச மீட்டி உம்ைமப் பாடுவது நல்லது.

4 கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த காரியங்களால் எங்கைள
உண்ைமயாகேவ மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறீர்.
அக்காரியங்கைளக் குறித்து நாங்கள்

சந்ேதாஷமாகப் பாடுேவாம்.
5 கர்த்தாேவ, நீர் ேமன்ைமயான காரியங்கைளச்
ெசய்தீர்.
உமது எண்ணங்கைள எங்களால் புரிந்துெகாள்ள

முடியாது.
6 உம்ேமாடு ஒப்பிடுைகயில் ஜனங்கள்
மூடமிருகங்கைளப்ேபால் இருக்கிறார்கள்.
நாங்கள் எைதயும் புரிந்துெகாள்ள முடியாத

மூடர்கைளப்ேபால் இருக்கிேறாம்.
7 கைளகைளப்ேபால் தீேயார் வாழ்ந்து
மைறகிறார்கள்.
அவர்கள் ெசய்யும் பயனற்ற காரியங்கேள

என்ெறன்றும் அழிக்கப்படும்.
8 ஆனால் ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்
மகிைமப்படுத்தப்படுவீர்.

9 கர்த்தாேவ, உமது பைகவர்கள் எல்ேலாரும்
அழிக்கப்படுவார்கள்.
தீயைவ ெசய்யும் எல்லா ஜனங்களும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.
10 ஆனால் நீர் என்ைனப் ெபலனுைடயவனாகச்
ெசய்கிறீர்.
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பலத்த ெகாம்புகைளயுைடய ஆட்ைடப்
ேபாலாேவன்.
விேசஷ ேவைலக்காக நீர் என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
உமது புது எண்ெணைய என்மீது ஊற்றினீர்.

11 என் பைகவர்கைள என்ைனச் சுற்றிலும்
காண்கிேறன்.
என்ைனத் தாக்க வருகிற ெபருங்காைளகைளப்

ேபால அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் குறித்துச் ெசால்பவற்ைற

நான் ேகட்கிேறன்.
12 ெசழிப்பாக வளருகின்ற பைனமரத்ைதப் ேபால்
நீதிமான் இருப்பான்.
லீபேனானின் ேகதுரு மரத்ைதப்ேபால் நல்லவன்

இருப்பான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நடப்பட்ட
மரங்கைளப்ேபால் நல்ேலார் வலிைமயுடன்
இருப்பார்கள்.
ேதவனுைடய ஆலய முற்றத்தில் அவர்கள்

வலிைமேயாடு வளருவார்கள்.
14 வயது முதிர்ந்தேபாதும் அவர்கள் ெதாடர்ந்து
கனிகைளத் தருவார்கள்.
அவர்கள் ெசழுைமயும், பசுைமயுமான

மரங்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள்.
15 கர்த்தர் நல்லவர் என்பைத எல்ேலாருக்கும்
காண்பிப்பார்கள்.
அவர் என் பாைற, அவர் ஒருேபாதும் தீைம

ெசய்வதில்ைல.
கர்த்தர் ராஜா.
அவர் மகத்துவத்ைதயும் வல்லைமையயும்

ஆைடையப்ேபால் அணிந்திருக்கிறார்.
அவர் ஆயத்தமாயிருப்பதால் உலகம் பாதுகாப்பாய்
உள்ளது,
அது அைசக்கப்படுவதில்ைல.

2 ேதவேன, உமது அரசு என்ெறன்றும்
ெதாடருகிறது.
ேதவேன, நீர் என்ெறன்ைறக்கும் வாழ்கிறீர்!

3 கர்த்தாேவ, ஆறுகளின் ஒலி மிகுந்த
இைரச்சலுைடயது.
ேமாதும் அைலகள் இைரச்செலழுப்புகின்றன.

4 கடலின் ேமாதும் அைலகள் ஒலிமிகுந்து
வல்லைம மிகுந்தைவயாக உள்ளன.
ஆனால் ேமேலயுள்ள கர்த்தர் இன்னும் மிகுந்த

வல்லைமயுள்ளவர்.
5 கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கள் என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.
உமது பரிசுத்த ஆலயம் ெவகு காலம்

நிைலநிற்கும்.
கர்த்தாேவ, நீர் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்
ேதவன்.
நீர் வருகிறவரும் ஜனங்களுக்குத்

தண்டைனையத் தருகிறவருமான ேதவன்.
2 நீர் முழு பூமிக்கும் நீதிபதி.
ெபருைமயுைடய ஜனங்களுக்கு, அவர்களுக்குரிய

தண்டைனையக் ெகாடும்.
3 கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம் தீயவர்கள்
ேகளிக்ைககளில் திைளத்திருப்பார்கள்?

4 எதுவைரக்கும் அக்குற்றவாளிகள்
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்கைளப்பற்றிப்

ெபருைம பாராட்டுவார்கள்?

5 கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது ஜனங்கைளத்
தாக்குகிறார்கள்.
உமது ஜனங்கள் துன்புறும்படி அவர்கள்

ெசய்கிறார்கள்.
6 அத்தீேயார் விதைவகைளயும் இத்ேதசத்ைதப்
பார்க்க வருேவாைரயும் ெகால்கிறார்கள்.
ெபற்ேறாரில்லாத பிள்ைளகைள அவர்கள்

ெகாைல ெசய்கிறார்கள்.
7 அவர்கள் அத்தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்வைத
கர்த்தர் பார்ப்பதில்ைல என்று அவர்கள்
ெசால்கிறார்கள்.
நிகழ்வைத இஸ்ரேவலின் ேதவன் அறியார் என்று

அவர்கள் ெசால்கிறார்கள்.
8 தீய ஜனங்களாகிய நீங்கள் மூடர்கள்.
நீங்கள் எப்ேபாது உங்கள் பாடத்ைதக் கற்பீர்கள்?
ெகாடிய ஜனங்களாகிய நீங்கள்
அறிவில்லாதவர்கள்!
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள முயலேவண்டும்.

9 ேதவன் நமது காதுகைள உண்டாக்கினார்.
நிச்சயமாக அவருக்கும் காதுகள் உள்ளன.
அவரால் நிகழ்வைதக் ேகட்கமுடியும்!
ேதவன் நமது கண்கைள உண்டாக்கினார்.
நிச்சயமாக அவருக்கும் கண்கள் உள்ளன.
அவரால் நிகழ்வைதக் காணமுடியும்!

10 ேதவன் அந்த ஜனங்கைள ஒழுங்குபடுத்துவார்.
ேதவன் அவர்கள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற

அவர்களுக்குக் கற்பிப்பார்.
11 ஜனங்கள் நிைனப்பைத ேதவன் அறிகிறார்.
ெவளிப்படும் சிறிய அளவு காற்ைறப்ேபான்றவர்கள்

ஜனங்கள் என்பைத ேதவன் அறிகிறார்.
12 கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்தும் மனிதன்
மகிழ்ச்சியாயிருப்பான்.
சரியான வழியில் வாழ்வதற்கு ேதவன் அவனுக்குக்

கற்பிப்பார்.
13 ேதவேன, குழப்பம் ேநருைகயில் அவன்
அைமதியாயிருக்க நீர் அவனுக்கு உதவுவீர்.
தீேயார் கல்லைறக்குள் ைவக்கப்படும்வைர அவன்

அைமதியாயிருக்க நீர் அவனுக்கு உதவுவீர்.
14 கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள விட்டு
விலகுவதில்ைல.
உதவியின்றி அவரது ஜனங்கைள அவர்

விட்டுவிடுவதில்ைல.
15 நீதி திரும்பும், அது நியாயத்ைதக் ெகாண்டு
வரும்,
அப்ேபாது நல்ல, உண்ைமயான ஜனங்கள்

வாழ்வார்கள்.
16 தீேயாைர எதிர்ப்பதற்கு ஒருவனும்
உதவவில்ைல.
தீைம ெசய்ேவாைர எதிர்க்கும்ேபாது ஒருவனும்

எனக்குத் துைணவரவில்ைல.
17 கர்த்தர் எனக்கு உதவியிராவிட்டால்
நான் மரணத்தினால்

ெமௗனமாக்கப்பட்டிருப்ேபன்!
18 நான் விழத்தயாராயிருப்பைத அறிகிேறன்,
ஆனால் கர்த்தர் தம்ைமப் பின்பற்றுபவனுக்கு

உதவுகிறார்.
19 நான் கவைலயைடந்து கலங்கியிருந்ேதன்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு ஆறுதல் கூறி

எனக்கு மகிழ்ச்சியளித்தீர்.
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20 ேதவேன, நீர் அநீதியுள்ள நீதிபதிகளுக்கு
உதவுவதில்ைல.
ஜனங்களின் வாழ்க்ைக கடினமாவதற்கு அத்தீய

நீதிபதிகள் சட்டங்கைளப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
21 அந்நீதிபதிகள் நல்ேலாைரத் தாக்குகிறார்கள்.
களங்கமற்ற ஜனங்கைளக் குற்றவாளிகள் எனக்

கூறி, அவர்கைளக் ெகால்கிறார்கள்.
22 ஆனால் உயரமான பர்வதங்களில் கர்த்தர்
எனக்குப் பாதுகாப்பிடம்.
என் கன்மைலயான ேதவன் என் பாதுகாப்பிடம்.

23 அத்தீய நீதிபதிகள் ெசய்த தீய
காரியங்களுக்காக ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்.
அவர்கள் பாவம் ெசய்ததால் ேதவன் அவர்கைள

அழிப்பார்.
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் அத்தீய நீதிபதிகைள

அழிப்பார்.
வாருங்கள், நாம் கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!
நம்ைமக் காப்பாற்றுகின்ற பாைறைய

ேநாக்கி துதிகைள உரக்கக் கூறுேவாம்.
2 கர்த்தருக்கு நன்றி கூறும் பாடல்கைளப்
பாடுேவாம்.
அவருக்கு மகிழ்ச்சியான துதி பாடல்கைளப்

பாடுேவாம்.
3 ஏெனனில் கர்த்தர் ேமன்ைமயான ேதவன்!
பிற “ெதய்வங்கைள” எல்லாம் ஆளுகின்ற ேபரரசர்

ஆவார்.
4 ஆழமான குைககளும் உயரமான பர்வதங்களும்
கர்த்தருக்கு உரியைவ.

5 சமுத்திரம் அவருைடயது. அவேர அைதப்
பைடத்தார்.
ேதவன் உலர்ந்த நிலத்ைதத் தமது ெசாந்த

ைககளால் உண்டாக்கினார்.
6 வாருங்கள், நாம் தாழ்ந்து குனிந்து அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.
நம்ைம உண்டாக்கின ேதவைன நாம் துதிப்ேபாம்.

7 அவேர நமது ேதவன்!
நாம் அவரது ஜனங்கள்.
அவரது சத்தத்திற்கு நாம் ெசவிெகாடுத்தால்

இன்று நாம் அவரது ஆடுகளாயிருப்ேபாம்.
8 ேதவன்: “பாைலவனத்தில் ேமரிபாவில் ெசய்தது

ேபாலவும், மாசாவில் ெசய்தது ேபாலவும்
அடம்பிடிக்காதீர்கள்” என்று கூறினார்.

9 உங்கள் முற்பிதாக்கள் என்ைன ேசாதித்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன ேசாதித்தேபாது நான்

ெசய்யக்கூடியவற்ைறக் கண்டார்கள்.
10 நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த ஜனங்களிடம் நான்
ெபாறுைமயாக இருந்ேதன்.
அவர்கள் உண்ைமயில்லாதவர்கள் என நான்

அறிேவன்.
அந்த ஜனங்கள் என் ேபாதைனகைளப் பின்பற்ற

மறுத்தார்கள்.
11 எனேவ நான் ேகாபமைடந்ேதன்,
எனது இைளப்பாறுதலின் ேதசத்தில் அவர்கள்

நுைழவதில்ைல என ஆைணயிட்ேடன்.
கர்த்தர் ெசய்த புதுகாரியங்கைளப்பற்றி
ஒரு புதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!
உலகம் முழுவதும் கர்த்தைர ேநாக்கிப்

பாடட்டும்.
2 கர்த்தைர ேநாக்கிப் பாடுங்கள்!

அவரது நாமத்ைத ஸ்ேதாத்தரியுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவர் நம்ைம பாதுகாப்பைதப்

பற்றிச் ெசால்லுங்கள்!
3 ேதவன் உண்ைமயிேலேய அற்புதமானவர்
என்பைத ஜனங்களுக்குக் கூறுங்கள்.
ேதவன் ெசய்கிற வியப்பிற்குரிய காரியங்கைள

எங்குமுள்ள ஜனங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள்.
4 கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர், துதிகளுக்குரியவர்.
ேவெறந்த “ெதய்வங்கைளக்” காட்டிலும் அவர்

அஞ்சத்தக்கவர்.
5 பிற ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” எல்லாரும்
ெவறும் சிைலகேள.
ஆனால் கர்த்தேரா வானங்கைள உண்டாகினவர்.

6 அவருக்கு முன்ேன அழகிய மகிைம ஒளி வீசும்.
ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆலயத்தில் ெபலனும்

அழகும் விளங்கும்.
7 குடும்பங்களும் ேதசங்களும்
கர்த்தருக்கு மகிைமயும், துதியும் நிரம்பிய

பாடல்கைளப் பாடுவார்கள்.
8 கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதியுங்கள்.
உங்கள் காணிக்ைககேளாடு ஆலயத்திற்குச்

ெசல்லுங்கள்.
9 கர்த்தருைடய அழகான ஆலயத்தில் அவைரத்

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
கர்த்தைரப் பூமியிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

10 கர்த்தேர அரசெரன்று ேதசங்களுக்ெகல்லாம்
அறிவியுங்கள்!
அதனால் உலகம் அழிக்கப்படுவதில்ைல.
கர்த்தர் ஜனங்கைள நியாயமாக அரசாளுவார்.

11 விண்ணுலகங்கேள!
மகிழ்ச்சிெகாள்ளுங்கள்.
பூமிேய! களிகூரு.
கடலும் அதிலுள்ளைவயும் களிப்பால் குரல்

எழுப்பட்டும்!
12 வயல்களும் அதில் விைளந்துள்ள அைனத்தும்
மகிழ்ச்சிெகாள்ளட்டும்!
வனத்தின் மரங்கேள, பாடி மகிழுங்கள்!

13 கர்த்தர் வருகிறார், ஆதலால்
மகிழ்ச்சியைடயுங்கள்.
கர்த்தர் உலைக ஆளுைக ெசய்ய

வந்துெகாண்டிருக்கிறார்.
நீதிேயாடும் நியாயத்ேதாடும்
அவர் உலைக ஆளுைக ெசய்வார்.

கர்த்தர் ஆளுகிறார், பூமி மகிழும்.
தூரத்துத் ேதசங்கள் எல்லாம்

மகிழ்கின்றன.
2 அடர்ந்த இருண்ட ேமகங்கள் கர்த்தைரச் சூழும்.
நன்ைமயும் நீதியும் அவர் அரைச வலிைமயாக்கும்.

3 கர்த்தருக்கு முன்ேன ஒரு அக்கினி ெசல்கிறது,
அது பைகவைர அழிக்கிறது.

4 வானத்தில் அவரது மின்னல் மின்னுகிறது.
ஜனங்கள் அைதக் கண்டு அஞ்சுகிறார்கள்.

5 கர்த்தருக்கு முன்பு மைலகள் ெமழுகு ேபால
உருகும்.
பூமியின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அைவ உருகும்.

6 வானங்கேள, அவரது நன்ைமையக் கூறுங்கள்!
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனுைடய மகிைமையக்

காணட்டும்!
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7 ஜனங்கள் அவர்களது விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் “ெதய்வங்கைளப்” பற்றிப்

ெபருைமப்படுகிறார்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ெவட்கமைடவார்கள்.
அவர்கள் “ெதய்வங்கள்” குனிந்து வணங்கி

கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
8 சீேயாேன, ெசவிக்ெகாடுத்து மகிழ்வாயாக!
யூதாவின் நகரங்கேள, மகிழ்ச்சிக்ெகாள்ளுங்கள்!
ஏெனனில் கர்த்தர் ஞானமுள்ள முடிவுகைள

எடுக்கிறார்.
9 மகா உன்னதமான ேதவேன, ெமய்யாகேவ நீேர
பூமியின் ராஜா.
பிற ெதய்வங்கைளக் காட்டிலும் நீர்

மகத்துவமுள்ளவர்.
10 கர்த்தைர ேநசிக்கும் ஜனங்கள் தீைமைய
ெவறுப்பார்கள்.
எனேவ ேதவன் தம்ைமப் பின்பற்றுேவாைரக்

காப்பாற்றுகிறார்.
தீேயாரிடமிருந்து ேதவன் தம்ைமப்

பின்பற்றுேவாைரக் காப்பாற்றுகிறார்.
11 நல்ேலார் மீது ஒளியும், மகிழ்ச்சியும்
பிரகாசிக்கும்.

12 நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்
மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்!
அவரது பரிசுத்த நாமத்ைத

ெபருைமப்படுத்துங்கள்!
ஒரு துதிப்பாடல்.

புதிய வியக்கத்தக்க காரியங்கைளச்
ெசய்ததால்
கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்.

அவரது பரிசுத்த வலது ைக
மீண்டும் அவருக்கு ெவற்றிையத் தரும்.

2 கர்த்தர் தமது மீட்பின் வல்லைமைய
ேதசங்களுக்குக் காட்டினார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தமது நன்ைமையக்

காட்டினார்.
3 இஸ்ரேவலரிடம் ேதவன் காட்டிய உண்ைமைய
அவைரப் பின்பற்றுேவார் நிைனவு கூர்ந்தனர்.
தூர ேதசத்து ஜனங்கள் நம் ேதவனுைடய மீட்பின்

வல்லைமையக் கண்டனர்.
4 பூமியிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தைர
ேநாக்கிக் களிப்ேபாடு சத்தமிடுங்கள்.
துதிப்பாடல்கைளப் பாடத் ெதாடங்குங்கள்.

5 சுரமண்டலங்கேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
சுரமண்டலங்களின் இைசேய, அவைரத்

துதியுங்கள்.
6 எக்காளங்கைளயும் மற்றும் ெகாம்புகைளயும்
ஊதுங்கள்.
எங்கள் ராஜாவாகிய கர்த்தைரக் களிப்ேபாடு

ஆர்ப்பரியுங்கள்.
7 கடலும், பூமியும்
அவற்றிலுள்ளைவ யாவும் உரக்கப் பாடட்டும்.

8 ஆறுகேள, ைககைளத் தட்டுங்கள்.
எல்லா மைலகளும் இைணந்து பாடுங்கள்!

9 கர்த்தர் உலைக ஆளுைக ெசய்ய வருவதால்
அவருக்கு முன்பாகப் பாடுங்கள்.
அவர் உலைக நியாயமாக ஆளுைக ெசய்வார்.
அவர் ஜனங்கைள நன்ைமேயாடு அரசாள்வார்.

கர்த்தர் ராஜா.
எனேவ ேதசங்கள் அச்சத்தால்

நடுங்கட்டும்.
ேகருபீன் தூதர்களுக்கு ேமேல ேதவன் ராஜாவாக
வீற்றிருக்கிறார்.
எனேவ உலகம் அச்சத்தால் நடுங்கட்டும்.

2 சீேயானில் கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.
ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் அவர் ெபரிய தைலவர்.

3 எல்லா ஜனங்களும் உமது நாமத்ைதத்
துதிக்கட்டும்.
ேதவனுைடய நாமம் அஞ்சத்தக்கது.
ேதவன் பரிசுத்தர்.

4 வல்லைமயுள்ள ராஜா நீதிைய ேநசிக்கிறார்.
ேதவேன, நீேர நன்ைமைய உண்டாக்கினீர்.
யாக்ேகாபிற்கு (இஸ்ரேவல்) நீர் நன்ைமையயும்

நியாயத்ைதயும் தந்தீர்.
5 நமது ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
அவரது பரிசுத்த பாதப்படியில்

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
6 ேமாேசயும் ஆேரானும் அவரது ஆசாரியர்களில்
இருவர்.
அவர் நாமத்ைத அைழத்த மனிதர்களில்

சாமுேவலும் ஒருவன்.
அவர்கள் கர்த்தரிடம் ெஜபித்தேபாது
அவர் அவர்களுக்குப் பதில் தந்தார்.

7 உயர்ந்த ேமகத்திலிருந்து ேதவன் ேபசினார்.
அவர்கள் அவரது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
ேதவன் அவர்களுக்குச் சட்டத்ைதக் ெகாடுத்தார்.

8 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கள்
ெஜபங்களுக்குப் பதில் தந்தீர்.
ஜனங்கள் ெசய்யும் தீய காரியங்களுக்கு

அவர்கைளத் தண்டிப்பவர் என்பைதயும்,
மன்னிக்கும் ேதவன் நீேர என்பைதயும்

அவர்களுக்கு நீர் காட்டினீர்.
9 நமது ேதவனாகிய கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
அவரது பரிசுத்த மைலைய ேநாக்கி விழுந்து

வணங்கி அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் உண்ைமயிேலேய

பரிசுத்தர்.
நன்றி கூறும் பாடல்.

பூமிேய, கர்த்தைரப் பாடு.
2 கர்த்தருக்குப் பணிவிைட
ெசய்யும்ேபாது மகிழுங்கள்!

மகிழ்ச்சியான பாடல்கேளாடு கர்த்தருக்கு
முன்பாக வாருங்கள்!

3 கர்த்தேர ேதவெனன்று அறியுங்கள்.
அவேர நம்ைம உண்டாக்கினார்.
நாம் அவரது ஜனங்கள். நாம் அவரது ஆடுகள்.

4 நன்றி நிைறந்த பாடல்கேளாடு அவரது
நகரத்தினுள் நுைழயுங்கள்.
துதிப் பாடல்கேளாடு அவரது ஆலயத்திற்குள்

வாருங்கள்.
அவைரப் ெபருைமப்படுத்தி, அவர் நாமத்ைதத்

துதியுங்கள்.
5 கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர் அன்பு என்ெறன்றும் உள்ளது.
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் நாம் அவைர

நம்பமுடியும்.
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தாவீதின் ஒரு சங்கீதம்.
நான் அன்ைபயும் நியாயத்ைதயும் பற்றிப்
பாடுேவன்.
கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம ேநாக்கிப்

பாடுேவன்.
2 நான் கவனமாகப் பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழுேவன்.
என் வீட்டில் நான் பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழுேவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாது என்னிடம் வருவீர்.

3 என் முன்னால் நான் விக்கிரகங்கைள
ைவக்கமாட்ேடன்.
ஜனங்கள் அப்படி உமக்கு எதிராகத் திரும்புவைத

நான் ெவறுக்கிேறன்.
நான் அைதச் ெசய்யமாட்ேடன்!

4 நான் ேநர்ைமயாக இருப்ேபன்.
நான் தீயக் காரியங்கைளச் ெசய்யமாட்ேடன்.

5 யாராவது ஒருவன் தனது அயலாைனக் குறித்து
இரகசியமாகத் தீயக் காரியங்கைளக் கூறினால்
நான் அவைனத் தடுத்துவிடுேவன்.
நான் பிறைரப் ெபருைமப்படேவா, தாங்கள் பிறைர

காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்று எண்ணேவா
விடமாட்ேடன்.

6 நம்பத்தக்க ஜனங்கைளத் ேதசம் முழுவதும்
ேதடிப்பார்ப்ேபன்.
அவர்கள் மட்டுேம எனக்கு ேசைவச் ெசய்ய

அனுமதிப்ேபன்.
பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழும் ஜனங்கள் மட்டுேம என்

பணியாட்களாக முடியும்.
7 ெபாய்யர்கள் என் வீட்டில் வாழ நான்
அனுமதிக்கமாட்ேடன்.
என் அருேக ெபாய்யர்கள் தங்கவும் அனுமதிேயன்.

8 இந்நாட்டில் வாழும் தீேயாைர நான் எப்ேபாதும்
அழிப்ேபன்.
கர்த்தருைடய நகைர விட்டுத் தீேயார் நீங்குமாறு

நான் வற்புறுத்துேவன்.
துன்பப்படும் ஒரு மனிதனின் ெஜபம். அவன்

ேசார்வைடயும்ேபாது தனது குைறகைள கர்த்தரிடம்
ெசால்லிக் ெகாள்வதாக உள்ளது.
கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
உதவிக்காக நான் கதறும்ேபாது

கவனியும்.
2 கர்த்தாேவ, ெதால்ைலகள் எனக்கு ேநரும்ேபாது
என்ைனவிட்டு உம்ைம திருப்பிக் ெகாள்ளாமலிரும்.
உதவிக்காக நான் ேவண்டிக் ேகட்கும்ேபாது,

விைரந்து எனக்குப் பதில் தாரும்.
3 என் வாழ்க்ைக புைகையப்ேபால் மாய்ந்து
ெகாண்டிருக்கிறது.
எரிந்துேபாகும் ெநருப்ைபப்ேபால் என் வாழ்க்ைக

உள்ளது.
4 என் வலிைம ேபாயிற்று.
நான் உலர்ந்து மடியும் புல்ைலப் ேபாலிருக்கிேறன்.
நான் என் உணைவ உட்ெகாள்வதற்கும் மறந்து

ேபாகிேறன்.
5 என் துயரத்தினால் என் எைட குைறந்து
ெகாண்டிருக்கிறது.

6 பாைலவனத்தில் வாழும் ஆந்ைதையப்ேபால்
தனித்திருக்கிேறன்.
பாழைடந்த பைழய கட்டிடங்களில் வாழும்

ஆந்ைதையப் ேபால் நான் தனித்திருக்கிேறன்.
7 என்னால் தூங்க இயலவில்ைல.

கூைரயின் ேமலிருக்கும் தனித்த பைறைவையப்
ேபால் உள்ேளன்.

8 என் பைகவர்கள் என்ைன எப்ேபாதும்
அவமானப்படுத்துகிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனக் ேகலி பண்ணி

சாபமிடுகிறார்கள்.
9 என் மிகுந்த துயரம் மட்டுேம எனக்கு
உணவாகிறது.
என் பானங்களில் என் கண்ணீர் விழுகிறது.

10 ஏெனனில் கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம்
ேகாபமாயிருக்கிறீர்.
நீர் என்ைனத் தூக்கிெயடுத்தீர், பின்பு நீர்

என்ைனத் தூர எறிந்துவிட்டீர்.
11 பகலின் இறுதியில் ேதான்றும் நீளமான
நிழல்கைளப்ேபான்று என் வாழ்க்ைக முடிவைடயும்
நிைலயில் உள்ளது.
நான் உலர்ந்து மடியும் புல்ைலப்ேபால்

இருக்கிேறன்.
12 ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும் வாழ்வீர்!
உமது நாமம் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் ெதாடரும்!

13 நீர் எழுந்து சீேயானுக்கு ஆறுதலளிப்பீர்.
நீர் சீேயானிடம் இரக்கமாயிருக்கும் காலம்

ெநருங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
14 உமது பணியாட்கள் அதின் (சீேயானின்)
கற்கைள ேநசிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் எருசேலமின் தூசிையக்கூட

ேநசிக்கிறார்கள்.
15 ஜனங்கள் கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
ேதவேன, பூமியின் எல்லா ராஜாக்களும் உம்ைமப்

ெபருைமப்படுத்துவார்கள்.
16 கர்த்தர் மீண்டும் சீேயாைனக் கட்டுவார்.
ஜனங்கள் மீண்டும் அதன் மகிைமையக்

காண்பார்கள்.
17 தாம் உயிேராடு விட்ட ஜனங்களின்
ெஜபங்களுக்கு ேதவன் பதில் தருவார்.
ேதவன் அவர்கள் ெஜபங்களுக்குச்

ெசவிெகாடுப்பார்.
18 வரும் தைலமுைறயினருக்காக
இக்காரியங்கைள எழுது.
எதிர்காலத்தில் அந்த ஜனங்கள் கர்த்தைரத்

துதிப்பார்கள்.
19 ேமேலயுள்ள தமது பரிசுத்த இடத்திலிருந்து
கர்த்தர் கீேழ பார்ப்பார்.
பரேலாகத்திலிருந்து கர்த்தர் பூமிையக் கீேழ

ேநாக்கிப் பார்ப்பார்.
20 சிைறப்பட்ேடாரின் ெஜபங்கைள அவர்
ேகட்பார்.
மரண தண்டைன ெபற்ற ஜனங்கைள அவர்

விடுவிப்பார்.
21 அப்ேபாது சீேயானின் ஜனங்கள் கர்த்தைரக்
குறித்துக் கூறுவார்கள்.
அவர்கள் அவர் நாமத்ைத எருசேலமில்

துதிப்பார்கள்.
22 ேதசங்கள் ஒருமித்துச் ேசரும்.
அரசுகள் கர்த்தருக்கு ேசைவச் ெசய்ய வரும்.

23 என் ஆற்றல் என்ைன விட்டகன்றது.
என் ஆயுள் குைறந்தது.

24 எனேவ நான், “இைளஞனாயிருக்கும்ேபாேத
நான் மரிக்கவிடாேதயும்.
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ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் வாழ்வீர்.
25 பல காலத்திற்கு முன்பு, நீர் உலைக
உண்டாக்கினீர்.
உமது ெசாந்தக் ைககளால் நீர் வானத்ைத

உண்டாக்கினீர்!
26 உலகமும் வானமும் ஒழிந்துேபாகும் ஆனால்
நீேரா என்ெறன்றும் வாழ்வீர்.
அைவ ஆைடையப்ேபான்று கிழிந்து ேபாகும்.
ஆைடையப் ேபான்று நீர் அவற்ைற மாற்றுகிறீர்.
அைவெயல்லாம் மாறிப்ேபாகும்.

27 ஆனால் ேதவனாகிய நீர் என்றும் மாறுவதில்ைல.
நீர் என்ெறன்றும் வாழ்வீர்!

28 நாங்கள் இன்று உமது பணியாட்கள்.
நம் பிள்ைளகள் இங்கு வாழ்வார்கள்.
அவர்களின் சந்ததியினரும் கூட இங்கு வந்து

உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்ேறன்.
தாவீதின் ஒரு பாடல்.

என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி!
என் ஒவ்ெவாரு அவயவங்கேள அவரது

பரிசுத்த நாமத்ைதத் துதியங்கள்.
2 என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி!
அவர் உண்ைமயிேலேய தயவுள்ளவர் என்பைத

மறக்காேத.
3 நாம் ெசய்யும் பாவங்கைளெயல்லாம் ேதவன்
மன்னிக்கிறார்.
அவர் நமது ேநாய்கைளெயல்லாம்

குணமாக்குகிறார்.
4 ேதவன் கல்லைறயிலிருந்து நம் உயிைர
மீட்கிறார்.
அவர் நமக்கு அன்ைபயும் தயைவயும் தருகிறார்.

5 ேதவன் நமக்கு மிகுதியான நல்ல ெபாருட்கைளத்
தருகிறார்.
அவர் நம்ைமக் கழுைகப் ேபான்று

இளைமயாக்குகிறார்.
6 கர்த்தர் நியாயமானவர்.
பிறரால் புண்படுத்தப் பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு

ேதவன் நியாயத்ைதக் ெகாண்டு வருகிறார்.
7 ேதவன் அவரது சட்டங்கைள ேமாேசக்குக்
கற்பித்தார்.
அவர் ெசய்யத்தக்க வல்லைமயுள்ள காரியங்கைள

இஸ்ரேவல் காணுமாறு ேதவன் ெசய்தார்.
8 கர்த்தர் தயவும் இரக்கமும் உள்ளவர்.
ேதவன் ெபாறுைமயும் மிகுந்த அன்பும் உைடயவர்.

9 கர்த்தர் எப்ேபாதும் குற்றங்காண்பதில்ைல.
கர்த்தர் என்ெறன்றும் நம்மிடம்

ேகாபங்ெகாண்டிருப்பதில்ைல.
10 நாங்கள் ேதவனுக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்ேதாம்,
ஆனால், நமக்குரிய தண்டைனைய ேதவன்

வழங்கவில்ைல.
11 வானம் பூமிக்கு எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளேதா,
அைதப்ேபான்று தம்ைமப் பின்பற்றுேவாரிடம்

ேதவன் காட்டும் அன்பும் மிக ேமலானது.
12 ேமற்கிலிருந்து கிழக்கு எவ்வளவு தூரேமா
அந்த அளவு ேதவன் நமது பாவங்கைள நம்ைம

விட்டு ெவகுதூரத்திற்கு விலக்கிவிட்டார்.
13 தந்ைத தனது பிள்ைளகளிடம் இருப்பைதப்
ேபான்று

கர்த்தரும், அவைரப் பின் பற்றுேவாரிடம்
இரக்கமாக இருக்கிறார்.

14 ேதவன் நம்ைமப்பற்றிய எல்லாவற்ைறயும்
அறிந்திருக்கிறார்.
நாம் மண்ணிலிருந்து பைடக்கப்பட்டவர்கள்

என்பைதயும் ேதவன் அறிகிறார்.
15 நம் வாழ்க்ைக குறுகியது என்பைத ேதவன்
அறிகிறார்.
நம் வாழ்க்ைக புல்ைலப்ேபான்றது என்பைத அவர்

அறிகிறார்.
16 நாம் சிறிய காட்டுப் பூக்கைளப் ேபான்றவர்கள்
என்பைத ேதவன் அறிகிறார்.
அம்மலர் சீக்கிரம் மலர்கிறது.
ெவப்பமான காற்று வீசும்ேபாது, அம்மலர் மடிகிறது.
பின்னர் அம்மலர் இருந்த இடத்ைதக் கூட

உன்னால் கூற முடியாது.
17 ஆனால் ேதவன் எப்ேபாதும் தம்ைமப் பின்
பற்றுேவாைர ேநசிக்கிறார்.
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர் தம்ைமப்

பின்பற்றுேவாைர ேநசிப்பார்.
ேதவன் அவர்களுைடய பிள்ைளகளுக்கும்,

அவர்களின் பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளுக்கும்
நல்லவர்.

18 அவரது உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிகிற
ஜனங்களுக்கு ேதவன் நல்லவர்.
அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிற

ஜனங்களுக்கு ேதவன் நல்லவர்.
19 பரேலாகத்தில் ேதவனுைடய சிங்காசனம்
உள்ளது.
அவர் எல்லாவற்றின் மீதும் அரசாள்கிறார்.

20 ேதவதூதர்கேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
ேதவ தூதர்களாகிய நீங்கள் ேதவனுைடய

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிற வல்லைம வாய்ந்த
வீரர்களாவீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவி ெகாடுத்து அவர்

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியங்கள்.
21 அவரது எல்லா ேசைனகேள, கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்.
நீங்கள் அவரது பணியாட்கள்.
ேதவன் விரும்புகிற காரியங்கைள நீங்கள்

ெசய்யுங்கள்.
22 எல்லா இடத்திலுமுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தர் உண்டாக்கினர்.
எல்லா இடத்திலுமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ேதவன்

ஆளுகிறார்.
அைவ அைனத்தும் கர்த்தைரத் துதிக்கேவண்டும்.
என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி.

என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி!
என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் மிக

ேமன்ைமயானவர்!
நீர் மகிைமையயும், கனத்ைதயும் அணிந்திருக்கிறீர்.

2 ஒருவன் அங்கிையத் தரித்திருப்பைதப் ேபால
நீர் ஒளிைய அணிந்துெகாண்டிருக்கிறீர்.
நீர் வானங்கைளத் திைரச் சீைலையப்ேபால
விரிக்கிறீர்.

3 ேதவேன நீர் அவற்றிற்கு ேமலாக உமது
வீட்ைடக் கட்டியிருக்கிறீர்.
அடர்த்தியான ேமகங்கைள இரதமாக நீர்
பயன்படுத்திக்

சங்கீதம் 102:25

634



காற்றின் சிறகுகளின் மீது அமர்ந்து வானத்தின்
குறுக்காகச் ெசல்கிறீர்.

4 ேதவேன, உமது தூதர்கைளக் காற்ைறப் ேபால்
உண்டாக்கினீர்.
உமது ஊழியக்காரைர அக்கினிப்ேபால்

உருவாக்கினீர்.
5 ேதவேன, நீர் பூமிைய அதன் அஸ்திபாரங்களின்
மீது ஸ்தாபித்தீர்.
எனேவ அது ஒருேபாதும் அழிக்கப்படுவதில்ைல.

6 நீர் அதைனத் தண்ணீரால் ேபார்ைவையப்
ேபான்று மூடினீர்.
தண்ணீர் மைலகைள மூடிற்று.

7 நீர் கட்டைளயிட்டேபாது, தண்ணீர்
விலகிேயாடிற்று.
ேதவேன, நீர் தண்ணீைரப் பார்த்துச் சத்தமிட்டீர்,

அது விலகிேயாடிற்று.
8 தண்ணீர் பர்வதங்களிலிருந்து கீேழ பாய்ந்து
பள்ளத்தாக்குகளில் ெசன்று,
பின்பு நீர் அவற்றிற்ெகன ைவத்த

இடங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்றது.
9 நீர் கடல்களுக்கு எல்ைலைய ைவத்தீர்.
தண்ணீர் மீண்டும் ஒருேபாதும் பூமிைய

மூடுவதற்ெகன எழும்பாது.
10 ேதவேன, நீரூற்றுகளிலிருந்து நீேராைடகளாக
நீர் ஓடும்படி ெசய்தீர்.
பர்வதங்களின் நீேராைடகளினூேட அது கீேழ

பாய்கிறது.
11 நீேராைடகள் எல்லா காட்டு மிருகங்களுக்கும்
தண்ணீைரத் தருகின்றன.
காட்டுக் கழுைதகளும் அங்கு வந்து தண்ணீைரப்

பருகுகின்றன.
12 வனத்தின் பறைவகள் குளங்களின் அருேக
வாழவரும்.
அருேகயுள்ள மரங்களின் கிைளகளில் அைவ

பாடும்.
13 மைலகளின்ேமல் ேதவன் மைழையப்
ெபய்யப்பண்ணுகிறார்.
ேதவன் ெசய்த ெபாருட்கள் பூமிக்குத் ேதைவயான

எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்கின்றன.
14 மிருகங்கள் உண்ணும்படியாக ேதவன் புல்ைல
முைளத்ெதழச் ெசய்கிறார். அவர் நமக்குத்
தாவரங்கைளத் தருகிறார்.
நம் உைழப்பில் அவற்ைற வளர்க்கிேறாம்.
அத்தாவரங்கள் பூமியிலிருந்து நமக்கு உணைவத்

தருகின்றன.
15 நம்ைம மகிழ்விக்கும் திராட்ைசரசத்ைதயும்
நமது ேதாைல மிருதுவாக்கும் எண்ெணையயும்,
நம்ைம வலுவாக்கும் உணைவயும் ேதவன் நமக்குத்

தருகிறார்.
16 லீபேனானின் ெபரிய ேகதுரு மரங்கள்
கர்த்தருக்குரியைவ.
கர்த்தர் அம்மரங்கைள நாட்டி, அவற்றிற்குத்

ேதைவயான தண்ணீைரக் ெகாடுக்கிறார்.
17 அம்மரங்களில் பறைவகள் தங்கள் கூடுகைளக்
கட்டும்.
ெபரிய ெகாக்குகள் ேதவதாரு மரங்களில் வாழும்.

18 காட்டு ஆடுகளுக்கு உயர்ந்த பர்வதங்கள்
இருப்பிடமாகும்.
குழிமுயல்களுக்குக் கன்மைலகள்

மைறவிடமாகும்.

19 ேதவேன, விடுமுைற காலம் ெதாடங்குவைத
அறிவிக்கும்படி எங்களுக்கு சந்திரைனத் தந்தீர்.
எப்ேபாது மைறய ேவண்டுெமன்பைத சூரியன்

எப்ேபாதும் அறியும்.
20 எல்லா காட்டு மிருகங்களும் ெவளிேய வந்து
சுற்றித்திரிகிற காலமாகிய இரவாகும்படி இருைள

நீர் உண்டாக்கினீர்.
21 ேதவன் ெகாடுக்கிற உணவிற்காக ேவண்டுகிறது
ேபால
தாக்கும் சிங்கங்கள் ெகர்ச்சிக்கும்.

22 அப்ேபாது சூரியன் எழும்பும்,
மிருகங்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்குப் ேபாய்

ஓய்ெவடுக்கும்.
23 அப்ேபாது ஜனங்கள் தங்கள் ேவைலகளுக்காகச்
ெசல்வார்கள்,
அவர்கள் மாைலவைர பணிபுரிவார்கள்.

24 கர்த்தாேவ, நீர் பல அற்புதமான காரியங்கைளச்
ெசய்திருக்கிறீர்.
பூமி, நீர் உண்டாக்கின பல ெபாருள்களால்

நிரம்பியிருக்கிறது.
நீர் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்றிலும் உமது ஞானத்ைதக்

காண்கிேறாம்.
25 சமுத்திரத்ைதப் பாருங்கள், அது எவ்வளவு
ெபரியது!
பல உயிர்கள் அங்கு வாழ்கின்றன!
எண்ணமுடியாத சிறியதும் ெபரியதுமான

உயிரினங்கள் அங்கு வாழ்கின்றன.
26 நீர் உண்டாக்கின கடல் விலங்கான
லிவியாதான் கடலில் விைளயாடும்ேபாது
கப்பல்கள் சமுத்திரத்தின் ேமல் பயணம்

ெசய்கின்றன.
27 ேதவேன, எல்லாக்காரியங்களும் உம்ைமச்
சார்ந்திருக்கின்றன.
தக்கேநரத்தில் நீர் அவற்றிற்கு உணைவக்

ெகாடுக்கிறீர்.
28 ேதவேன, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அைவ
உண்ணும் உணைவ நீர் ெகாடுக்கிறீர்.
நல்ல உணவால் நிரம்பிய உமது ைககைள நீர்

திறக்கிறீர், அைவ வயிறு நிரம்பும்வைர அவற்ைற
உண்ணும்.

29 நீர் அவற்ைற விட்டு விலகும்ேபாது அைவ
அஞ்சும்.
அவற்றின் சுவாசம் அவற்ைறவிட்டு நீங்கும்.
அைவ ேசார்ந்து மரிக்கும்.
அவற்றின் உடல்கள் மீண்டும் புழுதியாகிவிடும்.

30 ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் உமது ஆவிைய
அனுப்பும்ேபாது அைவ ஆேராக்கியம் ெபறும்!
நீர் மீண்டும் நிலத்ைதப் புதிதாகமாற்றுவீர்.

31 கர்த்தருைடய மகிைம என்ெறன்றும்
ெதாடரட்டும்!
கர்த்தர் தாம் உண்டாக்கின ெபாருள்கைளக்

கண்டு களிப்பைடயட்டும்.
32 கர்த்தர் பூமிையச்சற்ேற பார்த்தால் அது
அதிரும்.
அவர் மைலகைளத் ெதாட ேநர்ந்தால்

அவற்றிலிருந்து புைகெயழத் ெதாடங்கும்.
33 என் ஆயுள் முழுவதும் நான் கர்த்தைரப்
பாடுேவன்.
நான் வாழும்வைர கர்த்தைரத் துதித்துப்

பாடுேவன்.
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34 நான் கூறுபைவ அவைர மகிழ்ச்சியாக்கும் என
நம்புகிேறன்.
நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிேறன்.

35 பூமியிலிருந்து பாவம் மைறந்து ேபாகட்டும்.
தீேயார் என்ெறன்றும் அழிந்து ேபாவார்களாக.
என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி!
கர்த்தைர துதியுங்கள்!

கர்த்தருக்கு நன்றி கூறுங்கள்.
அவர் நாமத்ைதத்

ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
அவர் ெசய்யும் அற்புதங்கைளத் ேதசங்களுக்குக்

கூறுங்கள்.
2 கர்த்தைர ேநாக்கிப் பாடுங்கள்.
அவருக்குத் துதிகைளப் பாடுங்கள்.
அவர் ெசய்யும் வியக்கத்தக்க காரியங்கைளக்

குறித்துக் கூறுங்கள்.
3 கர்த்தருைடய பரிசுத்த நாமத்ைதக் குறித்துப்
ெபருைமெகாள்ளுங்கள்.
ஜனங்களாகிய நீங்கள் கர்த்தைரத்

ேதடிவந்தீர்கள். சந்ேதாஷமாயிருங்கள்!
4 வல்லைமக்காக கர்த்தரிடம் ேபாங்கள்.
உதவிக்காக எப்ேபாதும் அவரிடம் ேபாங்கள்.

5 அவர் ெசய்யும் வியப்பிற்குரிய காரிங்கைள
நிைனவுகூருங்கள்.
அவர் ெசய்த அதிசயங்கைளயும் ஞானமுள்ள

முடிவுகைளயும் எண்ணிப் பாருங்கள்.
6 நீங்கள் அவரது பணியாளாகிய ஆபிரகாமின்
சந்ததியினர்.
நீங்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

யாக்ேகாபின் சந்ததியினர்.
7 கர்த்தேர நமது ேதவன்.
கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும் ஆளுகிறார்.

8 ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்றும்
நிைனவுகூருங்கள்.
ஆயிரம் தைலமுைற வைரயிலும் அவரது

கட்டைளகைள நிைனவுகூருங்கள்.
9 ேதவன் ஆபிரகாேமாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்தார்.
ேதவன் ஈசாக்ேகாடு ஒரு வாக்குறுதிையச்

ெசய்தார்.
10 பின்பு அவர் அதைன யாக்ேகாபிற்கு ஒரு
சட்டமாகச் ெசய்தார்.
ேதவன் இஸ்ரேவேலாடு ஒரு உடன்படிக்ைக

ெசய்தார்.
அது என்ெறன்றும் ெதாடரும்!

11 ேதவன்: “நான் கானானின் ேதசத்ைத உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.
அத்ேதசம் உனக்குச் ெசாந்தமாகும்” என்றார்.

12 ஆபிரகாமின் குடும்பம் சிறியதாயிருந்தேபாது
ேதவன் அவ்வாக்குறுதிைய அளித்தார்.
அவர்கள் அங்கு அந்நியராகச் சில காலத்ைதக்

கழித்தனர்.
13 அவர்கள் ஒரு அரசிலிருந்து மற்ேறார்
அரசிற்கும்,
ஒரு ேதசத்திலிருந்து மற்ெறாரு ேதசத்திற்கும்

பயணம் ெசய்தார்கள்.
14 ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தகாதபடி
நடத்த ேதவன் அனுமதிக்கவில்ைல.
அவர்கைளத் துன்புறுத்தாதபடிக்கு ேதவன்

ராஜாக்கைள எச்சரித்தார்.

15 ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஜனங்களுக்குத்
தீைம ெசய்யாதீர்கள்.
எனது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எந்தத் தீைமயும்

ெசய்யாதீர்கள்” என்றார்.
16 ேதவன் ேதசத்தில் பஞ்சம் வரப்பண்ணினார்.
ஜனங்களுக்கு உண்பதற்குத் ேதைவயான உணவு

இருக்கவில்ைல.
17 ஆனால் அவர்களுக்கு முன்ேன ேதவன்
ேயாேசப்பு என்ற மனிதைன அனுப்பினார்.
ேயாேசப்பு ஒரு அடிைமயாக விற்கப்பட்டான்.

18 ேயாேசப்பின் கால்கைள அவர்கள் ஒரு
கயிற்றால் கட்டினார்கள்.
அவன் கழுத்ைதச் சுற்றிலும் ஒரு இரும்பு

வைளயத்ைத அணிவித்தார்கள்.
19 அவர் ெசான்ன காரியங்கள் அப்படிேய
நிகழும்வைர ேயாேசப்பு அடிைமயாக இருந்தான்.
ேயாேசப்பு ேநர்ைமயானவன் என்பைத

கர்த்தருைடய ெசய்தி நிரூபித்தது.
20 எனேவ எகிப்திய ராஜா அவைன விடுதைல
ெசய்தான்.
ேதசத்தின் தைலவன் அவைனச் சிைறயினின்று

விடுவித்தான்.
21 அவர் அவனுக்குத் தமது வீட்டின் ெபாறுப்ைபக்
ெகாடுத்தார்.
அவருக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும்

ேயாேசப்பு கண்காணித்து வந்தான்.
22 பிற தைலவர்களுக்கு ேயாேசப்பு ஆைணகள்
அளித்தான்.
ேயாேசப்பு முதியவர்களுக்குக் கற்பித்தான்.

23 பின்பு இஸ்ரேவல் எகிப்திற்கு வந்தான்.
யாக்ேகாபு காமின் நாட்டில் வாழ்ந்தான்.

24 யாக்ேகாபின் குடும்பம் ெபருகிற்று.
அவர்களின் பைகவர்கைளக் காட்டிலும் அவர்கள்

பலவான்களானார்கள்.
25 எனேவ எகிப்தியர்கள் யாக்ேகாபின்
குடும்பத்ைதப் பைகக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.
அவர்களின் அடிைமகளுக்கு எதிரான திட்டங்கள்

வகுத்தார்கள்.
26 எனேவ ேதவன் தமது தாசனாகிய ேமாேசைய
அனுப்பினார்.
ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த ஆசாரியனாக ஆேரான்

இருந்தான்.
27 காமின் நாட்டில் பல அதிசயங்கைளச்
ெசய்வதற்கு
ேதவன் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்

பயன்படுத்தினார்.
28 ேதவன் மிகக் கடும் இருைள அனுப்பினார்.
ஆனால் எகிப்தியர்கள் அவருக்குச் ெசவி

சாய்க்கவில்ைல.
29 எனேவ ேதவன் தண்ணீைர இரத்தமாக்கினார்.
எல்லா மீன்களும் மடிந்தன.

30 அவர்கள் நாடு தவைளகளால் நிரம்பிற்று.
ராஜாவின் படுக்ைகயைறயில் கூட தவைளகள்

இருந்தன.
31 ேதவன் கட்டைளயிட்டார்.
ஈக்களும் ேபன்களும் வந்தன.
அைவ எங்கும் நிரம்பின.

32 ேதவன் கல்மைழையப் ெபய்யப்பண்ணினார்.
நாடு முழுவைதயும் மின்னல் பாதித்தது.
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33 ேதவன் அவர்களது திராட்ைசக் ெகாடிகைளயும்
அத்திமரங்கைளயும் அழித்தார்.
அந்நாட்டின் ஒவ்ெவாரு மரத்ைதயும் ேதவன்

அழித்தார்.
34 ேதவன் கட்டைளயிட்டார், ெவட்டுக்கிளிகளும்
புல்புழுக்களும் வந்தன.
அைவ எண்ணமுடியாத அளவு இருந்தன!

35 ெவட்டுக்கிளிகளும் பச்ைசப்புழுக்களும் நாட்டின்
எல்லா தாவரங்கைளயும்,
வயலின் எல்லா பயிர்கைளயும் தின்றன.

36 பின்பு ேதவன் நாட்டின் முதற்ேபறான
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெகான்றார்.
ேதவன் முதலில் பிறந்த குமாரர்கைளக்

ெகான்றார்.
37 பின்பு ேதவன் தமது ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றார்.
அவர்கள் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் எடுத்துச்

ெசன்றனர்.
ேதவனுைடய ஜனங்கள் எவரும்

தடுக்கிவிழவில்ைல.
38 ேதவனுைடய ஜனங்கள் ெசல்வைதக் கண்டு
எகிப்து மகிழ்ந்தது.
ஏெனனில் அவர்கள் ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு

அஞ்சினார்கள்.
39 ேதவன் தமது ேமகத்ைத ஒரு ேபார்ைவயாகப்
பரப்பினார்.
தமது ஜனங்களுக்கு இரவில் ஒளி தரும்படி ஒரு

ெநருப்புத்தூைண ேதவன் பயன்படுத்தினார்.
40 ஜனங்கள் உணவுக்காக ேவண்டினார்கள்,
ேதவன் காைடகைளக் ெகாணர்ந்தார்.
ேதவன் பரேலாகத்திலிருந்து மிகுதியான

உணைவக் ெகாடுத்தார்.
41 ேதவன் கன்மைலையப் பிளந்தார், தண்ணீர்
ெகாப்பளித்து ெவளிேயறிற்று.
பாைலவனத்தில் ஒரு நதி ஓட ஆரம்பித்தது.

42 ேதவன் அவரது பரிசுத்த வாக்குறுதிைய
நிைனவுக்கூர்ந்தார்.
ேதவன் அவரது தாசனாகிய ஆபிரகாமுக்குக்

ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய நிைனவுக்கூர்ந்தார்.
43 ேதவன் அவரது ஜனங்கைள எகிப்திலிருந்து
ெவளிேய வரவைழத்தார்.
மகிழ்ச்சியான பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டு

ஜனங்கள் களிப்ேபாடு எகிப்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டு
வந்தார்கள்!

44 பிற ஜனங்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த நாட்ைட
ேதவன் தமது ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
பிற ஜனங்கள் உைழத்துப் ெபற்ற ெபாருட்கைள

ேதவனுைடய ஜனங்கள் ெபற்றனர்.
45 ஏன் ேதவன் இைதச் ெசய்தார்?
அப்ேபாதுதான் அவரது ஜனங்கள் அவரளித்த

சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய முடியும்.
அவர்கள் கவனமாக அவரது ேபாதைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய முடியும்.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவருக்கு
நன்றி கூறுங்கள்!

ேதவனுைடய அன்பு என்ெறன்ைறக்குமுள்ளது!
2 உண்ைமயாகேவ கர்த்தர் எவ்வளவு ெபரியவர்
என்பைத ஒருவரும் விவரிக்க முடியாது.

ஒருவரும் ேபாதுமான அளவு ேதவைன துதித்துவிட
இயலாது.

3 ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்படிகிற
ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியானவர்கள்.
எப்ேபாதும் அந்த ஜனங்கள் நல்ல

காரியங்கைளேய ெசய்கிறார்கள்.
4 கர்த்தாேவ, உம்முைடய ஜனங்களிடம்
இரக்கமாயிருக்கும்ேபாது
என்ைன நிைனவுகூர்ந்து இரட்சியும்.

5 கர்த்தாேவ, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த உமது
ஜனங்களுக்கு
நீர் ெசய்யும் நன்ைமகைள நானும்

பகிர்ந்துக்ெகாள்ளச் ெசய்யும்.
என்ைனயும் உம் ஜனங்கேளாடு மகிழ்ச்சியாய்
இருக்கும்படி ெசய்யும்.
உம்ைமப் புகழ்வதில் என்ைனயும் உம்

ஜனங்கேளாடு இைணயச் ெசய்யும்.
6 எங்கள் முற்பிதாக்கள் பாவம் ெசய்ததுப்ேபால்
நாங்களும் பாவம் ெசய்ேதாம்.
நாங்கள் தவறு ெசய்ேதாம், நாங்கள் தீயவற்ைறச்

ெசய்ேதாம்.
7 கர்த்தாேவ எகிப்திலுள்ள எங்கள் முற்பிதாக்கள்
நீர் ெசய்த அதிசயங்களிலிருந்து எைதயும்
கற்கவில்ைல.
ெசங்கடலின் அருேக எங்கள் முற்பிதாக்கள்

உமக்ெகதிராகத் திரும்பினார்கள்.
8 ஆனால் ேதவன் நம் முற்பிதாக்கைள அவரது
ெசாந்த நாமத்தின் காரணமாகக் காப்பாற்றினார்.
அவரது மிகுந்த வல்லைமையக் காட்டும் ெபாருட்டு

ேதவன் அவர்கைளக் காப்பாற்றினார்.
9 ேதவன் கட்டைளயிட்டார், ெசங்கடல் வறண்டு
ேபானது.
ஆழமான கடலினூேட, பாைலவனத்ைதப் ேபான்ற

உலர்ந்த தைரயின்ேமல் ேதவன் நம் முற்பிதாக்கைள
வழிநடத்தினார்.

10 ேதவன் நமது முற்பிதாக்கைள அவர்கள்
பைகவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினார்.
அவர்கள் பைகவரிடமிருந்து ேதவன் அவர்கைளப்

பாதுகாத்தார்.
11 ேதவன் அவர்கள் பைகவர்கைளக் கடலால்
மூடினார்.
அவர்கள் பைகவர்களில் ஒருவன் கூட

தப்பவில்ைல.
12 அப்ேபாது நம் முற்பிதாக்கள் ேதவைன
நம்பினார்கள்.
அவர்கள் அவருக்குத் துதிகைளப் பாடினார்கள்.

13 ஆனால் நம் முற்பிதாக்கள் ேதவன் ெசய்த
காரியங்கைள விைரவில் மறந்துேபானார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய அறிவுைரக்குச்

ெசவிசாய்க்கவில்ைல.
14 பாைலவனத்தில் நம் முற்பிதாக்களுக்குப்
பசியுண்டாயிற்று.
மனிதர்களில்லாத இடத்தில் அவர்கள் ேதவைனப்

பரிேசாதித்தார்கள்.
15 ஆனால் ேதவேனா நம் முற்பிதாக்களுக்கு
அவர்கள் ேகட்ட ெபாருள்கைளக் ெகாடுத்தார்.
ெகாடிய ேநாையயும் ேதவன் அவர்களுக்குக்

ெகாடுத்தார்.
16 ஜனங்கள் ேமாேசயிடம் ெபாறாைம
ெகாண்டார்கள்.
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அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆசாரியனாகிய
ஆேரானிடம் ெபாறாைம ெகாண்டார்கள்.

17 எனேவ ேதவன் ெபாறாைமயுள்ள அந்த
ஜனங்கைளத் தண்டித்தார்.
தைர பிளந்து தாத்தாைன விழுங்கியது.
தைர ஒன்று ேசர்ந்தேபாது அபிராமின்

கூட்டத்தாைர மூடிக்ெகாண்டது.
18 பின்பு ஜனங்கள் கூட்டத்ைத ெநருப்பு எரித்தது.
அத்தீேயாைர ெநருப்பு எரித்தது.

19 ஓேரப் மைலயில் அந்த ஜனங்கள் ெபான்னினால்
ஒரு கன்றுக்குட்டிையச் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் ஒரு சிைலையத்

ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
20 அந்த ஜனங்கள் புல் தின்னும் காைளயின்
சிைலக்காக
மகிைமெபாருந்திய தங்கள் ேதவைன

விட்டுவிட்டார்கள்.
21 ேதவன் நமது முற்பிதாக்கைளக் காப்பாற்றினார்.
ஆனால் அவர்கள் அவைர முற்றிலும்

மறந்துேபானார்கள்.
எகிப்தில் அதிசயங்கள் ெசய்த ேதவைன அவர்கள்

மறந்துேபானார்கள்.
22 காமின் ேதசத்தில் ேதவன் வியக்கத்தக்கக்
காரியங்கைளச் ெசய்தார்.
ெசங்கடலின் அருேக ஆச்சரியமான

காரியங்கைள ேதவன் ெசய்தார்.
23 ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அழிக்க விரும்பினார்.
ஆனால் அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ேமாேச அவைரத்

தடுத்தான்.
ேமாேச ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த பணியாள்.
ேதவன் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டார், ஆனால்

ேமாேச தடுத்து, ேதவன் ஜனங்கைள அழிக்காதபடி
ெசய்தான்.

24 ஆனால் பின்பு அந்த ஜனங்கள் அற்புதமான
கானான் ேதசத்திற்குள் நுைழய மறுத்தார்கள்.
ேதவன் அத்ேதசத்தில் வாழும் ஜனங்கைள

முறியடிப்பதில் அவர்களுக்கு உதவுவார் என்பைத
அவர்கள் நம்பவில்ைல.

25 அவர்களின் கூடாரங்களிலிருந்து
ஆண்டவருக்கு எதிராகக் குைறகூறி
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.

26 எனேவ அவர்கள் பாைலவனத்தில் மடிவார்கள்
என்று ேதவன் சபதமிட்டார்.

27 அவர்கள் சந்ததியினைர அந்நியர் ேதாற்கடிக்க
அனுமதிப்பதாக ேதவன் கூறினார்.
ேதசங்களிெலல்லாம் நம் முற்பிதாக்கைளச்

சிதறடிப்பதாக ேதவன் ஆைணயிட்டார்.
28 பின்பு பாகால்ேபேயாரில், ேதவனுைடய
ஜனங்கள் பாகாைலத் ெதாழுதுெகாள்ள
கூடினார்கள்.
ேதவனுைடய ஜனங்கள் தீய விருந்துகளில் கலந்து

மரித்ேதாைரப் ெபருைமப்படுத்தும் பலிகைள
உண்டார்கள்.

29 தமது ஜனங்களிடம் ேதவன் மிகுந்த
ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன் அவர்கைள மிகவும் ேநாயுறச் ெசய்தார்.

30 ஆனால் பிெனகாஸ் ேதவனிடம் ெஜபம்
ெசய்தான்.
ேதவன் அந்ேநாையத் தடுத்தார்.

31 பிெனகாஸ் ெசய்தது மிக நல்ல காரியம்
என்பைத ேதவன் அறிந்தார்.
ேதவன் ேநாையத் தடுத்தார்.
ேதவன் இைத என்ெறன்ைறக்கும்

நிைனவுக்கூருவார்.
32 ேமரிபாவில் ஜனங்கள் ேகாபமைடந்தனர்.
ேமாேச தவறு ெசய்வதற்கு ஜனங்கள்

காரணமாயினர்.
33 ேமாேச மிகவும் குழப்பமைடயும்படி அந்த
ஜனங்கள் ெசய்தனர்.
எனேவ சரியாக சிந்திக்காமல் ேமாேச ேபசினான்.

34 கானானில் வாழும் பிற ேதசத்தினைரத்
ேதாற்கடிக்குமாறு கர்த்தர் ஜனங்களுக்குக்
கூறினார்.
ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா ேதவனுக்குக்

கீழ்ப்படியவில்ைல.
35 அவர்கள் பிற ஜனங்கேளாடு கலந்தார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்

ெசய்தார்கள்.
36 ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு அவர்கள்
கண்ணியாக அைமந்தார்கள்.
பிறஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைள

அவர்களும் ெதாழுதுெகாள்ளத் ெதாடங்கினார்கள்.
37 ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த
பிள்ைளகைளேய ெகான்று
பிசாசிற்குக் காணிக்ைகயாக்கினார்கள்.

38 ேதவனுைடய ஜனங்கள் களங்கமற்ேறாைரக்
ெகான்றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த பிள்ைளகைளேயக்

ெகான்று அவர்கைளப் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கினார்கள்.

39 எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள் பிற ஜனங்களின்
பாவங்களால் அழுக்கைடந்தார்கள்.
ேதவனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் ேதவனிடம்

அவநம்பிக்ைக ெகாண்டு, பிறர் ெசய்த
காரியங்கைளேயச் ெசய்தார்கள்.

40 ேதவன் அவரது ஜனங்களிடம்
ேகாபங்ெகாண்டார்.
ேதவன் அவர்களிடம் ெவறுப்பைடந்தார்.

41 ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப் பிற ேதசத்தாரிடம்
ெகாடுத்தார்.
ேதவன் அவர்களது பைகவர்கள் அவர்கைள

ஆளுமாறு ெசய்தார்.
42 ேதவனுைடய ஜனங்களின் பைகவர்கள்
அவர்கைள அடக்கியாண்டு
அவர்களின் வாழ்க்ைக கடினமாகும்படி

ெசய்தார்கள்.
43 ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப் பலமுைற
காப்பாற்றினார்.
ஆனால் அவர்கள் ேதவனுக்ெகதிராகத் திரும்பி,

தாங்கள் விரும்பியவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தார்கள்.
ேதவனுைடய ஜனங்கள் பற்பல தீயகாரியங்கைளச்

ெசய்தார்கள்.
44 ஆனால் ேதவனுைடய ஜனங்கள்
துன்பத்திலிருந்தேபாெதல்லாம் ேதவனிடம்
உதவிக்காக ெஜபித்தனர்.
ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேதவன் அவர்கள்

ெஜபங்களுக்குச் ெசவிெகாடுத்தார்.
45 ேதவன் எப்ேபாதும் அவரது உடன்படிக்ைகைய
நிைனவுக்கூர்ந்து
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தமது மிகுந்த அன்பினால் அவர்களுக்கு ஆறுதல்
அளித்தார்.

46 பிற ேதசத்தார் அவர்கைளச்
சிைறவாசிகளாக்கினார்கள்.
ஆனால் தம் ஜனங்களிடம் அவர்கள் இரக்கம்

காட்டும்படி ேதவன் ெசய்தார்.
47 நம் ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைமக்
காப்பாற்றினார்!
ேதவன் அத்ேதசங்களிலிருந்து மீண்டும் நம்ைம

அைழத்து வந்தார்.
எனேவ நாம் அவரது பரிசுத்த நாமத்ைதத்
துதிப்ேபாம்,
எனேவ நாம் அவருக்குத் துதிகைளப் பாடுேவாம்.

48 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும், ேதவன் எப்ேபாதும்
வாழ்கிறவர்.
அவர் என்ெறன்றும் வாழ்வார்.
எல்லா ஜனங்களும், “ஆெமன்!”
கர்த்தைரத் துதியுங்கள் என்று ெசால்லக்கடவர்கள்.

புத்தகம் 5
(சங்கீதம் 107-150)

கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவருக்கு நன்றி
கூறுங்கள்!
அவரது அன்பு என்ெறன்ைறக்கும்

உள்ளது!
2 கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
இைதத்தான் ெசால்லேவண்டும்.
கர்த்தர் பைகவரிடமிருந்து அவர்கைளக்

காப்பாற்றினார்.
3 கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளப் பல்ேவறு
வித்தியாசமான நாடுகளிலுமிருந்து ஒருமித்துக்
கூடும்படிச் ெசய்தார்.
அவர்கைளக் கிழக்கிலும் ேமற்கிலுமிருந்தும்

வடக்கிலும் ெதற்கிலுமிருந்தும் வரச்ெசய்தார்.
4 அவர்களுள் சிலர் பாைலவனத்தில் அைலந்து
திரிந்தார்கள்.
அவர்கள் வாழ ஒரு இடம் ேதடினார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் ஒரு நகரத்ைதக்

கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.
5 அவர்கள் பசியாலும் தாகத்தாலும் வருந்தி,
ேசார்வைடந்து ேபானார்கள்.

6 எனேவ அவர்கள் உதவிக்காக கர்த்தைரக்
கூப்பிட்டார்கள்.
அவர் அவர்களின் ெதால்ைலகளிலிருந்து

அவர்கைள மீட்டார்.
7 ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அவர்கள்
வாழவிருக்கும் நகரத்திற்கு ேநராக நடத்தினார்.

8 அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்த வியக்கத்தகு
காரியங்களுக்காகவும்
அவரது அன்பிற்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி

கூறுங்கள்.
9 ேதவன் தாகமைடந்த ஆத்துமாைவத்
திருப்திப்படுத்துகிறார்.
பசியுள்ள ஆத்துமாைவ நன்ைமகளால் ேதவன்

நிரப்புகிறார்.

10 ேதவனுைடய ஜனங்களில் சிலர் சிைற
வாசிகளாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் இருண்ட சிைறகளுக்குள்

கம்பிகளுக்குப்பின்ேன அைடக்கப்பட்டார்கள்.
11 ஏெனனில் அவர்கள் ேதவன் ெசான்னவற்றிற்கு
எதிராகப் ேபாராடினார்கள்.
மிக உன்னதமான ேதவனுைடய அறிவுைரக்குச்

ெசவிசாய்க்க மறுத்தார்கள்.
12 அவர்கள் ெசய்த காரியங்களால்
ேதவன் அந்த ஜனங்களின் வாழ்க்ைகையக்

கடினமாக்கினார்.
அவர்கள் இடறி வீழ்ந்தார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவ ஒருவனும் இருக்கவில்ைல.

13 அந்த ஜனங்கள் துன்பத்தில்
சிக்குண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தரிடம் உதவி
ேவண்டினார்கள்.
ேதவன் அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து அவர்கைளக்

காப்பாற்றினார்.
14 அவர்கைள இருண்ட சிைறகளிலிருந்து ேதவன்
ெவளிேயற்றினார்.
அவர்கைளக் கட்டியிருந்த கயிறுகைள ேதவன்

அறுத்ெதறிந்தார்.
15 அவரது அன்பிற்காகவும் அவர் ஜனங்களுக்காகச்
ெசய்கிற வியக்கத்தக்க காரியங்களுக்காகவும்
கர்த்தருக்கு நன்றி கூறுங்கள்.

16 நாம் நமது பைகவைர முறியடிப்பதற்கு ேதவன்
உதவுகிறார்.
அவர்களின் ெவண்கலக் கதவுகைள ேதவனால்

உைடக்க முடியும்.
அவர்களின் வாயிற் கதவுகளின் இரும்புக்

கம்பிகைள ேதவனால் சிதறடிக்க முடியும்
17 சிலர் தங்கள் பாவங்களின் காரணமாக
அறிவற்றவர்களாக மாறினார்கள்.
தங்களுைடய குற்றங்களுக்காக அவர்கள் மிகவும்

துன்பப்பட்டார்கள்.
18 அந்த ஜனங்கள் உண்ண மறுத்தார்கள்.
அவர்கள் மரிக்கும் நிைலைய அைடந்தார்கள்.

19 அவர்கள் துன்பத்தில் சிக்குண்டிருந்தார்கள்.
கர்த்தைர ேநாக்கி உதவிக்ெகன ேவண்டினார்கள்.
அவர் அவர்கைளத் துன்பங்களினின்று

விடுவித்தார்.
20 ேதவன் தமது வார்த்ைதயினால் கட்டைளயிட்டு,
அவர்கைளக் குணமாக்கினார்.
எனேவ அந்த ஜனங்கள் கல்லைறயிலிருந்து

காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
21 அவரது அன்பிற்காகவும்,
அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்கிற வியக்கத்தக்க

காரியங்களுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி கூறுங்கள்.
22 அவர் ெசய்த எல்லாவற்றிற்காகவும் பலிகைளச்
ெசலுத்தி கர்த்தருக்கு நன்றி கூறுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற மகிழ்ச்சிேயாடு கூறுங்கள்.

23 சில ஜனங்கள் கடைலக் கடந்து படகுகளில்
ெசன்றார்கள்.
ெபருங்கடலின் குறுக்ேக ேவைலகளின் ெபாருட்டு

அவர்கள் ெசன்றார்கள்.
24 கர்த்தர் ெசய்யக்கூடியைத அந்த ஜனங்கள்
கண்டார்கள்.
கடலில் அவர் ெசய்த வியக்கத்தக்க காரியங்கைள

அவர்கள் கண்டார்கள்.
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25 ேதவன் கட்டைளயிட்டார், ஒரு ெபருங்காற்று
வீச ஆரம்பித்தது.
அைலகள் உயரமாக, ேமலும் உயரமாக எழும்பின.

26 அைலகள் அவர்கைள வானத்திற்கு ேநராகத்
தூக்கி, மீண்டும் கீேழ விழச் ெசய்தது.
மனிதர்கள் தங்கள் ைதரியத்ைத இழக்கும்படி

ஆபத்தாக புயல் வீசிற்று.
27 அவர்கள் நிைலதளர்ந்து குடிெவறியர்கைளப்
ேபால வீழ்ந்தார்கள்.
மாலுமிகளாகிய இவர்களுைடய திறைம

வீணாய்ேபாயிற்று.
28 அவர்கள் துன்பத்தில் இருந்தார்கள்.
எனேவ உதவிக்காக கர்த்தைரக் கூப்பிட்டார்கள்.
அவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து அவர் அவர்கைளக்

காப்பாற்றினார்.
29 ேதவன் புயைல நிறுத்தினார்.
அவர் அைலகைள அைமதிப்படுத்தினார்.

30 கடல் அைமதியுற்றைதக் கண்டு மாலுமிகள்
மகிழ்ந்தார்கள்.
அவர்கள் ேபாக ேவண்டிய இடத்திற்கு ேதவன்

அவர்கைளப் பாதுகாப்பாகக் ெகாண்டு ேசர்த்தார்.
31 அவரது அன்பிற்காகவும்,
அவரது ஜனங்களுக்காகச் ெசய்கிற வியக்கத்தக்க

காரியங்ளுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றிகூறுங்கள்.
32 ெபரிய கூட்டத்தில் ேதவைன வாழ்த்துங்கள்.
முதிய தைலவர்கள் ஒன்றுகூடும்ேபாது அவைர

வாழ்த்துங்கள்.
33 ேதவன் நதிகைளப் பாைலவனமாக்கினார்.
நீரூற்றுக்கள் ெபருக்ெகடுப்பைத ேதவன்

நிறுத்தினார்.
34 ேதவன் வளமிக்க ேதசத்ைத மாற்றினார்.
அது பயனற்ற உப்பு நிலமாக மாறிற்று. ஏெனனில்

அங்குத் தீேயார் வாழ்ந்தனர்.
35 ேதவன் பாைலவனத்ைத மாற்றினார்.
அது குளங்களுள்ள நிலம் ஆயிற்று.
ேதவன் உலர்ந்த நிலத்திலிருந்து நீரூற்றுக்களில்

தண்ணீர் புறப்படச் ெசய்தார்.
36 ேதவன் பசியுள்ள ஜனங்கைள அந்த நல்ல
ேதசத்திற்கு வழிநடத்தினார்.
அவர்கள் அங்கு வாழ ஒரு நகரத்ைத

அைமத்தார்கள்.
37 அவர்கள் வயல்களில் விைதகைள நட்டார்கள்.
அவர்கள் வயல்களில் திராட்ைசகைள நட்டார்கள்.
அவர்கள் நல்ல அறுவைட ெசய்தார்கள்.

38 ேதவன் அந்த ஜனங்கைள ஆசீர்வதித்தார்.
அவர்கள் குடும்பங்கள் ெபருகின. அவர்களுக்குப்

பற்பல மிருகங்கள் இருந்தன.
39 திடீெரன ஏற்பட்ட ேபரிழப்பினாலும்,
துன்பங்களினாலும்,
அவர்கள் குடும்பங்கள் குறுகி ெபலவீனமாயின.

40 ேதவன் அவர்கள் தைலவர்கைள
அவமானப்படுத்தி, ெவட்கப்படச் ெசய்தார்.
பாைதகளற்ற பாைலவனத்தின் வழியாக அவர்கள்

அைலயும்படி ேதவன் ெசய்தார்.
41 பின்பு ேதவன் அந்த ஏைழ ஜனங்கைள
அவர்களது துயரங்களிலிருந்து மீட்டார்.
இப்ேபாது அவர்கள் குடும்பங்கள் ஆட்டு

மந்ைதகைளப் ேபால் ெபருகியுள்ளன.
42 நல்ல ஜனங்கள் இைதக்கண்டு
மகிழ்ச்சியைடவார்கள்.

ஆனால் தீய ஜனங்கேளா இைதக் காணும்ேபாது,
என்ன ெசால்வெதன்று அறியார்கள்.

43 ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக இருந்தால்
இக்காரியங்கைள நிைனவுகூருவான்.
அப்ேபாது ேதவனுைடய அன்பு உண்ைமயாகேவ

இத்தைகயெதன்று புரிந்துெகாள்ளத்
ெதாடங்குவான்.

தாவீதின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
ேதவேன, நான் ஆயத்தமாக
இருக்கிேறன்.
எனது இருதயமும் ஆத்துமாவும் துதிப்

பாடல்கைளப் பாடவும் இைசக்கவும் தயாராக
இருக்கிறது.

2 சுரமண்டலங்கேள, வீைணகேள, நாம்
சூரியைன எழச் ெசய்ேவாம்.

3 கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ைம எல்லா
ேதசங்களிலும் துதிப்ேபாம்.
பிற ஜனங்கள் மத்தியில் நாங்கள் உம்ைமத்

துதிப்ேபாம்.
4 கர்த்தாேவ, உமது அன்பு வானங்கைளக்
காட்டிலும் உயர்ந்தது.
உமது சத்தியம் உயரமான ேமகங்கைளக்

காட்டிலும் உயர்ந்தது.
5 ேதவேன, விண்ணிற்கு ேமல் எழும்பும்!
உலகெமல்லாம் உமது மகிைமையக் காணட்டும்.

6 ேதவேன, உமக்கு ேவண்டியவர்கைளக் காப்பாற்ற
இைதச் ெசய்யும்.
எனது ெஜபத்திற்குப் பதில் தாரும், உமது மிகுந்த

வல்லைமைய மீட்பதற்குப் பயன்படுத்தும்.
7 ேதவன் அவரது ஆலயத்திலிருந்து ேபசி,
“நான் ேபாரில் ெவன்று அவ்ெவற்றிையக் குறித்து

மகிழ்ச்சியைடேவன்!
என் ஜனங்களுக்கு இத்ேதசத்ைதப் பங்கிடுேவன்.
அவர்களுக்குச் சீேகைமக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குச் சுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகக்

ெகாடுப்ேபன்
8 கீேலயாத்தும் மனாேசயும் எனக்குரியனவாகும்.
எப்பிராயீம் என் தைலக்குப் ெபலனான

அணியாகும்.
யூதா என் நியாயம் அறிவிக்கும் ேகால்

9 ேமாவாப் என் பாதங்கைளக் கழுவும் பாத்திரம்.
ஏேதாம் என் மிதியடிகைளச் சுமக்கும் அடிைம.
நான் ெபலிஸ்தியைரத் ேதாற்கடித்து ெவற்றி

ஆரவாரம் ெசய்ேவன்.”
10 யார் என்ைனப் பைகவனின் ேகாட்ைடக்குள் வழி
நடத்துவான்?
யார் என்ைன ஏேதாேமாடு ேபாராட அைழத்துச்

ெசல்வான்?
ேதவேன, இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீேர உதவ
முடியும்.
ஆனால் நீர் எங்கைள விட்டுவிலகினீர்.
நீர் எங்கள் ேசைனகேளாடு ெசல்லவில்ைல!

12 ேதவேன, நாங்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பதற்குத் தயவாய் உதவும்!
ஜனங்கள் எங்களுக்கு உதவமுடியாது!

13 ேதவன் மட்டுேம எங்கைள
வலிைமயுைடயவர்களாக்க முடியும்.
ேதவன் எங்கள் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்.

சங்கீதம் 107:25

640



109

இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துதிப்
பாடல்களில் ஒன்று.

ேதவேன, என் ெஜபத்திற்கு உமது
காதுகைள மூடிக்ெகாள்ளாேதயும்.

2 தீேயார் என்ைனப்பற்றிப்
ெபாய்கைளக் கூறுகிறார்கள்.
உண்ைமயற்ற காரியங்கைள அவர்கள்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
3 என்ைனப்பற்றி ஜனங்கள் ெவறுப்பைடயும்
காரியங்கைளச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
எந்தக் காரணமுமின்றி அவர்கள் என்ைனத்

தாக்குகிறார்கள்.
4 நான் அவர்கைள ேநசித்ேதன், அவர்கேளா
என்ைனப் பைகக்கிறார்கள்.
எனேவ இப்ேபாது, ேதவேன, உம்ைம ேநாக்கி

ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
5 நான் அந்த ஜனங்களுக்கு நன்ைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்ேதன்.
ஆனால் அவர்கேளா எனக்குத் தீய காரியங்கைளச்

ெசய்கிறார்கள்.
நான் அவர்கைள ேநசித்ேதன்.
ஆனால் அவர்கேளா, என்ைனப் பைகத்தார்கள்.

6 அவன் ெசய்த தீயக் காரியங்களுக்காக எனது
பைகவைனத் தண்டியும்.
அவன் தவறானவெனன்று நிரூபிக்கும் ஒருவைனக்

கண்டுபிடியும்.
7 என் பைகவன் தவறு ெசய்தைதயும், அவேன
குற்றவாளி என்பைதயும் நீதிபதி முடிவு ெசய்யட்டும்.
என் பைகவன் கூறுபைவ யாவும் அவனுக்ேக

ேமலும் தீைமையத் ேதடித்தரட்டும்.
8 என் பைகவன் உடேன மடியட்டும்.
அவன் பதவிைய மற்ெறாருவன் ெபறட்டும்.

9 என் பைகவனின் குழந்ைதகள், அநாைதகளாகி,
அவன் மைனவி விதைவயாகட்டும்.

10 அவர்கள் தங்கள் வீட்ைட இழந்து
பிச்ைசக்காரர்களாகட்டும்.

11 என் பைகவனிடம் கடன்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள்
அவனுக்குச் ெசாந்தமான ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.
அவன் உைழத்த எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்

எவராவது எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.
12 என் பைகவனுக்கு ஒருவனும் இரக்கம்
காட்டமாட்டான் என நான் நம்புகிேறன்.
ஒருவனும் அவனது குழந்ைதகளுக்குக் கிருைப

காட்டமாட்டான் எனவும் நான் நம்புகிேறன்.
13 என் பைகவைன முற்றிலும் அழியும்.
அடுத்த தைலமுைறயினர் அவன் ெபயைர

எல்லாவற்றிலிருந்தும் அகற்றிப்ேபாடட்டும்.
14 என் பைகவனின் தந்ைதயின் பாவங்கைள
கர்த்தர் நிைனவில்ெகாள்வார் என்று நான்
நம்புகிேறன்.
அவனது தாயின் பாவங்கள் என்றும்

நீக்கப்படுவதில்ைல என நான் நம்புகிேறன்.
15 கர்த்தர் அப்பாவங்கைள என்ெறன்றும் நிைனவு
கூருவார் என நான் நம்புகிேறன்.
ஜனங்கள் என் பைகவைன முற்றிலும்

மறந்துப்ேபாகும்படி அவர் ஜனங்கைள வற்புறுத்துவார்
என நான் நம்புகிேறன்.

16 ஏெனனில் அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும் நன்ைம
ெசய்ததில்ைல.
அவன் ஒருேபாதும் எவைரயும் ேநசித்ததில்ைல.
அவன் ஏைழகள், திக்கற்ேறார் ஆகிேயாரின்

வாழ்க்ைக கடினமாகும்படி ெசய்தான்.
17 பிறருக்குத் தீயைவ நிகழ ேவண்டுெமனக்
ேகட்பதில் அத்தீயவன் ஆர்வமுைடயவனாக
இருந்தான்.
எனேவ அத்தீைமகள் அவனுக்கு ேநரிடட்டும்.
அத்தீய மனிதன் ஒருேபாதும் ஜனங்களுக்கு

நல்லைவ நிகழ ேவண்டுெமனக் ேகட்டதில்ைல.
18 சாபங்கள் அவன் ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள் அவன் பருகும் தண்ணீராகட்டும்.
சாபங்கள் அவன் சரீரத்தின் மீது

எண்ெணயாகட்டும்.
19 சாபங்கள் அத்தீேயாைனச் சுற்றியிருக்கும்
ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள் அவன் இடுப்ைபச் சுற்றியிருக்கும்

கச்ைசயாகட்டும்.
20 என் பைகவனுக்கு அக்காரியங்கள்
அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ெசய்வார் என நான்
நம்புகிேறன்.
என்ைனக் ெகால்ல முயன்றுக்ெகாண்டிருக்கிற

எல்லா ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் அவற்ைறச் ெசய்வார்
என நான் நம்புகிேறன்.

21 கர்த்தாேவ, நீேர என் ஆண்டவர்.
எனேவ உமது நாமத்துக்குப் ெபருைமதரும் வழியில்
என்ைனக் கவனியும்.
உமக்கு மிகுதியான அன்பு உண்டு எனேவ

என்ைனக் காப்பாற்றும்.
22 நான் ஏைழயும் திக்கற்றவனுமான மனிதன்.
நான் உண்ைமயிேலேய கவைலயைடகிேறன்.
என் இருதயம் ெநாறுங்கிப்ேபாகிறது.

23 என் வாழ்க்ைக பகலின் முடிைவ அறிவிக்கும்
நீண்ட நிழைலப்ேபான்றது என நான் உணர்கிேறன்.
சிலர் தள்ளிவிடும் பூச்சிையப்ேபால் உணருகிேறன்.

24 நான் பசியாயிருப்பதால் என் முழங்கால்கள்
ேசார்ந்துள்ளன.
நான் எைட குைறந்து ெமலிந்து ேபாகிேறன்.

25 தீய ஜனங்கள் என்ைன
அவமானப்படுத்துகிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைனப் பார்த்துத் தைலையக்

குலுக்கிக்ெகாள்கிறார்கள்.
26 என் ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும்!
உமது உண்ைமயான அன்ைப ெவளிப்படுத்தி,

என்ைனக் காப்பாற்றும்!
27 நீர் எனக்கு உதவினீெரன்று அப்ேபாது அந்த
ஜனங்கள் அறிவார்கள்.
உமது வல்லைம எனக்கு உதவிற்று என்பைதயும்

அவர்கள் அப்ேபாது அறிவார்கள்.
28 அத்தீேயார் என்ைனச் சபித்தனர். ஆனாலும்
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன ஆசீர்வதிக்க முடியும்.
அவர்கள் என்ைனத் தாக்கினார்கள், அவர்கைளத்

ேதாற்கடியும்.
அப்ேபாது உமது ஊழியனாகிய நான்

சந்ேதாஷமைடேவன்.
29 என் பைகவர்கைள ெவட்கப்படுத்தும்!
அவர்கள் தங்கள் ெவட்கத்ைத ஒரு

ேமலாைடையப் ேபால் அணிந்துெகாள்ளட்டும்.
30 நான் கர்த்தருக்கு நன்றிக் கூறுகிேறன்.
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பலர் முன்னிைலயில் நான் அவைரத் துதிப்ேபன்.
31 ஏெனனில் கர்த்தர் திக்கற்ேறாருக்கு சார்பாக
இருக்கிறார்.
அவர்கைள மரணத்திற்ெகன்று குற்றம்சாட்ட

முயல்ேவாரிடமிருந்து ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகிறார்.

தாவீதின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
கர்த்தர் என் ஆண்டவைர ேநாக்கி,

“என் வலது பக்கத்தில் அமரும், நான்
உமது பைகவர்கைள உமது ஆளுைகயின்

கீழ் ைவப்ேபன்” என்றார்.
2 உமது அரசு ெபருக கர்த்தர் உதவுவார்.
உமது அரசு சீேயானில் ஆரம்பிக்கும்.
பிற நாடுகளிலும் நீர் உமது பைகவர்கைள

ஆளும்வைரக்கும் அது ெபருகும்.
3 நீர் உமது பைடைய ஒன்று திரட்டும்ேபாது,
உமது ஜனங்கள் தாங்கேள விருப்பத்துடன்

வருவார்கள்.
அவர்கள் சிறப்பு ஆைடகைள அணிவார்கள்.
அவர்கள் அதிகாைலயில் சந்திப்பார்கள்.
அந்த இைளஞர்கள்
தைரேமல் உள்ள பனித்துளிையப்ேபால் உம்ைமச்

சுற்றி இருப்பார்கள்.
4 கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார்.
அவர் மனம் மாறமாட்டார்.

“நீர் என்ெறன்றும் ஆசாரியராயிருப்பீர்.
ெமல்கிேசேதக்ைகப் ேபான்ற

ஆசாரியராயிருப்பீர்.”
5 என் ஆண்டவர் உமது வலது பக்கம் இருக்கிறார்.
அவர் ேகாபமைடயும்ேபாது மற்ற ராஜாக்கைளத்

ேதாற்கடிப்பார்.
6 ேதவன் ேதசங்கைள நியாயந்தீர்ப்பார்.
பூமி பிேரதங்களால் நிரப்பப்படும்.
ேதவன் வல்லைமயுள்ள நாட்டின் தைலவர்கைள

தண்டிப்பார்.
7 வழியின் நீரூற்றில் ராஜா தண்ணீைர பருகுகிறார்.
அவர் உண்ைமயாகேவ அவரது தைலைய

உயர்த்தி, மிகுந்த ஆற்றேலாடு காணப்படுவார்!
கர்த்தைரத் துதியங்கள்!
நல்ேலார் கூடிச் சந்திக்கும்
கூட்டங்களில்

நான் கர்த்தருக்கு முழு இருதயத்ேதாடும் நன்றி
ெசலுத்துேவன்.

2 கர்த்தர் அற்புதமான காரியங்கைளச் ெசய்கிறார்.
ேதவனிடமிருந்து வரும் நல்ல காரியங்கைள

ஜனங்கள் விரும்புகிறார்கள்.
3 உண்ைமயிேலேய மகிைமயும் அற்புதமுமான
காரியங்கைள ேதவன் ெசய்கிறார்.
அவரது நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும் ெதாடருகிறது.

4 கர்த்தர் தயவும் இரக்கமுமுள்ளவர் என்பைத நாம்
நிைனவுக்கூரும்படி
ேதவன் வியக்கத்தக்க காரியங்கைளச் ெசய்கிறார்.

5 ேதவன் அவைரப் பின்பற்றுேவாருக்கு
உணவளிக்கிறார்.
அவரது உடன்படிக்ைகைய ேதவன் என்ெறன்றும்

நிைனவுகூருகிறார்.
6 அவர் தமது ேதசத்ைதத் தமது ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்ேபாகிறார் என்பைத

ேதவன் ெசய்த வல்லைமயான காரியங்கள்
காட்டும்.

7 ேதவன் ெசய்பைவ ஒவ்ெவான்றும் நல்லைவயும்
நியாயமுள்ளைவயும் ஆகும்.
அவரது கட்டைளகள் நம்பத்தக்கைவ.

8 ேதவனுைடய கட்டைளகள் என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.
அக்கட்டைளகைள ேதவன் ெகாடுப்பதற்கான

காரணங்கள் ேநர்ைமயும் தூய்ைமயானைவயுமாகும்.
9 ேதவன் தம் ஜனங்கைளக் காப்பாற்ற ஒருவைர
அனுப்புகிறார்.
ேதவன் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும்

ெதாடருமாறு ெசய்தார். ேதவனுைடய நாமம்
அஞ்சத்தக்கதும் பரிசுத்தமானதுமாகும்.

10 ேதவனுக்குப் பயப்படுவதும் அவைர மதிப்பதுேம
ஞானத்தின் ெதாடக்கமாயிருக்கிறது.
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிகிற ஜனங்கள் மிகுந்த

ஞானமுள்ளவர்கள்.
என்ெறன்றும் ேதவனுக்குத் துதிகள் பாடப்படும்.

கர்த்தைர துதியுங்கள்!
கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர மதிக்கிற
மனிதன் சந்ேதாஷமாயிருப்பான்.

அவன் ேதவனுைடய கட்டைளகைள
ேநசிக்கிறான்.

2 அவன் சந்ததியினர் பூமியில்
ெபரிேயாராயிருப்பார்கள்.
நல்ேலாரின் சந்ததியினர் நிச்சயமாக

ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.
3 அம்மனிதனின் குடும்பம் ெசல்வத்தில்
சிறந்திருக்கும்.
அவன் நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும் ெதாடரும்.

4 ேதவன் நல்ேலாருக்கு இருளில் பிரகாசிக்கும்
ஒளிையப் ேபான்றவர்.
ேதவன் நன்ைமயும், தயவும், இரக்கமுமுள்ளவர்.

5 தயவும், தயாளகுணமும் ெபற்றிருப்பது
ஒருவனுக்கு நல்லது.
தனது வியாபாரத்தில் நியாயமாயிருப்பது

ஒருவனுக்கு நல்லது.
6 அவன் விழமாட்டான்,
ஒரு நல்ல மனிதன் என்ெறன்றும்

நிைனவுக்கூரப்படுவான்.
7 அவன் தீய ெசய்திக்குப் பயப்படமாட்டான்.
அவன் கர்த்தைர நம்புகிறதால்

தன்னம்பிக்ைகேயாடிருப்பான்.
8 அவன் தன்னம்பிக்ைகயுள்ளவன். அவன்
பயப்படமாட்டான்.
அவன் தனது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பான்.

9 அவன் ஏைழகளுக்கு இலவசமாகப்
ெபாருள்கைளக் ெகாடுக்கிறான்.
அவனது நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும் ெதாடரும்.

10 தீேயார் இைதக்கண்டு ேகாபமைடவார்கள்.
அவர்கள் ேகாபத்தால் தங்கள் பற்கைளக்

கடிப்பார்கள்.
பின்பு அவர்கள் மைறந்து ேபாவார்கள்.
தீேயார் அவர்கள் மிகவும் விரும்புவைதப்

ெபறுவதில்ைல.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
கர்த்தருைடய ஊழியர்கேள, அவைரத்
துதியுங்கள்!

கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதியுங்கள்.
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2 கர்த்தருைடய நாமம் என்ெறன்றும்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக.

3 சூரியன் உதிக்கும் கிழக்கிலிருந்து சூரியன்
மைறகிற ேமற்குவைர
கர்த்தருைடய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக.

4 எல்லா ேதசங்களிலும் கர்த்தர் உயர்ந்தவர்.
வானங்கள் மட்டும் அவரது மகிைம எழும்புகிறது.

5 எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைரப் ேபான்ேறார்
எவருமில்ைல.
ேதவன் பரேலாகத்தின் உயரத்தில்

வீற்றிருக்கிறார்.
6 வானத்ைதயும் பூமிையயும் கீேழ குனிந்து
ேநாக்கும்வண்ணம்
ேதவன் நமக்கு ேமேல மிக உயரத்தில்

இருக்கிறார்.
7 தூசியிலிருந்து ஏைழகைள ேதவன்
தூக்கிவிடுகிறார்.
குப்ைபக் குவியலிலிருந்து ேதவன்

பிச்ைசக்காரர்கைள ெவளிேயற்றுகிறார்.
8 அந்த ஜனங்கைள ேதவன்
முக்கியமானவர்களாக்குகிறார்.
அந்த ஜனங்கைள ேதவன் முக்கியமான

தைலவர்களாக்குகிறார்.
9 ஒரு ெபண்ணிற்குக் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
இருக்கலாம்,
ஆனால் ேதவன் அவளுக்குக் குழந்ைதகைளத்

தந்து அவைள மகிழ்ச்சியாக்குவார்.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

இஸ்ரேவல் எகிப்ைத விட்டு நீங்கினான்.
யாக்ேகாபு அந்நிய நாட்ைட விட்டுச்

ெசன்றான்.
2 யூதா ேதவனுக்கு விேஷசமான
ஜனங்களானார்கள்.
இஸ்ரேவல் அவருைடய இராஜ்யமானது.

3 ெசங்கடல் இைதக்கண்டு விலகி ஓடிற்று.
ேயார்தான் நதிேயா திரும்பி ஓடிப்ேபாயிற்று.

4 ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபால் மைலகள்
நடனமாடின.
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் ேபால் மைலகள்

நடனமாடின.
5 ெசங்கடேல, நீ ஏன் ஓடிப்ேபானாய்?
ேயார்தான் நதிேய, நீ ஏன் திரும்பி ஓடிப் ேபானாய்?

6 மைலகேள, நீங்கள் ஏன் ஆட்டுக்
கடாக்கைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?
மைலகேள, நீங்களும் ஏன் ஆட்டுக்

குட்டிகைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?
7 யாக்ேகாபின் ேதவனும் கர்த்தருமாகிய
ஆண்டவருக்கு முன்ேன
பூமி நடுங்கி அதிர்ந்தது.

8 கன்மைலயிலிருந்து தண்ணீர் ெபருகி ஓடச்
ெசய்தவர் ேதவேனயாவார்.
ெகட்டியான பாைறயிலிருந்து நீரூற்றின்

ெவள்ளத்ைதப் பாய்ந்ேதாடச் ெசய்தவர்
ேதவேனயாவார்.

கர்த்தாேவ, நாங்கள் எந்த மகிைமையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல.
மகிைம உமக்ேக உரியது.

உமது அன்பினாலும் நாங்கள் உம்ைம நம்பக்கூடும்
என்பதாலும் மகிைம உமக்ேக உரியது.

2 எங்கள் ேதவன் எங்ேக என்று

ஏன் ேதசங்கள் ஆச்சரியப்பட ேவண்டும்?
3 ேதவன் பரேலாகத்தில் இருக்கிறார்.
அவர் தாம் விரும்புகின்றவற்ைறெயல்லாம்

ெசய்கிறார்.
4 அத்ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட சிைலகள் மட்டுேம.
அைவ சில மனிதர்கள் ெசய்த சிைலகள் மட்டுேம.

5 அச்சிைலகளுக்கு வாய் உண்டு, ஆனால் ேபச
இயலாது.
அவற்றிற்குக் கண்கள் உண்டு, ஆனால் காண

இயலாது.
6 அவற்றிற்குக் காதுகளுண்டு, ஆனால் ேகட்க
இயலாது.
அவற்றிற்கு மூக்குகள் உண்டு, ஆனால் முகர

இயலாது.
7 அவற்றிற்குக் ைககள் உண்டு, ஆனால் உணர
இயலாது.
அவற்றிற்குக் கால்கள் உண்டு, ஆனால் நடக்க

இயலாது.
அவற்றின் ெதாண்ைடயிலிருந்து எந்தவிதமான

சத்தமும் ெவளிவருவதில்ைல.
8 அச்சிைலகைளச் ெசய்து,
அவற்றில் நம்பிக்ைக ைவக்கிற ஜனங்களும்

அவற்ைறப் ேபாலாவார்கள்.
9 இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும், ேகடகமுமானவர்.

10 ஆேரானின் குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர
நம்புங்கள்!
கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும் ேகடகமுமானவர்.

11 கர்த்தைரப் பின்பற்றுகிறவர்கேள, கர்த்தைர
நம்புங்கள்!
கர்த்தர் அவர்களின் ெபலனும் ேகடகமுமானவர்.

12 கர்த்தர் நம்ைம நிைனவுக்கூருகிறார்,
கர்த்தர் நம்ைம ஆசீர்வதிப்பார்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவைல ஆசீர்வதிப்பார்.
கர்த்தர் ஆேரானின் குடும்பத்தாைர

ஆசீர்வதிப்பார்.
13 கர்த்தர் தம்ைமப் பின்பற்றும்
உயர்ந்ேதாைரயும் தாழ்ந்ேதாைரயும்

ஆசீர்வதிப்பார்.
14 கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும்
அதிகமதிகமாகக் ெகாடுப்பார் என்று நான்

நம்புகிேறன்.
15 கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கினார்.
கர்த்தர் உங்கைள வரேவற்கிறார்!

16 பரேலாகம் கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானது.
ஆனால் பூமிைய ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.

17 மரித்தவர்களும்,
கல்லைறக்குச் ெசல்பவர்களும் கர்த்தைரத்

துதிப்பதில்ைல.
18 நாம் கர்த்தைர துதிப்ேபாம்.
இது முதல் என்ெறன்ைறக்கும் நாம் அவைர

துதிப்ேபாம்.
அல்ேலலூயா! கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்.

கர்த்தர் எனது ெஜபங்கைளக் ேகட்பைத
நான் ேநசிக்கிேறன்.

2 நான் உதவிக்காகக் கூப்பிடும்ேபாது
அவர் எனக்குச் ெசவிெகாடுப்பைத
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நான் ேநசிக்கிேறன்.
3 நான் மரித்தவன் ேபாலாேனன்!
மரணக் கயிறுகள் என்ைனச் சூழ்ந்துக்ெகாண்டன,

கல்லைற என்ைன மூடிற்று.
நான் அஞ்சிக் கலங்கிேனன்.

4 அப்ேபாது நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக்
கூப்பிட்ேடன்.
நான்: “கர்த்தாேவ, என்ைனக் காப்பாற்றும்!” என்று

கூறிேனன்.
5 கர்த்தர் நல்லவரும், இரக்கம்
நிைறந்தவருமாவார்.
ேதவன் தயவுள்ளவர்.

6 கர்த்தர் திக்கற்ற ஜனங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்கிறார்.
நான் உதவியற்றவனாேனன், கர்த்தர் என்ைனக்

காப்பாற்றினார்.
7 என் ஆத்துமாேவ, நீ இைளப்பாறு!
கர்த்தர் உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்கிறார்.

8 ேதவேன, நீர் என் ஆத்துமாைவ மரணத்திலிருந்து
காப்பாற்றினீர்.
நீர் என் கண்ணீைர நிறுத்தினீர்.
நான் விழாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டீர்.

9 நான் உயிருள்ேளாரின் ேதசத்தில்
ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்ேவன்.

10 “நான் அழிந்துேபாேனன்!”
என்று கூறியேபாதும் நான் ெதாடர்ந்து நம்பிக்ைக

ைவத்ேதன்.
11 நான் பயப்பட்டேபாதும்
“மனிதர்கள் எல்ேலாரும் ெபாய்யர்கேள!”

என்ேறன்.
12 நான் கர்த்தருக்கு எைதக் ெகாடுக்க முடியும்?
என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தேர

ெகாடுத்தார்.
13 அவர் என்ைனக் காப்பாற்றினார்.
எனேவ நான் அவருக்கு ஒரு பானங்களின்

காணிக்ைகைய அளிப்ேபன்.
நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக் கூப்பிடுேவன்.

14 நான் வாக்குறுதி அளித்தவற்ைற கர்த்தருக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.
இப்ேபாது அவரது ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும்

முன்பாக நான் ேபாேவன்.
15 கர்த்தைரப் பின்பற்றுபவர்களில் ஒருவனின்
மரணம் கர்த்தருக்கு மிக முக்கியமானது!
கர்த்தாேவ, நான் உமது ஊழியர்களில் ஒருவன்!

16 நான் உமது பணியாள்.
உமது பணிப் ெபண் ஒருத்தியின் பிள்ைளகளுள்

ஒருவன் நான்.
கர்த்தாேவ, நீேர என்னுைடய முதல் ேபாதகர்.

17 நான் உமக்கு ஒரு நன்றியறிதலின்
காணிக்ைகையக் ெகாடுப்ேபன்.
நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதக் கூப்பிடுேவன்.

18 நான் வாக்குறுதி அளித்தவற்ைற கர்த்தருக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.
நான் இப்ேபாது அவரது எல்லா ஜனங்களுக்கும்

முன்பாகப் ேபாேவன்.
19 நான் எருசேலமின் ஆலயத்திற்குப் ேபாேவன்.
கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!

எல்லா ேதசங்கேள, கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்.

ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
2 ேதவன் நம்ைம அதிகமாக ேநசிக்கிறார்!
என்ெறன்ைறக்கும் ேதவன் நமக்கு உண்ைமயாக

இருப்பார்.
கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!

கர்த்தேர ேதவன் என்பதால் அவைர
மகிைமப்படுத்துங்கள்.
அவரது உண்ைம அன்பு

என்ெறன்ைறக்கும் ெதாடரும்!
2 இஸ்ரேவேல, இைதக்கூறு,
“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்!”

3 ஆசாரியர்கேள, இைதக் கூறுங்கள்:
“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்!”

4 கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்கிற ஜனங்கேள,
இைதக் கூறுங்கள்:

“அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்!”
5 நான் ெதால்ைலயில் உழன்ேறன்.
எனேவ உதவிக்காக கர்த்தைரக் கூப்பிட்ேடன்.
கர்த்தர் எனக்குப் பதிலளித்து என்ைன

விடுவித்தார்.
6 கர்த்தர் என்ேனாடிருப்பதால் நான்
பயப்படமாட்ேடன்.
என்ைனத் துன்புறுத்த ஜனங்கள் எைதயும்

ெசய்யமுடியாது.
7 கர்த்தர் எனக்கு உதவி ெசய்கிறவர்.
என் பைகவர்கள் ேதால்வியுறுவைத நான்

காண்ேபன்.
8 ஜனங்கைள நம்புவைதக் காட்டிலும்
கர்த்தைர நம்புவது நல்லது.

9 உங்கள் தைலவர்கைள நம்புவைதக் காட்டிலும்
கர்த்தைர நம்புவது நல்லது.

10 பல பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்திருக்கிறார்கள்,
ஆனால் கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான்

அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்.
11 பைகவர்கள் பலர் என்ைன மீண்டும், மீண்டும்
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.
கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான் அவர்கைளத்

ேதாற்கடித்ேதன்.
12 ேதனீக்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால பைகவர்கள்
என்ைனச் சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.
ஆனால் ேவகமாக எரியும் பதைரப்ேபால் அவர்கள்

சீக்கிரமாக அழிந்துேபானார்கள்.
கர்த்தருைடய வல்லைமயால் நான் அவர்கைளத்

ேதாற்கடித்ேதன்.
13 என் பைகவர்கள் என்ைனத் தாக்கி அழிக்க
முயன்றனர்.
ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு உதவினார்.

14 கர்த்தர் எனக்குப் ெபலனும் ெவற்றியின்
பாடலுமாயிருக்கிறார்.
கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்!

15 நல்ேலாரின் வீடுகளில் ெவற்றியின்
ெகாண்டாட்டத்ைத நீங்கள் ேகட்கமுடியும்.
கர்த்தர் தமது மிகுந்த வல்லைமைய மீண்டும்

காட்டினார்.
16 கர்த்தருைடய கரங்கள் ெவற்றியால்
உயர்த்தப்பட்டன.
கர்த்தர் தமது மிகுந்த வல்லைமைய மீண்டும்

காட்டினார்.
17 நான் வாழ்ேவன், மரிக்கமாட்ேடன்.
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கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற நான் கூறுேவன்.
18 கர்த்தர் என்ைனத் தண்டித்தார்,
ஆனால் அவர் என்ைன மரிக்கவிடமாட்டார்.

19 நல்ல வாயிற்கதவுகேள, எனக்காகத் திறவுங்கள்,
நான் உள்ேள வந்து கர்த்தைரத்

ெதாழுதுெகாள்ேவன்.
20 அைவ கர்த்தருைடய கதவுகள்,
நல்ேலார் மட்டுேம அவற்றின் வழியாகச் ெசல்ல

முடியும்.
21 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்திற்குப்
பதிலளித்ததற்காக நான் உமக்கு நன்றிக் கூறுேவன்.
நீர் என்ைனக் காப்பாற்றியதற்காக நான் உமக்கு

நன்றிக் கூறுேவன்.
22 கட்டிடம் கட்டுேவார் ேவண்டாெமனத் தள்ளிய
கல்ேல மூைலக்கு தைலக்கல்லாயிற்று.

23 கர்த்தேர இைதச் ெசய்தார்,
அது அற்புதமானெதன நாங்கள் நிைனக்கிேறாம்.

24 இந்நாள் கர்த்தர் ெசய்த நாள்.
இன்று நாம் களிப்ேபாடு மகிழ்ச்சியாயிருப்ேபாம்!

25 ஜனங்கள், “கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!
கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றினார்!

26 கர்த்தருைடய நாமத்தால் வருகிற மனிதைன
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றார்கள்.
ஆசாரியர்கள், “நாங்கள் உங்கைளக்
கர்த்தருைடய வீட்டிற்கு வரேவற்கிேறாம்!

27 கர்த்தேர ேதவன், அவர் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்கிறார்.
பலிக்காக ஆட்டுக்குட்டிையக் கட்டி, பலிபீடத்தின்

ெகாம்புகளுக்கு சுமந்து ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள்.
28 கர்த்தாேவ, நீேர என் ேதவன், நான் உமக்கு
நன்றிக் கூறுகிேறன்.
நான் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.

29 கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத் துதியுங்கள்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்ைறக்கும்

நிைலக்கும்.

ஆெலப

பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழும் ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருைடய

ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
2 கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிகிற
ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்

கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள்.
3 அந்த ஜனங்கள் தீயவற்ைறச் ெசய்வதில்ைல.
அவர்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள்.

4 கர்த்தாேவ, நீர் எங்களுக்கு உமது
கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தீர்.
அந்தக் கட்டைளகளுக்கு முற்றிலுமாகக்

கீழ்ப்படியுமாறு கூறினீர்.
5 கர்த்தாேவ, நான் எப்ேபாதும் உமது
சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் ஒருேபாதும்

அவமானப்படமாட்ேடன்.
6 நான் உமது கட்டைளகைளப் படிக்கும்ேபாது
நான் ஒருேபாதும் அவமானத்திற்கு

உள்ளாக்கப்படுவதில்ைல.

7 உமது நியாயத்ைதயும் நன்ைமையயும் குறித்துப்
படிக்கும்ேபாது
உம்ைம உண்ைமயாகேவ மகிைமப்படுத்தமுடியும்.

8 கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.
எனேவ தயவுெசய்து என்ைன விட்டு விலகாேதயும்!

ேபத்

9 ஒரு இைளஞன் எவ்வாறு பரிசுத்த வாழ்க்ைக
வாழமுடியும்?
உமது வழிகாட்டுதலின்படி நடப்பதால் மட்டுேம.

10 நான் என் முழு இருதயத்ேதாடும் ேதவனுக்கு
ேசைவெசய்ய முயல்ேவன்.
ேதவேன, உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய

எனக்கு உதவும்.
11 நான் மிகவும் கவனமாக உமது
ேபாதைனகைளக் கற்றுக்ெகாள்ளுகிேறன்.
ஏெனனில் அப்ேபாது நான் உமக்ெகதிராகப் பாவம்

ெசய்யமாட்ேடன்.
12 ஆண்டவேர நீர் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்டவர்.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

13 உமது ஞானமான முடிவுகைளப்பற்றி நான்
ேபசுேவன்.

14 ேவெறைதக் காட்டிலும் உமது
உடன்படிக்ைகையக்
கற்பதில் களிப்பைடேவன்.

15 நான் உமது சட்ட விதிகைள கலந்து
ஆேலாசிப்ேபன்.
உமது வாழ்க்ைக முைறகைளப் பின்பற்றுேவன்.

16 நான் உமது சட்டங்களில் களிப்பைடகிேறன்.
உமது வார்த்ைதகைள நான் மறக்கமாட்ேடன்.

கிெமல்

17 உமது ஊழியனாகிய என்னிடம் நல்லவராயிரும்.
அதனால் நான் வாழ்ந்து உமது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிய முடியும்.
18 கர்த்தாேவ, எனது கண்கைளத் திறவும்.
நான் உமது ேபாதைனகைளப் பார்க்கட்டும்,
நீர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைளப்பற்றிப்

படிக்கட்டும்.
19 நான் இத்ேதசத்தில் ஒரு அந்நியன்.
கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்து உமது

ேபாதைனகைள மைறக்காேதயும்.
20 நான் எப்ேபாதும் உமது நியாயங்கைளக்
கற்க விரும்புகிேறன்.

21 கர்த்தாேவ, நீர் ெபருைமக்காரர்கைளக் குைற
கூறுகிறீர்.
அவர்களுக்குத் தீைமகள் ேநரிடும்.
அவர்கள் உமது கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிய

மறுக்கிறார்கள்.
22 நான் ெவட்கமுற்று அவமானப்படச்
ெசய்யாேதயும்.
நான் உமது உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிகிேறன்.

23 தைலவர்களும்கூட என்ைனப்பற்றித்
தீயவற்ைறக் கூறினார்கள்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது பணியாள், நான்

உமது சட்டங்கைளக் கற்றுக்ெகாள்கிேறன்.
24 உமது உடன்படிக்ைக என் நல்ல நண்பைனப்
ேபால உள்ளது.
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அது நல்ல அறிவுைரைய எனக்குத் தருகிறது.

டாெலத்

25 நான் விைரவில் மரிப்ேபன்.
கர்த்தாேவ, கட்டைளயிடும், என்ைன வாழவிடும்.

26 நான் என் வாழ்க்ைகையப்பற்றி உமக்குக்
கூறிேனன்.
நீர் எனக்கு பதிலளித்தீர்.
இப்ேபாது, உமது சட்டங்கைள எனக்குக் கற்பியும்.

27 கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள நான்
புரிந்துெகாள்ள எனக்கு உதவும்.
நீர் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைள நான்

படிக்கட்டும்.
28 நான் வருத்தமைடந்து கைளத்துப்ேபாேனன்.
நீர் கட்டைளயிடும், என்ைன மீண்டும்

பலப்படுத்தும்.
29 கர்த்தாேவ, நான் ெபாய்யாக வாழாதபடிச்
ெசய்யும்.
உமது ேபாதைனகளால் என்ைன வழிநடத்தும்.

30 கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம்
ேநர்ைமயாயிருப்பைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள நான் கவனமாகக்

கற்கிேறன்.
31 கர்த்தாேவ, நான் உமது உடன்படிக்ைகயில்
உறுதியாயிருக்கிேறன்.
நான் ெவட்கமைடயவிடாதிரும்.

32 நான் மகிழ்ச்சிேயாடு உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிேவன்.
கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள் என்ைன

மகிழ்ச்சியாக்கும்.

எ

33 கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள எனக்குப்
ேபாதியும்,
நான் அவற்ைறப் பின்பற்றுேவன்.

34 நான் புரிந்துெகாள்ள உதவும்.
நான் உமது ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிேவன்.
நான் அவற்றிற்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிேவன்.

35 கர்த்தாேவ, என்ைன உமது கட்டைளகளின்
பாைதயில் வழிநடத்தும்.
நான் அவ்வாழ்க்ைக முைறைய உண்ைமயாகேவ

ேநசிக்கிேறன்.
36 ெசல்வந்தனாவைதப்பற்றி நிைனப்பைதப்
பார்க்கிலும் உமது
உடன்படிக்ைகையப்பற்றி நிைனக்க எனக்கு

உதவும்.
37 கர்த்தாேவ, பயனற்ற காரியங்கைளப்
பார்க்கவிடாேதயும்,
உமது வழியில் வாழ எனக்கு உதவும்.

38 ஜனங்கள் உம்ைம மதிக்கும்படி உமது
ஊழியனுக்கு உறுதியளித்தபடிேய ெசய்யும்.

39 கர்த்தாேவ, நான் அஞ்சும் ெவட்கத்ைத
எடுத்துப்ேபாடும்.
உமது ஞானமுள்ள முடிவுகள் நல்லைவ.

40 பாரும், நான் உமது கட்டைளகைள
ேநசிக்கிேறன்.
எனக்கு நல்லவராக இருந்து, என்ைன வாழவிடும்.

ெவௗ

41 கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்ைபக் காட்டும்.
நீர் வாக்களித்தபடி என்ைனக் காப்பாற்றும்.

42 அப்ேபாது என்ைன அவமானப்படுத்திய
ஜனங்களுக்கு நான் பதிலளிக்கமுடியும்.
கர்த்தாேவ, நீர் கூறும் காரியங்கைள நான்

உண்ைமயாகேவ நம்புகிேறன்.
43 உமது உண்ைமயான ேபாதைனகைள நான்
எப்ேபாதும் ேபசட்டும்.
கர்த்தாேவ, நான் உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள

சார்ந்திருக்கிேறன்.
44 கர்த்தாேவ, என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
உமது ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுேவன்.

45 நான் விடுதைலயாேவன், ஏெனனில் நான் உமது
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மிகவும் முயல்கிேறன்.

46 நான் உமது உடன்படிக்ைகைய ராஜாக்கேளாடு
கலந்து ஆேலாசிப்ேபன்.
அவர்கள் என்ைன ஒருேபாதும்

அவமானப்படுத்தமாட்டார்கள்.
47 கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகைளக் கற்பதில்
களிப்பைடகிேறன்.
நான் அக்கட்டைளகைள ேநசிக்கிேறன்.

48 கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகைளத்
துதிக்கிேறன்.
அவற்ைற ேநசிக்கிேறன். நான் அவற்ைறக்

கற்ேபன்.

சாயீன்

49 கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குத் தந்த வாக்குறுதிைய
நிைனவுக்கூரும்.
அவ்வாக்குறுதி எனக்கு நம்பிக்ைகையத் தருகிறது.

50 நான் கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன், நீர்
எனக்கு ஆறுதல் கூறினீர்.
உமது வார்த்ைதகள் என்ைன மீண்டும் வாழச்

ெசய்தன.
51 என்ைனவிட உயர்ந்ேதாராகக்
கருதிக்ெகாள்ேவார் என்ைனத் ெதாடர்ந்து
அவமானப்படுத்திக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைளப்

பின்பற்றுவைத நிறுத்தவில்ைல.
52 உமது ஞானமுள்ள முடிவுகைள நான் எப்ேபாதும்
நிைனவுக்கூருகிேறன்.
கர்த்தாேவ, உமது ஞானமுள்ள முடிவுகள் எனக்கு

ஆறுதல் தருகின்றன.
53 தீேயார் உமது ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுவைத
விட்டுவிடுகின்றனர்.
அைதப் பார்க்கும்ேபாது நான் ேகாபமைடகிேறன்.

54 உமது சட்டங்கள் எனது வீட்டின்
பாடல்களாகின்றன.

55 கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைத
நிைனவுக்கூருகிேறன்.
நான் உமது ேபாதைனகைள

நிைனவுக்கூருகிேறன்.
56 நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிவதால் இவ்வாறு நிகழ்கிறது.
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ேகத்

57 கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவேத என் கடைம என நான் முடிவு
ெசய்ேதன்.

58 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம முற்றிலும்
சார்ந்திருக்கிேறன்.
நீர் வாக்குறுதியாளித்தபடிேய என்னிடம்

தயவாயிரும்.
59 என் வாழ்க்ைகையப் பற்றி மிகவும் கவனமாக
சிந்தித்ேதன்.
உமது உடன்படிக்ைகக்கு ேநராகத் திரும்பி

வந்ேதன்.
60 தாமதமின்றி
உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்ெகன

விைரந்துவந்ேதன்.
61 தீேயார்களின் கூட்டெமான்று என்ைனப் பற்றி
தீயவற்ைறக் கூறின.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள

மறக்கவில்ைல.
62 உமது நல்ல முடிவுகளுக்காக நன்றி கூறும்படி
நள்ளிரவில் நான் எழுகிேறன்.

63 உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்கிற
ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான் நண்பன்.
உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிற ஒவ்ெவாரு

வருக்கும் நான் நண்பன்.
64 கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்பு பூமிைய
நிரப்புகிறது.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

ேதத்

65 கர்த்தாேவ, நீர் உமது பணியாளாகிய எனக்கு
நல்லவற்ைறச் ெசய்தீர்.
நீர் ெசய்வதாக எனக்கு உறுதியளித்தபடிேய

ெசய்தீர்.
66 கர்த்தாேவ, ஞானமுள்ள முடிவுகைள
எடுப்பதற்குரிய அறிைவ எனக்குத் தாரும்.
உமது கட்டைளகைள நான் நம்புகிேறன்.

67 நான் துன்புறும்முன்பு, பல தவறுகைளச்
ெசய்ேதன்.
ஆனால் இப்ேபாது, நான் உமது

கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக் கீழ்ப்படிகிேறன்.
68 ேதவேன, நீர் நல்லவர், நீர் நல்ல காரியங்கைளச்
ெசய்கிறீர்.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

69 என்ைனக் காட்டிலும் உயர்ந்ேதாெரனத்
தங்கைளக் கருதியவர்கள் என்ைனப் பற்றித் தீய
ெபாய்கைளக் கூறினார்கள்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் என் முழு

இருதயத்ேதாடும் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவைதத் ெதாடர்ந்ேதன்.

70 அந்த ஜனங்கள் மூடர்கள், ஆனால் நாேனா
உமது ேபாதைனகைளக் கற்பதில்

களிப்பைடகிேறன்.
71 துன்புறுவது எனக்கு நல்லது.
நான் உமது சட்டங்கைளக் கற்றிருக்கிேறன்.

72 கர்த்தாேவ, உமது ேபாதைனகள் எனக்கு
நல்லைவ.

ஆயிரம் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் பார்க்கிலும்
அைவ நல்லைவ.

ேயாட்

73 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன உருவாக்கினீர்.
உமது ைககளால் நீர் என்ைனத் தாங்குகிறீர்.
உமது கட்டைளகைளக் கற்கவும்

புரிந்துெகாள்ளவும் நீர் எனக்கு உதவும்.
74 கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பின்பற்றுேவார் என்ைனப்
பார்க்கிறார்கள்,
என்ைன மதிக்கிறார்கள்.
நீர் ெசால்வைத நான் நம்புவதால் அவர்கள்

மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
75 கர்த்தாேவ, உமது முடிவுகள் நியாயமானைவ
என்பைத நான் அறிகிேறன்.
நீர் என்ைனத் தண்டிப்பதும் நியாயேமயாகும்.

76 இப்ேபாதும், உமது உண்ைம அன்பினால்
எனக்கு ஆறுதலளியும்.
நீர் உறுதியளித்தபடிேய எனக்கு ஆறுதல் தாரும்.

77 கர்த்தாேவ, எனக்கு ஆறுதல் தந்து என்ைன
வாழவிடும்.
நான் உண்ைமயாகேவ உமது ேபாதைனகளில்

களிப்பைடகிேறன்.
78 என்னிலும் உயர்ந்ேதாராகத் தங்கைளக் கருதும்
ஜனங்கள் என்ைனப் பற்றிப் ெபாய் கூறினார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ெவட்கமைடந்தார்கள் என நான்

நம்புகிேறன்.
கர்த்தாேவ, நான் உமது சட்டங்கைளக்

கற்கிேறன்.
79 உமது உடன்படிக்ைகைய அறியும்படி உம்ைமப்
பின்பற்றுேவார்
என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள் என நான்

நம்புகிேறன்.
80 கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகளுக்குச்
சிறிதும் பிசகாது கீழ்ப்படியச்
ெசய்யும், எனேவ நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்.

கப்

81 நீர் என்ைன மீட்கும்படி காத்திருந்து சாகும்
தறுவாயில் உள்ேளன்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் கூறியவற்ைற நான்

நம்புகிேறன்.
82 நீர் உறுதியளித்தவற்றிற்காக நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
என் கண்கேளா தளர்ந்து ேபாகின்றன.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாது எனக்கு ஆறுதலளிப்பீர்?

83 குப்ைப ேமட்டில் கிடக்கும் காய்ந்த
ேதால்ைபப்ேபால ஆனாலும்,
நான் உமது சட்டங்கைள மறக்கமாட்ேடன்.

84 எத்தைன காலம் நான் உயிேராடிருப்ேபன்?
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்பப்படுத்துகிற

ஜனங்கைள நீர் எப்ேபாது தண்டிப்பீர்?
85 சில ெபருைமக்காரர்கள் தங்கள் ெபாய்களால்
என்ைனக் குத்தினார்கள்.
அது உமது ேபாதைனகளுக்கு எதிரானது.

86 கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உமது
கட்டைளகைளெயல்லாம் நம்பமுடியும்.
அவர்கள் என்ைனத் தவறாகத்

துன்புறுத்துகிறார்கள், எனக்கு உதவும்!
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87 அந்த ஜனங்கள் ஏறக்குைறய என்ைன
அழித்துவிட்டார்கள்.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிவைத நிறுத்தவில்ைல.
88 கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்ைபக் காட்டி
என்ைன வாழவிடும்.
நீர் கூறிய காரியங்கைள நான் ெசய்ேவன்.

லாேமட்

89 கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைத என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.
உமது வார்த்ைத என்ெறன்றும் பரேலாகத்தில்

ெதாடரும்.
90 நீர் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும் ேநர்ைமயானவர்.
கர்த்தாேவ, நீர் பூமிைய உண்டாக்கினீர், அது

இன்னும் நிைலத்திருக்கிறது.
91 உமது சட்டங்களாலும், அவற்றிற்கு ஒரு
அடிைமையப்ேபான்று பூமி
கீழ்ப்படிவதாலும் அது இன்றுவைர

நிைலத்திருக்கிறது.
92 உமது ேபாதைனகள் நண்பர்கைளப் ேபால்
எனக்கு இல்லாவிட்டால்
எனது துன்பங்கேள என்ைன அழித்திருக்கும்.

93 கர்த்தாேவ, நான் உமது கட்டைளகைள
என்ைறக்கும் மறக்கமாட்ேடன்.
ஏெனனில் அைவ என்ைன வாழைவக்கின்றன.

94 கர்த்தாேவ, நான் உம்முைடயவன், எனேவ
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஏெனனில் நான் உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிவதற்கு மிகவும் முயல்கிேறன்.
95 தீேயார் என்ைன அழிக்க முயன்றார்கள்.
ஆனால் உமது உடன்படிக்ைக என்ைன

ஞானமுள்ளவனாக்கிற்று.
96 உமது சட்டங்கைளத் தவிர,
எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு எல்ைல உண்டு.

ேமம்

97 கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள
ேநசிக்கிேறன்.
எல்லா ேவைளகளிலும் நான் அவற்ைறக் குறித்துப்

ேபசுகிேறன்.
98 கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள் என்ைன என்
பைகவைரக் காட்டிலும் ஞானமுள்ளவனாக்கும்.
உமது சட்டம் எப்ேபாதும் என்ேனாடிருக்கும்.

99 உமது உடன்படிக்ைகைய நான் கற்பதால் என்
ஆசிரியர்கைளக காட்டிலும் நான்

ஞானமுள்ளவன்.
100 நான் உமது கட்டைளகளின்படி நடப்பதால்,
முதியத்தைலவர்கைளக் காட்டிலும் அதிகமாகப்

புரிந்துக்ெகாள்கிேறன்.
101 வழியில் ஒவ்ெவாரு அடியிலும் நான் தவறான
பாைதயில் ெசல்லாதபடி காக்கிறீர்.
எனேவ, கர்த்தாேவ, நீர் கூறுகின்றவற்ைற நான்

ெசய்ய முடிகிறது.
102 கர்த்தாேவ, நீேர என் ஆசிரியர்.
ஆைகயால் உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவைத

நிறுத்தமாட்ேடன்.
103 என் வாயிலுள்ள ேதைனக்காட்டிலும் உமது
வார்த்ைதகள் சுைவயானைவ.

104 உமது ேபாதைனகள் என்ைன
ஞானமுள்ளவனாக மாற்றின.
எனேவ நான் தவறான ேபாதைனகைள

ெவறுக்கிேறன்.

நூன்

105 கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைதகள்
என் பாைதக்கு ஒளி காட்டும் விளக்காகும்.

106 உமது சட்டங்கள் நல்லைவ.
நான் அவற்றிற்குக் கீழ்ப்படிேவெனன

உறுதியளிக்கிேறன்.
நான் என் வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுேவன்.

107 கர்த்தாேவ, நான் நீண்ட காலம்
துன்பமைடந்ேதன்.
தயவுெசய்து நான் மீண்டும் வாழும்படி

கட்டைளயிடும்.
108 கர்த்தாேவ, என் துதிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

109 என் வாழ்க்ைக எப்ேபாதும்
ஆபத்துள்ளதாயிருக்கிறது.
ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைள

மறக்கவில்ைல.
110 தீேயார் என்ைனக் கண்ணியில் சிக்க ைவக்கப்
பார்க்கிறார்கள்.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படியாமலிருந்ததில்ைல.
111 கர்த்தாேவ, நான் உமது உடன்படிக்ைகைய
என்ெறன்ைறக்கும் பின்பற்றுேவன்.
அது என்ைன மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது.

112 உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு நான்
எப்ேபாதும் கடினமாக முயல்ேவன்.

சாெமக்

113 கர்த்தாேவ, உம்மிடம் முற்றிலும் ேநர்ைமயாக
இராத ஜனங்கைள நான் ெவறுக்கிேறன்.
ஆனால் நான் உமது ேபாதைனகைள

ேநசிக்கிேறன்.
114 என்ைன மூடிமைறத்துப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
கர்த்தாேவ, நீர் கூறுகிற ஒவ்ெவான்ைறயும் நான்

நம்புகிேறன்.
115 கர்த்தாேவ, தீய ஜனங்கள் என்னருேக
வரவிடாேதயும்.
நான் என் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிேவன்.
116 கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுதியளித்தபடிேய
என்ைனத் தாங்கி உதவும். நானும் வாழ்ேவன்.
நான் உம்ைம நம்புகிேறன், நான்

ஏமாற்றமைடயாதபடிச் ெசய்யும்.
117 கர்த்தாேவ, எனக்கு உதவும், நான்
காப்பாற்றப்படுேவன்.
நான் உமது கட்டைளகைள என்ெறன்ைறக்கும்

கற்ேபன்.
118 கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள மீறுகிற
ஒவ்ெவாருவைரயும் நீர் தள்ளிவிடுகிறீர்.
ஏெனனில் அந்த ஜனங்கள் உம்ைமப் பின்பற்ற

சம்மதித்தேபாது ெபாய் கூறினார்கள்.
119 கர்த்தாேவ, நீர் பூமியிலுள்ள தீேயாைரக்
களிம்ைபப்ேபால் அகற்றிவிடுகிறீர்.
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எனேவ நான் உமது உடன்படிக்ைகைய
என்ெறன்ைறக்கும் ேநசிப்ேபன்.

120 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமக் கண்டு
பயப்படுகிேறன்.
நான் உமது சட்டங்களுக்குப் பயந்து அவற்ைற

மதிக்கிேறன்.

ஆயின்

121 நான் நியாயமும் நல்லதுமானவற்ைறச்
ெசய்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்புறுத்த

விரும்புேவாரிடம் என்ைன ஒப்புவியாேதயும்.
122 என்னிடம் நல்லவராக இருக்க உறுதியளியும்.
நான் உமது ஊழியன். கர்த்தாேவ, அந்தப்

ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தவிடாேதயும்.

123 கர்த்தாேவ, உம்மிடமிருந்து உதவிைய எதிர்
ேநாக்கியும், ஒரு நல்ல வார்த்ைதைய எதிர்பார்த்தும்,
என் கண்கள் தளர்ந்து ேபாய்விட்டன.

124 நான் உமது ஊழியன்.
உமது உண்ைம அன்ைப எனக்குக் காட்டும்.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

125 நான் உமது ஊழியன்.
உமது உடன்படிக்ைகைய நான்

அறிந்துெகாள்ளும்படியான புரிந்துெகாள்ளுதைலப்
ெபற எனக்கு உதவும்.

126 கர்த்தாேவ, நீர் ஏேதனும் ெசய்வதற்கு இதுேவ
தக்கேநரம்.
ஜனங்கள் உமது சட்டத்ைத மீறிவிட்டார்கள்.

127 கர்த்தாேவ, மிகவும் தூய்ைமயான ெபான்ைனக்
காட்டிலும்
நான் உமது கட்டைளகைள ேநசிக்கிேறன்.

128 நான் உமது கட்டைளகளுக்ெகல்லாம்
கவனமாகக் கீழ்ப்படிகிேறன்.
தவறான ேபாதைனகைள நான் ெவறுக்கிேறன்.

ேப

129 கர்த்தாேவ, உமது உடன்படிக்ைக
அற்புதமானது.
அதனால் நான் அைதப் பின்பற்றுகிேறன்.

130 ஜனங்கள் உமது வார்த்ைதையப்
புரிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது அது
சரியானபடி வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் ஒளிையப்
ேபான்றிருக்கிறது.
உமது வார்த்ைத சாதாரண ஜனங்கைளயும்

ஞானமுள்ேளாராக்கும்.
131 கர்த்தாேவ, நான் உண்ைமயாகேவ உமது
கட்டைளகைளக் கற்க விரும்புகிேறன்.
நான் சிரமமாய் மூச்சுவிட்டுக்ெகாண்டு

ெபாறுைமயின்றிக் காத்திருக்கும் மனிதைனப் ேபால்
இருக்கிேறன்.

132 ேதவேன, என்ைனப் பாரும், என்னிடம்
தயவாயிரும்.
உமது நாமத்ைத ேநசிக்கும் ஜனங்களுக்குத்

தகுந்தைவயான காரியங்கைளச் ெசய்யும்.
133 கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுதி அளித்தபடி என்ைன
வழிநடத்தும்.
தீைமேயதும் எனக்கு நிகழாதபடி

பார்த்துக்ெகாள்ளும்.

134 கர்த்தாேவ, என்ைனத்
துன்புறுத்துேவாரிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிேவன்.

135 கர்த்தாேவ, உமது ஊழியைன ஏற்றுக்
ெகாள்ளும்.
உமது சட்டங்கைள எனக்குப் ேபாதியும்.

136 ஜனங்கள் உமது ேபாதைனகளுக்குக்
கீழ்ப்படியாததால்
என் கண்ணீர் ஆற்ைறப்ேபால ெபருக்ெகடுத்து

ஓடுகிறது.

த்சாேத

137 கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர்,
உமது சட்டங்கள் நியாயமானைவ.

138 நீர் உமது உடன்படிக்ைகயில் எங்களுக்கு நல்ல
சட்டங்கைளத் தந்தீர்.
நாங்கள் அவற்ைற உண்ைமயாகேவ நம்பமுடியும்.

139 என் ஆழமான உணர்வுகள் என்ைன
ேசார்வைடயச் ெசய்கின்றன.
என் பைகவர்கள் உமது கட்டைளகைள

மறந்தபடியால் நான் மிகவும் கலங்கியிருக்கிேறன்.
140 கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைதகைள நாங்கள்
நம்பமுடியும் என்பதற்கு சான்றுகள் இருக்கிறது.
நான் அைத ேநசிக்கிேறன்.

141 நான் ஒரு இைளஞன், ஜனங்கள் என்ைன
மதிப்பதில்ைல.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகைள

மறக்கமாட்ேடன்.
142 கர்த்தாேவ, உமது நன்ைம என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்.
உமது ேபாதைனகள் நம்பக் கூடியைவ.

143 எனக்குத் ெதால்ைலகளும் ெகாடிய
காலங்களும் இருந்தன.
ஆனால் நான் உமது கட்டைளகளில்

களிப்பைடகிேறன்.
144 உமது உடன்படிக்ைக என்ெறன்ைறக்கும்
நல்லது.
நான் வாழும்படி, அைதப் புரிந்துக்ெகாள்ள எனக்கு

உதவும்.

ேகாப்

145 கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
உம்ைமக் கூப்பிடுகிேறன்.
எனக்குப் பதில் தாரும்! நான் உமது

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிேறன்.
146 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமக் கூப்பிடுகிேறன்.
என்ைனக் காப்பாற்றும்!
நான் உமது உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிேவன்.

147 நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வதற்கு
அதிகாைலயில் எழுந்ேதன்.
நீர் ெசால்பவற்ைற நான் நம்புகிேறன்.

148 உமது வார்த்ைதகைளக் கற்பதற்கு
இரவில் ெவகுேநரம் நான் விழித்திருந்ேதன்.

149 உமது முழு அன்பினாலும் எனக்குச் ெசவி
ெகாடும்.
கர்த்தாேவ, நீர் சரிெயனக் கூறும் காரியங்கைளச்

ெசய்து, என்ைன வாழவிடும்.
150 ஜனங்கள் எனக்ெகதிராக ெகாடிய
திட்டங்கைள வகுக்கிறார்கள்.
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120

அந்த ஜனங்கள் உமது ேபாதைனகைளப்
பின்பற்றவில்ைல.

151 கர்த்தாேவ, நீர் எனக்கு ெநருக்கமானவர்.
உமது கட்டைளகள் நம்பக்கூடியைவ.

152 பல காலத்திற்கு முன்பு நான் உமது
உடன்படிக்ைகயின் மூலம்,
உமது ேபாதைனகள் என்ெறன்றும் ெதாடரும்

என்பைத கற்ேறன்.

ேரஷ்

153 கர்த்தாேவ, என் துன்பங்கைளக் கண்டு,
என்ைன விடுவியும்.
நான் உமது ேபாதைனகைள மறக்கவில்ைல.

154 கர்த்தாேவ, எனக்காக நீர் ேபாரிட்டு, என்ைனக்
காப்பாற்றும்.
நீர் வாக்குறுதி அளித்தபடி என்ைன வாழவிடும்.

155 தீேயார் உமது சட்டங்கைளப் பின்பற்றாததால்
அவர்கள் ெவற்றிெபறமாட்டார்கள்.

156 கர்த்தாேவ, நீர் மிகுந்த தயவுள்ளவர்.
நீர் சரிெயன நிைனப்பவற்ைறச் ெசய்யும, என்ைன

வாழவிடும்.
157 என்ைனத் துன்புறுத்த முயலும் பல பைகவர்கள்
எனக்குண்டு.
ஆனால் நான் உமது உடன்படிக்ைகையப்

பின்பற்றுவைத நிறுத்தவில்ைல.
158 நான் அந்தத் துேராகிகைளப் பார்க்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, அவர்கள் உமது வார்த்ைதகளுக்குக்

கீழ்ப்படிவதில்ைல.
நான் அைத ெவறுக்கிேறன்.

159 பாரும், நான் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய மிகவும் முயல்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, உமது முழுைமயான அன்பினால்,

என்ைன வாழவிடும்.
160 கர்த்தாேவ, துவக்கம் முதலாகேவ உமது
வார்த்ைதகள் எல்லாம் நம்பக்கூடியைவ.
உமது நல்ல சட்டம் என்ெறன்றும்

நிைலத்திருக்கும்.

ஷீன்

161 எக்காரணமுமின்றி வல்லைமயுள்ள
தைலவர்கள் என்ைனத் தாக்கினார்கள்.
ஆனால் நான் உமது சட்டத்திற்கு மட்டுேம பயந்து,

அைத மதிக்கிேறன்.
162 கர்த்தாேவ, மிகுந்த ெபாக்கிஷத்ைதக்
கண்ெடடுத்த மனிதன் ெபறும்
சந்ேதாஷத்ைதப்ேபால உமது வார்த்ைதகள்

என்ைன மகிழ்விக்கின்றன.
163 நான் ெபாய்கைள ெவறுக்கிேறன்!
நான் அவற்ைற அருவருக்கிேறன்!
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது ேபாதைனகைள

ேநசிக்கிேறன்.
164 உமது நல்ல சட்டங்களுக்காக
ஒரு நாளில் ஏழுமுைற உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.

165 உமது ேபாதைனகைள ேநசிக்கும் ஜனங்கள்
உண்ைமயான சமாதானத்ைதக் காண்பார்கள்.
அந்த ஜனங்கைள வீழ்த்த எதனாலும் முடியாது.

166 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் காப்பாற்றுவீெரனக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்.

167 நான் உமது உடன்படிக்ைகையப்
பின்பற்றிேனன்.
கர்த்தாேவ, நான் உமது சட்டங்கைள மிகவும்

ேநசிக்கிேறன்.
168 நான் உமது உடன்படிக்ைகக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிகிேறன்.
கர்த்தாேவ, நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நீர்

அறிந்திருக்கிறீர்.

ெதௗ

169 கர்த்தாேவ, என் மகிழ்ச்சியான பாடலுக்குச்
ெசவிெகாடும்.
நீர் வாக்குறுதி தந்தபடிேய என்ைன

ஞானமுள்ளவனாக்கும்.
170 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்திற்குச் ெசவிெகாடும்.
நீர் வாக்களித்தபடி என்ைனக் காப்பாற்றும்.

171 நான் துதிப் பாடல்கைளப் பாடிக்
களிப்பைடகிேறன்.
ஏெனனில் நீர் உமது சட்டங்கைள எனக்குப்

ேபாதித்தீர்.
172 உமது வார்த்ைதகளுக்கு மறு உத்தரவு
ெகாடுக்க எனக்கு உதவும், எனது பாடல்கைள நான்
பாடட்டும்.
கர்த்தாேவ, உமது எல்லா சட்டங்களும் நல்லைவ.

173 என்னருகில் வந்து எனக்கு உதவும்.
ஏெனனில் நான் உமது கட்டைளகைளப்

பின்பற்றுவெதனத் தீர்மானித்ேதன்.
174 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்
காப்பாற்றேவண்டுெமன விரும்புகிேறன்.
ஆனால் உமது ேபாதைனகள் என்ைன

மகிழ்விக்கின்றன.
175 கர்த்தாேவ, நான் வாழ்ந்து உம்ைமத்
துதிக்கட்டும்.
உமது சட்டங்கள் எனக்கு உதவட்டும்.

176 காணாமற்ேபான ஆட்ைடப்ேபான்று நான்
அைலந்து திரிந்ேதன்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத் ேதடிவாரும்.
நான் உமது ஊழியன்,
நான் உமது கட்டைளகைள மறக்கவில்ைல.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

நான் ெதால்ைலகளில்
சிக்குண்டிருந்தேபாது,
உதவிக்காக கர்த்தைரக் கூப்பிட்ேடன்,

அவர் என்ைனக் காப்பாற்றினார்!
2 கர்த்தாேவ, என்ைனப்பற்றிப் ெபாய்
கூறியவர்களிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
உண்ைமயில்லாதவற்ைற அந்த ஜனங்கள்

கூறினார்கள்.
3 ெபாய்யேர, நீங்கள் ெபறப்ேபாவைத
அறிவீர்களா?
நீங்கள் அைடயப்ேபாவைத அறிவீர்களா?

4 வீரனின் கூரிய அம்புகளும்,
சுடும் தழலும் உன்ைனத் தண்டிக்கும்.

5 ெபாய்யர்களின் அருேக வாழ்வது ேமேசக்கில்
வாழ்வைதப் ேபான்றதும்
ேகதாரின் கூடாரங்களண்ைடயில் வாழ்வைதப்

ேபான்றதுமாகும்.
6 சமாதானத்ைத ெவறுக்கிற ஜனங்கேளாடு
நான் நீண்டகாலம் வாழ்ந்திருக்கிேறன்.
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7 நான் சமாதானம் ேவண்டும் என்ேறன்.
ஆனால் அவர்கள் ேபாைர விரும்புகிறார்கள்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

நான் மைலகளுக்கு ேநராகப்
பார்க்கிேறன்.
ஆனால் எனக்கு உதவி

உண்ைமயாகேவ எங்கிருந்து வரப்ேபாகிறது?
2 எனக்கு உதவி பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
பைடத்த கர்த்தரிடமிருந்து வரும்.

3 ேதவன் உன்ைன விழவிடமாட்டார்.
உன்ைனப் பாதுகாப்பவர் தூங்கமாட்டார்.

4 இஸ்ரேவலின் பாதுகாவலர் தூங்குவதில்ைல.
ேதவன் ஒருேபாதும் உறங்கார்.

5 கர்த்தர் உன் பாதுகாவலர்.
அவரது மிகுந்த வல்லைமயால் உன்ைனப்

பாதுகாக்கிறார்.
6 பகல் ேவைளயில் சூரியன் உன்ைனத்
துன்புறுத்தாது.
இரவில் சந்திரன் உன்ைனத் துன்புறுத்தாது.

7 எல்லா ஆபத்துக்களிலிருந்தும் கர்த்தர்
உன்ைனக் காப்பாற்றுவார்.
கர்த்தர் உன் ஆத்துமாைவக் காப்பாற்றுவார்.

8 நீ வரும்ேபாதும் ேபாகும்ேபாதும் கர்த்தர் உனக்கு
உதவுவார்.
இப்ேபாதும் என்ெறன்றும் கர்த்தர் உனக்கு

உதவுவார்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும்படி தாவீது

அளித்த பாடல்.
ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப்
ேபாேவாம்” என்று கூறியேபாது
நான் மிகவும் மகிழ்ந்ேதன்.

2 இேதா, நாங்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் அருேக
நின்றுெகாண்டிருக்கிேறாம்.

3 இது புதிய எருசேலம்.
ஒேர நகரமாக இது மீண்டும்

கட்டிெயழுப்பப்பட்டிருக்கிறது.
4 இங்ேக இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கள்
ேபாவதுண்டு.
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதிப்பதற்கு

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அங்ேக ெசல்வார்கள்.
அைவ கர்த்தருக்குரிய ேகாத்திரங்கள் ஆகும்.

5 அங்கு ராஜாக்கள் ஜனங்கைள
நியாயந்தீர்ப்பதற்குத் தங்கள் சிங்காசனங்கைள
நிறுவினார்கள்.
தாவீதின் குடும்பத்து ராஜாக்கள் அங்குத் தங்கள்

சிங்காசனங்கைள அைமத்தார்கள்.
6 எருசேலமின் சமானத்திற்காக ெஜபம்
ெசய்யுங்கள்.

“உம்ைம ேநசிக்கும் ஜனங்கள் அங்கு
சமாதானத்ைதக் காண்பார்கள் என நான்
நம்புகிேறன்.

7 உங்கள் வீடுகளின் உள்ேள சமாதானம் நிலவும்
என நான் நம்புகிேறன்.
உங்கள் ெபரிய கட்டிடங்களில் பாதுகாப்பு

இருக்கும் என நான் நம்புகிேறன்.”
8 என் சேகாதரர்கள், சுற்றத்தினர் ஆகிேயாரின்
நன்ைமக்காக,

இங்கு சமாதானம் நிலவேவண்டுெமன நான்
ெஜபிக்கிேறன்.

9 நமது ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ஆலயத்தின்
நன்ைமக்காக,
இந்நகரில் நன்ைமகள் நிகழ ேவண்டுெமன நான்

ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

ேதவேன, நான் ேமேல ேநாக்கி, உம்மிடம்
ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
நீர் பரேலாகத்தில் ராஜாவாக

வீற்றிருக்கிறீர்.
2 தங்களுக்குத் ேதைவயான ெபாருள்களுக்காக
அடிைமகள் தங்களின் எஜமானைர

சார்ந்திருக்கிறார்கள்.
அவ்வாேற, நாமும் நமது ேதவனாகிய கர்த்தைர
சார்ந்திருக்கிேறாம்.
நம்மிடம் இரக்கம் காட்டுமாறு நாம்

ேதவனுக்காகக் காத்திருக்கிேறாம்.
3 கர்த்தாேவ, எங்களிடம் இரக்கமாயிரும்.
நாங்கள் நீண்டகாலம்

அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் எங்களிடம்
கிருைபயாயிரும்.

4 நாங்கள் ெவறுப்பைடயும் அளவுக்கு
இழிவுைரகைளயும் அவமானங்கைளயும், ேசாம்ேபறி
ஜனங்களாகிய ெபருைமக்காரர்களினால்
ெபற்றிருந்ேதாம்.
பிறைரக் காட்டிலும் தாங்கள் ேமலானவர்கள்

என்று அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்ெகன்று

தாவீது அளித்த பாடல்.
கர்த்தர் நமது சார்பில்
இருந்திராவிட்டால், நமக்கு என்ன
ேநர்ந்திருக்கும்?

இஸ்ரேவேல, எனக்குப் பதில் கூறு.
2 ஜனங்கள் நம்ைமத் தாக்கியேபாது, கர்த்தர் நமது
சார்பில்
இருந்திராவிட்டால் நமக்கு என்ன

ேநர்ந்திருக்கும்?
3 ேகாபம் வந்தேபாெதல்லாம் நம் பைகவர்கள்
நம்ைம
உயிேராடு விழுங்கியிருப்பார்கள்.

4 நம்ைம அடித்துச்ெசல்லும் ெபருெவள்ளத்ைதப்
ேபான்றும்,
நம்ைம அமிழ்த்துவிடும் நதிையப் ேபான்றும்
நம் பைகவர்களின் ேசைனகள் நம்மிடம்

நடந்துெகாண்டிருக்கும்.
5 நம் வாய்மட்டும் எழுந்து நம்ைம அமிழ்த்திவிடும்
தண்ணீைரப்ேபான்று அப்ெபருைமக்காரர்கள்

நடந்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
6 கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
நம் பைகவர்கள் நம்ைமப் பிடித்துக்ெகால்வதற்கு

கர்த்தர் அனுமதிக்கவில்ைல.
7 வைலயில் அகப்பட்டுப் பின்னர் தப்பிச்ெசன்ற
பறைவையப் ேபால நாம் இருக்கிேறாம்.
வைல அறுந்தது, நாம் தப்பிேனாம்.

8 நமக்கு உதவி கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
கர்த்தேர பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்

உண்டாக்கினார்.
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ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.
கர்த்தருக்குள் நம்பிக்ைக
ைவக்கிறவர்கள் சீேயான் மைலையப்
ேபான்றிருப்பார்கள்.

அவர்கள் அைசக்கப்படுவதில்ைல.
அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருப்பார்கள்.

2 எருசேலைமச் சுற்றிலும் மைலகள் உள்ளது
ேபால, கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளச் சுற்றிலும்
இருக்கிறார்.
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவர் தமது

ஜனங்கைளக் காப்பார்.
3 நல்ல ஜனங்களின் நாட்ைடக் ெகாடிய ஜனங்கள்
நிரந்தரமாக ஆளப்ேபாவதில்ைல.
அவ்வாறு நிகழ்ந்தால் நல்ேலாரும் கூட தீய

காரியங்கைளச் ெசய்ய ஆரம்பிப்பார்கள்.
4 கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கு நல்லவராக இரும்.
பரிசுத்த இருதயம் உள்ேளாரிடம் நல்லவராக

இரும்.
5 ெகாடிய ஜனங்கள் தவறான காரியங்கைளச்
ெசய்கிறார்கள்.
அக்ெகாடிேயாைர கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
இஸ்ரேவலில் சமாதானம் நிலவட்டும்!
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

கர்த்தர் நம்ைம மீண்டும்
விடுவிக்கும்ேபாது
அது ஒரு கனைவப் ேபான்றிருக்கும்.

2 நாம் சிரித்துக்ெகாண்டும் மகிழ்ச்சியுடன்
பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டும் இருப்ேபாம்! பிற ேதசத்து

ஜனங்கள்,
“இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு

அற்புதமான காரியத்ைதச் ெசய்தார்!” என்பார்கள்.
3 ஆம், கர்த்தர் அந்த அற்புதமான காரியத்ைத
நமக்குச் ெசய்ததால்
நாம் மகிழ்ச்சியைடய ேவண்டும்.

4 கர்த்தாேவ, பாைலவன நீரூற்றுக்கள் மீண்டும்
ஓடிவரும் ெவள்ளத்தின்
தண்ணீரால் நிரம்புவைதப்ேபால எங்கைள

மீண்டும் விடுவியும்.
5 ஒருவன் விைதகைள விைதக்கும்ேபாது
துக்கமாயிருக்கலாம்.
ஆனால் அவன் பயிர்களின் பலைன அறுவைட

ெசய்யும்ேபாது மகிழ்ச்சிேயாடிருப்பான்.
6 அவன் விைதகைள வயலுக்கு எடுத்துச்
ெசல்லும்ேபாது அழக்கூடும்,
ஆனால் அறுவைடையக் ெகாண்டுவரும்ேபாது

அவன் மகிழ்ச்சிேயாடிருப்பான்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்கான

சாெலாேமானின் பாடல்.
கர்த்தர் ஒரு வீட்ைடக் கட்டாவிட்டால்
அைதக் கட்டுகிறவன் காலத்ைத
வீணாக்குகிறான்.

கர்த்தர் ஒரு நகரத்ைதக் கண்காணிக்காவிட்டால்
அைதக் காப்ேபார் காலத்ைத வீணாக்குகிறார்கள்.

2 வாழ்க்ைக வாழ்வதற்காக காைலயில் எழுவதும்
இரவில் ெவகுேநரம் விழித்திருப்பதும் ெபாழுைத
வீணாக்குவதாகும்.

ேதவன் தாம் ேநசிக்கிற ஜனங்கைள அவர்கள்
உறங்கும்ேபாது கவனித்துக் காக்கிறார்.

3 பிள்ைளகள் கர்த்தரால் வரும் பரிசாகும்.
குழந்ைதகள் ஒரு தாயின் சரீரத்திலிருந்து வரும்

ெவகுமதியாகும்.
4 ஒரு இைளஞனின் குமாரர்கள்
ஒரு வீரன் அம்புகைள ைவத்திருக்கும் ைபயிலுள்ள

அம்புகளுக்கு ஒப்பாவார்கள்.
5 தன் அம்புகள் ைவக்கும் ைபைய குமாரர்களால்
நிரப்பும் மனிதன் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடவான்.
அம்மனிதன் ஒரு நாளும்

ேதாற்கடிக்கப்படமாட்டான்.
அவனது பைகவர்களுக்கு எதிராகப் ெபாது

இடங்களில் ேபாராடி அவனது குமாரர்கள் அவைனக்
காப்பார்கள்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

கர்த்தைரப் பின்பற்றுகிறவர்கள்
எல்ேலாரும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
ேதவன் விரும்புகிறபடிேய அவர்கள்

வாழ்கிறார்கள்.
2 நீங்கள் உைழத்துப்ெபறுகிற ெபாருள்களால்
களிப்பைடவீர்கள்.
நீங்கள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பீர்கள், உங்களுக்கு

நல்லைவ நிகழும்.
3 வீட்டில் உன் மைனவி பலன்தரும் திராட்ைசக்
ெகாடிையப்ேபால் இருப்பாள்.
ேமைசையச் சுற்றிலும் உன் பிள்ைளகள் நீ

வளர்க்கும் ஒலிவ மரங்கைளப்ேபான்று
இருப்பார்கள்.

4 கர்த்தர் தம்ைமப் பின்பற்றுேவாைர
உண்ைமயாகேவ இவ்வாறு ஆசீர்வதிப்பார்.

5 கர்த்தர் உங்கைள சீேயானிலிருந்து
ஆசீர்வதிப்பார்.
வாழ்க்ைக முழுவதும் எருசேலமின்

ஆசீர்வாதங்களால் நீ களிப்பைடவாய் என நான்
நம்புகிேறன்.

6 நீ உன் ேபரப்பிள்ைளகைள காணும்படி வாழ்வாய்
என நான் நம்புகிேறன்.
இஸ்ரேவலில் சமாதானம் நிலவட்டும்!
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப்
பைகவர்கள் பலர் இருந்தனர்.
இஸ்ரேவேல, அந்தப்

பைகவர்கைளப்பற்றிச் ெசால்.
2 என் வாழ்க்ைக முழுவதும் எனக்குப் பைகவர்கள்
பலர் இருந்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைன ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.

3 என் முதுகில் ஆழமான காயங்கள் ஏற்படும்வைர
அவர்கள் என்ைன அடித்தார்கள்.
எனக்கு நீளமான, ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டன.

4 ஆனால் நல்லவராகிய கர்த்தர் கயிறுகைள
அறுத்துக்
ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைன விடுவித்தார்.

5 சீேயாைன ெவறுத்த ஜனங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் ேபாரிடுவைத நிறுத்தி,

ஓடிப்ேபாய்விட்டார்கள்.
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6 அவர்கள் கூைரயின் ேமலுள்ள புல்ைலப்
ேபான்றவர்கள்.
வளரும் முன்ேன அப்புல் வாடிப்ேபாகும்.

7 ஒரு ேவைலயாளுக்கு ஒரு ைக நிரம்ப அந்த புல்
கிைடக்காது.
ஒரு குவியல் தானியமும் கிைடப்பதில்ைல.

8 அவர்களருேக நடக்கும் ஜனங்கள், “கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வதிக்கட்டும்” என்று
கூறமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள், “கர்த்தருைடய நாமத்தில் நாங்கள்

உங்கைள ஆசீர்வதிக்கிேறாம்” என்று அவர்களிடம்
வாழ்த்துக் கூறமாட்டார்கள்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

கர்த்தாேவ, நான் மிகுந்த
துன்பத்திற்குள்ளாயிருக்கிேறன்,
எனேவ நான் உதவிக்காக உம்ைமக்

கூப்பிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
2 என் ஆண்டவேர, எனக்குச் ெசவிெகாடும்.
உதவிக்காக எழுப்பும் என் குரைலக் ேகளும்.

3 கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் ெசய்கிற எல்லாப்
பாவங்களுக்காகவும்
நீர் அவர்கைளத் தண்டித்தால் ஒருவனும்

உயிேராடிருக்கமாட்டான்.
4 கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்கைள மன்னியும்.
அப்ேபாது உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு

ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
5 கர்த்தர் எனக்கு உதவும்படி, நான்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
என் ஆத்துமா அவருக்காகக் காத்திருக்கிறது.

கர்த்தர் கூறுவைத நான் நம்புகிேறன்.
6 நான் என் ஆண்டவருக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
காைல ேவைளக்ெகனக் காத்து நிற்கும்

காவலாளைரப்ேபால் நான் இருக்கிேறன்.
7 இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு. கர்த்தரிடம்
மட்டுேம உண்ைமயான அன்ைபக் காண முடியும்.
கர்த்தர் நம்ைம மீண்டும், மீண்டும்

காப்பாற்றுகிறார்.
8 கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அவர்களின் எல்லாப்

பாவங்களுக்காகவும் மன்னிப்பார்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

கர்த்தாேவ, நான் ெபருைமயுைடயவன்
அல்ல.
நான் முக்கியமானவனாக நடிக்க

முயலவில்ைல.
நான் ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்ய

முயலவில்ைல.
எனக்கு மிகவும் கடினமான காரியங்கைளக்

குறித்து நான் கவைலப்படமாட்ேடன்.
2 நான் அைமதியாக இருக்கிேறன்.
என் ஆத்துமா அைமதியாக இருக்கிறது.
தாயின் கரங்களில் இருக்கும் திருப்தியான
குழந்ைதையப்ேபான்று
என் ஆத்துமா சமாதானமாகவும் அைமதியாகவும்

இருக்கிறது.
3 இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு.
அவைர இப்ேபாது நம்பு, அவைர

என்ெறன்ைறக்கும் நம்பு.

ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் சங்கீதம்.
கர்த்தாேவ, தாவீது துன்புற்ற வைகைய
நிைனத்துப்பாரும்.

2 தாவீது கர்த்தருக்கு ஒரு வாக்குறுதி
அளித்தான்.
யாக்ேகாபின் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு தாவீது

ஒரு விேசஷ வாக்குறுதி அளித்தான்.
3 தாவீது, “நான் என் வீட்டிற்குள் ேபாகமாட்ேடன்,
நான் என் படுக்ைகயில் படுக்கமாட்ேடன்,

4 நான் தூங்கமாட்ேடன்,
என் கண்கள் ஓய்ெவடுக்க விடமாட்ேடன்,

5 கர்த்தருக்கு ஒரு வீட்ைட நான் கண்டுபிடிக்கும்
மட்டும்,
யாக்ேகாபின் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குரிய

வீட்ைட நான் காணும்மட்டும், இக்காரியங்களில்
ஒன்ைறயும் நான் ெசய்யமாட்ேடன்!” என்றான்.

6 எப்பிராத்தாவில் நாங்கள் இைதப்பற்றிக்
ேகள்விப்பட்ேடாம்.
கீரியாத் யாரீமில் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய

நாங்கள் கண்ேடாம்.
7 நாம் பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குச் ெசல்ேவாம்.
ேதவன் பாதங்கைள ஓய்வாக ைவக்கும்

பாதப்படியில் நாம் ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.
8 கர்த்தாேவ நீர் ஓய்வுக்ெகாள்ளும்
இடத்திலிருந்து எழும்பும்.
கர்த்தாேவ, உமது வல்லைமயுள்ள ெபட்டிேயாடு

எழும்பும்.
9 கர்த்தாேவ, உமது ஆசாரியர்கள் நன்ைமைய
அணிந்திருக்கிறார்கள்.
உம்ைமப் பின்பற்றுேவார் மிகவும்

மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
10 உமது பணியாளகிய தாவீதின் நன்ைமக்காக,
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவத் தள்ளிவிடாேதயும்.

11 கர்த்தர் தாவீதுக்கு ஒரு வாக்குறுதிைய
அருளினார்.
தாவீதிடம் ேநர்ைமேயாடிருப்பதாக கர்த்தர்

வாக்களித்தார். தாவீதின் குடும்பத்திலிருந்து
ராஜாக்கள் வருவார்கள் என்று கர்த்தர் வாக்குறுதி
அளித்தார்.

12 கர்த்தர், “தாவீேத, உனது பிள்ைளகள் என்
உடன்படிக்ைகக்கும் நான் கற்பிக்கும்
சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தால்,
உன் குடும்பத்தில் யாேரனும் ஒருவர் என்ெறன்றும்

ராஜாவாக இருப்பார்கள்” என்றார்.
13 அவரது ஆலயத்திற்குரிய இடமாக விரும்பி
கர்த்தர் சீேயாைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அந்த இடத்ைதேய தம்முைடய ஆலயத்திற்காக

விரும்பினார்.
14 கர்த்தர், “என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
இதுேவ என் இடமாக இருக்கும்.
நான் இருக்கப்ேபாகும் இடமாக இதைனத்

ேதர்ந்ெதடுக்கிேறன்.
15 நான் இந்நகைர மிகுதியான உணவினால்
நிரப்பி ஆசீர்வதிப்ேபன்.
ஏைழகளுக்கும் உண்ணும் உணவு மிகுதியாகக்

கிைடக்கும்.
16 மீட்பினால் ஆசாரியர்கைள நான்
உடுத்துவிப்ேபன்.
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என்ைனப் பின்பற்றுேவார் இங்கு மிகுந்த
மகிழ்ச்சியைடவார்கள்.

17 “இங்கு நான் தாவீைதப் பலப்படுத்துேவன்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாவுக்கு ஒரு விளக்ைக

அளிப்ேபன்.
18 தாவீதின் பைகவர்கைள ெவட்கத்தால்
மூடுேவன்.
ஆனால் நான் தாவீதின் அரைசப் ெபருகும்படி

ெசய்ேவன்” என்றார்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்ெகன தாவீது

அளித்த பாடல்களுள் ஒன்று.
சேகாதரர்கள் ஒருமித்து உட்கார்ந்து
உண்ைமயாகேவ ஒன்றுபடுவது
மிகவும் நல்லதும் இன்பமுமானது.

2 அது ஆேரானின் தைலயிலிருந்து ஊற்றபட்டு,
கீேழ அவன் தாடியிலும் பிறகு அவன் விேசஷ

ஆைடகளிலும்
வழிந்ேதாடும் வாசைனயுள்ள எண்ெணையப்

ேபான்றது.
3 எர்ேமான் மைலயிலிருந்து சீேயான் மைலயில்
வீழும் ெமன்ைமயான மைழையப்ேபான்றுமிருக்கும்.
ஏெனனில் சீேயானில் இருந்துதான் நித்திய

வாழ்க்ைகக்கான ஆசீர்வாதத்ைத கர்த்தர்
தந்தருளினார்.
ஆலயத்திற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடும் பாடல்.

கர்த்தருைடய எல்லா ஊழியர்களும்
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
இரவு முழுவதும் ஊழியர்களாகிய

நீங்கள் ஆலயத்தில் ேசைவெசய்தீர்கள்.
2 ஊழியர்கேள, உங்கள் கரங்கைள உயர்த்தி
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

3 கர்த்தர் உங்கைள சீேயானிலிருந்து
ஆசீர்வதிப்பாராக.
கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்

உண்டாக்கினார்.
கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!
கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதிப்ேபாம்!
கர்த்தருைடய ஊழியர்கேள, அவைரத்

துதியுங்கள்!
2 ேதவனுைடய ஆலய முற்றத்தில்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நிற்கும் ஜனங்கேள,

அவைரத் துதியுங்கள்.
3 கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத் துதியுங்கள்.
அவரது நாமத்ைதத் துதியுங்கள், ஏெனனில் அது

இன்பமானது.
4 கர்த்தர் யாக்ேகாைபத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவல் ேதவனுக்கு உரியது.

5 கர்த்தர் உயர்ந்தவர் என நான் அறிகிேறன்!
நமது ஆண்டவர் எல்லா ெதய்வங்களிலும்

ேமன்ைமயானவர்!
6 பரேலாகத்திலும், பூமியிலும், கடல்களிலும்
ஆழமான.
சமுத்திரங்களிலும், கர்த்தர் அவருக்கு

ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிறார்.
7 பூமியின்ேமல் ேமகங்கைள ேதவன்
உண்டாக்குகிறார்.
ேதவன் மின்னைலயும் மைழையயும்

உண்டாக்குகிறார்.

ேதவன் காற்ைறயும் உண்டாக்குகிறார்.
8 எகிப்தின் எல்லா முதற்ேபறான ஆண்கைளயும்,
எல்லா முதற்ேபறான மிருகங்கைளயும் ேதவன்

அழித்தார்.
9 எகிப்தில் ேதவன் பல அற்புதங்கைளயும்
அதிசயங்கைளயும் நிகழ்த்தினார்.
பார்ேவானுக்கும் அவனது அதிகாரிகளுக்கும்

ேதவன் அக்காரியங்கைள நிகழப்பண்ணினார்.
10 ேதவன் பல ேதசங்கைள முறியடித்தார்.
ேதவன் வல்லைமயுைடய ராஜாக்கைளக்

ெகான்றார்.
11 எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகாைன ேதவன்
ேதாற்கடித்தார்.
பாஷானின் ராஜாவாகிய ஓைகயும் ேதவன்

ேதாற்கடித்தார்.
கானானின் எல்லா ேதசங்கைளயும் ேதவன்

ேதாற்கடித்தார்.
12 ேதவன் இஸ்ரேவலருக்கு அவர்களின்
ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
அவரது ஜனங்களுக்கு ேதவன் அத்ேதசத்ைதக்

ெகாடுத்தார்.
13 கர்த்தாேவ, உமது நாமம் என்ெறன்றும்
புகழ்வாய்ந்ததாயிருக்கும்.
கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும்

எப்ேபாதும் நிைனவுக்கூருவார்கள்.
14 கர்த்தர் ேதசங்கைளத் தண்டித்தார்.
ஆனால் கர்த்தர் அவரது ஊழியரிடம்

தயவுைடயவராயிருந்தார்.
15 பிற ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் ெவறும்
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலுமாகிய சிைலகள்
மட்டுேம.
அவர்களின் ெதய்வங்கள் ஜனங்கள் ெசய்த ெவறும்

சிைலகள் மட்டுேம.
16 சிைலகளுக்கு வாய்கள் இருந்தன, ஆனால் ேபச
முடியவில்ைல.
சிைலகளுக்குக் கண்கள் இருந்தன, ஆனால்

பார்க்க முடியவில்ைல.
17 சிைலகளுக்குக் காதுகள் இருந்தன, ஆனால்
ேகட்க முடியவில்ைல.
சிைலகளுக்கு மூக்குகள் இருந்தன, ஆனால்

முகர்ந்துபார்க்க முடியவில்ைல.
18 அச்சிைலகைளச் ெசய்த ஜனங்களும் அவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.
ஏெனனில் அச்சிைலகள் அவர்களுக்கு உதவ

ேவண்டுெமன்று அவர்கள் நம்பினார்கள்.
19 இஸ்ரேவலின் குடும்பேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்!
ஆேரானின் குடும்பேம, கர்த்தைர

ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்!
20 ேலவியின் குடும்பேம, கர்த்தைர
ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்!
கர்த்தைரப் பின்பற்றுேவாேர, கர்த்தைர

ஸ்ேதாத்திரியுங்கள்!
21 கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்,
அவரது வீடாகிய எருசேலமிலிருந்தும்

ேபாற்றப்படுகிறார்.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்
துதியுங்கள்.
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அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
2 ேதவாதி ேதவைனத் துதியங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

3 கர்த்தாதி கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

4 ஒருவராய் அற்புதமான அதிசயங்கைளச்
ெசய்கிறவராகிய ேதவைனத் துதியங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

5 வானங்கைள உண்டாக்குவதற்கு ஞானத்ைதப்
பயன்படுத்திய ேதவைனத் துதியங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

6 ேதவன் கடலின்ேமல் உலர்ந்த தைரைய
உண்டாக்கினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

7 ேதவன் ெபரிய ஒளிகைள (சூரிய, சந்திர,
நட்சத்திரங்கைள) உண்டாக்கினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

8 ேதவன் பகைல ஆளச் சூரியைன
உண்டாக்கினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

9 ேதவன் இரைவ ஆளச் சந்திரைனயும்
நட்சத்திரங்கைளயும் உண்டாக்கினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

10 எகிப்தில் முதற்ேபறான ஆண்கைளயும்
விலங்குகைளயும் ேதவன் ெகான்றார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

11 ேதவன் இஸ்ரேவலைர எகிப்திலிருந்து
அைழத்துச் ெசன்றார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

12 ேதவன் அவரது மிகுந்த வல்லைமையயும்,
ெபலத்ைதயும் காட்டினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

13 ேதவன் ெசங்கடைல இரண்டாகப் பிளந்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

14 ேதவன் இஸ்ரேவலைரக் கடலின் வழியாக
அைழத்துச் ெசன்றார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

15 ேதவன் ெசங்கடலில் பார்ேவாைனயும் அவனது
பைடையயும் அமிழ்த்தினார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

16 ேதவன் ஜனங்கைள வனாந்தரத்தின் வழியாக
நடத்திச் ெசன்றார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

17 ேதவன் வல்லைமயுள்ள ராஜாக்கைளத்
ேதாற்கடித்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

18 ேதவன் பலமுள்ள ராஜாக்கைளத்
ேதாற்கடித்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

19 ேதவன் எேமாரியரின் ராஜாவாகிய சீேகாைனத்
ேதாற்கடித்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

20 ேதவன் பாஷானின் ராஜாவாகிய ஓைகத்
ேதாற்கடித்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

21 ேதவன் அவர்களது ேதசத்ைத
இஸ்ரேவலருக்குக் ெகாடுத்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

22 இஸ்ரேவலருக்குப் பரிசாக ேதவன்
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார்.

அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
23 நாம் ேதாற்டிக்கப்பட்டேபாது ேதவன் நம்ைம
நிைனவுக்கூர்ந்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

24 ேதவன் நமது பைகவர்களிடமிருந்து நம்ைம
விடுவித்தார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

25 ேதவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உணவளிக்கிறார்.
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

26 பரேலாகத்தின் ேதவைனத் துதியுங்கள்!
அவரது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்.

பாபிேலானின் நதிகளின் அருேக நாங்கள்
அமர்ந்து
சீேயாைன நிைனத்தவாேற அழுேதாம்.

2 அருேகயிருந்த அலரிச்ெசடிகளில் எங்கள்
கின்னரங்கைளத் ெதாங்கவிட்ேடாம்.

3 பாபிேலானின் எங்கைளப் பிடித்தவர்கள்
எங்கைளப் பாடச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் எங்களிடம் மகிழ்ச்சியான பாடல்கைளப்

பாடச் ெசான்னார்கள்.
சீேயாைனக் குறித்துப் பாடல்கைளப் பாடச்

ெசான்னார்கள்.
4 ஆனால் ெவளிநாட்டில் நாங்கள் கர்த்தருைடய
பாடல்கைளப் பாட முடியவில்ைல!

5 எருசேலேம, நான் உன்ைன எப்ேபாேதனும்
மறந்தால்,
நான் என்றும் பாடைல பாடமாட்ேடன் என்று

நம்புகிேறன்.
6 எருசேலேம, நான் உன்ைன எப்ேபாேதனும்
மறந்தால்,
நான் என்றும் பாேடன்.
நான் உன்ைன ஒருேபாதும் மறக்கமாட்ேடெனன

வாக்களிக்கிேறன்.
7 ஆண்டவேர ஏேதாமியர்கைள நிைனயும்.
எருசேலம் வீழ்ந்த நாளில் அவர்கள், “அைதத்

தைரமட்டமாக இடித்து அழித்துவிடுங்கள்”
என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.

8 பாபிேலாேன நீ அழிக்கப்படுவாய்!
நீ ெபற ேவண்டிய தண்டைனைய அளிக்கும்

மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
எங்கைள நீ துன்புறுத்தியைதப்ேபால் உன்ைனயும்

துன்புறுத்துகிற மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
9 உனது குழந்ைதகைள இழுத்துச்ெசன்று,
அவர்கைளப் பாைறயில் ேமாதி அழிக்கிற மனிதன்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.
தாவீதின் ஒரு பாடல்.

ேதவேன, என் முழு இருதயத்ேதாடும்
உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.
எல்லா ெதய்வங்களின் முன்பாகவும்

நான் உமது பாடல்கைளப் பாடுேவன்.
2 ேதவேன, உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு ேநராக
நான் குனிந்து வணங்குேவன்.
நான் உமது நாமத்ைதயும், உண்ைம அன்ைபயும்

ேநர்ைமையயும் துதிப்ேபன்.
உமது வார்த்ைதயின் வல்லைமயால் நீர்

புகழ்ெபற்றவர். இப்ேபாது நீர் அைத இன்னமும்
ேமன்ைமயாகச் ெசய்தீர்.

3 ேதவேன, உதவிக்காக நான் உம்ைமக்
கூப்பிட்ேடன்.
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நீர் எனக்குப் பதில் தந்தீர்! நீர் எனக்குப் ெபலன்
அளித்தீர்.

4 கர்த்தாேவ, நீர் ெசால்கின்றவற்ைறக்
ேகட்கும்ேபாது
பூமியின் எல்லா ராஜாக்களும் உம்ைமத்

துதிப்பார்கள்.
5 அவர்கள் கர்த்தருைடய வழிையக் குறித்துப்
பாடுவார்கள்.
ஏெனனில் கர்த்தருைடய மகிைம மிக

ேமன்ைமயானது.
6 ேதவன் மிக முக்கியமானவர்.
ஆனால் அவர் தாழ்ைமயான ஜனங்களுக்காக

கவைலப்படுகிறார்.
ெபருைமக்காரர்கள் ெசய்வைத ேதவன்

அறிகிறார். ஆனால் அவர் அவர்களிடமிருந்து
ெவகுதூரம் விலகியிருக்கிறார்.

7 ேதவேன, நான் ெதால்ைலயில் சிக்குண்டால்,
என்ைன உயிேராடு வாழவிடும்.
என் பைகவர்கள் என்னிடம் ேகாபமாயிருந்தால்,

அவர்களிடமிருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்.
8 கர்த்தாேவ, நீர் வாக்களித்தவற்ைற எனக்குத்
தாரும்.
கர்த்தாேவ, உமது உண்ைம அன்பு என்ெறன்றும்

ெதாடரும்.
கர்த்தாேவ, நீர் எங்கைள உண்டாக்கினீர், எனேவ

எங்கைள விட்டுவிடாேதயும்!
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துதிப்

பாடல்களுள் ஒன்று.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன ேசாதித்தீர்.
என்ைனப் பற்றிய எல்லாவற்ைறயும் நீர்

அறிகிறீர்.
2 நான் உட்காரும்ெபாழுதும் எழும்ெபாழுதும் நீர்
அறிகிறீர்.
ெவகுதூரத்திலிருந்ேத எனது எண்ணங்கைள நீர்

அறிகிறீர்.
3 கர்த்தாேவ, நான் ேபாகுமிடத்ைதயும் நான்
படுக்கும் இடத்ைதயும் நீர் அறிகிறீர்.
நான் ெசய்யும் ஒவ்ெவான்ைறயும் நீர் அறிகிறீர்.

4 கர்த்தாேவ, நான் ெசால்ல விரும்பும்
வார்த்ைதகள்
என் வாயிலிருந்து ெவளிவரும் முன்ேப நீர்

அறிகிறீர்.
5 கர்த்தாேவ, என்ைனச் சுற்றிலும், எனக்கு
முன்புறமும் பின்புறமும் நீர் இருக்கிறீர்.
நீர் உமது ைககைள என் மீது ெமன்ைமயாக

ைவக்கிறீர்.
6 நீர் அறிகின்றவற்ைறக் கண்டு நான்
ஆச்சரியப்படுகிேறன்.
நான் புரிந்துக்ெகாள்வதற்கு மிகவும்

அதிகமானதாக அது உள்ளது.
7 நான் ேபாகுமிடெமல்லாம் உமது ஆவி உள்ளது.
கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடமிருந்து தப்பிச் ெசல்ல

முடியாது.
8 கர்த்தாேவ, நான் பரேலாகத்திற்கு ஏறிச்
ெசன்றாலும் நீர் அங்கு இருக்கிறீர்.
மரணத்தின் இடத்திற்கு நான் கீழிறங்கிச்

ெசன்றாலும் நீர் அங்கும் இருக்கிறீர்.
9 கர்த்தாேவ, சூரியன் உதிக்கும் கிழக்கிற்கு நான்
ெசன்றாலும் நீர் அங்ேக இருக்கிறீர்.

நான் ேமற்ேக கடலுக்குச் ெசன்றாலும் நீர்
அங்ேகயும் இருக்கிறீர்.

10 அங்கும் உமது வலது ைக என்ைனத் தாங்கும்,
என் ைககைளப் பிடித்து நீர் வழிநடத்துகிறீர்.

11 கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடமிருந்து
ஒளிந்துக்ெகாள்ள முயன்றாலும்,
பகல் இரவாக மாறிப்ேபாயிற்று.
“இருள் கண்டிப்பாக என்ைன

மைறத்துக்ெகாள்ளும்” என்ேபன்.
12 ஆனால் கர்த்தாேவ,
இருளும் கூட உமக்கு இருளாக இருப்பதில்ைல.
இரவும் பகைலப்ேபால உமக்கு

ெவளிச்சமாயிருக்கும்.
13 கர்த்தாேவ, நீேர என் முழு சரீரத்ைதயும்
உண்டாக்கினீர்.
என் தாயின் கருவில் நான் இருக்கும்ேபாேத நீர்

என்ைனப் பற்றிய எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருக்கிறீர்.
14 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்!
நீர் என்ைன வியக்கத்தக்க, அற்புதமான வைகயில்

உண்டாக்கியிருக்கிறீர்.
நீர் ெசய்தைவ அற்புதமானைவ என்பைத நான்

நன்கு அறிேவன்!
15 நீர் என்ைனப்பற்றிய எல்லாவற்ைறயும் அறிகிறீர்.
என் தாயின் கருவில் மைறந்திருந்து என் சரீரம்

உருெவடுக்கும்ேபாது என் எலும்புகள் வளர்வைத நீர்
கவனித்திருக்கிறீர்.

16 என் சரீரத்தின் அங்கங்கள் வளர்வைத நீர்
கவனித்தீர்.
உமது புத்தகத்தில் நீர் அைவகள் எல்லாவற்ைறயும்

பட்டியல் இட்டீர்.
நீர் என்ைன ஒவ்ெவாரு நாளும் கவனித்தீர்.

அவற்றில் ஒன்றும் காணாமற்ேபாகவில்ைல.
17 உமது எண்ணங்கள் எனக்கு
முக்கியமானைவ.
ேதவேன, உமக்கு மிகுதியாகத் ெதரியும்.

18 நான் அவற்ைற எண்ண ஆரம்பித்தால் அைவ
மணைலக்காட்டிலும் அதிகமாயிருக்கும்.
நான் விழிக்கும்ேபாது இன்னும் உம்ேமாடுகூட

இருக்கிேறன்.
19 ேதவேன, ெகட்ட ஜனங்கைளக் ெகால்லும்.
அக்ெகாைலக்காரைர என்னிடமிருந்து

அகற்றிவிடும்.
20 அத்தீேயார் உம்ைமக் குறித்துத் தீயவற்ைறக்
கூறுகிறார்கள்.
அவர்கள் உம் நாமத்ைத குறித்துத் தீயவற்ைறக்

கூறுகிறார்கள்.
21 கர்த்தாேவ, உம்ைம ெவறுப்ேபாைர நான்
ெவறுக்கிேறன்.
உமக்ெகதிராகத் திரும்புேவாைர நான்

ெவறுக்கிேறன்.
22 அவர்கைள முற்றிலும் நான் ெவறுக்கிேறன்.
உம்ைமப் பைகப்பவர்கள் எனக்கும் பைகவர்கேள.

23 கர்த்தாேவ, என்ைனப் பார்த்து என்
இருதயத்ைத அறிந்துெகாள்ளும்.
என்ைனச் ேசாதித்து என் நிைனவுகைள

அறிந்துெகாள்ளும்.
24 என்னிடம் ெகாடிய எண்ணங்கள் உள்ளனவா
எனப்பாரும்.
நித்தியத்திற்குரிய பாைதயில் என்ைன

வழிநடத்தும்.
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இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த துதிப் பாடல்.
கர்த்தாேவ, என்ைனப்
ெபால்லாதவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றும்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனப்

பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
2 அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாதவற்ைறச் ெசய்யத்
திட்டமிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் சண்ைடயிட

ஆரம்பிக்கிறார்கள்.
3 அவர்களது நாவுகள் விஷமுள்ள பாம்புகைளப்
ேபான்றைவ.
அவர்களது நாவுகளின் கீழ் பாம்பின் விஷம்

இருக்கும்.
4 கர்த்தாேவ, ெகட்ட ஜனங்களிடமிருந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்து என்ைனப்

பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
அவர்கள் என்ைனத் துரத்தி என்ைனக்

காயப்படுத்த முயல்கிறார்கள்.
5 அப்ெபருைமக்காரர்கள் எனக்காக ஒரு
கண்ணிைய ைவத்தார்கள்.
என்ைனப் பிடிக்க அவர்கள் ஒரு வைலைய

விரித்தார்கள்.
அவர்கள் என் பாைதயில் ஒரு கண்ணிைய

ைவத்தார்கள்.
6 கர்த்தாேவ, நீேர என் ேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் என் ெஜபத்திற்குச் ெசவிெகாடும்.

7 கர்த்தாேவ, நீர் என் ெபலனான ஆண்டவர்.
நீேர என் மீட்பர்.
ேபாரில் என் தைலையக் காக்கும்

கவசத்ைதப்ேபான்று இருக்கிறீர்.
8 கர்த்தாேவ, அந்தத் தீய ஜனங்கள் ெபற
விரும்புகின்றவற்ைற ெபற அனுமதிக்காதிரும்.
அவர்கள் திட்டங்கள் ெவற்றியைடயாமல் ேபாகச்

ெசய்யும்.
9 கர்த்தாேவ, என் பைகவர்கள் ெவற்றிப்
ெபறவிடாேதயும்.
அந்த ஜனங்கள் தீய காரியங்கைளத்

திட்டமிடுகிறார்கள்.
ஆனால் அத்தீைமகள் அவர்களுக்ேக ேநரிடுமாறு

ெசய்யும்.
10 ெநருப்புத் தழைல அவர்கள் தைலயின் மீது
ஊற்றும்.
என் பைகவர்கைள ெநருப்பில் வீசும்.
அவர்கைளக் குழியில் தள்ளும்,
அவர்கள் மீண்டும் ெவளிேயறி வராதபடி ெசய்யும்.

11 கர்த்தாேவ, அப்ெபாய்யர்கைள
வாழவிடாேதயும்.
அத்தீேயாருக்குத் தீைமகள் நிகழச் ெசய்யும்.

12 கர்த்தர் ஏைழகைளத் தக்கபடி நியாயந்தீர்ப்பார்
என நான் அறிேவன்.
ேதவன் திக்கற்ேறாருக்கு உதவுவார்.

13 கர்த்தாேவ, நல்ேலார் உமது நாமத்ைதத்
துதிப்பார்கள்.
நல்ேலார் உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

தாவீதின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
கர்த்தாேவ, நான் உதவிக்காக உம்ைமக்
கூப்பிடுகிேறன்.

நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்யும்ேபாது, எனக்குச்
ெசவிெகாடும்.
விைரவாக எனக்கு உதவும்!

2 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ளும்.
எரியும் நறுமணப் ெபாருள்களின் பரிைசப்

ேபாலவும், மாைலயின் பலியாகவும் அது
இருக்கட்டும்.

3 கர்த்தாேவ, நான் கூறுபவற்றில்
கட்டுப்பாட்ேடாடிருக்க எனக்கு உதவும்.
நான் கூறுபவற்றில் கவனமாக இருக்க எனக்கு

உதவும்.
4 தீயவற்ைற ெசய்ய நான் விரும்பாதிருக்கும்படி
பாரும்.
தீேயார் தவறுகைளச் ெசய்யும்ேபாது அவர்கேளாடு

ேசராதிருக்குமாறு என்ைனத் தடுத்துவிடும்.
தீேயார் களிப்ேபாடு ெசய்யும் காரியங்களில் நான்

பங்குெகாள்ளாதிருக்கும்படி ெசய்யும்.
5 நல்லவன் ஒருவன் என்ைனத் திருத்த முடியும்.
அது அவன் நற்ெசயலாகும்.
உம்ைமப் பின்பற்றுேவார் என்ைன விமர்சிக்கட்டும்.
அது அவர்கள் ெசய்யத்தக்க நல்ல காரியமாகும்.
நான் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் தீேயார் ெசய்யும் தீயவற்றிற்ெகதிராக

நான் எப்ேபாதும் ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
6 அவர்களின் ராஜாக்கள் தண்டிக்கப்படட்டும்.
அப்ேபாது நான் உண்ைம ேபசிேனன் என்பைத

ஜனங்கள் அறிவார்கள்.
7 ஜனங்கள் நிலத்ைதத் ேதாண்டி உழுவார்கள்,
ேசற்ைற எங்கும் பரப்புவார்கள்.
அவ்வாேற கல்லைறயில் எங்கள் எலும்புகளும்

எங்கும் பரந்து கிடக்கும்.
8 என் ஆண்டவராகிய கர்த்தாேவ, நான்
உதவிக்காக உம்ைம ேநாக்கிப் பார்ப்ேபன்.
நான் உம்ைம நம்புகிேறன்.
தயவுெசய்து என்ைன மரிக்கவிடாேதயும்.

9 தீேயார் எனக்குக் கண்ணிகைள ைவத்தார்கள்.
அவர்கள் கண்ணிகளில் நான் விழாதபடி ெசய்யும்.
அவர்கள் என்ைனக் கண்ணிக்குள்

அகப்படுத்தாதபடி பாரும்.
10 நான் பாதிக்கப்படாது நடந்து ெசல்ைகயில்
ெகட்ட
ஜனங்கள் தங்கள் கண்ணிக்குள் தாங்கேள

விழட்டும்.
தாவீதின் பாடல்களில் ஒன்று. அவன்
குைகயிலிருந்தேபாது ெசய்த ெஜபம்.
நான் கர்த்தைர உதவிக்காகக்
கூப்பிடுேவன்.
நான் கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்ேவன்.

2 நான் கர்த்தரிடம் என் சிக்கல்கைளச்
ெசால்ேவன்.
நான் கர்த்தரிடம் என் ெதால்ைலகைளச்

ெசால்ேவன்.
3 என் பைகவர்கள் எனக்குக் கண்ணி
ைவத்திருக்கிறார்கள்.
நான் எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிடத்

தயாராயிருக்கிேறன்.
ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு நடக்கின்றவற்ைற

அறிந்திருக்கிறார்.
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4 நான் சுற்றிலும் பார்த்ேதன், என் நண்பர்கைளக்
காணவில்ைல.
எனக்கு ஓடிச் ெசல்ல இடமில்ைல. என்ைனக்

காப்பாற்ற முயல்பவர் எவருமில்ைல.
5 எனேவ நான் கர்த்தரிடம் உதவிக்காக அழுேதன்.
கர்த்தாேவ, நீேர என் பாதுகாப்பிடம்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத் ெதாடர்ந்து வாழவிட

உம்மால் ஆகும்.
6 கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும். நீர்
எனக்கு மிகுதியாகத் ேதைவப்படுகிறீர்.
என்ைனத் துரத்தி வருகிற ஜனங்களிடமிருந்து

என்ைனக் காப்பாற்றும்.
அவர்கள் என்ைனக் காட்டிலும் மிகுந்த

பலவான்கள்.
7 இந்தக் கண்ணியிலிருந்து தப்பிச்ெசல்ல எனக்கு
உதவும்.
அப்ேபாது நான் உமது நாமத்ைதத் துதிப்ேபன்.
நீர் என்ைனக் கவனித்து வந்ததால் நல்ேலார்

என்ேனாடு ேசர்ந்து ெகாண்டாடுவார்கள்.
தாவீதின் துதிப் பாடல்களுள் ஒன்று.
கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
என் ெஜபத்திற்குச் ெசவிெகாடும்.
நீர் என் ெஜபத்திற்குப் பதில் தாரும்.

நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவரும்
ேநர்ைமயானவருமானவர் என்பைத எனக்குக்
காட்டும்.

2 உமது ஊழியனாகிய என்ைன
நியாயந்தீர்க்காேதயும்.
என் ஆயுள் முழுவதும் ஒருேபாதும் களங்கமற்றவன்

என நான் நியாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடன்.
3 ஆனாலும் என் பைகவர்கள் என்ைனத்
துரத்துகிறார்கள்.
அவர்கள் என் உயிைர புழுதிக்குள்

தள்ளிவிட்டார்கள்.
அவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்

மரித்ேதாைரப்ேபான்று என்ைன இருண்ட
கல்லைறக்குள் தள்ளுகிறார்கள்.

4 நான் எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிடத் துணிகிேறன்.
என் ைதரியத்ைத நான்

இழந்துெகாண்டிருக்கிேறன்.
5 ஆனால் பல்லாண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த
காரியங்கைள நான் நிைனவுக்கூருகிேறன்.
நீர் ெசய்த பலக் காரியங்கைளயும் நான்

நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.
உமது மிகுந்த வல்லைமயால் நீர் ெசய்தக்

காரியங்கைளக் குறித்து நான்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்!

6 கர்த்தாேவ, நான் என் கரங்கைளத் தூக்கி,
உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்கிேறன்.
வறண்ட நிலம் மைழக்காக எதிர்

ேநாக்கியிருப்பைதப்ேபால நான் உமது
உதவிக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

7 விைரயும், கர்த்தாேவ, எனக்கு பதில் தாரும்.
நான் என் ைதரியத்ைத இழந்ேதன்.
என்னிடமிருந்து அகன்று திரும்பிவிடாேதயும்.
கல்லைறயில் மாண்டுகிடக்கும்

மரித்ேதாைரப்ேபான்று நான் மரிக்கவிடாேதயும்.
8 கர்த்தாேவ, இக்காைலயில் உமது உண்ைம
அன்ைப எனக்குக் காட்டும்.

நான் உம்ைம நம்புகிேறன்.
நான் ெசய்யேவண்டியவற்ைற எனக்குக் காட்டும்.
நான் என் உயிைர உமது ைககளில் தருகிேறன்.

9 கர்த்தாேவ, நான் பாதுகாப்பு நாடி உம்மிடம்
வருகிேறன்.
என் பைகவர்களிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
10 நான் ெசய்யேவண்டுெமன நீர்
விரும்புகின்றவற்ைற எனக்குக் காட்டும்.
நீேர என் ேதவன்.

11 கர்த்தாேவ, என்ைன வாழவிடும்.
அப்ேபாது ஜனங்கள் உமது நாமத்ைதத்

துதிப்பார்கள்.
நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவெரன்பைத எனக்குக்
காட்டும்.
என் பைகவர்களிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
12 கர்த்தாேவ, உமது அன்ைப எனக்குக் காட்டும்.
என்ைனக் ெகால்ல முயல்கிற என் பைகவர்கைளத்

ேதாற்கடியும்.
ஏெனனில் நான் உமது ஊழியன்.

தாவீதின் ஒரு பாடல்.
கர்த்தர் என் கன்மைல.
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.
கர்த்தர் என்ைனப் ேபாருக்குப்

பழக்கப்படுத்துகிறார்.
கர்த்தர் என்ைன யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார்.

2 கர்த்தர் என்ைன ேநசித்து என்ைனப்
பாதுக்காக்கிறார்.
மைலகளின் உயரத்தில் கர்த்தேர என்

பாதுகாப்பிடம்.
கர்த்தர் என்ைன விடுவிக்கிறார்.
கர்த்தர் எனது ேகடகம்.
நான் அவைர நம்புகிேறன்.
நான் என் ஜனங்கைள ஆள்வதற்கு கர்த்தர்

உதவுகிறார்.
3 கர்த்தாேவ, நீர் ஏன் ஜனங்கைள
முக்கியமானவர்களாகக் கருதுகிறீர்?
நீர் ஏன் அவர்கைளக் கண்ேணாக்கிக்ெகாண்டு

இருக்கிறீர்?
4 ஊதும் காற்ைறப்ேபான்று ஒருவனின் வாழ்க்ைக
உள்ளது.
மைறயும் நிழைலப் ேபான்றது மனித வாழ்க்ைக.

5 கர்த்தாேவ, வானங்கைளக் கிழித்துக் கீேழ
வாரும்.
மைலகைளத் ெதாடும், அவற்றிலிருந்து புைக

எழும்பும்.
6 கர்த்தாேவ, மின்னைல அனுப்பி என்
பைகவர்கைள ஓடிவிடச் ெசய்யும்.
உமது “அம்புகைளச்” ெசலுத்தி அவர்கள்

ஓடிப்ேபாகச் ெசய்யும்.
7 கர்த்தாேவ, பரேலாகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து
என்ைனக் காப்பாற்றும்!
பைகவர்களின் கடலில் நான் அமிழ்ந்துேபாக

விடாேதயும்.
இந்த அந்நியர்களிடமிருந்து என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
8 இப்பைகவர்கள் ெபாய்யர்கள்.
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அவர்கள் உண்ைமயில்லாதவற்ைறக்
கூறுகிறார்கள்.

9 கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் அற்புதமான
காரியங்கைளப்பற்றி நான் ஒரு புதிய பாடைலப்
பாடுேவன்.
நான் உம்ைமத் துதிப்ேபன். பத்து நரம்பு

வீைணைய நான் மீட்டுேவன்.
10 ராஜாக்கள் ேபார்களில் ெவற்றி காண, கர்த்தர்
உதவுகிறார்.
பைகவர்களின் வாள்களிலிருந்து கர்த்தர் அவரது

ஊழியனாகிய தாவீைதக் காப்பாற்றினார்.
11 இந்த அந்நியர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.
இப்பைகவர்கள் ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயில்லாதவற்ைறக்

கூறுகிறார்கள்.
12 நம் இளகுமாரர்கள் பலத்த மரங்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.
நம் இளகுமாரத்திகள் அரண்மைனயின் அழகிய

அலங்கார ஒப்பைனகைளப் ேபான்றிருக்கிறார்கள்.
13 நம் களஞ்சியங்கள் பலவைக தானியங்களால்
நிரம்பியிருக்கின்றன.
நம் வயல்களில் ஆயிரமாயிரம் ஆடுகள் உள்ளன.

14 நம் வீரர்கள் பாதுகாப்பாயிருக்கிறார்கள்.
எந்தப் பைகவனும் உள்ேள நுைழய முயலவில்ைல.
நாங்கள் ேபாருக்குச் ெசல்லவில்ைல.
ஜனங்கள் நம் ெதருக்களில் கூக்குரல்

எழுப்பவில்ைல.
15 இத்தைகய காலங்களில் ஜனங்கள் மிகவும்
மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
கர்த்தர் அவர்கள் ேதவனாக இருக்கும்ேபாது

ஜனங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
தாவீதின் ெஜபங்களுள் ஒன்று.
என் ேதவனும் ராஜாவுமாகிய உம்ைமத்
துதிக்கிேறன்.
உமது நாமத்ைத நான் என்ெறன்றும்

எப்ேபாதும் ேபாற்றுகிேறன்.
2 நான் ஒவ்ெவாரு நாளும் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்.
நான் உமது நாமத்ைத என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்

துதிக்கிேறன்.
3 கர்த்தர் ெபரியவர்.
ஜனங்கள் அவைர அதிகம் துதிக்கிறார்கள்.
அவர் ெசய்கிற ெபருங்காரியங்கைள நாம்

எண்ணமுடியாது.
4 கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் காரியங்களுக்காக
ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்
துதிப்பார்கள்.
நீர் ெசய்யும் உயர்ந்த காரியங்கைளக் குறித்து

அவர்கள் ெசால்வார்கள்.
5 உமது ெபருைமக்குரிய ேதாற்றமும் மகிைமயும்
அற்புதமானைவ.
உமது அதிசயங்கைளப் பற்றி நான் ெசால்ேவன்.

6 கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் வியக்கத்தக்க
காரியங்கைளப்பற்றி ஜனங்கள் ெசால்வார்கள்.
நீர் ெசய்யும் ேமன்ைமயான காரியங்கைளப்பற்றி

நான் ெசால்ேவன்.
7 நீர் ெசய்யும் நல்ல காரியங்கைளப்பற்றி ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்.
உமது நன்ைமையப்பற்றி ஜனங்கள் பாடுவார்கள்.

8 கர்த்தர் தயவும் இரக்கமுமுள்ளவர்.
கர்த்தர் ெபாறுைமயும் மிகுந்த அன்புமுள்ளவர்.

9 கர்த்தர் எல்ேலாருக்கும் நல்லவர்.
ேதவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றிற்கும்

அவரது இரக்கத்ைதக் காட்டுகிறார்.
10 கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்பைவ யாவும் உமக்குத்
துதிகைளக் ெகாண்டுவரும்.
உம்ைமப் பின்பற்றுேவார் உம்ைம

ஆசீர்வதிக்கிறார்கள்.
11 உமது அரசு எவ்வளவு ேமன்ைமயானது என
அவர்கள் ெசால்வார்கள்.
நீர் எவ்வளவு ேமன்ைமயானவர் என்பைத அவர்கள்

ெசால்வார்கள்.
12 கர்த்தாேவ, அப்ேபாது பிறர் நீர் ெசய்யும்
உயர்ந்த காரியங்கைளப்பற்றி
அறிந்துெகாள்கிறார்கள்.
உமது அரசு எவ்வளவு ேமன்ைமயும்

அற்புதமுமானது என்பைத அவர்கள்
அறிந்துெகாள்கிறார்கள்.

13 கர்த்தாேவ, உமது அரசு என்ெறன்றும்
ெதாடரும்.
நீர் என்ெறன்றும் அரசாளுவீர்.

14 கர்த்தர் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற ஜனங்கைளத்
தூக்கிவிடுகிறார்.
கர்த்தர் ெதால்ைலயில் சிக்குண்ட ஜனங்களுக்கு

உதவுகிறார்.
15 கர்த்தாேவ, தங்கள் உணவுக்காக எல்லா
உயிரினங்களும் உம்ைம ேநாக்கியிருக்கின்றன.
அவற்றிற்குத் தக்க ேநரத்தில் நீர் உணவளிக்கிறீர்.

16 கர்த்தாேவ, நீர் உமது ைககைளத் திறந்து,
ஒவ்ெவாரு உயிரினத்திற்கும் ேதைவயான

எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்கிறீர்.
17 கர்த்தர் ெசய்கின்ற எல்லாம் நல்லைவேய.
அவர் ெசய்பைவ எல்லாம் அவர் எவ்வளவு நல்லவர்

என்பைதக் காட்டும்.
18 கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்கிற
ஒவ்ெவாருவனிடமும் அவர்
ெநருக்கமுள்ளவராயிருக்கிறார்.
உண்ைமயாகேவ அவைரத் ெதாழுதுெகாள்கிற

ஒவ்ெவாருவரிடமும் அவர்
ெநருக்கமுள்ளவராயிருக்கிறார்.

19 கர்த்தர் தம்ைமப் பின்பற்றுேவார்
விரும்புகின்றவற்ைறச் ெசய்கிறார்.
கர்த்தர் தம்ைமப் பின்பற்றுேவாருக்குச்

ெசவிெகாடுக்கிறார்.
அவர்களின் ெஜபங்களுக்கு அவர் பதிலளித்து

அவர்கைளக் காப்பாற்றுகிறார்.
20 கர்த்தர் தம்ைம ேநசிக்கிற ஒவ்ெவாருவைரயும்
காப்பாற்றுகிறார்.
ஆனால் கர்த்தர் தீேயாைர அழிக்கிறார்.

21 நான் கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்!
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவரது பரிசுத்த

நாமத்ைத ஒவ்ெவாருவரும் துதிக்கேவண்டுெமன
நான் விரும்புகிேறன்.

கர்த்தைர துதி!
என் ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத் துதி!

2 என் வாழ்க்ைக முழுவதும் நான்
கர்த்தைரத் துதிப்ேபன்.
என் வாழ்க்ைக முழுவதும் நான் அவருக்குத்

துதிகைளப் பாடுேவன்.
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3 உதவிக்காக உங்கள் தைலவர்கைள
சார்ந்திராதீர்கள்.
ஜனங்கைள நம்பாதீர்கள். ஏெனனில் ஜனங்கள்

உங்கைளக் காப்பாற்றமுடியாது.
4 ஜனங்கள் மரித்தபின் புைதக்கப்படுவார்கள்.
அப்ேபாது உதவி ெசய்வதற்கான அவர்கள்

திட்டங்கள் எல்லாம் மைறந்துேபாகும்.
5 ஆனால் ேதவனிடம் உதவி ேவண்டுகிற ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் ேதவனாகிய

கர்த்தைர சார்ந்திருக்கிறார்கள்.
6 கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும்
உண்டாக்கினார்.
கர்த்தர் கடைலயும் அதிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்

உண்டாக்கினார்.
கர்த்தர் அவற்ைற என்ெறன்றும் பாதுகாப்பார்.

7 ஒடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் நீதி
வழங்குகிறார்.
ேதவன் ஏைழகளுக்கு உணவளிக்கிறார்.
சிைறகளில் பூட்டி ைவக்கப்பட்ட ஜனங்கைள
கர்த்தர் விடுவிக்கிறார்.

8 குருடர் மீண்டும் காண்பதற்கு கர்த்தர்
உதவுகிறார்.
ெதால்ைலயில் சிக்குண்ட ஜனங்களுக்கு கர்த்தர்
உதவுகிறார்.
கர்த்தர் நல்ேலாைர ேநசிக்கிறார்.

9 நம் நாட்டிலுள்ள அந்நியர்கைள கர்த்தர்
காப்பாற்றுகிறார்.
விதைவகைளயும் அநாைதகைளயும் கர்த்தர்

கவனித்துக் காக்கிறார்.
ஆனால் கர்த்தர் தீேயாைர அழிக்கிறார்.

10 கர்த்தர் என்ெறன்றும் அரசாளுவார்!
சீேயாேன, உன் ேதவன் என்ெறன்றும் எப்ேபாதும்

அரசாளுவார்!
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

கர்த்தர் நல்லவர், எனேவ அவைரத்
துதியுங்கள்.
எங்கள் ேதவனுக்கு துதிகைளப்

பாடுங்கள்.
அவைரத் துதிப்பது நல்லதும் களிப்புமானது.

2 கர்த்தர் எருசேலைமக் கட்டினார்.
சிைறப் பிடித்துச் ெசல்லப்பட்ட இஸ்ரேவலைர

ேதவன் மீண்டும் அைழத்து வந்தார்.
3 ேதவன் அவர்களின் உைடந்த இருதயங்கைளக்
குணமாக்கி,
அவர்கள் காயங்கைளக் கட்டுகிறார்.

4 ேதவன் நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்ைகைய
அறிகிறார்.
ஒவ்ெவான்றின் ெபயைரயும் ெதரிந்திருக்கிறார்.

5 நம் ஆண்டவர் மிகவும் ேமன்ைமயானவர்.
அவர் மிகவும் வல்லைமயுள்ளவர்.
அவர் அறிகிற காரியங்களுக்கு எல்ைலயில்ைல.

6 கர்த்தர் எளிேயாைரத் தாங்கி உதவுகிறார்.
ஆனால் அவர் தீேயாைர அவமானப்படுத்துகிறார்.

7 கர்த்தருக்கு நன்றி ெசால்லுங்கள்.
கின்னரங்களால் நமது ேதவைனத் துதியுங்கள்.

8 ேதவன் வானத்ைத ேமகங்களால் நிரப்புகிறார்.
ேதவன் பூமிக்காக மைழையப்

ெபய்யப்பண்ணுகிறார்.

ேதவன் மைலகளின் ேமல் புல் வளரும்படி
ெசய்கிறார்.

9 ேதவன் மிருகங்களுக்கு உணவளிக்கிறார்.
ேதவன் பறைவக் குஞ்சுகளுக்கு உணவூட்டுகிறார்.

10 ேபார்க் குதிைரகளும்
வல்லைமயுள்ள வீரர்களும் அவைர

மகிழ்ச்சிப்படுத்தமாட்டார்கள்.
11 கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்கிற ஜனங்கள்
அவைர மகிழ்ச்சியாக்குகிறார்கள்.
அவரது உண்ைம அன்ைப நம்புகிற ஜனங்கைளக்

கண்டு அவர் சந்ேதாஷமைடகிறார்.
12 எருசேலேம, கர்த்தைரத் துதி!
சீேயாேன, உன் ேதவைனத் துதி!

13 எருசேலேம, ேதவன் உன் கதவுகைள
உறுதியாக்குகிறார்.
ேதவன் உன் நகரத்தின் ஜனங்கைள

ஆசீர்வதிக்கிறார்.
14 உன் நாட்டிற்கு ேதவன் சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தார்.
எனேவ பைகவர்கள் ேபாரில் உன் நாட்டுத்

தானியத்ைதக் கவர்ந்து ெசல்லவில்ைல.
உனக்கு உணவிற்குத் ேதைவயான தானியம்

மிகுதியாக இருக்கிறது.
15 பூமிக்கு ேதவன் கட்டைளயிடுகிறார்.
அது உடேன கீழ்ப்படிகிறது.

16 நிலம் கம்பளிையப்ேபான்று
ெவண்ைமயாகும்வைர ேதவன் பனிைய
விழப்பண்ணுகிறார்.
உைறந்த பனி காற்றினூேட தூசிையப்ேபால

வீசும்படி ேதவன் ெசய்கிறார்.
17 ேதவன் வானத்திலிருந்து கற்கைளப்ேபால
கல்மைழைய ெபய்யப் பண்ணுகிறார்.
அவர் அனுப்பும் குளிைரத் தாங்கிக்ெகாள்ள

ஒருவனாலும் ஆகாது.
18 அப்ேபாது, ேதவன் மற்ெறாரு கட்டைளையத்
தருகிறார், உடேன ெவப்பமான காற்று மீண்டும்
வீசுகிறது.
பனி உருகுகிறது, தண்ணீர் பாய்ந்ேதாடத்

ெதாடங்குகிறது.
19 ேதவன் யாக்ேகாபிற்குத் தமது கட்டைளகைளக்
ெகாடுத்தார்.
ேதவன் இஸ்ரேவலுக்கு அவரது சட்டங்கைளக்

ெகாடுத்தார்.
20 ேதவன் ேவெறந்த ேதசத்திற்கும் இைதச்
ெசய்யவில்ைல.
ேதவன் ேவெறந்த ஜனங்களுக்கும் தனது

சட்டங்கைளப் ேபாதிக்கவில்ைல.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
ேமேலயுள்ள ேதவ தூதர்கேள,
பரேலாகத்திலிருந்து கர்த்தைரத்

துதியுங்கள்!
2 ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்!
அவரது ேசைனகள் எல்ேலாரும் அவைரத்

துதியுங்கள்!
3 சூரியனும் சந்திரனும் கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
நட்சத்திரங்களும் வானின் விளக்குகளும் அவைரத்

துதியுங்கள்!
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4 மிக உயரத்திலுள்ள பரேலாகேம கர்த்தைரத்
துதியுங்கள்!
வானின் ேமலுள்ள ெவள்ளங்கேள, அவைரத்

துதியுங்கள்!
5 கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதி.
ஏெனனில் ேதவன் கட்டைளயிட்டேபாது,

நாெமல்ேலாரும் பைடக்கப்பட்ேடாம்!
6 இைவயைனத்தும் என்ெறன்றும் ெதாடருமாறு
ேதவன் ெசய்தார்.
என்றும் முடிவைடயாத சட்டங்கைள ேதவன்

உண்டாக்கினார்.
7 பூமியிலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
சமுத்திரத்தின் ெபரிய விலங்குகேள, கர்த்தைரத்

துதியுங்கள்!
8 ேதவன் ெநருப்ைபயும் கல்மைழையயும்
பனிையயும்
புைகையயும் எல்லாவிதமான புயற்காற்ைறயும்

உண்டாக்கினார்.
9 மைலகைளயும் குன்றுகைளயும் கனிதரும்
மரங்கைளயும்
ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவன் உண்டாக்கினார்.

10 எல்லாக் காட்டு மிருகங்கைளயும் நாட்டு
மிருகங்கைளயும்
ஊர்வனவற்ைறயும் பறைவகைளயும் ேதவன்

உண்டாக்கினார்.
11 பூமியின் ேதசங்கைளயும் ராஜாக்கைளயும்
ேதவன் உண்டாக்கினார்.
தைலவர்கைளயும் நீதிபதிகைளயும் ேதவன்

உண்டாக்கினார்.
12 இைளஞர்கைளயும் இளம்ெபண்கைளயும்
ேதவன் உண்டாக்கினார்.
முதிேயாைரயும் இைளேயாைரயும் ேதவன்

உண்டாக்கினார்.
13 கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துதியுங்கள்!
அவர் நாமத்ைத என்ெறன்றும்
மகிைமப்படுத்துங்கள்!
பரேலாகத்திலும், பூமியிலுமுள்ள அைனத்தும்

அவைரத் துதிக்கட்டும்!
14 ேதவன் அவரது ஜனங்கைளப் பலப்படுத்துகிறார்.
ேதவைனப் பின்பற்றுேவாைர ஜனங்கள்

வாழ்த்துவார்கள்.
ஜனங்கள் இஸ்ரேவைல வாழ்த்துவார்கள்.
ேதவன் அவர்களுக்காகப் ேபாராடுகிறார்.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
கர்த்தர் ெசய்த புதிய காரியங்களுக்காக
ஒரு புதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!

அவைரப் பின்பற்றுேவார் ஒருமித்துக் கூடும்
சைபயில் அவைரத் துதித்துப்பாடுங்கள்.

2 தங்கைளப் பைடத்தவேராடு இஸ்ரேவல்
களிப்பைடவார்களாக.

சீேயானின் ஜனங்கள் அவர்களின் ராஜாேவாடு
மகிழ்ந்து களிப்பார்களாக.

3 தம்புருக்கைளயும் வீைணகைளயும் மீட்டுவேதாடு
ஆடிப்பாடி
அந்த ஜனங்கள் ேதவைனத் துதிக்கட்டும்.

4 கர்த்தர் அவரது ஜனங்கேளாடு
மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார்.
அவரது எளிய ஜனங்களுக்கு ேதவன் ஒரு

அற்புதமான காரியத்ைதச் ெசய்தார்.
அவர் அவர்கைள மீட்டார்!

5 ேதவைனப் பின்பற்றுேவாேர, உங்களது
ெவற்றியால் மகிழ்ந்து களிப்பைடயுங்கள்!
படுக்ைகக்குப் ேபான பின்னரும்

மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்.
6 ஜனங்கள் ேதவைனத் துதித்துக்
குரெலழுப்பட்டும்.
அவர்களது ைககளில் வாள்கைள ஏந்தட்டும்.

7 அவர்கள் ேபாய் பைகவர்கைளத் தண்டிக்கட்டும்.
அந்த ஜனங்களிடம் ெசன்று அவர்கைளத்

தண்டிக்கட்டும்.
8 ேதவனுைடய ஜனங்கள் அந்த ராஜாக்களுக்கும்
அங்குள்ள முக்கியமான
ஜனங்களுக்கும் விலங்குகைளப் பூட்டுவார்கள்.

9 ேதவன் கட்டைளயிட்டபடி ேதவனுைடய
ஜனங்கள் அவர்கைளத் தண்டிப்பார்கள்.
ேதவைனப் பின்பற்றுேவார் எல்ேலாரும் அவைர

மகிைமப்படுத்துவார்கள்.
கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!

கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
ேதவைன அவரது ஆலயத்தில்
துதியுங்கள்!

பரேலாகத்தில் அவரது வல்லைமையத்
துதியுங்கள்!

2 அவர் ெசய்கிற ெபரிய காரியங்களுக்காக
ேதவைனத் துதியுங்கள்!
அவரது எல்லா ேமன்ைமகளுக்காகவும் அவைரத்

துதியுங்கள்!
3 எக்காளத் ெதானிேயாடு ேதவைனத் துதியுங்கள்!
வீைணகேளாடும் சுரமண்டலத்ேதாடும் அவைரத்

துதியுங்கள்!
4 ேதவைனத் தம்புருக்கேளாடும் நடனத்ேதாடும்
துதியுங்கள்!
நரம்புக் கருவிகேளாடும் புல்லாங் குழேலாடும்

அவைரத் துதியுங்கள்!
5 ஓைசெயழுப்பும் தாளங்கேளாடும் ேதவைனத்
துதியுங்கள்!
ேபேராைசெயழுப்பும் தாளங்கேளாடும் அவைரத்

துதியுங்கள்!
6 எல்லா உயிரினங்களும் கர்த்தைரத்
துதிக்கட்டும்!
கர்த்தைரத் துதிப்ேபாம்!
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நீதிெமாழிகள்

முகவுைர

இைவ தாவீதின் குமாரனான சாெலாேமான்
கற்பித்த ஞான ேபாதைனகள்.
சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக

இருந்தான். 2 ஜனங்கள் புத்திசாலிகளாக
இருக்கும்ெபாருட்டும், ெசய்யத்தக்க ேநர்ைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்யும்ெபாருட்டும் இந்த
ஞானவார்த்ைதகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. இந்த
வார்த்ைதகள், ஜனங்கள் ஞான ேபாதைனகைளப்
புரிந்துெகாள்ள உதவும். 3 இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
ஜனங்களுக்குத் தங்களுைடய மனம் ேநர்ைமயான
வழியில் ெசல்ல ேபாதிக்கும். ஜனங்கள்
ேநர்ைமேயாடும், நியாயத்ேதாடும் நல்லவர்களாகவும்
தங்கள் புத்திையச் சரியான வழியில் ெசலுத்த இந்த
ஞானவார்த்ைதகள் ேபாதிக்கும். 4 ஞானத்ைத
அைடய விரும்பும் ஜனங்களுக்கு இந்த
ஞானவார்த்ைதகள் ேபாதிக்கும். இந்த
ஞானவார்த்ைதகள் இளந்தைலமுைறயினருக்கு
அவர்கள் அறிய ேவண்டியவற்ைறயும் அைத எப்படி
உபேயாகப்படுத்த ேவண்டும் என்பைதக் குறித்தும்
ேபாதிக்கும். 5 அறிவாளிகள்கூட இந்த
வார்த்ைதகைளக் கவனிக்கேவண்டும். இைத
அவர்கள் கற்று ேமலும் ஞானிகளாவார்கள்.
பிரச்சைனகைளச் சரிெசய்துெகாள்ளும்
திறைமெகாண்ட ஜனங்கள் இவற்றின்மூலம் ேமலும்
புரிந்துெகாள்ளும் திறைமையப் ெபறலாம். 6 பின்னர்
நீதிக்கைதகைளயும், அதன் அர்த்தங்கைளயும் அந்த
ஜனங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியும். அறிவாளிகள்
ெசால்வைத அந்த ஜனங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியும்.

7 ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய முதலாவது காரியம்,
கர்த்தருக்கு கனம் ெசலுத்துவைதயும் அவருக்குக்
கீழ்ப்படிவைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். அது
தம்ைம உண்ைமயான ஞானத்ைதப்ெபற
வழிநடத்தும். ஆனால், தீய ஜனங்கள் உண்ைமயான
ஞானத்ைதயும் ஒழுக்கத்ைதயும் ெவறுக்கிறார்கள்.

சாெலாேமான் தன் குமாரனுக்குச் ெசான்ன
அறிவுைர

8 என் மகேன! உன் தந்ைத உன்ைன
திருத்தும்ேபாது கீழ்ப்படியேவண்டும். நீ உன் தாயின்
ேபாதைனகைளயும் தள்ளிவிடேவண்டாம். 9 உனது
தாயும் தந்ைதயும் ெசால்லுகிற வார்த்ைதகள் உன்
தைலக்கு அலங்காரமான கிரீடமாக இருக்கும்.
அைவ உன் கழுத்துக்கு அழகான மாைலயாக
விளங்கும்.

10 என் மகேன! பாவத்ைத விரும்புகிறவர்கள்,
அவர்கள் உன்ைனயும் தீயெசயல்கைள ெசய்யும்படி

தூண்டுவார்கள். நீ அவர்கைளப் பின்பற்றக் கூடாது.
11 அந்தப் பாவிகள் உன்னிடம், “எங்கேளாடு வா,
நாம் ஒளித்திருப்ேபாம். ஒன்றும்
அறியாதவர்கைளக்ெகால்லும்படிக் காத்திருப்ேபாம்.
12 நாம் அவர்கைள மரண இடத்திற்கு
அனுப்புேவாம். நாம் அவர்கைள அழித்து
கல்லைறக்கு அனுப்புேவாம். 13 நாம்
விைலமதிப்புள்ள உயர்ந்த ெபாருட்கைளெயல்லாம்
திருடுேவாம். நாம் இவற்றால் நம் வீடுகைள
நிரப்புேவாம். 14 எனேவ எங்கேளாடு வா. இவற்ைறச்
ெசய்ய உதவு. இதில் கிைடப்பைத நாம்
பங்கிட்டுக்ெகாள்ேவாம்” என்பார்கள்.

15 என் மகேன அவர்கைளப் பின்பற்றிச்
ெசல்லாேத. அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்ைக முைறயில்
ஒரு அடிகூட எடுத்து ைவக்காேத. 16 அந்தத்
தீயவர்கள் எப்ெபாழுதும் தீைம ெசய்யேவ தயாராக
இருப்பார்கள். எப்ெபாழுதும் அவர்கள்
ஜனங்கைளக்ெகால்வைதேய விரும்புவார்கள்.

17 ஜனங்கள் வைலைய விரித்துப் பறைவகைளப்
பிடிக்கிறார்கள். ஆனால் பறைவகள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அதைனப் பிடிக்க
வைலைய விரிப்பது வீண். 18 அந்தத் தீயவர்கள்
மைறந்துெகாண்டு மற்றவர்கைளக்ெகால்ல வைல
விரிப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயில்
தங்களுக்காகேவ வைலைய விரிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தம் ெசாந்த வைலயாேலேய அழிந்து
ேபாவார்கள். 19 ேபராைச உைடயவர்கள்
எப்ெபாழுதும் அதனாேலேய அழிந்துேபாவார்கள்.

நல்ல ெபண்மணியான ஞானம்
20 கவனியுங்கள்! ஞானம் ஜனங்களுக்குப்
ேபாதிக்க முயற்சி ெசய்கிறாள். வீதிகளிலும்
சந்ைதயிலும் நின்று அவள் (ஞானம்) சத்தமிடுகிறாள்.
21 அவள் ெநரிசலான ெதருமுைனகளில் நின்று
கூப்பிடுகிறாள். நகர வாசல் அருகில் நின்றுெகாண்டு
ஜனங்கள் தன்ைனக் கவனிக்கும்படி முயற்சி
ெசய்கிறாள்.

22 ஞானம் ெசால்கிறதாவது, “நீங்கள்
முட்டாள்கள், நீங்கள் ெதாடர்ந்து எவ்வளவுகாலம்
முட்டாள்தனமாக ெசயல்படுவீர்கள்? நீங்கள்
எவ்வளவு காலம் ஞானத்ைதக் ேகலிச் ெசய்வீர்கள்?
நீங்கள் ெதாடர்ந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு அறிைவ
ெவறுப்பீர்கள்? 23 நீங்கள் எனது
ஆேலாசைனகைளயும், ேபாதைனகைளயும்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். எனக்குத் ெதரிந்த
எல்லாவற்ைறயும் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லியிருந்திருப்ேபன். என் அறிைவெயல்லாம்
உங்களுக்கு வழங்கியிருந்திருப்ேபன்.
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24 “நான் ெசால்வைதக் கவனிக்க நீங்கள்
மறுத்துவிட்டீர்கள். நான் உதவ முயன்ேறன். நான்
ைகெகாடுக்க வந்ேதன். ஆனால் என் உதவிைய ஏற்க
மறுத்துவிட்டீர்கள். 25 எனது அறிவுைரகைளக்
ேகட்காமல் நீங்கள் திரும்பிக்ெகாண்டீர்கள். என்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தீர்கள். 26

எனேவ, உங்கள் துன்பத்ைதக் கண்டு நான்
சிரிப்ேபன். உங்களுக்குத் துன்பம் வருவைதப்
பார்த்து நான் மகிழ்ச்சி அைடேவன். 27 ஒரு ெகாடிய
புயைலப்ேபான்று ெபருந்துன்பம் உங்களுக்கு வரும்.
ெபருங்காற்ைறப்ேபான்று அது உங்கள் ேமல்
ேமாதும். உங்கள் துன்பமும் கவைலகளும் உங்கள்
ேமல் சுைமயாக அழுத்தும்.

28 “இைவெயல்லாம் நடக்கும்ேபாது நீங்கள்
என்ைன உதவிக்காக அைழப்பீர்கள். ஆனால் நான்
உதவிெசய்யமாட்ேடன். என்ைன நீங்கள்
ேதடுவீர்கள், ஆனால் உங்களால் என்ைனக் கண்டு
பிடிக்க முடியாது. 29 நீங்கள் என் அறிைவ
விரும்பாததால் நான் உதவி ெசய்யமாட்ேடன்.
நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பயப்படவும் அவைர மதிக்கவும்,
கனப்படுத்தவும் மறுத்தீர்கள். 30 நீங்கள் என்னுைடய
அறிவுைரகைளக் ேகட்க மறுத்தீர்கள். நான்
உங்களுக்குச் சரியான பாைதையக் காட்டியேபாது
நீங்கள் ேகட்கவில்ைல. 31 நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த
வழியிேலேய ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள்
உங்கள் ெசாந்த ஆேலாசைனையப் பின்பற்றினீர்கள்.
உங்கள் ெசாந்த ெசய்ைககளினால் வந்த
விைளவுகைள நீங்கள் இப்ெபாழுது
ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும்.

32 “முட்டாள்கள் அறிைவப் பின்பற்ற மறுப்பதால்
மரணமைடவார்கள். தங்கள் முட்டாள்தனமான
பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்வதில் அவர்கள்
மகிழ்ச்சி அைடகிறார்கள். இது அவர்கைள
அழித்துவிடும். 33 ஆனால் எனக்குக் கீழ்ப்படிகிறவன்
பாதுகாப்பாக இருப்பான். அவன் வசதியாக
இருப்பான். அவன் தீைமக்குப்
பயப்படேவண்டியதில்ைல.”

ஞானத்தின் உைரையக் ேகளுங்கள்

என் மகேன நான் ெசால்லுகின்றவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள். என் கட்டைளகைள
நிைனவில்ெகாள். 2 ஞானத்தின் குரைலக்

ேகட்டு உன்னால் முடிந்தவைர புரிந்துெகாள்ள
முயற்சிெசய். 3 ஞானத்ைதக் கூப்பிடு.
புரிந்துெகாள்ளுவதற்காகச் சத்தமிடு. 4 ஞானத்ைத
ெவள்ளிையப்ேபால் ேதடு, மைறந்துள்ள
புைதயல்கைளத் ேதடுவதுேபான்று ேதடு. 5 நீ
இவற்ைறச் ெசய்தால், கர்த்தைர மதிக்கக்
கற்றுக்ெகாள்வாய். நீ உண்ைமயிேலேய
ேதவைனப்பற்றிக் கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

6 கர்த்தர் ஞானத்ைதக்ெகாடுக்கிறார். அவரது
வாயிலிருந்து அறிவும் புரிந்துெகாள்ளுதலும்
வருகின்றன. 7 நல்லவர்களுக்கும்
ேநர்ைமயானவர்களுக்கும் அவர் உதவி ெசய்கிறார்.
8 மற்றவர்களிடம் ேநர்ைமயாக
நடந்துெகாள்பவர்கைள அவர் காப்பாற்றுகிறார்.
அவர் தனது பரிசுத்தமான ஜானங்கைளக்
காக்கிறார்.

9 கர்த்தர் உனக்கு ஞானத்ைதக்ெகாடுப்பார்.
அப்ேபாது நீ நல்லவற்ைறயும்,
ேநர்ைமயானவற்ைறயும், சரியானவற்ைறயும்
புரிந்துெகாள்ளுவாய். 10 ஞானம் உனது
இருதயத்திற்குள் வரும். உனது ஆத்துமா அறிவால்
மகிழ்ச்சி அைடயும்.

11 ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும்.
புரிந்துெகாள்ளுதல் உன்ைனப் பாதுகாக்கும். 12

ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் ெகட்டவர்கைளப்
ேபான்று தீயவழியில் ெசல்வைதத் தடுக்கும். அந்த
ஜனங்களின் வார்த்ைதகளில்கூட தீைம இருக்கும்.
13 அவர்கள் ேநர்ைமையயும், நன்ைமையயும்
விட்டுவிட்டு பாவத்தின் இருளில் வாழ்கிறார்கள். 14

அவர்கள் தீைம ெசய்வதில் மகிழ்ச்சி அைடகிறார்கள்.
ெகட்ட வழிகளில் ெசல்வதில் சந்ேதாஷம்
அைடகிறார்கள். 15 அவர்கள்
நம்பிக்ைகக்குரியவர்களல்ல. அவர்கள் ெபாய்
ெசால்லுவார்கள், ஏமாற்றுவார்கள். ஆனால் உனது
ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் இைவ
அைனத்திலுமிருந்து உன்ைன விலக்கி ைவக்கும்.

16 அந்நிய ெபண்ணிடமிருந்து ஞானம் உன்ைனப்
பாதுகாக்கும். ெமன்ைமயான வார்த்ைதகைளப் ேபசி
உன்ைனத் தன்ேனாடு ேசர்ந்து பாவம்ெசய்யத்
தூண்டும் அவளிடமிருந்து ஞானம் உன்ைனக்
காக்கும். 17 அப்ெபண் இளைமயில் திருமணமாகித்
தன் கணவைனவிட்டு விலகியிருக்கலாம். அவள்
ேதவனுக்கு முன் ெசய்த தனது திருமண
ஒப்பந்தத்ைத மறந்தாள். 18 அவளுைடய வீட்டிற்குள்
ெசல்வது மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும். ெதாடர்ந்து
அவைளப் பின்பற்றி நீ ெசன்றால் அவள் உன்ைனக்
கல்லைறக்கு அைழத்துச் ெசல்வாள். 19 அவள் ஒரு
கல்லைறையப் ேபான்றவள். அவளிடத்தில்
ெசல்பவன் ஒருேபாதும் திரும்பி வருவதில்ைல. அவன்
தன் வாழ்ைவ இழப்பான்.

20 ஞானம் நீ நல்லவர்கைள
முன்மாதிரியாகக்ெகாண்டு பின்பற்றிச் ெசல்ல
உதவிெசய்யும். நல்லவர்களின் வழியில் நீ வாழ
ஞானம் உதவி ெசய்யும். 21 சரியான வழியில்
வாழ்கிறவர்கள் தங்கள் நாட்டிேலேய வாழ்வார்கள்.
எளிைமயானவர்களும் ேநர்ைமயானவர்களும் தம்
ெசாந்த ஊரில் ெதாடர்ந்து வாழலாம்.

22 ஆனால் ெபாய்ேபசுகிறவர்களும்
ஏமாற்றுகிறவர்களும் தம் நாட்ைட இழப்பார்கள்.
தீயவர்கள் தம் ெசாந்த நாட்டிலிருந்து
ெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.

என் மகேன! என் ேபாதைனகைள மறவாேத.
நான் ெசய்யச் ெசால்பவற்ைற
நிைனத்துக்ெகாள். 2 நான் ேபாதிக்கும்

பாடங்கள் உனக்கு நீண்ட, மகிழ்ச்சியான, அதிக
சமாதானமுள்ள வாழ்ைவத் தரும்.

3 அன்பு ெசலுத்துவைத விட்டுவிடாேத.
எப்ெபாழுதும் உண்ைமயுள்ளவனாகவும்,
நம்பிக்ைகக்குரியவனாகவும் இரு. நீ இவற்ைற
உன்னில் ஒரு பகுதியாக ைவத்துக்ெகாள். இவற்ைற
உன் கழுத்ைதச் சுற்றி அணிந்துெகாள். இதைன
உன் இதயத்தில் எழுதிக்ெகாள். 4 ேதவனும்,
ஜனங்களும் உன்ைன ஞானவான் என்று
எண்ணுவார்கள். ேதவனுக்கும், மனிதருக்கும் நீ
நல்லவனாக இருப்பாய்.
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5 கர்த்தைர முழுைமயாக நம்பு. உன் ெசாந்த
அறிைவச் சார்ந்து இருக்காேத. 6 நீ ெசய்கிற
எல்லாவற்றிலும் ேதவனுைடய சித்தத்ைத அறிந்திட
முயற்சிெசய். அப்ேபாது அவர் உனக்கு உதவுவார். 7

உன் ெசாந்த ஞானத்ைதச் சார்ந்து இருக்காேத.
ஆனால் கர்த்தைர மதித்து தீயவற்றில் இருந்து
விலகியிரு. 8 நீ இதைனச் ெசய்தால், இது உன்
உடலுக்கு மருந்ைதப் ேபான்றது. இது உன்ைன
பலப்படுத்தும் புத்துணர்ச்சியான பானத்ைதப்
ேபான்றது.

9 உனது ெசல்வத்தால் கர்த்தைர மகிைமப்படுத்து.
உன்னிடம் இருப்பதில் சிறப்பானைத
அவருக்குக்ெகாடு. 10 அப்ேபாது உனக்குத்
ேதைவயான அைனத்ைதயும் நீ ெபறுவாய் உனது
களஞ்சியங்கள் தானியங்களால் நிரம்பும். உனது
பாத்திரங்கள் திராட்ைசரசத்தால் நிரம்பும்.

11 என் மகேன! சில ேநரங்களில் நீ தவறு
ெசய்துவிட்டதாக கர்த்தர் அறிவுறுத்தலாம். ஆனால்
இந்தத் தண்டைனகளுக்காகக் ேகாபப்படாேத.
அதிலிருந்து கற்றுக்ெகாள்ள முயற்சிெசய். 12

ஏெனன்றால் கர்த்தர் தான் ேநசிக்கிற ஜனங்கைளச்
ெசம்ைமப்படுத்துகிறார். ஆம் ேதவன் ஒரு
தந்ைதையப் ேபான்று தாம் ேநசிக்கும் குமாரைனத்
தண்டிக்கிறார்.

13 ஞானத்ைத அைடகிற மனிதன் மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். அவன் புரிந்துக்ெகாள்ளத்
ெதாடங்கும்ேபாது ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான். 14

ஞானத்தால் வருகிற இலாபமானது ெவள்ளிையவிட
உயர்வானது. ஞானத்தால் வருகிற இலாபமானது
சுத்தத் தங்கத்ைதவிட உயர்வானது. 15

ஞானமானது நைககைளவிட மதிப்புமிக்கது.
ஞானத்ைதப்ேபான்று விைலமதிப்புைடயது
ேவெறான்றும் உனக்குத் ேதைவயாகாது.

16 ஞானமானது உனக்கு நீண்ட வாழ்நாைளயும்
ெசல்வத்ைதயும் மதிப்ைபயும் தரும். 17

ஞானமுைடயவர்கள் சமாதானத்ேதாடும்
மகிழ்ச்சிேயாடும் வாழ்கின்றனர். 18 ஞானமானது
வாழ்வளிக்கும் மரம் ேபான்றது. அதைன
ஏற்றுக்ெகாள்பவர்களுக்கு முழு வாழ்க்ைகையயும்
தருகின்றது. ஞானத்ைதப் ெபற்றவர்கள்
உண்ைமயில் மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கிறார்கள்.

19 இப்பூமிைய உருவாக்க கர்த்தர் ஞானத்ைதப்
பயன்படுத்தினார். வானத்ைத உருவாக்க கர்த்தர்
தன் அறிவாற்றைலப் பயன்படுத்தினார். 20

கடைலயும் மைழையக்ெகாடுக்கும் ேமகத்ைதயும்
உருவாக்க கர்த்தர் தன் அறிவாற்றைலப்
பயன்படுத்தினார். ஞானத்தின் மூலம் வானம்
மைழையப் ெபாழிந்தது.

21 என் மகேன, எப்ேபாதும் உனது ஞானத்ைதயும்,
புரிந்துெகாள்ளும் சக்திையயும் பாதுகாத்துக்ெகாள்.
உனது சிந்தைனையயும், ஆற்றைலயும்,
அறிவுப்பூர்வமாகத் திட்டமிடும் திறைமையயும்
காத்துக்ெகாள். 22 ஞானமும், அறிவும் உனக்கு
வாழ்க்ைகையக்ெகாடுத்து அதைன
அழகுள்ளதாக்கும்.

23 அதனால் நீ பாதுகாப்பாக வாழலாம். நீ
விழாமல் இருக்கலாம். 24 நீ படுத்திருந்தாலும்
பயப்படேவண்டாம். நீ ஓய்வாக இருந்தால் உன்
தூக்கம் சமாதானமாக இருக்கும். 25 திடீெரன
உனக்கு ஏற்படுகின்ற அழிவுக்கு பயப்படாேத. தீய

ஜனங்கள் என்ன ெசய்வார்கேளா என்று பயப்படாேத.
ஏெனன்றால் கர்த்தர் உனக்குப் ெபலன் தந்து
கண்ணியிலிருந்து உன்ைன விலக்கிக் காப்பார்.

27 உன்னால் முடிந்த எல்லா ேநரத்திலும், உன்
உதவிையத் ேதைவயானவர்களுக்குச் ெசய். 28 உன்
அயலான் உன்னிடம் இருப்பதில் ஏதாவது ேகட்டால்
அவனுக்கு அதைன உடேனேய ெகாடுத்துவிடு;
“நாைள மீண்டும் வா” என்று ெசால்லாேத.

29 உன் அண்ைடவீட்டானுக்கு எதிராக எந்தத்
திட்டங்கைளயும் ேபாடாேத. பாதுகாப்புக்காக
நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ெநருங்கி வாழுங்கள்.

30 சரியான காரணமின்றி ஒருவைன நீ
நீதிமன்றத்துக்கு இழுக்காேத. அவன் உனக்குத்
தீைம ெசய்யாத பட்சத்தில் நீ அவ்வாறு ெசய்யாேத.

31 சில ஜனங்கள் விைரவிேல ேகாபங்ெகாண்டு
உடேன தீைம ெசய்வார்கள். நீ அவ்வாறு இராேத. 32

ஏெனன்றால் ெகட்டவர்கைள கர்த்தர் ெவறுக்கிறார்.
ேமலும் கர்த்தராகிய ேதவன் நல்லவர்கைளயும்,
ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ஆதரிக்கிறார்.

33 தீயவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கர்த்தர் எதிராக
உள்ளார். ஆனால் நல்லவர்களின் குடும்பத்ைத அவர்
ஆசீர்வதிக்கிறார்.

34 ஒருவன் ெபருைமக்ெகாண்டு மற்றவர்கைள
இகழ்ச்சி ெசய்தால் கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார்.
அேதாடு அவைனக் ேகலிக்குள்ளாக்குவார்.
தாழ்ைமயுள்ளவர்களிடம் கர்த்தர் தயேவாடு
இருக்கிறார்.

35 ஞானமுள்ள ஜனங்கள் வாழும் வாழ்க்ைக
ெபருைமையக்ெகாண்டுவரும். மூடர் வாழும்
வாழ்க்ைக அவமானத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

பிள்ைளகேள, உங்கள் தந்ைதயின்
ேபாதைனகைளக் கவனமுடன் ேகளுங்கள்.
அப்ெபாழுது தான் நீங்கள்

புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள். 2 ஏெனன்றால் நான்
உங்களுக்குப் ேபாதிப்பைவெயல்லாம் மிக
முக்கியமானைவ, நல்லைவ. எனேவ எனது
ேபாதைனகைள எக்காலத்திலும் மறக்கேவண்டாம்.

3 ஒரு காலத்தில் நானும் இளைமயாக
இருந்ேதன். நான் என் தந்ைதயின் சிறிய
ைபயனாகவும், என் தாயின் ஒேர குமாரனாகவும்
இருந்ேதன். 4 என் தந்ைத இவற்ைற எனக்குக்
கற்றுத்தந்தார். அவர், “நான் ெசால்லுகின்றவற்ைற
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள். எனது கட்டைளகளுக்கு
அடிபணி. அப்ேபாது நீ வாழ்வாய். 5 ஞானத்ைதயும்
புரிந்துெகாள்ளுதைலயும் ெபற்றுக்ெகாள். என்
வார்த்ைதகைள மறக்காேத. எப்ெபாழுதும் என்
அறிவுைரகைளப் பின்பற்று. 6 ஞானத்திலிருந்து
விலகாேத. பிறகு ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஞானத்ைத ேநசி, ஞானம் உன்ைனப் பாதுகாக்கும்”
என்றார்.

7 நீ ஞானத்ைதப் ெபற விரும்பும்ேபாேத உன்னில்
ஞானம் துவங்கும். எனேவ, ஞானத்ைதப் ெபற
உனக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும்
பயன்படுத்து. பின்னர் நீ ஞானத்ைதப் ெபறுவாய். 8

ஞானத்ைத ேநசி, ஞானம் உன்ைனப்
ெபரியவனாக்கும். ஞானத்ைத முக்கியமுள்ளதாக்கு.
ஞானம் உனக்கு மதிப்ைபக்ெகாண்டுவரும். 9 உன்
வாழ்வில் நிகழும் அைனத்திலும் ஞானேம மிக
உயர்ந்ததாக இருக்கும்.
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10 மகேன, நான் ெசால்வைதக் கவனி. நான்
ெசால்லுகிறபடி ெசய்தால் நீ நீண்ட காலம்
வாழலாம். 11 நான் உனக்கு ஞானத்ைதப்பற்றிப்
ேபாதித்திருக்கிேறன். நான் ேநரான பாைதயில்
உன்ைன வழிநடத்திச் ெசன்றிருக்கிேறன். 12

இப்பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல், உனது கால்கள்
எந்த வைலக்குள்ளும் அகப்படாது. இடறிவிழாமல்
உன்னால் ஓடமுடியும். நீ ெசய்ய முயலுகிற
ெசயல்களில் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்.
13 எப்ேபாதும் இந்த அறிவுைரகைள நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள். அவற்ைற மறக்காேத. அைவ உனது
ஜீவனாகும்.

14 தீயவர்கள் நடந்துெசல்லுகிற பாைதயில் நீ
ேபாக ேவண்டாம். அவர்கைளப்ேபால வாழாேத.
அவர்கைளப் ேபான்று இருக்கவும் முயலேவண்டாம்.
15 பாவத்திலிருந்து விலகி இரு. அதன் அருகில்
ேபாகாேத. ேநராகக் கடந்துெசல். 16 தீைமையச்
ெசய்துமுடிக்கும்வைர ெகட்டவர்களால்
தூங்கமுடியாது. அடுத்தவைனப் புண்படுத்தாமல்
அவர்களால் தூங்கமுடியாது. 17 அவர்களால்
மற்றவர்களுக்குத் தீைம ெசய்யாமலும்
மற்றவர்கைளப் புண்படுத்தாமலும் வாழமுடியாது.

18 நல்லவர்கள் அதிகாைல ெவளிச்சத்ைதப்
ேபான்றவர்கள். சூரியன் உதிக்கும்ேபாது நாளானது
பிரகாசமும், மகிழ்ச்சியும் அைடகின்றது. 19 ஆனால்
தீயவர்கேளா இருண்ட இரைவப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் இருளில் காணாமற்ேபாவார்கள். அவர்கள்
தங்களால் பார்க்க முடியாதவற்றில்
விழுந்துவிடுவார்கள்.

20 என் மகேன, நான் ெசால்லுகின்றவற்ைறக்
கவனி. என் வார்த்ைதகைள ஜாக்கிரைதயுடன் ேகள்.
21 என் வார்த்ைதகள் உன்ைனவிட்டுப் ேபாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். நான் ெசால்லுகின்றவற்ைற
நிைனவுபடுத்திக்ெகாள். 22 என்ைனக்
கவனிக்கின்றவர்களுக்கு எனது ேபாதைனகள்
வாழ்ைவத் தரும். எனது வார்த்ைதகள் உடலுக்கு
நல்ல ஆேராக்கியத்ைதத் தரும். 23 உன்
எண்ணங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருப்பது உனக்கு
மிக முக்கியமானதாகும். உன் எண்ணங்கள் உன்
வாழ்ைவக் கட்டுப்படுத்தும்.

24 உண்ைமைய வைளக்காேத.
சரியில்லாதவற்ைறச் சரிெயன்று ெசால்லாேத.
ெபாய்கைளச் ெசால்லாேத. 25 நல்ல மற்றும்
ஞானமுள்ள உன் குறிக்ேகாள்களிலிருந்து
விலகிவிடாேத. 26 நீ ெசய்கின்றவற்றில்
எச்சரிக்ைகயாக இரு. நல்ல வாழ்க்ைகைய நடத்து.
27 ேநரான பாைதயில் இருந்து விலகாேத.
அப்பாைதேய நல்லதும் சரியானதும் ஆகும். ஆனால்
எப்ெபாழுதும் தீைமயில் இருந்து விலகியிரு.

விபச்சாரத்ைத விட்டு விலக்கும் ஞானம்

என் மகேன, எனது ஞானமுள்ள
ேபாதைனையக் கவனமுடன் ேகள்.
அறிைவப்பற்றிய என் வார்த்ைதகளில் கவனம்

ெசலுத்து. 2 பிறகு ஞானத்ேதாடு வாழ்வதற்கு
நிைனவுெகாள்வாய். நீ என்ன ெசால்வாேயா அதில்
கவனமாக இருப்பாய். 3 அடுத்தவனின்
மைனவியினுைடய வார்த்ைதகள் இனிைமயாகத்
ேதான்றலாம். அவளது வார்த்ைதகள் இனிப்பாகவும்,

கவர்ச்சியாகவும் ேதான்றலாம். 4 ஆனால் முடிவில்
அவள் உனக்குக் கசப்ைபயும் ேவதைனயுேம
தருவாள். அந்த ேவதைனயானது விஷத்ைத ேபான்று
ெகாடுைமயானதாகவும், வாைளப் ேபான்று
கூர்ைமயானதாகவும் இருக்கும். 5 அவளது கால்கள்
மரணத்ைத ேநாக்கிப் ேபாகும். அவள் உன்ைன
ேநரடியாகக் கல்லைறக்ேக அைழத்துச் ெசல்வாள்.
6 அவைளப் பின்பற்றிச் ெசல்லாேத. அவள் சரியான
பாைதையத் தவறிவிட்டவள். அவளுக்கு
அைதப்பற்றியும் ெதரியாது. எச்சரிக்ைகயாக இரு.
வாழ்வுக்கான வழிைய பின்பற்றிச்ெசல்.

7 என் பிள்ைளகேள! இப்ெபாழுது நான்
ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நான்
ெசால்லுகின்றவற்ைற மறந்துவிடாதீர்கள். 8

விபச்சாரம் என்னும் பாவத்ைதச் ெசய்கின்ற
ெபண்ணிடமிருந்து விலகி நில். அவளது வீட்டுக்
கதவின் அருகில் ேபாகாேத. 9 நீ அவற்ைற
ெசய்தால் நீ ெபறேவண்டிய மதிப்ைப மற்ற ஜனங்கள்
ெபறுவார்கள். நீ வருடக்கணக்கில் உைழத்துப்
ெபற்றப் ெபாருட்கைள அந்நியன் ஒருவன் ெபறுவான்.
முடிவில் உன் வாழ்ைவ இழப்பாய். தீயவர்கள்
உன்னிடமிருந்து அதைன எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
10 உனக்குத் ெதரியாதவர்கள் வந்து உன்
ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். உனது
உைழப்பின் பலைன மற்றவர்கள் அைடவார்கள். 11

உன் வாழ்வின் முடிவில் நீ உனது ெசயைலக்குறித்து
வருத்தப்படுவாய். உன் வாழ்க்ைகைய நீேய
அழித்துக்ெகாள்கிறாய். ஆேராக்கியமும் உனக்குச்
ெசாந்தமான அைனத்தும் அழியும். 12 பிறகு நீ, “நான்
ஏன் என் ெபற்ேறார்கள் ெசான்னைதக் ேகட்காமல்
ேபாேனன். என் ேபாதகர்கள் ெசான்னைத ஏன்
ேகட்காமல் ேபாேனன். நான் ஒழுக்கமாய் இருக்க
மறுத்ேதன். நான் திருத்தப்படமறுத்ேதன். 14

இப்ேபாது ஏறக்குைறய எல்லாவித
பிரச்சைனகளிலும் அகப்பட்ட எனக்கு ேநர்ந்த
அவமானத்ைத ஜனங்கள் அைனவரும்
பார்க்கின்றனர்” என்று ெசால்லுவாய்.

15 உன் ெசாந்த கிணற்றில் ஊறுகிற தண்ணீைர
மட்டும் குடி. உனது தண்ணீர் ெதருக்களில் வழிந்து
ஓடும்படி விட்டுவிடாேத. நீ உன் மைனவியிடம் மட்டும்
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். உன்
ெசாந்த வீட்டுக்கு ெவளிேய உள்ள பிள்ைளகளுக்கும்
தந்ைத ஆகாேத. 17 உனது பிள்ைளகள் உனக்கு
மட்டுேம உரியவர்களாக இருக்க ேவண்டும். உன்
வீட்டுக்கு ெவளிேய உள்ளவர்கேளாடு உன்
பிள்ைளகைளப் பகிர்ந்துெகாள்ளாேத. 18 எனேவ
உன் ெசாந்த மைனவிேயாடு மகிழ்ச்சியாக இரு. நீ
இளைமயாக இருக்கும்ேபாது மணந்துெகாண்ட
மைனவிேயாடு மகிழ்ச்சியாக இரு. 19 அவள் ஒரு
அழகான மாைனப் ேபான்றவள். அன்பான
ெபண்ணாடு ேபான்றவள். அவளது அன்பால் திருப்தி
அைடவாய். அவளது அன்பு உன்ைனக் கவரட்டும். 20

ஆனால் அந்நிய ெபண்ணின் கரங்களுள் நீ தடுமாறி
விழாேத. இன்ெனாருவனது மைனவியின் அன்பு
உனக்குத் ேதைவயில்ைல.

21 நீ ெசய்கிற அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ெதளிவாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். நீ எங்ேக ேபாகிறாய்
என்று கவனிக்கிறார். 22 ெகட்டவர்களின் பாவங்கள்
அவர்கைளச் சிக்கைவக்கும், அப்பாவங்கள்
அவர்கைளக் கயிறுகைளப்ேபான்று
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கட்டிக்ெகாள்ளும். 23 அத்தீயவன் மரித்துப்ேபாவான்,
ஏெனன்றால் ஒழுக்கமாய் இருக்க அவன்
மறுத்துவிட்டான். அவன் தன் ெசாந்த
ஆைசகளிேலேய சிக்கி அழிவான்.

ஒருவனுக்கு கடன் வாங்கிக்ெகாடுக்க உதவுவதால்
வரும் ஆபத்து

என் மகேன! அடுத்தவனது கடனுக்கு நீ
ெபாறுப்பாளி ஆகாேத. அடுத்தவன் தன்
கடைனச் ெசலுத்த முடியாதேபாது நீ

அக்கடைனச் ெசலுத்துவதாக வாக்குறுதி
அளித்திருக்கிறாயா? அடுத்தவன் வாங்கும் கடனுக்கு
உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக ஆக்கிக்ெகாண்டாயா?
2 அப்படியானால் நீ அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய். உன்
ெசாந்த வார்த்ைதகளாேலேய நீ
அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய். 3 நீ அடுத்தவனது
அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கிறாய். எனேவ அவனிடம்
ேபாய் உன்ைன விடுவித்துக்ெகாள். உன்ைன
அக்கடனிலிருந்து விடுவிக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்.
4 அதுவைர தூங்காேத, ஓய்வுக்ெகாள்ள
எண்ணாேத. 5 ேவட்ைடக்காரனிடமிருந்து மான்
தப்பி ஓடுவதுேபான்று, நீ அந்த வைலயிலிருந்து தப்பி
ஓடு. வைலயிலிருந்து பறைவ தப்புவதுேபான்று
தப்பிவிடு.

ேசாம்ேபறியாக இருப்பதில் உள்ள ஆபத்து
6 ேசாம்ேபறிேய! நீ எறும்ைபப்ேபால இருக்க
ேவண்டும். எறும்பு என்ன ெசய்கிறது என்று பார்.
அதனிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள். 7 அந்த எறும்புக்கு
ஒரு ராஜாேவா, தைலவேனா, எஜமாேனா இல்ைல.
8 ஆனால் அது ேகாைடக்காலத்தில் தனக்கு
ேவண்டிய உணைவச் ேசகரித்துக்ெகாள்ளும். தன்
உணைவ அது பாதுகாக்கிறது. மைழக்காலத்தில்
ேபாதுமான அளவுக்கு அதனிடத்தில் உணவு
உள்ளது.

9 ேசாம்ேபறிேய! எவ்வளவு நாட்கள் அங்ேகேய
படுத்துக்ெகாண்டு கிடப்பாய். உனது ஓய்ைவ
முடித்துக்ெகாண்டு நீ எப்ேபாது எழப்ேபாகிறாய்? 10

அந்தச் ேசாம்ேபறி, “எனக்கு சிறிது தூக்கம்
ேவண்டும். நான் இங்ேக சிறிதுேநரம் படுத்து ஓய்வு
எடுப்ேபன்” என்பான். 11 ஆனால் அவன் மீண்டும்,
மீண்டும் தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். அவன் ேமலும்,
ேமலும் வறுைமக்குள்ளாவான். விைரவில் அவனிடம்
ஒன்றுேமயில்லாமற்ேபாகும். ஒரு திருடன் வந்து
அைனத்ைதயும் அபகரித்துக்ெகாண்டு ேபானது
ேபால இருக்கும்.

தீய மனிதன்
12 ஒன்றுக்கும் உதவாத தீயமனிதன் ெபாய்ையயும்
தீயவற்ைறயும் கூறுகிறான். 13 அவன் தன் கண்ைணச்
சிமிட்டி, ைககளாலும் கால்களாலும் ைசைகக்காட்டி
ஜனங்கைள ஏமாற்றுகிறான். 14 அவன் ெகட்டவன்.
அவன் எப்ெபாழுதும் ெதால்ைல ெசய்யேவ
திட்டமிடுவான். அவன் எல்லா இடங்களிலும்
ெதால்ைல ெசய்வான். 15 ஆனால் அவன்
தண்டிக்கப்படுவான். எதிர்பாராத ேநரத்தில்
திடீெரன்று அவனுக்குத் துன்பம் வரும். அவன்
விைரவில் அழிந்துப்ேபாவான். எவராலும் அவனுக்கு
உதவிெசய்ய முடியாது.

கர்த்தரால் ெவறுக்கப்படும் ஏழு காரியங்கள்
16 கர்த்தர் இந்த ஆறு அல்லது ஏழு
காரியங்கைளயும் ெவறுக்கிறார்.

17 கர்வம் ெகாண்ட கண்கள், ெபாய்கைளக்
கூறும் நாவுகள், அப்பாவி ஜனங்கைளக்ெகால்லும்
ைககள்.

18 தீயவற்ைறச் ெசய்யத் திட்டமிடும் மனது,
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்ய ஓடும் கால்கள்,

19 வழக்கு மன்றத்தில் ெபாய்ையச் ெசால்லுபவன்,
உண்ைமயில்லாதவற்ைறக் கூறுபவன்,
விவாதங்கைளத் ெதாடங்கி ைவத்து
அடுத்தவர்களுக்குள் சண்ைட மூட்டுபவன்.

20 என் மகேன, உன் தந்ைதயின் கட்டைளகைள
நிைனவுபடுத்திக்ெகாள். உன் தாயின்
ேபாதைனகைளயும் மறக்காேத. 21 அவர்களது
வார்த்ைதகைள எப்ேபாதும் நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்.
அவற்ைற உன் கழுத்ைதச் சுற்றிலும் கட்டிக்ெகாள்.
அைவகைள உன் இருதயத்தின்ேமல்
ைவத்துக்ெகாள். 22 நீ எங்ேக ெசன்றாலும்
அவர்களின் ேபாதைனகள் உனக்கு வழிகாட்டும். நீ
தூங்கும்ேபாதும் அைவ உன்ைனக்
கவனித்துக்ெகாள்ளும். நீ விழித்து எழுந்ததும் அைவ
உன்ேனாடு ேபசி உனக்கு வழிகாட்டும்.

23 உன் ெபற்ேறார்களின் கட்டைளகளும்
ேபாதைனகளும் உனக்குச் சரியான பாைதையக்
காட்டும் விளக்குகைளப் ேபான்றைவ. அைவ
உன்ைனத் திருத்தும்; வாழ்க்ைகக்கான பாைதயில் நீ
ெசல்ல உனக்குப் பயிற்சி தரும். 24 பாவமுள்ள
ெபண்ணிடம் உன்ைனப் ேபாகவிடாமல் தடுக்கும்.
அவர்களது ேபாதைனகள், தன் கணவைன விட்டு
விலகி வந்த ெபண்களின் ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகளிலிருந்து உன்ைனக் காப்பாற்றும். 25

அப்ெபண் அழகுள்ளவளாக இருக்கலாம். ஆனால்,
அந்த அழகு உன் உள்ளத்ைத அழித்து உன்ைனத்
தூண்டாமல் பார்த்துக்ெகாள். அவளது கண்கள்
உன்ைனக் கவர்ந்துக்ெகாள்ளவிடாேத. 26

ேவசியானவள் ஒரு ெராட்டித்துண்டுக்குரிய
விைலையேய ெபறுவாள். ஆனால் அடுத்தவன்
மைனவிேயா உனது வாழ்க்ைகையேய இழக்கச்
ெசய்வாள். 27 ஒருவன் தன் மடியிேல ெநருப்ைப
ைவத்திருந்தால் அது அவனது ஆைடகைள
எரித்துவிடும். 28 ஒருவன் ெநருப்புக்குள் இறங்கி
நடந்தால் அவனது பாதங்கள் எரிந்து கருகும். 29

இது ேபாலேவ இன்ெனாருவனது மைனவிேயாடு
படுப்பவன் துன்பப்படுவான்.

30 பசியின் காரணமாக ஒருவன் உண்பதற்காக
உணைவத் திருடலாம். அகப்பட்டுக்ெகாண்டால்,
திருடியைதப்ேபால ஏழு மடங்குக்கு அதிகமாக
அபராதம் ெசலுத்தேவண்டும். அது அவனுைடய
அைனத்துப் ெபாருட்களுக்கும் ஈடானதாக
இருக்கும். ஆனால் மற்றவர்கள் அவைனப்
புரிந்துக்ெகாள்வார்கள். அவனது மரியாைதையக்
குைறத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 32 ஆனால்
ஒருவன் முட்டாள்தனமாக விபச்சாரமாகிய
பாவத்ைதச் ெசய்தால், அவன் தன்ைனேய
அழித்துக்ெகாள்கிறான். அவனது அழிவிற்கு அவேன
காரணம். 33 ஜனங்களிடம் அவன் தனது மதிப்பு
முழுவைதயும் இழந்துவிடுவான். இந்த அவமானத்ைத

நீதிெமாழிகள் 5:23

666



7

8

அவனால் எப்ெபாழுதும் நீக்க முடியாது. 34

அப்ெபண்ணின் கணவன் ெபாறாைம ெகாள்ளுவான்.
அவன் ேகாபமாகவும் இருப்பான். அவன் இவைனத்
தண்டிக்க எைதயாவது ெசய்வான். 35 அவனது
ேகாபத்ைதத் தடுக்க எந்தப் ெபாருைளயும் எவ்வளவு
ெதாைகையயும் தர இயலாது.

ஞானம் உன்ைன விபச்சாரத்திலிருந்து காக்கும்

என் மகேன! எனது வார்த்ைதகைள
நிைனவுப்படுத்திக்ெகாள். நான் உனக்குத்
தந்த கட்டைளகைள மறக்காேத. 2 எனது

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படி. உனக்கு வாழ்வு
கிைடக்கும். உனது வாழ்க்ைகயில் எனது
ேபாதைனகைள மிக முக்கியமானதாக
ைவத்துக்ெகாள். 3 எனது ேபாதைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் நீ எப்ெபாழுதும் உன்ேனாேடேய
ைவத்திரு. அவற்ைற உன் விரல்கைளச் சுற்றி
அணிந்துெகாள். அவற்ைற உன் இதயத்தில்
எழுதிக்ெகாள். 4 ஞானத்ைத உன் சேகாதரிையப்
ேபான்று நடத்து. புரிந்துெகாள்ளுதைல உன்
குடும்பத்திலுள்ள ஒரு பாகமாக நிைனத்துக்ெகாள்.
5 அப்ேபாது அைவ உன்ைன அந்நிய
ெபண்களிடமிருந்து காப்பாற்றும். பாவத்துக்கு
வழிநடத்திச் ெசல்லும் பிற ெபண்களின்
ெமன்ைமயான வார்த்ைதகளிலிருந்து உன்ைனக்
காக்கும்.

6 ஒரு நாள் ஜன்னல் வழிேய நான் ெவளிேய
பார்த்ேதன். 7 பல முட்டாள் இைளஞர்கைளயும்
பார்த்ேதன். அவர்களில் ஒரு இைளஞன் மிகவும்
அறிவீனனாக இருந்தான். 8 அவன் ஒரு ேமாசமான
ெபண்ணின் வீடு இருக்கும் ெதருவுக்குப் ேபானான்.
அவன் அவளது வீட்டின் அருகில் ேபானான். 9 அது
ஏறக்குைறய இருட்டும் ேநரம். சூரியன் மைறந்து,
இரவு ெதாடங்கிவிட்டது. 10 அந்தப் ெபண்
அவைனச் சந்திக்க ெவளிேய வந்தாள். அவள் ஒரு
ேவசிையப்ேபான்று ஆைடயணிந்திருந்தாள். அவள்
அவேனாடு பாவம் ெசய்யத் திட்டமிட்டாள். 11 அவள்
அடங்காதவளாகவும் எதிர்ப்பவளாகவும் இருந்தாள்.
அவள் எப்ெபாழுதும் வீட்டில் தங்குவதில்ைல. 12

அதனால் அவள் ெதருக்களில் நடந்து அைலவாள்.
பிரச்சைனக்காக இங்கும் அங்கும் அைலந்து
ெகாண்டிருந்தாள். 13 அவள் அந்த இைளஞைனத்
தழுவி முத்தமிட்டாள். அவள் ெவட்கமில்லாமல், 14

“என்னிடம் சமாதானப் பலிகளின் விருந்து உள்ளது.
நான் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தவற்ைறக்ெகாடுத்துவிட்ேடன். 15

இன்னும் என்னிடம் விருந்து மீதமுள்ளது. எனேவ,
என்ேனாடு உன்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
அைழப்பதற்காக ெவளிேய வந்துள்ேளன். நான்
உனக்காகேவ காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
இப்ேபாது நான் உன்ைனக் கண்டு பிடித்ேதன். 16

என் படுக்ைகயின்ேமல் சுத்தமான விரிப்ைப
விரித்துள்ேளன். அது எகிப்திலுள்ள அழகான விரிப்பு.
17 நான் என் படுக்ைகயின் ேமல்
மணப்ெபாருட்கைளத் தூவியுள்ேளன்.
ெவள்ைளப்ேபாளம், சந்தனம், இலவங்கப்பட்ைட
ஆகியவற்றால் என் படுக்ைகைய மணம்
வீசச்ெசய்திருக்கிேறன். 18 வா, நாம் விடியும் வைர
அன்ேபாடு ேசர்ந்திருப்ேபாம். இரவு முழுவதும்

ஒருவருக்ெகாருவர் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்ேபாம். 19

என் கணவன் ெவளிேய ெசன்றிருக்கிறான். அவன்
வியாபாரத்திற்காகத் தூரேதசங்களுக்குச்
ெசன்றிருக்கிறான். 20 அவன் நீண்ட பயணத்துக்குப்
ேபாதுமான பணத்ைத எடுத்துப் ேபாயிருக்கிறான்.
அவன் இரண்டு வாரங்களுக்கு வீட்டிற்கு
வரமாட்டான்” என்றாள்.

21 அவள் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி
அந்த இைளஞனுக்கு ஆைசகாட்டினாள். அவளது
ெமன்ைமயான வார்த்ைதகள் அவைனத் தூண்டின.
22 அந்த இைளஞன் அவளது வைலக்குள்
விழுந்தான். பலியிடப்ேபாகும் காைளையப் ேபான்று
அவன் ெசன்றான். அவன் வைலைய
ேநாக்கிப்ேபாகும் மாைனப்ேபான்று ெசன்றான். 23

ேவட்ைடக்காரன் அந்த மானின் ெநஞ்சில் அம்ைப
வீசத் தயாராக இருந்தான். அவன் வைலக்குள்
பறந்துேபாகும் பறைவையப்ேபான்று இருந்தான்.
அவன் தனக்கு வரப்ேபாகும் ஆபத்ைத
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

24 குமாரர்கேள! இப்ேபாது கவனியுங்கள். நான்
ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள். 25 ஒரு
ேமாசமான ெபண் உன்ைன அைழத்துச் ெசல்லும்படி
ைவத்துக்ெகாள்ளாேத. அவளது வழிகைள
பின்பற்றிச் ெசல்லாேத. 26 பல ஆண்கள்
விழுவதற்குக் காரணமாக அவள் இருந்திருக்கிறாள்.
அவள் பல ஆண்கைள அழித்திருக்கிறாள். 27

அவளது வீடு மரணத்திற்குரிய இடமாகும். அவளது
பாைதயானது மரணத்திற்கு ேநரடியாக
அைழத்துப்ேபாகும்.

ஞானம் ஒரு நல்ல ெபண்

கவனியுங்கள்! ஞானமும், அறிவும்
கவனிக்கும்படி உங்கைள அைழக்கின்றன.

2 அைவ, மைலயின் உச்சிமீது நிற்கின்றன.
சாைலயின் பக்கத்தில், பாைதகள் சந்திக்கும்

இடத்தில் நிற்கின்றது.
3 அைவ நகர வாசல்களின் அருகில் உள்ளன.
திறந்த கதவுகளின் ெவளிேய அைவ

அைழக்கின்றன.
4 ஞானம் ெசால்கிறதாவது: “ஜனங்கேள,
உங்கைள ேநாக்கி அைழக்கிேறன்.
நான் எல்லா ஜனங்கைளயும் அைழக்கிேறன்.

5 நீங்கள் முட்டாள்களாக இருந்தால்,
ஞானவான்களாகக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
முட்டாள் மனிதர்கேள, புரிந்துெகாள்ள

கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
6 கவனியுங்கள், நான் கற்றுத்தருபைவ
முக்கியமானைவ
நான் சரியானவற்ைறேய உங்களுக்குச்

ெசால்லுகிேறன்.
7 எனது வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ.
நான் ெபாய்யான பாவங்கைள ெவறுக்கிேறன்.

8 நான் ெசால்வெதல்லாம் சரியானைவ.
என் வார்த்ைதகளில் தவேறா ெபாய்ேயா இல்ைல.

9 புரிந்துெகாள்ளும் திறைம உைடயவர்களுக்கு
என் வார்த்ைதகள் அைனத்தும் ெதளிவானைவ.
அறிவுள்ள ஒருவன் இதைனப் புரிந்துெகாள்வான்.

10 எனது ஒழுக்கத்ைத ஏற்றுக்ெகாள், இது
ெவள்ளிையவிட விைல மதிப்புைடயது.
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இது சிறந்த ெபான்ைனவிட மதிப்பிற்குரியது.
11 ஞானமானது முத்துக்கைளவிட மதிப்புமிக்கது.
ஒருவன் விரும்புகிற அைனத்துப்

ெபாருட்கைளயும்விட இது மிகவும் மதிப்புைடயது”
என்று ஞானம் கூறுகிறது.
12 நான் ஞானம். நான் நல்ல தீர்ப்புகேளாடு
வாழ்கிேறன்.
நீ என்ைன அறிவாலும் நல்ல தீர்மானங்களாலும்

கண்டுக்ெகாள்ள முடியும்.
13 ஒருவன் கர்த்தைர மதிக்கும்ேபாது அவன்
தீயைவகைள ெவறுக்கிறான்.
ஞானமாகிய நான் ெபருைமைய ெவறுக்கிேறன்.
மற்றவர்கைளவிட தன்ைனப் ெபரியவனாக
நிைனப்பவர்கைளயும் நான் ெவறுக்கிேறன்.
நான் தீய வழிகைளயும், ெபாய்ெசால்லும்

வாய்கைளயும் ெவறுக்கிேறன்.
14 ஆனால் ஞானமாகிய நான் ஜனங்களுக்கு நல்ல
முடிவுகைள எடுக்கும் திறைமகைளயும் நல்ல
தீர்ப்புகைளயும் வழங்குகிேறன்.
நான் புரிந்துெகாள்ளும் வல்லைமயும்

ெகாடுக்கிேறன்.
15 ராஜாக்கள் ஞானமாகிய என்ைன ஆட்சிக்குப்
பயன்படுத்துவார்கள்.
ஆளுபவர்கள் என்ைன நியாயமான சட்டங்கைள

ஏற்படுத்தப் பயன்படுத்துவார்கள்.
16 பூமியில் உள்ள ஒவ்ெவாரு நல்ல ஆட்சியாளனும்
என்ைனப் பயன்படுத்தி
தனக்குக் கட்டுப்பட்ட ஜனங்கைள ஆளுகிறான்.

17 என்ைன ேநசிக்கிற ஜனங்கைள ஞானமாகிய
நான் ேநசிக்கிேறன்.
என்ைன கண்டுக்ெகாள்ள ஜனங்கள் கடுைமயாக

முயற்சித்தால் அவர்கள் கண்டுக்ெகாள்வார்கள்.
18 ஞானமாகிய என்னிடமும் ெகாடுப்பதற்ெகன்று
ெசல்வமும் மதிப்பும் உள்ளன.
நான் உண்ைமயான ெசல்வத்ைதயும்

ெவற்றிையயும் தருேவன்.
19 நான் தருகின்ற ெபாருட்கள் சிறந்த
ெபான்ைனவிட உயர்ந்தைவ.
எனது அன்பளிப்புகள் சுத்தமான ெவள்ளிையவிட

உயர்ந்தைவ.
20 ஞானமாகிய நான் ஜனங்கைள நல் வழியிேலேய
நடத்திச்ெசல்ேவன்.
நான் அவர்கைளச் சரியான நியாயத்தீர்ப்பின்

வழியில் நடத்திச் ெசல்ேவன்.
21 என்ைன ேநசிக்கின்றவர்களுக்கு நான்
ெசல்வத்ைதத் தருேவன்.
ஆம், அவர்களின் வீட்ைடக் களஞ்சியத்தால்

நிரப்புேவன்.
22 நீண்டகாலத்துக்கு முன், துவக்கத்தில்
முதலாவதாக ஞானமாகிய நாேன

பைடக்கப்பட்ேடன்.
23 ஞானமாகிய நான் துவக்கத்தில்
உருவாக்கப்பட்ேடன்.
உலகம் பைடக்கப்படும் முன்ேன நான்

பைடக்கப்பட்ேடன்.
24 ஞானமாகிய நான் கடல்களுக்கு முன்ேப
உருவாக்கப்பட்ேடன்.
நான் தண்ணீருக்கு முன்னேம பைடக்கப்பட்ேடன்.

25 ஞானமாகிய நான் மைலகளுக்கு முன்னேம
பிறந்தவள்.

நான் குன்றுகளுக்கு முன்னேம பிறந்ேதன்.
26 கர்த்தர் பூமிையப் பைடப்பதற்கு முன்னேம
ஞானமாகிய நான் பிறந்ேதன்.
நான் வயல் ெவளிகளுக்கு முன்னேம பிறந்ேதன்.

நான் உலகில் முதல் மண் உருவாக்கப்படும்
முன்னேம ேதவனால் பிறப்பிக்கப்பட்ேடன்.

27 கர்த்தர் வானத்ைதப் பைடக்கும்ேபாது
ஞானமாகிய நான் அங்கிருந்ேதன்.
கர்த்தர் கடலின் எல்ைலகைள நிலத்ைதச்சுற்றி

வட்டங்களாக வைரந்தேபாதும் ஞானமாகிய நான்
அங்கிருந்ேதன்.

28 கர்த்தர் வானத்தில் ேமகங்கைள ைவப்பதற்கு
முன்னேர நான் பிறப்பிக்கப்பட்ேடன்.
கர்த்தர் கடலில் தண்ணீைர ஊற்றும்ேபாேத நான்

அங்கிருந்ேதன்.
29 கடல்களில் தண்ணீரின் அளைவ கர்த்தர்
நிர்ணயித்தேபாேத நான் அங்கிருந்ேதன்.
தண்ணீரானது கர்த்தருைடய அனுமதியின்றி

உயர்ந்திட முடியாது.
கர்த்தர் உலகத்தின் அஸ்திபாரத்ைத
உண்டாக்கியேபாது நான் அங்கிருந்ேதன்.

30 நான் அவரது அருகில் திறைமயுள்ள
ேவைலக்காரனாக இருந்ேதன்.
கர்த்தர் என்னால் ஒவ்ெவாரு நாளும் மகிழ்ச்சி

அைடந்தார்.
நான் அவைர எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சிேயாடு

சிரிக்கச் ெசய்ேதன்.
31 தான் பைடத்த உலகத்ைதப் பார்த்து கர்த்தர்
மகிழ்ந்தார்.
அவர் அதிலுள்ள ஜனங்கைளப் பார்த்து

மகிழ்ந்தார்.
32 “குழந்ைதகேள! இப்ெபாழுது நான் ெசால்வைத
கவனியுங்கள்.
நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.
ஆனால் எனது வழிகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும்.

33 எனது ேபாதைனகைளக் ேகட்டு ஞானம்
ெபறுங்கள்.
அைதக் கவனிக்க மறுக்காதீர்கள்.

34 என்ைனக் கவனிக்கிற எவனும் மகிழ்ச்சியாக
இருப்பான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு நாளும் என் வழிகைளக்

கவனிப்பான்.
அவன் என் வழியருகில் காத்திருப்பான்.

35 என்ைனக் கண்டுக்ெகாள்கிறவன் வாழ்ைவக்
கண்டுக்ெகாள்கிறான்.
அவன் கர்த்தரிடமிருந்து நல்லவற்ைறப் ெபறுவான்.

36 ஆனால் எனக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்கிறவன்
தன்ைனேய புண்படுத்திக்ெகாள்கிறான்.
என்ைன ெவறுக்கிற அைனவரும் மரணத்ைத

விரும்புகிறார்கள்.”
ஞானம் தனது வீட்ைடக் கட்டி அதில் ஏழு
தூண்கைளயும் அைமத்துக்ெகாண்டாள். 2

ஞானம் இைறச்சிையச் சைமத்து, திராட்ைச
ரசத்ைதத் தயாரித்து அைவகைள ேமைஜமீது
ைவத்தாள். 3 பிறகு தன் ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பி நகரத்திலிருந்து ஜனங்கைள மைலக்கு
வந்து தன்ேனாடு உணவருந்தும்படி அைழத்தாள். 4

அவள், “வாருங்கள், கற்க அவசியமுள்ளவர்கேள
வாருங்கள்” என்று அைழத்தாள்.
அறிவில்லாதவர்கைளயும் அவள் வரவைழத்தாள். 5
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“வாருங்கள், ஞானமாகிய உணைவ உண்ணுங்கள்.
நான் தயாரித்த திராட்ைசரசத்ைதப் பருகுங்கள். 6

உங்கள் பைழய முட்டாள்தனமான வழிகைள
விட்டுவிடுங்கள். உங்களுக்கு வாழ்க்ைக இருக்கிறது.
புரிந்துெகாள்ளுதலின் வழிையப் பின்பற்றுங்கள்”
என்றாள்.

7 ெபருைம ெகாண்டவனிடம் ெசன்று அவன்
வழிகள் தவறானைவ என்று நீ ெசால்ல
முயற்சித்தால், அவன் உன்னிடேம குற்றம்
கண்டுபிடித்து இழிவாகப் ேபசுவான். அவன்
ேதவனுைடய ஞானத்ைதயும் ேகலிச் ெசய்வான். ஒரு
ெகட்டவனிடம் அவன் தவறானவன் என்று நீ
ெசான்னால் அவன் உன்ைனயும் ேகலிச் ெசய்வான்.
8 எனேவ ஒருவன் மற்றவர்கைளவிட தான்
ேமலானவன் என எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தால், அவன்
வழிகள் தவறானைவ என்று அவனிடம்
ெசால்லேவண்டாம். இதற்காக அவன் உன்ைன
ெவறுப்பான். ஆனால் நீ ஒரு புத்திசாலிக்கு உதவி
ெசய்தால் அவன் உன்ைன மதித்துப் ேபாற்றுவான். 9

நீ அறிவாளிக்குப் ேபாதித்தால் அவன் ேமலும்
ஞானத்ைதப் ெபறுகிறான். நீ நல்லவனுக்குப்
ேபாதித்தால் அவன் ேமலும் கற்றுக்ெகாள்வான்.

10 கர்த்தைர மதிப்பதுதான் ஞானம்
ெபறுவதற்கான முதல் படியாகும். கர்த்தைரப்பற்றிய
அறிைவப் ெபறுவதுதான் அறிைவப் ெபறுவதற்கான
முதல் படியாகும். 11 நீ ஞானம் உைடயவனாக
இருந்தால், உன் ஆயுள் காலம் நீண்டதாக
இருக்கும். 12 நீ ஞானம் உைடயவனாக ஆனால்
உனது ெசாந்த நன்ைமக்கு நீ ஞானம்
உைடயவனாகிறாய். ஆனால் நீ வீண்ெபருைம
ெகாண்டவனாகி மற்றவர்கைளக் ேகலி ெசய்தால்,
உனது துன்பங்களுக்கு நீேய ெபாறுப்பாளி ஆகிறாய்.

13 ஒரு முட்டாள் சத்தமாகப் ேபசும் தீய
ெபண்ைணப் ேபான்றவன். அவளுக்கு அறிவில்ைல.
14 அவள் தன் வீட்டுக் கதவருகில்
உட்கார்ந்திருப்பாள். நகரத்து மைல மீது இருக்ைக
ேபாட்டு அமர்ந்திருப்பாள். 15 அவ்வழியாக ஜனங்கள்
ேபாகும்ேபாது அவள் அவர்கைள அைழக்கிறாள்.
அவர்களுக்கு அவைளப்பற்றி எந்த ஆர்வமும்
இல்லாவிட்டாலும் அவள், 16 “கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டியவர்கள் எல்லாரும் வாருங்கள்” என்பாள்.
அவள் முட்டாள் ஜனங்கைளயும் அைழக்கிறாள். 17

ஆனால் முட்டாள்தனமாகிய அந்தப் ெபண், “நீங்கள்
தண்ணீைரத் திருடினால் அது உங்கள் ெசாந்தத்
தண்ணீைரவிடச் சுைவயானதாக இருக்கும். நீங்கள்
ெராட்டிையத் திருடினால், அது நீங்களாக சைமத்த
ெராட்டிையவிடச் சுைவயானதாக இருக்கும்”
என்பாள். 18 அவள் வீடு முழுவதும் ெகட்ட
ஆவிகளால் நிைறந்திருக்கும் என்று
முட்டாள்களுக்குத் ெதரிந்திருக்கவில்ைல. அவள்
அவர்கைள மரணத்தின் ஆழமான பகுதிகளுக்கு
அைழத்துச் ெசல்வாள்.

சாெலாேமானின் நீதிெமாழிகள்

இைவ அைனத்தும் சாெலாேமானின்
நீதிெமாழிகள் (ஞானவார்த்ைதகள்):
ஒரு ஞானமுள்ள குமாரன் தன்

தந்ைதக்கு மகிழ்ச்சிையத் தருகிறான். ஆனால் ஒரு
முட்டாள் மகேனா தன் தாையத்
துன்பப்படுத்துகிறான்.

2 ஒருவன் தீயச் ெசயல்கள் மூலம் ெபாருள்
சம்பாதித்திருந்தால் அைவ பயனற்றைவ. ஆனால்
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்வது உன்ைன
மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும்.

3 கர்த்தர் நல்லவர்கைளப்பற்றிேய
அக்கைறெகாள்கிறார். அவர் அவர்களுக்குத்
ேதைவயான உணைவக்ெகாடுக்கிறார். தீய ஜனங்கள்
விரும்புகிறவற்ைற கர்த்தர் அவர்களிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்கிறார்.

4 ஒரு ேசாம்ேபறி ஏழ்ைமயாக இருப்பான். ஆனால்
கடினமாக உைழக்கிற ஒருவன் ெசல்வந்தனாகிறான்.

5 சுறுசுறுப்பானவன் சரியான ேநரத்தில் அறுவைட
ெசய்துெகாள்கிறான். ஆனால் அறுவைடக்
காலத்தில் தூங்கிவிட்டு, பயிர்கைளச் ேசகரிக்காமல்
இருப்பவன், ெவட்கத்திற்குரியவனாவான்.

6 நல்லவர்கைள ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜனங்கள்
ேதவைன ேவண்டுகின்றனர். தீயவர்களும்
நல்லவற்ைறப்பற்றிக் கூறலாம். ஆனால் அது,
அவர்களின் ெகட்ட ெசயல்களுக்கான திட்டங்கைள
மைறப்பதாக இருக்கும்.

7 நல்லவர்கள் நல்ல நிைனவுகைள விட்டுவிட்டுச்
ெசல்கின்றனர். தீயவர்கள் விைரவில்
மறக்கப்படுகின்றனர்.

8 யாராவது நல்லவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும்
எனக்கூறினால் அறிவாளி அதற்குக் கீழ்ப்படிகிறான்.
ஆனால் அறிவில்லாதவேனா வீண்விவாதம் ெசய்து
தனக்குத் துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்கிறான்.

9 ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான மனிதன் பாதுகாப்பாக
இருக்கிறான். ஆனால் ேகாணல் வழியில் ெசல்பவன்
பிடிபடுவான்.

10 உண்ைமைய மைறக்கிறவன் துன்பங்களுக்குக்
காரணமாகிறான். ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுபவன்
சமாதானத்ைத உருவாக்குகிறான்.

11 நல்லவனின் வார்த்ைதகள் வாழ்ைவச்
சிறப்புள்ளதாக்கும். ஆனால் தீயவனின் வார்த்ைதகள்
அவனுக்குள்ளிருக்கும் தீயவற்ைறேய
ெவளிக்காட்டும்.

12 ெவறுப்பு விவாதங்களுக்குக் காரணமாகும்.
ஆனால் அன்பானது ஜனங்கள் ெசய்கிற தவறுகைள
மன்னித்து விடும்.

13 அறிவுள்ளவர்கள் ேகட்கத்தக்கவற்ைறப்
ேபசுகிறார்கள். ஆனால் அறிவில்லாதவர்கேளா
பாடம் கற்றுக்ெகாள்வதற்கு முன்னதாகேவ
தண்டிக்கப்படேவண்டும்.

14 அறிவுள்ளவர்கள் அைமதியாக இருந்து
புதியவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால்
அறிவில்லாதவர்கள் வீணாகப் ேபசி தமக்குத்தாேம
துன்பத்ைத வரவ ைழத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.

15 ெசல்வமானது ெசல்வந்தர்கைளக்
காப்பாற்றுகிறது. வறுைமேயா ஏைழகைள
அழிக்கிறது.

16 ஒருவன் நன்ைம ெசய்தால் அதற்காகப்
பாராட்டப்படுவான். அவனுக்கு வாழ்க்ைக
ெகாடுக்கப்படுகிறது. தீைமேயா தண்டைனைய
மட்டுேம ெபற்றுத்தருகிறது.

17 ஒருவன் தனது தண்டைனகளிலிருந்து
கற்றுக்ெகாண்டால் அது மற்றவர்களின்
வாழ்க்ைகக்கு உதவும். ஆனால் கற்றுக்ெகாள்ள
மறுக்கிறவன் ஜனங்கைளத் தவறான வழியிேலேய
அைழத்துச்ெசல்வான்.

நீதிெமாழிகள் 10:17
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18 ெவறுப்ைப மைறக்கிறவனால் ெபாய் ெசால்ல
முடியும். ஆனால் ஒரு முட்டாளால் வதந்திைய
மட்டுேம பரப்ப முடியும்.

19 அதிகமாகப் ேபசுகிற ஒருவன் துன்பத்திற்கு
ஆளாகிறான். ஞானம் உள்ளவன் அைமதியாக
இருக்கக் கற்றுக்ெகாள்கிறான்.

20 நல்லவனின் வார்த்ைதகள் சுத்தமான
ெவள்ளிையப் ேபான்றைவ. தீயவனின்
எண்ணங்கேளா பயனற்றைவ.

21 நல்லவனின் வார்த்ைதகள் பலருக்கு உதவியாக
இருக்கும். ஆனால் முட்டாள்கேளா அறிவீனத்தால்
அழிந்துேபாவார்கள்.

22 கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதம் உனக்கு
உண்ைமயான ெசல்வத்ைதக்ெகாண்டுவரும். அது
துன்பத்ைதக்ெகாண்டு வராது.

23 அறிவில்லாதவர்கேளா தவறு ெசய்வதில்
மகிழ்ச்சி அைடவார்கள். அறிவுள்ளவேனா
ஞானத்தால் மகிழ்ச்சி அைடகிறான்.

24 தீயவர்கள் தாங்கள் அஞ்சுகிறவற்றாேலேய
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் நல்லவர்கேளா
தாங்கள் விரும்புவைதப் ெபறுவார்கள்.

25 தங்களுக்கு ேநரும் பிரச்சைனகளாேலேய
தீயவர்கள் அழிவார்கள். ஆனால் நல்லவர்கேளா
எல்லாக் காலங்களிலும் உறுதியாக நிற்பார்கள்.

26 ஒரு ேசாம்ேபறிைய உனக்காக எதுவும் ெசய்ய
அனுமதிக்காேத. ஏெனன்றால் அவர்கள் பற்களுக்குக்
காடிையப் ேபான்றும் கண்களுக்குப் புைகையப்
ேபான்றும் இருப்பார்கள்.

27 நீ கர்த்தைர மதித்தால் நீண்டகாலம் வாழலாம்.
ஆனால் தீயவர்கேளா தம் வாழ்நாளில் பல
ஆண்டுகைள இழப்பார்கள்.

28 நல்லவர்கள் நம்புகிறைவ
மகிழ்ச்சிையக்ெகாண்டுவரும். ெகட்டவர்கள்
நம்புகிறைவேயா அழிைவக்ெகாண்டுவரும்.

29 கர்த்தர் நல்லவர்கைளப் பாதுகாக்கிறார்.
ஆனால் தவறு ெசய்பவர்கைளேயா கர்த்தர்
அழிக்கிறார்.

30 நல்ல மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும்
பாதுகாக்கப்படுவார்கள். தீயவர்கள்
ேதசத்ைதவிட்டுப் ேபாகக்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். ஆண்டவர் நல்ல
ஜனங்கைள பாதுகாப்பார். அவர் தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்யும் ஜனங்கைள அழிப்பார்.

31 நல்லவர்கள் ஞானமுள்ளவற்ைறப் ேபசுவார்கள்.
ெதால்ைல உண்டாக்கும் காரியங்கைளப்
ேபசுபவர்களின் வார்த்ைதகைள ஜனங்கள்
ேகட்காமல் நிறுத்திவிடுவார்கள்.

32 நல்லவர்கள் சரியானவற்ைறச் ெசால்ல
அறிந்துள்ளனர். ஆனால் ெகட்டவர்கேளா
ெதால்ைல தருவைதேய ேபசுகின்றனர்.

ெபாருள்கைளச் சரியாக எைட ேபாடாத
தராசுகைளச் சிலர் பயன்படுத்துகின்றனர்.
அவர்கள் அவற்ைற ஜனங்கைள ஏமாற்றேவ

பயன்படுத்துகின்றனர். கர்த்தர் அப்ெபாய் அளவுகைள
ெவறுக்கிறார். கர்த்தருக்கு விருப்பமானது சரியான
அளவுகேள.

2 வீண்ெபருைமயும் அகந்ைதயும் உைடயவர்கள்
முக்கியமற்றுப் ேபாகிறார்கள். ஆனால் அடக்கமாக
இருக்கிற ஜனங்கள் ஞானம் ெபறுகிறார்கள்.

3 நல்ல குணமும் உத்தம குணமும்
ெகாண்டவர்கள் உத்தமத்தால் வழிநடத்தப்படுவர்.
ஆனால் ெகட்டவர்கேளா மற்றவர்கைள
ஏமாற்றுவதால் தங்கைள அழித்துக்ெகாள்கிறார்கள்.

4 ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் பணம்
பயனற்றதாகப் ேபாகும். ஆனால் நன்ைம ஜனங்கைள
மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும்.

5 நல்லவன் உத்தமனாகவும் இருந்தால் அவனது
வாழ்க்ைக எளிதானதாக இருக்கும். ஆனால்
தீயவேனா தான் ெசய்கிற ெகட்ட ெசயல்களால்
அழிக்கப்படுகிறான்.

6 நன்ைம உத்தமைனக் காப்பாற்றுகிறது. ஆனால்
தீயவர்கேளா தாம் விரும்புகிற ெகட்ட ெசயல்களால்
சிக்கிக்ெகாள்கின்றனர்.

7 தீயவன் மரித்துப்ேபான பிறகு அவனுக்கு எந்த
நம்பிக்ைகயும் இல்ைல. அவன் நம்பியைவ எல்லாம்
ேபாகும்; ஒன்றுமில்லாமல் பயனற்றுப்ேபாகும்.

8 துன்பங்களில் இருந்து நல்லவன்
தப்பித்துக்ெகாள்கிறான். அத்துன்பமானது
தீயவர்களுக்குப் ேபாய்ச ேசரும்.

9 தீயவன், தன் ெசாற்களால் பிறைரப்
புண்படுத்துவான். ஆனால் நல்லவர்கேளா
தங்களுைடய ஞானத்தால் காப்பாற்றப்படுவார்கள்.

10 நல்லவர்கள் ெவற்றிெபறும்ேபாது, நகரம்
முழுவதும் மகிழும். ெகட்டவர்கள் அழியும் ேபாது
ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு சத்தமிடுவார்கள்.

11 உத்தமமானவர்கள் இருந்து ஆசீர்வதிப்பதால்
நகரம் சிறப்புைடயதாகிறது. தீயவர்களின் ேபச்சால்
நகரம் அழிந்துேபாகிறது.

12 ஒருவன் நல்லுணர்வு இல்லாதவனாக
இருந்தால் பக்கத்தில் உள்ளவர்கைளப்பற்றி
அவதூறாகப் ேபசுகிறான். ஆனால் ஞானம்
உள்ளவேனா எப்ேபாது அைமதியாக இருக்க
ேவண்டும் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்கிறான்.

13 அடுத்தவனது இரகசியங்கைளச் ெசால்லும்
யாைரயும் நம்ப இயலாது. ஆனால் நம்பத் தகுந்த
ஒருவன் ெபாய்ச் ெசய்திகைளப் பரப்பமாட்டான்.

14 பலவீனமான தைலவர்கைள உைடய நாடு
வீழ்ந்துேபாகும். ஆனால் பல நல்ல ஆேலாசைன
உைடயவர்கள் நாட்ைடக் காப்பாற்றுகிறார்கள்.

15 நீ அடுத்தவனது கடைனத் தீர்ப்பதாக
வாக்களித்திருந்தால் அதனால் வருத்தப்படுவாய். நீ
இத்தைகய ெசயல்கைள மறுத்துவிட்டால்
பாதுகாப்பாக இருப்பாய்.

16 கருைணயும் ஒழுக்கமும் உள்ள ெபண்
மதிக்கப்படுவாள். வல்லைமயுள்ளவர்கேளா
ெசல்வத்ைத மட்டுேம ெபறுவார்கள்.

17 இரக்கமுள்ள மனிதன் நன்ைமைய
அைடகிறான். ஆனால் ேமாசமான மனிதேனா
தன்ைனத்தாேன அழித்துக்ெகாள்கிறான்.

18 தீயவேனா ஜனங்கைள ஏமாற்றி ெபாருைளக்
கவர்ந்துெகாள்கிறான். ஆனால் நல்லவனாகவும்
ேநர்ைமயானவனாகவும் இருக்கிறவன்
உண்ைமயான பரிசிைனப் ெபறுகிறான்.

19 உண்ைமயில் நன்ைமயானது
வாழ்ைவக்ெகாண்டுவரும். ஆனால் தீயவர்கேளா
தீைமையப் பின்ெதாடர்ந்து மரணத்ைத
அைடகின்றனர்.
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20 தீைம ெசய்ய விரும்புகிறவர்கைள கர்த்தர்
ெவறுக்கிறார். ஆனால் நன்ைம ெசய்ய
முயல்பவர்களில் மகிழ்ச்சி அைடகிறார்.

21 தீயவர்கள் தண்டைன ெபறுவது உண்ைம.
நல்லவர்கேளா விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.

22 அழகான ெபண் முட்டாளாக இருப்பது,
பன்றியின் மூக்கில் உள்ள ெபான் மூக்குத்திக்குச்
சமம்.

23 நல்லவர்கள் தாம் விரும்புவைதப்
ெபறுவார்களானால் அதனால் மிகுந்த நன்ைம
விைளயும். தீயவர்கள் தாம் விரும்புவைதப்
ெபறுவார்களானால் அதனால் ெதால்ைலகேள
விைளயும்.

24 ஒருவன் தாராளமாகக்ெகாடுத்தால் அவன்
ேமலும், ேமலும் ெபறுவான். ஆனால் ஒருவன்
ெகாடுக்க மறுத்தால் பிறகு அவன் ஏழ்ைமயாவான்.

25 ஒருவன் தாராளமாகக்ெகாடுத்தால் அவன்
லாபம் அைடகிறான். நீ அடுத்தவர்களுக்கு
உதவினால் நீயும் நன்ைம ெபறுவாய்.

26 தானியங்கைளக் கட்டிைவத்து விற்க
மறுப்பவர்கள்மீது ஜனங்கள் ேகாபம் அைடகிறார்கள்.
ஆனால் தானியங்கைள மற்றவர்களுக்கு
விற்பவர்கள்ேமல் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சி
அைடகின்றனர்.

27 நன்ைம ெசய்ய முயலுகிற ஒருவைன ஜனங்கள்
மதிக்கின்றனர். ஆனால் தீைம ெசய்கிறவேனா
துன்பத்ைதத் தவிர ேவறு எைதயும் ெபறுவதில்ைல.

28 தன் ெசல்வத்ைத மட்டும் நம்புகிறவன் காய்ந்த
இைலையப் ேபான்று உதிர்ந்து விழுகிறான். ஆனால்
நல்லவேனா பச்ைசயான இைலையப்ேபான்று
வளர்கிறான்.

29 ஒருவன் தன் குடும்பத்தின் துன்பத்துக்குக்
காரணமாக இருந்தால், அவன் எைதயும்
ெபறமாட்டான். அேதாடு அறிவில்லாதவன் முடிவில்
ஞானமுள்ளவனுக்குச் ேசைவ ெசய்ய
கட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.

30 நல்லவன் ெசய்கிற ெசயல்கள் எல்லாம் வாழ்வு
தரும் மரம் ேபான்றைவ. ஞானமுள்ளவன்
ஜனங்களுக்குப் புதிய
வாழ்க்ைகையக்ெகாடுக்கிறான்.

31 பூமியில் நல்லவர்கள் தமக்குரிய ெவகுமதிையப்
ெபறும்ேபாது, தீயவர்களும் தங்களுக்குப்
ெபாருத்தமானைதப் ெபறுவார்கள்.

ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக விரும்பினால்,
அவனது தவறிைன மற்றவர்கள் சுட்டிக்
காட்டும்ேபாது ேகாபம் ெகாள்ளாமல்

இருக்க ேவண்டும். அைத ெவறுக்கிறவேனா
முட்டாளாகக் கருதப்படுகிறான்.

2 நல்லவர்களில் கர்த்தர் மகிழ்ச்சி அைடகிறார்.
ஆனால் தீயவன் தண்டைன ெபறும்படி கர்த்தர்
தீர்ப்பளிக்கிறார்.

3 தீயவர்கள் என்ெறன்றும் பாதுகாப்பாக இருக்க
முடியாது. ஆனால் நல்லவர்கேளா பாதுகாப்பாக
இருக்கின்றனர்.

4 நல்ல மைனவிைய அைடந்த கணவன்
மகிழ்ச்சியாகவும் ெபருைம உைடயவனாகவும்
இருக்கிறான். ஆனால் ஒருெபண் தன் கணவைன
அவமானப்பட ைவத்தால், அவள் அவனது உடம்ைப
உருக்கும் ேநாய் ேபான்று கருதப்படுகிறாள்.

5 நல்லவர்கள் தாம் ெசய்யத் திட்டமிட்டவற்ைறச்
சரியாகவும் ேநர்ைமயாகவும் ெசய்துவிடுகின்றனர்.
ஆனால் தீயவர்கள் ெசால்லுகின்றவற்ைற மட்டும்
நம்பாேத.

6 தீயவர்கள் தம் வார்த்ைதகளால் பிறைரப்
புண்படுத்துவார்கள். ஆனால் நல்லவர்களின்
வார்த்ைதகள் மற்றவர்கைள ஆபத்திலிருந்து
காப்பாற்றும்.

7 தீயவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்; அவர்களில்
எதுவும் மிச்சம் இராது. ஆனால் நல்லவர்கைள
ஜனங்கள் அவர்கள் காலத்திற்குப் பின்பும் நீண்ட
காலம் நிைனவுகூருவார்கள்.

8 ஞானமுள்ளவர்கைள ஜனங்கள் ேபாற்றுவார்கள்.
ஆனால் அறிவில்லாதவர்கைள ஜனங்கள்
மதிப்பதில்ைல.

9 ஒருவன் ஆகாரமில்லாதவனாக இருந்தும்
தன்ைன முக்கிய மனிதனாகக் காட்டுவைதக்
காட்டிலும் கடினமாக உைழக்கும் சாதாரண
மனிதனாக இருப்பேத நல்லதாகும்.

10 நல்லவன் தன் மிருகங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்கிறான். ெகட்டவேனா கருைண
உள்ளவனாக இருக்கமாட்டான்.

11 தன் நிலத்தில் ேவைலெசய்கிற விவசாயி
தனக்குரிய உணைவப் ெபறுகிறான். ஆனால் பயனற்ற
சிந்தைனகளில் ேநரத்ைத வீணாக்குகிறவன்
முட்டாளாகிறான்.

12 தீயவர்கள் எப்ேபாதும் தவறானவற்ைறச்
ெசய்யேவ விரும்புவார்கள். ஆனால் நல்லவர்கள்
ேவர்கைளப்ேபான்று ஆழமாகப் ேபாகும் ஆற்றல்
ெகாண்டுள்ளனர்.

13 தீயவன் முட்டாள்தனமானவற்ைறச் ெசால்லி
அவ்வார்த்ைதகளாேலேய அகப்பட்டுக்ெகாள்கிறான்.
ஆனால் நல்லவன் இத்தைகய துன்பங்களிலிருந்து
தப்பித்துக்ெகாள்கிறான்.

14 ஒருவன் தான் ெசால்கிற நல்லவற்றுக்காகப்
பரிசுெபறுகிறான். இதுேபாலேவ அவன் ெசய்கிற
ேவைலயும் பலனளிக்கிறது.

15 அறிவில்லாதவன் தனது வழிையேய சிறந்த வழி
என்று நிைனத்துக்ெகாள்கிறான். ஆனால்
ஞானமுள்ளவேனா மற்றவர்கள் ெசால்லுவைதக்
கவனிக்கிறான்.

16 அறிவில்லாதவன் சுலபமாகக்
கவைலயைடகிறான். ஆனால் அறிவுள்ளவேனா
மற்றவர்கள் தவறாகப் ேபசுவைத
மன்னித்துவிடுகிறான்.

17 ஒருவன் உண்ைமையப் ேபசுபவனாக
இருந்தால் அவன் ெசால்பவற்றில் ேநர்ைம
இருக்கும். ஆனால் ஒருவன் ெபாய் ெசான்னால் அது
அவைனத் துன்பத்திற்ேக அைழத்துச் ெசல்லும்.

18 ஒருவன் சிந்திக்காமல் ேபசினால்
அவ்வார்த்ைதகள் வாைளப்ேபான்று மற்றவர்கைள
துன்புறுத்தும். ஆனால் ஞானமுள்ளவேனா தான்
ெசால்பவற்றில் எச்சரிக்ைகயாக இருப்பான்.
அவனது வார்த்ைதகள் புண்ைணக் குணப்படுத்தும்.

19 ஒருவன் ெபாய் ெசான்னால் அவ்வார்த்ைதகள்
வீணாகிப்ேபாகும். ஆனால் உண்ைம
என்ெறன்ைறக்கும் வாழும்.

20 தீயவர்கள் எப்ெபாழுதும் துன்பம் ெசய்யேவ
எண்ணுவார்கள். ஆனால் சமாதானத்திற்காக
ேவைலெசய்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
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21 நல்லவர்கள் கர்த்தரால் பாதுகாப்பாக
ைவக்கப்படுவார்கள். ஆனால் தீயவர்களுக்ேகா
நிைறய துன்பங்கள் இருக்கும்.

22 கர்த்தர் ெபாய் ெசால்லுபவர்கைள
ெவறுக்கிறார். ஆனால் கர்த்தர் உண்ைம
ெசால்பவர்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.

23 அறிவுள்ளவன் தனக்குத் ெதரிந்த
எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லமாட்டான். ஆனால்
அறிவில்லாதவேனா எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி
தன்ைன முட்டாளாகக் காட்டிக்ெகாள்வான்.

24 கடினமாக உைழக்கிறவர்கள் மற்ற
உைழப்பாளிகளுக்கு ெபாறுப்பாளி ஆவார்கள்.
ேசாம்ேபறிேயா அடிைமையப்ேபான்று மற்றவர்களின்
கீழ் ேவைலெசய்வான்.

25 கவைலயானது ஒருவனின் மகிழ்ச்சிைய
எடுத்துவிடும். ஆனால் இரக்கமான வார்த்ைதகள்
ஒருவைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தும்.

26 தான் ேதர்ந்ெதடுக்கிற நண்பர்கைளப்பற்றி
நல்லவன் மிகுந்த எச்சரிக்ைகயாக இருப்பான்.
ஆனால் தீயவர்கேளா ெகட்ட நண்பர்கைளேய
ேதர்ந்ெதடுப்பார்கள்.

27 ேசாம்ேபறி தான் விரும்பியவற்ைற ெசய்து
முடிப்பதில்ைல. ஆனால் கடினமாக
உைழக்கிறவனிடம் ெசல்வம் வந்து ேசரும்.

28 நீ சரியாக வாழ்ந்தால் உண்ைமயான
வாழ்க்ைகைய அைடவாய். அதுேவ என்ெறன்றும்
வாழ்வதற்குரிய வாழ்வாகும்.

ஒரு ஞானமுள்ள குமாரன்,
தான்ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று தன்
தந்ைத கூறும்ேபாது அவன் அதைனக்

கவனமாகக் ேகட்பான். ஆனால் வீண்
ெபருைமயுள்ளவேனா, ஜனங்கள் தன்ைனத் திருத்த
முயலும்ேபாது கவனிப்பதில்ைல.

2 நல்லவர்கள், தாம் ெசால்லுகிற
நல்லவற்றுக்காகத் தகுந்த ெவகுமதிகைள
அைடகிறார்கள். ஆனால் தீயவர்கேளா எப்ெபாழுதும்
தவறானவற்ைறச் ெசய்ய விரும்புகின்றனர்.

3 ஒருவன் தான் ெசால்லுகின்றவற்றில்
எச்சரிக்ைகேயாடு இருந்தால் அது அவன் வாழ்ைவக்
காப்பாற்றும். ஆனால் சிந்தித்துப் பார்க்காமல்
ேபசுகின்றவர்களின் வாழ்க்ைக அழிந்துப்ேபாகும்.

4 ேசாம்ேபறி பலவற்ைற விரும்புவான், ஆனால்
அவனால் அவற்ைற அைடய முடிவதில்ைல. ஆனால்
கடினமாக உைழக்கிறவர்கள் தாம் விரும்புவைதப்
ெபற் றுக்ெகாள்வார்கள்.

5 நல்லவர்கள் ெபாய்ைய ெவறுக்கிறார்கள்.
தீயவர்கேளா அவமானமைடவார்கள்.

6 நல்ல குணமானது ேநர்ைமயானவர்கைளக்
காப்பாற்றுகிறது. ஆனால் தீைமேயா பாவங்கைள
ேநசிக்கிறவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.

7 சிலர் ெசல்வந்தர்கைளப்ேபான்று
நடிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களிடம் எதுவுமில்ைல.
மற்றும் சிலேரா ஏைழையப்ேபான்று நடிக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயில் ெசல்வந்தர்களாக
இருப்பார்கள்.

8 ெசல்வமுள்ளவன் சில சமயங்களில் தன்
உயிைரக் காப்பாற்ற ஒரு ெதாைகையச் ெசலுத்த
ேவண்டியதாயிருக்கும். ஆனால் ஏைழக்கு
இதுேபான்ற மிரட்டல்கள் எதுவும் ஏற்படாமல்
இருக்கும்.

9 ஒரு நல்லவன் பிரகாசமாக எரிகிற
விளக்ைகப்ேபான்றவன். ெகட்டவேனா இருண்டு
ேபாகிற விளக்ைகப்ேபான்றவன்.

10 மற்றவர்கைளவிட தம்ைமச் சிறந்தவர்களாக
நிைனப்பவர்கள் துன்பத்ைதேய
உருவாக்குகிறார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள்
ெசால்வைதக் கவனிப்பவர்கள் ஞானம்
உைடயவர்கள்.

11 ஒருவன் பணம் ெபறுவதற்காக மற்றவைன
ஏமாற்றலாம். பிறகு அப்பணமும் அவைன விட்டு
உடனடியாகப் ேபாய்விடும். ஆனால் கடினமாக
சம்பாதிக்கிறவனின் பணமானது ெமன்ேமலும்
வளர்ந்து ெபருகும்.

12 நம்பிக்ைக எதுவும் இல்லாவிட்டால் மனம்
ேசார்வைடயும். நீ விரும்புவதுேபால எல்லாம்
நடந்தால் நீ மகிழ்ச்சியால் நிரப்பப்படுவாய்.

13 மற்றவர்கள் உதவிெசய்ய முயற்சிக்கும்ேபாது
ஒருவன் அவர்களது வார்த்ைதகைளக் கவனிக்காமல்
புறக்கணித்தால், பிறகு அவன் தனக்குத்தாேன
துன்பத்ைத வரவைழத்துக்ெகாள்கிறான். ஆனால்
மற்றவர்கள் ெசால்வைதக் கவனிக்கிறவன் அதற்கு
தகுந்த ெவகுமதிையப் ெபறுகிறான்.

14 ஞானம் உள்ளவனின் ேபாதைனகள் வாழ்ைவத்
தரும். அந்த வார்த்ைதகள் துன்ப காலத்தில் உதவும்.

15 புரிந்துெகாள்ளும் நல்ல உணர்வுள்ளவர்கைள
ஜனங்கள் விரும்புவார்கள். ஆனால் நம்ப
முடியாதவர்கள் வாழ்வு கடினமாகிப்ேபாகிறது.

16 ஞானமுள்ளவர்கள் எைதயும் ெசய்வதற்கு முன்
சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் அறிவில்லாதவர்கேளா,
தம் ெசயல்கள் மூலம் தமது முட்டாள்தனத்ைதக்
காட்டிக்ெகாள்வார்கள்.

17 ஒரு தூதுவைன நம்ப முடியாவிட்டால்
அவைனச் சுற்றிலும் துன்பங்கேள ஏற்படும். ஆனால்
ஒருவன் நம்பிக்ைகக்கு உரியவனாக இருந்தால்
சமாதானம் உண்டாகும்.

18 ஒருவன் தன் தவறுகளிலிருந்து பாடம்
கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால், அவன் ஏைழயாகவும்
அவமானத்துக்குரியவனாகவும் இருப்பான். ஆனால்
தான் விமர்சிக்கப்படும்ேபாதும்
தண்டைனக்குட்படும்ேபாதும் கவனிக்கிறவன் பயன்
அைடகிறான்.

19 ஒருவன் ஒன்ைற விரும்பி, அதைனப்
ெபற்றுக்ெகாண்டால் அவன் மகிழ்ச்சி அைடகிறான்.
ஆனால் முட்டாள்கேளா தீயைத விரும்பி, மாற
மறுக்கிறார்கள்.

20 ஞானமுள்ளவர்கேளாடு நட்பாக இரு, நீயும்
ஞானம் அைடவாய். ஆனால் நீ முட்டாள்கைள
நண்பர்களாக்கினால் உனக்குத் துன்பங்கள் ஏற்படும்.

21 பாவிகள் எங்ேக ேபானாலும் துன்பங்கள்
அவர்கைளத் துரத்தும். ஆனால் நல்லவர்களுக்கு
நல்லைவேய நடக்கும்.

22 நல்லவர்களுக்குத் தம் பிள்ைளகளுக்கும்
ேபரப்பிள்ைளகளுக்கும் ெகாடுக்கிற அளவிற்குச்
ெசல்வம் இருக்கும். தீயவர்களிடம் உள்ள
அைனத்ைதயும் முடிவில் நல்லவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

23 ஒரு ஏைழ, ஏராளமான விைளச்சைலத் தரும்
நல்ல நிலத்ைத ைவத்திருக்கலாம், ஆனால் அவன்
தவறான தீர்மானங்கள் ெசய்தால் பட்டினியாக
இருப்பான்.
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24 ஒருவன் உண்ைமயாகேவ தன் பிள்ைளகைள
ேநசித்தால், அவர்கள் தவறு ெசய்யும் ேபாது
அவற்ைறத் திருத்தேவண்டும். நீ உன் குமாரைன
ேநசித்தால் அவனுக்குச் சரியான பாைதையப்
ேபாதிக்க ேவண்டும்.

25 நல்லவர்கள், தமக்கு எது ேதைவேயா
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ஆனால்
தீயவர்கேளா, முக்கியமானவற்ைறப் ெபறாமேலேய
இருப்பார்கள்.

ஞானமுள்ள ெபண் தன் ஞானத்தால் ஒரு
வீடு எவ்வாறு அைமயேவண்டுேமா அவ்வாறு
உருவாக்குகிறாள். ஆனால் அறிவற்ற

ெபண்ேணா தன் முட்டாள்தனமான ெசயலால் தன்
வீட்ைடேய அழித்துவிடுகிறாள்.

2 சரியான வழியில் வாழ்கிறவர்கள் கர்த்தைர
மதிக்கிறார்கள். ஆனால் ேநர்ைமயாக இல்லாதவன்
கர்த்தைர ெவறுக்கிறான்.

3 அறிவற்றவனின் வார்த்ைதகள் அவனது
துன்பத்திற்குக் காரணமாகின்றன. ஆனால்
ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள் அவைனக்
காக்கும்.

4 ேவைல ெசய்வதற்கு எருதுகள் இல்லாவிட்டால்
களஞ்சியங்கள் ெவறுைமயாக இருக்கும்.
எருதுகளின் பலத்ைதப் பயன்படுத்தி ஜனங்கள் அதிக
விைளச்சைலப் ெபறமுடியும்.

5 உண்ைமயானவன் ெபாய் ெசால்வதில்ைல.
அவேன ஒரு நல்ல சாட்சியாக இருக்க முடியும்.
ஆனால் நம்பத் தகாதவேனா உண்ைமையச்
ெசால்வதில்ைல. அவன் ஒரு ெபாய் சாட்சிக்காரன்.

6 ேதவைனக் ேகலிச்ெசய்பவர்கள் ஞானத்ைதத்
ேதடலாம். ஆனால் அவர்கள் அதைனக்
கண்டைடயமாட்டார்கள். ேதவைன நம்புகிறவர்கள்
உண்ைமயான ஞானமுைடயவர்கள். அவர்களுக்கு
அறிவு எளிதாக வரும்.

7 முட்டாேளாடு நட்புெகாள்ளாேத. உனக்கு
ேபாதிக்கும் அளவுக்கு அவனிடம் எதுவும் இல்ைல.

8 புத்திசாலிகள் அறிவுள்ளவர்கள். ஏெனன்றால்
அவர்கள் தாம் ெசய்யப்ேபாவைதப்பற்றி
எச்சரிக்ைகேயாடு சிந்திக்கிறார்கள். ஏமாற்றிப்
பிைழத்துவிடலாம் என்று நிைனக்கிற காரணத்தால்
அறிவீனர்கள் முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள்.

9 மூடர்கள் தாம் ெசய்யும் தவறான ெசயல்களுக்கு
தண்டைன வழங்கப்படும் என்ற கருத்ைத ஏளனம்
ெசய்கின்றனர். ஆனால் அறிவாளிகேளா
ஏற்புைடயவர்கள் ஆவதற்குப் ெபரும் முயற்சி
ெசய்வார்கள்.

10 ஒருவன் வருத்தமாயிருந்தால் அந்த
வருத்தத்ைத அவனால் மட்டுேம உணர்ந்துெகாள்ள
முடியும். இதுேபாலேவ ஒருவனது மகிழ்ச்சிையயும்
அவனால் மட்டுேம உணர்ந்துெகாள்ள முடியும்.

11 தீயவனின் வீடு அழிக்கப்படும். நல்லவனின் வீடு
என்றும் வாழும்.

12 ஜனங்கள் சில வழிகைளச் சரியானது என்று
எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவ்வழி
மரணத்திற்ேக அைழத்துச் ெசல்லும்.

13 ஒருவன் ெவளிேய சிரித்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்
உள்ேள ேசாகமாக இருக்கலாம். அச்சிரிப்புக்குப்
பிறகும்கூட, அத்துயரமானது அவேனாேடேய
இருக்கிறது.

14 தீயவர்கள் தாம் ெசய்யும் தவறுகளுக்குத்
தண்டைன ெபறுவார்கள். நல்லவர்கள் தாம் ெசய்யும்
நற்ெசயல்களுக்காக விருது ெபறுகிறார்கள்.

15 முட்டாள் தான் ேகட்கிற அைனத்ைதயும்
நம்புகிறான். ஆனால் அறிவுள்ளவேனா
எல்லாவற்ைறப்பற்றியும் ஆழமாகச் சிந்திக்கிறான்.

16 அறிவுள்ளவன் கர்த்தைர மதித்து,
தீயவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பான். ஆனால்
அறிவற்றவேனா எைதயும் சிந்திக்காமல் ெசய்வான்;
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கமாட்டான்.

17 விைரவில் ேகாபம்ெகாள்கிறவன்
முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளேய ெசய்வான்.
ஆனால் அறிவுள்ளவேனா ெபாறுைமயாக இருப்பான்.

18 அறிவற்றவர்கள் தங்கள் மூடத்தனத்திற்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அறிவாளிகேளா
ஞானத்ைதேய ெவகுமதியாகப் ெபறுவார்கள்.

19 நல்லவர்கள் தீயவர்களுக்கு எதிராக ெவற்றிப்
ெபறுவார்கள். தீயவர்கள் அவர்களின் உதவிக்காகக்
ெகஞ்சும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள்.

20 ஏைழகளுக்கு அவர்களுைடய பக்கத்து
வீட்டாரும்கூட நண்பர்களாக இருப்பதில்ைல.
ஆனால் ெசல்வர்களுக்ேகா ஏராளமான நண்பர்கள்.

21 உனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கைளப்பற்றி
ெகட்டவற்ைற நிைனயாேத. நீ மகிழ்ச்சியாக
இருக்கேவண்டும் என்று நிைனத்தால், ஏைழ
ஜனங்களிடம் இரக்கமாக இரு.

22 தீைமபுரியத் திட்டமிடும் எவனுேம தவறு
ெசய்தவனாகிறான். ஆனால் ஒருவன் நன்ைம ெசய்ய
முயல்வதால் நிைறய நண்பர்கைளப் ெபறுகிறான்.
எல்ேலாரும் அவைன ேநசித்து நம்புகின்றனர்.

23 நீ கடினமாக உைழத்தால் உனக்குத்
ேதைவயானைத நீ ெபறுவாய். ஆனால் நீ எைதயும்
ெசய்யாமல் ேபசிக்ெகாண்ேட இருந்தால்
ஏைழயாவாய்.

24 அறிவுள்ளவர்கள் ெசல்வத்தால்
ெவகுமதிகைளப் ெபறுவர். ஆனால்
அறிவற்றவர்கேளா முட்டாள்தனத்ைதேய
ெபறுகின்றனர்.

25 உண்ைமையப் ேபசுகிறவர்கள் மற்றவர்களுக்கு
உதவியாக இருக்கிறார்கள். ெபாய் ெசால்லுகிறவன்
மற்றவர்களின் மனைதப் புண்படுத்துகிறான்.

26 கர்த்தைர மதிக்கிறவன் பாதுகாப்பாக
இருப்பான். அவனது பிள்ைளகளும் பாதுகாப்பாக
வாழ்வார்கள்.

27 கர்த்தைர மதிப்பது உண்ைமயான வாழ்ைவத்
தரும். அது அவன் மரண வைலயில் விழாமல்
அவைனக் காப்பாற்றும்.

28 ஒரு ராஜா ஏராளமான ஜனங்கைள ஆட்சி
ெசய்தால் அவன் ெபரியவன் ஆகிறான். ஆனால்
ஆளுவதற்கு ஜனங்கள் இல்லாதவேனா ஒன்றும்
இல்லாதவன் ஆகிறான்.

29 ெபாறுைமயுள்ளவன் மிகவும் புத்திசாலி.
விைரவில் ேகாபப்படுபவன் முட்டாள் என்பைதக்
காட்டிக்ெகாள்கிறான்.

30 மனதில் சமாதானம் உள்ள ஒருவன், உடலிலும்
ஆேராக்கியமாக இருப்பான். ஆனால்
ெபாறாைமேயா ேநாய்களுக்குக் காரணமாகிறது.

31 ஏைழகளுக்குத் துன்பம் ெசய்கிறவன்
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசய்யாதவன் எனக்
காண்பித்துக்ெகாள்கிறான். ஏெனன்றால்
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இருவைரயும் ேதவேன பைடத்துள்ளார். ஆனால்
ஒருவன் ஏைழகளிடம் தயவாக இருந்தால் அவன்
ேதவைனயும் மகிைமப்படுத்துகிறான்.

32 தீய மனிதன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்தினால்
ேதாற்கடிக்கப்படுவான். ஆனால் நல்ல மனிதேனா
மரணகாலத்திலும் கூட அைடக்கலம் ெபறுவான்.

33 அறிவுள்ளவன் அறிவுள்ளைவகைளேய
சிந்திக்கிறான். ஆனால் அறிவற்றவர்கேளா
அறிைவப்பற்றிக்ெகாஞ்சமும்
அறிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

34 நல்ல குணம் நாட்ைடப்
ெபருைமக்குரியதாக்கும். ஆனால் பாவேமா
ஜனங்கைள ெவட்கப்பட ைவக்கும்.

35 அறிவுள்ள தைலவர்கள் இருந்தால் ராஜா
மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பான். ஆனால்
முட்டாள்தனமான தைலவர்கள்ேமல் ராஜா
ேகாபப்படுவான்.

ஒரு சமாதானமான பதில் ேகாபத்ைத
மைறயச்ெசய்யும். ஆனால் கடுைமயான
பதிேலா ேகாபத்ைத அதிகப்படுத்தும்.

2 அறிவுள்ளவன் ேபசும்ேபாது மற்றவர்கள் அைதக்
ேகட்க விரும்புவார்கள். ஆனால் அறிவற்றவன்
முட்டாள்தனமாகேவ ேபசுவான்.

3 எல்லா இடங்களிலும் என்ன நைடெபறுகிறது
என்று கர்த்தர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
நல்லவர்கள் தீயவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.

4 தயவான வார்த்ைதகள் வாழ்வளிக்கும் மரம்
ேபான்றது. ஆனால் ெபாய்யான வார்த்ைதகள்
மனிதனின் ஆவிைய அழித்துவிடும்.

5 முட்டாள்தனமான மனிதன் தன் தந்ைதயின்
அறிவுைரகைளக் ேகட்க மறுத்துவிடுவான். ஆனால்
அறிவுள்ளவேனா, ஜனங்கள் தனக்குப்
ேபாதிக்கவரும்ேபாது கவனித்துக் ேகட்கிறான்.

6 நல்லவர்கள் பலவற்றில் ெசல்வந்தர்களாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால் தீய
மனிதனிடத்திலுள்ளைவ அவைனத் துன்பத்திற்குக்
காரணமாக்குகின்றன.

7 அறிவுள்ளவர்கள் ேபசும் ேபச்சு உனக்குப் புதிய
தகவல்கைளத் தருபைவயாக இருக்கும்.
அறிவில்லாதவர்கள் ேபசுவேதா ேகட்கப்
பயனில்லாததாக இருக்கும்.

8 தீயவர்கள் ெகாடுக்கிற பலிகைள கர்த்தர்
ெவறுக்கிறார். ஆனால் நல்லவர்களின் ெஜபங்கைளக்
ேகட்பதில் கர்த்தர் மகிழ்கிறார்.

9 தீயவர்களின் வாழ்க்ைக முைறைய கர்த்தர்
ெவறுக்கிறார். நல்லவற்ைறச் ெசய்ய
முயல்கிறவர்கைள கர்த்தர் ேநசிக்கிறார்.

10 ஒருவன் தவறாக வாழத்ெதாடங்கினால் அவன்
தண்டிக்கப்படுவான். கண்டிக்கப்படுவைத
ெவறுப்பவன் அழிக்கப்படுவான்.

11 கர்த்தருக்கு எல்லாம் ெதரியும். மரண
இடத்திலும் என்ன நடக்கும் என்பைதயும் அவர்
அறிவார். எனேவ கர்த்தர் ஜனங்களின் மனதிலும்
இருதயத்திலும் என்ன இருக்கிறது என்பைத
நிச்சயமாகேவ அறிவார்.

12 அறிவற்றவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது தான் சுட்டிக்
காட்டப்படுவைத ெவறுக்கிறான். அவன்
அறிவுள்ளவர்களிடம் அறிவுைரக் ேகட்பைத
ெவறுக்கிறான்.

13 ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் அவனது
முகம் அதைனக் காட்டிவிடும். ஆனால் ஒருவன் தன்
இருதயத்தில் துக்கம் உைடயவனாக இருந்தால்
அைத அவனது ஆவி ெவளிப்படுத்தும்.

14 அறிவுள்ளவன் ேமலும் அறிைவப் ெபற
விரும்புகிறான். அறிவில்லாதவேனா ேமலும் முட்டாள்
ஆவைத விரும்புகிறான்.

15 சில ஏைழகள் எப்ேபாதும் துக்கமாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால் மனதில் மகிழ்ச்சி
ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு வாழ்க்ைக ஒரு
விருந்தாகும்.

16 ஒருவன் ஏைழயாக இருந்து கர்த்தைர மதிப்பது
சிறந்ததாகும். ஒருவன் ெசல்வனாக இருந்து
துன்பப்படுவைதவிட இது ேமலானதாகும்.

17 ெவறுப்புள்ள இடத்தில் ஏராளமாக
உண்பைதவிட அன்புள்ள இடத்தில் ெகாஞ்சம்
உண்பேத நல்லது.

18 எளிதில் ேகாபப்படுகிறவர்கள் துன்பங்களுக்குக்
காரணமாக இருக்கிறார்கள்.
ெபாறுைமயுள்ளவர்கேளா
சமாதானத்துக்குரியவர்கள்.

19 எல்லா இடங்களிலும் ேசாம்ேபறி துன்பம்
அைடகிறான். ஆனால் ேநர்ைமயானவனுக்கு வாழ்வு
எளிதாக இருக்கும்.

20 அறிவுள்ள குமாரன் தந்ைதக்கு மகிழ்ச்சிையத்
தருகிறான். ஆனால் அறிவற்றவேனா தாய்க்கு
அவமானத்ைதத் தருகிறான்.

21 முட்டாள்தனமானவற்ைறச் ெசய்வதில்
அறிவற்றவன் மகிழ்கிறான். அறிவுள்ளவேனா
சரியானவற்ைறச் ெசய்வதில் எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கிறான்.

22 ஒருவன் ேபாதுமான அறிவுைரையப்
ெபறாவிட்டால் அவனது திட்டங்கள் ேதால்வியுறும்.
ஆனால் அறிவுள்ளவர்களின் அறிவுைரகைளக்
கவனமுடன் ேகட்கிறவன் தன் ெசயல்களில்
ெவற்றிெபறுகிறான்.

23 நல்ல பதிைலத் தருபவன் மகிழ்ச்சி
அைடகிறான். சரியான ேநரத்தில் சரியான
வார்த்ைதகள் ெசால்வது மிகவும் நல்லது.

24 வாழ்விக்கும் வழிையக் கைடபிடித்துத்
வாழ்வைடயும் நல்லவன், கீழ் ேநாக்கிச் ெசல்லும்
மரணத்தின் பாைதையத் தவிர்த்துவிடுகிறான்.

25 வீண் ெபருைம ெகாண்ட ஒருவனுக்குரிய
எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர் அழிப்பார். ஒரு
விதைவக்குரிய அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
பாதுகாக்கிறார்.

26 கர்த்தர் ெகட்ட எண்ணங்கைள ெவறுக்கிறார்.
ஆனால் கர்த்தர் தயவுமிக்க வார்த்ைதகளில்
மகிழ்கிறார்.

27 ஏமாற்றிப் ெபாருட்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்பவன், தன் குடும்பத்துக்குத் தாேன
துன்பத்ைத வரவைழத்துக்ெகாண்டவனாவான்.
ேநர்ைமயாக இருப்பவனுக்ேகா துன்பம் இல்ைல.

28 நல்லவர்கள் பதில் ெசால்லுமுன்
சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் தீயவர்கள் சிந்திக்கும்
முன்னேர ேபசுகின்றனர். அைவ அவர்களுக்குத்
துன்பம் தரும்.

29 தீயவர்களிடமிருந்து கர்த்தர் ெவகு தூரத்தில்
உள்ளார். ஆனால் நல்லவர்களின் ெஜபங்கைள
எப்ேபாதும் ேகட்கிறார்.
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30 ஒருவனின் புன்னைக மற்றவர்கைள மகிழச்
ெசய்கிறது. நல்ல ெசய்திகள் ஜனங்கைள
நல்லுணர்வுக்ெகாள்ளச் ெசய்கின்றன.

31 நீ தவறு ெசய்கிறாய் என்று ெசால்பவர்கைளக்
கவனிப்பவன் மிகவும் புத்திசாலி ஆகிறான்.

32 ஒருவன் கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால், அவன்
தன்ைனத்தாேன அழித்துக்ெகாள்கிறான். தன்
தவறுகைளச் சுட்டிக்காட்டுகிறவனின் ேபச்ைசக்
கவனிப்பவன் ேமலும் புரிந்துெகாள்கிறான்.

33 கர்த்தைர மதிக்கிறவன் அறிவுள்ளவனாகக்
கற்றுக்ெகாள்கிறான். ஒருவன் உண்ைமயாகேவ
கர்த்தைர மதிப்பதற்கு முன்பு அவன்
பணிவுள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்.

ஜனங்கள் திட்டமிடுகின்றனர். ஆனால்
காரியங்கைள நிைறேவறச் ெசய்பவேரா
கர்த்தர்.

2 ஒருவன் தான் ெசய்வெதல்லாம் சரி என்று
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கின்றான். ஆனால் கர்த்தர்
ெசயல்களின் காரணங்கைள நியாயம் தீர்க்கின்றார்.

3 நீ ெசய்கிற அைனத்து ெசயல்களுக்கும்
கர்த்தரிடம் உதவிக்கு அணுகினால் நீ ெவற்றி
அைடவாய்.

4 ஒவ்ெவாரு காரியத்திற்க்கும் கர்த்தரிடம் ஒரு
திட்டம் உள்ளது. கர்த்தருைடய திட்டத்தில்
தீயவர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள்.

5 மற்றவர்கைளவிடத் தான் சிறந்தவன் என்று
நிைனப்பவர்கைள கர்த்தர் ெவறுக்கிறார். இவ்வாறு
ெபருைமெகாள்கின்றவர்கைள எல்லாம் கண்டிப்பாக
கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

6 உண்ைமயான அன்பும் ேநர்ைமயும் உன்ைனப்
பரிசுத்தமாக்கும். கர்த்தைர மதித்து தீயவற்றிலிருந்து
விலகியிரு.

7 ஒருவன் நல்ல வாழ்க்ைக வாழ்ந்து,
கர்த்தருக்குப் பிரியமானவற்ைறச் ெசய்தால், அவனது
பைகவன்கூட அவனுடன் சமாதானமாக வாழ்வான்.

8 ஒருவன் பிறைர ஏமாற்றி அதிகப் ெபாருள்
சம்பாதிப்பைதவிட நல்ல வழியில் ெகாஞ்சம்
ெபாருள் சம்பாதிப்பது நல்லது.

9 ஒருவன் தான் விரும்புகிறபடிெயல்லாம்
ெசய்வதற்குத் திட்டமிடலாம். ஆனால் எது நடக்க
ேவண்டுெமன முடிவு ெசய்பவர் கர்த்தேர.

10 ராஜா ேபசும்ேபாது, அவனது வார்த்ைதகள்
சட்டமாகும். அவனது முடிவுகள் எப்ெபாழுதும்
சரியாக இருக்கேவண்டும்.

11 எல்லா அளவுக் கருவிகளும் சரியாக இருக்க
ேவண்டும் என்றும், அைனத்து வியாபார
ஒப்பந்தங்களும் ேநர்ைமயாக இருக்கேவண்டும்
என்றும் கர்த்தர் விரும்புகின்றார்.

12 தீைம ெசய்பவர்கைள ராஜாக்கள்
ெவறுக்கின்றனர். நன்ைம அவனது அரசாங்கத்ைத
வலுவுள்ளதாக்கும்.

13 ராஜாக்கள் உண்ைமையக் ேகட்க
விரும்புகின்றனர். ஜனங்கள் ெபாய் ெசால்லாமல்
இருப்பைத ராஜாக்கள் விரும்புகின்றனர்.

14 ராஜாவுக்குக் ேகாபம் வந்தால் அவன்
ஒருவைனக்ெகால்லலாம். அறிவுள்ளவர்கள்
ராஜாைவ எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சி
உைடயவர்களாகச் ெசய்வார்கள்.

15 ராஜா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்ேபாது,
அைனவரின் வாழ்வும் நன்றாக இருக்கும். உன்

காரியங்களால் ராஜா மகிழ்ச்சிெகாண்டாெனனில்,
அது ேமகத்தில் இருந்து வசந்தகால மைழ
ெபாழிவதற்கு ஒப்பாகும்.

16 தங்கத்ைதவிட அறிவு மதிப்புமிக்கது.
புரிந்துெகாள்ளுதல் ெவள்ளிையவிட மதிப்புைடயது.

17 நல்லவர்கள் தம் வாழ்ைவத் தீைமயில் இருந்து
விலக்கி ைவப்பார்கள். தன் வாழ்வில் கவனமாக
இருக்கிற ஒருவன், தன் ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்கிறான்.

18 ஒருவன் கர்வம் ெகாண்டவனாக இருந்தால்
அவன் அழிவின் ஆபத்தில் இருக்கிறான்.
மற்றவர்கைளவிடத் தான் சிறந்தவன் என்று
நிைனப்பவன் ேதால்வியின் ஆபத்தில் இருக்கிறான்.

19 மற்றவர்கைளவிடத் தம்ைமச் சிறந்தவர்களாக
நிைனப்பவர்கேளாடு ெசல்வத்ைதப் பங்கிட்டு
வாழ்வைதவிட பணிவாகவும், ஏைழ ஜனங்கேளாடும்
ேசர்ந்து வாழ்வது சிறந்ததாகும்.

20 ஜனங்களின் ேபாதைனகைளக் கவனமாகக்
ேகட்பவன் பயன் அைடவான். கர்த்தர் ேமல்
நம்பிக்ைக ைவப்பவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான்.

21 ஒருவன் அறிவுள்ளவனாக இருப்பைத ஜனங்கள்
அறிந்துெகாள்வார்கள். வார்த்ைதகைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து கவனமாகப் ேபசுபவன் நிரூபிக்கும்
ஆற்றல் உைடயவனாக இருக்கமுடியும்.

22 அறிவானது ஜனங்களுக்கு உண்ைமயான
வாழ்க்ைகையத் தரும். ஆனால் அறிவற்றவர்கேளா
ேமலும் முட்டாள் ஆவைதேய விரும்புவார்கள்.

23 அறிவுள்ளவர்கள் எப்ெபாழுதும் ேபசுவதற்கு
முன்பு சிந்திப்பார்கள். அவர்கள் ெசால்லும்
வார்த்ைதகள் நல்லைவயாகவும்
உயர்வானைவயாகவும் இருக்கும்.

24 கருைணமிக்க வார்த்ைதகள் ேதைனப்
ேபான்றைவ. அைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள
எளிைமயானைவ, உடல் நலத்திற்கும் நல்லது.

25 ஜனங்களுக்குச் சில வழிகள் சரியானதாக
ேதான்றும். அவ்வழிகள் மரணத்துக்ேக அைழத்துச்
ெசல்லும்.

26 உைழப்பாளியின் பசிதான் அவைனத்
ெதாடர்ந்து உைழக்க ைவக்கிறது. உண்ணும்
ெபாருட்டு ேவைல ெசய்யும் தூண்டுதைலப் பசிேய
ெகாடுக்கிறது.

27 பயனற்றவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்யேவ
திட்டமிடுவான். அவனது அறிவுைர
ெநருப்ைபப்ேபான்று அழிக்கும்.

28 ெதால்ைலைய உருவாக்குகிறவன்
எப்ெபாழுதும் பிரச்சைனகைள
உண்டுபண்ணுகிறான். ெபாய்ச் ெசய்திகைளப்
பரப்புகிறவன் ெநருங்கிய நண்பர்களுக்குள்
துன்பத்ைத ஏற்படுத்துவான்.

29 ெதால்ைலைய உருவாக்குகிறவன் பல
ெதால்ைலகளுக்குக் காரணமாகிறான். தனது
நண்பர்களுக்கு நன்ைம தராத வழிகளில் அவர்கைள
அைழத்துச் ெசல்கிறான். 30 அவன் தன் கண்களால்
ஜாைட ெசய்து சிலவற்ைற அழிக்கத்
திட்டமிடுகிறான். தனது பக்கத்து வீட்டுக்காரைனத்
துன்புறுத்த சிரித்துக்ெகாண்ேட திட்டமிடுகிறான்.

31 நல் வாழ்க்ைக வாழ்பவர்களின் நைர
முடியானது கிரீடத்ைதப் ேபான்று உயர்வானது.

32 வலிைமமிக்க வீரனாக இருப்பைதவிட ஒருவன்
ெபாறுைம மிக்கவனாக இருப்பது நல்லது. ஒரு
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நகரத்ைத அடக்கி ஆள்வைதவிட உன் ேகாபத்ைத
அடக்குவது நல்லது.

33 ஜனங்கள் குலுக்கல் சீட்டு மூலம்
முடிெவடுக்கின்றனர். ஆனால் அைனத்து முடிவுகளும்
ேதவனிடமிருந்ேத வருகின்றன.

எப்ெபாழுதும் வாதமிடுகிறவர்களின்
வீட்டில் முழுச்சாப்பாடு உண்பைதவிட, ஒரு
துண்டு காய்ந்த ெராட்டிைய

சமாதானத்ேதாடு தின்பது நல்லது.
2 அறிவுத்திறமுள்ள ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானின் மூட குமாரைனயும் அடக்கி ஆள்வான்.
அவ்ேவைலக்காரன் குமாரைனப்ேபால நடத்தப்பட்டு,
பரம்பைரச் ெசாத்தில் பங்கும்ெபறுவான்.

3 ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
தூய்ைமப்படுத்தேவ ெநருப்பில் ேபாடுகிறார்கள்.
ஆனால் ஜனங்கள் இதயங்கைள கர்த்தர் ஒருவேர
சுத்தம் ெசய்கிறார்.

4 தீயவர்கள் மற்றவர்கள் ெசால்லும் தீயவற்ைறேய
கவனிக்கின்றனர். ெபாய்யர்கள் ெபாய்ையேய
கவனிக்கின்றனர்.

5 சிலர் ஏைழ ஜனங்கைளக் ேகலிச் ெசய்வார்கள்.
ெதால்ைலகளுக்கு உள்ளானவர்கைளப் பார்த்து
அவர்கள் சிரிப்பார்கள். தம்ைமப் பைடத்த ேதவைன
அவர்கள் மதிப்பதில்ைல என்பைதேய இது
காட்டுகிறது. அத்தீய ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

6 ேபரப்பிள்ைளகள் முதியவர்கைள
மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறார்கள். பிள்ைளகள் தம்
ெபற்ேறார்கைளப்பற்றிப் ெபருைமப்படுகிறார்கள்.

7 அறிவற்றவன் அதிகமாகப் ேபசுவது அறிவுள்ள
ெசயல் அல்ல. இதுேபாலேவ, ஆள்பவன் ெபாய்
ெசால்லுவதும் அறிவுள்ள ெசயல் அல்ல.

8 சிலர், லஞ்சத்ைத இனிைமயான அதிர்ஷ்டப்
ெபாருளாக நிைனக்கிறார்கள். அவர்கள் எங்கு
ேபானாலும் அது பணிையச் ெசய்துமுடிக்கப்
பயன்படுவதாக நிைனக்கிறார்கள்.

9 ஒருவன் ெசய்த தவைற நீ மன்னித்துவிட்டால்
நீங்கள் நண்பர்கள் ஆகலாம். ஆனால் அவன் ெசய்த
தவைறேய ெதாடர்ந்து நீ
நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால் உங்கள் நட்ைப அது
அழித்துவிடும்.

10 சுறுசுறுப்பானவன் தன் தவறுகளிலிருந்தும்
கற்றுக்ெகாள்கிறான். ஆனால் அறிவில்லாதவேனா,
எைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான். நூறு
பாடங்களுக்குப் பிறகும் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.

11 தீயவன் தவறுகைளச் ெசய்யேவ விரும்புகிறான்.
முடிவில் ேதவன் தன் தூதைன அனுப்பி அவைனத்
தண்டிப்பார்.

12 தன் குட்டிகைளப் பறிெகாடுத்த ேகாபம்
ெகாண்ட ெபண் கரடிைய எதிர்ெகாள்வது, மிகவும்
ஆபத்தானது. ஆனால் எப்ெபாழுதும் மூடத்தனமான
ெசயல்கைளச் ெசய்யும் அறிவில்லாதவைனச்
சந்திப்பைதக் காட்டிலும் அது எளிதானது.

13 உனக்கு நன்ைம ெசய்கிறவர்களுக்கு, நீ தீைம
ெசய்யாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ உனது எஞ்சிய
வாழ்க்ைக முழுவதும் துன்பம் அைடவாய்.

14 வாதம் ெசய்ய ஆரம்பிப்பது, ெபரிய
அைணக்கட்டில் துைள விழுந்தது ேபான்றாகும். அது
மிகப் ெபரிதாக ஆவதற்கு முன் வாதத்ைத நிறுத்து.

15 தவேற ெசய்யாதவர்கைளத் தண்டிப்பதும்,
குற்றம் ெசய்தவர்கைள தப்பவிடுவதுமான இரண்டு
காரியங்களும் கர்த்தரால் ெவறுக்கப்படும்.

16 அறிவற்றவனிடம் ெசல்வம் இருந்தால் அது
பயனற்றது. ஏெனன்றால் அவன் தன் ெசல்வத்ைத
அறிைவப் ெபறுவதற்குப் பயன்படுத்தமாட்டான்.

17 ஒரு நண்பன் எப்ெபாழுதும் ேநசிக்கிறான்.
உண்ைமயான சேகாதரன் உனக்கு எப்ெபாழுதும்
உதவுகிறான். துன்ப காலங்களிலும்கூட உதவி
ெசய்கிறான்.

18 அடுத்தவன் கடனுக்கு தான் ெபாறுப்பாளிெயன
அறிவற்றவேன வாக்குறுதி ெகாடுப்பான்.

19 வாதம் ெசய்வதில் மகிழ்ச்சி அைடகிறவன்,
பாவம் ெசய்வதிலும் மகிழ்ச்சியைடகிறான். நீ
உன்ைனேய ெபருைமப்படுத்திப் ேபசினால் நீேய
துன்பங்கைள வரவைழத்துக்ெகாள்கிறாய்.

20 தீயவன் நன்ைம ெபறமட்டான். ெபாய்யன்
துன்பமைடவான்.

21 அறிவற்றவனின் தந்ைத மிகவும் ேசாகம்
அைடவான். அறிவற்றவனின் தந்ைதயால்
மகிழ்ச்சியாக இருக்கமுடியாது.

22 மகிழ்ச்சி என்பது நல்ல மருந்ைதப் ேபான்றது.
ஆனால் துக்கேமா ேநாையப் ேபான்றது.

23 தீயவன் மற்றவர்கைள ஏமாற்றுவதற்காக
இரகசியமாகப் பணத்ைதப் ெபறுகிறான்.

24 அறிவுள்ளவன் மிகச்சிறந்த ெசயல்கைளச்
ெசய்வைதப்பற்றிேய எண்ணிக்ெகாண்டு இருப்பான்.
ஆனால் அறிவற்றவேனா தூரத்து
இடங்கைளப்பற்றிேய கனவு காண்பான்.

25 ஒரு அறிவற்ற குமாரன் தந்ைதக்குத்
துக்கத்ைதத் தருகிறான். அவன் தன்ைனப்
ெபற்ெறடுத்தத் தாய்க்கும் துன்பத்ைதத் தருகிறான்.

26 தவறு ெசய்யாதவைனத் தண்டிப்பது தப்பாகும்.
தைலவர்கள் ேநர்ைமயானவர்களாக
இருக்கும்ேபாது அவர்கைளத் தண்டிப்பதும்
தவறாகும்.

27 அறிவுள்ளவன் தன் வார்த்ைதகைளக்
கவனமாகக் ைகயாளுகிறான். அறிவுள்ளவன் எளிதில்
ேகாபம் ெகாள்ளமாட்டான்.

28 அறிவற்றவனும் அைமதியாக இருந்தால்
அறிவாளிையப்ேபான்று ேதான்றுவான். அவன்
எைதயும் ேபசாவிட்டால், ஜனங்கள் அவைன
அறிவாளியாக நிைனத்துக்ெகாள்வார்கள்.

சிலர் மற்றவர்கைளச் சுற்றி இருப்பைத
விரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம் ெசய்ய
விரும்புவைதேய ெசய்வார்கள். யாேரனும்

இவர்களுக்கு அறிவுைர ெசால்லப்ேபானால், அது
இவர்கைளக் ேகாபமைடயச் ெசய்யும்.

2 மற்றவர்களிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்வைத
அறிவற்றவர்கள் விரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் தம்
ெசாந்த எண்ணங்கைளச் ெசால்வைதேய
விரும்புகின்றனர்.

3 ஜனங்கள் தீயவர்கைள விரும்பமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள் அந்த அறிவற்றவர்கைளக்
ேகலிச்ெசய்வார்கள்.

4 ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள் ஆழமான
ஞானக் கிணற்றிலிருந்து ெவளிேயறும்
நீேராட்டத்ைதப் ேபான்றது.
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5 ஜனங்கைள நியாயந்தீர்ப்பதில் ேநர்ைமயாக
இரு. நீ குற்றம் ெசய்தவர்கைள விட்டுவிடுவாயானால்
அது நல்லவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்ததாக இராது.

6 அறிவற்றவன் தான் ேபசும் வார்த்ைதகளாேலேய
துன்பத்ைத அைடகிறான். அவனது வார்த்ைதகள்
சண்ைடைய மூட்டும்.

7 அறிவற்றவன் ேபசும்ேபாது, அவன் தன்ைனேய
அழித்துக்ெகாள்வான். அவனது ெசாந்த
வார்த்ைதேய அவைன ஆபத்துக்குள்ளாக்கும்.

8 ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் வம்புகைள விரும்பிக்
ேகட்பார்கள். இது அவர்களுக்கு நல்ல உணவு
வயிற்றுக்குள் ேபாவைதப் ேபான்றிருக்கும்.

9 ஒருவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்வது,
ெபாருட்கைள அழிப்பது ேபான்றதாகும்.

10 கர்த்தருைடய நாமத்தில் மிகுந்த பலம் உண்டு.
இது உறுதியான ேகாபுரத்ைதப் ேபான்றது.
நல்லவர்கள் அவரிடம் ஓடிச் ெசன்று பாதுகாப்ைபப்
ெபறுகின்றனர்.

11 ெசல்வந்தர்கள், தங்கள் ெசல்வம் தங்கைளக்
காக்குெமன்று நம்புகின்றனர். அது வலிைமயான
ேகாட்ைடையப்ேபான்றது என எண்ணுகின்றனர்.

12 ெபருைமெகாண்ட ஒருவன் விைரவில்
அழிந்துேபாவான். பணிவாக இருப்பவன் கனத்ைதப்
ெபறுகிறான்.

13 நீ பதில் ெசால்வதற்குமுன்பு, மற்றவர் ேபசி
முடிக்கவிடு. இது உனக்கு அவமானத்ைதத் தராது.
உன்ைன முட்டாளாகவும் ஆக்காது. அப்படியானால்
நீ சிக்கலில் மாட்டிக்ெகாள்ளவும், மூடனாகக்
காணப்படவும்மாட்டாய்.

14 நம்பிக்ைகயுைடய ஒருவன் ேநாயிலிருந்து
விடுபடமுடியும். ஆனால் ஒருவன் தன்ைன இழந்து
ேபானவனாக எண்ணினால் அைனத்து
நம்பிக்ைககளும் ேபாய்விடும்.

15 அறிவுள்ளவன் ேமலும் கற்றுக்ெகாள்ள
விரும்புவான். அவன் மிகுதியான அறிவுக்காகக்
கவனமாகக் ேகட்பான்.

16 நீ முக்கியமான மனிதர்கைளச் சந்திக்கச்
ெசன்றால் அவர்களுக்குப் பரிசு ெகாண்டு ேபா.
அப்ேபாது நீ அவர்கைள எளிதில் சந்திக்கலாம்.

17 இன்ெனாருவன் வந்து ேகள்வி ேகட்கும்வைர
ஒருவன் ேபசுவது சரியானது ேபாலேவ ேதான்றும்.

18 வலிைமயான இரண்டுேபர் வாதம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தால், குலுக்கல் சீட்டு மூலேம
வாதமுடிைவத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.

19 நீ உன் நண்பைன அவமானப்படுத்தினால்,
அவைன வசப்படுத்துவது வலிைமயான சுவர்கைள
உைடய நகரத்ைத ெவல்வைதவிடக்
கடினமானதாகிவிடும். குறுக்குக் கம்பிகள்ெகாண்ட
அரண்மைனக் கதவுகளின் தடுப்ைபப் ேபால
விவாதங்கள் ஜனங்கைளப் பிரிக்கின்றன.

20 நீ ெசால்பைவ உன் வாழ்ைவப் பாதிக்கும். நீ
நன்ைமையச் ெசான்னால் உனக்கு நன்ைம ஏற்படும்.
நீ தீயவற்ைறச் ெசான்னால் உனக்கும் தீைம ஏற்படும்.

21 மரணம் அல்லது வாழ்வு ேநரும்படியாக நாவால்
ேபசமுடியும். எனேவ ேபசுவைத ேநசிக்கிறவர்கள்
அதன் பலைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக
இருக்கேவண்டும்.

22 மைனவிையக் கண்டுபிடிப்பது நன்ைமையக்
கண்டுபிடித்ததற்குச் சமமாகும். கர்த்தர் உன்ேனாடு
மகிழ்ச்சியாய் இருப்பைத அவள் காட்டுகிறாள்.

23 ஒரு ஏைழ உதவிக்காகக் ெகஞ்சுகிறான்.
ஆனால் ெசல்வந்தேனா கடினமாகப் பதில்
ெசால்கிறான்.

24 ேபசிச் சிரிக்க நல்லவர்களாக சில நண்பர்கள்
இருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பன் ெசாந்த
சேகாதரைனவிடச் சிறந்தவன்.

ஒரு முட்டாளாக இருந்து பிறைர
ஏமாற்றிப் ெபாய் ெசால்கிறவனாக
இருப்பைதவிட ஏைழயாகவும்

ேநர்ைமயானவனாகவும் இருப்பது நல்லது.
2 சிலவற்ைறப்பற்றி பரவசப்படுவது ேபாதாது. நீ
ெசய்வது என்ன என்று உனக்குத் ெதரியேவண்டும்.
எைதயாவது அவசரமாகச் ெசய்வாயானால் அைதத்
தவறாகச் ெசய்துவிடுவாய்.

3 ஒருவனது ெசாந்த முட்டாள்தனம் அவனது
வாழ்ைவ அழித்துவிடும். ஆனால் அவன் கர்த்தர் மீது
பழி ெசால்லுவான்.

4 ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருந்தால், அவனது
ெசல்வம் பல நண்பர்கைளத் தரும். ஆனால் ஒருவன்
ஏைழயாக இருந்தால் எல்லா நண்பர்களும்
அவைனவிட்டு விலகுவார்கள்.

5 இன்ெனாருவனுக்கு எதிராகப் ெபாய்
ெசால்பவன் தண்டிக்கப்படுவான். ெபாய்
ெசால்பவனுக்குப் பாதுகாப்பில்ைல.

6 ஆள்பவேராடு நட்புக்ெகாள்ளேவ பலரும்
விரும்புகின்றனர். ேமலும், பரிசு தருபவேராடு
நட்புக்ெகாள்ள ஒவ்ெவாருவரும் விரும்புகின்றனர்.

7 ஒருவன் ஏைழயாக இருந்தால், அவனது
குடும்பம் கூட அவனுக்கு எதிராக இருக்கும். அவனது
நண்பர்களும்கூட அவைன விட்டு விலகுவார்கள்.
அந்த ஏைழ அவர்களிடம் உதவி ேகட்கலாம்.
எனினும் அவனருகில் அவர்கள் ேபாகமாட்டார்கள்.

8 ஒருவன் உண்ைமயிேலேய தன்ைன ேநசித்தால்,
அறிைவப்ெபறக் கடுைமயாக உைழக்கேவண்டும்.
அவன் கடினமாக முயற்சிெசய்து
புரிந்துெகாள்ளுதைல அைடயேவண்டும். அவன்
அதற்குரிய ெவகுமதிையப் ெபறுவான்.

9 ெபாய்சாட்சி ெசால்பவன் தண்டிக்கப்படுவான்.
ெதாடர்ந்து ெபாய்ெசால்பவன் அழிக்கப்படுவான்.

10 ஒரு முட்டாள் ெசல்வந்தனாகக் கூடாது. இது
ஒரு அடிைம இளவரசைன ஆள்வைதப் ேபான்றது.

11 ஒருவன் அறிவுள்ளவனாக இருந்தால், அந்த
அறிவு அவனுக்குப் ெபாறுைமையத் தரும்.
அவனுக்குத் தீைம ெசய்தவர்கைள மன்னிப்பது
அருைமயானது.

12 ஒரு ராஜா ேகாபத்ேதாடு இருக்கும்ேபாது, அது
சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப்பு ேபான்று இருக்கும். ஆனால்
அவன் உன்ேனாடு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது,
ெமன்ைமயாக மைழ ெபாழிவதுேபான்று இருக்கும்.

13 ஒரு முட்டாள் குமாரன் தன் தந்ைதக்கு
ெவள்ளம்ேபால நிைறயத்
ெதால்ைலகைளக்ெகாண்டு வருகிறான். ஓயாது
குைறகைளச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிற மைனவி
ெசாட்டுச்ெசாட்டாக ஒழுகிக்ெகாண்டிருக்கும்
தண்ணீர் ேபான்றவள். அது மிகவும் துன்புறுத்தும்.

14 ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறார்களிடமிருந்து
வீட்ைடயும் ெசல்வத்ைதயும் ெபறுகிறார்கள். ஆனால்
ஒரு நல்ல மைனவி கர்த்தரிடமிருந்து கிைடக்கும்
ெவகுமதி ஆகும்.
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15 ஒரு ேசாம்ேபறி மிகுந்த உறக்கத்ைதப்
ெபறலாம். ஆனால் அவனுக்கு மிகுந்த பசி இருக்கும்.

16 ஒருவன் சட்டத்திற்குப் பணிந்திருந்தால், அவன்
தன்ைனத்தாேன காத்துக்ெகாள்கிறான். ஆனால்
ஒருவன் அதைன முக்கியமில்ைல என்று கருதினால்,
பின் அவன் ெகால்லப்படுவான்.

17 ஏைழகளுக்குப் பண உதவி ெசய்வது
கர்த்தருக்குக் கடன் ெகாடுப்பது ேபான்றது ஆகும்.
அவர்கள் மீது தயவாய் இருந்ததற்காக கர்த்தர்
அவற்ைறத் திருப்பித் தருவார்.

18 உன் குமாரனுக்குக் கற்றுக்ெகாடு, அவன் தவறு
ெசய்யும்ேபாது தண்டைனெகாடு. அதுதான் ஒேர
நம்பிக்ைக. இதைன நீ ெசய்ய மறுத்தால், பிறகு
அவன் தன்ைனேய அழித்துக்ெகாள்ள நீ உதவுவதாக
இருக்கும்.

19 ஒருவன் மிக எளிதில் ேகாபம் ெகாண்டால்,
அதற்குரிய விைலைய அவன் ெகாடுக்க
ேவண்டியதிருக்கும். அவைன நீ துன்பத்திலிருந்து
தப்புவித்தால், அவன் அதைனேய மீண்டும், மீண்டும்
ெசய்வான்.

20 அறிவுைரகைளக் ேகள்; ஒழுக்கத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள். அப்ேபாது நீ அறிவாளி ஆவாய்.

21 ஜனங்களுக்கு பலவித எண்ணங்கள்
ேதான்றலாம். எனினும் கர்த்தருைடய திட்டங்கேள
நிைறேவறும்.

22 ஜனங்கள் உண்ைமயாகவும் ேநர்ைமயாகவும்
இருப்பவைன விரும்புகிறார்கள். எனேவ
ஜனங்களால் நம்பப்படாதவனாக இருப்பைதவிட
ஏைழயாக இருப்பேத ேமல்.

23 கர்த்தைர மதிக்கிறவன் நல்ல வாழ்ைவப்
ெபறுகிறான். அவன் தன் வாழ்வில்
திருப்தியைடகிறான். அவன் துன்பங்கைளப்பற்றிக்
கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல.

24 ேசாம்ேபறி, தன் உணவிற்குத் ேதைவயான
ேவைலகைளக்கூடச் ெசய்யமாட்டான். தட்டிலிருந்து
உணைவ எடுத்து வாயில் ைவக்கவும் ேசாம்பல்படும்
அளவுக்கு அவன் முழுச் ேசாம்ேபறி ஆவான்.

25 சிலர் எதற்கும் மரியாைத காட்டமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தண்டிக்கப்படேவண்டும். அறிவற்றவன் தன்
பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ள
கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். ஆனால் சிறு சிட்ைசேய
அறிவாளிகைளக் கற்றுக்ெகாள்ளச் ெசய்யும்.

26 ஒருவன் தன் தந்ைதயிடமிருந்து திருடி, தன்
தாைய பலவந்தமாக ெவளிேயற்றினால் அவன்
மிகவும் ேமாசமானவன். அவன் தனக்குத்தாேன
அவமானத்ைதயும் அவமரியாைதையயும்
ேதடிக்ெகாள்கிறான்.

27 ேபாதைனகைளக் கவனமாகக் ேகட்பைத
நிறுத்தினால் நீ முட்டாள்தனமான தவறுகைளச்
ெசய்துெகாண்ேட இருப்பாய்.

28 சாட்சி ெசால்ல வருகிறவன்
ேநர்ைமயற்றவனாக இருந்தால், தீர்ப்பும்
சரியானதாக இராது. தீயவர்கள் ெசால்வது
தீைமையத் தரும்.

29 மற்றவர்கைளவிடத் தன்ைனச் சிறந்தவனாக
நிைனப்பவன் தண்டிக்கப்படுவான். அறிவற்றவன்
தனக்கான தண்டைனையப் ெபறுகிறான்.

திராட்ைசரசமும் மதுவும் ஜனங்களின்
சுயக் கட்டுப்பாட்ைடக்
குைலத்துவிடுகிறது. அவர்கள் சத்தமிட்டு

ஆரவாரம் ெசய்வார்கள். அவர்கள் ேபாைத ஏறி
முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள்.

2 ஒரு ராஜாவின் ேகாபமானது சிங்கத்தின்
ெகர்ச்சிைனையப் ேபான்றது. நீ ஒரு ராஜாைவக்
ேகாபப்படுத்தினால் உன் வாழ்ைவ இழந்துவிடுவாய்.

3 எந்த முட்டாளும் ஒரு வாதத்ைதத்
ெதாடங்கலாம். எனேவ வாதம்ெசய்ய மறுப்பவைன நீ
மதிக்க ேவண்டும்.

4 ஒரு ேசாம்ேபறி விைதகைள விைதக்கவும்
ேசாம்ேபறித்தனமாயிருக்கிறான். அதனால்,
அறுவைடக் காலத்தில் உணைவ எதிர்ப்பார்த்தாலும்
அவன் எைதயும் ெபறுவதில்ைல.

5 நல்ல அறிவுைரயானது ஆழமான
கிணற்றிலிருந்து ெபறும் தண்ணீைரப் ேபான்றது.
அதனால் ஒரு அறிவாளி அடுத்தவனிடமிருந்து
கற்றுக்ெகாள்ள கடுைமயாக முயற்சிப்பான்.

6 பலர் தம்ைம உண்ைமயுள்ளவர்களாகவும்
அன்புள்ளவர்களாகவும் கூறிக்ெகாள்வார்கள்.
ஆனால் உண்ைமயிேலேய அப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கண்டுபிடிப்பது அரிது.

7 நல்லவன் நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்கின்றான்.
அவன் பிள்ைளகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றனர்.

8 ஒரு ராஜா நியாயந்தீர்க்க ஆசனத்தில்
உட்காரும்ேபாது அவன் தன் கண்களால் சகல
தீைமகைளயும் கவனிக்க முடியும்.

9 ஒருவன் உண்ைமயாகேவ, தான்
ெசய்கிறைவகைளத் தன்னாலியன்றவைர நன்றாகச்
ெசய்கிேறன் என்று ெசால்லமுடியுமா? ஒருவன் பாவம்
இல்லாதவன் என்று உண்ைமயில் ெசால்லமுடியுமா?
முடியாது.

10 தவறான அளவுக் கருவிகைளயும் எைடக்
கற்கைளயும் பயன்படுத்தி மற்றவர்கைள
ஏமாற்றுகிறவர்கைள கர்த்தர் ெவறுக்கிறார்.

11 ஒரு குழந்ைதகூடத் தனது ெசயலால் நல்லதா
ெகட்டதா என்று ெவளிப்படுத்த முடியும். அது
நல்லதா ேநர்ைமயானதா என்பைத நீ கவனித்தால்
அறிந்துெகாள்ள முடியும்.

12 பார்ப்பதற்குக் கண்கைளயும் ேகட்பதற்குக்
காதுகைளயும் கர்த்தர் நமக்காகப் பைடத்துள்ளார்.

13 நீ தூக்கத்ைத ேநசித்தால், நீ
ஏைழயாகிவிடுவாய். உனது ேநரத்ைத உைழப்பதில்
ெசலவிடு. உனக்கு உணவு ஏராளமாகக் கிைடக்கும்.

14 உன்னிடமிருந்து எைதயாவது வாங்கியவன்,
“இது நன்றாயில்ைல. இதன் விைல அதிகம்”
என்கிறான். பிறகு ேவறு ஆட்களிடம் ேபாய் தான்
நல்ல வியாபாரம் ெசய்ததாகச்
ெசால்லிக்ெகாள்வான்.

15 தங்கமும் ெவள்ளியும் ஒருவைனப் பணக்காரன்
ஆக்கும். ஆனால் எைதப்பற்றிப் ேபசுகிேறாேமா,
அைத முழுக்க அறிந்துள்ள ஒருவனின் மதிப்பு மிகவும்
ெபரியது.

16 அடுத்தவனின் கடனுக்கு நீ
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டால், நீ உனது
சட்ைடையயும் இழந்துவிடுவாய்.

17 ஒருவைன ஏமாற்றிப் ெபற்றைவ நல்லதுேபான்று
ேதான்றலாம். ஆனால், முடிவில் அது பயனற்றுப்
ேபாய்விடும்.

18 திட்டமிடுவதற்கு முன்பு நல்ல அறிவுைரகைளப்
ெபறேவண்டும். நீ ஒரு ேபாைரத் துவங்கினால், ேபார்
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நடவடிக்ைககளில் சிறந்த அறிவுைடயவர்களின்
வழிகாட்டுதைலப் ெபற்றுக்ெகாள்.

19 அடுத்தவர்கைளப்பற்றி வம்பு ேபசுகிறவர்கள்
நம்பத்தகாதவர்கள். எனேவ அதிகமாகப்
ேபசுபவர்கேளாடு நட்புெகாள்ளாேத.

20 ஒருவன் தன் தந்ைதக்ேகா தாய்க்ேகா
எதிராகப் ேபசினால், அவன்
அைணந்துெகாண்டிருக்கும் விளக்ைகப்
ேபான்றவன்.

21 உனது ெசல்வமானது ெபறுவதற்கு
எளிதானதாக இருந்தால், அது உனக்கு அத்தைன
உயர்வாகத் ேதான்றாது.

22 எவனாவது உனக்கு எதிராக எைதயாவது
ெசய்தால் நீயாக அவைனத் தண்டிக்க முயலாேத.
கர்த்தருக்காகக் காத்திரு. இறுதியில் உன்ைன
அவர் ெவற்றிப்ெபறச் ெசய்வார்.

23 சிலர் சரியில்லாத அளவு முைறகைளயும்
எைடகைளயும் பயன்படுத்துவார்கள். அதனால்
அவர்கள் மற்றவர்கைள ஏமாற்றுகின்றனர். கர்த்தர்
இதைன ெவறுக்கிறார். அது அவைன
மகிழ்ச்சிக்குட்படுத்தாது.

24 ஒவ்ெவாருவருக்கும் என்ன நிகழும் என்பைத
கர்த்தர் முடிவு ெசய்கிறார். எனேவ ஒருவனுைடய
வாழ்க்ைகயில் என்ன நடக்கும் என்பைத அவன்
எவ்வாறு புரிந்துெகாள்ள முடியும்.

25 ேதவனுக்கு ஏதாவது ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதி
ெசால்லுமுன் நன்றாகச் சிந்திக்கேவண்டும். இல்ைல
என்றால் இந்த வாக்குறுதிையத் தராமேலேய
இருந்திருக்கலாம் என்று பின்னால் நீ வருந்துவாய்.

26 யார் தீயவர் என்னும் முடிைவ அறிவாளியான
ராஜாேவ எடுப்பான். அந்த ராஜாேவ அவர்கைளத்
தண்டிப்பான்.

27 ஒரு மனிதனின் ஆவி கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒரு
விளக்ைகப்ேபாலிருக்கிறது. அவனுள் இருப்பது
என்ன என்பைதயும் கர்த்தர் அறிவார்.

28 ராஜா உண்ைமயானவனாகவும்
ேநர்ைமயானவனாகவும் இருந்தால் அவன் தன்
அதிகாரத்ைதக் காத்துக்ெகாள்வான். அவனது
உண்ைமயான அன்பு ஆட்சிையப் பலப்படுத்தும்.

29 நாம் ஒரு இைளஞைன அவனது வலிைமக்காக
விரும்புகிேறாம். முதியவைர அவரது முழுைமயான
வாழ்க்ைகையக் காட்டும் நைரத்த முடிக்காக
மதிக்கிேறாம். அவரது நைரத்த தைலமுடி அவர் ஒரு
முழுைமயான வாழ்ைவ வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று
ெபாருள் தரும்.

30 நாம் தண்டிக்கப்பட்டால் தவறு ெசய்வைத
நிறுத்திவிடுேவாம். ேவதைனயானது ஒருவைன
மாற்றும்.

விவசாயிகள் சிறு வாய்க்கால்கைளத்
ேதாண்டி தம் வயல்களில்
நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள். மற்ற வாய்க்கால்

வழிகைள அைடத்து குறிப்பிட்ட ஒரு வாய்க்கால்
வழிேய மட்டும் நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள். இது ேபால்தான்
ராஜாவின் மனைதயும் கர்த்தர் கட்டுப்படுத்துகிறார்.
அவன் எங்ெகல்லாம் ேபாகேவண்டும் என்று
விரும்புகிறாேரா அங்ெகல்லாம் அவைன கர்த்தர் வழி
நடத்துகிறார்.

2 ஒருவன் தான் ெசய்வைதெயல்லாம் சரி என்ேற
நிைனக்கிறான். ஜனங்களின் ெசயல்களுக்காக

கர்த்தேர சரியான காரணங்கேளாடு
தீர்ப்பளிக்கிறார்.

3 சரியானதும் ேநர்ைமயானதுமான ெசயல்கைளச்
ெசய்யுங்கள். பலிகைளவிட இத்தைகயவற்ைறேய
கர்த்தர் விரும்புகிறார்.

4 கர்வமுள்ள பார்ைவயும், ெபருைமயான
எண்ணங்களும் பாவமானைவ. ஒருவன் தீயவன்
என்பைத அைவ காட்டுகின்றன.

5 கவனமான திட்டங்கள் இலாபத்ைதத் தரும்.
ஆனால் ஒருவன் கவனம் இல்லாமலும் எைதயும்
அவசரகதியுமாகச் ெசய்துெகாண்டும் இருந்தால்,
அவன் ஏைழயாவான்.

6 நீ ெசல்வந்தனாவதற்காகப் பிறைர ஏமாற்றினால்
உன் ெசல்வம் உன்ைனவிட்டு ெவகுவிைரவில்
விலகிவிடும். உன் ெசல்வம் உன்ைன மரணத்துக்ேக
அைழத்துச் ெசல்லும்.

7 தீயவர்களின் ெசயல்கள் அவர்கைள
அழித்துவிடும். அவர்கள் சரியானவற்ைறச் ெசய்ய
மறுக்கின்றனர்.

8 ெகட்டவர்கள் எப்ெபாழுதும் மற்றவர்கைள
ஏமாற்றேவ முயற்சி ெசய்கிறார்கள். ஆனால்
நல்லவர்கேளா ேநர்ைமயானவர்களாகவும்
சிறந்தவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.

9 எப்ேபாதும் எதற்ெகடுத்தாலும் வாக்குவாதம்
ெசய்கிற மைனவிேயாடு வீட்டில் வாழ்வைதவிட
கூைரயின்ேமல் வாழ்வது நல்லது.

10 தீயவர்கள் ேமலும் தீைமேய ெசய்ய
விரும்புகின்றனர். இவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றியிருப்பவர்கள் மீது இரக்கம்
காட்டமாட்டார்கள்.

11 ேதவைனக் ேகலிச் ெசய்கிறவைனத்
தண்டித்துவிடு. இதனால் அறிவற்றவர்கள் பாடம்
கற்பார்கள். அவர்கள் அறிவாளிகளாகின்றனர்.
அவர்கள் ேமலும், ேமலும் அறிைவப் ெபறுகின்றனர்.

12 ேதவன் நல்லவர், தீயவர்கள் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பைத ேதவன்
அறிவார், அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.

13 ஒருவன் ஏைழகளுக்கு உதவ மறுத்தால்,
அவனுக்கு உதவி ேதைவப்படும் தருணத்தில் உதவி
ெசய்ய யாரும் முன்வரமாட்டார்கள்.

14 ஒருவன் உன்மீது ேகாபமாக இருந்தால்
இரகசியமாக அவனுக்கு ஒரு அன்பளிப்ைபக்ெகாடு.
அது அவனது ேகாபத்ைதத் தடுக்கும்.

15 ேநர்ைமயான தீர்ப்பு நல்லவர்கைள
மகிழ்ச்சியாக்கும். ஆனால் அது தீயவர்கைளப்
பயப்படுத்தும்.

16 அறிைவவிட்டு விலகி நடப்பவன் அழிைவ
ேநாக்கிேய ெசல்கிறான்.

17 ேவடிக்ைக ெசய்வைதேய முதன்ைமயாகக்
கருதுபவன் ஏழ்ைமயைடவான். அவன்
திராட்ைசரசத்ைதயும் உணைவயும் விரும்பினால்
அவனால் ெசல்வந்தனாக முடியாது.

18 நல்லவர்களுக்குத் தீயவர்கள் ெசய்யும்
தீைமகளுக்ெகல்லாம் விைல ெகாடுக்கேவண்டும்.
ேநர்ைமயற்றவர்கள் ேநர்ைமயானவர்களுக்குச்
ெசய்தவற்றுக்காக விைலதர ேவண்டும்.

19 முன்ேகாபமும் வாக்குவாதம் ெசய்வதில்
ஆர்வமும்ெகாண்ட மைனவிேயாடு வாழ்வைதவிட
பாைலவனத்தில் வாழ்வது நல்லது.
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20 அறிவுள்ளவன் தனக்குத் ேதைவயானவற்ைறச்
ேசகரித்துக்ெகாள்கிறான். அறிவற்றவேனா தான்
ெபற்றைத ெபற்ற ேவகத்திேலேய ெசலவு
ெசய்துவிடுகிறான்.

21 எப்ெபாழுதும் அன்ைபயும், கருைணையயும்
காட்டுகிற ஒருவன் நல்வாழ்வும் ெசல்வமும் சிறப்பும்
ெபறுவான்.

22 அறிவுள்ளவனால் அைனத்ைதயும் ெசய்ய
முடியும். அவனால் வலிைமமிக்க வீரர்களின் காவலில்
உள்ள நகரங்கைளயும் தாக்கமுடியும். அவர்கைளக்
காக்கும் என்று நம்பியைவகைளயும் தகர்க்கமுடியும்.

23 ஒருவன் தான் ெசால்வைதப்பற்றி எச்சரிக்ைக
உைடயவனாக இருந்தால், அவன் தன்ைனத்
துன்பங்களிலிருந்து காத்துக்ெகாள்கிறான்.

24 ெபருைமெகாண்டவன் மற்றவர்கைளவிடத்
தன்ைனச் சிறந்தவனாக நிைனக்கிறான். அவன்
தனது ெசயல்கள் மூலம் தீயவன் என்று காட்டுகிறான்.

25 ேசாம்ேபறி ேமலும், ேமலும் ஆைசப்படுவதால்
தன்ைனேய அழித்துக்ெகாள்கிறான். அவன்
அதற்ெகன உைழக்க மறுப்பதால் தன்ைனத்தாேன
அழித்துக்ெகாள்கிறான். ஆனால் நல்லவனிடம்
ஏராளமாக இருப்பதால் அவனால் ெகாடுக்க முடியும்.

27 தீயவர்கள் பலிதரும்ேபாது, குறிப்பாக அவர்கள்
கர்த்தரிடமிருந்து சிலவற்ைறப் ெபற
முயற்சிக்கும்ேபாது கர்த்தர் மகிழ்ச்சியைடவதில்ைல.

28 ெபாய் ெசால்பவன் அழிக்கப்படுவான்.
அப்ெபாய்ைய நம்புகிறவனும் அவேனாடு
அழிந்துவிடுவான்.

29 தான் ெசய்வது சரி என்பைத எப்ேபாதும்
நல்லவன் அறிவான். ஆனால் தீயவேனா நடிக்கிறான்.

30 கர்த்தர் எதிராக இருக்கும்ேபாது
ெவற்றியைடயக்கூடிய திட்டமிடுகிற அளவிற்கு
யாருக்கும் அறிவில்ைல.

31 ஜனங்களால் ேபாருக்கான அைனத்து
ஏற்பாடுகைளயும், குதிைரகைளயும்கூடத் தயார்
ெசய்ய முடியும். ஆனால் கர்த்தர்
ெவற்றிையக்ெகாடுக்காவிட்டால் அவர்களால்
ெவல்ல இயலாது.

ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருப்பைதவிட
மரியாைதக்குரியவனாக வாழ்வது நல்லது.
ெபான் மற்றும் ெவள்ளிையவிட நல்ல

ெபயர் முக்கியமானது.
2 ெசல்வந்தராக இருப்பினும் ஏைழகளாக
இருப்பினும் எல்லாரும் சமேம. அைனவைரயும்
கர்த்தேர பைடத்துள்ளார்.

3 அறிவுள்ளவர்கள் துன்பம் வருவைதப் பார்த்து
அதிலிருந்து விலகிக்ெகாள்வார்கள். ஆனால்
அறிவற்றவர்கேளா ேநராகத் துன்பத்ைத ேநாக்கிப்
ேபாய் அதில் சிக்கிக்ெகாள்வார்கள்.

4 கர்த்தைர மதித்துப் பணிவுள்ளவர்களாக
இருங்கள். அப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசல்வமும்
மதிப்பும் உண்ைமயான வாழ்வும் கிைடக்கும்.

5 தீயவர்கள் பல துன்பங்களில்
அகப்பட்டுக்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால் தங்கள்
ஆத்துமாைவப்பற்றி எச்சரிக்ைகயாக இருப்பவர்கள்
துன்பங்களிலிருந்து விலகி வாழ்கின்றனர்.

6 ஒரு பிள்ைள இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத
வாழ்வதற்கான நல்ல வழிகைள அவனுக்குப்
ேபாதியுங்கள். அப்ேபாது அவன் வளர்ந்தபிறகும்
ெதாடர்ந்து நல்ல வழியிேலேய நடப்பான்.

7 ஏைழகள் எல்லாம் ெசல்வந்தர்களுக்கு
அடிைமயாக இருக்கின்றனர். கடன் வாங்கியவன்
கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு ேவைலக்காரனாக
இருக்கிறான்.

8 துன்பத்ைத விைதக்கிறவன் துன்பத்ைதேய
அறுக்கிறான். முடிவில் அடுத்தவர்களுக்கு ெகாடுத்த
துன்பத்தாேலேய அவன் அழிந்துேபாகிறான்.

9 தாராளமாகக்ெகாடுப்பவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான். தன் உணைவ
ஏைழகேளாடு பகிர்ந்துெகாள்வதால் அவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான்.

10 ஒருவன் மற்றவர்கைளவிடத் தன்ைனப்
ெபரிதாக நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவைன
விலகும்படி வற்புறுத்து. அவன் விலகும்ேபாது
அவேனாடு துன்பங்களும் விலகுகின்றன. பின்
வாதங்களும் விேராதமும் விலகும்.

11 நீ சுத்தமான இருதயத்ைதயும் கருைணமிக்க
வார்த்ைதகைளயும் விரும்புகிறவனாயிருந்தால்
ராஜாவும் உனக்கு நண்பன் ஆவான்.

12 ேதவைன அறிகின்ற ஜனங்கைள கர்த்தர்
கவனித்து காப்பாற்றுகிறார். ஆனால் தனக்கு
எதிரானவர்கைள அவர் அழித்துப்ேபாடுகிறார்.

13 ேசாம்ேபறிேயா, “என்னால் ேவைலக்குப்
ேபாகமுடியாது. ெவளிேய ஒரு சிங்கம் உள்ளது. அது
என்ைனக்ெகான்றுவிடும்” என்று கூறுகிறான்.

14 விபச்சாரம் என்பது வைலேபான்றது.
இவ்வைலயில் விழுபவர்களின் மீது கர்த்தர் மிகுந்த
ேகாபங்ெகாள்கிறார்.

15 சிறுவர்கள் முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளச்
ெசய்கிறார்கள். நீ அவர்கைளத் தண்டித்தால்
அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள்.

16 நீ ெசல்வந்தனாகும்ெபாருட்டு ஏைழகைளத்
துன்புறுத்துவதும், ெசல்வந்தர்களுக்கு
அன்பளிப்புகைளக்ெகாடுப்பதும் ஆகிய இரண்டு
ெசயல்களும் உன்ைன ஏைழயாக்கும்.

முப்பது ஞானெமாழிகள்
17 நான் ெசால்லுகிறைதக் கவனியுங்கள்.
அறிவாளிகள் ெசால்லியிருக்கின்றவற்ைற நான்
உங்களுக்குப் ேபாதிக்கிேறன்.
இப்ேபாதைனகளிலிருந்து கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 18

நீ இவற்ைற நிைனவில் ைவத்திருந்தால் இது
உனக்கு நல்லது. நீ இவ்வார்த்ைதகைளச்
ெசான்னால் இைவ உனக்கு உதவியாக இருக்கும்.
19 இப்ெபாழுது இவற்ைற நான் உனக்கு
ேபாதிக்கிேறன். நீ கர்த்தைர நம்ப ேவண்டுெமன்று
நான் விரும்புகிேறன். 20 நான் உனக்காக முப்பது
அறிவுைரகைள எழுதியிருக்கிேறன். இைவ அறிவும்
ஞானமும் உைடயைவ. 21 இைவ உனக்கு
உண்ைமயானவற்ைறயும் முக்கியமானவற்ைறயும்
ேபாதிக்கும். அப்ேபாது உன்ைன அனுப்பியவருக்கு நீ
நல்ல பதில்கைளக் கூறமுடியும்.

— 1 —
22 ஏைழகளிடமிருந்து திருடுவது எளிது. ஆனால்
அதைனச் ெசய்யாேத. வழக்கு மன்றத்தில்
ஏைழகைளச் சுரண்டாேத. 23 கர்த்தர் அவர்கள்
பக்கம் இருக்கிறார். அவர்களுக்கு அவர் உதவுகிறார்.
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அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாண்ட எந்தப்
ெபாருைளயும் அவர் திரும்ப எடுத்துக்ெகாள்கிறார்.

— 2 —
24 மிக சீக்கிரத்தில் ேகாபங்ெகாள்கிறவர்கேளாடு
நட்புெகாள்ளாேத. விைரவில் நிதானம் இழப்பவர்கள்
பக்கத்தில் ேபாகாேத. 25 நீ அவ்வாறு ெசய்தால்,
நீயும் அவர்கைளப்ேபான்று ஆகக் கற்றுக்ெகாள்வாய்.
பிறகு அவர்களுக்குரிய அேத துன்பம் உனக்கும்
வரும்.

— 3 —
26 அடுத்தவன் பட்ட கடனுக்குப் ெபாறுப்ேபற்பதாக
நீ வாக்குறுதி தராேத. 27 உன்னால் அந்தக்
கடைனத் தீர்க்க முடியாவிட்டால், உன்னிடமுள்ள
அைனத்ைதயும் இழந்துேபாவாய். நீ தூங்கும்
படுக்ைகைய எதற்காக இழக்கேவண்டும்?

— 4 —
28 உன் முற்பிதாக்களால் குறிக்கப்பட்ட பைழய
எல்ைல அைடயாளங்கைள மாற்றாேத.

— 5 —
29 ஒருவன் தனது ேவைலயில்
திறைமயுைடயவனாக இருந்தால் அவன் ராஜாவிடம்
பணியாற்றும் தகுதிையப் ெபறுகிறான். அவன்,
முக்கியமில்லாதவர்களுக்குப் பணியாற்றும் ேதைவ
இருக்காது.

— 6 —

ஒரு முக்கியமான மனிதேனாடு அமர்ந்து
உண்ணும்ேபாது நீ யாருடன் இருக்கிறாய்
என்பைத எண்ணிப்பார். 2 எவ்வளவுதான்

பசிேயாடு இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறி உண்ணாேத.
3 அவன் ெகாடுக்கும் உயர்ந்த உணைவ அதிகமாக
உண்ணாேத. இது ஒரு தந்திரமாக இருக்கலாம்.

— 7 —
4 ெசல்வந்தனாக முயன்று உனது உடல்
நலத்ைதக் ெகடுத்துக்ெகாள்ளாேத. நீ
அறிவுள்ளவனாக இருந்தால் ெபாறுைமயாக இரு. 5

ஒரு பறைவ சிறகு முைளத்துப்
பறந்துெசன்றுவிடுவைதப்ேபால ெசல்வம் மிக
ேவகமாகக் கைரந்துவிடும்.

— 8 —
6 கருமிேயாடு அமர்ந்து உணவு உண்ணாேத.
அவன் விரும்பும் சிறப்பு உணவிலிருந்து தூர
விலகியிரு. 7 எப்ெபாழுதும் அவன் அதன்
விைலையேய நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கும்
தன்ைமயுைடயவன். அவன் உன்னிடம், “உண்ணு,
பருகு” என்று கூறலாம். ஆனால் அவனது விருப்பம்
உண்ைமயானது அல்ல. 8 அவனது உணைவ
உண்டால், நீ ேநாயாளி ஆவாய். உனது
வார்த்ைதகளின் புகழுைரயும், நன்றிகளும் வீணாகப்
ேபாய்விடும்.

— 9 —
9 முட்டாளுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்க முயலாேத.
அவன் உனது புத்திமதி வார்த்ைதகைளக் ேகலிச்
ெசய்வான்.

— 10 —
10 பைழய ெசாத்துக்களின் எல்ைலைய
மாற்றாேத. அநாைதகளுக்குரிய நிலத்ைத
அபகரிக்காேத. 11 கர்த்தர் உனக்கு எதிராக
இருப்பார். கர்த்தர் சர்வ வல்லைமயுள்ளவர். அந்த
அநாைதகைள அவேர பாதுகாக்கிறார்.

— 11 —
12 உனது ேபாதகைரக் கவனி, உன்னால்
முடிந்தவைர கற்றுக்ெகாள்.

— 12 —
13 ேதைவப்படும்ெபாழுது குழந்ைதக்குத்
தண்டைன ெகாடு. அவைனப் பிரம்பால் அடித்தால்
அது அவைன அழிக்காது. 14 அவைனப் பிரம்பால்
அடிப்பதன் மூலம் அவனது வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றிவிடுகிறாய்.

— 13 —
15 என் மகேன! நீ அறிவாளியானால், நான் மிகவும்
மகிழ்ேவன். 16 நீ சரியானவற்ைறப் ேபசுவைத நான்
ேகட்டால் என் மனதில் மிகவும் மகிழ்ேவன்.

— 14 —
17 தீயவர்கைளப் பார்த்து ெபாறாைமப்படாேத.
ஆனால் எப்ெபாழுதும் உறுதியாக கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசலுத்து. 18 எப்ெபாழுதும்
நம்பிக்ைகக்கு இடம் உண்டு. உனது நம்பிக்ைக
வீண்ேபாகாது.

— 15 —
19 என் மகேன கவனி. அறிவுள்ளவனாக இரு.
சரியான வழியில் வாழ்வதில் எச்சரிக்ைகயாக இரு.
20 மிகுதியான இைறச்சிைய உண்பவர்கேளாடும்
மிகுதியான மதுைவக் குடிப்பவர்கேளாடும் நட்பாக
இருக்காேத! 21 மிகுதியாக உண்பவனும்
குடிப்பவனும் ஏைழயாகிவிடுகிறான். அவர்கள்
ெசய்பைவெயல்லாம் உண்பது, குடிப்பது மற்றும்
தூங்குவது மட்டுேம. விைரவில் அவர்கள் ஒன்றும்
இல்லாமல் ேபாகிறார்கள்.

— 16 —
22 உன் தந்ைத ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகள்.
உன் தந்ைத இல்லாவிட்டால் நீ பிறந்திருக்க
முடியாது. எவ்வளவுதான் முதியவளாக இருந்தாலும்
உன் தாய்க்கு மரியாைத ெகாடு. 23 உண்ைம,
ஞானம், கல்வி, புரிந்துெகாள்ளுதல் ஆகியைவ
விைல மதிப்புள்ளைவ. இைவகைள விற்கமுடியாது.
ஏெனனில் இைவ மிகவும் விைலயுயர்ந்தைவ. 24

நல்லவனின் தந்ைத மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.
ஒருவன் அறிவுள்ள பிள்ைளையப் ெபற்றால்
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அப்பிள்ைள மகிழ்ச்சிையத் தருகிறான். 25 எனேவ
உன் தந்ைதையயும் தாையயும் உன்ேனாடு
மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படிெசய். உன் தாைய
ஆனந்தமாக ைவத்திரு.

— 17 —
26 என் மகேன, நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக்
ேகள். என் வாழ்க்ைக உனக்கு எடுத்துக்காட்டாக
இருக்கட்டும். 27 ேவசிகளும் ேமாசமான
ெபண்களும் வைலகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
உன்னால் ெவளிேயற முடியாத அளவுக்கு ஆழமான
கிணற்ைறப் ேபான்றவர்கள். 28 ேமாசமான ெபண்
திருடைனப்ேபான்று உனக்காகக் காத்திருப்பாள்.
பலைர அவள் பாவிகளாக்குகிறாள்.

— 18 —
29 நிைறய மது குடிப்பவர்களுக்கு அேநகத் தீங்கு
உண்டாகிறது. தங்களுக்குள் அடித்துக்ெகாண்டு
சண்ைடகளும் விவாதங்களும் ெசய்வார்கள்.
அவர்களின் கண்கள் சிவக்கின்றன. தங்களுக்குள்
சண்ைடயிட்டுப் புலம்பி தங்கைளத் தாங்கேள
காயப்படுத்திக்ெகாள்கின்றனர். அவர்களால்
இத்துன்பங்கைளத் தவிர்த்திருக்க முடியும்.

31 மதுைவப்பற்றி எச்சரிக்ைகயாக இரு. அது
அழகாகவும் சிவப்பாகவும் இருக்கிறது. அது
கிண்ணத்திற்குள் பளபளப்பாக உள்ளது.
குடிக்கும்ேபாது அது ெமன்ைமயாகவும் ெமதுவாகவும்
வயிற்றில் இறங்குகிறது. 32 முடிவில் அது ஒரு
பாம்ைபப்ேபான்று கடித்துவிடுகிறது.

33 மதுவானது உன்ைன விேநாதமானவற்ைறப்
பார்க்க ைவக்கும். உன் மனம் குழப்பமைடயும். 34 நீ
படுத்திருக்கும்ேபாது, நீ கடலுக்குேமல்
படுத்திருப்பதுேபால ேதான்றும். நீ கப்பலில்
படுத்திருப்பதுேபால் ேதான்றும். 35 “அவர்கள்
என்ைன அடித்தார்கள். ஆனால் அைத நான்
உணரவில்ைல. அவர்கள் என்ைனத் தாக்கினார்கள்.
அது எனக்கு நிைனவில்ைல. இப்ேபாது என்னால்
எழ முடியவில்ைல. எனக்கு ேமலும் குடிக்க
ேவண்டும்ேபால உள்ளது” என்று நீ ெசால்வாய்.

— 19 —

தீயவர்கைளப் பார்த்து நீ
ெபாறாைமப்படாேத. உனது காலத்ைத
அவர்கேளாடு வீணாக்காேத. 2 அவர்கள்

தங்கள் மனதில் தீைம ெசய்ய
நிைனத்திருக்கிறார்கள். துன்பம்
ெசய்வைதப்பற்றிேய ேபசுகிறார்கள்.

— 20 —
3 ஞானத்தினாலும் புரிந்துெகாள்தலினாலும் நல்ல
வீடு கட்டப்படுகிறது. 4 அறிவு அைறகைள அரிய
அழகுள்ள திரவியங்களால் நிரப்புகிறது.

— 21 —
5 ஞானம் ஒருவைன மிகவும்
வலிைமயுள்ளவனாக்கும். அறிவு ஆற்றைலத்
தருகிறது. 6 நீ ஒரு ேபாைரத் துவங்குமுன்
கவனமாகத் திட்டமிட ேவண்டும். நீ ெவற்றிைய

விரும்பினால் அேநக நல்ல ஆேலாசகர்கைள
ைவத்திருக்கேவண்டும்.

— 22 —
7 முட்டாள்களால் ஞானத்ைத உணர்ந்து
ெகாள்ளமுடியாது. முக்கியமானவற்ைறப்பற்றி
ஜனங்கள் கலந்தாேலாசிக்கும்ேபாது
முட்டாள்களால் எதுவும் ெசால்ல முடியாது.

— 23 —
8 நீ எப்ெபாழுதும் மற்றவர்களுக்குத் தீைம
ெசய்வைதப்பற்றிேய திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தால்,
ெதாந்தரவுகைள உருவாக்குபவன் என்று ஜனங்கள்
உன்ைன நிைனத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ ெசால்வைத
அவர்கள் ேகட்கமாட்டார்கள். 9 அறிவற்றவன்
ெசய்யத் திட்டமிடுபைவ அைனத்தும் பாவத்திேலேய
முடிகின்றன. மற்றவர்கைளவிடத் தன்ைனப்
ெபரிதாக நிைனப்பவைன ஜனங்கள் ெவறுப்பார்கள்.
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10 துன்பக்காலத்தில் நீ ைதரியமிழந்து
ேபாவாயானால், உண்ைமயிேலேய நீ பலவீனன்
ஆவாய்.

— 25 —
11 ஜனங்கள் ஒருவைனக்ெகாைலெசய்யத்
திட்டமிடுைகயில், உன்னால் முடிந்தால் அவைனக்
காப்பாற்றேவண்டும். 12 “இது எனது ேவைல
இல்ைல” என்று கூறாேத. அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
அறிவார். நீ எதற்காக அவற்ைறச் ெசய்கிறாய்
என்பைதயும் அவர் அறிவார். கர்த்தர் உன்ைனக்
கவனித்து அறிகிறார். உனக்கு தகுந்த
ெவகுமதிகைள கர்த்தர் தருவார்.

— 26 —
13 என் மகேன, ேதைனப் பருகு. அது நல்லது.
ேதனைடயிலுள்ள ேதன் மிகவும் சுைவயானது. 14

இதுேபாலேவ ஞானமானது உன் ஆத்துமாவுக்கு
நல்லது. உன்னிடம் ஞானம் இருக்குமானால்
உன்னிடம் நம்பிக்ைகயும் இருக்கும். உன்
நம்பிக்ைகக்கு முடிவிருக்காது.

— 27 —
15 நல்லவனிடமிருந்து ெபாருைளத் திருடும்
அல்லது அவன் வீட்ைடேய அபகரிக்கும்
திருடைனப்ேபால நீ இருக்காேத. 16 நல்லவன்
ஏழுமுைற விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்துவிடுவான்.
ஆனால் தீயவர்கேளா எப்ெபாழுதும் துன்பங்களால்
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.

— 28 —
17 உன் எதிரிக்குத் துன்பம் வரும்ேபாது அைதக்
கண்டு மகிழ்ச்சி அைடயாேத. அவன் விழும்ேபாதும்
மகிழ்ச்சி அைடயாேத. 18 நீ அவ்வாறு ெசய்தால்
கர்த்தர் அதைனக் காண்பார். அதற்காக கர்த்தர்
மகிழ்ச்சியைடயமாட்டார். கர்த்தர் உன் எதிரிக்ேக
உதவி ெசய்வார்.
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— 29 —
19 தீயவர்கைளக் குறித்து கவைலப்படாேத.
அவர்கைளக் கண்டு ெபாறாைமயும் அைடயாேத. 20

தீயவர்களுக்கு எவ்வித நம்பிக்ைகயும் இல்ைல.
அவர்களின் விளக்கு அைணந்துேபாகும்.

— 30 —
21 மகேன! கர்த்தருக்கும் ராஜாவுக்கும் மரியாைத
ெசய். அவர்களுக்கு எதிரானவர்கேளாடு ேசராேத.
22 ஏெனன்றால் அத்தைகயவர்கள் விைரவில்
அழிக்கப்படுவார்கள். ேதவனும் ராஜாவும் தம்
எதிரிகளுக்கு எவ்வளவு துன்பத்ைதக்ெகாடுப்பார்கள்
என்பது உனக்குத் ெதரியாது.

ேமலும் ஞானெமாழிகள்
23 இைவ ஞானம் உள்ளவர்களின் வார்த்ைதகள்.
ஒரு நீதிபதி ேநர்ைமயாக இருக்கேவண்டும்.
ஒருவன் ெதரிந்தவன் என்பதற்காக அவனுக்கு
சார்பாக இருக்கக்கூடாது. 24 ஒரு நீதிபதி தவறு
ெசய்தவைன விடுதைல ெசய்து தீர்ப்பு அளித்தால்,
ஜனங்கள் அவனுக்கு எதிராக மாறுவார்கள். மற்ற
நாட்டு ஜனங்களும்கூட அவைன இழிவாகக்
கூறுவார்கள். 25 ஆனால் ஒரு நீதிபதி தவறு
ெசய்தவைனத் தண்டித்தால் அதற்காக ஜனங்கள்
மகிழ்ச்சி அைடவார்கள்.

26 ஒரு ேநர்ைமயான பதில் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். அது உதடுகளில்
இடுகிற முத்தத்ைதப் ேபான்றது.

27 உனது வயலில் நடுவதற்கு முன்னால் வீடு
கட்டாேத. வாழ்வதற்கான வீட்ைடக் கட்டும்
முன்னால் உணவுக்காகப் பயிர் ெசய்வதற்கான
உறுதியான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்துக்ெகாள்.

28 சரியான காரணம் இல்லாமல் ஒருவனுக்கு
எதிராகப் ேபசாேத. ெபாய் ெசால்லாேத.

29 “அவன் என்ைனக் காயப்படுத்தினான். எனேவ
அதுேபால் நானும் அவைனக் காயப்படுத்துேவன்.
அவன் எனக்குச் ெசய்ததற்காக நான் அவைனத்
தண்டிப்ேபன்” என்று ெசால்லாேத.

30 ேசாம்ேபறியான ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான
வயைலக் கடந்து நான் நடந்து ெசன்ேறன். ஞானம்
இல்லாத ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான திராட்ைசத்
ேதாட்டத்தின் வழியாக நான் நடந்து ெசன்ேறன். 31

அைனத்து இடங்களிலும் முட்ெசடிகள்
வளர்ந்திருந்தன. தைரயில் பயனற்ற புதர்களும்
வளர்ந்திருந்தன. ேதாட்டத்ைதச் சுற்றுலுமிருந்த
சுவர்கள் உைடந்து விழுந்துகிடந்தன. 32 நான்
இவற்ைறப் பார்த்து அைதப்பற்றிேய
நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். பின் நான்
இவற்றிலிருந்து ஒரு பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். 33 ஒரு சிறு தூக்கம், ஒரு சிறு
ஓய்வு, ைககைள மடக்கிக்ெகாண்டு சிறு தூக்கம்
எனலாமா? 34 இதுேபான்ற ெசயல்கள் விைரவில்
உன்ைன ஏைழயாக்கிவிடும். உன்னிடம் ஒன்றும்
இருக்காது. ஒரு திருடன் கதைவ உைடத்துவந்து
வீட்டிலுள்ள அைனத்ைதயும் எடுத்துப்ேபானதுேபால்
இருக்கும்.

சாெலாேமானிடமிருந்து ேமலும் ஞானெமாழிகள்

இது சாெலாேமான் ெசான்ன ேமலும் சில
ஞானெமாழிகள். இவ்வார்த்ைதகள்
யூதாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா

என்பவனின் ேவைலக்காரர்கள் பார்த்து எழுதியைவ.
2 நாம் அறிந்துெகாள்ளக்கூடாது என்று ேதவன்
எண்ணும் காரியங்கைள மைறத்து ைவக்கும் உரிைம
ேதவனுக்கு உண்டு. ஆனால் தான் ெசால்லும்
காரியங்களுக்காக ஒரு ராஜா ெபருைமக்குரியவன்
ஆகிறான்.

3 வானம் நமக்கு ேமேல மிகவும் உயரத்தில்
உள்ளது. பூமியில் ஆழங்கள் உள்ளன. இது ேபாலேவ
ராஜாவினுைடய மனமும் உள்ளது. இவற்ைற நம்மால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாது.

4 நீ ெவள்ளியிலிருந்து கசடுகைளயும்
அசுத்தங்கைளயும் நீக்கிவிட்டால், அைதக்ெகாண்டு
ஒரு ெதாழிலாளியால் நல்ல அழகான
ெபாருட்கைளச் ெசய்யமுடியும். 5 இதுேபாலேவ,
ஒரு ராஜாவிடமிருந்து தீய ஆேலாசகர்கைள
நீக்கிவிட்டால், நன்ைம அவனது ஆட்சிைய
வலிைமயுள்ளதாக்கும்.

6 ராஜாவுக்கு முன்னால் உன்ைனப்பற்றிப்
ெபருைம ேபசாேத. நீ புகழ்ெபற்றவன் என்றும்
கூறாேத. 7 ராஜா உன்ைன அவனாக
வரவைழப்பதுதான் மிக நல்லது. ஆனால் நீயாகப்
ேபானால் மற்றவர்கள் முன்பு நீ அவமானப்பட்டுப்
ேபாவாய்

8 நீ உன் கண்ணால் பார்த்தைத நீதிபதியிடம்
ெசால்ல அவசரப்படாேத. ேவறு ஒருவன் நீ
ெசால்வது தவெறன்று நிரூபித்துவிட்டால் பிறகு நீ
அவமானப்படுவாய்.

9 நீயும் இன்ெனாருவனும் ஒத்துப்ேபாகாவிட்டால்
இனி என்ன ெசய்யலாம் என்பைத உங்களுக்குள்
ேபசி முடிவுெசய். அடுத்தவனின் இரகசியத்ைத
ெவளியில் கூறாேத. 10 நீ அவ்வாறு ெசய்தால், பிறகு
அவமானப்படுவாய். அதற்குப் பிறகு உன் அவப்ெபயர்
எப்ேபாதும் நீங்காது.

11 நீ சரியான ேநரத்தில் சரியானைதக் கூறுவது,
தங்க ஆப்பிைள ெவள்ளித் தட்டில்
ைவப்பதுேபான்றது. 12 ஞானமுள்ளவன் உன்ைன
எச்சரித்தால், அது தங்க ேமாதிரங்கைளவிடவும்,
சுத்தமான தங்கத்தால் ெசய்த நைககைளவிடவும்
மதிப்புள்ளது.

13 நம்பிக்ைகக்குரிய தூதுவன் அவைன
அனுப்பியவனுக்குப் பயனுள்ளவனாக இருப்பான்.
அவன் ேவனிற்கால அறுவைடயின்ேபாது கிைடக்கும்
குளிர்ந்த தண்ணீைரப் ேபான்றவன்.

14 சிலர் அன்பளிப்பு ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதி
தருவார்கள். ஆனால் அவற்ைறத் தரமாட்டார்கள்.
இவர்கள் மைழ தராத ேமகமும் காற்றும்
ேபான்றவர்கள்.

15 ெபாறுைமயான ேபச்சு யாருைடய
சிந்தைனையயும் மாற்ற வல்லது. அது ராஜாைவயும்
மாற்றும் ெமன்ைமயான ேபச்சு மிகுந்த வலிைம
உைடயது.

16 ேதன் நல்லது. ஆனால் அைத அதிகம்
உண்ணாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ
வியாதிக்குள்ளாவாய். 17 இதுேபாலேவ உனது
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அயலான் வீட்டிற்கு அடிக்கடிப் ேபாகாேத. அவ்வாறு
ெசய்தால் அவன் உன்ைன ெவறுக்கத் துவங்குவான்.

18 உண்ைமையச் ெசால்லாதவன் ஆபத்தானவன்.
அவன் தண்டாயுதத்திற்கும் வாளுக்கும் கூர்ைமயான
அம்புக்கும் சமமானவன். 19 துன்ப காலத்தில் ெபாய்
ெசால்பவைன நம்பி இருக்காேத. வலி ெகாடுக்கும்
பல்ைலப் ேபான்றும், வாதத்தால் சூம்பிய காைலப்
ேபான்றும் அவன் இருப்பான். அவனது ேதைவ
வரும்ேபாது துன்புறுத்துவான்.

20 வருத்தத்ேதாடு இருக்கிறவன் முன்னால்
மகிழ்ச்சியான பாடல்கைளப் பாடுவது ஒருவன்
குளிரால் வருந்தும்ேபாது ஆைடையப் பறிப்பது
ேபான்றதாகும். அது ெவடிப்பின் ேமல் காடிையக்
கலப்பது ேபான்றது ஆகும்.

21 உன் எதிரி பசிேயாடு இருந்தால் அவனுக்கு
உணவு ெகாடு. உன் எதிரி தாகமாக இருந்தால்
குடிக்க தண்ணீைரக்ெகாடு. 22 இவ்வாறு
ெசய்வதின்மூலம் நீ அவைன ெவட்கப்படுத்த முடியும்.
இது எரிகிற ெநருப்புத் தழல்கைள அவன்
தைலயின்ேமல் ேபாடுவதற்குச் சமமாகும். உன்
எதிரிக்கு நீ நல்லைதச் ெசய்தபடியால் கர்த்தர்
உனக்கு நற்பலைனத் தருவார்.

23 வடக்ேக இருந்து வரும் காற்று
மைழையக்ெகாண்டுவரும். இதுேபாலேவ வம்பானது
ேகாபத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

24 உன்ேனாடு ஓயாமல் வாக்குவாதம் ெசய்கிற
மைனவிேயாடு வீட்டிற்குள் வாழ்வைதவிட கூைர
ேமல் வாழ்வது நல்லது.

25 தூரமான இடத்திலிருந்து வரும் நல்ல ெசய்தி
ெவப்பமாகவும் தாகமாகவும் இருக்கும்ேபாது
கிைடக்கும், குளிர்ந்த தண்ணீைரப் ேபான்றதாகும்.

26 ஒரு நல்ல மனிதன் பலவீனமாகி ெகட்டவன்
பின்னால் ேபாவது என்பது நல்ல தண்ணீர்
அழுக்காவைதப் ேபான்றதாகும்.

27 நீ ேதைன மிகுதியாகப் பருகினால் அது உனக்கு
நல்லதல்ல. இதுேபாலேவ உனக்கு மிக அதிகளவு
ெபருைமையத் ேதடிக்ெகாள்ள முயலாேத.

28 ஒருவன் தன்ைனத்தாேன கட்டுப்படுத்த
முடியாவிட்டால், அவன் மதில் உைடந்துப்ேபான
நகைரப்ேபான்று இருப்பான்

அறிவற்றவர்கைளப்பற்றிய ஞான ெமாழிகள்

ேகாைடக்காலத்தில் பனி விழக்கூடாது.
அறுவைட காலத்தில் மைழ
ெபய்யக்கூடாது. அது ேபாலேவ ஜனங்கள்

அறிவற்றவர்கைளப் ெபருைமப்படுத்தக் கூடாது.
2 ஒருவன் உனக்குக் ேகடு ஏற்படும்படி சபித்தால்
அதற்காகக் கவைலப்படாேத. நீ தவறு ெசய்யாமல்
இருந்தால் உனக்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது.
அவர்களின் வார்த்ைதகள் நிற்காமல் பறந்து
ெசல்லும் தடுக்க முடியாத பறைவகைளப்
ேபான்றிருக்கும்.

3 குதிைரக்கு ஒரு சவுக்கு ேவண்டும். கழுைதக்குக்
கடிவாளம் ேவண்டும். முட்டாளுக்கு அடிெகாடுக்க
ேவண்டும்.

4 இங்ேக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிைல. ஒரு
முட்டாள் மூடத்தனமான ேகள்விையக் ேகட்டால்
நீயும் ஒரு மூடத்தனமான
பதிைலக்ெகாடுக்கேவண்டாம். ஏெனன்றால் நீயும்

முட்டாைளப்ேபான்று ேதான்றுவாய். 5 ஆனால் ஒரு
முட்டாள் ஒரு மூடத்தனமான ேகள்விையக்
ேகட்டால் நீயும் ஒரு மூடத்தனமான பதிைலேய
கூறேவண்டும். இல்ைலெயனில் அவன் தன்ைன
ஞானியாக நிைனத்துக்ெகாள்வான்.

6 உனது ெசய்திைய ஒரு முட்டாள் எடுத்துச்
ெசல்லும்படி அனுமதிக்காேத. நீ அவ்வாறு ெசய்தால்
உனது காைல நீேய ெவட்டிக்ெகாள்வது ேபான்றது.
நீேய துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்கிறாய்.

7 ஒரு முட்டாள் புத்திசாலித்தனத்ேதாடு ேபச
முயற்சிப்பது ஊனமான ஒருவன் நடக்க
முயற்சிெசய்வது ேபான்றதாகும்.

8 ஒரு முட்டாளுக்குப் ெபருைம ேசர்ப்பது,
கவணிேல கல்ைலக் கட்டுவதுப் ேபால் இருக்கும்.

9 ஒரு முட்டாள் ஞானமுள்ள ஒன்ைறச் ெசால்ல
முயல்வது ஒரு குடிகாரன் தன் கரத்திலுள்ள முள்ைள
எடுக்க முயற்சி ெசய்வது ேபான்றதாகும்.

10 ஒரு முட்டாைளேயா, அல்லது யாேரா ஒரு
வழிப்ேபாக்கைனேயா ேவைலக்கு
ைவத்துக்ெகாள்வது ஆபத்தானது. அவன் யாருக்குத்
துன்பம் தருவான் என்பைதத் தீர்மானிக்க முடியாது.

11 ஒரு நாய் எைதயாவது தின்னும், பிறகு அைத
வாந்தி எடுக்கும், பின் அதைனேய தின்னும். இது
ேபாலேவ முட்டாள்களும் மூடத்தனத்ைதேய
திரும்பத் திரும்பச் ெசய்வார்கள்.

12 ஞானமுள்ளவனாக ஒருவன் இல்லாமல்
இருந்தும் தன்ைன ஞானியாக நிைனப்பது
முட்டாைளவிட ேமாசமானது.

13 “என்னால் வீட்ைடவிட்டுச் ெசல்ல முடியாது,
ெதருவில் சிங்கம் உள்ளது” என்று ஒரு ேசாம்ேபறி
கூறுகிறான்.

14 ஒரு ேசாம்ேபறி கதைவப் ேபான்றவன். கதவு
கீல் முைனயில் அைசவதுேபான்று ேசாம்ேபறியும்
படுக்ைகயில் அைசந்துக்ெகாண்டு இருக்கிறான்.

15 ேசாம்ேபறி தனது தட்டில் உள்ள உணைவ
வாயில் ைவக்க முயலாமல் ேசாம்ேபறித்தனமாக
நடந்துக்ெகாள்கிறான்.

16 ேசாம்ேபறி மிகுந்த புத்தியுள்ளவனாகத் தன்ைன
நிைனத்துக்ெகாள்கிறான். தன் கருத்துக்களுக்கு
சரியான காரணம் ெசால்லும் ஏழுேபைரக் காட்டிலும்
ஞானவானாகத் தன்ைன நிைனத்துக்ெகாள்கிறான்.

17 இரண்டுேபர் ெசய்யும் விவாதத்திற்கிைடயில்
சிக்கிக்ெகாள்வது மிகவும் ஆபத்தானது. இது
ெதருவில் ேபாகும் நாயின் காைதப் பிடித்து
இழுப்பது ேபான்றதாகும்.

18 ஒருவன் தந்திரமாக இன்ெனாருவைன
வஞ்சித்துவிட்டு பிறகு ேவடிக்ைகக்காகச் ெசய்ேதன்
என்று கூறுவது தவறு. இது ஒரு ைபத்தியகாரன்
காற்றில் அம்ைப எய்து யாைரயாவது
எதிர்பாராதவிதமாகக்ெகான்று ேபாடும் விபத்ைதப்
ேபான்றது.

20 ெநருப்புக்கு விறகு இல்லாவிட்டால் அது
அைணந்துப்ேபாகும். இதுேபாலேவ வம்பு
இல்லாவிட்டால் வாதங்களும் முடிந்துப்ேபாகும்.

21 கரி ெநருப்ைப எரிய ைவக்கிறது. விறகும்
ெநருப்ைப எரிய ைவக்கிறது. இது ேபாலேவ துன்பம்
ெசய்கிறவர்கள் வாதங்கைள விடாமல்
ைவத்துள்ளனர்.

நீதிெமாழிகள் 25:18
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22 ஜனங்கள் வம்புப்ேபச்ைச விரும்புவார்கள். அது
அவர்களுக்கு நல்ல உணவு உண்பைதப்ேபால்
இருக்கும்.

23 தீய திட்டங்கைளச் சிலர் நல்ல
வார்த்ைதகளால் மூடி மைறத்து ைவத்திருப்பார்கள்.
இது குைறந்த விைலயுள்ள மண்பாத்திரத்தின் மீது
ெவள்ளிையப் பூசியதுேபான்று இருக்கும். 24 ஒரு
தீயவன் தனது ேபச்சின் மூலம் தன்ைன
நல்லவைனப்ேபான்று காட்டிக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் அவன் தன் தீய திட்டங்கைள தன்
இருதயத்தில் மைறத்து ைவக்கிறான். 25 அவன்
ெசால்லும் காரியங்கள் நலமாகத் ேதான்றலாம்.
எனினும் அவைன நம்பேவண்டாம். அவனது மனம்
முழுவதும் தீைமயால் நிைறந்திருக்கும். 26 அவன்
தனது தீய திட்டங்கைள ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகளால் மைறத்து ைவத்திருக்கிறான்.
எனினும் அவனது ெகட்டச் ெசயல்கள் முடிவில்
ஜனங்கள் முன்பு ெவளிப்பட்டுவிடும்.

27 ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தந்திரத்தால்
வசப்படுத்த விரும்பினால் அவேன தந்திரத்திற்கு
சிைறயாவான். ஒருவன் இன்ெனாருவன் மீது கல்ைல
உருட்ட விரும்பினால் அவேன கல்லுக்கடியில்
நசுங்கிப்ேபாவான்.

28 ெபாய் ெசால்லும் மனிதன் யாைரக்
காயப்படுத்துகிறாேனா அவைர ெவறுக்கிறான்.
ஒருவன் அர்த்தமற்றவற்ைறப் ேபசினால் அவன்
தன்ைனேய காயப்படுத்திக்ெகாள்கிறான்.

எதிர்காலத்தில் நடப்பைதப்பற்றிப்
ெபருைமயாகப் ேபசாேத. நாைள
நடப்பைதப்பற்றி உனக்கு ஒன்றும்

ெதரியாது.
2 உன்ைனப்பற்றி நீேய புகழ்ந்துெகாள்ளாேத.
மற்றவர்கள் உன்ைனப் புகழும்படி ெசய்.

3 கல் கனமானது. மணலும் சுமப்பதற்கு
கனமானது. ஆனால் மிகுந்த ேகாபமுைடய
முட்டாளால் ஏற்படும் துன்பம் இவ்விரண்ைடயும்விட
சுமப்பதற்கு அதிகக் கனமானது.

4 ேகாபம் ெகாடுைமயும் பயங்கரமுமானது. இது
அழிவுக்குக் காரணமாகும். ஆனால் ெபாறாைம
இைதவிட ேமாசமானது.

5 ெவளிப்பைடயான விமரிசனமானது மைறத்து
ைவக்கப்படும் அன்ைபவிடச் சிறந்தது.

6 உனது நண்பன் சில ேநரங்களில் உன்ைனப்
புண்படுத்தலாம். ஆனால் அைத விரும்பிச்
ெசய்யவில்ைல. எதிரிேயா வித்தியாசமானவன்.
அவன் உன்னிடம் கருைணேயாடு இருந்தாலும்
காயப்படுத்தேவ விரும்புவான்.

7 உனக்குப் பசி இல்லாதேபாது, நீ ேதைனக்கூட
பருக முடியாது. ஆனால் நீ பசிேயாடு இருந்தால்
சுைவயற்றவற்ைறயும் கூட தின்றுவிடுவாய்.

8 ஒருவன் வீட்ைடவிட்டு விலகியிருப்பது
கூட்ைடவிட்டுப் பிரிந்து இருக்கிற பறைவையப்
ேபான்றதாகும்.

9 மணப்ெபாருட்களும் இனிய வாசைனப்
ெபாருட்களும் உன்ைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். ஆனால்
துன்பங்கேளா உனது அைமதியான மனைத
அழித்துவிடும்.

10 நீ உனது நண்பர்கைளயும் உனது தந்ைதயின்
நண்பர்கைளயும் மறந்துவிடாேத. உனக்குத் துன்பம்
ேநரும்ேபாது, உதவிக்காகத் தூரத்தில் உள்ள உன்

சேகாதரைன நாடிப்ேபாகாேத. தூரத்தில் உள்ள
உன் சேகாதரைனத் ேதடிப்ேபாவைதவிட அருகில்
உள்ளவனிடம் ெசன்று உதவி ேகட்பது நல்லது.

11 என் மகேன, ஞானியாக இரு. அது என்ைன
மகிழ்ச்சிப்படுத்தும். அப்ேபாது என்ைன விமர்சிக்கிற
எவனுக்கும் நான் பதில் ெசால்ல இயலும்.

12 துன்பம் வருவைத உணர்ந்து ஞானிகள்
விலகிவிடுவார்கள். அறிவற்றவர்கேளா ேநராகப்
ேபாய் துன்பத்தில் அகப்பட்டுக்ெகாண்டு அதனால்
பாடுபடுகிறார்கள்.

13 அடுத்தவன் பட்ட கடனுக்கு நீ ெபாறுப்ேபற்றால்
உனது சட்ைடையயும் நீ இழந்துவிடுவாய்.

14 நீ உனது அயலாைன உரத்த குரலில், “காைல
வணக்கம்” கூறி எழுப்பாேத. இது அவைன
எரிச்சல்படுத்தும். அவன் இதைன வாழ்த்தாக
எடுத்துக்ெகாள்ளாமல் சாபமாக
எடுத்துக்ெகாள்வான்.

15 எப்ேபாதும் வாக்குவாதம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருப்பைத விரும்பும் மைனவி
அைடமைழ நாளில் ஓயாமல் ஒழுகுவைதப்
ேபான்றவள். 16 அவைளத் தடுத்துநிறுத்த முயல்வது
காற்ைறத் தடுப்பது ேபான்றதாகும். அது ைகயில்
எண்ெணையப் பிடிக்க முயற்சி ெசய்வது
ேபான்றதாகும்.

17 இரும்புக் கத்திையக் கூராக்க ஜனங்கள்
இரும்ைபேய பயன்படுத்துவார்கள். இேத விதத்தில்
ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் அறிந்துெகாள்வதன் மூலம்,
இருவருேம கூர்ைம அைடயமுடியும்.

18 அத்திமரத்ைத வளர்ப்பவன் அதன் பழத்ைத
உண்பான். இதுேபாலேவ, தன் எஜமானைனக்
கவனிக்கிறவனும் அதனால் பல்ேவறு பயன்கைளப்
ெபறுவான். எஜமானனும் அவைனக்
கவனித்துக்ெகாள்வான்.

19 ஒருவன் தண்ணீருக்குள் பார்க்கும்ேபாது, தன்
முகத்ைதேய பார்த்துக்ெகாள்ள முடியும்.
இைதப்ேபான்ேற, ஒரு மனிதன் எத்தைகயவன்
என்பைத அவனது இதயேம காட்டிவிடும்.

20 ஜனங்கள் ஏறக்குைறய சவக்குழிையப்
ேபான்றவர்கள். சாவுக்கும் அழிவுக்கும் இடமாக
விளங்கும் சவக்குழிையப் ேபான்ற ஜனங்கள்
எப்ேபாதும் ேமலும், ேமலும் ஆைசயுைடயவர்களாக
இருப்பார்கள்.

21 தங்கத்ைதயும் ெவள்ளிையயும் சுத்தப்படுத்த
ஜனங்கள் ெநருப்ைபப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதுேபாலேவ மனிதனும் ஜனங்கள் தனக்கு
அளிக்கும் புகழ்ச்சியால் ேசாதிக்கப்படுகிறான்.

22 ஒரு முட்டாைள நீ நசுக்கி அழித்துவிட முடியும்.
ஆனால் உன்னால் அவனது முட்டாள்தனத்ைத
அவனிடமிருந்து பலவந்தமாக அகற்ற முடியாது.

23 உனது ஆடுகைளயும் மந்ைதையயும் கவனமாகப்
பார்த்துக்ெகாள். உன்னால் இயன்றவைர அவற்ைறக்
கவனமாக காத்துக்ெகாள். 24 ெசல்வம்
எப்ெபாழுதும் நிைலப்பதில்ைல. ேதசங்களும்
எப்ெபாழுதும் நிைலக்காது. 25 புல்ைல ெவட்டினால்
புதிய புற்கள் முைளக்கும். எனேவ மைல மீது வளரும்
புல்ைல ெவட்டு. 26 உனது ஆட்டுக்குட்டி மீதுள்ள
மயிைர ெவட்டி கம்பளிச் ெசய். உனது ஆடுகைள
விற்று நிலத்ைத வாங்கு. 27 உனக்கும் உனது
குடும்பத்திற்கும் ேதைவயான பால் ஏராளமாக
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இருக்கும். உனது ேவைலக்காரிகளின் உடல்
நலத்திற்கும் அது உதவும்.

தீயவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும்
அஞ்சுவார்கள். ஆனால் ஒரு நல்லவன்
சிங்கத்ைதப்ேபால் ைதரியமானவன்

ஆவான்.
2 ஒரு நாடு அடிபணிய மறுத்தால், அது குறுகிய
காலேம ஆளும் தீய தைலவர்கைளப் ெபறும். ஆனால்
ஒரு நாட்டிற்கு நல்லவனும் ஞானவானுமாகிய
ஒருவன் தைலவனாக இருந்தால், அங்ேக நீண்டக்
காலம் நிைலத்த ஆட்சி நைடெபறும்.

3 ராஜா ஏைழகளுக்குத் துன்பம் ெசய்தால், பயிைர
அழிக்கிற ெபருமைழ ேபான்று இருப்பான்.

4 நீ சட்டத்திற்கு அடிபணிய மறுத்தால்
தீயவர்கைளச் சார்ந்தவனாவாய். ஆனால் நீ
சட்டத்திற்கு அடிபணிந்தால் அவர்களுக்கு
எதிரானவனாவாய்.

5 தீயவர்கள் ேநர்ைமையப்பற்றிப்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால் கர்த்தைர
ேநசிப்பவர்கள் அதைன அறிந்துெகாள்வார்கள்.

6 ஒருவன் ெசல்வந்தனாகவும் தீயவனாகவும்
இருப்பைதவிட நல்லவனாகவும் ஏைழயாகவும்
இருப்பது நல்லது.

7 சட்டத்திற்கு அடிபணிபவன் புத்திசாலி. ஆனால்
தகுதியற்றவர்கேளாடு நட்புெகாள்கிறவன் தன்
தந்ைதக்கு அவமானத்ைதத் ேதடித்தருகிறான்.

8 ஏைழகைள ஏமாற்றி அதிக அளவில் வட்டிைய
வாங்கி நீ ெசல்வந்தன் ஆனால், அச்ெசல்வத்ைத நீ
விைரவில் இழந்துவிடுவாய். இரக்கம் உள்ளவனிடம்
அச்ெசல்வம் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவிடும்.

9 ஒருவன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்க
மறுத்தால், ேதவன் அவனது ெஜபங்கைளயும் ேகட்க
மறுத்துவிடுவார்.

10 ஒரு தீயவன், ஒரு நல்லவைனப் புண்படுத்தேவ
பல திட்டங்கைளத் தீட்டமுடியும். ஆனால்
அத்தீயவன் தனது ெசாந்த வைலயிேலேய விழுவான்.
நல்லவனுக்கு நன்ைமேய ஏற்படும்.

11 ெசல்வந்தர்கள் எப்ெபாழுதும் தம்ைமப் ெபரிய
ஞானிகளாக நிைனத்துக்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால்
ஏைழயும் ெபரிய ஞானியுமானவன், உண்ைமையக்
கண்டுெகாள்கிறான்.

12 நல்லவர்கள் தைலவர்களாக வந்தால்
எல்ேலாரும் மகிழ்வார்கள். தீயவர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால், எல்ேலாரும் ேபாய்
ஒளிந்துெகாள்வார்கள்.

13 ஒருவன் தன் பாவங்கைள மைறக்க முயன்றால்
அவனால் ெவற்றிெபற இயலாது. ஆனால் ஒருவன்
தன் பாவங்களுக்கு வருந்தி, தன் பாவங்கைள
ஒப்புக்ெகாண்டு தவறு ெசய்வைத நிறுத்திவிட்டால்,
ேதவனும், மற்ற எல்லா ஜனங்களும் அவனுக்கு
இரக்கம் காண்பிப்பார்கள்.

14 ஒருவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்கு மரியாைத
ெசய்தால், அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். ஆனால்
ஒருவன் பிடிவாதமாக கர்த்தருக்கு மரியாைத தர
மறுத்தால், பிறகு அவனுக்குத் துன்பங்கேள ஏற்படும்.

15 பலவீனமானவர்கள் மீது அதிகாரம் ெசலுத்தும்
தீயவன் ேகாபங்ெகாண்ட சிங்கத்ைதப்ேபான்றும்,
சண்ைடக்குத் தயாரான கரடிையப்ேபான்றும்
இருப்பான்.

16 ஆட்சி ெசய்பவன் ஞானமுள்ளவனாக
இல்லாவிட்டால், தனக்குக் கீழுள்ள ஜனங்கைளத்
துன்புறுத்துவான். ஆனால் ேநர்ைமயாய் ஆட்சி
ெசய்து, ஜனங்கைள ஏமாற்றுவைத ெவறுக்கிறவன்
நீண்டகாலம் ஆட்சி ெசய்வான்.

17 அடுத்தவைனக்ெகான்ற குற்றவாளிக்கு
எப்ெபாழுதும் சமாதானம் இருக்காது. அவனுக்கு
ஆதரவு தராேத.

18 ஒருவன் சரியான வழியில் வாழ்ந்தால் அவன்
பாதுகாப்பாக இருப்பான். ஆனால் தீயவனாக
இருப்பவன் இருந்தால் தன் வல்லைமைய
இழந்துவிடுவான்.

19 கடினமாக உைழப்பவன் உணைவ ஏராளமாகப்
ெபறுவான். ஆனால் எப்ேபாதும் கனவுகள் கண்டு தன்
காலத்ைத வீணாக்குபவன் ஏைழயாகேவ இருப்பான்.

20 ேதவன் தன்ைனப் பின்பற்றுபவைன
ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆனால் ெசல்வந்தனாக
மாறுவதற்கு மட்டும் முயற்சிப்பவன்
தண்டிக்கப்படுவான்.

21 ஒரு நீதிபதி ேநர்ைமயானவனாக இருக்க
ேவண்டும். ஒருவன் இன்னான் என்ற
காரணத்திற்காகேவ அவனுக்குச் சார்பாகப்
ேபசக்கூடாது. ஆனால் சில நியாயாதிபதிகள்
தனக்குத் தரப்படும் சிறு ெதாைககளுக்காகக்கூட
தங்கள் முடிவுகைள மாற்றிக்ெகாள்கின்றனர்.

22 சுயநலக்காரன் ெசல்வந்தன் ஆவதற்ேக முயற்சி
ெசய்கிறான். தன் ேபராைச வறுைமயின் எல்ைலக்ேக
ெகாண்டுெசல்லும் என்பைத அவன் அறியாமல்
இருக்கிறான்.

23 ஒருவன் ெசய்கிற தவைறச் சுட்டிக் காட்டி
அவனுக்கு உதவிெசய்தால் பிற்காலத்தில் உன்ேனாடு
மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். எப்ெபாழுதும்
ெமன்ைமயான வார்த்ைதகைளேய ேபசுவைதவிட
இது நல்லது.

24 சிலர் தம் தந்ைதயிடமிருந்தும் தாயிடமிருந்தும்
திருடிக்ெகாள்கின்றனர். அவர்கள் “இது தவறில்ைல”
என்று ெசால்கிறார்கள். ஆனால் அவன் வீட்டுக்குள்
நுைழந்து எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ெநாறுக்கும்
தீயவைனப் ேபான்றவன்.

25 சுயநலக்காரன் துன்பத்துக்குக் காரணமாக
இருப்பான். கர்த்தர் ேமல் நம்பிக்ைக ைவப்பவன்
பரிசுகைளப் ெபறுகிறான்.

26 ஒருவன் தன்னில் தாேன நம்பிக்ைக ைவத்தால்,
அவன் ஒரு மூடன். ஆனால் ஒருவன் ஞானியாக
இருந்தால், அவன் துன்பத்தில் இருந்து
தப்பித்துக்ெகாள்வான்.

27 ஏைழ ஜனங்களுக்கு உதவி ெசய்பவன்,
தனக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுவான். ஆனால் ஏைழகளுக்கு
உதவி ெசய்ய மறுப்பவனுக்ேகா அதிகத்
ெதால்ைலகள் வரும்.

28 தீயவன் ஒருவன் அரசாளுவதற்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால் அவன் நாட்டு ஜனங்கள்
ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் தீயவன்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டால், நல்லவர்கள் மீண்டும்
ஆள்வார்கள்.

ஒருவன் எப்ெபாழுதும் பிடிவாதமானவனாக
இருந்து, தன்ைனச் சரிப்படுத்துேவாரிடம்
ேகாபித்துக்ெகாண்ேட இருந்தால், அவன்
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திடீெரன்று ஆபத்ைதச் சந்திக்க ேநரிடும். அவன்
அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது.

2 ஆள்பவன் நல்லவனாக இருந்தால், அைனவரும்
மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஆனால் தீயவன் ஆள
வந்தால் ஜனங்கள் அைனவரும் புகார்
ெசால்வார்கள்.

3 ஒருவன் ஞானத்ைத விரும்பினால் அவனது
தந்ைத மகிழ்ச்சி அைடவார். ஆனால் தன்
ெசல்வத்ைத விபச்சாரிகளிடம் ெசலவிடுபவன் தன்
ெசல்வத்ைத எல்லாம் இழப்பான்.

4 ராஜா ேநர்ைமயுள்ளவனாக இருந்தால், நாடு
பலமுைடயதாக இருக்கும். ஆனால் ராஜா
சுயநலக்காரனாக இருந்தால் எல்லாவற்றுக்கும்
மக்கள் ராஜாவுக்குப் பணம் ெசலுத்தேவண்டியதாக
இருந்தால், நாடு பலவீனமைடயும்.

5 ஒருவன் தான் விரும்புவைதத் தந்திரமான
வார்த்ைதகைளப் ேபசிப் ெபறமுயன்றால் அவன்
தனக்குத்தாேன வைலவிரிக்கிறான்.

6 தீயவர்கள் தம் ெசாந்தப் பாவங்களாேலேய
ேதாற்கடிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் நல்லவர்கேளா
பாடிக்ெகாண்டும், மகிழ்ச்சிேயாடும் இருக்கிறார்கள்.

7 நல்லவர்கள் ஏைழ ஜனங்களுக்கு ேநர்ைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்யேவ விரும்புகின்றனர்.
தீயவர்கேளா இைதப்பற்றிக் கவைலப்படுவதில்ைல.

8 மற்றவர்கைளவிடத் தான் ெபரியவன் என்று
நிைனப்பவன் பல துன்பங்களுக்குக் காரணமாக
இருக்கிறான். அவர்களால் முழு நகரத்ைதயுேம
குழப்பத்தில் ஆழ்த்த முடியும். ஆனால் ஞானம்
உள்ளவர்கேளா சமாதானத்ைத உருவாக்க முடியும்.

9 ஞானமுள்ளவன் முட்டாேளாடு ஒரு
பிரச்சைனையத் தீர்க்க முயற்சிெசய்தால், அந்த
முட்டாள் வாதம்ெசய்து முட்டாள்தனமாகப்
ேபசுவான். இருவரும் எப்ேபாதும்
ஒத்துப்ேபாகமாட்டார்கள்.

10 ெகாைலக்காரர்கள் ேநர்ைமயானவர்கைள
எப்ெபாழுதும் ெவறுக்கின்றனர். அவர்கள்
நல்லவர்கைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும்
ெகாைலெசய்யப் பார்க்கிறார்கள்.

11 ஒரு முட்டாள் விைரவில் ேகாபம் அைடகிறான்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவேனா ெபாறுைமயாகத்
தன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்கிறான்.

12 ஆள்பவன் ெபாய்ையக்
ேகட்டுக்ெகாள்வாேனயானால், அவனது
அதிகாரிகளும் தீயவர்களாகிவிடுகின்றனர்.

13 ஏைழயும் ஏைழயிடம் திருடுபவனும் ஒேர
வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள். இருவைரயும் கர்த்தேர
பைடத்துள்ளார்.

14 ராஜா ஏைழகளிடம் ேநர்ைமயாக இருந்தால்
அவன் நீண்டகாலம் ஆட்சி ெசய்வான்.

15 பிள்ைளகளுக்கு அடியும், ேபாதைனயும் நல்லது.
தம் பிள்ைளகைள எது ேவண்டுமானாலும் ெசய்து
ெகாள்ளட்டும் என்று ெபற்ேறார் விட்டுவிட்டால்,
அப்பிள்ைளகள் தம் தாய்க்கு அவமானத்ைதேய
தருவார்கள்.

16 தீயவர்கள் நாட்ைட ஆண்டால், எங்கும் பாவேம
நிைறந்திருக்கும். இறுதியில் நல்லவர்கேள
ெவல்வார்கள்.

17 உன் குமாரன் தவறு ெசய்யும்ேபாது அவைனத்
தண்டித்துவிடு. பிறகு அவைனப்பற்றி நீ

ெபருைமப்படலாம். அவன் உன்ைன
அவமானப்படுத்தமாட்டான்.

18 ஒரு நாடு ேதவனால் வழி நடத்தப்படாவிட்டால்,
அந்நாட்டில் சமாதானம் இருக்காது. ஆனால்,
ேதவனுைடய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும் நாடு
மகிழ்ச்சி அைடயும்.

19 நீ ெவறுமேன ேபசிக்ெகாண்டு மட்டும்
இருந்தால் ேவைலக்காரன் பாடம்
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான். அவன் உன்
வார்த்ைதகைளப் புரிந்துெகாள்ளலாம், ஆனால்
கீழ்ப்படியமாட்டான்.

20 சிந்தைன ெசய்யாமல் ேபசுபவனுக்கு
நம்பிக்ைகயில்ைல. இைதவிட முட்டாளுக்கு
நம்பிக்ைகயுண்டு.

21 நீ உனது ேவைலக்காரனின் விருப்பப்படி
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுப்பாயானால், இறுதியில்
அவன் நல்ல ேவைலக்காரனாக இருக்கமாட்டான்.

22 ேகாபமுள்ளவன் துன்பத்திற்குக்
காரணமாகிறான். விைரவில் ேகாபம்ெகாள்கிறவன்
பல பாவங்களுக்குப் ெபாறுப்பாகிறான்.

23 மற்றவர்கைளவிடத் தன்ைனப் ெபரியவனாக
ஒருவன் நிைனத்துக்ெகாண்டால், அந்த எண்ணேம
அவைன அழித்துவிடும். ஆனால் ஒருவன் பணிவாக
இருக்கும்ேபாது, மற்றவர்கள் அவைன மதிப்பார்கள்.

24 ேசர்ந்து ேவைலெசய்யும் இரண்டு திருடர்கள்
பைகவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒருவன்
அடுத்தவைன பயமுறுத்தி மிரட்டுவான். எனேவ
வழக்கு மன்றத்தில் உண்ைமையச் ெசால்லும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டால் அவன் வாையத் திறந்து ேபசேவ
பயப்படுவான்.

25 அச்சம் என்பது வைலையப் ேபான்றது. ஆனால்
நீ கர்த்தர் மீது நம்பிக்ைக ைவத்தால் பாதுகாப்பாக
இருப்பாய்.

26 ஆள்ேவாேராடு நட்புக்ெகாள்ள பலர்
விரும்புவார்கள். ஆனால் கர்த்தர் ஒருவேர
ஜனங்கைளச் சரியாக நியாயந்தீர்க்கிறார்.

27 ேநர்ைமயற்றவர்கைள நல்லவர்கள்
ெவறுக்கின்றனர். தீயவர்கேளா
உண்ைமயுள்ளவர்கைள ெவறுக்கின்றனர்.

யாக்ேகாபின் குமாரனாகிய ஆகூரின்
ஞானெமாழிகள்

இைவ அைனத்தும் யாக்ேகாபின்
குமாரனான ஆகூரின் ஞானெமாழிகள்.
இது ஈத்திேயலுக்கும் ஊகாலுக்கும்

அளித்த ெசய்தி:
2 பூமியில் நான்தான் மிகவும் ேமாசமானவன். நான்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டிய விதமாகப்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. 3 ஞானியாக இருக்க நான்
கற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. ேதவைனப்பற்றியும் எதுவும்
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. 4 பரேலாகத்தில்
உள்ளவற்ைறப்பற்றி எவரும் எப்ேபாதும்
கற்றுக்ெகாண்டதில்ைல. எவரும் காற்ைறக்
ைகயால் பிடித்ததில்ைல. எவரும் தண்ணீைர
துணியில் கட்டியதில்ைல. எவருேம உண்ைமயில்
பூமியின் எல்ைலைய அறிந்தேதயில்ைல. இவற்ைற
எவராவது ெசய்யமுடியுமா? யார் அவர்? எங்ேக
அவரது குடும்பம் இருக்கிறது?
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5 ேதவன் ெசால்லுகிற அைனத்தும்
பூரணமானைவ. ேதவன் அவரிடம்
ெசல்லுகிறவர்களுக்குப் பாதுகாப்பான இடமாக
இருக்கிறார். 6 எனேவ ேதவன் ெசான்னவற்ைற
மாற்றுவதற்கு முயற்சி ெசய்யாேத. நீ அவ்வாறு
ெசய்தால், அவர் உன்ைனத் தண்டிப்பார். நீ ெபாய்
ெசால்கிறாய் என்பைதயும் நிரூபிப்பார்.

7 கர்த்தாேவ, நான் மரித்துப்ேபாவதற்கு முன்பு
எனக்காக நீர் இரண்டு ெசயல்கைளச்
ெசய்யேவண்டும். 8 நான் ெபாய் ெசால்லாமல்
இருக்க உதவிெசய்யும். மிக ஏைழயாகேவா அல்லது
மிகச் ெசல்வந்தனாகேவா என்ைன ஆக்கேவண்டாம்.
அன்றாடம் எது ேதைவேயா அைத மட்டும் எனக்குத்
தாரும். 9 ஒருேவைள, என்னிடம் ேதைவக்கு
அதிகமான ெபாருட்கள் இருந்தால், நீர் எனக்குத்
ேதைவயில்ைல என்று எண்ணத் ெதாடங்குேவன்.
ஒருேவைள நான் ஏைழயாக இருந்தாேலா
திருடலாம். இதனால் நான் ேதவனுைடய
நாமத்திற்கு அவமானத்ைதத் ேதடித்தருேவன்.

10 எஜமானனிடம் அவனது
ேவைலக்காரைனப்பற்றிக் குற்றம் ெசால்லாேத. நீ
அவ்வாறு ெசய்தால், எஜமான் உன்ைன
நம்பமாட்டான். உன்ைனக் குற்றம் உைடயவனாக
நிைனப்பான்.

11 சிலர் தங்கள் தந்ைதகளுக்கு எதிராகப்
ேபசுவார்கள். அவர்கள் தம் தாய்மார்களுக்கு
மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள்.

12 சிலர் தம்ைம நல்லவர்களாக
எண்ணிக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் உண்ைமயில்
அவர்கள் மிக ேமாசமாக இருப்பார்கள்.

13 சிலர் தம்ைம மிகவும் நல்லவர்களாக
எண்ணிக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கைள
விடத் தம்ைம மிக நல்லவர்களாக
எண்ணிக்ெகாள்வார்கள்.

14 சிலரது பற்கள் வாள்கைளப்ேபான்று உள்ளன.
அவர்களது தாைடகள் கத்திகைளப்ேபான்றுள்ளன.
அவர்கள் ஏைழ ஜனங்களிடமிருந்து எவ்வளவு
எடுத்துக்ெகாள்ளமுடியுேமா அவ்வளவு
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

15 சிலர் தம்மால் ெபற முடிந்தைதெயல்லாம்
எடுத்துக்ெகாள்ள விரும்புவார்கள். அவர்கள்
ெசால்வெதல்லாம், “எனக்குத் தா, எனக்குத் தா,
எனக்குத் தா” என்பேத. திருப்தி அைடயாதைவ
மூன்று உண்டு. உண்ைமயில் ேபாதும் என்று
ெசால்லாதைவ நான்கு உண்டு. 16 மரணத்திற்குரிய
இடம், மலட்டுப் ெபண், மைழ ேதைவப்படுகிற
வறண்ட நிலம், அைணக்க முடியாத ெநருப்பு
ஆகியைவேய அைவ.

17 தன் தந்ைதையக் ேகலிச்ெசய்கிறவனும் தாயின்
ஆைணகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பவனும்
தண்டிக்கப்படுவான். அத்தண்டைன அவனது
கண்கைளக் காகங்களும், கழுகின் குஞ்சுகளும்
தின்னும்படியான பயங்கரமுைடயது.

18 என்னால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாத காரியங்கள்
மூன்று உண்டு. உண்ைமயில் புரிந்துெகாள்ளக்
கடினமான விஷயங்கள் நான்கு உண்டு. 19

வானத்தில் பறக்கும் கழுகு, பாைறேமல் ஊர்ந்து
ெசல்லும் பாம்பு, கடலில் அைசயும் கப்பல், ஒரு
ெபண்ணின் ேமல் அன்புெகாண்டிருக்கும் ஆண்

ஆகிய நான்ைகயும் என்னால் புரிந்துெகாள்ள
இயலவில்ைல.

20 தன் கணவனுக்கு உண்ைமயில்லாத ெபண்,
தான் எதுவும் தவறு ெசய்யாதவைளப்ேபான்று
நடிக்கிறாள். அவள் சாப்பிடுகிறாள், குளிக்கிறாள்,
தான் எவ்விதத் தவறும் ெசய்யவில்ைல என்று
கூறுகிறாள்.

21 பூமியில் ெதால்ைல விைளவிக்கக் கூடியைவ
மூன்று உண்டு. உண்ைமயில் பூமியால் தாங்க
முடியாதைவ நான்கு. 22 ராஜாவாகிவிட்ட அடிைம,
தனக்குத் ேதைவப்படுகிற அைனத்துமுைடய
முட்டாள், 23 மனதில் முழுைம
ெவறுப்புைடயவளாயிருந்தும் ஒரு கணவனுக்கு
வாழ்க்ைகப்படும் ெபண், தான் ேவைல ெசய்த
எஜமானிக்ேக எஜமானியாகிற ேவைலக்காரப் ெபண்
ஆகிய நால்வைரயும் பூமி தாங்காது.

24 உலகில் உள்ள மிகச் சிறியைவ நான்கு, ஆனால்
இைவ மிகவும் ஞானமுைடயைவ.

25 எறும்புகள் மிகச் சிறியைவ, பலவீனமானைவ.
எனினும் அைவ தங்களுக்குத் ேதைவயான
உணைவக் ேகாைடக்காலம் முழுவதும்
ேசகரித்துக்ெகாள்ளும்.
26 குழி முயல்கள் மிகச்சிறிய மிருகம், ஆனாலும்
இதுதன் வீட்ைடப் பாைறகளுக்கு இைடயில்
கட்டிக்ெகாள்ளும்.
27 ெவட்டுக்கிளிகளுக்கு ராஜா இல்ைல.
எனினும் அைவ ேசர்ந்து ேவைலச்ெசய்கின்றன.
28 பல்லி மிகச் சிறிது. அவற்ைற நம் ைகயால்
பிடித்துக்ெகாள்ளலாம்.
எனினும் அைவ அரண்மைனயிலும் வசிக்கின்றன.
29 நடக்கும்ேபாது முக்கியமானைவகளாகத்
ேதான்றுபைவ மூன்று. உண்ைமயில் அைவகள்
நான்காகும்.

30 சிங்கம் எல்லா மிருகங்கைளவிடவும் மிகவும்
பலம் ெபாருந்தியது.
அது எைதக் கண்டும் ஓடுவதில்ைல.
31 ெபருைமேயாடு நடக்கும் ேசவல், ெவள்ளாடு,
தம் ஜனங்களிைடேய இருக்கும் ஒரு ராஜா.
32 உன்ைனப்பற்றி நீேய ெபருைமயாக
நிைனத்துக்ெகாண்டு தீங்கு ெசய்யத் திட்டமிடும்
முட்டாளாக இருந்தால், அவற்ைற நிறுத்திவிட்டு
உன் ெசயல்கைளப்பற்றி சிந்திக்கேவண்டும்.

33 பாைலக் கைடந்தால் ெவண்ெணய் கிைடக்கும்.
ஒருவன் இன்ெனாருவனின் மூக்கில் அடித்தால்
இரத்தம் வரும். இது ேபாலேவ, நீ ஜனங்கைளக்
ேகாபங்ெகாள்ள ைவத்தால், நீ தான் துன்பத்துக்கு
காரணமாயிருப்பாய்.

ேலமுேவல் என்னும் ராஜாவின் ஞானெமாழிகள்

இைவ, ேலமுேவல் ராஜா ெசான்ன
ஞானெமாழிகள். இவற்ைற அவனது தாய்
அவனுக்குக் கற்பித்தாள்.

2 ெஜபத்தின் மூலம் ெபற்ற நீேய என் அன்பிற்குரிய
குமாரன். 3 உனது வல்லைமையப் ெபண்களிடம்
இழக்காேத. ெபண்கள் ராஜாக்கைள
அழித்திருக்கிறார்கள். எனேவ உன்ைன
அவர்களிடத்தில் தராேத. 4 ேலவமுேவேல,
ராஜாக்கள் மதுைவக் குடிப்பது அறிவுள்ள ெசயல்
அல்ல. ஆளுபவர்கள் மதுைவ விரும்புவது
அறிவுைடயது அல்ல. 5 அவர்கள் மிகுதியாகக்
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குடித்துவிட்டு சட்டங்கைள மறந்துவிடுவார்கள். பின்
அவர்கள் ஏைழ ஜனங்களின் உரிைமகைள
எடுத்துவிடக்கூடும். 6 ஏைழ ஜனங்களுக்கு
மதுைவக்ெகாடு. திராட்ைசரசத்ைத துன்பப்படுகிற
ஜனங்களுக்குக்ெகாடு. 7 பிறகு அவர்கள் அதைனக்
குடித்துவிட்டு தாம் ஏைழ என்பைத மறக்கட்டும்.
அவர்கள் குடித்துவிட்டு தம் எல்லா துன்பங்கைளயும்
மறக்கட்டும்.

8 ஒருவன் தனக்குத்தாேன உதவிக்ெகாள்ள
முடியாவிட்டால், நீ அவனுக்கு உதவேவண்டும்.
எவனால் ேபசமுடியாேதா, அவனுக்காக ேபசு.
துன்பப்படுகிற அைனத்து ஜனங்களுக்கும் நீ உதவ
ேவண்டும். 9 சரிெயன்று ெதரிந்தவற்றின் பக்கம் நில்.
ேநர்ைமயாக நியாயம்தீர்த்துவிடு. ஏைழ ஜனங்களின்
உரிைமையக் காப்பாற்று. ேதைவயிலிருக்கும்
ஜனங்களுக்கு உதவு.

பரிபூரணமுள்ள மைனவி
10 “பரிபூரணமுள்ள மைனவிையக்” கண்டுபிடிப்பது
கடினம்.
ஆனால் அவள் நைககைளவிட அதிக

விைலமதிப்புைடயவள்.
11 அவள் கணவன் அவைளச் சார்ந்திருப்பான்.
அவன் ஒருேபாதும் ஏைழயாகமாட்டான்.

12 தன் வாழ்வு முழுவதும் அவள் தன் கணவனுக்கு
நன்ைமேய ெசய்வாள்.
அவனுக்கு ஒருேபாதும் துன்பம்

உண்டாக்கமாட்டாள்.
13 அவள் எப்ெபாழுதும் ஆட்டு மயிைரயும்
சணல்நூைலயும் ேசகரிப்பாள்.
தனது ைககளினாேலேய ஆைடகைள

மகிழ்ச்சிேயாடு தயாரிப்பாள்.
14 அவள் ெவகுதூரத்திலிருந்து வரும்
கப்பல்கைளப்ேபான்றவள்.
எல்லா இடங்களிலிருந்தும் உணவு

ெகாண்டுவருவாள்.
15 அதிகாைலயில் எழும்பி தன் குடும்பத்துக்கு
உணவு சைமப்பாள்.
ேவைலக்காரர்களுக்கு அவர்களுைடய

பங்ைகக்ெகாடுப்பாள்.
16 அவள் நிலத்ைதப் பார்த்து வாங்குவாள்.
அவள் பணத்ைதச் சம்பாதித்துச் ேசர்த்து

திராட்ைசக்ெகாடிகைள நடுவாள்.
17 அவள் கடினமாக உைழப்பாள்.
அவள் தனது எல்லா ேவைலகைளயும் ெசய்யும்

பலம் ெகாண்டவள்.
18 தன் உைழப்பால் உருவான ெபாருட்கைள
விற்கும்ேபாது எப்ெபாழுதும் அவள் லாபத்ைத
அைடவாள்.

அவள் இரவில் அதிக ேநரம் ேவைலச் ெசய்த
பிறேக ஓய்ெவடுக்கிறாள்.

19 அவள் தனக்குத் ேதைவயான நூைலத் தாேன
தயாரிக்கிறாள்.
தனக்குத் ேதைவயான ஆைடகைளத் தாேன

ெநய்கிறாள்.
20 ஏைழகளுக்கு எப்ேபாதும் அள்ளித் தருகிறாள்.
ேதைவயானவர்களுக்கு உதவி ெசய்கிறாள்.

21 பனிக் காலத்தில் அவள் தன்
குடும்பத்ைதப்பற்றிக் கவைலப்படமாட்டாள்.
ஏெனன்றால் அைனவருக்கும் நல்ல ெவப்பமான

ஆைடகைள அவள் தந்துள்ளாள்.
22 அவள் கம்பளங்கைளச் ெசய்து படுக்ைகயில்
விரிக்கிறாள்.
மிக அழகான புடைவைய அணிகிறாள்.

23 ஜனங்கள் அவளது கணவைன மதிக்கின்றனர்.
அவன் அந்நாட்டுத் தைலவர்களுள் ஒருவன்.

24 அவள் ஒரு நல்ல வியாபாரி.
அவள் ஆைடகைளயும் கச்ைசகைளயும்

தயாரிக்கிறாள்.
இவற்ைற வியாபாரிகளிடம் விற்கிறாள்.

25 அவள் ேபாற்றப்படுவாள். ஜனங்கள் அவைள
மதிக்கின்றனர்.
அவள் எதிர்காலத்ைத நம்பிக்ைகேயாடு

ேநாக்குகிறாள்.
26 அவள் ஞானத்ேதாடு ேபசுகிறாள்.
ஜனங்கள் அன்ேபாடும் கருைணேயாடும்

இருக்கேவண்டும் என்று அவள் ேபாதிக்கின்றாள்.
27 அவள் ஒருேபாதும் ேசாம்ேபறியாக
இருப்பதில்ைல.
தன் வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம்

அக்கைறேயாடு பார்த்துக்ெகாள்கிறாள்.
28 அவளது குழந்ைதகள் அவைளப்பற்றி
நல்லவற்ைறக் கூறுவார்கள்.
அவளது கணவனும் அவைளப் பாராட்டிப்

ேபசுகிறான்.
29 “எத்தைனேயா நல்ல ெபண்கள்
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் நீ தான் சிறந்தவள்” என்கிறான்.

30 ஒரு ெபண்ணின் ேதாற்றமும் அழகும் உன்ைன
ஏமாற்றலாம்.
ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ெபண்ேண

பாராட்டுக்குரியவள்.
31 அவளுக்குப் ெபாருத்தமான பரிைசக்ெகாடு.
எல்ேலாரும் அறியும் வைகயில் அவளது

ெசயல்கைளப் பாராட்டு.
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பிரசங்கி

இைவ பிரசங்கியின் வார்த்ைதகள். பிரசங்கி
தாவீதின் குமாரனும் எருசேலமின்
அரசனுமானவன். 2 எல்லாேம

ெபாருளற்றைவ. எல்லாேம வீணானைவ என்று
பிரசங்கி கூறுகிறான். 3 தங்கள் வாழ்க்ைகயில்
ஜனங்கள் ெசய்யும் கடினமான ேவைலகளுக்கு
உண்ைமயில் ஏதாவது பயன் உண்டா?

காரியங்கள் என்றும் மாறுவதில்ைல
4 ஜனங்கள் வாழ்கிறார்கள், ஜனங்கள்
மரிக்கிறார்கள்; ஆனால், பூமிேயா எப்ெபாழுதும்
நிைலத்திருக்கின்றது. 5 சூரியன் உதயமாகிறது.
சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது. பின் சூரியன் மீண்டும் அேத
இடத்தில் உதயமாகேவ விைரந்து ெசல்கிறது.

6 காற்று ெதற்கு ேநாக்கி அடிக்கிறது. வடக்கு
ேநாக்கியும் அடிக்கிறது. காற்று சுழன்று, சுழன்று
அடிக்கிறது. பின்னர் அது திரும்பிப் புறப்பட்ட
இடத்திற்ேக திரும்பவும் வீசுகின்றது.

7 அைனத்து ஆறுகளும் மீண்டும், மீண்டும் ஒேர
இடத்திற்ேக பாய்கின்றன. எல்லாம் கடலிேலேய
பாய்கின்றன. ஆனாலும் கடல் நிரம்புவதில்ைல.

8 வார்த்ைதகள் ஒன்ைறக் குறித்து முழுைமயாக
விளக்குவதில்ைல. ஆனாலும் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
ேபசுகிறார்கள். நம் காதுகளுக்கு வார்த்ைதகள்
மீண்டும், மீண்டும் வருகின்றன. எனினும் காதுகள்
நிைறவதில்ைல. நம் பார்ைவகள் மூலம் கண்களும்
நிரம்புவதில்ைல.

எதுவும் புதியதல்ல
9 துவக்கத்தில் இருந்ததுேபாலேவ அைனத்துப்
ெபாருட்களும் இருக்கின்றன. எல்லாம் ஏற்ெகனேவ
ெசய்யப்பட்டதுேபாலேவ ெசய்யப்படுகின்றன.
வாழ்க்ைகயில் எதுவும் புதியதில்ைல.

10 ஒருவன், “பாருங்கள் இது புதிது” என்று
கூறலாம். ஆனால் அந்தப் ெபாருள் ஏற்ெகனேவ
இங்ேக இருக்கிறது. நாம் இருப்பதற்கு முன்னேர
அைவ இருக்கின்றன.

11 நீண்டகாலத்திற்கு முன்பு நடந்தைத ஜனங்கள்
நிைனவில் ைவத்திருப்பதில்ைல. எதிர்காலத்தில்,
இப்ெபாழுது என்ன நடந்துெகாண்டிருக்கிறது
என்பைதயும் நிைனவில்
ைவத்திருக்கப்ேபாவதில்ைல. பின்னர்
மற்றவர்களுக்கும் தங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்
என்ன ெசய்தார்கெளன்பது நிைனவில் இருக்காது.

ஞானம் மகிழ்ச்சிையக்ெகாண்டுவருமா?
12 பிரசங்கியாகிய நான் எருசேலமில்
இஸ்ரேவலரின் ராஜாவாக இருந்ேதன். 13 நான்
கற்றுக்ெகாள்ள முடிவுெசய்ேதன். எனேவ

ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி வாழ்விலுள்ள
அைனத்ைதயும் கற்றுக்ெகாள்ள விரும்பிேனன்.
ேதவன் நாம் ெசய்யும்படி ெகாடுத்த
ேவைலகெளல்லாம் கடினமானைவ என்று நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். 14 பூமியின்ேமல் ெசய்யப்படுகிற
அைனத்து ெசயல்கைளயும் நான் பார்த்ேதன். அைவ
அைனத்தும் காலத்ைத வீணாக்கும் காரியம்
என்பைதயும் அறிந்துெகாண்ேடன். இது காற்ைறப்
பிடிப்பது ேபான்றதாகும். 15 நீ இவற்ைற மாற்ற
இயலாது. ஏதாவது வைளந்து இருந்தால், அது
ேநராக இருக்கிறது என்று உன்னால் கூறமுடியாது.
ஒரு ெபாருள் ெதாைலந்துவிட்டால் அது இருக்கிறது
என்று உன்னால் கூறமுடியாது.

16 நான் எனக்குள், “நான் மிகவும் ஞானமுள்ளவன்.
எனக்கு முன்னால் எருசேலைம ஆண்ட மற்ற
ராஜாக்கைளவிட நான் ஞானமுள்ளவன்.
உண்ைமயில் ஞானம் என்பதும் அறிவு என்பதும்
எத்தைகயைவ என்பைத நான் அறிேவன்” என்று
கூறிேனன்.

17 முட்டாள்தனமாகச் சிந்திப்பைதவிட, ஞானமும்
அறிவும் எவ்வைகயில் சிறந்தது என்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ள நான் முடிவு ெசய்ேதன். ஆனால்
ஞானத்ைத அைடய முயல்வது காற்ைறப் பிடிக்க
முயல்வது ேபான்றது என்பைத நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். 18 மிகுதியான ஞானத்திேல
மிகுதியான சலிப்பும் உள்ளது. அதிகமான
ஞானத்ைதப் ெபறுகிற எவனும் அதிகமான
வருத்தத்ைதயும் அைடகிறான்.

ேகளிக்ைககைள அனுபவிப்பது
மகிழ்ச்சிையக்ெகாண்டுவருமா?

நான் எனக்குள்: “நான் ேவடிக்ைக
ெசய்ேவன். என்னால் முடிந்தவைர
எல்லாவற்றிலும் மகிழ்ச்சி அைடேவன்” என்று

ெசான்ேனன். ஆனால் நான் இைவயும் பயனற்றைவ
என்று கற்றுக்ெகாண்ேடன். 2 எல்லா ேநரத்திலும்
சிரித்துக்ெகாண்டிருப்பது முட்டாள்தனமானது.
ேகளிக்ைகைய அனுபவிப்பது எந்த நன்ைமையயும்
ெசய்யாது.

3 எனேவ என் மனைத ஞானத்தால் நிரப்பும்ேபாது
என் உடைல திராட்ைசரசத்தால் நிரப்ப முடிவு
ெசய்ேதன். இந்த முட்டாள்தனத்ைத நான் முயற்சி
ெசய்ேதன். ஏெனன்றால் நான்
மகிழ்ச்சியைடவதற்குரிய வழிையக் கண்டுபிடிக்க
எண்ணிேனன். ஜனங்களின் குறுகிய வாழ்வில்
அவர்கள் என்ன நன்ைம ெசய்யக்கூடும் என்று
பார்க்க விரும்பிேனன்.
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கடின உைழப்பு மகிழ்ச்சிையத் தருமா?
4 பிறகு நான் ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்யத்
துவங்கிேனன். வீடுகைளக் கட்டிேனன். திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைள எனக்காக நட்ேடன். 5 நான்
ேதாட்டங்கைள அைமத்ேதன், பூங்காவனங்கைள
உருவாக்கிேனன். எல்லாவைகயான
பழமரங்கைளயும் நட்ேடன். 6 நான் எனக்காக
குளங்கைள அைமத்ேதன். அதன் மூலம்
பழமரங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிேனன். 7 நான்
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் அடிைமகளாக
வாங்கிேனன். என் வீட்டிலும் அடிைமகள் பிறந்தனர்.
பல ெபருஞ்ெசல்வங்கள் எனக்குச் ெசாந்தமாயின.
எனக்கு மாட்டுமந்ைதயும் ஆட்டுமந்ைதயும்
இருந்தன. எருசேலமில் மற்றவர்கைளவிட எனக்கு
ஏராளமான ெசல்வங்கள் இருந்தன.

8 நான் எனக்காகப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
ேசகரித்ேதன். ராஜாக்களிடமிருந்தும் அவர்களின்
நாடுகளிலிருந்தும் ெபாக்கிஷங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். எனக்காகப் பாடிட
ஆண்களும் ெபண்களும் இருந்தனர். எவரும்
விரும்பத்தக்க அைனத்துப் ெபாருட்களும் என்னிடம்
இருந்தன.

9 நான் ெசல்வந்தனாகவும் புகழுைடயவனாகவும்
ஆேனன். எனக்குமுன் எருசேலமில் வாழ்ந்த எந்த
மனிதைரயும்விட நான் ெபரிய ஆளாக இருந்ேதன்.
எப்ெபாழுதும் எனது ஞானம் எனக்கு உதவுவதாக
இருந்தது. 10 என் கண்கள் பார்த்து நான்
விரும்பியைத எல்லாம் ெபற்ேறன். நான்
ெசய்தவற்றிெலல்லாம் மனநிைறவு ெபற்ேறன். என்
இதயம் பூரித்தது, இம்மகிழ்ச்சிேய எனது அைனத்து
கடின உைழப்பிற்கும் கிைடத்த ெவகுமதி.

11 ஆனால் பின்னர் நான் ெசய்த அைனத்ைதயும்
கவனித்ேதன். நான் ெசய்த கடின உைழப்ைப
எல்லாம் நிைனத்துப் பார்த்ேதன். அைவ அைனத்தும்
காலவிரயம் என்று முடிவுெசய்ேதன். இது காற்ைறப்
பிடிப்பதுேபான்றது. நம் வாழ்க்ைகயில் நாம் ெசய்த
அைனத்திலிருந்தும் இலாபகரமானது எதுவுமில்ைல.

ஒருேவைள ஞானேம பதிலாயிருக்கலாம்
12 ஒரு ராஜாவால் ெசய்ய முடிந்தைதவிட ஒரு
மனிதனால் அதிகமாகச் ெசய்யமுடியாது. சில
ராஜாக்கள் ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெசய்ய
விரும்புவைதேய ெசய்திருக்கிறார்கள். அந்த
ராஜாக்கள் ெசய்தைவயும் காலவிரயம் என்று நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். எனேவ மீண்டும் நான்
ஞானமுள்ளவனாக இருப்பைதப்பற்றியும்,
அறிவற்றவனாக இருப்பைதப்பற்றியும்
ைபத்தியக்காரத்தனமான ெசயல்கைளப்பற்றியும்
எண்ணிேனன். 13 இருட்ைடவிட ஒளி சிறந்தது. அது
ேபாலேவ முட்டாள்தனத்ைதவிட ஞானம் சிறந்தது
என்று கண்ேடன். 14 ஞானமுள்ளவன் தான்
ெசல்லுமிடத்ைத அறிய சிந்தைனையக் கண்களாகப்
பயன்படுத்துகிறான். ஆனால் முட்டாேளா, இருட்டில்
நடப்பவைனப் ேபான்றுள்ளான்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவனுக்கும் முட்டாளுக்கும்
ஒேர வழியிேலேய முடிவு ஏற்படுகிறது என்பைதக்
கண்ேடன். இருவரும் மரித்துப்ேபாகின்றனர். நான்
எனக்குள், 15 “ஒரு முட்டாளுக்கு எற்படுவேத

எனக்கும் எற்படுகின்றது. எனேவ நான் ஞானம்ெபற
ஏன் இவ்வளவு கடினமாக உைழத்திருக்கிேறன்”
என்று எண்ணிேனன். நான் எனக்குள்,
“ஞானமுள்ளவனாக இருப்பதும் பயனற்றேத” என்று
ெசான்ேனன். 16 ஞானமுள்ளவனும் முட்டாளும்
மரித்துப்ேபாகின்றனர். ஜனங்கள்
ஞானவான்கைளயும், முட்டாள்கைளயும்
என்ெறன்றும் நிைனவில் ைவத்திருப்பதில்ைல.
எதிர்காலத்தில் தாங்கள் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ஜனங்கள் மறந்துேபாகிறார்கள். எனேவ
ஞானமுள்ளவனும் முட்டாளும் உண்ைமயில்
ஒன்றுேபாலேவ இருக்கிறார்கள்.

வாழ்க்ைகயில் உண்ைமயான மகிழ்ச்சி உண்டா?
17 இது என்ைன வாழ்ைவ ெவறுக்கும்படி ெசய்தது.
இவ்வாழ்வில் உள்ள அைனத்துேம பயனற்றது என்ற
எண்ணம் எனக்கு வருத்தத்ைதத் தந்தது. இது
காற்ைறப் பிடிப்பதுேபான்ற முயற்சி.

18 நான் ெசய்த கடினமான உைழப்பு
அைனத்ைதயும் ெவறுத்ேதன். நான் கடினமாக
உைழத்திருக்கிேறன். ஆனால் நான்
உைழத்தவற்றுக்கான பலைன எனக்குப் பின்னால்
வாழ்பவர்களுக்கு ைவத்துப் ேபாக ேவண்டும். நான்
அவற்ைற என்ேனாடு எடுத்துச் ெசல்ல இயலாது. 19

ேவறு ஒருவன் நான் உைழத்ததும், கற்றதுமான
அைனத்ைதயும் ஆளுவான். அவன் ஞானமுள்ளவனா
முட்டாளா என்பைத நான் அறிேயன். இதுவும்
அறிவற்றதுதான்.

20 எனேவ, நான் ெசய்த அைனத்து
உைழப்ைபப்பற்றியும் வருத்தம் அைடந்ேதன். 21

ஒருவனால் தனது ஞானம், அறிவு, திறைம
ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தி உைழக்கமுடியும்.
ஆனால் அவன் இறந்ததும், அவனது உைழப்ைப
மற்றவர்கள் ெபறுகின்றனர். அவர்கள் எந்த
உைழப்ைபயும் ெசய்வதில்ைல. ஆனால்
அைனத்ைதயும் ெபறுகின்றனர். இது எனக்குச்
ேசார்வுண்டாக்குகிறது. இது ேநர்ைமயற்றதாகவும்
அர்த்தமற்றதாகவும் உள்ளது. 22 ஒருவனது
அைனத்து உைழப்புக்கும் ேபாராட்டங்களுக்கும்
பிறகு வாழ்வில் அவனுக்கு என்ன கிைடக்கிறது? 23

அவனது வாழ்வு முழுவதும் வலியும், சலிப்பும், கடின
உைழப்புேம மிஞ்சுகிறது. இரவிலும்கூட அவனது
மனம் ஓய்வு ெபறுவதில்ைல. இதுவும்
அர்த்தமற்றதுதான்.

24 என்ைனவிட ேவறு எவராது வாழ்வில்
மகிழ்ச்சிெபற முயற்சி ெசய்ததுண்டா? எனேவ ஒரு
மனிதன் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்
நன்றாக உண்பது, குடிப்பது, ெசய்யேவண்டியவற்ைற
மட்டும் மகிழ்ச்சியாக ெசய்வதுதான். இைதேய நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். இைவ ேதவனிடமிருந்து
வருகிறது என்பைதயும் நான் பார்த்ேதன். 26 ஒருவன்
நன்ைமையச் ெசய்து ேதவைனப் பிரியப்படுத்தினால்,
ேதவன் அவனுக்கு ஞானம், அறிவு, மகிழ்ச்சி
ஆகியவற்ைறக்ெகாடுக்கிறார். ஆனால் பாவம்
ெசய்கிறவனுக்கு கூட்டுகிற ேவைலையயும், சுமக்கிற
ேவைலையயும் தருகிறார். ேதவன் ெகட்டவர்களிடம்
உள்ளவற்ைற எடுத்து
நல்லவர்களுக்குக்ெகாடுக்கிறார். ஆனால் இைவ
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அைனத்தும் பயனற்றைவ. இது காற்ைறப் பிடிக்கும்
முயற்சிதான்.

ஒரு காலம் உண்டு

எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சரியான காலம்
உண்டு. பூமியில் உள்ள ஒவ்ெவான்றுக்கும்
ஒரு சரியான காலமுண்டு.

2 பிறப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
மரிப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
நடுவதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
பிடுங்குவதற்கும் ஒரு காலமுண்டு.

3 ெகால்வதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
குணப்படுத்தவும் ஒரு காலமுண்டு,
அழிப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
கட்டுவதற்கும் ஒரு காலமுண்டு.

4 அழுவதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
சிரிப்பதற்கும் ஒரு காலமுண்டு,
வருத்தப்படுவதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
மகிழ்ச்சியால் நடனமாடுவதற்கும் ஒரு காலமுண்டு.

5 ஆயுதங்கைள எறிவதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
ஆயுதங்கைள எடுப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு.
தழுவிக்ெகாள்ள ஒரு காலமுண்டு,
தழுவிக்ெகாள்ளாமல் இருக்கவும் ஒரு

காலமுண்டு.
6 சிலவற்ைறத் ேதட ஒரு காலமுண்டு,
இழந்துவிட்டதாகக் கருதவும் ஒரு காலமுண்டு,
ெபாருட்கைளப் பாதுகாக்க ஒரு காலமுண்டு,
ெபாருட்கைளத் தூக்கி எறியவும் ஒரு காலமுண்டு.

7 துணிகைளக் கிழிப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
அதைனத் ைதப்பதற்கும் ஒரு காலமுண்டு,
அைமதியாக இருப்பதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
ேபசுவதற்கும் ஒரு காலமுண்டு.

8 அன்பு ெசய்ய ஒரு காலமுண்டு,
ெவறுக்கவும் ஒரு காலமுண்டு,
சண்ைடயிடுவதற்கு ஒரு காலமுண்டு,
சமாதானம் ெகாள்வதற்கும் ஒரு காலமுண்டு.

ேதவன் தன் உலைகக் கட்டுப்படுத்துகிறார்
9 ஒருவன் உண்ைமயில் தன் கடின உைழப்பின்
மூலம் எைதயாவது ெபறுகிறானா? 10 ேதவன்
நமக்குக்ெகாடுத்த அைனத்து கடின ேவைலகைளயும்
நான் பார்க்கிேறன். 11 அவரது உலகத்ைதப்பற்றிச்
சிந்தித்துப் பார்க்கும் திறைன ேதவன்
நமக்குக்ெகாடுத்திருக்கிறார். எனினும் ேதவன்
ெசய்யும் அைனத்ைதயும் நாம் முழுவதும்
புரிந்துெகாள்வதில்ைல. ஆனால் இதுவைர ேதவன்
அைனத்ைதயும் சரியான காலத்திேலேய
ெசய்துவருகிறார்.

12 ஜனங்கள் வாழ்கிற காலம்வைர மகிழ்ச்சியாக
இருப்பதும், சந்ேதாஷம் அனுபவிப்பதும் நல்ல
ெசய்ைக என்பைத நான் கற்ேறன். 13 எல்ேலாரும்
உண்ணவும் குடிக்கவும் அவரது ேவைலயில்
மகிழ்ச்சியைடயவும் ேவண்டும் என்று ேதவன்
விரும்புகிறார். இைவ ேதவனிடமிருந்து வரும்
அன்பளிப்புகள்.

14 ேதவன் ெசய்வது என்ெறன்றும் ெதாடரும்
என்பைத அறிந்ேதன். ேதவனுைடய கிரிையேயாடு
ஜனங்கள் எைதயும் ேசர்த்துக்ெகாள்ள முடியாது.
ேதவனுைடய கிரிையயிலிருந்து ஜனங்கள் எைதயும்

எடுத்துக்ெகாள்ளவும் முடியாது. ேதவன் இதைனச்
ெசய்கிறார். எனேவ ேதவனுக்கு ஜனங்கள் மரியாைத
ெசலுத்தேவண்டும். 15 ஏற்ெகனேவ நடந்து
முடிந்தைவ முடிந்தைவேய. அவற்ைற நாம் மாற்ற
முடியாது. எதிர்காலத்தில் நடப்பைவ நடந்ேத தீரும்.
நாம் அவற்ைறயும் மாற்ற முடியாது. ஆனால் ேதவன்,
மிகேமாசமாக நடத்தப்படுபவர்களுக்கு உதவி ெசய்ய
விரும்புகிறார்.

16 நான் இைவ அைனத்ைதயும் இந்த
வாழ்க்ைகயில் பார்த்ேதன். வழக்குமன்றமானது
நன்ைமயாலும் ேநர்ைமயாலும்
நிைறந்திருக்கேவண்டும் என்று எதிர்பார்த்ேதன்.
ஆனால் அதில் தீைமேய நிைறந்திருந்தது. 17 எனேவ
நான் எனக்குள்ேள: “ேதவன் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு
காலத்ைதத் திட்டமிட்டுள்ளார். ஜனங்களின்
ெசயைல நியாயந்தீர்க்கவும் ஒரு காலத்ைத ேதவன்
திட்டமிட்டுள்ளார். ேதவன் நல்லவர்கைளயும்
ெகட்டவர்கைளயும் நியாயந்தீர்ப்பார்” என்கிேறன்.

ஜனங்கள் விலங்குகைளப் ேபான்றவர்கள்தானா?
18 ஜனங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ெசய்யும்
ெசயைலப்பற்றி நான் நிைனத்துப் பார்க்கிேறன்.
நான் எனக்குள்ேள, “ஜனங்கள் தாங்கள்
மிருகங்கைளப்ேபான்று இருப்பைத உணர ேதவன்
விரும்புகிறார்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். 19

மனிதன் மிருகத்ைதவிட சிறந்தவனாக
இருக்கிறானா? ஏெனன்றால், எல்லாம் பயனற்றைவ.
மரணம் என்பது மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
ஒேர மாதிரியாக நிகழ்கின்றது. “உயிர் மூச்சும்”
மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஒன்றுேபால்
இருக்கிறது. மரித்துப்ேபான மனிதர்களிடமிருந்து
மரித்துப்ேபான மிருகம் ேவறுபடுகிறதா? 20 மனித
உடல்களும் மிருக உடல்களும் ஒன்றுேபாலேவ
முடிகின்றன. அைவ மண்ணிலிருந்து வந்தன. முடிவில்
அைவ மண்ணுக்ேக ேபாகின்றன. 21 ஒரு மனிதனின்
ஆவிக்கு என்ன நிகழும் என்பைத யார் அறிவார்?
மனிதனின் ஆவி ேமேல ேதவனிடம் ேபாகும்ேபாது,
மிருகத்தின் ஆவி கீேழ பூமிக்குள் ேபாகிறது என்பைத
யார் அறிவார்?

22 எனேவ, ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய நற்ெசயல்
என்னெவன்றால் தனது ெசய்ைகயில் மகிழ்வதுதான்
என்று நான் கண்டுெகாண்ேடன். அைதேய அவன்
அைடந்திருக்கிறான். ஒருவன் எதிர்காலத்ைதப்பற்றி
கவைலப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால் அவனுக்கு
எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பைதக் கண்டு
ெசால்ல யாராலும் முடியாது.

மரித்துப்ேபாவது நல்லதா?

ஏராளமான ஜனங்கள் ேமாசமாக
நடத்தப்படுவைத மீண்டும் நான் பார்த்ேதன்.
அவர்களது கண்ணீைரப் பார்த்ேதன்.

துக்கப்படும் அவர்கைள எவரும்
சமாதானப்படுத்தாமல் இருப்பைதயும் அங்ேக நான்
பார்த்ேதன். ெகாடுைமயானவர்களிடம் எல்லா
அதிகாரங்களும் இருப்பைதப் பார்த்ேதன். புண்பட்ட
அவர்கைள எவரும் சமாதானப்படுத்தாமல்
இருப்பைதயும் நான் பார்த்ேதன். 2 இன்னும்
உயிேராடிருப்பவர்கைளவிட மரித்துப்ேபானவர்கள்
பாக்கியசாலிகள் என்று முடிவுெசய்ேதன். 3
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பிறப்பிேலேய மரிப்பவர்கள் இன்னும்
பாக்கியசாலிகள். ஏெனன்றால் அவர்கள் இவ்வுலகில்
நைடெபறும் தீைமகைளப் பார்க்காமேலேய
ேபாவார்கள்.

ஏன் இவ்வளவு கடினமாக ேவைல ெசய்யேவண்டும்?
4 பிறகு நான் “ஏன் ஜனங்கள் இவ்வளவு கடினமாக
ேவைல ெசய்கிறார்கள்?” என்று நிைனத்ேதன்.
ஜனங்கள் ெவற்றிெபறவும் மற்றவர்கைள விடச்
சிறப்புெபறவும் முயற்சி ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன்.
ஏெனன்றால் ஜனங்கள் அைனவரும் ெபாறாைம
உைடயவர்கள். அவர்கள் தம்ைமவிட மற்றவர்
அதிகம் ெபறுவைத விரும்பமாட்டார்கள். இது
அர்த்தமற்றது. இது காற்ைறப் பிடிக்க முயற்சி
ெசய்வைதப்ேபான்றது என எண்ணிேனன்.

5 சிலர், “ைகையக் கட்டிக்ெகாண்டு ெவறுமேன
இருப்பது முட்டாள்தனம். நீ உைழக்காவிட்டால்
பட்டினிகிடந்து மரிப்பாய்” என்று கூறுகிறார்கள். 6

அது உண்ைமயாக இருக்கலாம். எப்ெபாழுதும்
அதிகமானவற்ைறப் ெபறுவதற்குப்
ேபாராடிக்ெகாண்டிருப்பைதவிட இருக்கின்றவற்ைற
ைவத்து திருப்தி அைடவது நல்லது என்று நான்
ெசால்லுேவன்.

7 மீண்டும், அர்த்தமில்லாத சிலவற்ைற நான்
பார்த்ேதன். 8 ஒருவனுக்குக் குடும்பம் இல்லாமல்
இருக்கலாம். அவனுக்கு ஒரு மகேனா அல்லது
சேகாதரேனாகூட இல்லாமல் இருக்கலாம்.
இருந்தாலும் அவன் ெதாடர்ந்து கடினமாக
உைழக்கிறான். அவன் தன்னிடம்
இருப்பைதக்ெகாண்டு திருப்தி அைடவதில்ைல.
அவன் மிகுதியாக உைழக்கிறான். அவன்
ேவைலெசய்வைத நிறுத்தி, “நான் யாருக்காகக்
கடினமாக உைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான்
ஏன் வாழ்க்ைகைய அனுபவிக்கக் கூடாது?” என்று
தன்ைனத்தான் ேகட்பதில்ைல. இதுவும் மிக
ேமாசமானதும், அர்த்தமற்றதுமான ஒன்றாகும்.

நண்பர்களும் குடும்பமும் பலம் ெகாடுக்கிறது
9 ஒருவனாக இருப்பைதவிட இரண்டு ேபராக
இருப்பது நல்லது. இரண்டு ேபர் ேசர்ந்து ேவைல
ெசய்தால், அவர்கள் தங்கள் ேவைலயிலிருந்து
அதிகம் ெபறலாம்.

10 ஒருவன் விழுந்தால், இன்ெனாருவன் அவனுக்கு
உதவலாம். ஆனால் ஒருவன் தனியாக இருந்து
விழும்ேபாது உதவுவதற்கு யாரும் இல்லாமல்
கிடப்பது மிகவும் ேமாசமானது.

11 இரண்டு ேபர் ேசர்ந்து படுப்பது கதகதப்பாக
இருக்கும். தனியாக படுத்திருப்பது கதகதப்பாக
இராது. 12 ஒருவனாக இருப்பவைனப் பைகவன்
எளிதில் ேதாற்கடித்துவிடுவான். அவனால்
இருவைரத் ேதாற்கடிப்பது கடினம். மூன்று ேபராய்
இருப்பது இன்னும் பலம். அவர்கள் மூன்று புரிகைள
உைடய கயிறு அறுப்பதற்குக் கடினமாய் இருப்பைதப்
ேபான்றவர்கள்.

ஜனங்கள், அரசியல் மற்றும் புகழ்
13 ஏைழயாகவும் ஆனால் ஞானமுள்ளவனாகவும்
உள்ள இைளய தைலவன், முதியவனாகவும்
முட்டாளாகவும் உள்ள ராஜாைவவிடச் சிறந்தவன்.

முதிய ராஜா எச்சரிக்ைககைளக்
கவனிக்கமாட்டான். 14 இந்த ஆட்சியில் அந்த
இைளய ராஜா ஏழ்ைமயில் பிறந்திருக்கலாம்.
ஒருேவைள அவன் சிைறயிலிருந்து நாட்ைட
ஆள்வதற்கு வந்திருக்கலாம். 15 ஆனால் இந்த
வாழ்க்ைகயில் ஜனங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் இதைன
அறிேவன். ஜனங்கள் அந்த இைளய தைலவைனப்
பின்பற்றுகிறார்கள். அவன் புதிய ராஜாவாக
வருவான். 16 ஏராளமான ஜனங்கள் அவைனப்
பின்பற்றுவார்கள். ஆனால் பிறகு, அேத ஜனங்கள்
அவைன விரும்பமாட்டார்கள். இதுவும்
அர்த்தமற்றது. இது காற்ைறப் பிடிக்க முயற்சி
ெசய்வைதப் ேபான்றது.

ெபாருத்தைன ெசய்வைதப்பற்றி எச்சரிக்ைகயாயிரு

நீங்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ளப்
ேபாகும்ேபாது கவனமாக இருங்கள்.
அறிவற்ற ஜனங்கைளப் ேபான்று நீங்கள்

ேதவனுக்குப் பலிகைளக்ெகாடுப்பைதவிட அவர்
கூறுவைதக் கவனிப்பது நல்லது அறிவற்றவர்கள்
ெதாடர்ந்து தீைமகைளச் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
அைதப்பற்றி ெதரியாதவர்களாக இருப்பார்கள். 2

ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்யும்ேபாது கவனமாக
இருங்கள். ேதவனிடம் ெசால்லும்
ெசய்திகைளப்பற்றியும் கவனமாக இருங்கள். நீங்கள்
சிந்திக்காமல் ேபச உங்கள் உணர்ச்சிகள்
காரணமாகாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவன்
பரேலாகத்தில் இருக்கிறார். நீங்கள் பூமியில்
இருக்கிறீர்கள். எனேவ ேதவனிடம் சிலவற்ைற
ேபசுகின்ற அவசியேம உள்ளது. இந்த வார்த்ைத
உண்ைமயானது.

3 மிக அதிகமான கவைலகளால் ெகட்ட கனவுகள்
வருகின்றன.
முட்டாள்களிடமிருந்து மிகுதியான வார்த்ைதகள்

வருகின்றன.
4 நீ ேதவனுக்கு ெபாருத்தைன ெசய்தால்
அதைனக் காப்பாற்று. நீ ெபாருத்தைன ெசய்தைத
நிைறேவற்ற தாமதிக்காேத. முட்டாள்களின்ேமல்
ேதவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கமாட்டார்.
ேதவனுக்குக்ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தவற்ைற
அவருக்கு ெகாடுத்துவிடு. 5 நீ ெபாருத்தைன ெசய்து
அதைன நிைறேவற்ற முடியாமல் இருப்பைதவிட,
ெபாருத்தைன ெசய்யாமல் ேபாவேத நல்லது. 6

எனேவ உனக்குப் பாவம் ஏற்படும்படி நீ
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தாேத. “நான்
ெசான்னைத அந்த அர்த்தத்துடன் ெசால்லவில்ைல”
என்று ஆசாரியனிடம் ெசால்லாேத. இவ்வாறு நீ
ெசய்தால், ேதவன் உன் வார்த்ைதகளால்
ேகாபங்ெகாண்டு, நீ ெசய்த ேவைலகைள எல்லாம்
அழித்துவிடுவார். 7 உனது பயனற்ற கனவுகளும் வீண்
ேபச்சும் உனக்குத் துன்பம் தராதபடி
பார்த்துக்ெகாள். நீ ேதவைன மதிக்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு ராஜாவுக்கும் ஒரு ராஜா உண்டு
8 சில நாடுகளில் ஏைழகள் கடினமாக
உைழக்கும்படிக் கட்டாயப்படுத்தப்படுவைத நீ
காணலாம். இது ஏைழகளுக்குச் ெசய்யும்
ேநர்ைமயல்ல. இது ஏைழ ஜனங்களின்
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உரிைமகளுக்கு எதிரானது, ஆனால்
ஆச்சரியப்படாேத. ஜனங்கைளக் கட்டாயப்படுத்தி
ேவைலவாங்குகிற ராஜாைவக் கட்டாயப்படுத்த ஒரு
ராஜா இருப்பான். இவர்கள் இருவைரயும்
கட்டாயப்படுத்த இன்ெனாரு ராஜா இருப்பான். 9

ஒருவன் ராஜாவாக இருந்தாலும் தன் ெசாந்த
நாட்டில் அடிைமயாகிவிடுகிறான்.

ெசல்வத்தால் மகிழ்ச்சிைய வாங்க முடியாது
10 ெசல்வத்ைதேய விரும்புகிற ஒருவன்
தன்னிடமுள்ள ெசல்வத்தால் மட்டும் திருப்தி
அைடயமாட்டான். அவன் ேமலும், ேமலும்
ெசல்வத்ைதப் ெபற்றாலும் திருப்தி
அைடயமாட்டான். இதுவும் அர்த்தமற்றது.

11 ஒருவன், மிகுதியான ெசல்வத்ைதப்
ெபறும்ேபாது அைதச் ெசலவுெசய்ய உதவும்
மிகுதியான “நண்பர்” கைளப் ெபறுகிறான். எனேவ
அந்த ெசல்வந்தன் உண்ைமயில் ஆதாயமைடவது
ஒன்றுமில்ைல. அவன் தன் ெசல்வத்ைதப் பார்க்க
மட்டுேம முடியும்.

12 ஒருவன், பகல் முழுவதும் கடுைமயாக
உைழத்தால் இரவில் சமாதானமாகத் தூங்குகிறான்.
அவனுக்கு உண்பதற்கு மிகுதியாக உள்ளதா
குைறவாக உள்ளதா என்பைதப்பற்றிக்
கவைலயில்ைல. ஆனால் ெசல்வந்தன் தன்
ெசல்வத்ைதப்பற்றிக் கவைலபட்டுக்ெகாண்டு
தூங்காமல் இருக்கிறான்.

13 இந்த வாழ்க்ைகயில் நிகழும் மிகவும்
ேசாகமான ஒரு காரியத்ைத நான் கண்டிருக்கிேறன்.
ஒருவன் தன் ெசல்வத்ைத எதிர்காலத்திற்காகேவ
ேசமித்து ைவக்கிறான். 14 அதன் பிறகு ஏதாவது
ெகட்ட காரியம் நிகழும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும்
இழக்கின்றான். தன் குமாரனுக்குக்ெகாடுக்க எதுவும்
இல்லாமல் ேபாகிறது.

15 ஒருவன் தன் தாயின் உடலிலிருந்து ெவளிேய
வரும்ேபாது எதுவும் இல்லாமேலேய வருகிறான்.
அவன் மரிக்கும்ேபாதும் எதுவும் இல்லாமேலேய
ேபாகிறான். ெபாருட்கைளப் ெபறுவதற்காகக்
கடுைமயாக உைழக்கிறான். ஆனால் மரிக்கும்ேபாது
எைதயும் எடுத்துச் ெசல்வதில்ைல. 16 இது மிகவும்
ேசாகமானது. அவன் வந்ததுேபாலேவ இந்த
உலைகவிட்டு விலகியும் ேபாகிறான். “காற்ைறப்
பிடிக்கும் முயற்சியால்” ஒருவன் ெபறப்ேபாவது
என்ன? 17 அவனது வாழ்நாட்கள் ேசாகத்தாலும்
துன்பத்தாலும் நிைறந்துேபாகும். முடிவில் அவன்
சலிப்பும், ேநாயும், ெவறுப்பும், ேகாபமும் அைடவான்.

வாழ்வின் பணிைய அனுபவி
18 உண்டு, குடித்து, இவ்வுலகில் வாழும் குறுகிய
வாழ்வில் தான் ெசய்யும் ேவைலயில் இன்பம்
காண்பதுதான் ஒருவன் ெசய்யும் சிறப்பான
ெசயல்கள் என்று நான் எண்ணுகிேறன். அவனுக்கு
இருப்பெதல்லாம் ேதவன் ெகாடுத்த குறுகிய
வாழ்க்ைக மட்டுேம. அவனுக்கு ேவெறதுவும்
இல்ைல.

19 ேதவன், ஒருவனுக்குச் ெசல்வத்ைதயும்
ெசாத்துக்கைளயும் அவற்ைற அனுபவிப்பதற்கான
உரிைமையயும் ெகாடுத்திருக்கும்ேபாது அவன்
அவற்ைற அனுபவித்து மகிழேவண்டும். இதைன

ஏற்றுக்ெகாண்டு அவன் தனது ேவைலயில் இன்பம்
காண ேவண்டும். இது ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்ட
பரிசு. 20 ஒருவனால் நீண்டகாலம் வாழமுடியாது.
எனேவ அவன் இதைன வாழ்வு முழுவதும் நிைனவில்
ைவத்திருக்கேவண்டும். ஒருவன் ெசய்ய விரும்புகிற
ேவைலகளில் ேதவன் அவைனச் சுறுசுறுப்பாக
ைவத்துள்ளார்.

ெசல்வம் மகிழ்ச்சிையக்ெகாண்டு வராது

வாழ்க்ைகயில் நான் ேநர்ைமயாக இல்லாத
இன்ெனான்ைறயும் பார்த்திருக்கிேறன்.
இதைனப் புரிந்துக்ெகாள்ளவும் கடினமாக

இருக்கிறது. 2 ஒருவனுக்கு ேதவன்
ெபருஞ்ெசல்வத்ைதயும், சிறப்ைபயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் ெகாடுக்கிறார். ஒருவன்
தனக்குத் ேதைவயானவற்ைறயும் தான்
விரும்புகின்றவற்ைறயும் ெபற்றுக்ெகாள்கிறான்.
ஆனால் ேதவன் அவைன அவற்ைற அனுபவிக்கும்படி
விடுவதில்ைல. எவேனா ஒரு அந்நியன் வந்து
அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகிறான். இது
மிகவும் ேமாசமான அர்த்தமற்ற ஒன்றாகும்.

3 ஒருவன் நீண்டகாலம் வாழலாம். அவனுக்கு 100
பிள்ைளகள் இருக்கலாம். ஆனால், அவன்
நல்லவற்றில் திருப்தி அைடயாவிட்டால், அவன்
மரித்தப் பிறகு அவைன எவரும் நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள்ளாவிட்டால், அவைனவிட பிறக்கும்
முன்ேப மரித்துப்ேபாகும் குழந்ைத சிறந்தது என்று
என்னால் ெசால்ல முடியும். 4 ஒரு குழந்ைத மரித்ேத
பிறக்குமானால் அது உண்ைமயில் ெபாருளற்றது.
அது விைரவில் இருண்ட கல்லைறக்குள்ேள
ெபயர்கூட இல்லாமல் புைதக்கப்படும். 5 அது
சூரியைனப் பார்த்ததில்ைல. அது எைதயும்
அறிந்துக்ெகாள்வதில்ைல. ேதவன் ெகாடுத்தவற்ைற
அனுபவிக்காத ஒருவைனவிட அது அதிக ஓய்ைவப்
ெபறும். 6 அவன் 2,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவனாக
இருக்கலாம். எனினும் அவன் வாழ்க்ைகயில்
மகிழ்ச்சிைய அனுபவிக்காவிட்டால், மரித்துப்
பிறக்கும் குழந்ைத அேத முடிவுக்குச் ெசல்ல எளிய
பாைதையக் கண்டைடகிறது.

7 ஒருவன் ேமலும், ேமலும் ேவைல ெசய்கிறான்.
ஏெனன்றால், அவன் தனக்கு உணவு
ேதடிக்ெகாள்ளேவ அவ்வாறு உைழக்கிறான்.
அதனால் அவன் திருப்தி அைடவதில்ைல. 8 இந்த
வழியில், ஞானமுள்ள ஒருவன் அறிவற்ைறவைனவிடச்
சிறந்தவன் இல்ைல. வாழ்க்ைகைய அதன்
இயல்பிேலேய ஏற்றுக்ெகாள்வைத அறிந்த ஏைழயாக
இருப்பது நல்லது. 9 நாம் ேமலும், ேமலும்
ெபறேவண்டும் என்று விரும்புவைதவிட இருப்பைத
ைவத்துக்ெகாண்டு மகிழ்ச்சி அைடவேத நல்லது.
எப்ெபாழுதும் ேமலும், ேமலும் விரும்புவது பயனற்றது.
அது காற்ைறப் பிடிக்கும் முயற்சிையப் ேபான்றது.

10 ஒரு மனிதன் தான் உருவாக்கப்பட்ட
வண்ணேம, அதாவது மனிதனாக மாத்திரம்
இருக்கிறான். இைதப்பற்றி விவாதம் ெசய்வது
வீணானது. ஒருவன் இைதப்பற்றி ேதவனிடம்
வாக்குவாதம் ெசய்ய முடியாது. ஏெனன்றால் ேதவன்
மனிதைனவிட வல்லைம வாய்ந்தவர். நீண்ட
விவாதங்கள் உண்ைமைய மாற்றிவிட முடியாது.
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12 பூமியில் ஒருவனது குறுகிய வாழ்நாளில், எது
சிறந்தது என்று எவருக்குத் ெதரியும்? அவனது
வாழ்க்ைக நிழைலப்ேபான்று கடந்துேபானது.
பின்னால் என்ன நடக்கும் என்பைத எவராலும்
ெசால்ல முடியாது.

ஞான ெமாழிகளின் ஒரு ெதாகுப்பு

நல்ல மணமிக்கப் ெபாருட்கைளவிட நல்ல
ெபயைரப் ெபறுவது நல்லது.
ஒருவனது பிறந்த நாைளவிட மரித்தநாளும்

சிறந்ததுதான்.
2 விருந்துகளுக்குச் ெசல்வைதவிட கல்லைறக்குச்
ெசல்வது சிறந்தது.
ஏெனன்றால் எல்ேலாரும் மரிக்க

ேவண்டியவர்கேள.
வாழ்கின்ற அைனவரும் இதைன

ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.
3 சிரிப்ைபவிடச் ேசாகம் சிறந்தது.
ஏெனன்றால் நமது முகம் ேசாகமைடயும்ேபாது

நமது இதயம் நல்லதாகிறது.
4 ஞானமுள்ளவன் மரணத்ைதப்பற்றிச்
சிந்திக்கிறான்.
ஆனால் அறிவற்றவேனா எப்ெபாழுதும் நல்ல

ேநரத்ைதப்பற்றிேய நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
5 ஞானமுள்ளவனால் விமர்சிக்கப்படுவது
அறிவற்றவர்களால் புகழப்படுவைதவிட நல்லது.

6 அறிவற்றவர்களின் சிரிப்பு பயனற்றது.
அது பாைனயின் கீேழ எரியும் முட்கைளப்

ேபான்றது.
முட்கள் ேவகமாக எரியும்,
எனேவ பாைன சூடாகாது.

7 எவராவது ேபாதுமான பணம் ெகாடுப்பதானால்
ஞானமுள்ளவர்கள் தம் ஞானத்ைத மறக்கத் தயார்.
அப்பணம் அவனது புரிந்துெகாள்ளுதைல

அழித்துவிடும்.
8 ஒன்ைறத் துவங்குவைதவிட முடிப்பது நல்லது.
ஒருவன் வீண் ெபருைமயும், ெபாறுைமயின்ைமயும்

ெகாள்வைதவிட கனிவும், ெபாறுைமயும் சிறந்தது.
9 விைரவாகக் ேகாபம் அைடயாேத.
ஏெனன்றால் ேகாபம் முட்டாளாக்கும்.

10 “இந்நாட்கைளவிட ‘அக்கால நாட்கள்’ நன்றாக
இருந்தன என்று ெசால்லாேத.
என்ன நடந்தது?” என்று ேகட்காேத.
அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்கும்படி ஞானம் நம்ைம

வழிநடத்தாது.
11 உன்னிடம் ெசல்வம் இருக்குமானால் ஞானம்
அைதவிடச் சிறந்தது. உண்ைமயில்
ஞானமுள்ளவர்கள் ேதைவக்கு மிகுதியாகேவ
ெசல்வத்ைதப் ெபறுகிறார்கள். 12

ஞானமுள்ளவனால் ெசல்வந்தனாக முடியும். ஞானம்
அதன் ெசாந்தக்காரைனப் பாதுகாக்கும்.

13 ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட ெபாருட்கைளப்
பாருங்கள். ஒருேவைள அது தவறு என்று
நிைனத்தாலும் உன்னால் எைதயும் மாற்ற முடியாது.
14 வாழ்க்ைக நல்லதாக இருந்தால், அனுபவி.
வாழ்க்ைக கடினமாக இருக்கும்ேபாது ேதவன்
நமக்கு நல்ல காலத்ைதயும் கஷ்டகாலத்ைதயும்
ெகாடுக்கிறார் என்று நிைனத்துக்ெகாள்.
எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழும் என்பது எவருக்கும்
ெதரியாது.

ஜனங்களால் உண்ைமயில் நல்லவர்களாக முடியாது
15 எனது குறுகிய வாழ்வில் நான் எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்திருக்கிேறன். நல்லவர்கள் இளைமயிேலேய
மரித்துப்ேபாகிறார்கள். தீயவர்கள் நீண்ட காலம்
வாழ்வைதயும் பார்த்திருக்கிேறன். 16 ஏன் நீ
உன்ைனேய ெகான்றுெகாள்கிறாய். அதிக
நல்லவனாகவும் அதிக ெகட்டவனாகவும் இராேத. நீ
அதிக ஞானமுள்ளவனாகவும் அதிக முட்டாளாகவும்
இராேத. உனக்குரிய காலத்திற்கு முன் நீ ஏன்
மரிக்கேவண்டும்?

18 இதில் ெகாஞ்சம் அதில் ெகாஞ்சமுமாய்
இருக்க முயற்சிெசய். ேதவனுைடய பக்தர்களும்
கூட ெகாஞ்சம் நல்லவர்களாகவும் ெகாஞ்சம்
தீயவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். 19 பாவேம
ெசய்யாமல் எப்ெபாழுதும் நல்லைதேய
ெசய்துெகாண்டிருக்கிற மனிதன் பூமியில் ஒருவனும்
இல்ைல. ஞானம் ஒருவனுக்குப்
பலத்ைதக்ெகாடுக்கிறது. பட்டணத்திலுள்ள பத்து
முட்டாள் தைலவர்கைளவிட ஒரு ஞானவான்
பலமுள்ளவன்.

21 ஜனங்கள் ெசால்லுகின்ற அைனத்ைதயும் நீ
ேகட்காேத. உனது ெசாந்த ேவைலக்காரேன
உனக்கு எதிராகப் ேபசுவைத நீ ேகட்கலாம். 22

மற்றவர்கைளப்பற்றி நீேய பல தடைவ அவதூறு
ெசால்லியிருப்பைத நீ அறியலாம்.

23 நான் எனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி
இவற்ைறப்பற்றிச் சிந்தித்ேதன். நான் உண்ைமயில்
ஞானமுள்ளவனாக இருக்க விரும்பிேனன். ஆனால்
அது முடியாமற்ேபானது. 24 ஏன் பல விஷயங்கள்
இவ்வாறு இருக்கின்றன என்று எனக்குத்
ெதரியவில்ைல. இதைனப் புரிந்துக்ெகாள்வது
எவருக்கும் கடினம்தான். 25 நான சற்றுக்
கடினப்பட்டு முயன்று ஞானத்ைதப் ெபற்ேறன். நான்,
எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கண்டுெகாள்ள
விரும்பிேனன்.
நான் என்ன கற்றுக்ெகாண்ேடன்? ெகட்டவனாக
இருப்பது முட்டாள்தனம் என்பைதக் கற்ேறன். ஒரு
அறிவற்றவைனப்ேபான்று நடிப்பதும்
ைபத்தியகாரத்தனமானதுதான். 26 சில ெபண்கள்
கண்ணிகைளப்ேபான்று ஆபத்தானவர்கள் என்பைத
அறிந்துக்ெகாண்ேடன். அவர்களின் இதயம்
வைலகைளப் ேபான்றது, அவர்களது ைககள்
சங்கிலிகைளப் ேபான்றைவ. இத்தைகய
ெபண்களிடம் அகப்பட்டுக்ெகாள்வது மரணத்ைதவிட
பயங்கரமானது. ேதவைனப் பின்பற்றுகிற ஒருவன்
இத்தைகய ெபண்களிடம் இருந்து விலகி ஓடுவான்.
பாவிேயா இவர்களிடம் அகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.

27 பிரசங்கி, “என்னால் எத்தைகய பதிைலக்
கண்டுபிடிக்கமுடியும் என்பதற்காகேவ நான்
இவற்ைறெயல்லாம் ேசர்க்கிேறன். நான் இன்னும்
பதில்கைள எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் ஆயிரத்தில் ஒருவைன நல்லவனாகக்
கண்டுபிடித்ேதன். ஆனாலும் ஒரு நல்ல ெபண்ைணக்
கூடக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.”

29 “ேதவன் மனிதைன நல்லவனாகேவ
பைடத்தார். ஆனால் ஜனங்கள் ெகட்டுப்ேபாக பல
வழிகைளக் கண்டுபிடித்தனர். இதுவும் நான்
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கற்றுக்ெகாண்ட இன்ெனாரு பாடமாகும்” என்று
கூறுகிறான்.

ஞானமும் வல்லைமயும்

ஒரு ஞானமுள்ளவைனப்ேபான்று எவராலும்
ஒன்ைறப் புரிந்துக்ெகாள்ளவும், விளக்கவும்
முடியாது. அவனது ஞானம் அவைன

மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறது. இது ஒருவனது ேசாகமுள்ள
முகத்ைத மகிழ்ச்சியுள்ளதாக மாற்றும்.

2 நீங்கள் ராஜாவின் கட்டைளகளுக்கு
எப்ெபாழுதும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும் என்று நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். நீ இதைனச்
ெசய்யேவண்டும். ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ
ேதவனுக்கு வாக்களித்து இருக்கிறாய். 3 ராஜாவுக்கு
ஆேலாசைன ெசால்ல அஞ்சேவண்டாம். தவறான
ஒன்றுக்கு ஆதரவு ெசலுத்தேவண்டாம் ராஜா
தனக்குப் பிடித்தமான ஆைணகைளேய தருகிறான்.
4 ராஜாவுக்கு ஆைணகைளத் தரும் அதிகாரம்
உள்ளது. எைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று எவரும்
அவனுக்குச் ெசால்வதில்ைல. 5 ராஜாவின்
ஆைணகளுக்குக் கீழ்படிந்தால் ஒருவன்
பாதுகாப்பாக இருப்பான். இைதச் ெசய்ய ேவண்டிய
சரியான கால்த்ைத ஞானமுள்ளவன் அறிவான்.
சரியானவற்ைற எப்ேபாது ெசய்யேவண்டும்
என்பைதயும் அவன் அறிவான்.

6 எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ஒருவனுக்குச் சரியான
காலமும், சரியான வழியும் உள்ளன. எனேவ
ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு வாய்ப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு
எைதச் ெசய்யேவண்டும் என்பைத முடிெவடுக்க
ேவண்டும். எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதில்
குழப்பம் இருந்தாலும், பல துன்பங்களில்
உழன்றாலும் ஒருவன் அதைனச் ெசய்யேவண்டும். 7

ஏெனன்றால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று
எவரும் அவனிடம் ெசால்வதில்ைல.

8 எவருக்கும் தன் ஆவிைய விடாமல்
தங்கைவக்கும் வலிைம இல்ைல. எவருக்கும் தன்
சாைவத் தடுக்கும் அதிகாரமில்ைல. ேபார்க்
காலத்தில் தன் விருப்பப்படி ேபாய்வர ஒரு ேபார்
வீரனுக்கு சுதந்திரம் இல்ைல. இதுேபாலேவ,
ஒருவன் பாவம் ெசய்தால் அது அவைன சுதந்திரம்
உள்ளவனாக இருக்கும்படி ெசய்யாது.

9 நான் அைனத்ைதயும் பார்த்ேதன். உலகில்
நைடெபறுகிற அத்தைனையயும் பற்றி நான்
கடுைமயாகச் சிந்தித்ேதன். ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும்
மற்றவர்கைள ஆள்வதற்கான வல்லைமையப்
ெபறுவதற்காகப் ேபாராடுகிறார்கள் என்பைத நான்
பார்த்ேதன். இது அவர்களுக்குக் ெகட்டது.

10 தீய ஜனங்களுக்கு அழகான சிறந்த சவ
அடக்கங்கள் நைடெபறுவைத நான் பார்த்ேதன்.
அடக்கச் சடங்கு முடிந்து ஜனங்கள் வீட்டிற்குப்
ேபானதும் மரித்துப்ேபான தீயவர்கைளப்பற்றி
நல்லவற்ைறக் கூறினார்கள். இத்தைகய காரியங்கள்
தீயவன் வாழ்ந்த அேத நகரத்திேலேய நடந்து
வருகின்றன. இது அர்த்தமற்றது.

நியாயம், ெவகுமதிகள், தண்டைன
11 சில ேநரங்களில் ஜனங்கள் தாம் ெசய்கிற
தீைமக்கு உடேன தண்டிக்கப்படமாட்டார்கள்.

அவர்களுக்கான தண்டைன ெமதுவாக வரும். இது
மற்றவர்கைளயும் தீைம ெசய்யும்படி தூண்டும்.

12 ஒரு பாவி நூற்றுக்கணக்கான தீைமகைளச்
ெசய்யலாம். அவனுக்கு நீண்ட வாழ்க்ைகயும்
இருக்கலாம். ஆனால், ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதும்
மரியாைத ெசலுத்துவதும் இன்னும் சிறந்ததாக நான்
கருதுகிேறன். 13 தீயவர்கள் ேதவனுக்கு மரியாைத
ெசலுத்துவதில்ைல. எனேவ அவர்கள் நல்லவற்ைறப்
ெபறுவதில்ைல. அவர்கள் நீண்ட வாழ்க்ைகையப்
ெபறுவதில்ைல. சூரியன் அஸ்தமிக்கும்ேபாது நிழல்
நீண்டு ேதான்றுவதுேபான்று, அவர்களின் வாழ்க்ைக
வளருவதில்ைல.

14 நியாயமாகத் ேதான்றாத சில காரியமும்
உலகில் நடக்கிறது. ெகட்டைவகள்
ெகட்டவர்களுக்கும், நல்லைவகள்
நல்லவர்களுக்கும் நிகழேவண்டும். ஆனால் சில
ேநரங்களில் நல்லவர்களுக்கு தீயைவகளும்
தீயவர்களுக்கு நல்லைவகளும் ஏற்படலாம். எனினும்
அைவ நல்லதன்று. 15 எனேவ நான் வாழ்க்ைகைய
அனுபவிப்பதுதான் நல்லது என்று முடிவு ெசய்ேதன்.
ஏெனன்றால், ஜனங்கள் தம் வாழ்வில்
ெசய்யேவண்டிய நல்ல காரியங்களாவன: உண்பது,
குடிப்பது, வாழ்க்ைகைய அனுபவிப்பதுேமயாகும்.
ேதவன் இவ்வுலகில் தங்களுக்குக்ெகாடுத்த
கடினமான ேவைலயில் இன்பம்
காண்பதற்காகவாவது இைவ உதவும்.

ேதவன் ெசய்வைதெயல்லாம் நம்மால்
புரிந்துெகாள்ள முடிவதில்ைல

16 இந்த வாழ்வில் ஜனங்கள் ெசய்வைத எல்லாம்
நான் கவனமாகப் படித்திருக்கிேறன். ஜனங்கள்
எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள் இரவும் பகலும்
உைழக்கிறார்கள். அவர்கள் ெபரும்பாலும்
தூங்குவேத இல்ைல. 17 நானும் ேதவன்
ெசய்கிறவற்ைறப் பார்த்ேதன். உலகில் ேதவன்
ெசய்கிறவற்ைற ஜனங்களால் புரிந்துக்ெகாள்ள
முடியவில்ைல. ஒருவன் அதைனப் புரிந்துெகாள்ள
முயற்சி ெசய்யலாம், ஆனால் அவனால் முடியாது.
ஞானமுள்ள ஒருவன் ேதவனுைடய ெசயல்கைளப்
புரிந்துெகாண்டதாகக் கூறலாம். ஆனால் அதுவும்
உண்ைமயில்ைல. இவற்ைறெயல்லாம் ஒருவராலும்
புரிந்துெகாள்ள முடியாது.

மரணம் நியாயமானதா?

நான் இைவ அைனத்ைதயும்பற்றி ெவகு
கவனமாகச் சிந்தித்ேதன். ேதவன்,
நல்லவர்களும் ஞானவான்களும்

ெசய்வைதயும் அவர்களுக்கு ஏற்படுவைதயும்
கட்டுப்படுத்துவைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் அன்பு
ெசலுத்தப்படுவார்களா அல்லது
ெவறுக்கப்படுவார்களா என்று அவர்களுக்குத்
ெதரியாது. எதிர்காலத்தில் என்ன நைடெபறும்
என்பதும் அவர்களுக்குத் ெதரியாது.

2 ஆனால், நாம் அைனவரும் மரிக்கிேறாம். இது
அைனவருக்கும் நிகழ்கிற ஒன்று. மரணம்
நல்லவர்கள் தீயவர்கள் என அைனவருக்கும்
ஏற்படுகின்றது. சுத்தமானவர்கள்
சுத்தமில்லாதவர்கள் என அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
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மரணம் ஏற்படுகின்றது. பலி ெகாடுப்பவர்கள்
பலிெகாடுக்காதவர்கள் என அைனவருக்கும் மரணம்
ஏற்படுகின்றது. பாவிையப் ேபான்ேற நல்லவனும்
மரித்துப்ேபாகிறான். ேதவனுக்குச் சிறப்பான
ெபாருத்தைனகள் ெசய்கிறவைனப் ேபான்ேற
ேதவனுக்குப் ெபாருத்தைன ெசய்யப்
பயப்படுகிறவனும் மரித்துப்ேபாகிறான்.

3 நமது வாழ்வில் நைடெபறும் அைனத்து
காரியங்களிலும் மிக ேமாசமான காரியம் அைனத்து
ஜனங்களும் ஒேர வழியில் முடிந்து ேபாவதுதான்.
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் பாவங்கைளயும்
முட்டாள்தனங்கைளயும்
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருப்பதும் ெகட்டதுதான்.
அவ்வைக எண்ணங்கள் மரணத்திற்ேக அைழத்துச்
ெசல்லுகின்றன. 4 வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற
எவருக்கும் நம்பிக்ைகயுண்டு. அவன் யார் என்பது
அக்கைறயில்ைல.
ஆனால் “மரித்துப்ேபான சிங்கத்ைதவிட உயிேராடு
உள்ள நாய் சிறந்தது”
என்னும் கூற்று உண்ைமயானது.

5 உயிேராடுள்ளவர்கள் தாம் மரித்துப்ேபாேவாம்
என்பைத அறிந்தவர்கள். ஆனால்
மரித்துப்ேபானவர்கள் எைதயும் அறியமாட்டார்கள்.
மரித்துப் ேபானவர்களுக்கு எந்த விருதும் இல்ைல.
ஜனங்கள் அவர்கைள விைரவில் மறந்துவிடுவார்கள்.
6 ஒருவன் மரித்த பிறகு, அவனது அன்பு, ெவறுப்பு,
ெபாறாைம அைனத்தும் ேபாய்விடுகின்றது.
மரித்துப்ேபானவர்களுக்குப் பூமியில் நிகழ்ந்த
இத்தைனயிலும் பங்கில்ைல.

முடியும்ேபாது வாழ்க்ைகைய அனுபவி
7 இப்ேபாது ேபாய் உனது உணைவ உண்டு
மகிழ்ச்சிையப் ெபறு. உனது திராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்து மகிழ்ச்சி அைடவாய். நீ இவற்ைறச் ெசய்வது
ேதவனுக்கு உடன்பாடானதுதான். 8 சிறந்த
ஆைடகைள அணிந்து அழகாகக் காட்சியளி. 9 நீ
விரும்புகிற மைனவிேயாடு வாழ்க்ைகைய அனுபவி.
குறுகிய உனது வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவாரு நாைளயும்
அனுபவி. பூமியில் குறுகிய இந்த வாழ்ைவ ேதவன்
உனக்குக்ெகாடுத்திருக்கிறார். உனக்குரியது
எல்லாம் இதுதான். எனேவ இவ்வாழ்வில் நீ
ெசய்யேவண்டிய ேவைலகளுக்கு மகிழ்ச்சி
அைடவாய். 10 எப்ெபாழுெதல்லாம் ேவைல ெசய்ய
வாய்ப்பு கிைடக்கிறேதா, அைத எவ்வளவு சிறப்பாகச்
ெசய்யமுடியுேமா, அதைனச் ெசய். கல்லைறயில்
உனக்கு ேவைலயில்ைல. அங்கு சிந்தைனயும்
அறிவும் ஞானமும் இல்ைல. நாம் அைனவரும்
மரணம் என்ற இடத்துக்ேக
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிேறாம்.

அதிர்ஷ்டமா? துரதிர்ஷ்டமா? நாம் என்ன
ெசய்யலாம்?

11 நான் வாழ்க்ைகயில் நியாயமற்ற சிலவற்ைறப்
பார்த்ேதன். ேவகமாக ஓடுகிறவன் பந்தயத்தில்
எப்ெபாழுதும் ெவற்றி ெபறுவதில்ைல. வலுமிக்க
பைட ேபாரில் எப்ெபாழுதும் ெவற்றிெபறுவதில்ைல.
ஞானத்தில் சிறந்தவன் எப்ெபாழுதும் அதிகமாகச்
சம்பாதிப்பதில்ைல. அறிவுக் கூர்ைமமிக்கவன்
எப்ெபாழுதும் ெசல்வத்ைதப் ெபறுவதில்ைல. கல்வி

அறிவுமிக்கவன் எப்ெபாழுதும் தனக்குரிய
பாராட்டுகைளப் ெபறுவதில்ைல; ேநரம் வரும்ேபாது
ஒவ்ெவாருவருக்கும் தீைமேய ஏற்படுகின்றன.

12 அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று ஒருவனால்
என்ைறக்கும் அறிய முடியாது. அவன் வைலக்குள்
அகப்பட்ட மீைனப்ேபான்று இருக்கிறான்.
அம்மீனுக்கு என்ன நடக்கும் என்பது ெதரியாது.
அவன் கண்ணியில் அகப்பட்ட பறைவையப்
ேபான்றவன். அப்பறைவ அடுத்து நடக்கப்ேபாவைத
அறியாது. இதுேபாலேவ, ஒருவன் தீயவற்றால்
கண்ணியில் அகப்படுகிறான். அது திடீெரன்று
அவனுக்கு ஏற்படுகின்றது.

ஞானத்தின் வல்லைம
13 இந்த வாழ்வில் ஒருவன் ஞானமுள்ளவற்ைறச்
ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். எனக்கு அது மிக
முக்கியமாகப்பட்டது. 14 மிகக் குைறந்த
எண்ணிக்ைகக்ெகாண்ட ஜனங்கைளயுைடய நகரம்
இருந்தது. ஒரு ராஜா அதைனச் சுற்றி தன் பைட
வீரர்கைள நிறுத்தி அதற்கு எதிராகப் ேபாரிட்டான்.
15 ஆனால் அந்நகரில் ஒரு ஞானி இருந்தான். அவன்
ஏைழ. ஆனால் அந்நகைரக் காப்பாற்ற தனது
ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தினான். எல்லாம் நடந்து
முடிந்தபிறகு, அந்த ஏைழைய ஜனங்கள்
மறந்துவிட்டார்கள். 16 எனினும் நான் இப்ெபாழுதும்
ஞானம் பலத்ைதவிட சிறந்தது என்ேபன். அந்த
ஜனங்கள் ஏைழயின் ஞானத்ைத மறந்துவிட்டார்கள்.
அவன் ெசான்னைதக் கவனிப்பைத
நிறுத்திவிட்டார்கள். ஞானேம சிறந்தது என்று நான்
இன்னமும் நம்புகிேறன்.

17 ஒரு முட்டாள் ராஜாவால் மிகச் சத்தமாகச்
ெசால்லப்படுகிற வார்த்ைதகைளவிட
ஒரு ஞானியின் ெமன்ைமயான வார்த்ைதகள்

சிறந்தைவ.
18 ேபாரில் ஞானமானது வாள்கைளயும்
ஈட்டிகைளயும்விடச் சிறந்தைவ.
ஆனால் ஒரு முட்டாளால் பல நல்லவற்ைற

அழிக்க முடியும்.
மிகச்சிறந்த நறுமணப் ெபாருட்கைளக்
கூட சில மரித்துப்ேபான ஈக்கள் ெகடுத்து
நாற்றமைடயச் ெசய்துவிடும்.

இைதப்ேபாலேவ, மிகுதியான ஞானத்ைதயும்,
மரியாைதையயும் முட்டாள்தனம் ெகடுத்துவிடும்.

2 ஞானமுள்ளவனின் எண்ணங்கள் அவைனச்
சரியான வழியில் நடத்திச்ெசல்லும். முட்டாளின்
எண்ணங்கள் அவைனத் தவறான வழியில் நடத்திச்
ெசல்லும். 3 ஒரு முட்டாள் சாைலயில் நடந்து
ேபாகும்ேபாதுகூடத் தனது முட்டாள்தனத்ைதக்
காட்டிக்ெகாண்டிருப்பான். எனேவ ஒவ்ெவாருவனும்
அவைன முட்டாள் என்று கண்டுெகாள்வான்.

4 எஜமான் உன்மீது ேகாபத்ேதாடு இருக்கிறான்
என்பதற்காக உனது ேவைலைய விட்டுவிடாேத. நீ
அைமதியாகவும் உதவியாகவும் இருந்தால் ெபரிய
தவறுகைளக்கூட நீ திருத்திக்ெகாள்ளலாம்.

5 இந்த வாழ்வில் நான் சிலவற்ைறப்
பார்த்திருக்கிேறன். ஆனால் அைவ சரியன்று. இது
ஆள்பவர்கள் ெசய்கின்ற தவறுகள். 6 முக்கியமான
ெபாறுப்புகள்
முட்டாள்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படுகின்றன. ெசல்வம்
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உள்ளவர்கேளா முக்கியம் இல்லாத ெபாறுப்புகைளப்
ெபறுகின்றனர். 7 பிரபுக்கள்
ேவைலக்காரர்கைளப்ேபான்று பின்னால்
நடந்துேபாகும்ேபாது, ேவைலக்காரர்கள்
குதிைரயின்மீது சவாரி ெசய்வைதப் பார்த்ேதன்.

ஒவ்ெவாரு ேவைலயும் அதற்குரிய
ஆபத்துகைளக்ெகாண்டைவ

8 குழிேதாண்டுகிற ஒருவன் அந்தக்
குழிக்குள்ேளேய விழுவான். சுவைர இடித்துத்
தள்ளுகிற ஒருவன் பாம்பு கடித்து மரிப்பான். 9

ெபருங்கற்கைள நகர்த்திக்ெகாண்டிருக்கிறவன்
அதனாேலேய காயப்படுவான். ஒருவன் மரங்கைள
ெவட்டுவதும் ஆபத்தானது. அம்மரம் அவன்ேமேலேய
விழுந்துவிடலாம்.

10 ஆனால் ஞானம் அந்த ேவைலையயும்
எளிைமப்படுத்தும். மழுங்கலான கத்தியால்
ெவட்டுவது கடினம். ஒருவன் அந்தக் கத்திையக்
கூர்ைமப்படுத்தினால் ேவைல எளிதாகும். ஞானமும்
இைதப் ேபான்றதுதான்.

11 ஒருவனுக்குப் பாம்புகைள எவ்வாறு
கட்டுப்படுத்துவது என்பது ெதரிந்திருக்கலாம்.
ஆனால் அவன் அருகில் இல்லாதேபாது அந்தப்
பாம்பு ேவறு எவைரயாவது கடித்துவிடுவதால்
அவனது திறைம பயனற்றது. ஞானமும் இைதப்
ேபான்றதுதான்.

12 ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள் பாராட்ைடப்
ெபற்றுத்தரும்.
ஆனால் முட்டாளின் வார்த்ைதகள்

அழிைவக்ெகாண்டுவரும்.
13 முட்டாள் முட்டாள்தனமானவற்ைறக் கூறத்
ெதாடங்குவான். முடிவில் அவன்
ைபத்தியக்காரத்தனமாகக் கூறுவான். 14 ஒரு
முட்டாள் எப்ெபாழுதும் அவன் ெசய்யப்
ேபாவைதப்பற்றிேய ேபசிக்ெகாண்டிருப்பான்.
ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது
எவருக்கும் ெதரியாது. ஒருவனும் பின்னால் என்ன
நடக்கும் என்பைதக் கூறவில்ைல.

15 முட்டாள் தன் வீட்டுக்குரிய வழிைய அவ்வளவு
சுறுசுறுப்பாக அறிந்துெகாள்ளமாட்டான்.
எனேவ வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு ேவைலச்

ெசய்வான்.

உைழப்பின் மதிப்பு
16 ஒரு ராஜா குழந்ைதையப்ேபான்று இருந்தால்,
அது நாட்டிற்குப் ெபருங்ேகடாகும். ராஜா தன்
காலத்ைத உண்பதில் கழித்தாலும் ஒரு நாட்டிற்குக்
ேகடுதான். 17 ராஜா நல்ல குடும்பத்திலிருந்து
வந்தவனாக இருந்தால் நாட்டுக்கு அது மிகவும்
நல்லது. ஆட்சியாளர்கள் குடிப்பைதயும்
உண்பைதயும் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டால்,
நாட்டுக்கு நல்லதுதான். இத்தைகயவர்கள்
உண்பதும் குடிப்பதும் பலம் ெபறுவதற்காகத் தாேன
ஒழிய குடித்து ெவறிப்பதற்காக அல்ல.

18 ஒருவன் ேவைல ெசய்வதற்குச் ேசாம்ேபறியாக
இருந்தால் அவனது வீடு ஒழுக ஆரம்பித்துவிடும்.
வீட்டுக்கூைர விழுந்துவிடும்.

19 ஜனங்கள் உண்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிறார்கள்.
திராட்ைசரசம் வாழ்ைவ மகிழ்ச்சிகுள்ளாக்குகிறது.
ஆனால் பணம் பல சிக்கல்கைளத் தீர்க்கிறது.

வீண் ேபச்சு
20 ராஜாைவப்பற்றிக் ெகட்ட ெசய்திகைளக்
கூறாேத. அவைனப்பற்றிக் ெகட்டதாகவும்
நிைனக்காேத. ெசல்வந்தர்ைளப்பற்றியும் ெகட்ட
ெசய்திகைளக் கூறாேத. நீ உன் வீட்டில் தனியாக
இருந்தாலும் இவ்வாறு கூறாேத. ஏெனன்றால், சிறு
பறைவக்கூட பறந்துேபாய் அந்தச் ெசய்திைய
அவர்களிடம் கூறிவிடும்.

எதிர்காலத்ைதத் ைதரியமாக எதிர்ெகாள்

நீ எங்கு ெசன்றாலும் நல்லவற்ைறேய ெசய்.
அப்ேபாது நீ ெசய்த நன்ைமகள் உனக்ேக
திரும்பவரும்.

2 உனக்குரிய ெபாருட்கைளப் பல்ேவறு
நற்காரியங்களுக்காகப் பங்கிட்டுக்ெகாடு. பூமியில்
என்ெனன்ன ேகடுகள் நைடெபறும் என்று உனக்குத்
ெதரியாது.

3 நீ சிலவற்ைற உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ளலாம்.
ேமகம் மைழயால் நிைறந்திருந்தால், அது பூமியில்
தண்ணீைர ஊற்றும். மரமானது வடக்ேக
விழுந்தாலும் ெதற்ேக விழுந்தாலும் விழுந்த
இடத்திேலேய கிடக்கும்.

4 ஆனால் சிலவற்ைறப்பற்றி உன்னால்
உறுதியாகக் கூறமுடியாது. நீ ஒரு வாய்ப்ைபப்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளேவண்டும். ஒருவன் சரியான
பருவம் வரட்டுெமன்று காத்திருந்தால் அவனால்
விைதக்க முடியாது. ஒவ்ெவாரு ேமகத்ைதயும்
பார்த்து மைழ வருேமா என்று அஞ்சுகிறவன்
ஒருேபாதும் அறுவைட ெசய்யமாட்டான்.

5 காற்றின்வழி யாெதன்று உனக்குத் ெதரியாது.
தாயின் கருவிேல ஒரு குழந்ைத எவ்வாறு
வளர்கின்றது என்பதும் உனக்குத் ெதரியாது.
இைதப்ேபாலேவ, ேதவன் என்ன ெசய்வார் என்பதும்
உனக்குத் ெதரியாது. அவர் எல்லாவற்ைறயும்
நிைறேவற்றுவார்.

6 எனேவ அதிகாைலயிேல நடுைவ ெசய்.
மாைலவைர உன் ேவைலைய நிறுத்தாமல் ெசய்.
ஏெனன்றால், எது உன்ைன ெசல்வந்தனாக்கும்
என்பதும் உனக்குத் ெதரியாது. நீ ெசய்கிற
அைனத்துேம உனக்கு ெவற்றிையத் தரலாம்.

7 உயிேராடு இருப்பது நல்லது. சூரிய
ெவளிச்சத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது நல்லது.
8 உன் வாழ்நாளில் உள்ள ஒவ்ெவாரு நாைளயும் நீ
அனுபவிக்கேவண்டும். எவ்வளவுகாலம் வாழ்வாய்
என்பதுபற்றிக் கவைலயில்ைல. ஆனால் நீ மரித்துப்
ேபாவாய் என்பைத நிைனத்துக்ெகாள். நீ
உயிேராடிருக்கும் நாட்கைளவிட மரித்த பின் உள்ள
நாட்கேள மிக அதிகம். நீ மரித்த பிறகு எைதயும்
ெசய்யமுடியாது.

இளைமயாக இருக்கும்ேபாது ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்

9 இைளஞர்கேள! இளைமயாய் இருக்கும்ேபாேத
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். அனுபவியுங்கள். உங்கள்
மனம் ேபானபடி இருங்கள். நீங்கள்
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விரும்புகிறவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். ஆனால் உங்கள்
ெசயல்கைளெயல்லாம் ேதவன் நியாயந்தீர்ப்பார்
என்பைத மறந்துவிடாதீர்கள். 10 உங்கள் ேகாபம்
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தும்படி விடாதீர்கள். உங்கள்
உடல் உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டும்படி
விடாதீர்கள். ஜனங்கள், இளைமயாய்
இருக்கும்ேபாது முட்டாள்தனமானவற்ைறேய
ெசய்வார்கள்.

முதுைமயின் பிரச்சைனகள்

நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாது உன்ைனப்
பைடத்தவைர நிைனவுகூரு. முதுைமயின்
தீய நாட்கள் வருவதற்குமுன்

நிைனத்துக்ெகாள். “நான் என் வாழ்ைவப்
பயனற்றதாகக் கழித்துவிட்ேடன்” என்று நீ
ெசால்லப்ேபாகும் ஆண்டுகளுக்கு முன் நிைனவுைவ.

2 நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத, சூரியனும்
சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் உன் கண்களுக்கு
இருண்டுேபாகும் காலம் வருவதற்கு முன்னேர
உன்ைனப் பைடத்தவைர நிைனத்துக்ெகாள் ஒரு
புயலுக்குப் பின் மீண்டும், மீண்டும் புயல்
வருவதுேபான்று உனக்குத் துன்பங்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கும்.

3 அப்ேபாது உனது ைககள் தம் பலத்ைத
இழக்கும். உனது கால்கள் பலவீனமாகி
வைளந்துேபாகும். உனது பற்கள் எல்லாம்
விழுந்துேபாய் உணைவ நீ தின்னமுடியாத நிைலைம
ஏற்படும். உன் கண்கள் ெதளிவாகப் பார்க்காது. 4

உன் காதுகள் ேகட்க கஷ்டப்படும். வீதியில் உள்ள
சப்தங்கைள உன் காதுகள் ேகட்காது.
தானியங்கைள அைரக்கிற கல் எந்திரம் கூட
உனக்கு அைமதியுடன் இருப்பதாகத் ேதான்றும்.
ெபண்களின் பாடைல உன்னால் ேகட்கமுடியாது.
பறைவகளின் பாடல் ஒலிகூட உன்ைன
அதிகாைலயில் எழுப்பிவிடும். ஏெனன்றால் உன்னால்
தூங்கமுடியாது.

5 நீ ேமடான இடங்கைளக் கண்டு பயப்படுவாய்.
உன் வழியில் எதிர்ப்படும் சிறியவற்றுக்குக்கூடப்
பயப்படுவாய். வாதுைம மரத்தின் பூக்கைளப்ேபான்று
உனது தைலமயிர் ெவளுத்துப்ேபாகும். ெவட்டுக்
கிளிையப் ேபான்று நீ உன்ைனேய
இழுத்துக்ெகாண்டு திரிவாய். வாழ்வதற்கான
ஆைசைய நீ இழந்துவிடுவாய். பிறகு நீ நிரந்தரமான
கல்லைற வீட்டிற்குச் ெசல்வாய். துக்கம்
ெகாண்டாடுகிறவர்கள் ெதருவில் கூடி உனது
உடைல கல்லைறக்கு எடுத்துச் ெசல்வார்கள்.

மரணம்

6 நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத ெவள்ளிக்
கயிறுகள் கட்டுவிட்டு, ெபான் கிண்ணங்கள்

ெநாறுங்கும் முன்னால் கிணற்றிேல சால் உைடவது
ேபால் உன் வாழ்வு பயனற்றதாக ேபாகும் முன்னால்,
கிணற்றிேல மூடப்பட்டிருக்கும் கல் உைடந்து

ெநாறுங்கி விழுவது ேபால், உன் வாழ்வு பயனற்றுப்
ேபாகும் முன்னால், உன்ைனப் பைடத்தவைர
நிைனத்துக்ெகாள்.

7 உன் உடல் பூமியிலிருந்து வந்தது.
நீ மரித்துப்ேபாகும்ேபாது, உன் உடல் திரும்பவும்

மண்ணுக்குப் ேபாகும்.
ஆனால் உனது ஆவி ேதவனிடமிருந்து வந்தது.
நீ மரித்துப்ேபாகும்ேபாது உனது ஆவி திரும்பவும்

ேதவனிடேம ேபாகும்.
8 இவ்வாறு அைனத்தும் ெபாருளற்றுப் ேபாகும்.
இைவ அைனத்தும் காலம் வீணானதிற்குச் சமம்
என்று பிரசங்கி கூறுகிறார்.

முடிவுைர

9 பிரசங்கி ஞானமுைடயவர். அவர் தனது
ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி ஜனங்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்தார். பிரசங்கி மிக கவனமாகப்
படித்து தன் பாடங்கைளக் கற்றுத்தர
ஒழுங்குபடுத்தினார். 10 சரியான வார்த்ைதகைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க பிரசங்கி மிகக் கடுைமயாக முயற்சி
ெசய்தார். அவர் உண்ைமயானதும்
ெசம்ைமயானதுமான ேபாதைனகைள எழுதி
ைவத்தார்.

11 ஞானிகளின் வார்த்ைதகள் மிருகங்கைள வழி
நடத்தப் பயன்படும் கூர்ைமயான ேகால்கைளப்ேபால
இருக்கும். அவர்களின் ேபாதைனகள் என்றும்
உைடந்துேபாகாத உறுதியான ஆப்புகைளப்
ேபான்றிருக்கும். வாழ்க்ைகக்கு வழிகாட்டும்
இப்ேபாதைனகள் நம்பிக்ைகக்கு உரியைவ. இந்த
ஞானப் ேபாதைனகள் எல்லாம், அேத
ேமய்ப்பனிடமிருந்து (ேதவன்) வந்தைவ. 12 என்
மகேன! அப்ேபாதைனகைளக் கற்றுக்ெகாள்.
ஆனால் மற்ற புத்தகங்கைளப்பற்றி ஜாக்கிரைதயாக
இரு. ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் புத்தகங்கைள
எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அதிகமாக
வாசிப்பதும் உன்ைனச் ேசார்வுக்குள்ளாக்கிவிடும்.

13 இப்ேபாது, இந்தப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து நாம்
கற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய முக்கிய காரியம் என்ன? ஒரு
மனிதனால் ெசய்யக் கூடிய மிக முக்கியமான ெசயல்
என்னெவன்றால், ேதவனுக்கு மரியாைத ெசய்து,
அவரது கட்டைளகளுக்கு அடிபணியேவண்டும்.
ஏெனன்றால், ேதவன் நாம் ெசய்யும் அைனத்ைதயும்,
இரகசியமான ெசயல்கள் உட்பட அறிந்திருக்கிறார்.
அவருக்கு அைனத்து நற்ெசயல்கைளப் பற்றியும்,
அைனத்து தீய ெசயல்கைளப்பற்றியும் ெதரியும்.
ஜனங்கள் ெசய்யும் அைனத்ைதயும் அவர்
நியாயம்தீர்ப்பார்.
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உன்னதப்பாட்டு

இது சாெலாேமானின் மிகவும் அற்புதமான
பாடல்

ெபண் தான் ேநசிக்கிற மனிதனுக்கு
2 என்ைன முத்தங்களால் மூடிவிடும்.
திராட்ைசரசத்ைதவிட உமது அன்பு சிறந்தது.

3 உமது வாசைனத் திரவியங்கள் அற்புதமானைவ,
ஆனால் உமது நாமம் சிறந்த வாசைனப்

ெபாருட்கைளவிட இனிைமயானது.
அதனால்தான் இளம் ெபண்கள் உம்ைம

விரும்புகின்றனர்.
4 என்ைன உம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்.
நாம் ஓடிவிடுேவாம்.
ராஜா என்ைனத் தன் அைறக்கு எடுத்துச்ெசன்றார்.

எருசேலமின் ெபண்கள் மனிதனுக்கு

நாங்கள் உம்மில் களிப்பைடந்து மகிழ்ேவாம்.
திராட்ைசரசத்ைதவிட உமது அன்பு சிறந்தது

என்பைத மனதில்ெகாள்ளும். நல்ல
காரணங்களுக்காகேவ இளம்ெபண்கள் உம்ைம
விரும்புகின்றனர்.

அவள் ெபண்கேளாடு ேபசுகிறாள்
5 எருசேலமின் குமாரத்திகேள, ேகதார் மற்றும்
சாெலாேமானின் கூடாரங்கைளப்ேபால நான்
கறுப்பாகவும்,
அழகாகவும் இருக்கிேறன்.

6 நான் எவ்வளவு கறுப்ெபன்று பார்க்கேவண்டாம்.
ெவய்யில் என்ைன இவ்வளவு கறுப்பாக்கிவிட்டது.
என் சேகாதரர்கள் என் மீது ேகாபம்

அைடந்தார்கள்.
அவர்களின் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக்

கவனிக்கும்படி என்ைனக் கட்டாயப்படுத்தினர்.
எனேவ என்ைன நாேன கவனித்துக்ெகாள்ள

முடியவில்ைல.

அவள் அவனிடம் ேபசுகிறாள்
7 நான் என் முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்ைம
ேநசிக்கிேறன்.
எனக்குச் ெசால்லும்; உமது மந்ைதைய எங்ேக

ேமயவிடுகிறீர்?
மதியானத்தில் அதைன எங்ேக இைளப்பாறச்

ெசய்வீர்?
நான் உம்ேமாடு இருக்க வரேவண்டும்.
அல்லது உமது நண்பர்களின் மந்ைதகைளப்

பராமரிப்பதற்கு அமர்ந்தப்பட்ட ெபண்ைணப்ேபால்
இருப்ேபன்.

அவன் அவேளாடு ேபசுகிறான்
8 நீ எவ்வளவு அழகான ெபண்
என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று உனக்கு நிச்சயமாய்

ெதரியும்.
மந்ைதையப் பின்ெதாடர்ந்து ேபா.
ேமய்ப்பர்களின் கூடாரத்தினருேக இளம்

ஆட்டுக்குட்டிகைள ேமயவிடு.
9 என் அன்ேப! பார்ேவானின் இரதங்களில் பூண்டிய
ஆண்குதிைரகளுக்குக் கிளர்ச்சியூட்டும் ெபண்

குதிைரையவிட நீ என்ைனக் கிளர்ச்சியூட்டி
மகிழ்விக்கிறாய்.
அக்குதிைரகள் தங்கள் முகத்தின் பக்கவாட்டிலும்

கழுத்ைத சுற்றிலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
10 ெபான்னாலான தைலயணியும் ெவள்ளியாலான
கழுத்துமாைலயும் உனக்குரிய
அலங்காரங்களாயிருக்கின்றன.
உனது கன்னங்கள் மிக அழகானைவ.
அைவ ெபான்னால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உனது கழுத்தும் மிக அழகானது.
அது ெவள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவள் ேபசுகிறாள்
12 எனது வாசைனப்ெபாருளின் மணமானது
கட்டிலின்ேமல் இருக்கும் ராஜாைவயும்

ெசன்றைடகிறது.
13 என் ேநசர் என் கழுத்ைத சுற்றிலும் கிடந்து
இரவில் மார்பகங்களுக்கிைடயில் இருக்கும்
ெவள்ைளப்ேபாளப் ைபையப் ேபான்றவர்.

14 என் ேநசர் எனக்கு எங்ேகதி திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் முைளத்துள்ள மருேதான்றிப்
பூங்ெகாத்துப் ேபான்றவர்.

அவன் ேபசுகிறான்
15 என் அன்ேப, நீ மிகவும் அழகானவள்.
ஓ … நீ மிக அழகானவள் உனது கண்கள்

புறாக்களின் கண்கைளப் ேபான்றைவ.

அவள் ேபசுகிறாள்
16 என் ேநசேர! நீரும் மிக அழகானவர்
நீர் மிகவும் கவர்ச்சியானவர்.
நமது படுக்ைக புதியதாகவும், மனைத
மகிழ்விப்பதாகவும் உள்ளது.

17 நமது வீட்டின் உத்திரங்கள் ேகதுரு
மரங்களாலானைவ.
நமது ேமல்வீடு ேதவதாரு மரத்தாலானைவ.

நான் சேரானில் பூத்த ேராஜா.
பள்ளத்தாக்குகளில் மலர்ந்த லீலிபுஷ்பம்!
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அவன் ேபசுகிறான்
2 எனது அன்ேப! முட்களுக்கு இைடயில் லீலி
புஷ்பம்ேபால்
நீ மற்ற ெபண்களுக்கிைடயில் இருக்கிறாய்.

அவள் ேபசுகிறாள்
3 என் அன்பேர! காட்டு மரங்களுக்கிைடயில்
கிச்சிலி மரத்ைதப்ேபால் மற்ற

ஆண்களுக்கிைடயில் நீர் இருக்கிறீர்.

அவள் ெபண்களுடன் ேபசுகிறாள்

எனது ேநசரின் நிழலில் உட்கார்ந்துெகாண்டு நான்
மகிழ்கிேறன்.
அவரின் கனி எனது சுைவக்கு இனிப்பாக உள்ளது.

4 என் ேநசர் என்ைன விருந்து சாைலக்கு
அைழத்துப்ேபானார்.
என்மீதுள்ள ேநசத்ைத ெவளிப்படுத்துவேத அவரது

ேநாக்கம்.
5 காய்ந்த திராட்ைசயினால் ெசய்யப்பட்ட
பலகாரத்தால் என்ைனப் பலப்படுத்துங்கள்.
கிச்சிலிப் பழங்களால் எனக்குப் புத்துணர்ச்சி

ஊட்டுங்கள்.
ஏெனன்றால் நான் ேநசத்தினிமித்தம்

பலவீனமாகியுள்ேளன்.
6 என் ேநசரின் இடதுைக என் தைலயின்
கீழுள்ளது.
அவரது வலது ைக என்ைன

அைணத்துக்ெகாள்கிறது.
7 எருசேலமின் ெபண்கேள, நான் தயாராகும்வைர,
நீங்கள் என் அன்ைப விழிக்கச் ெசய்யாமலும்,

அல்லது எழுப்பாமலும் இருக்க மான்கள் மீதும்
காட்டு மான்கள் மீதும் வாக்குறுதி ெகாடுங்கள்.

அவள் மீண்டும் ேபசுகிறாள்
8 நான் என் ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
இங்ேக அது வந்தது.
மைலகளுக்கு ேமல் துள்ளி வந்தது.
குன்றுகளுக்குேமல் சறுக்கி வந்தது.

9 என் ேநசர் ெவளிமான்
அல்லது குட்டி மாைனப் ேபான்றவர்.
அவர் எங்கள் சுவற்றுக்குப் பின்னால் நிற்பைதயும்,
ஜன்னல் திைரயின் வழியாகப் பார்ப்பைதயும்

நீங்கள் பார்க்கலாம்.
10 என் ேநசர் என்னிடம், “எழுந்திரு என் அன்ேப!
என் அழேக!
ெவளிேய ேபாகலாம்.

11 பார், மைழக்காலம் ேபாய்விட்டது.
மைழ வந்து ேபானது.

12 பூமியில் பூக்கள் மலர்ந்துள்ளன.
இது பாடுவதற்குரிய காலம்.
கவனி, புறாக்கள் திரும்பிவிட்டன.

13 அத்தி மரங்களில் காய்கள் ேதான்றியுள்ளன.
திராட்ைசக் ெகாடிகள் மணம் வீசுவைத

நுகர்ந்துபார்.
எழுந்திரு என் அன்ேப, அழேக,
நாம் ெவளிேய ேபாகலாம்.”

அவன் ேபசுகிறான்
14 “என் புறாேவ நீ கன்மைலயின் ெவடிப்புகளிலும்
மைலகளின் மைறவிடங்களிலும் மைறந்துள்ளாய்.
உன்ைனப் பார்க்கவிடு,
உன் குரைலக் ேகட்கவிடு,
உன் குரல் மிக இனிைமயானது.
நீ மிக அழகானவள்” என்று கூறுகிறார்.

அவள் ெபண்களுடன் ேபசுகிறாள்
15 திராட்ைச ேதாட்டங்கைள அழிக்கிற சிறு
நரிகைளயும்,
குழிநரிகைள எங்களுக்காக பிடியுங்கள்.
நம் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கள் இப்ேபாது

பூத்துள்ளன.
16 என் ேநசர் எனக்குரியவர்.
நான் அவருக்குரியவள்.
17 பகல் தனது கைடசி மூச்ைச

சுவாசிக்கும்ேபாதும்,
நிழல் சாயும்ேபாதும், அவர் லீலி

மலர்களுக்கிைடயில் ேமய்கிறார்.
என் அன்பேர திரும்பும்,
இரட்ைடக் குன்றுகளின் பகுதிகளிலுள்ள

ெவளிமான்கைளப் ேபாலவும்,
குட்டி மான்கைளப் ேபாலவும் இரும்.

அவள் ேபசுகிறாள்

இரவில் என் படுக்ைகேமல்
நான் ேநசருக்காகக் காத்திருக்கிேறன்.
நான் அவருக்காக எதிர்பார்த்திருந்ேதன்.

ஆனால் என்னால் அவைரக் கண்டுபிடிக்க
இயலவில்ைல.

2 இப்ேபாது எழுந்திருந்து
நான் நகைரச் சுற்றி வருேவன்.
அங்குள்ள வீதிகளிலும் சந்துகளிலும்
என் ேநசைரத் ேதடுேவன்.
நான் அவருக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
ஆனால் என்னால் அவைரக் காணமுடியவில்ைல.

3 நகர காவலர்கள் என்ைனக் கண்டார்கள்.
நான் அவர்களிடம், “எனது ேநசைரக்

கண்டீர்களா?” எனக் ேகட்ேடன்.
4 காவலர்கள் என்ைனவிட்டுப் ேபானதும்,
நான் என் ேநசைரக் கண்டுபிடித்ேதன்.
அவைரப் பற்றிக்ெகாண்ேடன்.
என் தாய் வீட்டில் என்ைனப் ெபற்ெறடுத்த, என்

தாயின் அைறக்கு அவைர நான் அைழத்துச்
ெசல்லும்வைர நான் அவைரப் ேபாகவிடவில்ைல.

அவள் ெபண்கேளாடு ேபசுகிறாள்
5 எருசேலமின் ெபண்கேள, நான் தயாராகும்வைர,
என் அன்ைப விழிக்கச் ெசய்து எழுப்பாமலிருக்க

மான்களின் மீதும் மான்குட்டிகளின் மீதும் வாக்குறுதி
ெகாடுங்கள்.

அவனும் அவனது மணப்ெபண்ணும்
6 ெபரும் ஜனங்கள் கூட்டத்ேதாடு
வனாந்தரத்திலிருந்து வருகின்ற அந்தப் ெபண்

யார்?
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ேமகங்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால ெவள்ைளப்
ேபாளத்திலும்,
சாம்பிராணியிலும், சகல நறுமணத்திலும்,
வரும் புைகேபால அவர்களுக்குப் பின்னால் புழுதி

எழும்புகிறது.
7 பார், சாெலாேமானின் இந்தப் பல்லக்கு
இஸ்ரேவலின் பலம்வாய்ந்த

60 வீரர்கள் அதைனச் சுற்றிப் பாதுகாத்து
நிற்கிறார்கள்.

8 அவர்கள் அைனவரும் ேபார்ப் பயிற்சி
ெபற்றவர்கள்.
அவர்களின் இடுப்பில் வாள்கள் உள்ளன.
இரவில் எந்த ஆபத்துக்கும் தயாராக உள்ளனர்.

9 சாெலாேமான் ராஜா தனக்காக ஒரு பல்லக்கு
ெசய்திருக்கிறான்.
அதற்கான மரம் லீபேனானில் இருந்து

ெகாண்டுவரப்பட்டது.
10 அதன் தூண்கள் ெவள்ளியால் ஆனது.
அதன் இருக்ைக நீலங்கலந்த சிவப்பு நிறமான

துணியால் மூடப்பட்டிருந்தது.
எருசேலமின் ெபண்கள் அதன் உட்பகுதிைய மிகப்

பிரியத்ேதாடு அன்பால் அலங்கரித்திருக்கிறார்கள்.
11 சீேயானின் ெபண்கேள! ெவளிேய வாருங்கள்.
சாெலாேமான் ராஜாைவப் பாருங்கள்.
திருமண நாளில் அவனது தைலேமல் அவன் தாய்
அணிவித்த கிரீடத்ைத பாருங்கள்.
அந்த நாளில் அவன் மிகுந்த சந்ேதாஷமாய்

இருந்தான்.

அவன் அவேளாடு ேபசுகிறான்

என் அன்ேப! நீ அழகானவள்.
ஓ நீ அழகானவள்.
உன் முக்காட்டின் நடுேவ உனது கண்கள்

புறாக்களின் கண்கைளப் ேபான்றுள்ளன.
உன் நீண்ட கூந்தல் கீேலயாத் மைலச்சரிவில்
நடனமாடிக்ெகாண்டிருக்கும் ெவள்ளாட்டு

மந்ைதேபால அைசந்துெகாண்டிருக்கிறது.
2 உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக் குட்டிகள்
குளித்து கைரேயறுவது ேபான்றுள்ளன.
அைவ இரட்ைடக் குட்டிகள் ேபாட்டு எந்தக்

குட்டிையயும் இழக்காத ஆட்டிைனப்ேபான்றுள்ளன.
3 உனது உதடுகள் சிவந்த பட்டுக் கயிற்ைறப்
ேபான்றுள்ளன.
உனது வாய் அழகானது.
உனது கன்னங்கள் முக்காட்டின் நடுேவ
ெவட்டி ைவக்கப்பட்ட மாதுளம் பழம்ேபால்

உள்ளன.
4 உன் கழுத்து நீண்டு ெமன்ைமயாக தாவீதின்
ேகாபுரம்ேபால் உள்ளது.
அக்ேகாபுரத்தின் சுவர்கள் ஆயிரம் வீரர்களின்

ேகடயங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.
5 உன் இரண்டு மார்பகங்களும் லீலி மலர்கைள
ேமயும்
ெவளிமானின் இரட்ைடக் குட்டிகைளப்

ேபாலுள்ளன.
6 பகலின் கைடசி மூச்சு இருக்கும்ேபாதும் நிழல்
சாயும்ேபாதும்,
நான் ெவள்ைளப்ேபாள மைலக்கும் சாம்பிராணி

மைலக்கும் ேபாேவன்.

7 என் அன்ேப, முழுவதும் நீ அழகானவள்
உனக்கு எதிலும் குைறவில்ைல.

8 என்ேனாடு வா, என் மணமகேள
லீபேனானிலிருந்து என்ேனாடு வா.
அமனா மைலயின் உச்சியிலிருந்து வா.
ேசனீர் எர்ேமானின் சிகரங்களிலிருந்தும்,
சிங்கக் குைககளிலிருந்தும், சிறுத்ைதகளினுைடய

மைலகளிலிருந்தும் வா.
9 என் அன்ேப! என் மணமகேள!
என்ைனக் கவர்ந்தவள் நீ உன் ஒரு கண்ணால்,
உன் கழுத்திலுள்ள ஒரு நைகயால் என்

இதயத்ைதக் கவர்ந்துவிட்டாய்.
10 என் அன்ேப, என் மணமகேள,
உன் அன்பு மிக அழகானது.
உன் அன்பு திராட்ைசரசத்ைதவிடச் சிறந்தது.
உன் பரிமள ைதலங்களின் மணம் சகல

சுகந்தவர்க்கங்களின் மணத்ைதவிடச் சிறந்தது.
11 என் மணமகேள! உன் உதடுகளில் ேதன்
ஒழுகுகிறது.
உன் நாவின் அடியில் பாலும் ேதனும் ஊறுகிறது.
உன் ஆைடகளின் மணம் வீபேனானின் மணம்ேபால்
உள்ளது.

12 என் அன்ேப! என் மணமகேள! நீ சுத்தமானவள்.
நீ பூட்டப்பட்ட ேதாட்டத்ைதப் ேபான்றும்,
பூட்டிைவக்கப்பட்ட குளத்ைதப் ேபான்றும்,
அைடக்கப்பட்ட நீரூற்ைறப்ேபான்றும்

இருக்கிறாய்.
13 உன் பக்க உறுப்புகள் ஒரு ேதாட்டம் மாதளஞ்
ெசடிகளாலும்
மற்ற பழமரங்களாலும் நிைறந்துள்ளதுேபால்

உள்ளன, நளதம். 14 குங்குமம், வசம்பு, லவங்கம்,
தூபவர்க்க மரங்களும் ெவள்ைளப்ேபாளச்

ெசடிகளும் சந்தன
மரங்களும் சகலவித மணப்ெபாருள் ெசடிகளும்

உள்ள ேதாட்டம் ேபாலுள்ளன.
15 நீ ேதாட்டத்து நீரூற்று ேபான்றவள்
சுத்தமான தண்ணீருள்ள கிணறும்,
லீபேனான் மைலயிலிருந்து ஓடிவரும் ஓைடகளும்

அதிேல உள்ளன.

அவள் ேபசுகிறாள்
16 வாைடக் காற்ேற எழும்பு.
ெதன்றேல வா.
என் ேதாட்டத்தில் வீசு.
உன் இனிய மணத்ைதப் பரப்பு.
என் அன்பைரத் தன் ேதாட்டத்திற்குள் நுைழயவிடு.
அவர் இனிய பழங்கைளச் சாப்பிடட்டும்.

அவன் ேபசுகிறான்

என் அன்ேப! என் மணமகேள! நான் என்
ேதாட்டத்திற்குள் நுைழந்ேதன்.
நான் என் ெவள்ைளப்ேபாளங்கைளயும்

கந்தவர்க்கங்கைளயும் ேசகரித்ேதன்.
நான் எனது ேதைன ேதன் கூட்ேடாடு தின்ேறன்.
நான் எனது திராட்ைசரசத்ைதயும், பாைலயும்

குடித்ேதன்.

ெபண்கள் அன்பர்களிடம் ேபசுகிறார்கள்

அன்பர்கேள! உண்ணுங்கள், குடியுங்கள் அன்பின்
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ேபாைத நிைறந்தவர்களாய் இருங்கள்.

அவள் ேபசுகிறாள்
2 நான் தூங்குகிேறன்
ஆனால் என் இதயம் விழித்திருக்கிறது.
என் ேநசர் தட்டுவைத நான் ேகட்கிேறன்.
“எனக்காகத் திற என் இனியவேள என் அன்ேப

என் புறாேவ,
என் மாசற்ற அழகிேய!
என் தைல பனியால் நைனந்துவிட்டது.
என் தைலமயிர் இரவின் தூறலால்

நைனந்துேபானது.”
3 “நான் என் ஆைடையக் கழற்றிப்ேபாட்ேடன்.
நான் அதைன மீண்டும் அணிந்துக்ெகாள்ள

விரும்பவில்ைல.
நான் என் பாதங்கைளக் கழுவியிருக்கிேறன்.
அது மீண்டும் அழுக்காவைத நான்

விரும்பவில்ைல”
4 ஆனால் என் ேநசர் தனது ைகைய கதவுத்
துவாரத்தின்வழியாக நீட்டினார்.
நான் அவருக்காக வருத்தப்பட்ேடன்.

5 என் ேநசருக்காகக் கதைவத் திறக்க எழுந்ேதன்.
என் ைகயிலிருந்து ெவள்ைளப்ேபாளமும் என்

விரல்களிலிருந்து
ெவள்ைளப்ேபாளமும் வடிந்து கதவின்

ைகப்பிடிமீது வழிந்தது.
6 என் ேநசருக்காகத் திறந்ேதன்
ஆனால் அவர் திரும்பிப் ேபாய்விட்டார், அவர்

இல்ைல.
அவர் வந்துேபானேபாது
நான் ஏறக்குைறய மரித்தவள் ேபாலாேனன்.
நான் அவைரத் ேதடிேனன்
ஆனால் கண்டுப்பிடிக்க முடியவில்ைல.
நான் அவைர அைழத்ேதன்
ஆனால் அவர் எனக்குப் பதில் ெசால்லவில்ைல.

7 நகரக் காவலர்கள் என்ைனப் பார்த்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அடித்துக் காயப்படுத்தினர்.
அந்தச் சுவரின்ேமல் நின்ற காவலர்கள்
என் முக்காட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

8 எருசேலமின் ெபண்கேள! நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன் என் ேநசைரக்
கண்டால், நான் ேநசத்தால்

ெமலிந்துெகாண்டிருக்கிேறன் எனக் கூறுங்கள்.

எருசேலமின் ெபண்கள் அவளுக்குப் பதில்
கூறுகிறார்கள்

9 அழகான ெபண்ேண,
உன் அன்பர் மற்ற ேநசர்களிலிருந்து எவ்வாறு

ேவறுபடுகிறார்?
உன் ேநசர் மற்றவர்கைளவிடச் சிறந்தவரா?
எனேவதான் நீ எங்களிடம் இந்த வாக்குறுதிையக்

ேகட்கிறாயா?

எருசேலம் ெபண்களுக்கு அவள் பதில் கூறுகிறாள்
10 என் ேநசர் சிவப்பானவர், ெவண்ைமயானவர்.
பத்தாயிரம் ேபரிலும் தனிச் சிறப்பானவர்.

11 அவரது தைல சுத்தமான
தங்கத்ைதப்ேபான்றிருக்கும்.
அவரது தைலமுடி சுருளுைடயதாயிருக்கும்.

அது காகத்ைதப்ேபான்று கறுப்பாயிருக்கும்.
12 அவரது கண்கள் நீேராைடகளின் அருகிலுள்ள
புறாவின் கண்கைளப் ேபாலிருக்கும்.
பால் நிரம்பிய குளத்திலுள்ள புறாக்கைளப்

ேபாலவும்,
பதிக்கப்பட்ட நைகேபாலவும் இருக்கும்.

13 அவரது கன்னங்கள் மணம்மிகுந்த வாசைனப்
பூக்கள் நிைறந்த ேதாட்டம் ேபாலிருக்கும்.
அவரது உதடுகள் லீலி மலர்கைளப்ேபால்

இருக்கும்.
அதிலிருந்து ெவள்ைளப்ேபாளம் வடியும்.

14 அவரது ைககள் படிகப்பச்ைச நைககளால்
அலங்கரிக்கப்பட்டது ேபாலிருக்கும்.
அவரது உடல் ெமன்ைமயான தந்தம்.
இந்திர நீல இரத்தினங்கள் இைழத்ததுேபான்று

இருக்கும்.
15 அவரது கால்கள் பளிங்குத் தூண்கள்
ெபான் பீடத்தில் இருப்பதுேபால் இருக்கும்.
அவர் நின்றால்
லீபேனானில் நிற்கும் ேகதுருமரம் ேபால்

இருக்கும்.
16 ஆம், எருசேலமின் ெபண்கேள!
என் ேநசர் மிகவும் விரும்பத்தக்கவர்.
அவரது வாய் இனிைமயுள்ள அைனத்திலும்

இனிைமயானது.
இப்படிப்பட்டவேர என் ேநசர்
இத்தைகயவேர என் ேநசர்.

எருசேலம் ெபண்கள் அவளிடம் ேபசுகிறார்கள்

அழகான ெபண்ேண
உன் ேநசர் எங்ேக ேபானார்?
உன் ேநசர் எந்த வழியாகப் ேபானார்?

எங்களிடம் ெசால். அவைரத் ேதட உனக்கு உதவி
ெசய்ேவாம்.

அவள் எருசேலம் ெபண்களுக்கு பதிலளிக்கிறாள்
2 என் ேநசர் கந்தவர்க்கப் பூக்களுக்காக
ேதாட்டத்தில் ேமய
லீலி மலர்கைளக் ெகாய்ய தன் ேதாட்டத்திற்குப்

ேபானார்.
3 நான் அவருக்குரியவள். அவர் எனக்குரியவர்.
அவர் லீலிகைள ேமய்பவர்.

அவன் அவளிடம் ேபசுகிறான்
4 என் அன்ேப நீ திர்சாைவப்ேபான்று அழகானவள்.
எருசேலைமப்ேபான்று இனிைமயானவள்.
நீ கம்பீரமான நகரங்கைளப் ேபான்றவள்.

5 என்ைனப் பாராேத உன் கண்கள் என்ைன
ெவன்றுவிட்டன.
உன் கூந்தல் கீேலயாத் மைலச் சரிவில்

நடனமாடும்
ெவள்ளாட்டு மந்ைதையப் ேபால்

அைசந்துெகாண்டிருக்கிறது.
6 உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக் குட்டிகள்
குளித்து கைரேயறுவது ேபாலுள்ளன.
அைவ இரட்ைடக் குட்டிகள் ேபாட்டு,
எந்தக் குட்டிையயும் இழக்காத ஆட்டிைனப்

ேபாலுள்ளது.
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7 உனது கன்னங்கள் முக்காட்டின் நடுேவ
ெவட்டிைவக்கப்பட்ட
மாதளம் பழங்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

8 அறுபது ராணிகள் இருக்கலாம்
எண்பது மறுமைனயாட்டிகள் இருக்கலாம்.
எண்ண முடியாத அளவிற்கு இளம் ெபண்கள்

இருக்கலாம்.
9 ஆனால் எனக்காக ஒேர ஒரு ெபண்ேண
இருக்கிறாள்.
எனது புறாேவ நீேய எனது பரிபூரணமானவள்.
அவேள தன் தாய்க்கு மிகவும் பிரியமான குமாரத்தி.
அவேள தன்ைனப் ெபற்றவளால் மிகவும்

ேநசிக்கப்படுபவள்.
இளம் ெபண்கள் அவைளப் பார்த்து
பாராட்டுகிறார்கள்.
ராணிகளும் மறுமைனயாட்டிகளும் அவைளப்

பாராட்டுகிறார்கள்.

ெபண்கள் அவைளப் பாராட்டுகிறார்கள்
10 யார் இந்த இளம் ெபண்?
விடியலின் வானம்ேபால் பிரகாசிக்கிறாள்.
நிலைவப்ேபால் அழகாக இருக்கிறாள்.
சூரியைனப்ேபால் ஒளி வீசுகிறாள்.
வானத்தில் உள்ள பைடகைளப்ேபால்
கம்பீரமாக விளங்குகிறாள்.

அவள் ேபசுகிறாள்
11 பள்ளத்தாக்குகளில் பழுத்த கனிகைளயும்,
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில் ேதான்றிய

துளிர்கைளயும்
மதளஞ்ெசடிகளால் மலர்ந்த பூக்கைளயும் காண,
நான் வாதுைமத் ேதாட்டத்திற்குப் ேபாேனன்.

12 நான் உணர்ந்துெகாள்வதற்கு முன்ேப,
என் ஆத்துமா என்ைன ராஜாக்களின்

இரதங்களுக்குள் அமரச்ெசய்கிறது.

எருசேலம் ெபண்கள் அவைள அைழக்கிறார்கள்
13 திரும்பிவா சூலமித்திேய திரும்பிவா,
திரும்பி வா, திரும்பிவா அப்ெபாழுதுதான்

உன்ைனப் பார்க்கமுடியும்
சூலமித்திைய நீங்கள் ஏன் பார்க்கிறீர்கள்?
அவள் மகானனம் நடனம் ஆடுகிறாள்.

அவன் அவளது அழைகப் புகழ்கிறான்

இளவரசிேய! மிதியடியணிந்த உன் பாதங்கள்
மிக அழகாயுள்ளன.
உன் இடுப்பின் வைளவுகள் ஒரு ெதாழில்

கைலஞனால்
ெசய்யப்பட்ட நைக ேபான்றுள்ளது.

2 உன் ெதாப்புள் திராட்ைசரசம் நிைறந்த
வட்டமான கிண்ணம்ேபால உள்ளது.
உன் வயிறானது லீலிமலர்கள் சூழ்ந்த

ேகாதுைமக்குவியல் ேபான்றுள்ளது.
3 உன் இரு மார்பகங்களும்
ெவளிமானின் இரு குட்டிகள் ேபான்றுள்ளன.

4 உன் கழுத்து தந்தக் ேகாபுரம் ேபாலுள்ளது.
உன் கண்கள்

பத்ரபீம் வாயிலருேக உள்ள எஸ்ேபான்
குளங்கள்ேபால உள்ளன.
உன் மூக்கு தமஸ்குவின் திைசைய ேநாக்கியுள்ள
லீபேனானின் ேகாபுரம் ேபான்றுள்ளது.

5 உன் தைலயானது கர்ேமல் மைலையப்
ேபான்றுள்ளது.
உன் தைலமுடி பட்டு ேபான்றுள்ளது.
உன் நீண்ட அைசயும் கூந்தலானது ராஜாைவயும்

சிைறபிடிக்கவல்லது.
6 நீ மிகவும் அழகானவள்.
நீ மனதிற்கு மகிழ்ச்சிையத் தருபவள்.
நீ அன்பான, மகிழ்வளிக்கிற இளம் கன்னி.

7 நீ பைன மரத்ைதப்ேபான்று உயரமானவள்.
உன் மார்பகங்கள் அம்மரத்தில் உள்ள கனிகைளப்

ேபான்றுள்ளன.
8 நான் இம்மரத்தில் ஏற விரும்புகிேறன்.
இதன் கிைளகைளப் பற்றிக்ெகாள்ேவன்.
இப்ேபாது உன் மார்பகங்கள் திராட்ைசக்
குைலகைளப் ேபாலவும்,
உன் சுவாசத்தின் வாசைன கிச்சிலிப் பழங்கள்

ேபாலவும் இருப்பதாக.
9 உன் வாய் என் அன்பிற்குள் ேநராக இறங்கும்

தூங்குகிறவர்களின் உதடுகளிலும் இறங்கும் சிறந்த
திராட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றிருப்பதாக.

அவள் அவேனாடு ேபசுகிறாள்
10 நான் என் ேநசருக்கு உரியவள்.
அவருக்கு நான் ேதைவ.

11 என் ேநசேர வாரும்
வயல்ெவளிகளுக்குப் ேபாேவாம்
இரவில் கிராமங்களில் தங்குேவாம்.

12 அதிகாைலயில் எழுந்து திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களுக்குப் ேபாேவாம்.
திராட்ைசக் ெகாடிகள் பூப்பைதப் பார்ப்ேபாம்.
மாதளஞ் ெசடிகள் பூத்தைதயும் பார்ப்ேபாம்.
அங்ேக என் ேநசத்ைத உமக்குத் தருேவன்.

13 தூதாயீம் பழத்தின் மணம் வீசும் எல்லா வைகப்
பூக்களும்
நம் வாசலருகில் உள்ளன.
ஆம் என் அன்பேர உமக்காக நான் பல
மகிழ்ச்சியான ெபாருட்கைள ேசர்த்து
ைவத்திருக்கிேறன்.
அைவ பைழயதும் புதியதுமாக அருைமயாக

உள்ளன.
நீர் என் தாயிடம் பால் குடித்த என் இைளய
சேகாதரைனப்ேபான்று
இருந்தால்

நான் உம்ைம ெவளியில் சந்திக்கும்ேபாது உம்ைம
முத்தமிட முடியும்.
இதைனத் தவறு என்று எவரும்

ெசால்லமாட்டார்கள்.
2 நான் உம்ைம என் தாயின் வீட்டிற்கு அைழத்துச்
ெசல்ேவன்.
என் தாய் எனக்குக் கற்பித்த அைறக்கும்

அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
நான் உமக்கு மாதளம் பழரசத்ைதக் குடிக்கக்
ெகாடுப்ேபன்.
கந்தவர்க்கமிட்ட திராட்ைசரசத்ைதயும்

ெகாடுப்ேபன்.
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அவள் ெபண்களிடம் ேபசுகிறாள்
3 அவரது இடதுைக என் தைலக்குக்கீழ் இருக்கும்.
அவரது வலதுைக என்ைன

அைணத்துக்ெகாள்ளும்.
4 எருசேலம் ெபண்கேள! வாக்குறுதி ெகாடுங்கள்.
நான் தயாராகும்வைர என் அன்ைப விழிக்கச்

ெசய்து எழுப்பேவண்டாம்.

எருசேலம் ெபண்கள் ேபசுகிறார்கள்
5 இந்த ெபண் யார்?
தன் ேநசரின்ேமல் சார்ந்து ெகாண்டு

வனாந்திரத்திலிருந்து வருகிறாள்.

அவள் அவனிடம் ேபசுகிறாள்

கிச்சிலி மரத்தடியில் உம்ைம எழுப்பிேனன்.
அங்ேக உம்ைம உமது தாய் ெபற்றாள்.
அங்ேக உம் தாய் உம்ைம துன்பப்பட்டுப் ெபற்றாள்.

6 என்ைன உமதருகில் ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
உம் இதயத்தின்ேமல் ஒரு முத்திைரையப்ேபால்

ைகயில் அணிந்துெகாள்ளும்.
ேநசமானது மரணத்ைதப்ேபான்று வலிைமயானது.
ேநச ஆைசயானது கல்லைறையப்ேபான்று

வலிைமயானது.
அதன் ெபாறிகள் சுவாைல ஆகின்றன.
பின் அது ெபரிய ெநருப்பாக வளர்கின்றது.

7 ஒரு ெவள்ளம் அன்ைப அழிக்க முடியாது.
ஒரு ஆறு அன்ைப இழுத்துச் ெசல்லமுடியாது.
ஒருவன் தன்னுைடய எல்லா ெசாத்துக்கைளயும்
அன்பிற்காகக் ெகாடுத்துவிட்டால்
ஜனங்கள் அவைன இழிவாகேவா அல்லது

மட்டமாகேவா கருதுவார்களா?

அவளது சேகாதரர்கள் ேபசுகிறார்கள்
8 எங்களுக்கு ஒரு சிறிய சேகாதரி இருக்கிறாள்
அவளது மார்பகங்கள் இன்னும் வளரவில்ைல.
ஒருவன் அவைள மணக்க வரும்ேபாது
எங்கள் சேகாதரிக்காக நாங்கள் என்ன

ெசய்ேவாம்?

9 அவள் ஒரு மதில் சுவராக இருந்தால்
நாங்கள் அைதச்சுற்றி ெவள்ளிக் ேகாட்ைடையக்

கட்டுேவாம்.
அவள் ஒரு கதவாக இருந்தால்
அவைளச் சுற்றி ேகதுருமரப் பலைககைள

இைணப்ேபாம்.

அவள் சேகாதரர்களுக்குப் பதில் கூறுகிறாள்
10 நான் ஒரு சுவர்.
எனது மார்பகங்கேள என்னுைடய ேகாபுரங்கள்.
அவர் என்னில் திருப்தி அைடகிறார்.

அவன் ேபசுகிறான்
11 சாெலாேமானுக்குப் பாகால் ஆேமானில் ஒரு
திராட்ைசத் ேதாட்டம் இருந்தது.
அத்ேதாட்டத்தின் காவலுக்காக அவன் சிலைர

நியமித்தான்.
ஒவ்ெவாருவரும்
1,000 ெவள்ளிகாசு ெபறுமான திராட்ைசப்

பழங்கைளக் ெகாண்டுவந்தான்.
12 சாெலாேமாேன, நீர் உமது 1,000 ெவள்ளி
காசுகைளயும் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவன் ெகாண்டுவந்த

திராட்ைசகளுக்காக 200 ெவள்ளிகள் ெகாடும்.
ஆனால் எனது ெசாந்தத் திராட்ைசத்

ேதாட்டத்ைத நாேன கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.

அவன் அவளிடம் ேபசுகிறான்
13 ேதாட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவேள,
உன் குரைல நண்பர்கள் ேகட்கின்றார்கள்
நானும் அைதக் ேகட்கவிடு.

அவள் அவனிடம் ேபசுகிறாள்
14 என் ேநசேர ேவகமாக வாரும்.
மணப் ெபாருட்கள் நிைறந்த மைலகளின்ேமல்

திரியும் ெவளிமாைனப்ேபாலவும்,
மைரகளின் குட்டிகைளப்ேபாலவும் இரும்.
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1

ஏசாயா

ஆேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயாவின்
தரிசனம். ேதவன் யூேதயாவுக்கும்,
எருசேலமுக்கும் என்ன நிகழப்ேபாகிறது

என்பைதப்பற்றி ஏசாயாவுக்குக் காட்டினார்.
யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா, ேயாதாம்,
ஆகாஸ், எேசக்கியா இவர்களின் காலங்களில்
ஏசாயா இவற்ைறப் பார்த்தான்.

தன் ஜனங்களுக்கு எதிரான ேதவனுைடய வழக்கு
2 பரேலாகேம, பூமிேய, கர்த்தர் ெசால்லுவைதக்
ேகளுங்கள்! கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் எனது பிள்ைளகைள வளர்த்ேதன்.
நான் எனது பிள்ைளகள் வளர உதவிேனன்.
ஆனால் எனது பிள்ைளகள் எனக்கு

எதிரானார்கள்.
3 ஒரு பசு தன் எஜமானைன அறியும்.
ஒரு கழுைத தன் எஜமானன் தனக்கு உணவிடும்

இடத்ைதயும் அறியும்.
ஆனால் எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் என்ைன
அறியார்கள்.
என் ஜனங்கள் என்ைன புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.”
4 இஸ்ரேவல் நாடு முழுவதும் குற்றங்களால்
நிரம்பிற்று. இக்குற்றங்கள் ஜனங்கள் சுமக்கத்தக்க
கனமிக்க பாரமாயிற்று. அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாத
குடும்பத்தில் பிறந்த ெகட்ட பிள்ைளகைளப்ேபால்
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கர்த்தைர விட்டு
விலகினார்கள். அவர்கள் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தமான ேதவைன அவமானப்படுத்திவிட்டனர்.
அவர்கள் அவைர விட்டுப்ேபாய் அயலாைனப்ேபால்
நடந்துெகாண்டார்கள்.

5 ேதவன் கூறுகிறார்: ஏன் என் ஜனங்களாகிய
உங்கைளத் ெதாடர்ந்து தண்டித்து வருகிேறன்?
நான் உங்கைளத் தண்டித்ேதன், ஆனால் நீங்கேளா
மாறவில்ைல. நீங்கள் எனக்கு எதிராகத் ெதாடர்ந்து
கலகம் ெசய்து வருகிறீர்கள். இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாரு
தைலயும் இதயமும் ேநாயுற்றுவிட்டது. 6 உங்கள்
காலடியில் இருந்து உச்சந்தைலவைர உங்களது
உடலின் ஒவ்ெவாரு பாகமும்
காயமைடந்திருக்கிறது, ெவட்டுப்பட்டுள்ளது,
புண்ணாகியுள்ளது. நீங்கள் உங்கள் புண்களுக்காகக்
கவைலப்படப்படவில்ைல. உங்கள் காயங்கள்
சுத்தப்படுத்தப்படவில்ைல, மூடிைவக்கப்படவில்ைல.

7 உங்கள் நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டன. உங்கள்
நகரங்கள் ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்டன. உங்கள்
பைகவர்கள் உங்கள் நிலங்கைளக்
ைகப்பற்றிக்ெகாண்டனர். பைடகளால்
அழிக்கப்பட்ட நாடு ேபான்று உங்கள் நிலங்கள்
அழிக்கப்பட்டன.

8 சீேயானின் குமாரத்தி (எருசேலம்), இப்ெபாழுது,
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில் விடப்பட்ட காலியான
கூடாரம்ேபால் இருக்கின்றாள். அது ெவள்ளரித்
ேதாட்டத்தில் உள்ள ஒரு பைழய வீடு ேபாலவும்
காணப்படுகின்றது. அது பைகவர்களால்
ேதாற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு நகரம்ேபால் உள்ளது.

9 இது உண்ைமயானாலும், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் சில ஜனங்கைளத் ெதாடர்ந்து வாழ
அனுமதித்தார். நாம் ேசாேதாம் மற்றும்
ெகாேமாராேபால முழுவதுமாக
அழிக்கப்படவில்ைல.

10 ேசாேதாமின் தைலவர்களாகிய நீங்கள் கர்த்தர்
ெசால்லும் ெசய்திையக் ேகளுங்கள்!
ெகாேமாராவின் ஜனங்களாகிய நீங்கள், ேதவன்
ெசால்லும் ேபாதைனகைளக் ேகளுங்கள். 11 ேதவன்
கூறுகிறார், “நீங்கள் ஏன் ெதாடர்ந்து எனக்கு
இத்தைன பலி ெகாடுக்கிறீர்கள்? நான் ேபாதுமான
அளவிற்கு உங்களிடமிருந்து ஆடு, காைள, ஆட்டுக்
குட்டிகள், கடாக்கள் ஆகியவற்றின் ெகாழுப்பின்
பலிகைளயும் ெபற்றுவிட்ேடன். 12 என்ைனச்
சந்திக்க வரும்ெபாழுது சகலத்ைதயும் என்
பிரகாரத்தில் மிதிக்கிறீர்கள். இப்படி ெசய்யும்படி
உங்களுக்குச் ெசான்னது யார்?

13 “ெதாடர்ந்து எனக்குப் பயனற்ற பலிகைளக்
ெகாண்டுவர ேவண்டாம். நீங்கள் எனக்குத் தருகிற
நறுமணப் ெபாருட்கைள நான் ெவறுக்கிேறன். புது
மாதப்பிறப்பின் நாளில், ஓய்வு நாளில், விடுமுைற
நாட்களில் நீங்கள் ெகாடுக்கும் விருந்ைத என்னால்
தாங்கிக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. பரிசுத்த
கூட்டங்களில் நீங்கள் ெசய்யும் தீைமகைள நான்
ெவறுக்கிேறன். 14 நான் முழுைமயாக உங்கள்
மாதக்கூட்டங்கைளயும் பண்டிைககைளயும்
ெவறுக்கிேறன். அைவ எனக்குப் ெபரும் பாரமாக
உள்ளன. அப்பாரங்கைளத் தாங்கி நான் ேசார்ந்து
ேபாேனன்.

15 “நீங்கள் உங்கள் ைககைள உயர்த்தி என்னிடம்
ெஜபம் ெசய்ய வருகிறீர்கள். ஆனால், நான்
உங்கைள பார்க்க மறுக்கிேறன். நீங்கள்
அதிகமதிகமாய் ெஜபங்கைள ெசால்கிறீர்கள்.
ஆனால் நான் உங்கைளக் கவனிக்க மறுக்கிேறன்.
ஏெனன்றால், உங்கள் ைககள் இரத்தத்தால்
கைறப்பட்டுள்ளன.

16 “உங்கைளக் கழுவுங்கள். உங்கைளச்
சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ெசய்யும் தீய
ெசயல்கைள நிறுத்துங்கள். நான் அத்தீயச்
ெசயல்கைளப் பார்க்க விரும்பவில்ைல. தவறுகைள
நிறுத்துங்கள்! 17 நல்லவற்ைறச் ெசய்யக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அடுத்தவர்கேளாடு
ேநர்ைமயாக இருங்கள். மற்றவர்கைளத்
துன்புறுத்துகிறவர்கைளத் தண்டியுங்கள். ெபற்ேறார்
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இல்லாத பிள்ைளகளுக்கு உதவுங்கள். கணவைன
இழந்த விதைவப் ெபண்களுக்கு உதவுங்கள்.”

18 கர்த்தர் ேமலும், “வாருங்கள், நாம் இைதப்பற்றி
விவாதிப்ேபாம். உங்களது பாவங்கள் இரத்தினக்
கம்பளம்ேபால் சிவப்பாக இருக்கிறது. ஆனால்,
அைவகள் கழுவப்பட்டு நீங்கள் பனிேபான்று
ெவண்ைமயாகலாம். உங்கள் பாவங்கள் பிரகாசமான
சிவப்பாக இருக்கின்றன. ஆனால், நீங்கள் ெவள்ைள
கம்பளிையப்ேபான்று ெவண்ைமயாக முடியும்.

19 “நான் ெசால்கிறவற்ைற நீங்கள்
கவனிப்பீர்கேளயானால், இந்நாட்டிலிருந்து
நன்ைமகைளப் ெபறுவீர்கள். 20 ஆனால் நீங்கள்
கவனிக்க மறுத்தால் எனக்கு எதிராவீர்கள். உங்கள்
பைகவர்கள் உங்கைள அழிப்பார்கள்” என்றார்.
கர்த்தர் தாேம இவற்ைறக் கூறினார்.

எருசேலம் ேதவனுக்கு உண்ைமயாக இல்ைல
21 “ேதவன் கூறுகிறார். எருசேலைமப் பாருங்கள்.
அது என்ைன நம்பி என்ைனப் பின்பற்றிய நகரமாக
இருந்தது. அது இன்று ஒரு ேவசிையப்ேபான்று
மாறக் காரணம் என்ன? இப்ேபாது அவள் என்ைனப்
பின்பற்றவில்ைல. எருசேலம் முழுவதும் நீதி
குடியிருந்தது. எருசேலமில் வாழ்கின்ற ஜனங்கள்
ேதவனுைடய விருப்பம்ேபால வாழேவண்டும். ஆனால்
இப்ேபாது, அதில் ெகாைலக்காரர்கள்
வாழ்கிறார்கள்.”

22 நன்ைம என்பது ெவள்ளிையப்ேபான்றது.
ஆனால் உங்கள் ெவள்ளி இப்ேபாது
பயனற்றதாகிவிட்டது. தண்ணீருடன் கலந்த
திராட்ைசரசத்ைதப்ேபால உங்களுைடய நன்ைம
இப்ேபாது பலன் குைறந்து ேபாயிற்று. 23 உங்கள்
அதிபதிகளும் நியாயாதிபதிகளும்
கலகக்காரர்களாகவும் கள்ளர்களின்
நண்பர்களாகவும் இருக்கின்றனர். உங்கள்
அதிபதிகளும், நியாயாதிபதிகளும் இலஞ்சத்ைத
எதிர்ப்பார்க்கின்றனர். தீைம ெசய்வதற்குப் பணம்
ெபறுகிறார்கள். உங்கள் அதிபதிகளும்,
நியாயாதிபதிகளும் ெபற்ேறாைர இழந்த
பிள்ைளகளுக்கு உதவி ெசய்வதில்ைல. உங்கள்
அதிபதிகளும் நியாயாதிபதிகளும் கணவைன இழந்த
விதைவகளின் ேதைவகளுக்குச்
ெசவிெகாடுக்கவில்ைல.

24 இத்தைனயும் ெசய்ததால் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராகிய ஆண்டவர், இஸ்ரேவலின் வல்லைம
மிக்க ேதவன் கூறுகிறதாவது: “என் பைகவர்கேள,
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களால் எனக்குத்
ெதால்ைல ெகாடுக்கமுடியாது. 25 ஜனங்கள்
ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த புடமிடுவதுேபால உங்கள்
தீைமகைள உங்களிடமிருந்து விலக்குேவன்.
உங்களிடமிருந்து பயனற்றவற்ைற நீக்குேவன். 26

ஆரம்ப நாட்களில் உங்களிடமிருந்த
நீதிபதிகைளப்ேபான்றவர்கைள மீண்டும் ெகாண்டு
வருேவன். உங்களது ஆேலாசகர்கள் முன்பிருந்த
ஆேலாசகர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். அப்ேபாது
நீங்கள் இதைன ‘நல்ல நம்பிக்ைகக்குரிய நகரம்’
என்று அைழப்பீர்கள்” என்றார்.

27 ேதவன் நல்லவர். அவர் நீதியானவற்ைற
மட்டுேம ெசய்வார். அவர் சீேயாைனயும் அதற்குத்
திரும்பி வருகிறவர்கைளயும் மீட்பார்.

28 ஆனால் அைனத்து குற்றவாளிகளும் பாவிகளும்
அழிக்கப்படுவார்கள். (அவர்கள் கர்த்தைரப்
பின்பற்றாதவர்கள்.)

29 நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு ேதர்ந்ெதடுத்த
கருவாலி மரங்கைளயும் ேதாப்புகைளயும் கண்டு
வருங்காலத்தவர்கள் அவமானப்படுவார்கள். 30 இது
நிைறேவறும். ஏெனன்றால் நீங்கள் காய்ந்துேபான
கருவாலி மரங்கைளப்ேபான்றும் தண்ணீரில்லாத
ேசாைலையேபான்றும் அழிக்கப்படுவீர்கள். 31

வலிைமயான ஜனங்கள் காய்ந்து சிறு
மரத்துண்டுகைளப்ேபாலாவார்கள். வல்லைமயுள்ள
ஜனங்களும் அவர்களின் தீய ெசயல்களும்
எரிந்துேபாகும். அவர்களுைடய தீய ெசயல்கள்
தீப்ெபாறிகள் ேபான்று இருக்கும். அைத எவரும்
அைணக்க முடியாது.

யூதா மற்றும் எருசேலமுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

ஆேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயா யூதா
மற்றும் எருசேலம் பற்றியச் ெசய்திையப்
பார்த்தான்.

2 கர்த்தருைடய ஆலயம் மைலயின் ேமல்
இருக்கும்.
இறுதி நாட்களில், அம்மைல அைனத்து

குன்றுகைளயும்விட உயரமாக இருக்கும்.
அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்கள்

ெதாடர்ச்சியாக அங்கு வருவார்கள்.
3 ஏராளமான ஜனங்கள் அங்கு ேபாவார்கள்.
அவர்கள், “நாம் கர்த்தருைடய

மைலக்குப்ேபாேவாம் நாம் யாக்ேகாபின்
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குப்ேபாேவாம்.
பின் ேதவன் நமக்கு வாழும் வழிையக்
கற்றுத்தருவார்.
நாம் அவைரப் பின்பற்றுேவாம்” என்பார்கள்.
ேதவனாகிய கர்த்தருைடய ேபாதைனகளும்
ெசய்தியும் சீேயான் மைலயிலுள்ள எருசேலமில்
துவங்கி,
உலகம் முழுவதும் பரவும்.

4 பிறகு, ேதவேன அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள
ஜனங்களுக்கும் நீதிபதியாவார்.
ேதவன் பலரது வாக்குவாதங்கைள

முடித்துைவப்பார்.
சண்ைடக்காகத் தங்கள் ஆயுதங்கைளப்
பயன்படுத்துவைத ஜனங்கள் நிறுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் வாள்கைள கலப்ைபயின்

ெகாழுவாகச் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ஈட்டிகளிலிருந்து ெசடிகைள

ெவட்டும் கருவிகைளச் ெசய்வார்கள்.
ஜனங்கள், மற்றவர்கேளாடு சண்ைடயிடுவைத
நிறுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் மீண்டும் யுத்தத்திற்குரிய பயிற்சி

ெபறமாட்டார்கள்.
5 யாக்ேகாபின் குடும்பத்தினேர, வாருங்கள்,
நீங்கள் கர்த்தருைடய ெவளிச்சத்திேல நடக்க
ேவண்டும்! 6 நான் இவற்ைற உங்களுக்குச்
கூறுகிேறன். ஏெனன்றால், நீங்கள் உங்களது
ஜனங்கைள விட்டுவிட்டீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள்
கிழக்கு நாட்டு ஜனங்களின் தவறான
எண்ணங்கைளத் தமக்குள் நிரப்பிக்ெகாண்டனர்.
நீங்கள் ெபலிஸ்தியர்கைளப்ேபான்று
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எதிர்காலத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ள முயற்சி
ெசய்கிறீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள் அந்த விேநாத
எண்ணங்கைள முழுைமயாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர். 7

பிற நாடுகளிலுள்ள ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்
உங்கள் ேதசம் நிைறந்துள்ளது. அங்ேக ஏராளமான
கருவூலங்கள் உள்ளன. உங்கள் ேதசம்
குதிைரகளாலும் நிைறந்துள்ளது. அங்ேக ஏராளமான
இரதங்களும் உள்ளன. 8 உங்கள் ேதசம் ஜனங்கள்
ெதாழுதுெகாள்ளும் சிைலகளாலும் நிைறந்துள்ளது.
ஜனங்கள் அந்த விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தனர்.
ஜனங்கள் அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாண்டனர். 9

ஜனங்கள் ேமலும், ேமலும் ேமாசமானர்கள். ஜனங்கள்
மிகவும் கீழானவர்கள். ேதவன், அவர்கைள
நிச்சயமாக மன்னியாமல் இருப்பார்.

10 பாைறகளுக்கு பின்னால் மண்ணில்
ஒளித்துக்ெகாள்ள ேபா! நீ கர்த்தருக்குப்
பயப்படேவண்டும். அவரது மகா வல்லைமயிலிருந்து
மைறய ேவண்டும். 11 இறுமாப்புைடயவர்கள்
இனிேமல் இறுமாப்புைடயவர்களாக
இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் அவமானத்தால்
தைரயளவு தாழ்த்தப்படுவார்கள். அப்ேபாது, கர்த்தர்
ஒருவேர உயர்த்தப்படுவார்.

12 கர்த்தர் ஒரு சிறப்பு நாளுக்குத் திட்டமிட்டார்.
அன்று, கர்த்தர் ெபருமிதம் ெகாண்டவர்கைளயும்
வீண் ெபருைம ேபசுபவர்கைளயும் தண்டிப்பார். பிறகு
அவர்கள் முக்கியமற்றவர்களாக ஆக்கப்படுவார்கள்.
13 அவர்கள் லீபேனானிலுள்ள உலர்ந்த ேகதுரு
மரங்கைளப்ேபாலிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
பாசானில் உள்ள கர்வாலி
மரங்கைளப்ேபான்றவர்கள். ஆனாலும் ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். 14 அவர்கள் உயர்ந்த
மைலகைளயும் உயர்ந்த சிகரங்கைளயும்
ேபான்றவர்கள். 15 அவர்கள் உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைளப்ேபான்றவர்கள். பலமான
சுவர்கைளப்ேபான்றவர்கள். ஆனால் ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். 16 அவர்கள் தர்ஷீசின்
கப்பல்கைளப்ேபான்றவர்கள். (அக்கப்பல்கள்
முக்கியமான ெபாருட்களால் நிைறந்தைவ) எனினும்
ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.

17 அப்ேபாது, ஜனங்கள் ெபருைம அைடவைத
நிறுத்துவார்கள். இப்ேபாது ெபருமிதம்
ெகாள்பவர்கள் தைரமட்டும் பணிவார்கள். அப்ேபாது
கர்த்தர் மட்டுேம உயரமாக நிற்பார். 18 அைனத்து
(ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) சிைலகளும் அழிந்துேபாகும்.
19 ஜனங்கள் பாைறகளுக்குப் பின்னும்
நிலப்பிளவுகளிலும் ஒளிந்துெகாள்வார்கள். ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கும் அவரது ெபரும் வல்லைமக்கும்
பயப்படுவார்கள். பூமி நடுங்கும்படி கர்த்தர் எழுந்து
நிற்கும்ேபாது இது நைடெபறும்.

20 அப்ேபாது, ஜனங்கள் தமது ெபாற்
சிைலகைளயும், ெவள்ளிச் சிைலகைளயும் தூர
எறிவார்கள். (ஜனங்கள் அந்த உருவங்கைளச் ெசய்து
ெதாழுது ெகாண்டு வந்தனர்.) மூஞ்சூறுகளும்
துரிஞ்சில்களும் வாழ்கிற நிலப்பிளவுகளுக்குள்
ஜனங்கள் அந்தச் சிைலகைள எறிவார்கள். 21 பிறகு
ஜனங்கள் பாைறப் பிளவுகளுக்குள்
ஒளிந்துெகாள்ளுவார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கும்
அவரது ெபரும் வல்லைமக்கும் அஞ்சுவதால்,
அப்படிச் ெசய்வார்கள். பூமி நடுங்கும்படி கர்த்தர்
எழுந்து நிற்கும்ேபாது இது நடக்கும்.

22 உங்கைளக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள மற்ற
ஜனங்கைள நம்புவைத நிறுத்தேவண்டும். அவர்கள்
ெவறும் ஜனங்கேள. ஜனங்கள் மரிப்பார்கள். எனேவ,
அவர்கள் ேதவைனப்ேபான்று வல்லைமயுள்ளவர்கள்
என்று எண்ணக்கூடாது.

நான் ெசால்லுவைத நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளுங்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராகிய ஆண்டவர், யூதாவும்

எருசேலமும் நம்பியிருக்கும் அைனத்ைதயும்
விலக்குவார். ேதவன் அங்குள்ள உணவுப்
ெபாருட்கைளயும் தண்ணீைரயும் விலக்கிவிடுவார். 2

ேதவன், அங்குள்ள தைலவர்கைளயும், வீரர்கைளயும்,
நீதிபதிகைளயும், தீர்க்கதரிசிகைளயும்,
மந்திரவாதிகைளயும், மூப்பர்கைளயும்
விலக்கிவிடுவார். 3 ேதவன், அங்குள்ள பைடத்
தைலவர்கைளயும் ஆட்சித் தைலவர்கைளயும்,
திறைமயுள்ள ஆேலாசகர்கைளயும், மந்திரம்
ெசய்கிற புத்திசாலிகைளயும் வருங்காலம்பற்றிக்
கூறுபவர்கைளயும் விலக்கிவிடுவார்.

4 ேதவன் கூறுகிறார், “இளஞ்சிறுவர்கள் உங்கள்
தைலவர்களாகும்படி ெசய்ேவன். 5 ஒவ்ெவாருவனும்
இன்ெனாருவனுக்கு எதிராவான். இைளஞர்கள்
முதியவர்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள்.
ெபாது ஜனங்கள் முக்கியமான ஜனங்களுக்கு
மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள்.” 6 அப்ேபாது,
ஒருவன் தன் ெசாந்த குடும்பத்திலுள்ள
சேகாதரைனப் பிடிப்பான். அவன் தன்
சேகாதரனிடம், “உன்னிடம் ேமலாைட உள்ளது.
எனேவ, நீதான் எங்களது தைலவர், நீேய இந்த
எல்லா சீர்ேகட்டுக்கும், இக்கட்டுக்கும் ேமலான
தைலவனாக இரு” என்பான்.

7 ஆனால் சேகாதரேனா: “என்னால் உனக்கு
உதவ முடியாது. எனது வீட்டில் ேபாதுமான அளவு
உணவும் உைடயும் இல்ைல. நான் உங்கள்
தைலவனாக முடியாது” என்பான்.

8 எருசேலம் விழுந்து தீைமெசய்ததால் இவ்வாறு
நைடெபறும். யூதா விழுந்துவிட்டது. அது ேதவைனப்
பின்பற்றுவைத விட்டுவிட்டது. அவர்கள்
ெசால்லுகிறைவயும், ெசய்கிறைவயும் கர்த்தருக்கு
எதிரானைவ. கர்த்தருைடய மகிைமயான கண்கள்
இைவ அைனத்ைதயும் காண்கின்றது.

9 தாங்கள் குற்றவாளிகள் என்றும் தாங்கள்
ெசய்வது தவறு என்றும், அவர்களின் முகங்கள்
காட்டும். அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காகப்
ெபருைம அைடகிறார்கள். அவர்கள் ேசாேதாம் நகர
ஜனங்கைளப்ேபான்று தங்கள் பாவங்கைள யார்
கவனிக்கிறார்கள் என்பைதப்பற்றிக்
கவைலப்படவில்ைல. இது அவர்களுக்கு மிகக்
ேகடுதரும். அவர்கள் தமக்ேக ெபரும்
ெதாந்தரவுகைள ஏற்படுத்திக்ெகாள்கிறார்கள்.

10 நல்லவர்களுக்கு நன்ைம ஏற்படும் என்று
ெசால்லுங்கள். அவர்கள் தாங்கள் ெசய்யும்
நன்ைமகளுக்குப் பரிசுெபறுவார்கள். 11 ஆனால்
தீைம ெசய்பவர்களுக்குத் ேகடு ஏற்படும்.
அவர்களுக்குப் ெபரும் ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும்.
அவர்கள் ெசய்த தீைமகளுக்குத் தண்டைன
ெபறுவார்கள். 12 என் ஜனங்கைளச் சிறுபிள்ைளகள்
ேதாற்கடிப்பார்கள். அவர்கைளப் ெபண்கள்
ஆளுவார்கள். உங்கள் வாழிகாட்டிகள் தவறான
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வழிையக் காட்டிவிட்டார்கள். அவர்கள் நல்ல
வழியில் இருந்து திருப்பி விட்டுவிட்டார்கள்.

அவரது ஜனங்கைளப்பற்றிய ேதவனுைடய முடிவு
13 ஜனங்கைள நியாயம்தீர்க்க கர்த்தர் எழுந்து
நிற்பார். 14 கர்த்தர் தைலவர்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும் அவர்களின் ெசயல்களுக்காக
நியாயம் தீர்ப்பார்.
கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நீங்கள் யூதாவாகிய இந்தத்
திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத எரித்துப்ேபாட்டீர்கள்.
ஏைழகளின் ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
அைவ உங்கள் வீடுகளில் இருக்கின்றன. 15 என்
ஜனங்கைளத் துன்புறுத்தும் உரிைமைய உங்களுக்கு
ெகாடுத்தது யார்? ஏைழகளின் முகங்கைளப்
புழுதிக்குள் தள்ளும் உரிைமைய உங்களுக்கு
அளித்தது யார்?” என்னிடம், எங்கள் ஆண்டவராகிய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

16 கர்த்தர்: “சீேயானில் உள்ள ெபண்கள்
ெபருமிதம் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் காற்றில் தம்
தைலகைளத் தூக்கிய வண்ணம் நடந்தனர்.
மற்றவர்கைளவிடச் சிறந்தவர்கைளப்ேபான்று
நடித்தனர். அவர்கள் கண்ணடித்து, தம் கால்
தண்ைடகள் ஒலிக்க ஒய்யாரமாக நடந்து திரிந்தனர்”
என்றார்.

17 சீேயானிலுள்ள ெபண்களின் உச்சந்தைலைய
என் ஆண்டவர் புண்ணாக்குவார். அவர்களின்
முடிகெளல்லாம் உதிர்ந்து ெமாட்ைடயாகும்படிச்
ெசய்வார். 18 அப்ேபாது, ெபருைமக்காரர்களிடம்
உள்ள ெபாருட்கைள கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாள்வார்.
அழகான தண்ைடகைளயும், சுட்டிகைளயும்,
சூரியனும், பிைறயும் ேபான்ற சிந்தாக்குகைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார். 19 ஆரங்கைளயும்,
அஸ்தகடகங்கைளயும் தைலமுக்காடுகைளயும், 20

தைல அணிகலன்கைளயும், பாதசரங்கைளயும்,
மார்க்கச்ைசகைளயும், சுகந்த பரணிகைளயும், 21

தாயித்துகைளயும், ேமாதிரங்கைளயும்,
மூக்குத்திகைளயும், 22 விேநாத ஆைடகைளயும்,
சால்ைவகைளயும், ேபார்ைவகைளயும்,
குப்பிகைளயும், 23 கண்ணாடிகைளயும்,
சல்லாக்கைளயும், குல்லாக்கைளயும்,
துப்பட்டாக்கைளயும் உரிந்துப்ேபாடுவார்.

24 இப்ெபாழுது அப்ெபண்களிடம் சுகந்த நறு
மணம் வீசுகிறது. ஆனால் அப்ெபாழுது அவர்களிடம்
துர்மணமும் அழுகியவாசமும் வீசும். இப்ெபாழுது
அவர்கள் கச்ைசகைள அணிந்திருக்கின்றனர்.
ஆனால் அப்ேபாது ெவறும் கயிறுகைளக்
கட்டியிருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள் தைல
மயிைர அலங்காரமாக ைவத்திருக்கின்றனர்.
ஆனால் அப்ேபாது ெமாட்ைடயாக இருப்பார்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் ஆடம்பரமான ஆைடகைள
அணிந்துள்ளனர். ஆனால் அப்ெபாழுது,
துக்கத்துக்குரிய ஆைடகைளேய
அணிந்திருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்களின்
முகங்களில் அழகான அைடயாளங்கள் உள்ளன.
ஆனால் அப்ெபாழுது அவர்களின் முகத்தில் கருகிய
தீ வடு ேபாடப்படும்.

25 அப்ேபாது, உங்கள் ஆட்கள் வாளால்
ெகால்லப்படுவார்கள். உங்கள் வீரர்கள் ேபாரில்

மரிப்பார்கள். 26 நகர வாசல்களின் சந்திகளில்
அழுைக ஒலியும், துக்கமும் நிைறந்திருக்கும்.
எருசேலேமா, கள்ளர்களிடமும்
ெகாள்ைளக்காரர்களிடமும் அைனத்ைதயும்
இழந்துவிட்ட ெபண்ைணப்ேபான்று இருப்பாள்.
அவள் தைரயில் அமர்ந்து அழுவாள்.

அப்ேபாது, ஏழு ெபண்கள் ஒருவைன
பற்றிக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள், “நாங்கள்
எங்கள் ெசாந்த உணைவ உண்கிேறாம்.

நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்கிேறாம். இைவ அைனத்ைதயும்
நாங்கேள எங்களுக்குச் ெசய்துெகாள்கிேறாம்.
எங்கைள நீ திருமணம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்
என்பைத மட்டுேம உன்னிடமிருந்து
எதிர்பார்க்கிேறாம். நாங்கள் உன் ெபயைர மட்டும்
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். எங்கள் அவமானத்ைத நீக்கு”
என்று ெசால்வார்கள்.

2 அப்ேபாது, கர்த்தருைடய ெசடியானது (யூதா)
அழகாகவும் உயர்வாகவும் இருக்கும். இஸ்ரேவலில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் ஜனங்கள் தம் நாட்டின்
வளர்ச்சிையக் கண்டு ெபருமிதம் அைடவார்கள். 3

அப்ேபாது, சீேயானிலும் எருசேலமிலும் வாழ்கின்ற
மீதியான ஜனங்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று
அைழக்கப்படுவார்கள். சிறப்புப் ெபயர் பட்டியலில்
தம் ெபயருள்ள அைனவருக்கும் இது நிகழும்.
பட்டியலில் உள்ளவர்கள் மட்டும் ெதாடர்ந்து வாழ
அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

4 சீேயான் ெபண்களின் இரத்தத்ைத கர்த்தர்
கழுவிவிடுவார். எருசேலமில் உள்ள அைனத்து
இரத்தக் கைறகைளயும் கர்த்தர் கழுவி ேபாக்குவார்.
ேதவன் நீதியின் ஆவியினால் நியாயம்தீர்ப்பார்.
சுட்ெடரிப்பின் ஆவியினால் அைனத்ைதயும்
சுத்தப்படுத்துவார்.

5 அப்ேபாது, ேதவன் தன் ஜனங்கேளாடு
இருப்பைத நிரூபிப்பார். அந்நாளின் பகலில், ேதவன்
புைக ேமகத்ைத ேதான்றச் ெசய்வார். இரவில்,
ேதவன் ஒளிரும் ெநருப்புச்சுடைரயும் ேதான்றச்
ெசய்வார். இச்சாட்சிகள் வானத்தில் ஒவ்ெவாரு
கட்டிடத்தின் ேமலும் சீேயான் மைலயில் நைடெபறும்
ஒவ்ெவாரு ஜனங்கள் கூட்டத்தின் ேமலும் ேதான்றும்,
ஒவ்ெவாருவைரச் சுற்றிலும் அவர்கைளப் பாதுகாக்க
ஒரு மூடி அைமயும். 6 இம்மூடியானது
பாதுகாப்புக்கான இடம். இது ஜனங்கைள
சூரியனின் ெவப்பத்திலிருந்து காக்கும். இம்மூடி
ெவள்ளம் மற்றும் மைழயிலிருந்து காத்துக்ெகாள்ள
உதவும்.

இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய விேசஷமான ேதாட்டம்

இப்ெபாழுது, நான் எனது நண்பருக்காக
(ேதவன்) ஒரு பாடல் பாடுேவன். இப்பாடல்
என் நண்பர் திராட்ைசத் ேதாட்டத்தின்

(இஸ்ரேவல்) ேமல் ைவத்த அன்ைபப்பற்றியது.
எனது நண்பருக்கு வளமான ெவளியில் ஒரு
திராட்ைசத் ேதாட்டம் இருந்தது.

2 எனது நண்பர் அதைனச் சுத்தப்படுத்தினார்.
அதில் சிறந்த திராட்ைசக் ெகாடிகைள நட்டார்.
அதன் நடுவில் ஒரு ேகாபுரம் அைமத்தார். அதில்
நல்ல திராட்ைச வளரும் என்று நம்பினார்
ஆனால் அதில் ெகட்ட திராட்ைசகேள இருந்தன.
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3 எனேவ ேதவன் ெசான்னார், “எருசேலமில்
வாழும் ஜனங்கேள யூதாவில் உள்ள மனிதர்கேள
என்ைனயும் என் திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதயும்

எண்ணிப் பாருங்கள்.
4 எனது திராட்ைசத் ேதாட்டத்திற்காக நான்
இன்னும் என்ன ெசய்ய முடியும்?
என்னால் முடிந்தவற்ைற நான் ெசய்துவிட்ேடன்.
நல்ல திராட்ைச வளரும் என்று நம்பிேனன்.
ஆனால் ெகட்ட திராட்ைசகேள உள்ளன. ஏன்

இவ்வாறு ஆயிற்று?
5 இப்ெபாழுது, எனது திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில்
என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன் என்று ெசால்ேவன்.
நான் முட்புதர்கைள விலக்குேவன். அைவ

வயைலக் காக்கின்றன. அவற்ைற
எரித்துப்ேபாடுேவன்.
கற்சுவர்கைள இடித்துப்ேபாடுேவன்.
அது மிதியுண்டு ேபாகும்.

6 என் திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத காலியாக
ைவப்ேபன்.
எவரும் ெகாடிகைளப்பற்றி

கவைலப்படமாட்டார்கள். எவரும் ேதாட்டத்தில்
ேவைல ெசய்யமாட்டார்கள். முட்களும், புதர்களும்
வளரும்.
ேதாட்டத்தில் மைழெபாழியேவண்டாம் என்று
நான் ேமகங்களுக்குக் கட்டைள இடுேவன்.”
7 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கான
திராட்ைசத் ேதாட்டம் என்பது இஸ்ரேவல்
நாட்ைடக் குறிக்கும். கர்த்தருைடய
மனமகிழ்ச்சியின் ெசடியானது யூதாவின் ஜனங்கேள.
கர்த்தர் நியாயத்துக்குக் காத்திருந்தார்.
ஆனால் ெகாைலகேள நைடெபற்றன.
கர்த்தர் நீதிக்காகக் காத்திருந்தார்.
ஆனால் அழுைககேள இருந்தன. ேமாசமாக

நடத்தப்பட்வர்கள் முைறயிட்டார்கள்.
8 ஜனங்களாகிய நீங்கள் மிக ெநருங்கி
வாழ்கிறீர்கள். ேவறு எவருக்கும் இடமில்லாதபடி
உங்கள் வீடுகைள கட்டுங்கள். ஆனால் கர்த்தர்
உங்கைளத் தண்டிப்பார். உங்கைளத் தனித்து
வாழும்படி ெசய்வார். முழு நாட்டில் நீங்கள் மட்டும்
தனியாக வாழுவீர்கள்!

9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைத என்னிடம்
ெசான்னார். அவர் அவரிடம், “இப்ெபாழுது
ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. உறுதியாகச்
ெசால்கிேறன், எல்லா வீடுகளும் அழிக்கப்படும்.
இப்ெபாழுது அழகான ெபரிய வீடுகள் உள்ளன.
ஆனால் அைவ காலியாகிப்ேபாகும். 10 அப்ேபாது,
பத்து ஏக்கர் அளவுள்ள ெபரிய திராட்ைசத் ேதாட்டம்
குைறந்த திராட்ைச ரசத்ைத தரும். பல மூட்ைட
நிைறந்த விைதகள் சிறிய அளவு தானியங்கைளேய
விைளவிக்கும்.”

11 ஜனங்களாகிய நீங்கள் அதிகாைலயில் எழுந்து,
மதுபானம் குடிக்கப்ேபாகிறீர்கள். இரவு ெநடுேநரம்
தூங்காமல் மதுைவக் குடித்து களிக்கிறீர்கள். 12

நீங்கள் மது, சுரமணடலம், தம்புரு, ேமளம், நாகசுரம்
ேபான்றவற்ேறாடு விருந்து ெகாண்டாடுகிறீர்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த ெசயல்கைள நீங்கள் பார்ப்பதில்ைல.
கர்த்தருைடய ைககள் பலவற்ைறச் ெசய்துள்ளன.
ஆனால் நீங்கள் அவற்ைறக் கவனிக்கவில்ைல.
அதனால், இைவ உங்களுக்குக் ேகடு தரும்.

13 கர்த்தர், “என் ஜனங்கள் சிைற பிடிக்கப்பட்டு
ெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.” ஏெனன்றால், அவர்கள்
என்ைன உண்ைமயில் அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.
இஸ்ரேவலில் வாழ்கின்ற சிலர் இப்ெபாழுது
முக்கியமானவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் தம்
எளிைமயான வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அைனவரும்
தாகத்தாலும், பசியாலும் துன்பமைடவார்கள்.

14 பிறகு அவர்கள் மரித்து
கல்லைறக்குப்ேபாவார்கள். பாதாளம் ேமலும்,
ேமலும் ஜனங்கைளப் ெபறும். அது அளவில்லாமல்
தன் வாையத் திறந்து ைவத்திருக்கும். அைனவரும்
பாதாளத்துக்குப்ேபாவார்கள் என்றார்.

15 ஜனங்கள் பணிவுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.
அப்ெபரியவர்கள் தைல தைரைய பார்த்தவாறு,
தைல குனிந்து வணங்குவார்கள்.

16 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நீதி வழங்குவார்.
ஜனங்கள் அவைர உயர்வானவர் என்று
அறிந்துெகாள்வார்கள். பரிசுத்தமான ேதவன்
சரியானவற்ைற மட்டுேம ெசய்வார். ஜனங்கள்
அவருக்கு மரியாைத ெசய்வார்கள். 17 ேதவன்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தம் நாட்ைட விட்டு
ேபாகும்படி ெசய்வார். நாடு காலியாக இருக்கும்.
ஆடுகள் தாம் விரும்பிய இடத்துக்குப்ேபாகும்.
ெசல்வந்தர்கள் ஒருகாலத்தில் ைவத்திருந்த
நிலங்களில் பரேதசிகள் நடந்து திரிவார்கள்.

18 அந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள் தம்
குற்றங்கைளயும் பாவங்கைளயும் வண்டிகைளக்
கயிறு கட்டி இழுத்துச் ெசல்வதுேபான்று இழுத்துத்
ெசல்கிறார்கள். 19 அந்த ஜனங்கள், “ேதவன்
சீக்கிரமாய் ெசயல் புரிய விரும்புகிேறாம். அவர்
திட்டமிட்டபடி ெசய்துமுடிக்கட்டும். பிறகு, அைவ
நிைறேவறேவண்டும் என்று எங்களுக்குத் ெதரியும்.
கர்த்தருைடய விருப்பம் விைரவில் நிைறேவறும்
என்று விரும்புகிேறாம். பின்னேர அவரது திட்டம்
என்னெவன்று எங்களுக்குத் ெதரியும்” என்றார்கள்.

20 அந்த ஜனங்கள், நல்லைதக் ெகட்டெதன்றும்
ெகட்டைத நல்லது என்றும் கூறுகிறார்கள். அவர்கள்
இருைள ெவளிச்சம் என்றும் ெவளிச்சத்ைத இருள்
என்றும் நிைனக்கிறார்கள். அவர்கள் இனிப்ைபக்
கசப்பு என்றும் கசப்ைப இனிப்பு என்றும்
எண்ணுகிறார்கள். 21 அந்த ஜனங்கள் தங்கைள
ஞானிகள் என்றும் நிைனக்கிறார்கள். அவர்கள்
தங்கைள மிகவும் புத்திசாலிகள் என்று
நிைனக்கிறார்கள். 22 அவர்கள் மது குடிப்பதிேல
புகழ் ெபற்றவர்கள். அவர்கள் குடிவைககைளக்
கலப்பதில் பராக்கிரமசாலிகள். 23 நீங்கள்
அவர்களுக்கு இலஞ்சம் ெகாடுத்தால், அவர்கள்
குற்றவாளிகைள விடுவிப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள்
நல்லவர்களுக்கு நியாயமாக நீதி
வழங்கமாட்டார்கள். 24 அவர்கள் அைனவருக்கும்
ேகடு ஏற்படும். அவர்களின் சந்ததி முழுைமயாக
அழிக்கப்படும். அவர்கள் காய்ந்த புல் ெநருப்பில்
எரிவதுேபான்று அழிவார்கள். அவர்களின் சந்ததி
ேவர் வாடி, தூசிையப்ேபால் பறந்துேபாகும். அவர்கள்
ெநருப்பில் எரியும் பூக்கைளப்ேபான்று எரிந்து,
காற்றில் சாம்பல் பறப்பது ேபான்று ஆவார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
ேபாதைனகளுக்கு அடிபணிய அவர்கள்
மறுத்துவிட்டனர். இஸ்ரேவலரின் பரிசுத்தமான
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ேதவனிடமிருந்து வரும் ெசய்திைய அவர்கள்
ெவறுத்தனர்.

25 எனேவ இந்த ஜனங்கள் மீது கர்த்தர் மிகுந்த
ேகாபமாயிருக்கிறார். கர்த்தர் தன் ைகைய உயர்த்தி
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். மைலகள் கூட அவருக்குப்
பயப்படும். மரித்துப்ேபான உடல்கள் ெதருக்களில்
குப்ைபேபான்று குவியும். ஆனாலும் ேதவன் ேமலும்
ேகாபமாக இருப்பார். அவரது ைக ேமலும் உயர்ந்து
அவர்கைளத் தண்டிக்கும்.

இஸ்ரேவலர்கைளத் தண்டிக்க ேதவன் பைடகைளக்
ெகாண்டுவருவார்

26 பாருங்கள்! ேதவன் தூர நாடுகளுக்கு ஒரு
அைடயாளம் காட்டிவிட்டார். ேதவன் ஒரு ெகாடிைய
உயர்த்திவிட்டார். அவர் அவர்கைளச் சத்தமிட்டு
அைழப்பார். அவர்கள் தூர நாடுகளில் இருந்து
வந்துெகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் விைரவில்
நாட்டுக்குள் நுைழவார்கள். அவர்கள் ேவகமாக
நகருவார்கள். 27 பைகவர்கள் எப்ெபாழுதும்
ேசார்ந்து விழுவதில்ைல. அவர்கள் தூக்கம் வந்து
தூங்குவது இல்ைல. அவர்களின் ஆயுதக் கச்ைசகள்
எப்ேபாதும் தயாராக இருக்கும். அவர்களது
பாதரட்ைசகளின் கயிறுகள் அவிழ்வது இல்ைல. 28

பைகவரின் அம்புகள் கூர்ைமயானதாக இருக்கும்.
அவர்களது வில்லுகள் எய்யத் தயாராக இருக்கும்.
குதிைரகளின் குளம்புகள் பாைறையப்ேபான்று
கடுைமயாக இருக்கும். அவர்களின் இரதங்களுக்குப்
பின்ேன புழுதி ேமகங்கள் எழும்பும்.

29 பைகவர்கள் சத்தமிடுவார்கள். அச்சத்தம்
சிங்கம் ெகர்ச்சிப்பதுேபால் இருக்கும். அது இளஞ்
சிங்கத்தின் சத்தம்ேபால் இருக்கும். பைகவர்கள்
தமக்கு எதிராகச் சண்ைடயிடுபவர்கைள
பிடித்துக்ெகாள்வார்கள். ஜனங்கள் ேபாராடி தப்ப
முயற்சி ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கைளக்
காப்பாற்ற யாரும் இல்ைல. 30 ஆகேவ,
“சிங்கங்களின்” சத்தமானது கடலைலகளின்
இைரச்சல் ேபால் ேகட்கும். ைகப்பற்றப்பட்ட
ஜனங்கள் தைரையப் பார்ப்பார்கள். அதில் இருள்
மட்டுேம இருக்கும். ெகட்டியான ேமகத்தால்
ெவளிச்சம் கூட இருட்டாகிவிடும்.

ேதவன் ஏசாயாைவத் தீர்க்கதரிசியின் ஊழியத்திற்கு
அைழக்கிறார்

உசியா ராஜா மரித்த ஆண்டிேல, நான் எனது
ஆண்டவைரப் பார்த்ேதன். அவர் மிகவும்
உயரமான ஆச்சரியகரமான

சிங்காசனத்தின் ேமல் அமர்ந்திருந்தார். அவரது
நீண்ட அங்கியானது ஆலயத்ைத நிைறத்தது.

2 ேசராபீன்கள் கர்த்தைரச் சுற்றி நின்றார்கள்.
ஒவ்ெவாரு ேசராபீனுக்கும் ஆறு சிறகுகள் இருந்தன.
அவர்கள் இரு சிறகுகளால் தங்கள் முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டனர். இன்னும் இரு சிறகுகளால் தம்
பாதங்கைள மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள் இரண்டு
சிறகுகைளப் பறப்பதற்குப் பயன்படுத்தினார்கள். 3

ஒருவைர ஒருவர் அைழத்து, அவர்கள்: “பரிசுத்தர்,
பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
மகா பரிசுத்தமானவர். அவரது மகிைம பூமிைய
நிரப்பியது” என்றனர். அவர்களின் சத்தம் மிகவும்
பலமாக இருந்தது. 4 அவர்களின் சத்தம் கதவின்

நிைலகைள அைசயப்பண்ணிற்று. பிறகு
ஆலயமானது புைகயால் நிரம்பியது.

5 நான் மிகவும் பயந்துவிட்ேடன், நான்: “ஓ! நான்
அழிக்கப்படுேவன். நான் ேதவேனாடு ேபசுகிற
அளவிற்கு பரிசுத்தமானவன் இல்ைல. என்ைனச்
சுற்றி இருப்பவர்களும் ேதவேனாடு ேபசுகிற
அளவிற்கு பரிசுத்தமானவர்கள் இல்ைல. எனினும்,
நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய நமது
அரசைரப் பார்த்ேதன்” என்ேறன்.

6 பலிபீடத்தின்ேமல் ெநருப்பு இருந்தது. ஒரு
ேசராபீன் பலிபீடத்திலிருந்து தன் ைகயிேல பிடித்த
குறட்டால் ஒரு ெநருப்புத் தழைல எடுத்தான். அவன்
என்னிடத்தில் ெநருப்புத்தழேலாடு பறந்து வந்தான்.
7 அந்த தனது ெநருப்புத் தழலால் என் வாையத்
ெதாட்டான். பிறகு அவன், “பார் இது உன்
உதடுகைளத் ெதாட்டதால் உன் தீய ெசயல்கள்
எல்லாம் மைறந்தன. உனது பாவங்கள்
துைடக்கப்பட்டன” என்றான்.

8 பிறகு நான் என் கர்த்தருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். கர்த்தர், “நான் யாைர அனுப்புேவன்?
நமக்காக யார் ேபாவார்?” என்று ெசான்னார்.
எனேவ நான், “நான் இருக்கிேறன், என்ைன
அனுப்பும்” என்ேறன்.

9 பிறகு கர்த்தர் ெசான்னார்: “ேபா, இதைன
ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘கவனமாகக் ேகளுங்கள்!
ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாமல் இருங்கள்! கவனமாகப்
பாருங்கள். ஆனால் அறிந்துெகாள்ளாமல்
இருங்கள்!’ 10 ஜனங்கைளக் குழப்பமைடய ெசய்.
ஜனங்கள் தாங்கள் ேகட்பவற்ைறயும்
காண்பவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்ளாதபடிக்குச் ெசய்.
நீ அவ்வாறு ெசய்யாவிட்டால், ஜனங்கள் தங்கள்
காதால் ேகட்பவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் மனதில் உண்ைமைய உணர்ந்து
ெகாள்வார்கள். இவற்ைற அவர்கள் ெசய்தால், பிறகு
அந்த ஜனங்கள் என்னிடம் திரும்பி வந்து
குணமாவார்கள்” என்றார்.

11 பிறகு நான், “ஆண்டவேர, நான் எவ்வளவு
காலம் இதைனச் ெசய்ய ேவண்டும்?” எனக்
ேகட்ேடன்.
அதற்கு கர்த்தர், “நகரங்கள் அழிந்துேபாகும்வைர
இதைனச் ெசய். ஜனங்கள் ேபாகும்வைர ெசய்.
வீடுகளில் எவரும் வாழாத நிைலவரும்வைர ெசய்.
பூமி அழிந்து காலியாகும்வைர ெசய்”, என்றார்.

12 கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ெவகு
தூரத்திற்குப்ேபாகச்ெசய்வார். நாட்டில் காலியான
இடங்கள் அதிகமாக இருக்கும். 13 ஆனால் பத்தில்
ஒரு பாகமான ஜனங்கள் மட்டும் இந்நாட்டில் வாழ
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்படமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
கர்த்தரிடம் திரும்பி வருவார்கள். இவர்கள்
கர்வாலிமரம் ேபான்றவர்கள். இது ெவட்டுண்டு
ேபானபிறகு அடிமரம் மட்டும் நிற்கும் இந்த அடிமரம்
(மீதியான ஜனங்கள்) மகா விேசஷித்த ஒரு வித்தாக
இருக்கும்.

ஆராமுக்கு ஏற்பட்ட ெதால்ைலகள்

ஆகாஸ் ேயாதாமின் குமாரன், ேயாதாம்
உசியாவின் குமாரன், ேரத்சீன் ஆராமின்
ராஜா. ெரமலியாவின் குமாரனான ெபக்கா

இஸ்ரேவலின் ராஜா. ஆகாஸ் யூதாவின் ராஜாவாக
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இருந்த காலத்திேல, ேரத்சீனும் ெபக்காவும்
எருசேலமிற்குப்ேபாய் அதற்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட்டனர். ஆனால் அவர்களால்
அந்நகரத்ைதத் ேதாற்கடிக்க முடியவில்ைல.

2 “ஆராமின் பைடயும் இஸ்ரேவலின் பைடயும்
ேசர்ந்துெகாண்டு அைவ இரண்டும் ேபாருக்கு
வந்துள்ளன” என்ற ெசய்தி தாவீதின் குடும்பத்திற்குச்
ெசால்லப்பட்டது.
ஆகாஸ் ராஜா இதைனக் ேகள்விப்பட்டதும்,
அவனும் ஜனங்களும் மிகவும் பயந்தனர். அவர்கள்
புயல் காற்றில் அகப்பட்ட மரங்கைளப்ேபான்று
நடுங்கினார்கள்.

3 பிறகு கர்த்தர் ஏசாயாவிடம், நீயும் உனது
குமாரனான ேசயார் யாசூபும் ெவளிேய ேபாய்
ஆகாசிடம் ேபசுங்கள். ேமல் குளத்தில் தண்ணீர்
பாய்கிற இடத்துக்குப்ேபாங்கள். இது வண்ணார
நிலத்துக்குப்ேபாகும் ெதரு.

4 “ஆகாசிடம், ‘எச்சரிக்ைகயாக இரு, ஆனால்
அைமதியாக இரு. அஞ்சாேத, ேரத்சீைனயும்
ெரமலியாவின் குமாரைனயும் உனக்கு அச்சம்
ஏற்படுத்தும்படிவிடாேத! அவர்கள் இருவரும்
இரண்டு எரிந்த கட்ைடகைளப்ேபான்றவர்கள். முன்பு
எரிந்தார்கள். இப்ேபாது அவர்கள் ெவறுமேன
புைககிறார்கள். ேரத்சீன், ஆராம், ெரமலியாவின்
குமாரன் ஆகிய அைனவரும் ேகாபமாக
இருக்கிறார்கள். 5 அவர்கள் உனக்கு எதிராகத்
திட்டம் தீட்டினார்கள். 6 அவர்கள்: “நாம் ேபாய்
யூதாவிற்கு எதிராகச் சண்ைடயிடுேவாம். நாம்
யூதாைவ நமக்காகப் பங்கிட்டுக்ெகாள்ேவாம். நாம்
தாேபயாலின் குமாரைன யூதாவின் புதிய
ராஜாவாக்குேவாம் என்றனர்.”’”

7 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர், “அவர்களின்
திட்டம் ெவற்றி ெபறாது. அது நிைறேவறாது. 8

தமஸ்குவின் ராஜாவாக ேரத்சீன் இருக்கும்வைர
இது நடக்காது. எப்பிராயீம் (இஸ்ரேவல்) இப்ேபாது
ஒரு ேதசம். ஆனால் எதிர்காலத்தில் 65
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இது ஒரு நாடாக
இருக்காது. 9 சமாரியா எப்பீராயீமின்
(இஸ்ரேவலின்) தைலநகரமாக இருக்கும்வைர இது
நடக்காது. ெரமலியாவின் குமாரன் சமாரியாவின்
ராஜாவாக இருக்கும் அவர்களின் திட்டம்
நிைறேவறாது. நீங்கள் இந்தச் ெசய்திைய
நம்பாவிட்டால் பிறகு ஜனங்கள் உன்ைன
நம்பமாட்டார்கள்” என்றார்.

இம்மானுேவல், ேதவன் நம்ேமாடு இருக்கிறார்.
10 பிறகு கர்த்தர் ெதாடர்ந்து ஆகாேசாடு
ேபசினார். 11 கர்த்தர், “இைவெயல்லாம் உண்ைம
என்று உங்களுக்கு நிரூபிக்க ஒரு அைடயாளத்ைதக்
ேகளுங்கள், நீங்கள் விரும்புகிற எந்த
அைடயாளத்ைதயும் நீங்கள் ேகட்கலாம். அந்த
அைடயாளம் பாதாளம் ேபான்ற ஆழமான இடத்தில்
இருந்தும் வரலாம், அல்லது அந்த அைடயாளம்
வானம் ேபான்ற உயரமான இடத்திலிருந்தும்
வரலாம்” என்றார்.

12 ஆனால் ஆகாஸ், “அைத நிரூபிக்க நான்
அைடயாளத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடன். நான்
கர்த்தைரச் ேசாதிக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

13 பிறகு ஏசாயா, “தாவீதின் குடும்பேம,
கவனமாகக் ேகளுங்கள்! நீங்கள் ஜனங்கள்

ெபாறுைமையச் ேசாதிக்கிறீர்கள். அது உங்களுக்கு
முக்கியமாகப்படவில்ைல. எனேவ இப்ெபாழுது என்
ேதவனுைடய ெபாறுைமையச் ேசாதிக்கிறீர்கள். 14

ஆனால் எனது ேதவனாகிய ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு
அைடயாளம் காட்டுவார்.
இந்த இளம் கன்னிப் ெபண்ைணப் பாரும். இவள்
கர்ப்பமாக இருக்கிறாள்.
இவள் ஒரு குமாரைனப் ெபறுவாள் அவள்

அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவாள்.
15 இம்மானுேவல் ெவண்ெணையயும் ேதைனயும்
தின்பார்,
அவர் இவ்வாறு வாழ்வார், நல்லவற்ைற எவ்வாறு

ெசய்வது என்றும்
பாவத்ைத எவ்வாறு ெசய்யாமல் விடுவது என்றும்

வாழ்ந்துக்காட்டுவார்.
16 ஆனால் அக்குழந்ைத நன்ைம ெதரிந்து
தீைமைய ெவறுக்க கற்றுக்ெகாள்ளும் வயது வரும்
முன்னால்,
எப்பிராயீம் (இஸ்ரேவல்) மற்றும் ஆராம் நாடு

காலியாகிவிடும்.
நீ இப்ெபாழுது அந்த இரண்டு நாட்டு ராஜாக்கள்

பற்றியும் பயப்படுகிறாய்.
17 “ஆனால் நீ கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் உனக்கு துன்பக்
காலங்கைளக் ெகாண்டுவருவார். அத்துன்பங்கள்
உனது ஜனங்களுக்கும் உன் தந்ைதயின் குடும்பத்து
ஜனங்களுக்கும் ஏற்படும். ேதவன் என்ன ெசய்வார்?
ேதவன் அசீரியாவின் ராஜாைவ உனக்கு
எதிராகப்ேபாரிட அைழத்து வருவார்.

18 “அப்ெபாழுது, கர்த்தர் ‘ஈைய’ அைழப்பார்.
(அந்த ‘ஈக்கள்’ இப்ேபாது எகிப்து ஓைடக்
கைரகளில் உள்ளன). கர்த்தர் ‘ேதனீக்கைள’
அைழப்பார். (இந்த ேதனீக்கள் இப்ெபாழுது அசீரியா
நாட்டிலுள்ளன). இந்தப் பைகவர்கள் உன்
நாட்டிற்குள் வருவார்கள். 19 இந்தப் பைகவர்கள்,
வனாந்தரங்களின் பள்ளத்தாக்குகளிலும்,
கல்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும், எல்லா
முள்காடுகளிலும், ேமய்ச்சல் காடுகளிலும்
தங்குவார்கள். 20 கர்த்தர் யூதாைவத் தண்டிக்க
அசீரியாைவப் பயன்படுத்துவார். அசீரியா
வாடைகக்கு வாங்கப்பட்ட
சவரக்கத்திையப்ேபாலிருக்கும். கர்த்தர் யூதாைவ
தைலயிலிருந்து கால்வைர சவரம் ெசய்து நீக்குவது
ேபான்றிருக்கும். அது யூதாவின் தாடிைய கர்த்தர்
நீக்குவது ேபான்று இருக்கும்.

21 “அப்ேபாது, ஒருவன் ஒரு பசுைவயும் இரு
ஆடுகைளயும் மட்டும் உயிேராடு பாதுகாப்பான். 22

அவன் ெவண்ெணய் தின்பதற்குரிய பாைல மட்டுேம
ெபறுவான். அந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும்
ெவண்ைணையயும் ேதைனயும் உண்பார்கள். 23

இந்தச் ேதசத்தில், இப்ெபாழுது 1,000 திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் 1,000
ெவள்ளிகள் மதிப்புைடயது. ஆனால் இந்த ேதசம்
முள்ளும் புதரும் நிைறந்ததாகும். 24 அைவ காடாக
இருப்பதால் ேவட்ைடக்கு மட்டுேம பயன்படும். 25

ஜனங்கள் ஒரு காலத்தில் உைழத்து இக்குன்றுகளில்
உணவுப் ெபாருட்கைள விைளய ைவத்தனர். ஆனால்
இப்ேபாது ஜனங்கள் அங்ேக ெசல்வதில்ைல. அந்தத்
ேதசம் முள்ளாலும் பதராலும் நிைறந்துவிடும். அது
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ஆடு மாடுகள் ெசல்வதற்குரிய இடங்களாகும்”
என்றான்.

அசீரியா விைரவில் வரும்

கர்த்தர் என்னிடம் கூறினார், “ஒரு ெபரிய
சுருைள எடுத்துக்ெகாள். இந்த
வார்த்ைதகைள எழுத ஒரு ேபனாைவ

எடுத்துக்ெகாள். அதில் மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ்
(‘அங்ேக விைரவில் களவும் சூைறயாடலும் நடக்கும்’
என்பது ெபாருள்) என்று எழுது” என்றார்.

2 நான் சிலைரச் ேசகரித்ேதன். அவர்கள்
நம்பிக்ைகக்குரிய சாட்சிகள். (அவர்கள்
ஆசாரியனான உரியா, சகரியா, ெயெபெரகியா
ஆகிேயார்). இவர்கள் நான் எழுதுவைதக்
கவனித்தார்கள். 3 பிறகு நான் தீர்க்கதரிசியான ஒரு
ெபண்ணிடம் ெசன்ேறன். நான் அவேளாடு
இருந்தபிறகு அவள் கர்ப்பவதியானாள். அவள் ஒரு
குமாரைனப் ெபற்றாள். பிறகு கர்த்தர் என்னிடம்,
“அப்ைபயனுக்கு மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ்” என்னும்
ெபயரிடு. 4 ஏெனன்றால், இவன் “அம்மா, அப்பா”
என்று ெசால்லக் கற்பதற்கு முன்னால் ேதவன்,
தமஸ்கு மற்றும் சமரியாவிலுள்ள ெசல்வங்கைள
எடுத்து அசீரியாவின் ராஜாவுக்குக் ெகாடுத்துவிடுவார்
என்றார்.

5 மீண்டும் கர்த்தர், என்னிடம் கூறினார். 6 என்
ஆண்டவர், “இந்த ஜனங்கள் ெமதுவாய் ஓடுகிற
சீேலாவாவின் தண்ணீைர மறுத்துவிட்டார்கள்.
இவர்கள் ேரத்சீைனயும் ெரமலியாலின்
குமாரைனயும் ஏற்று மகிழ்ச்சிெகாண்டார்கள்.” 7

ஆனால் கர்த்தராகிய நான் அசீரியாவின்
ராஜாைவயும் அவனது வல்லைமயயும் உங்களுக்கு
எதிராகக் ெகாண்டுவருேவன். அவர்கள் ஐபிராத்து
ஆற்றின் ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபான்று வருவார்கள்.
அது குளத்தில் தண்ணீர்மட்டம் உயருவதுேபான்று
இருக்கும். 8 அந்த ெவள்ளம் ஆற்றிலிருந்து ெவளிேய
வந்து யூதாவின்ேமல் பாய்வதுேபால இருக்கும். அந்த
ெவள்ளம் யூதாவின் கழுத்துவைர வந்து அதைன
மூழ்கடிக்கும்.

“இம்மானுேவேல, உமது நாடு முழுவதிலும்
பரவும்வைர அந்த ெவள்ளம் வரும்” என்றார்.

9 நாடுகேள, நீங்கள் ேபாருக்குத் தயாராகுங்கள்!
நீங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.
கவனியுங்கள், தூர நாடுகளில் உள்ளவர்கேள!
ேபாருக்குத் தயாராகுங்கள் நீங்கள்

ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.
10 ேபாருக்கான திட்டங்கைளத் தீட்டுங்கள்.
உங்கள் திட்டங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
உங்கள் பைடகளுக்கு கட்டைளயிடுங்கள்!
உங்கள் கட்டைளகள் பயனற்றுப்ேபாகும்.

ஏெனன்றால், ேதவன் எங்கேளாடு இருக்கிறார்!

ஏசாயாவிற்கு எச்சரிக்ைககள்
11 கர்த்தர் தன் ெபரும் வல்லைமேயாடு என்னுடன்
ேபசினார். கர்த்தர், மற்ற ஜனங்கைளப்ேபான்று
இருக்கேவண்டாம் என்று என்ைன எச்சரித்தார். 12

கர்த்தர், “ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கள்
தனக்ெகதிராகத் திட்டம் தீட்டுவதாகக்
கூறுகின்றனர். நீ அவற்ைற நம்பேவண்டாம். அவர்கள்

பயப்படுகின்றவற்றுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்”
என்றார்!

13 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ஒருவருக்ேக நீ
பயப்பட ேவண்டும். அவர் ஒருவருக்ேக நீ மரியாைத
ெசலுத்த ேவண்டும். அவர் ஒருவருக்ேக நீ
அஞ்சேவண்டும். 14 நீ கர்த்தைர மதித்து அவைரப்
பரிசுத்தமானவர் என்று எண்ணுவாேயயானால்,
அவேர உனக்ேகற்ற பாதுகாப்பான இடமாயிருப்பார்.
ஆனால் நீ அவைர மதிப்பதில்ைல. எனேவ, அவர்
நீங்கள் விழத்தக்கப் பாைறையப்ேபான்றிருப்பார்.
இஸ்ரேவலின் இரு குடும்பங்கைள இடறச்ெசய்யும்
பாைற இது. கர்த்தர் எருசேலம் ஜனங்கைளப்
பிடிக்கின்ற வைலையப்ேபான்று இருக்கிறார். 15

(ஏராளமாேனார் இப்பாைறயில் விழுந்தார்கள்.
அவர்கள் விழுந்து ெநாறுங்கிப்ேபாவார்கள். அவர்கள்
வைலக்குள்ேள அகப்படுவார்கள்).

16 ஏசாயா, “ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச்ெசய்து முத்திைர
இடுேவாம். எதிர்காலத்திற்காக என்
ேபாதைனகைளப் பத்திரப்படுத்துங்கள். என்ைனப்
பின்பற்றுகிறவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத இதைனச்
ெசய்யுங்கள்.”

17 இது தான் அந்த ஒப்பந்தம்: நமக்கு உதவும்படி
நான் கர்த்தருக்காகக் காத்திருப்ேபன்.
யாக்ேகாபின் குடும்பத்ைதப்பற்றி கர்த்தர்
அவமானமைடகிறார்.
அவர்கைளப் பார்க்க அவர் மறுத்துவிட்டார்.
ஆனால் நான் கர்த்தருக்காகக் காத்திருப்ேபன்

அவர் நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
18 இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் அைடயாளமாகவும்
ஆதாரமாகவும் நானும் எனது பிள்ைளகளும்
இருக்கிேறாம். “சீேயான் மைலயில் குடியிருக்கும்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எங்கைள
அனுப்பியிருக்கிறார்” என்றான்.

19 சிலர், “என்ன ெசய்யலாம் என்பைதயும்
எதிர்காலம் பற்றி ெசால்பவர்கைளயும், அஞ்சனம்
பார்க்கிறவர்கைளயும் ேகளுங்கள்” என்றனர். குறி
ெசால்லுகிறவர்களும், அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களும்
பறைவகைளப்ேபான்று ேபசுவார்கள். மைற ெபாருள்
அறிந்தவர்கள் என்று ேகட்பவர்கள் எண்ணும்படியாக
கிசு கிசுத்து அவர்கள் ேபசுவார்கள். ஆனால், நான்
ெசால்கிேறன் ஜனங்கள் உதவிக்காக தம் ேதவைனக்
ேகட்க ேவண்டும்! குறிெசால்லுகிறவர்களும்,
அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களும் என்ன ெசய்யலாம்
என்று மரித்துேபானவர்கைளக் ேகட்கிறார்கள்.
உயிேராடு இருக்கிறவர்கள்
மரித்துப்ேபானவர்களிடம் ஏன் இதுேபால் ேகட்க
ேவண்டும்?

20 நீங்கள் ேபாதைனகைளயும், ஒப்பந்தத்ைதயும்
பின்பற்ற ேவண்டும். அந்தக் கட்டைளகைள நீங்கள்
பின்பற்றாவிட்டால், பின்னர் நீங்கள் தவறான
கட்டைளகைளப் பின்பற்றுவீர்கள். (தவறான
கட்டைளகள் என்பது குறிகாரர்களும்
அஞ்சனக்காரர்களும் கூறுவதாகும்.
அக்கட்டைளகள் பயனற்றைவ. அக்கட்டைளகைளப்
பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் எந்த பயைனயும் ெபற
முடியாது).

21 நீங்கள் அந்தத் தவறான கட்டைளகைளப்
பின்பற்றினால், நாட்டில் துன்பமும், பசியும் ஏற்படும்.
ஜனங்களுக்குப் பசி ஏற்படும். எனேவ, அவர்கள்
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ேகாபங்ெகாண்டு தம் ராஜாவுக்கும் அவனது
ெதய்வங்களுக்கும் எதிராகப் ேபசுவார்கள். பிறகு
அவர்கள் தம் உதவிக்கு ேதவனிடம் ேவண்டுவார்கள்.

22 அவர்கள் அந்த நாட்டில் தம்ைமச் சுற்றிலும்
பார்த்தால், துன்பத்ைதயும் கடும் இருைளயும்
காண்பார்கள். அத்துன்பமாகிய இருள் அவர்கைள
நாட்ைட விட்டு ெவளிேயறச் ெசய்யும். அந்த இருள்
வைலக்குள் சிக்கிக்ெகாண்டவர்கள் அதிலிருந்து
விடுதைல ெபறமுடியாது.

ஒரு புதிய நாள் வருகிறது

கடந்த காலத்தில், ஜனங்கள் ெசபுேலான்
நாட்ைடயும் நப்தலி நாட்ைடயும்
முக்கியமானதாகக் கருதவில்ைல. ஆனால்

பிற்காலத்தில், அந்த நாட்ைட ேதவன்
ேமம்படுத்துவார். அது கடலுக்கு அருகில் உள்ள
நாடும், ேயார்தான் நதிக்கு அப்புறத்திலுள்ள நாடும்,
யூதரல்லாதவர்கள் வாழும் கலிேலயா நாடும்
ேசர்ந்ததாகும்.

2 இப்ேபாது இருளில் வாழ்கின்றனர். அவர்கள்
ெபரும் ெவளிச்சத்ைதப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள்
ஓரிடத்தில் வாழ்கின்றனர். அது மரண
இருைளேபான்ற இடம். ஆனால் அவர்கள் ேமல்
ெபரிய ெவளிச்சம் உதிக்கும்.

3 ேதவேன, நாட்ைட வளரும்படிச் ெசய்ய
ேவண்டும். ஜனங்கைள நீர் மகிழ்ச்சிப்படுத்த
ேவண்டும். ஜனங்கள் தம் மகிழ்ச்சிைய உம்மிடம்
காட்டுவார்கள். அது அறுவைட காலத்தின்
மகிழ்ச்சிையப்ேபான்று இருக்கும். ேபாரில் ெவன்று
ஜனங்கள் தம் பங்ைகப்
பகிர்ந்துெகாள்ளும்ேபாதுள்ள மகிழ்ச்சிையப்ேபான்று
அது இருக்கும். 4 ஏெனன்றால், நீர் அவர்களின்
மிகுந்த பாரத்ைத நீக்குவீர். ஜனங்களின் முதுகில்
இருக்கும் ெபரிய நுகத்தடிைய நீக்குவீர். உமது
ஜனங்கைளப் பைகவர்கள் தண்டிக்கப் பயன்படுத்திய
ேகாைலயும் விலக்கி விடுவீர். இது நீங்கள்
மீதியானியைரத் ேதாற்கடித்த காலத்ைதப்ேபான்று
இருக்கும்.

5 ேபார் ெசய்வதற்காக நடந்து ெசன்ற ஒவ்ெவாரு
காலணியும் அழிக்கப்படும். இரத்தம் ேதாய்ந்த
ஒவ்ெவாரு சீருைடயும் அழிக்கப்படும். அைவ
ெநருப்பிேல வீசப்படும்.

6 விேசஷித்த குமாரன் பிறக்கும்ேபாது
இைவகெளல்லாம் நைடெபறும். ேதவன் நமக்கு ஒரு
குமாரைனக் ெகாடுப்பார். இவேர ஜனங்கைள
வழிநடத்திச் ெசல்லும் ெபாறுப்புள்ளவராக
இருப்பார். அவரது நாமமானது “ஆேலாசகர்,
வல்லைம மிக்க ேதவன், நித்திய பிதா,
அதிசயமுள்ளவர், சமாதானத்தின் இளவரசர்” என்று
இருக்கும். 7 அவரது அரசாங்கத்தில் பலமும்
சமாதானமும் இருக்கும். தாவீதின்
குடும்பத்திலிருந்து வரும் இந்த ராஜா நன்ைமையயும்
நீதிையயும் பயன்படுத்தி தமது அரசாங்கத்ைத
என்ெறன்ைறக்கும் ஆண்டு வருவார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தம் ஜனங்களிடம்
ஆழ்ந்த அன்பு ெகாண்டவர். அந்தப் பலமான அன்பு
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யக் காரணமாய்
இருக்கின்றது.

ேதவன் இஸ்ரேவைலத் தண்டிப்பார்
8 எனது கர்த்தர் யாக்ேகாபின் ஜனங்களுக்கு

(இஸ்ரேவல்) எதிராக ஒரு கட்டைளயிட்டார்.
இஸ்ரேவலின்ேமல் அந்தக் கட்டைள வரும்.

9 பிறகு எப்பிராயீமில் (இஸ்ரேவலில்) உள்ள
ஒவ்ெவாருவரும், சமாரியாவில் உள்ள
தைலவர்களும்கூட ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டித்தார் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள்.
இப்ேபாது அந்த ஜனங்கள் ெபருைமயும்
ஆணவமும் உைடயவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள், 10 “இந்தச் ெசங்கற்கள் விழலாம், ஆனால்
நாங்கள் மீண்டும் கட்டுேவாம். நாங்கள் பலமான
கற்களால் கட்டுேவாம். இந்தச் சிறு மரங்கள்
ெவட்டப்படலாம். ஆனால் நாங்கள் புதிய மரங்கைள
நடுேவாம். அப்புதிய மரங்கள் ெபரியதாகவும்,
உறுதியுைடயதாகவும் இருக்கும்” என்றனர். 11

எனேவ, கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகப்ேபாரிட
ஜனங்கைள கண்டுபிடிப்பார். கர்த்தர் ேரத்சீனின்
பைகவர்கைள அவனுக்கு எதிராகக்
ெகாண்டுவருவார். 12 கர்த்தர் கிழக்கிலிருந்து
ஆராமியைரயும் ேமற்கிலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைளயும்
ெகாண்டுவருவார். அவர்கள் தம் பைடயால்
இஸ்ரேவலர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்கள். ஆனால்,
கர்த்தர் ேமலும் இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேகாபமாக
இருப்பார். கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ேமலும்
தண்டிக்கத் தயாராக இருப்பார்.

13 ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ஆனால்
அவர்கள் தங்கள் பாவங்கைள நிறுத்தமாட்டார்கள்.
அவர்கள் அவரிடம் திரும்பமாட்டார்கள். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப் பின்பற்றமாட்டார்கள்.
14 எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் தைலையயும்
வாைலயும் ெவட்டி வீசுவார். ஒேர நாளில் கர்த்தர்
கிைளகைளயும் நாணைலயும் ெவட்டிப்ேபாடுவார். 15

(தைல என்றால் மூப்பர்கள் மற்றும் முக்கிய
தைலவர்கள் என்று ெபாருள். வால் என்றால் ெபாய்
ெசால்லும் தீர்க்கதரிசிகள் என்று ெபாருள்).

16 ஜனங்கைள வழிநடத்துபவர்கள் தவறான
பாைதயில் வழிநடத்திச் ெசல்கிறார்கள்.
அவர்கைளப் பின்பற்றும் ஜனங்கள்
அழிந்துேபாகிறார்கள். 17 அைனத்து ஜனங்களும்
தீைமயானவர்கள். எனேவ இைளஞர்கைளப்பற்றி
கர்த்தர் மகிழ்ச்சியைடயமாட்டார். அவர்களின்
விதைவகளிடமும், அநாைதகளிடமும் அவர் இரக்கம்
காட்டமாட்டார். ஏெனன்றால், அைனவரும்
தீைமயானவர்கள். ஜனங்கள் ெசய்வெதல்லாம்
ேதவனுக்கு எதிரானைவேய. ஜனங்கள் ெபாய்
ேபசுகிறார்கள். எனேவ, ேதவன் ெதாடர்ந்து
ஜனங்களிடம் ேகாபமாக உள்ளார். ேதவன்
ெதாடர்ந்து அந்த ஜனங்கைள தண்டிக்கிறார்.

18 தீைமயானது சிறு ெநருப்ைபப்ேபான்றது.
முதலில் அது முட்கைளயும் ெநருஞ்சிையயும்
எரிக்கும். பிறகு அது காட்டிலுள்ள ெபரும் புதர்கைள
எரிக்கின்றது. இறுதியாக அது ெபருெநருப்பாகி
எல்லாம் புைகேயாடு ேபாகும்.

19 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ேகாபமாக
இருக்கிறார். எனேவ, இந்த நாடு எரியும். எல்லா
ஜனங்களும் ெநருப்பில் எரிவார்கள். எவரும் தன்
சேகாதரைனக் காப்பாற்ற முயலமாட்டார்கள். 20

ஜனங்கள் வலது பக்கத்திலிருந்து பிடுங்கித்
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தின்றாலும் பசிேயாடு இருப்பார்கள். இடது
பக்கத்திலிருந்து பிடுங்கித் தின்றாலும் பசிேயாடு
இருப்பார்கள். பிறகு ஒவ்ெவாருவரும் திரும்பித்
தங்கைளேய தின்பார்கள். 21 (இதற்கு மனாேச
எப்பிராயீைமயும், எப்பிராயீம் மனாேசையயும்
எதிர்த்துப்ேபாராடுவார்கள். பிறகு இருவரும்
யூதாவிற்கு எதிராகத் திரும்புவார்கள் என்று
ெபாருள்).
கர்த்தர் இன்னும் இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகக்
ேகாபமாக இருக்கிறார். கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கத் தயாராக உள்ளார்.

தீைமயான சட்டங்கைள எழுதுகின்ற சட்ட
நிபுணர்களுக்கு ஐேயா! அந்தச்
சட்டமியற்றுபவர்கள் எழுதும் சட்டங்கள்

ஜனங்களது வாழ்ைவக் கடுைமயாக்குகிறது. 2

அந்தச் சட்ட வல்லுநனர்கள் ஏைழகளுக்கு நீதி
வழங்குவதில்ைல. அவர்கள் ஏைழகளின்
உரிைமகைள பறித்துக்ெகாண்டனர். விதைவகள்
மற்றும் அநாைதகளிடமிருந்து திருடுமாறு அவர்கள்
அனுமதித்தனர்.

3 சட்டமியற்றுபவர்கேள, நீங்கள
ெசய்தவற்றுக்ெகல்லாம் விளக்கம் தரேவண்டும்.
அப்ேபாது என்ன ெசய்வீர்கள்? உங்களுக்குத் தூர
நாட்டிலிருந்து அழிவு வரும். உதவிக்கு நீங்கள்
எங்ேக ஓடுவீர்கள்? உங்கள் பணமும் ெசல்வமும்
உங்களுக்கு உதவி ெசய்யாது. 4 நீங்கள் சிைறக்
ைகதிையப்ேபான்று பணிந்து வாழேவண்டும். நீங்கள்
மரித்துப்ேபானவைனப்ேபான்று கீேழ விழ ேவண்டும்.
ஆனாலும் அது உங்களுக்கு உதவாது! ேதவன்
இன்னும் ேகாபமாக இருக்கிறார். ேதவன் இன்னும்
உங்கைளத் தண்டிக்கத் தயாராக இருக்கிறார்.

5 ேதவன், நான் அசீரியாைவ ஒரு தடிையப்ேபான்று
பயன்படுத்துேவன். ேகாபத்தில் நான் இஸ்ரேவைலத்
தண்டிக்க அசீரியாைவப் பயன்படுத்துேவன். 6 நான்
அசீரியாைவ அனுப்பி தீைம ெசய்கிற என்
ஜனங்களுக்கு எதிராகப்ேபாராடச் ெசால்லுேவன்.
நான் அந்த ஜனங்கள் ேமல் ேகாபமாக இருக்கிேறன்.
அவர்கைள எதிர்த்துப்ேபாரிடுமாறு அசீரியாவிற்குக்
கட்டைளயிட்ேடன். அசீரியா அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும். அவர்களது ெசல்வங்கைள அசீரியா
எடுத்துக்ெகாள்ளும். இஸ்ரேவல் அசீரியாவிற்கு
மிதிக்கப்படுகிற அழுக்ைகப்ேபாலிருக்கும்.

7 “ஆனால் நான்தான் அதைனக்
பயன்படுத்துகிேறன் என்பது அசீரியாவிற்குத்
ெதரியாது. எனக்கு அது ஒரு கருவி என்பது
அசீரியாவிற்கு புரியாது. மற்றவர்கைள
அழிக்கேவண்டும் என்று மட்டுேம அசீரியா
விரும்புகிறது. அசீரியா பல நாடுகைள
அழிக்கேவண்டும் என்று மட்டுேம திட்டமிடுகிறது. 8

அசீரியா தனக்குள், ‘எனது தைலவர்கெளல்லாம்
ராஜாக்கைளப்ேபான்றவர்கள்!’ 9 கல்ேனா
நகரமானது கர்ேகமிைசப்ேபான்றது. ஆமாத் நகர்
அர்பாத்ைத ேபான்றது. சமாரியா
தமஸ்குைவப்ேபான்றது. 10 நான் அந்தத் தீைமயான
அரசுகைளத் ேதாற்கடித்ேதன், இப்ேபாது அவற்ைற
நான் கட்டுப்படுத்துகிேறன். அவர்களால்
ெதாழுதுெகாள்ளப்படுகிற விக்கிரகங்கள் எருசேலம்
மற்றும் சமாரியாவில் உள்ள விக்கிரகங்கைளவிட
எண்ணிக்ைகயில் மிகுந்தைவ. 11 நான்
சமாரியாைவயும் அதிலுள்ள விக்கிரகங்கைளயும்

ேதாற்கடித்ேதன். நான் எருசேலைமயும் அந்த
ஜனங்கள் ெசய்த விக்கிரகங்கைளயும்
ேதாற்கடிப்ேபன் என்றனர்” என்பார்.

12 எனது ஆண்டவர், எருசேலமில் சீேயான்
மைலயிலும் ெசய்யேவண்டுெமன்று
திட்டமிட்டவற்ைறச் ெசய்து முடிப்பார். பிறகு கர்த்தர்
அசீரியாைவத் தண்டிப்பார். அசீரியாவின் ராஜா வீண்
ெபருைமெகாண்டவன். அவனது ெபருைம அவைனப்
பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்ய ைவத்தது. எனேவ,
ேதவன் அவைனத் தண்டிப்பார்.

13 அசீரியாவின் ராஜா, “நான் ஞானமுள்ளவன்.
எனது ெசாந்த ஞானத்தாலும் ெபலத்தாலும் நான்
பல ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்திருக்கிேறன்.
நான் பல நாடுகைளத் ேதாற்கடித்துள்ேளன். நான்
அவற்றின் ெசல்வங்கைளப் பறித்துள்ேளன். அங்குள்ள
ஜனங்கைள நான் அடிைமகளாக எடுத்துள்ேளன்.
நான் மிகவும் ெபலமுள்ளவன். 14 எனது ெசாந்தக்
ைககளால் அைனத்து ஜனங்களின்
ெசல்வங்கைளயும் ஒருவன் ஒரு பறைவயின்
முட்ைடகைளெயல்லாம், எடுத்துக்ெகாள்வதுேபால்
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். பறைவ தன் கூட்ைடயும்
முட்ைடகைளயும் விட்டுவிட்டுப்ேபாகும்.
அக்கூட்ைடக் காப்பாற்ற எதுவுமில்ைல. எந்தப்
பறைவயும் தன் அலகாலும் இறக்ைககளாலும்
எதிர்த்துப்ேபாரிடாது. எனேவ, ஜனங்கள்
முட்ைடகைள எடுத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.
அைதப்ேபாலேவ, பூமியில் உள்ள
ஜனங்கைளெயல்லாம் நான் எடுத்துக்ெகாள்வைத,
எவரும் தடுக்க முடியாது” என்றார்.

15 ஒரு ேகாடரி அைதப் பயன்படுத்தி ெவட்டுகிற
வைனவிடச் சிறந்ததல்ல. அரிவாளானது அைத
ைவத்திருப்பவைனவிடச் சிறந்ததல்ல. ஆனால்
அசீரியாேவா தன்ைன ேதவைனவிட
முக்கியமானதாகவும் ெபலமுைடயதாகவும்
நிைனக்கிறது. தடியானது தன்ைனப் பயன்படுத்தி
தண்டிப்பவைனவிட ெபலமுள்ளதாகவும்,
முக்கியமானதாகவும் நிைனப்பது ேபான்றதாகும். 16

அசீரியா தன்ைனப் ெபரிதாக நிைனத்துெகாள்ளும்.
ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் அசீரியாவிற்கு
எதிராக மிகப் பயங்கரமான ேநாைய அனுப்புவார்.
ேநாயுற்றவன் தன் எைடைய இழப்பது ேபான்று
அசீரியா தனது ெசல்வத்ைதயும் ெபலத்ைதயும்
இழக்கும். பிறகு அசீரியாவின் மகிைமயும் அழியும்.
எல்லாம் அழியும்வைர ெநருப்பு எரிவதுேபால் அது
இருக்கும். 17 இஸ்ரேவலின் ெவளிச்சமானவர்
(ேதவன்) ஒரு ெநருப்ைபப்ேபான்றவர்.
பரிசுத்தமானவர் ஜுவாைலையப்ேபான்றவர். அது
ஒரு ெநருப்ைபப்ேபான்று முதலில் முட்கைளயும்
ெநருஞ்சிகைளயும் எரிக்கும். 18 பிறகு, அது ெபரிய
மரங்கைளயும், திராட்ைசச் ேதாட்டங்கைளயும்
எரிக்கும், இறுதியாக, ஜனங்கள் உட்பட எல்லாேம
அழிக்கப்படும். ேதவன் அசீரியாைவ அழிக்கும்ேபாது
அப்படி இருக்கும். அசீரியா அழுகிய
தடிையேபான்றிருக்கும். 19 காட்டில் சில மரங்கள்
மட்டும் அவனுக்காக விடப்பட்டிருக்கும். ஒரு
சிறுபிள்ைளகூட அவற்ைற எண்ண முடியும்.

20 அப்ேபாது, இஸ்ரேவலில் மீதியுள்ள ஜனங்களும்,
யாக்ேகாபின் வம்சத்தில் தப்பினவர்களும் தம்ைம
அடித்தவர்கைளச் சார்ந்திருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான
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கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ சார்ந்திருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். 21 யாக்ேகாபின் குடும்பத்தில்
மீதியுள்ள ஜனங்கள் மீண்டும் வல்லைமமிக்க
ேதவைனப் பின்பற்றுவார்கள்.

22 உங்கள் ஜனங்கள் மிகுதியானவர்கள். அவர்கள்
கடற்கைரயின் மணைலப்ேபான்றவர்கள். ஆனால்
ெகாஞ்சம் ஜனங்கேள ேதவனிடம் திரும்பி
வருவார்கள். ஆனால் முதலில் உனது நாடு
அழிக்கப்படும். நாட்ைட அழித்துவிடுவதாக ேதவன்
அறிவித்திருக்கிறார். பிறேக, நாட்டுக்கு நன்ைம
வந்து ேசரும். இது ஆறு நிரம்பிவருவது ேபான்றது.
23 சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர், நிச்சயமாக இந்த நாட்ைட அழிப்பார்.

24 எனது ஆண்டவராகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், “சீேயான் மைலயில் வாழும் என் ஜனங்கேள,
அசீரியாவுக்கு அஞ்சேவண்டாம்! முன்பு உங்கைள
எகிப்து அடித்ததுேபான்று அது அடிக்கும்.
உங்கைளக் காயப்படுத்த அசீரியா தடிையப்
பயன்படுத்தியது ேபான்று அது இருக்கும். 25 ஆனால்
சிறிது காலத்தில் என் ேகாபம் நிறுத்தப்படும்.
அசீரியா உங்கைளப்ேபாதுமான அளவிற்குத்
தண்டித்துவிட்டது என்று நான் திருப்தி அைடேவன்”
என்றார். 26 பிறகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
அசீரியாைவ ஒரு சவுக்கால் அடிப்பார். கடந்த
காலத்தில், கர்த்தர் மீதியானியர்கைள காகத்தின்
பாைற அருகில் ேதாற்கடித்தார். கர்த்தர்
அசீரியாைவத் தாக்குவதுப்ேபால் இருக்கும். முன்பு
கர்த்தர் எகிப்ைதத் தண்டித்தார். அவர் தன் தடிையக்
கடலுக்குேமல் ஓங்கினார். தம் ஜனங்கைள
எகிப்திலிருந்து அைழத்து வந்தார். அது
அசீரியாவிலிருந்து கர்த்தர் தம் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றியது ேபாலேவ இருக்கும்.

27 உங்களுக்கு அசீரியா துன்பங்கைளக்
ெகாண்டுவரும். அந்தத் துன்பங்கள் உங்கள் ேதாளில்
நுகம் ைவத்துத் தாங்குகிற அளவிற்கு இருக்கும்.
ஆனால், அந்த நுகமானது உங்கள் ேதாளில் இருந்து
விலக்கப்படும். அந்நுகம் ேதவனால் உைடக்கப்படும்.

இஸ்ரேவலுக்குள் அசீரியப் பைடகள் நுைழதல்
28 பைடயானது “ஆயாத்து” அருகில் நுைழயும்.
அப்பைட மிக்ேரான்வைர கடந்துெசல்லும். அப்பைட
மிக்மாசிேல தன் உணவுப் ெபாருட்கைள
ைவத்திருக்கும். 29 அப்பைட ஆற்ைற மாபாலில்
“கடக்கும்” அது ேகபாவில் தூங்கும். ராமா அைதப்
பார்த்து அஞ்சும், சவுலின் ஊராகிய கிபியாவின்
ஜனங்கள் ஓடிச்ெசல்வார்கள்.

30 பாத் காலீேம சத்தமிட்டு அழு! லாயீஷா கவனி.
ஆனேதாத்ேத பதில் ெசால்! 31 மத்ேமனாலின்
ஜனங்கள் ஓடிப்ேபானார்கள். ேகபிமின் ஜனங்கள்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 32 இந்நாளில்,
பைடயானது ேநாபிேல நிறுத்தப்படும்.
அப்பைடயானது எருசேலம் மைலயான சீேயானுக்கு
எதிராகப்ேபாரிடத் தயார் ெசய்யும்.

33 கவனி! சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய எனது
ஆண்டவர், அசீரியா என்னும் மரத்ைத ெவட்டித்
தள்ளுவார். கர்த்தர் தமது ெபரும் பலத்தால்
இதைனச் ெசய்துமுடிப்பார். ெபரிய முக்கிய
ஜனங்கள் ெவட்டி வீசப்படுவார்கள். அவர்கள்
முக்கியம் இல்லாமல் ேபாவார்கள். 34 கர்த்தர்

அக்காட்டிைனத் தனது ேகாடரியால் ெவட்டுவார்.
லீபேனானில் உள்ள (முக்கிய ஜனங்களான) ெபரிய
மரங்களும் விழும்.

சமாதானத்தின் ராஜா வந்துெகாண்டிருக்கிறார்

ஈசாய் என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு
குழந்ைத துளிர் ேதான்றி வளரத்
ெதாடங்கியது. அந்தக் கிைளயானது

ஈசாயின் குடும்பத்தில் ேவரிலிருந்து ேதான்றி
வளரும். 2 கர்த்தருைடய ஆவி அந்தச் சிறு
(பிள்ைளயின்) துளிர்ேமல் இருக்கும். ஆவியானவர்
ஞானம், புரிந்துெகாள்ளுதல், வழிநடத்துதல்,
வல்லைம ேபான்றவற்ைறத் தருகிறார். ஆவியானவர்
அந்த பிள்ைளக்கு கர்த்தைரத் ெதரிந்துெகாள்ளவும்,
அவைர மதிக்கவும் உதவுவார். 3 இந்தப் பிள்ைள
கர்த்தருக்கு மரியாைத ெகாடுக்கும். பிள்ைளைய
இது மகிழ்ச்சி உைடயதாகச் ெசய்யும்.
அவர் தமது கண்கண்டபடி நியாயம்தீர்க்கமாட்டார்.
அவர் தமது காதில் ேகட்டபடி தீர்ப்பு
அளிக்கமாட்டார். 4 அவர் ஏைழ ஜனங்கைள
நீதியுடனும் ெபாறுைமயுடனும் நியாயம்தீர்ப்பார்.
இந்த நாட்டிலுள்ள ஏைழ ஜனங்களுக்குச் சரியாகத்
தீர்ப்பு ெசய்து காரியங்கைளச் ெசய்வார். அவர்
ஜனங்கைள அடிக்கேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்தால், பிறகு அவர் கட்டைளயிடுவார், அந்த
ஜனங்கள் அடிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் மரிக்க
ேவண்டும் என்று அவர் முடிவு ெசய்தால், அவர்
கட்டைளயிட, பாவிகள் ெகால்லப்படுவார்கள்.
நன்ைமயும் நீதியும் இந்தக் குழந்ைதக்குப் பலத்ைதக்
ெகாடுக்கும். அைவ அவருக்கு இடுப்ைபச்சுற்றிக்
கட்டப்படும் கச்ைசையப்ேபால இருக்கும்.

6 அப்ேபாது, ஓநாய்கள் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு
சமாதானமாய் வாழும், புலிகள் ெவள்ளாட்டுக்
குட்டிகேளாடு சமாதானமாய் படுத்துக்ெகாள்ளும்.
கன்றுக்குட்டியும் இளஞ்சிங்கமும் காைளயும்
சமாதானமாக ஒேர இடத்தில் வாழும். ஒரு சிறு
பிள்ைள அைவகைள வழிநடத்துவான். 7 பசுக்களும்
கரடியும் சமாதானமாக ேசர்ந்து ேமயும். அவற்றின்
குட்டிகள் ஒன்ைறெயான்று காயப்படுத்தாமல்
ேசர்ந்து படுத்துக்ெகாள்ளும். சிங்கமானது,
பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தின்னும். பாம்புகளும்
கூட ஜனங்கைளக் கடிக்காது. 8 ஒரு குழந்ைத
நல்லபாம்பின் புற்றினருகில் விைளயாட முடியும். ஒரு
குழந்ைத ஒரு விஷமிக்க பாம்பின் துைளயில் ைகைய
விடமுடியும்.

9 இைவயைனத்தும் சமாதானத்ைதக் காட்டும்.
ஒருவரும் மற்றவைரத் துன்புறுத்தமாட்டார்கள்.
எனது பரிசுத்தமான மைலயிலுள்ள ஜனங்கள்
ெபாருட்கைள அழிக்க விரும்பமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய கர்த்தைர
அறிந்திருக்கின்றனர். கடல் நிைறய தண்ணீர்
இருப்பது ேபான்று அவர்களிடம் கர்த்தைரப்பற்றிய
அறிவு நிைறந்திருக்கும்.

10 அப்ேபாது, ஈசாயின் குடும்பத்தில் இருந்து
ஒருவர் வருவார். அவர் ஒரு ெகாடிையப்ேபால
இருப்பார்.

“அக்ெகாடி” அைனத்து நாடுகைளயும் காட்டி
அவைரச் சுற்றிவரும். நாடுகெளல்லாம் தான் ெசய்ய
ேவண்டியைதப்பற்றி அவரிடம் ேகட்கும். அவர்
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இருக்கின்ற இடெமல்லாம் மகிைம
நிைறந்திருக்கும்.

11 அப்ேபாது, என் ஆண்டவரான ேதவன், மீண்டும்
தமது ைகைய உயர்த்தி மீதியான ஜனங்கைள
அைழத்துக்ெகாள்வார். இதைன ேதவன் இரண்டாம்
முைறயாகச் ெசய்கின்றார். (இவர்கள் ேதவனுைடய
ஜனங்கள். இவர்கள் அசீரியா, வட எகிப்து, ெதன்
எகிப்து, எத்திேயாப்பியா, ஏலாம், பாபிேலானியா,
ஆமாத், மற்றும் தூர நாடுகளிலும்
மீதியாயிருந்தவர்கள்). 12 ேதவன் இந்தக்
“ெகாடிைய” அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
அைடயாளமாக ஏற்றுவார். யூதா மற்றும்
இஸ்ரேவலில் உள்ள ஜனங்கள் தம்
நாட்ைடவிட்டுப்ேபாகும்படி
பலவந்தப்படுத்தப்படுவார்கள். ஜனங்கள் பூமியில்
உள்ள தூரநாடுகளுக்ெகல்லாம் சிதறிப்ேபானார்கள்.
ஆனால் ேதவன் அைனவைரயும் ஒன்று ேசர்ப்பார்.

13 அப்ேபாது, எப்பிராயீம் யூதாவின் மீது
ெபாறாைமெகாள்ளாது. யூதாவில் எந்தப் பைகவரும்
விடுபடமாட்டார்கள். யூதா எப்பிராயீமுக்கு எவ்விதத்
துன்பமும் ெகாடுக்காது.

14 ஆனால் எப்பிராயீமும் யூதாவும்
ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்குவார்கள். இந்த இரு
நாடுகளும் சிறு மிருகங்கைளப் பிடிக்கும்
பறைவகைளப்ேபான்று ேசர்ந்து பறக்கும். அவர்கள்
இருவரும் கிழக்கு நாட்டு ஜனங்களின் ஐசுவரியத்ைத
ெகாள்ைளயிடுவார்கள். எப்பிராயீமும் யூதாவும்
ஏேதாம், ேமாவாப் மற்றும் அம்ேமான் ஜனங்கைளக்
கட்டுப்படுத்துவார்கள்.

15 கர்த்தர் ேகாபங்ெகாண்டு எகிப்திலுள்ள
கடைல இரண்டாகப் பிளந்தார். இதுேபால, கர்த்தர்
தனது ைகைய ஐபிராத்து ஆற்றின் ேமல் அைசப்பார்.
அவர் ஆற்ைற அடித்ததும் அது ஏழு சிறு ஆறுகளாகப்
பிரியும். இந்தச் சிறு ஆறுகள் ஆழம் குைறந்தைவ.
இவற்றில் ஜனங்கள் தம் பாதரட்ைசச் கால்கேளாடு
எளிதாக நடந்துேபாகலாம். 16 ேதவனுைடய
ஜனங்கள் அசீரியாைவ விட்டுச் ெசல்ல ஒரு பாைத
கிைடக்கும். இது ேதவன் எகிப்ைத விட்டு
ஜனங்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவந்ததுேபால
இருக்கும்.

ேதவைனத் துதிக்கும் பாடல்

அப்ேபாது நீ கூறுவாய்,
“கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்
நீர் என் மீது ேகாபமாக இருந்தீர்.

ஆனால் இப்ேபாது ேகாபமாக இருக்க ேவண்டாம்!
என் மீது உமது அன்ைபக் காட்டும்.”

2 என்ைன ேதவன் காப்பாற்றுகிறார்.
நான் அவைர நம்புகிேறன். நான் அஞ்சவில்ைல.
அவர் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
கர்த்தராகிய ேயேகாவா எனது ெபலம்.
அவர் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார்.
நான் அவைரத் துதிக்கும் பாடல்கைளப்

பாடுகிேறன்.
3 உனது தண்ணீைர இரட்சிப்பின்
ஊற்றுகளிலிருந்து ெபற்றுக்ெகாள்.
பிறகு நீ மகிழ்ச்சியாய் இருப்பாய்.

4 பிறகு நீ கூறுவாய்:

“கர்த்தைரத் துதியுங்கள்! அவரது நாமத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்
அவர் ெசய்தவற்ைற அைனத்து ஜனங்களிடமும்
கூறுங்கள்!”

5 கர்த்தைரத் துதிக்கும் பாடல்கைளப் பாடுங்கள்!
ஏெனன்றால், அவர் ெபரிய ெசயல்கைளச்

ெசய்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் ேதவனுைடய ெசயல்கைளக்
குறித்த ெசய்திையப் பரப்புங்கள்.
எல்லா ஜனங்களும் இதைன அறியும்படி

ெசய்யுங்கள்.
6 சீேயானின் ஜனங்கேள, இந்த
காரியங்கைளப்பற்றிச் சத்தமிடுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் பலமிக்க வழியில்

உங்கேளாடு இருக்கிறார். எனேவ மகிழ்ச்சிேயாடு
இருங்கள்!

பாபிேலானுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

ஆேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயாவுக்கு
ேதவன் பாபிேலான்பற்றிய ேசாகச்
ெசய்திையக் காட்டினார்.

2 ேதவன், “எதுவும் வளராத அந்த இடத்தில், மைல
மீது ெகாடிைய ஏற்றுங்கள்.
அந்த மனிதர்கைள அைழயுங்கள்.
உங்கள் ைககைள அைசயுங்கள்.
அவர்கள் முக்கியமானவர்களுைடய வாசல்களில்

நுைழயும்படி கூறுங்கள்!” என்றார்.
3 ேதவன்: “நான் அவர்கைள ஜனங்களிடமிருந்து
பிரித்திருக்கிேறன்.
நாேன அவர்களுக்கு ஆைணயிடுேவன்.
நான் ேகாபமாக இருக்கிேறன்.
ஜனங்கைளத் தண்டிக்க எனது மிகச்

சிறந்தவர்கைள கூட்டிச்ேசர்த்ேதன். மகிழ்ச்சியுள்ள
இவர்கைளப்பற்றி ெபருமிதமைடகிேறன்!

4 மைலகளில் உரத்த சத்தம் உள்ளது.
அச்சத்தத்ைத கவனியுங்கள்! அது பல

மனிதர்களின் சத்தம் ேபாலுள்ளது.
பல அரசாங்கங்களிலிருந்து ஜனங்கள் அங்கு
கூடியிருக்கின்றார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தம் பைடகைளக்

கூட்டியிருக்கிறார்.
5 கர்த்தரும் அவரது பைடகளும் தூர
நாடுகளிலிருந்து வந்துள்ளனர்.
அவர்கள் பூமியின் எல்ைலகளுக்கு அப்பாலிருந்து

வருகிறார்கள்.
கர்த்தர் தன் ேகாபத்ைதக் காட்ட இவர்கைள
ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துகிறார்.
இந்தப் பைட முழு நாட்ைடயும் அழிக்கும்”

என்றார்.
6 கர்த்தருைடய விேசஷ நாள் ெநருங்குகிறது.
எனேவ அழுங்கள். உங்களுக்காகச் ேசாகமாக
இருங்கள். பைகவர்கள் உங்கள் ெசல்வங்கைளப்
பறிக்கும் காலம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது. சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவன் இதைன நிைறேவற்றுவார். 7

ஜனங்கள் தம் ைதரியத்ைத இழப்பார்கள்.
ஜனங்கைள அச்சம் ெபலவீனப்படுத்தும்.

8 ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சுவார்கள். இந்த அச்சம்
அவர்களின் வயிற்றில் பிரசவ ேவதைனேபான்ற
துன்பத்ைதத் தரும். அவர்களின் முகங்கள்
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ெநருப்ைபப்ேபான்று சிவக்கும். ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து பிரமித்துப்ேபாவார்கள். காரணம்
எல்லாருைடய முகங்களிலும் அச்சம்
நிரம்பியிருக்கும்.

பாபிேலானுக்கு எதிரான ேதவனுைடய தீர்ப்பு
9 பார்! கர்த்தருைடய விேசஷ நாள் வருகிறது!
இது பயங்கரமான நாள். ேதவன் மிகவும் ேகாபம்
அைடந்து, நாட்டிைன அழிப்பார். பாவம் ெசய்த
அைனவைரயும் ேதவன் அழித்துப்ேபாடுவார். 10

வானம் இருட்டாகும். சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஒளி வீசாது.

11 ேதவன் கூறுகிறார்: “உலகத்திற்கு ேகடு ஏற்பட
நான் காரணமாக இருப்ேபன். ெகட்டவர்கைள
அவர்களது பாவத்துக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஆணவம்
ெகாண்டவர்கள் தங்கள் ஆணவத்ைத விடும்படி
ெசய்ேவன். மற்றவர்களுக்கு அற்பமாகத் ெதரியும்படி
ெசயல்புரிகிறவர்களின் வாயாட்டத்ைத நான்
தடுப்ேபன். 12 ெகாஞ்சம்ேபர் மட்டுேம
விடுபடுவார்கள். அதிகம் ேபர் இருக்கமாட்டார்கள்.
தங்கத்ைதப்ேபான்று அரிதாக இருப்பார்கள்.
இவர்கள் சுத்தமான தங்கத்ைதவிட
விைலமதிப்புள்ளவர்கள். 13 எனது ேகாபத்தால்
வானத்ைத நடுங்கைவப்ேபன். பூமி தன்
இடத்திலிருந்து நகரும்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் தன் ேகாபத்ைதக் காட்டும் நாளில் இைவ
அைனத்தும் நிைறேவறும். 14 பிறகு, காயம்பட்ட
மாைனப்ேபால, பாபிேலாைன விட்டு ஜனங்கள்
ஓடுவார்கள். ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப்ேபால,
அவர்கள் ஓடுவார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் திரும்பி
தங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கும் ஜனங்களிடமும்
ஓடுவார்கள். 15 ஆனால் பாபிேலானிய ஜனங்கைளப்
பைகவர்கள் துரத்துவார்கள். பைகவன் ஒருவைனப்
பிடிக்கும்ேபாது, அவைன வாளால் ெகால்வான். 16

அவர்களது வீடுகளிலுள்ள அைனத்தும்
களவாடப்படும். அவர்களின் மைனவிகள்
கற்பழிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின் சிறிய
குழந்ைதகள், ஜனங்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அடித்துக்
ெகால்லப்படுவார்கள். 17 ேதவன் கூறுகிறார்: “கவனி,
மீதியானியப் பைடகள் பாபிேலாைனத் தாக்க நான்
காரணமாக இருப்ேபன். மீதியானியப் பைடகளுக்குப்
ெபான்னும், ெவள்ளியும் ெகாடுத்தாலும்கூட தங்கள்
தாக்குதைல நிறுத்தாது. 18 பாபிேலானிலுள்ள
இைளஞர்கைளப் பைட வீரர்கள் தாக்கிக்
ெகால்வார்கள். பைட வீரர்கள் குழந்ைதகளிடம்
இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். பைட வீரர்கள் சிறு
பிள்ைளகளிடமும் தயேவாடு இருக்கமாட்டார்கள்.
பாபிேலான் அழிக்கப்படும். அது ேசாேதாம்
ெகாேமாரா ஆகியவற்றின் அழிைவப்ேபால்
இருக்கும். ேதவன் இந்த அழிவுக்குக் காரணமாக
இருப்பார். எதுவும் விடுபடாது. 19 எல்லா
இராஜ்யங்கைளயும்விட பாபிேலான் மிகவும்
அழகானது. பாபிேலானிய ஜனங்கள் தமது
நகரத்ைதப்பற்றிப் ெபருைமேயாடு இருக்கிறார்கள்.
20 ஆனால் ெதாடர்ந்து பாபிேலான் அழகுைடயதாக
இருக்காது. வருங்காலத்தில் அங்கு ஜனங்கள்
ெதாடர்ந்து வாழமாட்டார்கள். அேரபியர்கள் அங்ேக
தமது கூடாரங்கைள அைமக்கமாட்டார்கள்.

ேமய்ப்பர்கள் தங்கள் ஆடுகைள அங்ேக
ேமய்ச்சலுக்குக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். 21

அங்ேக வனாந்திரத்திலுள்ள காட்டு மிருகங்கள்
மட்டுேம வாழும். பாபிேலானின் வீடுகளில் ஜனங்கள்
வசிக்கமாட்டார்கள். வீடு முழுவதும் ஆந்ைதகளும்,
ெபரிய பறைவகளும் வசிக்கும். காட்டு ஆடுகள்
வீடுகளில் விைளயாடும். 22 காட்டு நாய்களும்,
நரிகளும் பாபிேலானில் மிகப்ெபரிய அழகான
கட்டிடங்களில் ஊைளயிடும். பாபிேலான் அழியும்.
பாபிேலானின் முடிவு அருகிலுள்ளது. பாபிேலானின்
அழிைவ நான் தாமதமாக்க விடமாட்ேடன்” என்று
ேதவன் கூறுகிறார்.

இஸ்ரேவலர்கள் விட்டிற்குத் திரும்புவார்கள்

வருங்காலத்தில், கர்த்தர் மீண்டும்
யாக்ேகாபிடம் தமது அன்ைபக் காட்டுவார்.
கர்த்தர் மீண்டும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுப்பார். அந்த ேநரத்தில், கர்த்தர் அந்த
ஜனங்களுக்கு அவர்களின் நாட்ைடக் ெகாடுப்பார்.
பிறகு யூதரல்லாத ஜனங்கள் யூத ஜனங்கேளாடு
தாங்களாகேவ ேசர்ந்துெகாள்வார்கள். இரண்டு
ஜனங்களும் ேசர்ந்து ஒேர குடும்பமாக யாக்ேகாபின்
குடும்பமாக ஆவார்கள். 2 அந்த நாடுகள், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள மீண்டும் இஸ்ரேவல் நாட்டிற்குக்
ெகாண்டு ெசல்லும். மற்ற நாடுகளில் உள்ள அந்த
ஆண்களும், ெபண்களும் இஸ்ரேவலருக்கு
அடிைமகளாக ஆவார்கள். கடந்த காலத்தில் அந்த
ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தமது
அடிைமகளாக இருக்க வற்புறுத்தினார்கள். ஆனால்
இந்தக் காலத்தில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த
நாடுகைளத் ேதாற்கடித்து, அவர்கள் ேமல் ஆட்சி
ெசய்கின்றனர். 3 கர்த்தர் உங்களது கடின
ேவைலகைள எடுத்துப்ேபாட்டு உங்களுக்கு
ஆறுதைலத் தருவார். கடந்த காலத்தில் நீங்கள்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். மனிதர்கள் உங்கைளக்
கடினமான ேவைல ெசய்யும்படி வற்புறுத்தினார்கள்.
ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் கடின ேவைலகைள
முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருவார்.

பாபிேலானிய ராஜாைவப்பற்றிய பாடல்
4 அந்த ேநரத்தில், பாபிேலான் ராஜாைவப்பற்றிய
இந்தப் பாடைல பாடத் துவங்குங்கள்:
ராஜா நம்ைம ஆளும்ேபாது, ஈனமாக ஆண்டான்.
ஆனால் இப்ேபாது அவனது ஆட்சி

முடிந்துவிட்டது.
5 கர்த்தர் தீய ராஜாக்களின் ெகாடுங்ேகாைல
உைடப்பார்.
கர்த்தர் அவர்களின் அதிகாரத்ைத

எடுத்துக்ெகாள்வார்.
6 ேகாபத்தில் பாபிேலானிய ராஜா ஜனங்கைள
அடித்தான்.
ஜனங்கைள அடிப்பைத அவன் ஒருேபாதும்

நிறுத்தவில்ைல.
அத்தீய ராஜா ஜனங்கைளக் ேகாபத்துடன்
ஆண்டான்.
அவன் எப்ெபாழுதும் ஜனங்கைளத்

துன்புறுத்துவைத நிறுத்தவில்ைல.
7 ஆனால் இப்ெபாழுது, முழு நாடும்
ஓய்ெவடுக்கிறது. நாடு அைமதியாக உள்ளது.
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இப்ெபாழுது ஜனங்கள் ெகாண்டாடத்
துவங்குகின்றனர்.

8 நீ தீய ராஜாவாக இருந்தாய்.
இப்ெபாழுது நீ முடிந்து ேபானாய்.
ைபன் மரங்களும் கூட மகிழ்ச்சியாய் உள்ளன.
லீபேனானில் உள்ள ேகதுரு மரங்களும்

மகிழ்ச்சியாய் உள்ளது.
“ராஜா எங்கைள ெவட்டிச் சாய்த்தான்.
ஆனால் இப்ெபாழுது ராஜாேவ விழுந்துவிட்டான்.
அவன் இனி ஒருேபாதும் நிற்கமாட்டான்” என்று

மரங்கள் ெசால்கின்றன.
9 மரணத்தின் இடமான பாதாளம் அதிர்கிறது.
ஏெனன்றால் நீ வந்துெகாண்டிருக்கிறாய்.
உனக்காக பூமியில் இருந்த அைனத்துத்
தைலவர்களின் ஆவிகைளயும்
பாதாளம் எழுப்பிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
ராஜாக்கைள அவர்களின் சிங்காசனத்திலிருந்து
பாதாளம் எழுந்து நிற்கச்

ெசய்துெகாண்டிருக்கிறது.
உன் வருைகக்காக அைவ தயாராக உள்ளன.

10 இந்த அைனத்துத் தைலவர்களும் உன்ைனக்
ேகலிெசய்வார்கள்.

“இப்ெபாழுது எங்கைளப்ேபான்று நீயும் மரித்த
உடல்.
இப்ெபாழுது நீ சரியாக எங்கைளப்ேபான்ேற

இருக்கிறாய்” என்று அவர்கள் ெசால்வார்கள்.
11 உங்கள் தற்ெபருைம பாதாளத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்கும்.
உங்கள் சுரவீைணகளிலிருந்து வரும் இைச,

உங்கள் ெபருைமக்குரிய ஆவியின் வரைவப்பற்றிக்
கூறும்.
பூச்சிகள் உங்கள் உடைல உண்ணும்.
பூச்சிகளின்ேமல் படுக்ைகையப்ேபால் நீ

படுத்திருப்பாய்.
புழுக்கள் உங்கள் உடைலப் ேபார்ைவையப்ேபால்

மூடும்.
12 நீ விடிெவள்ளிையப்ேபால் இருந்தாய்.
ஆனால், நீ வானத்திலிருந்து விழுந்துவிட்டாய்.
கடந்த காலத்தில், பூமியில் உள்ள எல்லா
நாடுகளும், உனக்குமுன் பணிந்திருந்தது.
ஆனால், இப்ேபாது நீ ெவட்டித்

தள்ளப்பட்டிருக்கிறாய்.
13 நீ எப்ெபாழுதும் உனக்குள்ேளேய,
“நான் மிக உன்னதமான ேதவைனப்ேபாலாேவன்.
நான் வானங்களுக்கு ேமேல ேபாேவன்.
நான் எனது சிங்காசனத்ைத ேதவனுைடய

நட்சத்திரங்களுக்கு ேமல் ைவப்ேபன்.
நான் பரிசுத்தமான மைலயான சாேபான் மீது
அமர்ேவன்.
நான், அந்த மைலேமேல ெதய்வங்கைளச்

சந்திப்ேபன்.
14 நான், ேமகங்களிலுள்ள பலிபீடத்திற்கு
ஏறிப்ேபாேவன்.
நான் மிக உன்னதமான ேதவைனப்ேபால் ஆேவன்”

என்று ெசான்னாய்.
15 ஆனால் அது நைடெபறவில்ைல.
நீ ேதவேனாடு வானத்துக்குப்ேபாகவில்ைல.
நீ மரணத்தின் இடமான பாதாளத்தின்

பள்ளத்துக்குத் தள்ளப்பட்டாய்.
16 ஜனங்கள் உன்ைனக் கவனிக்கிறார்கள்.

உன்ைனப்பற்றி சிந்திக்கிறார்கள்.
நீ ஒரு மரித்துப்ேபான உடல் என்று ஜனங்கள்
பார்க்கின்றனர் ஜனங்கள் ெசால்லுகிறார்கள்,

“பூமியிலுள்ள அைனத்து அரசுகைளயும் ெபரும்
பீதிக்கு உள்ளாக்கிய அேத மனிதன் இவன்தானா?

17 இேத மனிதன்தான் நகரங்கைள அழித்து,
நாடுகைள வனாந்திரமாகச் ெசய்தவனா?
இேத மனிதன்தான் ேபாரில் ஜனங்கைளச்
சிைறப்பிடித்து
அவர்கைளத் தங்கள் வீடுகளுக்குப்ேபாகவிடாமல்

ெசய்தவனா?”
18 பூமியில் ஒவ்ெவாரு ராஜாவும் மகிைமேயாடு
மரித்திருக்கின்றனர்.
ஒவ்ெவாரு ராஜாவும் தனது ெசாந்தக்

கல்லைறைய ைவத்திருக்கிறான்.
19 ஆனால் தீய ராஜாவாகிய நீ, உனது
கல்லைறயிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டாய்.
நீ மரத்திலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கிைளையப்ேபால்

ெவட்டித் தூர எறியப்பட்டாய்.
நீ ேபார்க்களத்தில் விழுந்து மரித்த
மனிதைனப்ேபாலிருக்க மற்ற வீரர்கள்
மிதித்துக்ெகாண்டு ெசன்றனர்.
இப்ெபாழுது, நீ மற்ற மரித்த

மனிதர்கைளப்ேபாலிருக்கிறாய்.
கல்லைறத் துணிகளுக்குள் விழுந்து கிடக்கிறாய்.

20 மற்ற ராஜாக்கள் பலர் மரித்திருக்கின்றனர்.
அவர்கள் அைனவரும் தம் ெசாந்தக்

கல்லைறகைள ைவத்துள்ளனர்.
ஆனால், நீ அவர்கேளாடு ேசரமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், நீ உன் ெசாந்த நாட்ைட

அழித்துவிட்டாய்.
நீ உன் ெசாந்த ஜனங்கைளக் ெகான்றாய்.
நீ ெசய்ததுேபால உன் பிள்ைளகள் ெதாடர்ந்து,

அழிவு ேவைலகைளச் ெசய்யமாட்டார்கள். உன்
பிள்ைளகள் நிறுத்தப்படுவார்கள்.

21 அவனது பிள்ைளகைளக் ெகாைல ெசய்யத்
தயாராகுங்கள்.
அவர்களின் தந்ைத குற்றவாளி.
அதனால் அவர்கைளக் ெகால்லுங்கள்.
அவனது பிள்ைளகள் மீண்டும் நாட்டின்

அதிகாரத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
அவர்கள் மீண்டும் தமது நகரங்களால் உலகத்ைத

நிரப்பமாட்டார்கள்.
22 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறினார், “அந்த
ஜனங்களுக்கு எதிராக நான் நின்று
சண்ைடயிடுேவன். புகழ்ெபற்ற நகரமான
பாபிேலாைன நான் அழிப்ேபன். பாபிேலானிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் நான் அழிப்ேபன்.
அவர்களின் பிள்ைளகைளயும்
ேபரப்பிள்ைளகைளயும், ேபரப்பிள்ைளகளின்
பிள்ைளகைளயும் நான் அழிப்ேபன்” என்றார். இைவ
அைனத்ைதயும் கர்த்தர் தாேம கூறினார்.

23 கர்த்தர்: “நான் பாபிேலாைன மாற்றுேவன்.
அந்த இடம் ஜனங்களுக்காக இல்லாமல்
மிருகங்களுக்குரியதாகும். அந்த இடம்
தண்ணீருள்ள பள்ளத்தாக்கு ஆகும். நான் அழிவு
என்னும் துைடப்பத்ைத எடுத்து பாபிேலாைனத்
துைடத்துப்ேபாடுேவன்” என்றார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
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ேதவன் அசீரியாைவயும் தண்டிப்பார்
24 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதிச்
ெசய்திருக்கிறார். “நான் வாக்குறுதிக்
ெகாடுக்கிேறன். நான் நிைனத்தது ேபாலேவ இைவ
அைனத்தும் நிகழும். நான் திட்டமிட்ட வழியிேலேய
இைவ அைனத்தும் சரியாக நிகழும். 25 எனது
நாட்டிலுள்ள அசீரிய ராஜாைவ நான் அழிப்ேபன். என்
மைலகளின்ேமல் அவைன மிதித்துப்ேபாடுேவன்.
அந்த ராஜா எனது ஜனங்கைள அவனது
அடிைமகளாக்கினான். அவர்களின் பின்
கழுத்தின்ேமல் நுகத்தடிையப் பூட்டியிருக்கிறான்.
யூதா ஜனங்களின் கழுத்திலிருந்து அந்தத் தடி
நீக்கப்படும். அந்தப் பாரம் விலக்கப்படும். 26 எனது
ஜனங்களுக்காக நான் திட்டமிட்டுள்ளது இதுதான்.
அைனத்து நாடுகைளயும் தண்டிக்க எனது புயத்ைத
பயன்படுத்துேவன்” என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.

27 கர்த்தர் தனது திட்டத்ைதச்
ெசயல்படுத்தும்ேபாது, அதைன எவரும் தடுக்க
இயலாது. கர்த்தர் தனது ைககைள உயர்த்தி
ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது எவரும் அவைரத்
தடுக்கமுடியாது.

ெபலிஸ்தியாவுக்கான ேதவனுைடய ெசய்தி
28 இந்தத் துன்பச்ெசய்தியானது, ஆகாஸ் ராஜா
மரித்த ஆண்டில் ெகாடுக்கப்பட்டது.

29 ெபல்ஸ்தியா நாேட உன்ைன அடித்த ராஜா
மரித்துப்ேபானதால் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாய்.
ஆனால் நீ உண்ைமயிேலேய மகிழ்ச்சியாக
இருக்கமாட்டாய். அவனது ஆட்சி முடிந்துவிட்டது
என்பது உண்ைம. ஆனால் ராஜாவின் குமாரன் வந்து
ஆட்சி ெசய்வான். இது, ஒரு பாம்பு அைத விட
ஆபத்தான பாம்ைமப் ெபற்றது ேபான்றிருக்கும்.
இந்த புதிய ராஜா விைரவும் ஆபத்தும் ெகாண்டு
பாம்புேபால உங்களுக்கு இருப்பான்.

30 ஆனால் எனது ஏைழ ஜனங்கள் பாதுகாப்புடன்
உணவு உண்பார்கள். அவர்களின் பிள்ைளகளும்
பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். எனது ஏைழ ஜனங்கள்
படுத்திருந்து பாதுகாப்ைப உணர்வார்கள். ஆனால்
உனது குடும்பத்ைத நான் பட்டினிேயாடு ெகால்ேவன்.
மீதியுள்ள உனது ஜனங்கள் மடிந்துப்ேபாவார்கள்.

31 நகர வாசலருகில் உள்ள ஜனங்கேள,
கதறுங்கள்!
நகரத்திலுள்ள ஜனங்கேள, கதறுங்கள்!
ெபலிஸ்தியாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
நடுங்குவார்கள்.
உங்கள் ைதரியம் சூடான ெமழுகுேபால்

உருகிவிடும்.
வடக்ேக பாருங்கள்!
அங்ேக புழுதி ேமகம் இருக்கிறது!
அசீரியாவிலிருந்து பைடெயான்று
வந்துெகாண்டிருக்கிறது!
அந்தப் பைடயிலுள்ள அைனவரும் பலம்

ெகாண்டவர்கள்!
32 அந்தப் பைட தம் நாட்டிற்கு தூதுவர்கைள
அனுப்பும்.
அந்தத் தூதுவர்கள் தம் ஜனங்களிடம்,

“ெபலிஸ்தியா ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.
ஆனால் கர்த்தர் சீேயாைனப் பலப்படுத்தினார்.

அவரது ஏைழ ஜனங்கள் அங்கு பாதுகாப்பாக
இருக்கிறார்கள்” என்று அறிவிப்பார்கள்.

ேமாவாபிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

இது ேமாவாையப்பற்றி துக்கமான ெசய்தி.
ஒரு இரவு, ஆர், ேமாவாப்
ஆகியவற்றிலிருந்து பைடகள்

ெசல்வங்கைள எடுத்தனர்.
அந்த இரவில் நகரம் அழிக்கப்பட்டது.
ஒரு இரவு, கீர், ேமாவாப் ஆகியவற்றிலிருந்து
பைடகள் ெசல்வங்கைள எடுத்தனர்.
அந்த இரவில் நகரம் அழிக்கப்பட்டது.

2 ராஜாவின் குடும்பத்தினரும் தீேபானின்
ஜனங்களும் அழுவதற்குத் ெதாழுதுெகாள்கிற
இடங்களுக்குப்ேபானார்கள்.
ேமாவாப்பின் ஜனங்கள் ேநேபாவுக்காகவும்

ேமெதபாவுக்காகவும் அழுதனர்.
ஜனங்கள் தம் தைலகைளயும், தாடிகைளயும்

மழித்துக்ெகாண்டு
அவர்கள் துக்கமாக இருப்பதாகக் காட்டினர்.

3 ேமாவாபின் எல்லா இடங்களிலும் வீட்டுக்
கூைரகளிலும், ெதருக்களிலும்,
ஜனங்கள் துக்கத்தின் ஆைடகைள அணிந்து

அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
4 எஸ்ேபான் மற்றும் எெலயாேல நகர ஜனங்கள்
உரத்து அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
ெவகு ெதாைலவிலுள்ள யாகாஸ் நகரம் வைர

அவர்களின் சத்தங்கைள நீ ேகட்கலாம்.
பைடவீரர்களும்கூட கதறுகிறார்கள்.
அவர்கள் அச்சத்தால்

நடுங்கிக்ெகாண்ருக்கிறார்கள்.
5 ேமாவாபுக்காக எனது இதயம் துயரத்ேதாடு
அழுகிறது.
ஜனங்கள் பாதுகாப்புக்காக

ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ெவகு ெதாைலவில் உள்ள ேசாவாருக்கு
ஓடுகிறார்கள்.
அவர்கள் எக்லாத் ெசலிஸ்ஸியாவுக்கு

ஓடுகிறார்கள். லூகித்துக்குப்ேபாகும்
மைலப்பாைதயில் அவர்கள் ஏறிப்ேபாகும்ேபாது
அழுகிறார்கள்.
ஓேரானாயீமின் வழியில் அவர்கள் நடந்து

ெசல்லும்ேபாது மிக உரத்து அழுகிறார்கள்.
6 ஆனால் நிம்ரீம் புருக் பாைலவனமாகக்
காய்ந்திருக்கிறது.
அைனத்து தாவரங்களும் காய்ந்துள்ளன. எதுவும்

பசுைமயாக இல்ைல.
7 எனேவ, ஜனங்கள் தமக்குச்
ெசாந்தமானவற்ைறச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு
ேமாவாைப விட்டு விலகுகிறார்கள்.
அவர்கள் அவற்ைறச் சுமந்துெகாண்டு

பாப்லர்கிரீக்கின் எல்ைலையக் கடக்கின்றனர்.
8 ேமாவாபின் எல்லா இடங்களிலும் அழுைகையக்
ேகட்கலாம்.
ெவகு ெதாைலவிலுள்ள எக்லாயிம் வைர ஜனங்கள்

அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
ெபேரலீம் நகரத்தில் ஜனங்கள்

அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
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9 தீேமானின் தண்ணீரானது இரத்தத்தால்
நிைறந்திருக்கும்.
தீேமானுக்கு ேமலும் அதிகக் ேகடுகைள நான்

(கர்த்தர்) ெகாண்டுவருேவன்.
ேமாவாபில் வாழ்கிற சில ஜனங்கள்
பைகவரிடமிருந்து தப்பியிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கைள உண்ண சிங்கங்கைள

அனுப்புேவன்.
நீங்கள் நாட்டின் ராஜாவுக்கு அன்பளிப்ைப
அனுப்பேவண்டும். நீங்கள் ேசலாவிலிருந்து
வனாந்தரம் வழியாக சீேயான்

குமாரத்தியின் மைலக்கு (எருசேலம்) ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிைய அனுப்புங்கள்.

2 ேமாவாபின் ெபண்கள் அர்ேனான் ஆற்ைற கடக்க
முயன்றனர்.
அவர்கள் உதவிக்காக ஒரு இடத்திலிருந்து

இன்ெனாரு இடத்துக்கு ஓடுகிறார்கள்.
மரத்திலிருந்து கூடு விழுந்த பிறகு, அைத இழந்த

பறைவகைளப்ேபான்றிருக்கின்றனர்.
3 “எங்களுக்கு உதவுங்கள்!
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று எங்களுக்குச்

ெசால்லுங்கள்!
மதிய ெவயிலிலிருந்து நிழலானது எங்கைளக்
காப்பாற்றுவது ேபான்று எங்கள் பைகவரிடமிருந்து
காப்பாற்றுங்கள்.
நாங்கள் எங்கள் பைகவர்களிடமிருந்து

ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
எங்கைள ஒளித்து ைவயுங்கள்.
எங்கைள எமது பைகவர்களிடம்

ஒப்பைடத்துவிடாதீர்கள்
4 ேமாவாபிலிருந்த ஜனங்கள் தங்கள்
வீடுகளிலிருந்து விலக பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.
எனேவ, அவர்கள் உங்கள் நாட்டில் வாழட்டும்.
அவர்களின் பைகவர்களிடமிருந்து அவர்கைள

மைறத்துைவயுங்கள்”
என்று அவர்கள் ெசால்கிறார்கள்.
ெகாள்ைளயானது நிறுத்தப்படும்.
பைகவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.
மற்ற ஜனங்கைளக் காயப்படுத்திய மனிதர்கள்

இந்த நாட்டிலிருந்து ெவளிேய ேபாவார்கள்.
5 பிறகு, புதிய ராஜா வருவார்.
அந்த ராஜா தாவீதின் குடும்பத்திலிருந்து வருவார்.

அவர் உண்ைமயுள்ளவராக இருப்பார்.
அவர் அன்பும் கருைணயும் உள்ளவராக இருப்பார்.
அந்த ராஜா சரியாக நியாயந்தீர்ப்பார்.
அவர் சரியாகவும் நல்லதாகவும் உள்ளவற்ைறேய

ெசய்வார்.
6 ேமாவாபிலுள்ள ஜனங்கள் ெபருைமயும்
ேமட்டிைமயும் ெகாண்டவர்கள் என்று நாங்கள்
ேகள்விப்பட்ேடாம்.
அவர்கள் பிடிவாதமும் தற்ெபருைமயும்

உைடயவர்கள்.
அவர்களின் தற்ெபருைமகள் ெவற்று

வார்த்ைதகளாக உள்ளன.
7 ேமாவாப் நாடு முழுவதுேம இந்த
அகங்காரத்தால் துன்புறும்.
ேமாவாபிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்

அலறுவார்கள், ஜனங்கள் துக்கம் அைடவார்கள்.
அவர்கள் கடந்துேபான காலத்தில் தாங்கள்
ெகாண்டிருந்தவற்றின்ேமல் ஆவல் ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் கிராேரேசத் ஊரில் ெசய்யப்பட்ட அத்தி
அப்பங்கைள விரும்புவார்கள்.

8 எஸ்ேபான் வயல்களும் சிப்மா ஊர் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களும் வளர முடியவில்ைலேய என்று
வருத்தப்படுவார்கள்.
ெவளிநாட்டு ராஜாக்கள் திராட்ைசக் ெகாடிகைள

ெவட்டிப்ேபாட்டனர்.
பைகப் பைடகள் யாேசர் நகரம் வைரயும்
வானந்திரத்திலும் பரவி இருக்கின்றன.
அவர்கள் கடல் வைரயிலும்கூடப் பரவி

இருந்தனர்.
9 “நான் யாேசர் மற்றும் சிப்மா ஜனங்கேளாடு
அழுேவன்,
ஏெனன்றால், திராட்ைசகள்

அழிக்கப்பட்டுவிட்டன.
நான் எஸ்ேபாேன மற்றும் எெலயாேல
ஜனங்கேளாடு அழுேவன்.
ஏெனன்றால், அங்ேக அறுவைட நைடெபறாது.
ேகாைடகாலப் பழங்களும் இல்லாமல் ேபாகும்.
மகிழ்ச்சி ஆரவாரங்களும் இல்லாமல் ேபாகும்.

10 கர்ேமலில் மகிழ்ச்சியும் பாடலும் இராது.
அறுவைடக் காலத்தில் அைனத்து மகிழ்ச்சிையயும்

நிறுத்துேவன்.
திராட்ைசயானது இரசமாக தயாராக உள்ளது.
ஆனால் அைவ வீணாகப்ேபாகும்.

11 எனேவ நான் ேமாவாபுக்காக மிகவும்
வருத்தமாக இருக்கிேறன்.
நான் கிர்ேகேரசுக்காக மிகவும் வருத்தமாக

இருக்கிேறன்.
நான் இந்த நகரங்களுக்காக மிக, மிக

வருத்தமாக இருக்கிேறன்.
12 ேமாவாபிலுள்ள ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளும்
தம் இடங்களுக்குச் ெசல்வார்கள்.
ஜனங்கள் ெஜபம் ெசய்ய முயல்வார்கள்.
ஆனால், என்ன நைடெபறும் என்று பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் ெஜபம் ெசய்யக்கூட முடியாத அளவுக்கு

பலவீனமாக இருப்பார்கள்.”
13 பலமுைற, கர்த்தர் ேமாவாைபப்பற்றிய
இச்ெசய்திகைளச் ெசான்னார். 14 இப்ெபாழுதும்
கர்த்தர் கூறுகிறார்: “மூன்று ஆண்டுகளில், (ஒரு
கூலிக்காரன் தனது காலத்ைத எண்ணுவதுேபான்று)
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் அவர்களின்
தற்ெபருைமக்குரிய ெபாருட்களும் அழிந்துேபாகும்.
அங்கு சிலேர மீதியாக இருப்பார்கள். ஆனால்
அவர்கள் பலராக இருக்கமாட்டார்கள்.”

ஆராமுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

தமஸ்குவிற்கான துயரச் ெசய்தி இது.
தமஸ்குவுக்கு இைவயைனத்தும் நிகழும்
என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“தமஸ்கு இப்ெபாழுது நகரமாக இருக்கிறது.
ஆனால் தமஸ்கு அழிக்கப்படும்.
அழிக்கப்பட்டக் கட்டிடங்கள் மட்டுேம தமஸ்குவில்

இருக்கும்.
2 ஆேராேவரின் நகரங்கைளவிட்டு ஜனங்கள்
விலகுவார்கள்.
காலியான அந்தப் பட்டணங்களில் ஆட்டு

மந்ைதகள் சுதந்திரமாகத் திரியும்.
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அவற்ைறத் ெதாந்தரவு ெசய்ய அங்ேக யாரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.

3 எப்பிராயீமின் (இஸ்ரேவல்) அரணான நகரங்கள்
அழிக்கப்படும்.
தமஸ்குவில் உள்ள அரசு முடிந்துவிடும்.
இஸ்ரேவலுக்கு ஏற்பட்ட அைனத்தும் சீரியாவிற்கு
ஏற்படும்.
முக்கியமான ஜனங்கள் அைனவரும் ெவளிேய

எடுத்துச்ெசல்லப்படுவார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைவ அைனத்தும்

நிகழும்” என்று கூறினார்.
4 “அந்தக் காலத்தில், யாக்ேகாபின் (இஸ்ரேவல்)
ெசல்வம் அைனத்தும் ேபாய்விடும்.
யாக்ேகாபு ேநாய்வாய்ப்பட்டதினால் ெபலவீனமும்

ெமலிவும் ெகாண்ட மனிதைனப்ேபாலாவான்.
5 “அந்தக் காலம் ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கிேல
தானிய அறுவைட நைடெபறுவதுேபால் இருக்கும்.
ேவைலக்காரர்கள் வயலில் வளர்ந்த ெசடிகைள
ேசகரிக்கிறார்கள். பிறகு அவர்கள் ெசடிகளிலிருந்து
தானியக் கதிர்கைள ெவட்டுகிறார்கள். பிறகு
அவர்கள் தானியத்ைதச் ேசகரிக்கின்றனர்.

6 “ஜனங்கள் ஒலிவமரத்தில் அறுவைட
ெசய்வதுேபான்று அந்தக் காலம் இருக்கும்.
ஜனங்கள் ஒலிவ மரத்திலிருந்து ஒலிவக் காய்கைளப்
பறிப்பார்கள். மரத்தின் உச்சியில் சில ஒலிவக்
காய்கைள அவர்கள் விட்டுைவப்பார்கள். நான்கு
அல்லது ஐந்து ஒலிவக் காய்கைள அவர்கள்
உயரத்திலுள்ள கிைளகளில் விட்டுவிடுவார்கள்.
இதுேபாலேவ அந்த நகரங்களுக்கும் ஏற்படும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

7 அந்தக் காலத்தில், ஜனங்கள் தங்கைளப்
பைடத்த ேதவைன ேநாக்கிப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்களின் கண்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரப்
பார்க்கும். 8 அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட
பலிபீடங்களுக்குத் திரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு தங்களால் அைமக்கப்பட்ட
சிறப்பான ேதாட்டங்களுக்கும், பலிபீடங்களுக்கும்
ேபாகமாட்டார்கள்.

9 அந்தக் காலத்தில், ேகாட்ைட நகரங்கள்
எல்லாம் காலியாகும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வருவதற்கு முன்னால் அந்தத் ேதசத்தில் மைலகளும்
காடுகளும் இருந்தது ேபான்று அந்த நகரங்கள்
இருக்கும். கடந்த காலத்தில், அைனத்து
ஜனங்களும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அங்கு வந்துெகாண்டு
இருந்தனர். வரும்காலத்தில் மீண்டும் இந்தத் ேதசம்
காலியாகும். 10 இது நிகழும், ஏெனன்றால்,
உங்கைளப் பாதுகாக்கிற ேதவைன நீங்கள்
மறந்துவிட்டீர்கள். உங்கள் பாதுகாப்புக்குரிய
இடமாக இருக்கும் ேதவைன நீங்கள்
நிைனக்கவில்ைல.
ெவகு ெதாைலவிலுள்ள இடங்களிலிருந்து நீ சில
நல்ல திராட்ைசக் ெகாடிகைளக் ெகாண்டுவந்தாய்.
நீ அவற்ைற நட்டு ைவக்கலாம். ஆனால் அைவ
வளராது. 11 ஒரு நாள் உன் திராட்ைசக்
ெகாடிகைள நடுவாய். அவற்ைற வளர்க்க
முயல்கிறாய். மறுநாள் அக்ெகாடிகள் வளரத்
ெதாடங்கும். ஆனால் அறுவைடக் காலத்தில்
அச்ெசடிகளிலிருந்து பழங்கைளப் பறிக்க ெசல்வாய்.

ஆனால் அைனத்தும் மரித்துப்ேபானைத காண்பாய்.
அைனத்து ெசடிகைளயும் ஒரு ேநாய் அழித்துவிடும்.

12 ஏராளமான ஜனங்கைள விசாரித்துக் ேகள்!
அவர்கள் உரத்து கடல் இைரச்சைலப்ேபான்று

அலறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
சத்தத்ைதக் ேகள், இது கடலில் அைலகள்

ேமாதிக்ெகாள்வைதப்ேபான்றிருக்கும்.
13 ஜனங்களும் அந்த அைலகைளப்ேபான்று
இருப்பார்கள்.
ேதவன் அந்த ஜனங்களிடம் கடுைமயாகப்

ேபசுவார்.
அவர்கள் ெவளிேய ஓடிப்ேபாவார்கள்.
ஜனங்கள் காற்றால் துரத்தப்படுகிற

பதைரப்ேபான்று இருப்பார்கள்.
ஜனங்கள் புயலால் துரத்தப்படுகிற
துரும்ைபப்ேபான்று இருப்பார்கள்.
காற்று அடிக்கும்ேபாது பதர்கள் ெவளிேயறும்.

14 அந்த இரவு, ஜனங்கள் அஞ்சுவார்கள்.
காைலக்கு முன்னால், எதுவும் விடுபடாது.
எனேவ, நம் பைகவர்கள் எதைனயும்
ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள் நம் நாட்டிற்கு வருவார்கள்.
ஆனால் அங்கு எதுவும் இராது.

எத்திேயாப்பியாவிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

எத்திேயாப்பியாைவ அதன் ஆறுகேளாடு
பார். அந்த நாடு பூச்சிகளால்
நிைறந்திருக்கிறது. அவற்றின் சிறகுகளின்

இைரச்சைல உங்களால் ேகட்க முடியும். 2 அந்த
நாடு ஜனங்கைள நாணல் படகுகளில் கடைலக்
கடந்து ெசல்லுமாறு அனுப்பியது.
விைரவாகச் ெசல்லும் தூதர்கேள!
வளர்ச்சியும் பலமும் ெகாண்ட ஜனங்களிடம்

ேபாங்கள்.
(எல்லா இடங்களிலும் உயரமும் பலமும் ெகாண்ட
ஜனங்களிடம் மற்ற ஜனங்கள் பயப்படுவார்கள்.
அவர்கள் வல்லைமமிக்க ேதசத்ைத

உைடயவர்கள்.
அவர்களின் ேதசம் மற்ற ேதசங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கிறது.
ஆறுகளால் பிரிக்கப்படுகிற நாட்டில் அவர்கள்

இருக்கிறார்கள்).
3 அவர்களுக்குக் ெகட்டைவ ஏற்படும் என்று அந்த
ஜனங்கைள எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்.
இந்த உலகிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்

இவர்களுக்கு ஏற்படப்ேபாவைதக் காண்பார்கள்.
மைலயில் ஏற்றப்பட்டக் ெகாடிையப்ேபான்று,
ஜனங்கள் இவற்ைறத் ெதளிவாகப் பார்ப்பார்கள்.
இந்த உலகிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் இந்த

உயர்ந்து வளர்ந்த ஜனங்களுக்கு
நிகழப்ேபாவைதப்பற்றிக் ேகள்விப்படுவார்கள்.
ேபாருக்கு முன் ேகட்கும் எக்காளத்ைதப்ேபான்று

ெதளிவாக அவர்கள் ேகட்பார்கள்.
4 கர்த்தர் என்னிடம், “நான் எனக்காகத் தயார்
ெசய்யப்பட்ட இடத்தில் இருப்ேபன். நான்
நிகழ்பவற்ைற அைமதியாகக் கவனிப்ேபன். அழகான
ஒரு ேகாைட நாளில் நடுப்பகலில் ஜனங்கள் ஓய்வாக
இருப்பார்கள். (இது ெவப்பமுள்ள
அறுவைடக்காலமாக இருக்கும். மைழ
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இல்லாதேபாது, காைலப்பனிமட்டும் இருக்கும்.) 5

பிறகு ஏேதா பயங்கரமான ஒன்று நிகழும். பூக்கள்
மலர்ச்சியைடந்த பிறகுள்ள காலமாக இருக்கும்.
புதிய திராட்ைசகள் ெமாட்டு விட்டு
வளர்ந்துெகாண்டிருக்கும். ஆனால் அறுவைடக்கு
முன்பு, பைகவர்கள் வந்து ெசடிகைள
ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள். பைகவர்கள் ெகாடிகைள
ெவட்டித் தூர எறிவார்கள். 6 திராட்ைசக் ெகாடிகள்
மைலப் பறைவகளுக்கும், காட்டுமிருகங்களுக்கும்
உணவாகக் கிைடக்கும். அக்ெகாடிகளில் பறைவகள்
ேகாைட காலத்தில் தங்கும். மைழக் காலத்தில்
காட்டு மிருகங்கள் அக்ெகாடிகைள உண்ணும்”
என்றார்.

7 அந்த ேநரத்தில், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருக்கு ஒரு விேசஷ காணிக்ைக
ெகாண்டுவரப்படும். இக்காணிக்ைக உயரமும்,
பலமும் ெகாண்ட ஜனங்களிடமிருந்து வரும். (எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள் இந்த உயரமும்
பலமும் ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு அஞ்சுவார்கள்.
அந்த வல்லைம மிக்க ேதசத்ைதக்
ெகாண்டவர்களின் ேதசம் மற்ற ேதசங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும். ஆறுகளால் பிரிக்கப்பட்ட நாட்டில்
அவர்கள் இருப்பார்கள்). இந்தக் காணிக்ைக
சீேயான் மைலயான, கர்த்தருைடய இடத்திற்குக்
ெகாண்டுவரப்படும்.

எகிப்துக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

எகிப்ைதப் பற்றியத் துயரமான ெசய்தி:
பார்! விைரவான ேமகத்தில் கர்த்தர் வந்து
ெகாண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் எகிப்துக்குள்

நுைழவார். எகிப்திலுள்ள அைனத்து ெபாய்த்
ெதய்வங்களும் பயத்தால் நடுங்கும். எகிப்து
ைதரியமுைடயது. ஆனால், அந்தத் ைதரியம் சூடான
ெமழுைகப்ேபால உருகிப்ேபாகும்.

2 “எகிப்து ஜனங்கள் தங்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்ள நான் காரணமாக
இருப்ேபன். ஜனங்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு
சண்ைடயிடுவார்கள். அயலார் தங்கள் அயலாருக்கு
எதிராக இருப்பார்கள். பட்டணங்கள்
பட்டணங்களுக்கு எதிராக இருக்கும். இராஜ்யங்கள்
இராஜ்யங்களுக்கு எதிராக இருக்கும். 3 எகிப்து
ஜனங்கள் குழம்பிப்ேபாவார்கள். ஜனங்கள் தமது
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளயும், ஞானிகைளயும் என்ன
ெசய்யலாம் என்று ேகட்பார்கள். ஜனங்கள் குறி
ெசால்பவர்கைளயும், மந்திர வாதிகைளயும்
ேகட்பார்கள். ஆனால் அவர்களது ஆேலாசைனகள்
பயனற்றுப்ேபாகும்” என்று ேதவன் ெசால்கிறார்.

4 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்: “நான் (ேதவன்) எகிப்ைத ஒரு கடினமான
எஜமானனிடம் ெகாடுப்ேபன். ஜனங்களின்மீது ஒரு
வல்லைம வாய்ந்த ராஜா ஆட்சிெசய்வான்.”

5 ைநல் நதி வறண்டுேபாகும். கடலிலிருந்து
தண்ணீர் ேபாய்விடும். 6 அைனத்து ஆறுகளும் மிகக்
ெகட்ட மணம் வீசும். எகிப்திலுள்ள கால்வாய்கள்
வறண்டுேபாகும். 7 அதிலுள்ள தண்ணீரும்
ேபாய்விடும். எல்லா தண்ணீர் தாவரங்களும்
வாடிப்ேபாகும். ஆற்றங்கைரகளில் உள்ள ெசடிகள்
எல்லாம் வாடும். அைவ பறக்கடிக்கப்படும். ஆற்றின்

அருேக உள்ள அகன்ற இடங்களில் உள்ள
ெசடிகளும் வாடிப்ேபாகும்.

8 ைநல் நதியில் மீன் பிடிக்கிற மீனவர்கள்
அைனவரும் துயரப்படுவார்கள். அவர்கள்
அலறுவார்கள். அவர்கள் தங்கள் உணவிற்காக ைநல்
நதிைய நம்பி இருந்தனர். ஆனால் அது
வறண்டுேபாகும். 9 ஆைட ெநய்கிற அைனத்து
ஜனங்களும் மிக மிகத் துன்பப்படுவார்கள். அந்த
ஜனங்களுக்கு சல்லா துணிகைள ெநய்ய சணல்
ேதைவப்படும். ஆனால் ஆறு வறண்டுேபாகும். எனேவ
சணல் வளராது. 10 தண்ணீைரத் ேதக்கி ைவக்க
அைண கட்டுகிறவர்களுக்கு ேவைல இருக்காது.
எனேவ அவர்கள் துயரமாக இருப்பார்கள்.

11 ேசாவான் பட்டணத்திலுள்ள தைலவர்கள்
மூடர்கள். “பார்ேவானின் ஞானமுள்ள
ஆேலாசைனக்காரர்கள்” தவறான
ஆேலாசைனகைளக் ெகாடுக்கிறார்கள். தம்ைம
ஞானிகள் என்று அந்தத் தைலவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
ராஜாக்களின் பைழய குடும்பத்திலிருந்து வந்ததாக
அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் தாம்
நிைனப்பதுேபால அவர்கள் அத்தைன புத்திசாலிகள்
அல்ல.

12 எகிப்ேத! உனது புத்திசாலிகள் எங்ேக? சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எகிப்திற்காக என்ன
திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்று அந்த புத்திசாலிகள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். என்ன நிகழும் என்பைத
உங்களுக்குச் ெசால்லும் ஜனங்களாக அவர்கள்
இருக்க ேவண்டும்.

13 ேசாவானின் தைலவர்கள் மூடரானார்கள்.
ேநாப்பின் தைலவர்கள் ெபாய்யானவற்ைற
நம்பினார்கள். எனேவ, தைலவர்கள் எகிப்ைத
தவறான வழியில் நடத்திச்ெசன்றனர். 14 கர்த்தர்
தைலவர்கைளக் குழப்பமைடய ெசய்தார். அவர்கள்
அைலந்து திரிந்து எகிப்ைத தவறான வழிகளில்
நடத்திச் ெசன்றனர். தைலவர்கள் ெசய்கிற
அைனத்தும் தவறாயின. அவர்கள் குடிகாரர்கள்
மயக்கத்ேதாடு தைரயில் உருளுவதுேபாலக்
கிடந்தனர். 15 அந்தத் தைலவர்களால் ெசய்ய
முடிந்தது எதுவுமில்ைல. (இந்தத் தைலவர்கள்
“தைலகளாகவும், வால்களாகவும்” இருக்கின்றனர்.
அவர்கள் “கிைளயாகவும் நாணலாகவும்”
இருக்கின்றனர்).

16 அந்தக் காலத்தில், எகிப்தியர்கள் அச்சமுள்ள
ெபண்கைளப்ேபான்றிருப்பார்கள். அவர்கள் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு பயப்படுவார்கள்.
ஜனங்கைளத் தண்டிக்க கர்த்தர் தம் ைகையத்
தூக்குவார். அவர்கள் அஞ்சுவார்கள். 17 யூதாவின்
ேதசம் எகிப்தியார்களுக்குப் பயங்கரமான இடமாக
இருந்தது. எகிப்திலுள்ள எவனும் யூதாவின்
ெபயைரக் ேகட்டால் நடுங்குவான். இைவ நிகழும்,
ஏெனன்றால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
எகிப்திற்கு பயங்கரங்கள் நிகழத்
திட்டமிட்டிருக்கிறார். 18 அப்ெபாழுது, எகிப்தில்
ஐந்து நகரங்கள் இருக்கும். அங்குள்ள ஜனங்கள்
கானான் ெமாழிையப் (யூதெமாழி)
ேபசிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். இந்நகரங்களுள் ஒன்று
“அழிவின் நகரம்” என்று ெபயர் ெபறும். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப் பின்பற்றுவதாக
ஜனங்கள் வாக்களிப்பார்கள். 19 அந்தக் காலத்தில்,
ஒரு பலிபீடம் எகிப்தின் மத்தியில் கர்த்தருக்காக
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இருக்கும். எகிப்தின் எல்ைலயில் கர்த்தருக்கு
மகிைம ேசர்க்கும் வைகயில் நிைனவுச் சின்னம்
ஒன்று இருக்கும். 20 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
வல்லைம மிக்க ெசயல்கைளச் ெசய்கிறார்
என்பதற்கு இது அைடயாளமாக இருக்கும்.
கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்டு ஜனங்கள் எந்த ேநரத்தில்
அலறினாலும் கர்த்தர் உதவிைய அனுப்புவார்.
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றி பாதுகாக்க கர்த்தர்
ஒருவைன அனுப்புவார். அந்த ஆள் இந்த
ஜனங்கைள அவர்கைள ஒடுக்கும் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவான்.

21 அந்தக் காலத்தில், எகிப்தின் ஜனங்கள்
கர்த்தைரப் பற்றி உண்ைமயாகத்
ெதரிந்துெகாள்வார்கள். எகிப்தின் ஜனங்கள்
ேதவைன ேநசிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள்
ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்வார்கள். பல பலிகைளக்
ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பல
வாக்குறுதிகைளக் ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள்
அவ்வாக்குறுதிகைளக் காப்பாற்றுவார்கள்.

22 எகிப்தின் ஜனங்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
பிறகு, கர்த்தர் அவர்கைள மன்னிப்பார்.
(குணப்படுத்துவார்) அவர்கள் கர்த்தரிடம் திரும்பி
வருவார்கள். கர்த்தர் அவர்களது ெஜபங்கைளக்
ேகட்டு அவர்கைளக் குணப்படுத்துவார். (மன்னிப்பார்)

23 அந்தக் காலத்தில், எகிப்திலிருந்து
அசீரியாவிற்கு ஒரு ெபரும் பாைத இருக்கும். பிறகு,
ஜனங்கள் அசீரியாவிலிருந்து
எகிப்திற்குப்ேபாவார்கள். ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து
அசீரியாவிற்குப்ேபாவார்கள். எகிப்து அசீரியாேவாடு
ேசர்ந்து ேவைல ெசய்யும்.

24 அந்தக் காலத்தில், இஸ்ரேவல் அசீரியாவுடனும்
எகிப்துடனும் ேசர்ந்து உடன்பாடு ெசய்யும். இது
நாட்டுக்கான ஆசீர்வாதமாக விளங்கும். 25 சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இந்த நாடுகைள
ஆசீர்வதிப்பார். “எகிப்தியேர நீங்கள் என் ஜனங்கள்.
அசீரியாேவ நான் உன்ைன உருவாக்கிேனன்.
இஸ்ரேவேல நான் உன்ைனச் ெசாந்தமாக்கிேனன்.
நீங்கள் அைனவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள்!” என்று
அவர் ெசால்வார்.

எகிப்ைதயும் எத்திேயாப்பியாைவயும் அசீரியா
ேதாற்கடிக்கும்

அசீரியாவின் ராஜாவாகச் சர்ேகான்
இருந்தான். சர்ேகான் தர்த்தாைன
அஸ்ேதாத்துக்கு எதிராக சண்ைடயிட

அனுப்பினான். தர்த்தான் அங்ேக ேபாய்
அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றினான். 2 அந்த ேநரத்தில்,
கர்த்தர், ஆேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயா
மூலமாகப் ேபசினார். “ேபா உன் இடுப்பில் இருந்து
துயரமாகிய ஆைடைய எடு. உன் கால்களில் உள்ள
பாதரட்ைசகைளக் கழற்று” என்று கர்த்தர் கூறினார்.
ஏசாயா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ஏசாயா
ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும் இல்லாமல்
நடந்தான்.

3 பிறகு, “மூன்று ஆண்டு காலமாக ஏசாயா
ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும் இல்லாமல் நடந்து
வந்தான். இது எகிப்துக்கும் எத்திேயாப்பியாவுக்கும்
ஒரு அைடயாளமாக இருக்கிறது. 4 அசீரியாவின்
ராஜா எகிப்து மற்றும் எத்திேயாப்பியாைவத்

ேதாற்கடிப்பான். அசீரியா சிைறக் ைகதிகைள
அவர்களது நாடுகளிலிருந்து அைழத்துச்ெசல்லும்.
முதியவர்களும் இைளஞர்களும், ஆைடகளும்,
பாதரட்ைசகளும் இல்லாமல்
அைழத்துச்ெசல்லப்படுவார்கள். அவர்கள்
நிர்வாணமாக இருப்பார்கள். எகிப்திலுள்ள ஜனங்கள்
ெவட்கம் அைடவார்கள். 5 அவர்கள் எகிப்தின்
மகிைமையப் பார்த்து அதிசயித்தனர். அவர்கள்
ஏமாந்து நாணம் அைடவார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.

6 கடற்கைரயில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற
ஜனங்கள், “அவர்கள் எங்களுக்கு உதவுவார்கள்
என்று அந்த நாடுகளின் மீது நாங்கள் நம்பிக்ைக
ைவத்திருந்ேதாம். நாங்கள் அவர்களிடம்
ஓடிப்ேபாேனாம். ஆதலால், அவர்கள் எங்கைள
அசீரியா ராஜாவிடம் இருந்து தப்புமாறு
ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கைளப் பாருங்கள்
அவர்களின் நாடுகள் ைகப்பற்றப்பட்டன. எனேவ
எப்படி நாங்கள் தப்பித்துக்ெகாள்ேவாம்?” என்று
ெசால்வார்கள்.

பாபிேலானுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

கடல் வனாந்தரத்ைதப் பற்றிய துயரச்
ெசய்தி:
வனாந்தரத்திலிருந்து ஏேதா

வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
இது ெநேகவிலிருந்து வந்துெகாண்டிருக்கும்

காற்று ேபால் உள்ளது.
இது பயங்கரமான நாட்டிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறது.

2 ஒரு பயங்கரமான நிகழ்ச்சி நடக்கப்ேபாவைத
நான் பார்த்திருக்கிேறன்,
துேராகிகள் உனக்கு எதிராகத் திரும்பியைத நான்

பார்க்கிேறன்.
ஜனங்கள் உன் ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வைத

நான் பார்க்கிேறன்.
ஏலாேம! ேபாய் ஜனங்களுக்கு எதிராகப்ேபாரிடு!
ேமதியாேவ! நகரத்ைத சுற்றி உன் பைடகைள

நிறுத்தி அதைனத் ேதாற்கடி!
இந்த நகரத்தில் உள்ள ெகட்டவற்ைறெயல்லாம்

முடித்து ைவப்ேபன்.
3 அந்தப் பயங்கரமானவற்ைற நான் பார்த்ேதன்.
இப்ெபாழுது நான் பயப்படுகிேறன்.
பயத்தால் என் வயிறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வலியானது பிரசவ வலி ேபான்றுள்ளது.
நான் ேகள்விப்பட்ட ெசய்திகள் எல்லாம் என்ைன
அச்சம்ெகாள்ளச் ெசய்கிறது.
நான் பார்த்தைவ எல்லாம் என்ைனப் பயத்தால்

நடுங்கச் ெசய்கிறது.
4 நான் கவைலப்படுகிேறன். நான் பயத்தால்
நடுங்கிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
என் இன்பமான மாைலப்ெபாழுது பயமுள்ள

இரவாயிற்று.
5 எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது என்று ஜனங்கள்
நிைனத்தனர்.

“ேமைசையத் தயார் ெசய்யுங்கள்! சாப்பிடுங்கள்,
குடியுங்கள்!” என்று ஜனங்கள் ெசான்னார்கள்.
அேத ேநரத்தில் பைட வீரர்கள், “காவல்காரைர

நிறுத்துங்கள்!
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அதிகாரிகேள எழுந்து
உங்கள் ேகடயங்கைளப் பளபளப்பாக்குங்கள்!”

என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
6 எனது ஆண்டவர் என்னிடம், “ேபாய், நகரத்ைதக்
காவல் ெசய்ய ஒருவைனக் கண்டுபிடி. அவன் தான்
பார்ப்பைதெயல்லாம் நமக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். 7 காவல்காரன்
குதிைரவீரர்கள், கழுைதகள் அல்லது ஒட்டகங்கள்
ஆகியவற்றின் வரிைசையப் பார்த்தால் அவன்
கவனமாக மிகக்கவனமாக உற்றுக்ேகட்க ேவண்டும்”
என்று ெசான்னார்.

8 பிறகு, ஒரு நாள், காவல்காரன் “சிங்கம்” என்று
எச்சரிக்ைகக் குரல் ெகாடுத்தான்.
“அவன், என் ஆண்டவேன! ஒவ்ெவாரு நாளும் நான்
காவல் ேகாபுரத்தில் காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
ஒவ்ெவாரு இரவிலும் நான் நின்றுெகாண்டு காவல்

ெசய்ேதன்.
9 பாருங்கள்! அவர்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்!
நான் மனிதர்கள் மற்றும் குதிைர வீரர்களின்

வரிைசகைளப் பார்க்கிேறன்” என்று காவல்காரன்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.
பிறகு, ஒரு தூதுவன்,
“பாபிேலான் ேதாற்கடிக்கப்பட்டுவிட்டது.
பாபிேலான் தைரயில் விழுந்துவிட்டது.
அங்குள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் சிைலகள்
எல்லாம்
தைரயில் வீசப்பட்டு துண்டுகளாக

உைடக்கப்பட்டிருக்கின்றன” என்று ெசான்னான்.
10 ஏசாயா, “எனது ஜனங்கேள! இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
நான் ேகட்ட, எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குச்
ெசால்லியிருக்கிேறன். நீங்கள் மாவு எந்திரத்தில்
ேபாடப்பட்ட தானியம்ேபான்று
அைரக்கப்படுவீர்கள்.”

தூமா பற்றி ேதவனுைடய ெசய்தி
11 தூமா பற்றி துயரச் ெசய்தி.
யாேரா ஒருவன் என்ைன ஏேதாமிலிருந்து
அைழத்தான்.
அவன், “காவல்காரேன! இரவு எவ்வளவு

ேபாயிற்று?
இரவு முடிய இன்னும் எவ்வளவு ேநரமிருக்கிறது?”

என்று ேகட்டான்.
12 அந்தக் காவல்காரன்,
“விடிற்காலம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
ஆனால் மீண்டும் இரவு வரும்.
ேகட்பதற்கு ஏதாவது இருந்தால்,
பிறகு மீண்டும் வந்து ேகளுங்கள்” என்றான்.

அேரபியாவிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி
13 அேரபியா பற்றிய துயரமான ெசய்தி.
அேரபியாவின் வனாந்திரத்தில் திதானிய பயணிகள்
சில மரங்களின் அருகில் இரவில் தங்கினார்கள்.

14 சில தாகமுள்ள பயணிகளுக்கு அவர்கள்
தண்ணீைரக் ெகாடுத்தார்கள்.
ேதமாவின் ஜனங்கள் பயணிகளுக்கு உணவு

ெகாடுத்தார்கள்.

15 ஜனங்கள் வாள்களுக்கும், வில்லுகளுக்கும் தப்பி
ஓடுகிறார்கள்.
அந்த வாள்கள் அழிக்கத் தயாராயிருந்தன.
அந்த வில்லுகள் எய்யப்பட தயாராயிருந்தன.
கடினமான ேபாரிலிருந்து அவர்கள்

ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
16 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்,
நடக்கப்ேபாகிறவற்ைறெயல்லாம் எனக்குச்
ெசான்னார். “ஒரு ஆண்டில் (கூலிக்காரனுைடய
கால எண்ணிக்ைகையப்ேபான்று) ேகதாருைடய
மகிைம எல்லாம் ேபாய்விடும். 17 அந்த ேநரத்தில்,
மிகச் சில வில் வீரர்களும் ேகதாரின் சிறந்த பைட
வீரர்கள் மட்டுேம உயிேராடு விடப்படுவார்கள்” என்று
கர்த்தர் ெசான்னார். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் அவற்ைறெயல்லாம் எனக்குச் ெசான்னார்.

எருசேலமிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகப் பற்றிய
ேசாகமான ெசய்தி:
ஜனங்கேள உங்களுக்கு என்ன தவறு

ஏற்பட்டது?
உங்கள் வீட்டு மாடிகளில் ஏன்

மைறந்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?
2 கடந்த காலத்தில் இந்நகரம் பரபரப்புைடய
நகரமாக இருந்தது.
இந்த நகரம் ஆரவாரமும் மகிழ்ச்சியும்

உைடயதாக இருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது அைவ மாறியுள்ளன.
உனது ஜனங்கள் ெகால்லப்பட்டிருக்கலாம்

ஆனால் வாள்களினால் அல்ல.
ஜனங்கள் மரித்தனர்.
ஆனால் ேபாரிடும்ேபாது அல்ல.

3 உங்கள் தைலவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து
தூரத்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அைனவரும் வில் இல்லாமல்

ைகது ெசய்யப்பட்டார்கள்,
தைலவர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்து தூர
ஓடிப்ேபானார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.

4 எனேவ, “என்ைனப் பார்க்கேவண்டாம்!
என்ைன அழ விடுங்கள்!
எருசேலமின் அழிைவப்பற்றி நான் வருந்தும்ேபாது
எனக்கு ஆறுதல் ெசால்ல வரேவண்டாம்.”
5 கர்த்தர் ஒரு விேசஷமான நாைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். அந்த நாளில் அமளியும்
குழப்பமும் ஏற்படும். தரிசனப் பள்ளத்தாக்கில்
ஜனங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் நடப்பார்கள். நகரச்
சுவர்கள் கீேழத் தள்ளப்படும். பள்ளத்தாக்கில் உள்ள
ஜனங்கள் நகரத்திலுள்ள மைல ேமல் உள்ள
ஜனங்கைளப் பார்த்து ஆர்ப்பரித்துக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 6 ஏலாமிலிருந்து வந்த
குதிைர வீரர்கள் தங்கள் அம்புகள் நிரப்பப்பட்ட
ைபகைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபார்
ெசய்யப்ேபாவார்கள். கீர் நாட்டு ஜனங்கள் தங்கள்
ேகடயங்கேளாடு ஆரவாரம் ெசய்வார்கள். 7

உங்களது சிறப்பான பள்ளத்தாக்கில் பைடவீரர்கள்
சந்திப்பார்கள். பள்ளத்தாக்கானது இரதங்களால்
நிைறந்துவிடும். குதிைர வீரர்கைள நகர
வாசலுக்கருகில் நிறுத்தி ைவப்பார். 8 அந்த
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ேநரத்தில், யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள் தம்
ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்த விரும்புவார்கள்.
அவர்கள் அவற்ைற ெபத்-ஹ-யார்ல்
ைவத்திருக்கிறார்கள். யூதாைவப் பாதுகாக்கும்
சுவர்கைளப் பைகவர்கள் இடித்துப்ேபாடுவார்கள். 9

தாவீதின் நகரச் சுவர்கள் விரிசல்விடத் துவங்கின.
அந்த விரிசல்கைள நீ பார்ப்பாய். எனேவ நீ வீடுகைள
எண்ணிக் கணக்கிடுவாய். நீ வீட்டிலுள்ள கற்கைளக்
ெகாண்டு சுவர்கைள நிைலப்படுத்த
பயன்படுத்துவாய். இரண்டு சுவர்களுக்கு இைடயில்
பைழய ஓைடயில் உள்ள தண்ணீைரச் ேசமித்து
ைவக்க இடம்பண்ணுவாய். நீ தண்ணீைரப்
பாதுகாப்பாய்.
உன்ைனக் காத்துக்ெகாள்ள நீ இவ்வாறு
அைனத்ைதயும் ெசய்வாய். ஆனால் நீ
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்த ேதவைன நம்பமாட்டாய்.
நீண்ட காலத்திற்கு முன்ேப இவற்ைறச் ெசய்தவைர
(ேதவைன) நீ பார்க்கமாட்டாய்.

12 எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர், ஜனங்களிடம் அவர்களது
மரித்துப்ேபான நண்பர்களுக்காக அழவும்
ேசாகப்படவும் ெசால்வார். ஜனங்கள் தங்கள்
தைலகைள மழித்துக்ெகாண்டு, துக்கத்திற்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்வார்கள்.

13 ஆனால், பார்! ஜனங்கள் இப்ெபாழுது
மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் சந்ேதாஷமாய் ெகாண்டாடுகிறார்கள்.
ஜனங்கள் ெசால்லுகிறதாவது: “ஆடுகைளயும்

மாடுகைளயும் ெகால்லுங்கள்.
நாம் ெகாண்டாடுேவாம்.
உங்கள் உணைவ உண்ணுங்கள்.
திராட்ைசரசத்ைதக் குடியுங்கள்.
உண்ணுங்கள் குடியுங்கள்.
ஏெனன்றால், நாைள மரித்துவிடுேவாம்” என்று

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
14 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்னிடம்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னார். இவற்ைற நான்
என் காதுகளால் ேகட்ேடன். “நீங்கள் தவறு
ெசய்திருக்கிறீர்கள். குற்றம் மன்னிக்கப்படுவதற்கு
முன்னால் நீங்கள் மரித்துப்ேபாவீர்கள் என்று நான்
உறுதிபடக் கூறுகிேறன்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

ெசப்னாவிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி
15 சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்: ெசப்னா என்ற
ேவைலக்காரனிடம் ேபா, அந்த ேவைலக்காரேன
அரண்மைனயின் ேமலாள்: 16 “நீ இங்ேக என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்? உன் குடும்பத்திலுள்ள
யாராவது இங்ேக புைதக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா?
ஏன் இங்ேக ஒரு கல்லைறைய உருவாக்கினாய்?”
என்று அந்த ேவைலக்காரைனக் ேகள்.
அதற்கு ஏசாயா, “இந்த மனிதைனப் பாருங்கள்!
இவன் தனது கல்லைறைய உயர்ந்த இடத்தில்
அைமத்துக்ெகாண்டிருக்கிறான். இந்த மனிதன்
அவனது கல்லைறைய அைமக்க பாைறக்குள்
ெவட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறான்.

17 “மனிதேன, கர்த்தர் உன்ைன நசுக்கி விடுவார்.
கர்த்தர் உன்ைன உருட்டி சிறு உருண்ைடயாக்கி
ெவகு ெதாைலவிலுள்ள இன்ெனாரு நாட்டின் திறந்த

ைககளில் எறிந்துவிடுவார். அங்ேக நீ
மரித்துப்ேபாவாய்” என்று கூறினான்.
கர்த்தர்: “நீ உனது இரதங்கைளப்பற்றி
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் அந்தத்
ெதாைலதூர நாட்டிலுள்ள உனது புதிய ராஜா
உன்னுைடயைதவிட சிறந்த இரதங்கைள
ைவத்திருப்பான். அவனது அரண்மைனயில் உனது
இரதங்கள் முக்கியத்துவம் ெபறாது. 19 உன்ைன
உன் பதவிைய விட்டுத் துரத்திவிடுேவன். உனது
முக்கியமான ேவைலயிலிருந்து உன்ைனப் புதிய
ராஜா எடுத்து விடுவான். 20 அந்த ேநரத்தில், எனது
ேவைலக்காரனான இல்க்கியாவின் குமாரனான
எலியாக்கீைம அைழப்ேபன். 21 நான் உனது
ஆைடைய எடுத்து அந்த ேவைலக்காரன் மீது
ேபாடுேவன். நான் அவனுக்கு உனது ெசங்ேகாைலக்
ெகாடுப்ேபன். நான் உனக்குரிய முக்கியமான
ேவைலைய அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன். அந்த
ேவைலக்காரன் எருசேலம் ஜனங்களுக்கும் யூதாவின்
குடும்பத்திற்கும் ஒரு தந்ைதையப்ேபால இருப்பான்.

22 “தாவீதின் வீட்டுச் சாவிைய அந்த மனிதனின்
கழுத்ைதச்சுற்றி நான் ேபாடுேவன். அவன் ஒரு
கதைவத் திறந்தால், அக்கதவு திறந்ேத இருக்கும்.
எந்த நபராலும் அதைன அைடக்கமுடியாது. அவன்
ஒரு கதைவ அைடத்தால், அது மூடிேய இருக்கும்
எந்த நபராலும் அதைனத் திறக்கேவ முடியாது. அந்த
ேவைலயாள், தந்ைதயின் வீட்டிலுள்ள மதிப்பிற்குரிய
நாற்காலிையப்ேபால இருப்பான். 23 நான்
மிகப்பலமான பலைகயில் அடிக்கப்பட்ட
ஆணிையப்ேபால அவைனப் பலமுள்ளவனாக்குேவன்.
24 அவன் தந்ைதயின் வீட்டிலுள்ள அைனத்து
மதிப்பும், முக்கியத்துவமும் ெகாண்ட
ெபாருட்கெளல்லாம் அவன்ேமல் ெதாங்கும்.
முதியவர்களும், சிறுவர்களும் அவைனச் சார்ந்து
இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள் சிறு பாத்திரங்களும்,
தண்ணீர் நிரம்பிய ெபரிய பாட்டில்களும்
அவனுக்குேமல் ெதாங்குவதுேபால் இருக்கும்.

25 “அந்த ேநரத்தில், பலமான பலைகயில்
அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆணியானது (ெசப்னா)
பலவீனமாகி உைடந்துேபாகும். அந்த ஆணி
தைரயில் விழுந்துவிட அந்த ஆணியில்
ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்த அைனத்து ெபாருட்களும்
விழுந்து அழிந்துேபாகும். பிறகு நான் ெசான்ன
அைனத்தும் நிகழும் (இைவெயல்லாம் நிகழும்.”
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவற்ைறச் ெசான்னார்).

தீருைவப் பற்றிய ேதவனுைடய ெசய்தி

தீருைவப் பற்றிய துயரச் ெசய்தி:
தர்ஷீஸ் கப்பல்கேள, துக்கமாக
இருங்கள்.

உங்கள் துைறமுகம் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
(இந்தச் ெசய்தி கப்பலில் வந்த ஜனங்களுக்கு,
அவர்கள் கித்தீம் ேதசத்திலிருந்து வரும்ேபாேத
ெசால்லப்பட்டது).

2 கடற்கைரயில் வாழும் ஜனங்கேள, துக்கமாய்
இருங்கள்.
தீரு “சீேதானின் வியாபாரம்” ஆக இருந்தது.
அக்கடற்கைர நகரம் கடைலத் தாண்டி
வணிகர்கைள அனுப்பியது.
அவர்கள் உன்ைனச் ெசல்வத்தால் நிரப்பினார்கள்.
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3 அந்த மனிதர்கள் கடல்களில் பயணம் ெசய்து
தானியங்கைளத் ேதடினார்கள்.
தீருவிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் ைநல் ஆற்றின்

கைரயில் விைளந்த தானியங்கைள வாங்கி, மற்ற
நாடுகளில் அவற்ைற விற்றனர்.

4 சீேதாேன, நீ மிகவும் துக்கமாக இருக்க
ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், இப்ேபாது கடலும்

கடற்ேகாட்ைடயும் கூறுகிறது:
எனக்குப் பிள்ைளகள் இல்ைல.
நான் பிள்ைளப் ேபற்றின் வலிைய

உணர்ந்திருக்கவில்ைல.
நான் பிள்ைளகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டதில்ைல.
இளம் ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும் நான்

வளர்த்திருக்கவில்ைல.
5 தீருைவப் பற்றிய ெசய்திகைள எகிப்து ேகட்கும்.
இச்ெசய்திகள் எகிப்ைத துக்கத்தினால் துன்புறச்

ெசய்யும்.
6 கப்பல்கேள நீங்கள் தர்ஷீசுக்குத் திரும்புங்கள்.
கடற்கைரயில் வாழும் ஜனங்கேள, துக்கமாக

இருங்கள்.
7 கடந்த காலத்தில், தீரு நகரில் சந்ேதாஷமாக
இருந்தீர்கள்.
அந்நகரம் துவக்க காலம் முதல் வளர்ந்து வந்தது.
அந்நகர ஜனங்கள் ெதாைல தூரங்களுக்குப்

பயணம்ெசய்து வாழ்ந்திருக்கின்றனர்.
8 தீரு நகரம் பல தைலவர்கைள
உருவாக்கியிருக்கிறது.
அந்நகர வணிகர்கள்

இளவரசர்கைளப்ேபான்றிருக்கின்றனர்.
அதன் வியாபாரிகள் எங்கும் மதிப்பு ெபறுகிறார்கள்.
எனேவ யார் தீருவுக்கு எதிராக திட்டங்கள்

தீட்டினார்கள்?
9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இருந்தார்.
அவர்கைள அவர் முக்கியத்துவம்

இல்லாதவர்களாகச் ெசய்ய முடிவு ெசய்தார்.
10 தர்ஷீஸிலிருந்து வந்த கப்பல்கேள!
உங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபாங்கள்.
கடைல ஒரு சிறு ஆறு ேபான்று கடந்து
ெசல்லுங்கள்.
இப்ெபாழுது உங்கைள எவரும்

தடுக்கமாட்டார்கள்.
11 கர்த்தர் அவரது ைகையக் கடலுக்கு ேமல்
நீட்டியிருக்கிறார்.
தீருவுக்கு எதிராகப்ேபாரிட கர்த்தர் அரசுகைளச்

ேசகரித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
தீருவின் அரண்கைள அழிக்க
கர்த்தர் கானானுக்குக் கட்டைளயிட்டார்.

12 கர்த்தர் கூறுகிறார், “கன்னியாகிய சீேதானின்
மகேள, நீ அழிக்கப்படுவாய்.
நீ இனிேமல் மகிழ்ச்சி அைடயமாட்டாய்.
ஆனால் தீரு ஜனங்கள் கூறுகிறார்கள், நமக்கு
ைசப்ரஸ் உதவும்!
ஆனால் நீ கடைலக் கடந்து ைசப்ரசுக்குச்

ெசன்றால் நீ ஓய்ெவடுக்க ஒரு இடத்ைதக் கண்டு
ெகாள்ளமாட்டாய்.”

13 எனேவ தீரு ஜனங்கள் கூறுகிறார்கள், “நமக்கு
பாபிேலான் ஜனங்கள் உதவுவார்கள்!
ஆனால் கல்ேதயருைடய நாட்ைடப் பார்.
இப்ெபாழுது பாபிேலான் ஒரு நாடாகேவ இல்ைல.

அசீரியா பாபிேலாைனத் தாக்கியது.
அைதச்சுற்றிலும் ேபார்க் ேகாபுரங்கைளக் கட்டியது.
வீரர்கள், அழகான வீடுகளில் இருந்து
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
பாபிேலாைனக் காட்டு மிருகங்களுக்குரிய

இடமாக அசீரியா ெசய்தது.
பாபிேலாைன அழிவுக்ேகற்ற இடமாக மாற்றியது.

14 எனேவ, துக்கமாயிருங்கள், தர்ஷீஸிலிருந்து
வந்த கப்பல்கேள,
உங்கள் பாதுகாப்புக்குரிய இடம் (தீரு)

அழிக்கப்படும்.”
15 70 ஆண்டுகளுக்கு ஜனங்கள் தீருைவ
மறப்பார்கள். (இது ஒரு ராஜாவின் ஆட்சிக்கால
அளவு). 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தீரு இந்தப்
பாடலில் வரும் ேவசிக்குச் சமானமாய் இருக்கும்.

16 “ஆண்களால் மறக்கப்பட்ட ெபண்ேண,
உன் வீைணைய எடுத்துக்ெகாண்டு நகைரச் சுற்றி

நட,
உன் பாடைல நன்றாக வாசி. உன் பாடைல
அடிக்கடி பாடு.
பிறகு, ஜனங்கள் உன்ைன நிைனவில்

ைவத்திருப்பார்கள்.”
17 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தீருவின் வழக்ைக
கர்த்தர் மீண்டும் மதிப்பீடு ெசய்வார். அவர் அவளுக்கு
ஒரு தீர்ைவக் ெகாடுப்பார். மீண்டும் தீரு
வணிகத்ைதப் ெபறும் பூமியின் அைனத்து
நாடுகளுக்கும் தீரு ேவசியாக விளங்கும்.

18 ஆனால் தீரு தான் சம்பாதிக்கும் பணத்ைதத்
தனக்ெகன்று ைவக்காது. தனது வணிகத்தால் வரும்
லாபத்ைத தீரு கர்த்தருக்காகப் பாதுகாக்கும். தீரு
அச்ெசல்வத்ைத கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யும்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கும். எனேவ, கர்த்தருைடய
ஊழியக்காரர்கள் முழுைமயாக சாப்பிடுவார்கள்,
அவர்கள் ெமன்ைமயான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள்.

ேதவன் இஸ்ரேவைலத் தண்டிப்பார்.

பார்! கர்த்தர் இந்த நாட்ைட அழிப்பார்.
இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தர் துைடத்துவிடுவார். கர்த்தர்

இங்குள்ள ஜனங்கைள ெவளிேய துரத்துவார்.
2 அந்த ேநரத்தில், ெபாது ஜனங்களும்,
ஆசாரியர்களும் சமமாக இருப்பார்கள்.
அடிைமகளும், எஜமானர்களும் சமமாக
இருப்பார்கள். ெபண் அடிைமகளும் அவர்களது
ெபண் எஜமானர்களும் சமமாக இருப்பார்கள்.
வாங்குபவர்களும், விற்பவர்களும் சமமாக
இருப்பார்கள். கடன் வாங்கும் ஜனங்களும், கடன்
ெகாடுக்கும் ஜனங்களும் சமமாக இருப்பார்கள்.
வட்டி வாங்கினவனும், வட்டி ெகாடுத்தவனும் சமமாக
இருப்பார்கள். 3 ஜனங்கள் அைனவரும் நாட்ைட
விட்டு ெவளிேயற்றப்படுவார்கள். அைனத்து
ெசல்வமும் எடுக்கப்படும். இது நிகழும். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். 4 இந்த நாடு
காலியாகவும் துக்கமாகவும் இருக்கும். உலகேம
காலியாகவும் பலவீனமாகவும் இருக்கும். இந்நாட்டு
ெபருந்தைலவர்கள் பலவீனமானவர்கள்.

5 ஜனங்கள் நாட்ைடத் தீட்டுப்படுத்தினார்கள்.
இது எப்படி நிகழ்ந்தது? ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்கு எதிராக ஜனங்கள்
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தவறானவற்ைறச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்கு அவர்கள் அடி பணியவில்ைல. நீண்ட
காலத்துக்கு முன்பு ேதவேனாடு இந்த ஜனங்கள் ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்டனர். ஆனால்,
அந்த ஜனங்கள் ேதவேனாடுள்ள உடன்படிக்ைகைய
முறித்துவிட்டனர். 6 இந்நாட்டில் வாழும் ஜனங்கள்
தீைமகைளச் ெசய்த குற்றவாளிகள். எனேவ, ேதவன்
இந்நாட்ைட அழிப்பதாக உறுதி ெசய்தார். ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். மிகச்சிலர் மட்டுேம
உயிேராடு இருப்பார்கள்.

7 திராட்ைசக் ெகாடிகள் வாடிக்ெகாண்டிருக்கும்.
புதிய திராட்ைசரசம் ேமாசமாகும். கடந்த காலத்தில்
ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருந்தார்கள். ஆனால்,
இப்ேபாது அந்த ஜனங்கள் துக்கமாயுள்ளனர். 8

ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பைத நிறுத்தியுள்ளனர்.
மகிழ்ச்சிகுரிய ஆரவாரங்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
வீைண மற்றும் முரசுகளிலிருந்து வரும் மகிழ்ச்சி
இைசயும் முடிக்கப்பட்டது. 9 ஜனங்கள் தம்
திராட்ைச ரசத்ைத குடிக்கும்ேபாது,
மகிழ்ச்சிகரமான பாடல்கைளப் பாடமாட்டார்கள்.
இப்ெபாழுது மதுபானம் அைதக்
குடிக்கிறவர்களுக்குக் கசப்பாக இருக்கும்.

10 “ெமாத்த குழப்பம்” என்பது இந்நகரத்திற்கான
நல்ல ெபயராக உள்ளது. நகரம்
அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜனங்கள் வீட்டிற்குள்
நுைழய முடியாது. கதவுகள் அைடப்பட்டிருக்கின்றன.
11 ஜனங்கள் இன்னும் சந்ைத இடங்களில்
திராட்ைசரசத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.
ஆனால் அைனத்து மகிழ்ச்சியும் ேபாய்விட்டன.
சந்ேதாஷம் ெவகு ெதாைலவுக்கு எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டிருக்கிறது. 12 நகரத்தில் அழிவு
மட்டுேம விடப்பட்டுள்ளது. கதவுகள்கூட
ெநாறுக்கப்பட்டுள்ளன.

13 அறுவைடக் காலத்தில், ஜனங்கள்
ஒலிவமரத்திலிருந்து ஒலிவப் பழங்கள்
உலுக்குவார்கள்.
ஆனால், சில ஒலிவப் பழங்கள் விடப்பட்டிருக்கும்.
இதுேபாலேவ, மற்ற ேதசங்களால்

சூழப்பட்டிருக்கும் இந்நாட்டில் ஜனங்களின்
மத்தியிலும் இருக்கும்.

14 விடப்பட்ட ஜனங்கள் சத்தமிடத்
ெதாடங்குவார்கள்.
அவர்கள் கடலின் ஆரவாரத்ைதவிட மிகுதியாகச்

சத்தமிடுவார்கள்.
கர்த்தர் ெபரியவர் என்பதால் அவர்கள்

மகிழ்வார்கள்.
15 அந்த ஜனங்கள், “கிழக்கில் உள்ள ஜனங்கள்,
கர்த்தைரத் துதிக்கிறார்கள்!
ெதாைல நாட்டு ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகிய கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
துதிக்கின்றனர்” என்று ெசால்வார்கள்.

16 பூமியிலுள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்திலிருந்தும்
ேதவைனத் துதிக்கும் பாடைலக் ேகட்ேபாம்.
இப்பாடல்கள் நல்ல ேதவைனத் துதிக்கும்.
ஆனால், நான் ெசால்கிேறன்:
“ேபாதும்! எனக்கு ேபாதுமானது உள்ளது!
நான் பார்க்கின்றைவ பயங்கரமாக உள்ளன.
துேராகிகள் ஜனங்களுக்கு எதிராகத் திரும்பி,

அவர்கைளக் காயப்படுத்துகிறார்கள்.”

17 அந்தத் ேதசத்தில் வாழும் ஜனங்களுக்கு ஆபத்து
வருவைதப் பார்க்கிேறன்.
அவர்களுக்கு அச்சம், குழிகள், உைலகள்

இருப்பைதப் பார்க்கிேறன்.
18 ஜனங்கள் ஆபத்ைதப்பற்றி ேகள்விப்படுவார்கள்.
அவர்கள் அச்சப்படுவார்கள்.
சில ஜனங்கள் ெவளிேய ஓடுவார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் குழிக்குள் விழுவார்கள்;

வைலக்குள் அகப்படுவார்கள்.
சில ஜனங்கள் குழியிலிருந்து ெவளிேய ஏறி
வருவார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் இன்ெனாரு வைலக்குள்

அகப்படுவார்கள்.
வானத்தில் உள்ள ெவள்ளத்தின் கதவுகள் திறக்கும்.
ெவள்ளம் ெபருகத்ெதாடங்கும். பூமியின்

அஸ்திபாரம் அைசயும்.
19 நில நடுக்கம் ஏற்படும்.
பூமியானது பிளந்து திறந்துக்ெகாள்ளும்.

20 உலகத்தின் பாவங்கள் மிகவும் கனமானைவ.
எனேவ, பாரத்திற்கு அடியில் பூமி விழுந்துவிடும்.
பைழய வீடுேபான்று பூமி நடுங்கும்.
குடிகாரைனப்ேபான்று பூமி விழுந்துவிடும்.
பூமியானது ெதாடர்ந்து இருக்கமுடியாமல்

ேபாகும்.
21 அந்த ேநரத்தில், கர்த்தர் பரேலாகத்தின்
ேசைனகைள பரேலாகத்திலும்,
பூமியிலுள்ள ராஜாக்கைளப் பூமியிலும்

தீர்ப்பளிப்பார்.
22 பல ஜனங்கள் ேசர்ந்து கூடிக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களில் சிலர் குழியில் அைடக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களின் சிலர் சிைறக்குள் இருப்பார்கள்.
ஆனால் இறுதியில், நீண்ட ேநரத்திற்குப் பிறகு,

அவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.
23 எருசேலமில், சீேயான் மைலேமல் கர்த்தர்,
ராஜாைவப்ேபான்று ஆட்சிெசய்வார்.
அவரது மகிைமயானது மூப்பர்களுக்கு முன்

இருக்கும்.
அவரது மகிைமயானது மிகவும்
பிரகாசமாயிருப்பதால்
சூரியன் நாணமைடயும், சந்திரன் இக்கட்டான

நிைலயிலிருக்கும்.

ேதவைனத் துதிக்கும் ஒரு பாடல்

கர்த்தாேவ, நீர் எனது ேதவன்.
நான் உம்ைம கனம்பண்ணி, உமது

நாமத்ைதத் துதிக்கிேறன்.
நீர் அதிசயமானவற்ைற ெசய்திருக்கிறீர்.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் நீர் ெசான்னைவ,

அைனத்தும் முழுைமயாக உண்ைமயாகியுள்ளது.
இப்படி இருக்கும் என்று நீர் ெசான்ன

ஒவ்ெவான்றும், சரியாக நீர் ெசான்னபடிேய ஆயிற்று.
2 நீர் நகரத்ைத அழித்திருக்கிறீர். அந்த
நகரமானது பலமான சுவர்களால்
பாதுகாக்கப்பட்டது.
ஆனால் இப்ேபாது அது மண்ேமடாயிற்று.
அயல்நாட்டு அரண்மைன அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அது மீண்டும் கட்டப்படமாட்டாது.

3 வல்லைம மிக்க ேதசங்களிலுள்ள ஜனங்கள்
உம்ைம மதிப்பார்கள்.
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பலமான நகரங்களில் உள்ள வல்லைமயுள்ள
ஜனங்கள் உமக்குப் பயப்படுவார்கள்.

4 கர்த்தாேவ, நீர் பாதுகாப்புத் ேதைவபடுகிற ஏைழ
ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பான இடம்.
இந்த ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க பல

பிரச்சைனகள் ெதாடங்கும்.
ஆனால் நீர் அவர்கைளப் பாதுகாப்பீர்.
கர்த்தாேவ, நீர் ெவள்ளத்திலிருந்தும்,

ெவப்பத்திலிருந்தும் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றும்
வீடுேபால இருக்கிறீர்.
ெதால்ைலகள் எல்லாம், பயங்கரமான காற்று
மற்றும் மைழேபான்று இருக்கும். மைழ சுவைரத்
தாக்கி கீேழ விழச்ெசய்யும்.
ஆனால் வீட்டிற்குள் உள்ள ஜனங்கள்

பாதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
5 பைகவன் சத்தமிட்டு ஆரவாரத்ைத
ஏற்படுத்துவான்.
பயங்கர பைகவன் சத்தமிட்டு சவால்விடுவான்.
ஆனால் ேதவனாகிய நீர் அவர்கைளத் தடுப்பீர்.
ேகாைட காலத்தில் வனாந்தரத்தில் ெசடிகள் வாடி

தைரயில் விழும்.
அடர்த்தியான ேமகங்கள் ேகாைட ெவப்பத்ைதத்
தடுக்கும்.
அேத வழியில், நீர் பயங்கரமான பைகவர்களின்

சத்தங்கைள நிறுத்துவீர்.

ேதவன் அவரது ஊழியர்களுக்கு அைமத்த விருந்து
6 அந்த ேநரத்தில், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
இந்த மைலயில் உள்ள ஜனங்களுக்கு ஒரு விருந்து
தருவார். அந்த விருந்தில் சிறந்த உணவும்,
திராட்ைச ரசமும் தரப்படும். மாமிசமானது
புதிதாகவும் சிறந்ததாகவும் இருக்கும்.

7 ஆனால் இப்ேபாது, எல்லா ேதசங்களின் ேமலும்
ஜனங்களின் ேமலும் ஒரு முக்காடு
கவிழ்ந்திருக்கிறது. அந்த முக்காடு “மரணம்” என்று
அைழக்கப்படுகிறது. 8 ஆனால் மரணமானது
எக்காலத்திற்கும் அழிக்கப்படும். கர்த்தராகிய எனது
ஆண்டவர், ஒவ்ெவாரு முகத்திலும் வடியும்
கண்ணீைரத் துைடப்பார். கடந்த காலத்தில், அவரது
ஜனங்கள் எல்லாரும் துக்கமாயிருந்தார்கள்.
ஆனால், பூமியிலிருந்து ேதவன் அந்தத் துக்கத்ைத
எடுத்துவிடுவார். இைவெயல்லாம் நிகழும்.
ஏெனன்றால், இவ்வாறு நிகழும் என்று கர்த்தர்
கூறினார்.

9 அந்த ேநரத்தில், ஜனங்கள்,
“இங்ேக எங்கள் ேதவன் இருக்கிறார்.
அவர், நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிற
ஒருவர்,
நம்ைமக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர்

வந்திருக்கிறார்.
நமது கர்த்தருக்காக நாம்
காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றும்ேபாது, நாம்

ெகாண்டாடுேவாம், மகிழ்ச்சி அைடேவாம்.”
10 இந்த மைலமீது கர்த்தருைடய வல்லைம
உள்ளது,
ேமாவாப் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
கர்த்தர் பைகவைர மிதித்து நடந்துெசல்வார்.
இது குப்ைபகளில் உள்ள சருகுகள் மீது நடப்பது

ேபாலிருக்கும்.

11 கர்த்தர் தமது கரங்கைள நீச்சலடிக்கும்
ஒருவைரப்ேபால் விரிப்பார்.
பிறகு கர்த்தர் அவர்களது ெபருைமக்குரிய

அைனத்ைதயும் ேசகரிப்பார்.
கர்த்தர் அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட அழகான
அைனத்ைதயும் ேசகரிப்பார்.
அவர் அவற்ைறத் தூர எறிந்துப்ேபாடுவார்.

12 கர்த்தர் ஜனங்களின் உயர்ந்த சுவர்கைளயும்,
பாதுகாப்பான இடங்கைளயும் அழிப்பார்.
கர்த்தர் அவற்ைறத் தைரயின் புழுதியில்

எறிந்துவிடுவார்.

ேதவைனப்ேபாற்றும் பாடல்

அந்த ேநரத்தில் யூதாவில் இந்தப் பாடைல
ஜனங்கள் பாடுவார்கள்:
கர்த்தேர நமக்கு இரட்சிப்ைபத்

தருகிறார்.
நமக்குப் பலமான நகரம் உள்ளது.
நமது நகரத்திற்குப் பலமான சுவர்களும்,

தற்காப்புகளும் உள்ளன.
2 கதவுகைளத் திறவுங்கள். நல்ல ஜனங்கள்
நுைழவார்கள்.
ேதவனுைடய நல்ல ேபாதைனகளுக்கு அந்த

ஜனங்கள் கீழ்ப்படிவார்கள்.
3 கர்த்தாேவ, உம்ைம அண்டியுள்ள
ஜனங்களுக்கும்,
உம்ைம நம்புகிற ஜனங்களுக்கும், நீர்

உண்ைமயான சமாதானத்ைதக் ெகாடுக்கிறீர்.
4 எனேவ, எப்ெபாழுதும் கர்த்தைர நம்புங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தராகிய ேயேகாவாவில்

உங்களுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் பாதுகாப்பான
இடமுண்டு.

5 ஆனால், கர்த்தர் தற்ெபருைம ெகாண்ட
நகரத்ைத அழிப்பார்.
அங்ேக வாழுகின்ற ஜனங்கைள அவர் தண்டிப்பார்.
கர்த்தர் அந்த உயர்வான நகரத்ைத தைரயில்
ேபாடுவார்.
அது புழுதிக்குள் விழும்.

6 பிறகு, ஏழ்ைமயும் பணிவும் உள்ள ஜனங்களின்
கால்கள் அதைன மிதித்துச் ெசல்லும்.

7 நல்ல ஜனங்களுக்கு ேநர்ைமேய சிறந்த பாைத.
நல்ல ஜனங்கள் ேநர்ைமயாகவும்,

உண்ைமயாகவும் உள்ள பாைதயில் ெசல்வார்கள்.
ேதவேன நீர் அந்தப் பாைதைய ெமன்ைமயாக்கி
எளிதாக ெசல்லும்படிச் ெசய்கிறீர்.

8 ஆனால் கர்த்தாேவ, நாங்கள் உமது நீதியின்
பாைதக்காகக் காத்திருக்கிேறாம்.
எங்கள் ஆத்துமா, உம்ைமயும் உமது நாமத்ைதயும்

நிைனவு ெகாள்ள விரும்புகின்றது.
9 இரவில் எனது ஆத்துமா உம்ேமாடு இருக்க
விரும்புகிறது.
என்னுள் இருக்கிற ஆவி ஒவ்ெவாரு புதிய நாளின்

அதிகாைலயிலும் உம்ேமாடு இருக்க விரும்புகிறது.
ேதசத்திற்கு உமது நீதியின் பாைத வரும்ேபாது,
ஜனங்கள் வாழ்வின் சரியான பாைதையக்

கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
10 தீயவன் நல்லவற்ைற ெசய்ய
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.
அவனிடம் நீர் இரக்கம் மட்டும் காட்டினால், அவன்

ெகட்டவற்ைற மட்டும் ெசய்வான்.
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அவன் நல்லவர்களின் உலகில் வாழ்ந்தாலும் கூட,
கர்த்தருைடய மகத்துவத்ைத தீயவன்

எப்ெபாழுதும் கண்டுெகாள்ளமாட்டான்.
11 ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டித்தால் அவர்கள் அதைனப் பார்ப்பார்கள்.
கர்த்தாேவ, தீயவர்களிடம் உமது ஜனங்கள்ேமல்

நீர் ைவத்திருக்கிற பலமான அன்ைபக் காட்டும்.
உண்ைமயாகேவ தீய ஜனங்கள்
அவமானப்படுவார்கள்,
உமது எதிரிகள் அவர்களது ெசாந்த

ெநருப்பிேலேய (தீைம) எரிக்கப்படுவார்கள்.
12 கர்த்தாேவ, நீர் நாங்கள் ெசய்யமுயன்ற
காரியங்கைள எங்களுக்காகச் ெசய்வதில்
ெவற்றியைடந்திருக்கிறீர்.
ஆதலால், எங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத் தாரும்.

ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு புதிய வாழ்க்ைகையக்
ெகாடுப்பார்

13 கர்த்தாேவ, நீர் எங்களது ேதவன்,
ஆனால் கடந்த காலத்தில், நாங்கள் மற்ற

ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றிேனாம்.
நாங்கள் மற்ற எஜமானர்களுக்கு உரியவர்களாய்
இருந்ேதாம்,
ஆனால், இப்ெபாழுது நாங்கள் ஒேர ஒரு

நாமத்ைத, அதுவும் உமது நாமத்ைத மட்டும்
நிைனவில் ைவக்க விரும்புகிேறாம்.

14 அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கெளல்லாம் உயிேராடு
இல்ைல.
அந்த ஆவிகள் மரணத்திலிருந்து எழுவதில்ைல.
அவற்ைற அழித்துவிட நீர் முடிவு ெசய்தீர்.
அவற்ைற நிைனவூட்டுகிற அைனத்ைதயும் நீர்

அழித்துவிட்டீர்.
15 நீர் ேநசித்த நாட்டிற்கு உதவியிருக்கிறீர்
மற்ற ஜனங்கள் அந்நாட்ைட ேதாற்கடிக்காதபடி

நீர் தடுத்தீர்.
16 கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் துன்பத்தில்
இருக்கும்ேபாது உம்ைம நிைனப்பார்கள்.
நீர் அவர்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது உம்மிடம்

அைமதியான பிரார்த்தைனகைள ஜனங்கள்
ெசய்வார்கள்.

17 கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்ேமாடு இல்லாதேபாது,
நாங்கள் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தப்

ெபண்ைணப்ேபால் இருக்கிேறாம்.
அவள் பிரசவ வலியுடன் அழுகிறாள்.

18 அேத வழியில், எங்களுக்கு வலி உள்ளது.
நாங்கள் குழந்ைத ெபற்ேறாம். ஆனால் அது

காற்றாகியது.
நாங்கள் உலகத்துக்காக புதிய ஜனங்கைள
உருவாக்கவில்ைல.
நாங்கள் ேதசத்திற்கு இரட்சிப்ைபக்

ெகாண்டுவரவில்ைல.
19 ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார், “உம்முைடய
ஜனங்கள் மரித்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் வாழ்வார்கள்.
எங்கள் ஜனங்களின் உடல்களும்
மரணத்திலிருந்து எழும்.
மரித்த ஜனங்கள் மண்ணிலிருந்து எழுந்து
மகிழ்வார்கள்.
உம்முைடய பனி

ெசடிெகாடிகளின் ேமல் ெபய்யும் பனி ேபால
இருக்கும்.
புதிய ேநரம் வந்துெகாண்டிருப்பைத இது காட்டும்.
ஜனங்கள் இப்ேபாது பூமியில் புைதக்கப்படுகிறார்கள்.
ஆனால் பூமியானது மரித்தவர்கைள ெவளிேய

அனுப்பும்.”

தீர்ப்பு: பரிசு அல்லது தண்டைன
20 எனது ஜனங்கேள! உங்கள் அைறக்குள்
ேபாங்கள்.
உங்கள் கதவுகைள மூடுங்கள்.
ெகாஞ்ச காலத்திற்கு உங்கள் அைறகளில்
ஒளிந்திருங்கள்.
ேதவனுைடய ேகாபம் முடியும்வைர

ஒளிந்திருங்கள்.
21 கர்த்தர் அவரது இடத்ைத விட்டு
உலக ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த தீைமக்காக

நியாயந்தீர்க்க வருவார்.
ெகால்லப்பட்ட ஜனங்களின் இரத்தத்ைதப் பூமி
காட்டும்.
இந்த ஜனங்கைள இனி பூமி மூடி ைவக்காது.

அந்தக் காலத்திேலேய, கர்த்தர்
லிவியாதான் என்னும் ேகாணலான பாம்ைப
நியாயந்தீர்ப்பார்.

கர்த்தர் தனது கடினமும் வல்லைமயும் ெகாண்ட
ெபரிய வாைள,
லிவியாதான் என்னும் நீண்ட பாம்ைபத் தண்டிக்கப்

பயன்படுத்துவார்.
கடலில் உள்ள ெபரிய பிராணிைய கர்த்தர்

ெகால்வார்.
2 அந்தக் காலத்திேல,
ஜனங்கள் நல்ல திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதப்பற்றிப்

பாடுவார்கள்.
3 “கர்த்தராகிய நான், அத்ேதாட்டத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.
சரியான காலத்தில் நான் ேதாட்டத்திற்கு

தண்ணீர் ஊற்றுேவன்.
இரவும் பகலும் நான் ேதாட்டத்ைதக் காவல்
ெசய்ேவன்.
எவரும் ேதாட்டத்ைத அழிக்க முடியாது.

4 நான் ேகாபமாக இல்ைல.
ஆனால் ேபார் இருந்தால், ஒருவர் முள்புதரால்
சுவர் எழுப்பினால்,
பிறகு, நான் அதைன ேநாக்கிப்ேபாய் அதைன

எரிப்ேபன்.
5 ஆனால், எவராவது பாதுகாப்புக்காக என்னிடம்
வந்தால்,
என்ேனாடு சமாதானமாயிருக்க விரும்பினால்

அவர்கைள வரவிடுங்கள்.
அவர்கள் என்ேனாடு சமாதானம் ெகாள்ளட்டும்.

6 ஜனங்கள் என்னிடம் வருவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் யாக்ேகாபுக்கு உதவிெசய்து

அவைன நல்ல ேவர்கள் ெகாண்ட ெசடிையப்ேபால்
பலமுள்ளதாக்குவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள், இஸ்ரேவைல பூக்க ஆரம்பிக்கும்
ெசடிேபால் வளரச் ெசய்வார்கள். பிறகு, ெசடிகளின்
பழங்கைளப்ேபால நாடு குழந்ைதகளால்
நிைறந்திருக்கும்.”

ஏசாயா 26:11

730



28

ேதவன் இஸ்ரேவைல அனுப்பிவிடுவார்
7 எப்படி கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளத்
தண்டிப்பார்? கடந்த காலத்தில், பைகவர்கள்
ஜனங்கைளத் தாக்கினார்கள். அேத வழியில் கர்த்தர்
அவர்கைளத் தாக்குவாரா? கடந்த காலத்தில்
நிைறய ஜனங்கள் ெகால்லப்பட்டனர். கர்த்தரும்
அேத வழியில் பலைரக் ெகால்வாரா?

8 கர்த்தர், இஸ்ரேவலைர ெவகுெதாைலவிற்கு
அனுப்பிவிடுவதன் மூலம் தனது விவாதத்ைத முடிக்க
விரும்புகிறார். இஸ்ரேவலரிடம் கர்த்தர்
கடுைமயாகப் ேபசுவார். அவரது வார்த்ைதகள்
சூடான வனாந்திர காற்ைறப்ேபால எரிக்கும்.

9 யாக்ேகாபின் குற்றம் எப்படி மன்னிக்கப்படும்?
அவனது பாவங்கள் விலக்கப்பட என்ன நிகழும்?
(இைவ நிகழும்) பலிபீடத்திலுள்ள கற்கள்
ெநாறுக்கப்பட்டு புழுதியில் கிடக்கும். சிைலகளும்
பலிபீடங்களும் ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ெதாழுதுெகாள்ளுதலுக்கு உரியதாய்
இருந்தைவகளும் அழிக்கப்படும்.

10 அந்தக் காலத்திேல, ெபரு நகரம் காலியாகும்.
அது வனாந்தரம்ேபால் ஆகும். எல்லா ஜனங்களும்
ெசல்வார்கள். அவர்கள் ெவளிேய ஓடுவார்கள். அந்த
நகரமானது திறந்த ேமய்ச்சல் நிலம்ேபால் ஆகும்.
இளம் கன்றுக்குட்டிகள் அங்ேக புல் ேமயும்.
திராட்ைசக் ெகாடிகளிலுள்ள இைலகைளக்
கன்றுக்குட்டிகள் உண்ணும்.

11 திராட்ைசக் ெகாடிகள் உலர்ந்துேபாகும்.
அவற்றின் இைலகள் ஒடிந்துேபாகும். ெபண்கள்
அக்கிைளகைள விறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ள மறுப்பார்கள். எனேவ,
அவர்கைள உருவாக்கிய ேதவன் ஆறுதல்
ெசய்யமாட்டார். அவர்கைள உண்டாக்கியவர்
அவர்களிடம் கருைணேயாடு இருக்கமாட்டார்.

12 அந்தக் காலத்தில், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து பிரித்து ைவப்பார். அவர்
ஐபிராத்து ஆற்றிலிருந்து ெதாடங்குவார். கர்த்தர்
தமது ஜனங்கைள ஐபிராத்து நதி முதல் எகிப்து
நதிவைர திரட்டுவார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகிய நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவராகச் ேசர்க்கப்படுவீர்கள். 13 எனது
ஜனங்களில் சிலர் இப்ெபாழுது அசீரியாவில்
காணாமல் ேபாயிருக்கிறார்கள். எனது ஜனங்களில்
சிலர் எகிப்துக்கு ஓடிப்ேபாயிருக்கிறார்கள். ஆனால்
அந்தக் காலத்திேல, ஒரு ெபரும் எக்காளம்
ஊதப்படும். அப்ெபாழுது அந்த ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் எருசேலமிற்குத் திரும்பி வருவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அந்தப் பரிசுத்த மைலயின்ேமல்
கர்த்தருக்கு முன்பு பணிவார்கள்.

வட இஸ்ரேவலுக்கு எச்சரிக்ைககள்.

சமாரியாைவப் பாருங்கள்!
எப்பிராயீமின் குடிகார ஜனங்கள்

அந்நகைரப்பற்றித் தற்ெபருைம
ெகாள்கிறார்கள்.
மைலக்கு ேமேல வளமான பள்ளாத்தாக்கு சூழ
இருக்கிறது.
சமாரியா ஜனங்கள் தம் நகரத்ைத அழகான

பூக்களாலான கிரீடம் என்று நிைனத்திருக்கின்றனர்.

ஆனால், அவர்கள் திராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.
இந்த “அழகான கிரீடமானது” வாடிப்ேபாகும்

ெசடிேபால் உள்ளது.
2 பார், எனது ஆண்டவர் பலமும் ைதரியமும்
ெகாண்டவராக இருக்கிறார்.
அவர் ெபருங்காற்றும் கல்மைழயும் ெகாண்ட

நாட்டுக்குள் வருவார்.
அவர் ஒரு புயைலப்ேபான்று நாட்டுக்குள் வருவார்.
அவர் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆறு நாட்டுக்குள்
ெபருக்ெகடுத்து வருவதுேபான்று இருப்பார்.
அவர் அந்தக் கிரீடத்ைத (சமாரியா) தைரயில்

தள்ளுவார்.
3 எப்பிராயீமிலுள்ள குடிகார ஜனங்கள் தமது

“அழகான மகுடத்ைதப்” பற்றி ெபருைம
ெகாள்கிறார்கள்.
ஆனால், அந்த நகரம் மிதியுண்டு ேபாகும்.

4 மைலக்குேமல் வளமான பள்ளத்தாக்கு சுற்றிலும்
இருக்க இந்நகரம் உள்ளது.
அந்த “அழகான பூக்களாலான மகுடம்” வாடும்

ெசடிையப்ேபான்றுள்ளது.
அந்த நகரம் ேகாைடயில் முதலில் பழுத்த
அத்திப்பழம் ேபான்றது.
ஒருவன் அப்பழத்தில் ஒன்ைறப் பார்க்கும்ேபாது,

அவன் உடேன அதைன எடுத்துச்
சாப்பிட்டுவிடுகிறான்.

5 அந்தக் காலத்திேல, சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், “அழகான மகுடமாக” ஆவார். அவர்
“ஆச்சரியத்துக்குரிய பூக்களாலான மகுடமாக”
விடுபட்ட தன் ஜனங்களுக்கு இருப்பார்.

6 பிறகு கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள ஆளுகின்ற
நீதிபதிகளுக்கு ஞானத்ைதக் ெகாடுப்பார். நகர
வாசல்களில் நைடெபறும் ேபார்களில் கர்த்தர் தம்
ஜனங்களுக்குப் பலத்ைதக் ெகாடுப்பார்.

7 ஆனால் இப்ேபாது, அந்தத் தைலவர்கள்
குடித்திருக்கிறார்கள். ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிசிகளும் திராட்ைச ரசத்ைதயும் மதுைவயும்
குடித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தடுமாறி கீேழ
விழுகிறார்கள். தீர்க்கதரிசிகள் தங்கள் கனவுகைளக்
காணும்ேபாது குடித்திருக்கிறார்கள். நீதிபதிகள்
தங்கள் முடிைவ எடுக்கும்ேபாது
குடித்திருக்கிறார்கள்.

8 ஒவ்ெவாரு ேமைசயும் வாந்தியால்
நிைறந்துள்ளது. சுத்தமான இடம் எங்குேம இல்ைல.

ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ விரும்புகிறார்
9 கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு ஒரு பாடத்ைதக் கற்பிக்க
விரும்புகிறார். கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். ஆனால்,
ஜனங்கேளா சிறு குழந்ைதகைளப்ேபான்று
இருக்கின்றனர். அவர்கள் ெகாஞ்ச காலத்துக்கு
முன்னேர பால்குடிப்பைத மறந்த
குழந்ைதகைளப்ேபான்று இருக்கிறார்கள். 10

எனேவ, கர்த்தர் அவர்கைளக் குழந்ைதகளாக
எண்ணி:
சா லசவ் சா லசவ்
குவா லகுவா குவா லகுவா
சீர் ேஷம் சீர் ேஷம்
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11 என்பதுேபான்ற விேநாதமான ெமாழியில்
ேபசுவார். அவர் அந்த ஜனங்கேளாடு ேவறு
ெமாழிகைளயும் பயன்படுத்துவார்.

12 கடந்த காலத்தில் ேதவன் அந்த ஜனங்கேளாடு
ேபசினார். அவர், “இங்ேக ஓய்விடம் உள்ளது. இது
சமாதானமான இடம். ேசார்ந்துேபான ஜனங்கள்
வந்து ஓய்வுெகாள்ளட்டும். இது சமாதானத்திற்குரிய
இடம்” என்றார்.
ஆனால், அந்த ஜனங்கள் ேதவைனக் கவனிக்க
விரும்பவில்ைல. 13 எனேவ, ேதவனிடமிருந்து வந்த:
சா லசவ் சா லசவ்
குவா லகுவா குவா லகுவா
சீர் ேஷம் சீர் ேஷம்
என்பது ேபான்ற வார்த்ைதகள் அவர்களுக்கு
அந்நிய ெமாழிையப்ேபான்று இருந்தது.
ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த வழிகளில் நடந்தார்கள்.
எனேவ, ஜனங்கள் பின்னிட்டு விழுந்து
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள் வைலயில்
அகப்பட்டு ைகப்பற்றப்பட்டனர்.

ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து எவரும் தப்ப
முடியாது

14 கர்த்தருைடய ெசய்திைய எருசேலமிலுள்ள
தைலவர்களாகிய நீங்கள் ேகட்கேவண்டும். ஆனால்
நீங்கள் அவர் ெசால்வைதக் கவனிக்க மறுக்கிறீர்கள்.

15 நீங்கள், “நாங்கள் மரணத்ேதாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்திருக்கிேறாம். எங்களுக்கு மரணத்தின்
இடமாகிய பாதாளத்துடன் ஒப்பந்தம் உள்ளது.
எனேவ நாங்கள் தண்டிக்கப்படமாட்ேடாம்.
தண்டைன எங்கைளக் கடந்துேபாகும். அது
எங்கைளப் பாதிக்காது. நாங்கள் எங்களது
தந்திரங்கள் மற்றும் ெபாய்களுக்குப்பின் மைறந்து
ெகாள்ேவாம்” என்று ெசால்கிறீர்கள்.

16 ஆதலால், எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார், “நான் சீேயானில் அஸ்திபாரமாக ஒரு
கல்ைல ைவப்ேபன். இது ஒரு விைல உயர்ந்த
கல்லாக இருக்கும். மிக முக்கியமான கல்லின்
ேமேலேய எல்லாம் கட்டப்படும். அக்கல்லின்ேமல்
நம்பிக்ைக ைவக்கிற எவனும் ஏமாந்து
ேபாகமாட்டான்.

17 “சுவர் ேநராக இருக்கிறது என்பைதக்
கண்டுெகாள்ள ஒரு அளவுக் கருவிைய ஜனங்கள்
பயன்படுத்துகின்றனர். அேத வழியில் நான்
நீதிையயும், நன்ைமையயும் பயன்படுத்தி எது
சரிெயன்று காட்டுகிேறன்.

“தீய ஜனங்களாகிய நீங்கள் உங்கள் தந்திரங்கள்
மற்றும் ெபாய்களுக்குப் பின்னால் மைறகிறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ஒரு
புயல்அல்லது ெவள்ளம் வருவதுேபான்று வந்து
உங்கள் மைறவிடங்கைள அழிக்கும். 18

மரணத்ேதாடு உங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம் நீக்கப்படும்.
பாதாளத்துடனுள்ள ஒப்பந்தம் உங்களுக்கு
உதவாது.

“எவேனா ஒருவன் வந்து உங்கைளத் தண்டிப்பான்.
அவன் உங்கைளப் புழுதியாக்கி நடந்து ேபாவான். 19

அப்பைகவன் இரவு பகலாகத் தன் ேசைனயுடன்
உங்கள் நாட்டின் மீது வருவான். இந்தச் ெசய்திைய
அறிபவர் யாராயினும் அச்சத்தால் நடுங்குவைதத்
தவிர ேவெறான்றும் ெசய்ய இயலாது.

20 “பிறகு, நீங்கள் இந்தக் கைதையப்
புரிந்துெகாள்வீர்கள்: ஒருவன் அவைன விடச் சிறிய
ஒரு படுக்ைகயில் தூங்க முயல்கிறான். அவனிடம்
ஒரு ேபார்ைவ உள்ளது. ஆனால் அது அவைன
மூடப்ேபாதுமானதாக இல்ைல.அந்தப் படுக்ைகயும்
ேபார்ைவயும் பயனற்றைவ. அவற்ைறப்ேபான்ேற
உங்கள் ஒப்பந்தங்களும் உள்ளன.”

21 ெபராத்சீம் மைலயில் கர்த்தர் ேபார் ெசய்தது
ேபாலேவ ெசய்வார். கிபிேயானின் பள்ளத்தாக்கிேல
இருந்ததுேபாலேவ, கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு
இருப்பார். பிறகு, தான் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற
கர்த்தர் ெசய்வார். சில விேநாதமானவற்ைற கர்த்தர்
ெசய்வார். ஆனால் அவர் தன் ேவைலைய முடிப்பார்.
அவரது ேவைலயும் விேநாதமானதாகும். 22

இப்ெபாழுது, நீங்கள் அவற்றுக்கு எதிராகப்ேபாரிட
ேவண்டாம். நீங்கள் ெசய்தால், உங்கைளச்
சுற்றியுள்ள கயிறுகள் இறுக்கும்.
நான் ேகட்ட வார்த்ைதகள் மாறாது. அந்த
வார்த்ைதகள் பூமிைய ஆளுகின்ற சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வந்தைவ. இது
நிகழ்ந்ேத தீரும்.

கர்த்தர் சரியாகத் தண்டிக்கிறார்
23 நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிற ெசய்திைய
ெநருக்கமாகக் கவனியுங்கள். 24 எல்லா
ேநரத்திலும் ஒரு விவசாயி
உழுதுெகாண்டிருப்பானா? இல்ைல. 25 ஒரு
விவசாயி பூமிையத் தயார் ெசய்கிறான், பிறகு அவன்
விைதகைள விைதக்கிறான். விவசாயி பல் ேவறு
வழிகளில் பல்ேவறு விைதகைளத் தூவுகிறான். ஒரு
விவசாயி உளுந்ைதத் தூவுகிறான்.
சீரகத்ைதப்ேபாடுகிறான். வரிைசகளில்
ேகாதுைமைய விைதக்கிறான், வாற்ேகாதுைமைய
அதற்குரிய சிறப்பான இடத்தில் தூவுகிறான், கம்ைப
வயலின் ஓரங்களில் விைதக்கிறான்.

26 நமது ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்ைதக்
கற்பிக்க இைதப் பயன்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறார்.
ேதவன் தன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது, அவர்
நீதியாக இருக்கிறார் என்பைத இந்த உதாரணம்
காட்டும். 27 ஒரு விவசாயி உளுந்து தாலத்தாேல
ேபாரடிக்கச் ெசய்வானா? ெசய்யமாட்டான். ஒரு
விவசாயி சீரகத்தின் ேமல் வண்டியின் உருைளையச்
சுற்றவிடுவானா? இல்ைல. உளுந்ைதக்
ேகாலினாலும் சீரகத்ைத மிலாற்றினாலும் அடிப்பான்.

28 ஒரு ெபண் அப்பம் ெசய்யும்ேபாது, மாைவப்
பிைசந்து ைகயால் அழுத்துவாள். ஆனால் அவள்
இதைன எப்ெபாழுதும் ெசய்யமாட்டாள். கர்த்தர்
இேத வழியில் தன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கிறார்.
அவர் வண்டிச் சக்கரத்தால் அவர்கைளப்
பயமுறுத்துவார். ஆனால் அவர் முழுைமயாக
நசுக்குகிறதுமில்ைல. அவர் பல குதிைரகள்
அவர்கைள மிதிக்க விடுகிறதுமில்ைல. 29 இப்படி
இந்த பாடம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது. கர்த்தர் ஆச்சரியகரமான
ஆேலாசைனகைளத் தருகிறார். ேதவன்
உண்ைமயான ஞானம் உைடயவர்.
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எருசேலம் மீது ேதவனுைடய அன்பு

ேதவன் கூறுகிறார், “அரிேயைலப்
பாருங்கள்! தாவீது வாழ்ந்த நகரேம,
அரிேயல். ஆண்டுேதாறும் அவனது

விடுமுைறகள் ெதாடர்ந்து வந்திருக்கின்றன. 2 நான்
அரிேயைலத் தண்டித்திருக்கிேறன். அந்நகரம்
துக்கத்தாலும் அழுைகயாலும் நிைறந்திருக்கிறது.
ஆனால் அவள் எப்ெபாழுதும் எனது அரிேயலாகேவ
இருக்கிறாள். 3 அரிேயேல, நான் உன்ைனச் சுற்றிப்
பைடகைள ைவத்துள்ேளன். நான் உனக்கு
எதிராகப்ேபார்க் ேகாபுரங்கைள எழுப்பிேனன். 4 நீ
ேதாற்கடிக்கப்பட்டுத் தைரயில் வீழ்த்தப்பட்டாய்.
இப்ெபாழுது ஒரு ஆவியின் சத்தத்ைதப்ேபால உனது
சத்தம் தைரயிலிருந்து எழும்புவைத நான்
ேகட்கிேறன்.”

5 அங்ேக பல அந்நியர்கள் புழுதியின் சிறு
துணுக்குகைளப்ேபால இருக்கிறார்கள். அங்ேக சில
ெகாடூரமான ஜனங்கள் காற்றில் பறந்து வரும்
பதர்கைளப்ேபான்றுள்ளனர். 6 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் உன்ைன நில நடுக்கம், இடி, பலத்தகுரல்,
கூச்சல் ஆகியவற்றால் தண்டிப்பார். அங்ேக புயற்
காற்று, ெபருங்காற்று, ெநருப்பு ஆகியைவ ேதான்றி
அழிக்கவும் எரிக்கவும் ெசய்யும். 7 அரிேயலுக்கு
எதிராகப் பல நாடுகள் ேபாரிடும். இது இரவில்
வருகிற பயங்கரக் கனவு ேபான்றிருக்கும். பைடகள்
அரிேயைல முற்றுைகயிட்டு தண்டித்தன. 8 ஆனால்
அப்பைடகளுக்கும் இது அத்தைகய கனவாக
இருக்கும். அவர்கள் தாம் விரும்புகின்றவற்ைறப்
ெபறுவதில்ைல. இது, பசியுள்ளவன் உணைவப்பற்றிக்
கனவு காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன்
எழும்புகிறேபாதும் பசியாகேவ இருப்பான். இது,
தாகமாயுள்ளவன் தண்ணீைரப்பற்றிக் கனவு
காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன்
விழித்ெதழுகின்றேபாதும் தாகமாகேவ இருக்கும்.
சீேயானுக்கு எதிராகப்ேபாரிடுகிற அைனத்து
நாடுகளும் இது ேபாலேவ இருக்கும். அந்த நாடுகள்
அைவ விரும்புவைதப் ெபறுவதில்ைல.

9 ஆச்சரியப்படுங்கள் பிரமிப்பைடயுங்கள்.
நீங்கள் நன்றாகக் குடித்திருப்பீர்கள், ஆனால்

மதுவினால் அல்ல.
நீங்கள் தள்ளாடி விழுவீர்கள், ஆனால் மதுவினால்

அல்ல.
10 கர்த்தர் உங்கைளத் தூங்கச் ெசய்வார்.
கர்த்தர் உங்கள் கண்கைள மூடச்ெசய்வார்.

(தீர்க்கதரிசிகள் உங்கள் கண்களாய்
இருக்கிறார்கள்).
கர்த்தர் உங்கள் தைலகைள மூடுவார்.

(தீர்க்கதரிசிகள் உங்கள் தைலகளாய்
இருக்கிறார்கள்).

11 இைவ நிகழும் என்று நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன். ஆனால் நீங்கள் என்ைனப்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. என்னுைடய வார்த்ைதகள்
மூடி முத்திைரயிடப்பட்ட புத்தகத்ைதப்ேபால்
உள்ளன. 12 நீங்கள் அந்தப் புத்தகத்ைத வாசிக்க
முடிந்த ஒருவனிடம் ெகாடுத்து வாசிக்கச்
ெசால்லலாம். ஆனால் அவன், “என்னால் இந்தப்
புத்தகத்ைத வாசிக்க முடியாது. இது
மூடப்பட்டிருக்கிறது. என்னால் திறக்கமுடியாது”

என்று ெசால்வான். அல்லது நீங்கள் அந்தப்
புத்தகத்ைத வாசிக்கமுடியாத ஒருவனிடம் ெகாடுத்து
வாசிக்கச் ெசால்லலாம். அதற்கு அவன், “நான்
இந்தப் புத்தகத்ைத வாசிக்கமுடியாது, ஏெனன்றால்,
எப்படி வாசிக்கேவண்டும் என்று எனக்குத் ெதரியாது”
என்பான்.

13 எனது ஆண்டவர், “என்ைன ேநசிப்பதாக இந்த
ஜனங்கள் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் வாயின்
வார்த்ைதகளால் என்ைனப்
ெபருைமபடுத்துகிறார்கள். ஆனால் அவர்களது
இருதயங்கள் என்ைன விட்டுத் ெதாைலவில்
உள்ளன. அவர்கள் எனக்குக் காட்டும்
மரியாைதயானது மனிதர்கள் உண்டாக்கிய
சட்டங்கைளத் தாங்கள் மனப்பாடம் ெசய்யும்
அளவுக்கு மட்டுேம இருந்தது. 14 எனேவ நான் அந்த
ஜனங்கைள ஆச்சரியப்படுத்த சில வல்லைமமிக்க,
அதிசயப்படத்தக்கச் ெசயல்கைளச் ெசய்ேவன்.
அவர்களது ஞானிகள் தங்கள் ஞானத்ைத
இழப்பார்கள். அவர்களின் ஞானிகள் புரிந்துெகாள்ள
முடியாமல் ேபாவார்கள்” என்று ெசால்கிறார்.

15 அந்த ஜனங்கள் சிலவற்ைற கர்த்தரிடம்
மைறக்க முயல்கிறார்கள். கர்த்தர் இதைனப்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார் என்று அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள். அந்த ஜனங்கள் இருட்டில்
தங்கள் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்கிறார்கள்.
அவர்கள் தமக்குள்: “எவரும் எங்கைளப் பார்க்க
முடியாது. நாங்கள் யார் என்று எவருக்கும்
ெதரியாது” எனக் கூறுகிறார்கள்.

16 நீங்கள் குழம்பி இருக்கிறீர்கள். குயவைன
களிமண்ணுக்குச் சமமாக நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்.
ஒருவனால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருள் அவைனப் பார்த்து
“நீ என்ைன உன்டாக்கவில்ைல” என்று ெசால்ல
முடியும் என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள். இது, ஒரு
பாைன தன்ைன உருவாக்கியவனிடம் “நீ
புரிந்துெகாள்கிறதில்ைல” என்று ெசால்வது
ேபான்றதாகும்.

நல்ல ேநரம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது
17 இதுதான் உண்ைம: ெகாஞ்ச ேநரத்திற்குப்
பிறகு, கர்ேமல் மைலையப்ேபான்று லீபேனான்
வளமான மண்ைணக்ெகாண்டது. கர்ேமல் மைல ஒரு
அடர்த்தியான காட்ைடப்ேபான்றதாகும். 18

புத்தகத்தில் உள்ள வார்த்ைதகைள ஒரு ெசவிடன்
ேகட்க முடியும். குருடன் இருளுக்கும்
அந்தகாரத்திற்கும் ஊேட பார்க்கமுடியும். 19 கர்த்தர்
ஏைழகைள மகிழ்ச்சியாக்குவார். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தரில் ஏைழயான ஜனங்கள்
களிப்பைடவார்கள்.

20 அற்பர்களும் ெகாடியவர்களும் அழிந்த பிறகு
இது நிகழும். ெகட்ட ெசயலில் மகிழ்ச்சி அைடகிற
ஜனங்கள் ேபானபிறகு இது நிகழும். 21 (அந்த
ஜனங்கள் நல்லவர்கைளப்பற்றிப் ெபாய்
ெசால்கிறார்கள். அவர்கள் நீதிமன்றத்தில்
வைலக்குட்படுத்த முயல்கிறார்கள். அவர்கள்
அப்பாவி ஜனங்கைள அழித்துவிட முயல்கிறார்கள்).

22 எனேவ, கர்த்தர் யாக்ேகாபின் குடும்பத்ேதாடு
ேபசுகிறார். (இந்த கர்த்தர்தான் ஆபிரகாைம
விடுதைல ெசய்தவர்). கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“இப்ேபாது, யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்)
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நாணமைடந்து ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவதில்ைல. 23

அவன் அவரது பிள்ைளகள் எல்ேலாைரயும்
பார்ப்பான். எனது ெபயர் பரிசுத்தமானது என்று
அவன் கூறுவான். இந்தப் பிள்ைளகைள நான் என்
ைககளால் ெசய்ேதன். யாக்ேகாபின்
பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) மிகவும் சிறப்புைடயவர்
என்று இந்தப் பிள்ைளகள் கூறுவார்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவைன இந்தப் பிள்ைளகள்
மதிப்பார்கள். 24 இந்த ஜனங்களில் பலர்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். எனேவ, அவர்கள்
தவறுகைளச் ெசய்வார்கள். இந்த ஜனங்கள்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் தமது
பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்” என்கிறார்.

இஸ்ரேவல் எகிப்ைதயல்ல, ேதவைன நம்பேவண்டும்

கர்த்தர், “இந்தப் பிள்ைளகைளப்
பாருங்கள். அவர்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிவதில்ைல. அவர்கள்

திட்டங்கைளப்ேபாடுவார்கள். ஆனால் என்னிடம்
உதவிையக் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் மற்ற
நாடுகேளாடு ஒப்பந்தம் ெசய்கிறார்கள். ஆனால்,
எனது ஆவி அந்த ஒப்பந்தங்கைள விரும்புவதில்ைல.
இந்த ஜனங்கள் தங்களுக்குள் ேமலும், ேமலும்
பாவங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்ேட ேபாகிறார்கள்.
2 இந்தக் குழந்ைதகள் உதவிக்காக
எகிப்துக்குப்ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால்,
தாங்கள் ெசய்வது சரிதானா என்பைத என்னிடம்
ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் பார்ேவானால்
காப்பாற்றப்படுவதாக நம்பினார்கள். எகிப்து
அவர்கைளக் காப்பாற்றும் என்று நிைனக்கிறார்கள்.

3 “ஆனால், எகிப்தில் ஒளிந்துக்ெகாள்வது
உங்களுக்கு உதவாது என்று நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன். எகிப்தால் உங்கைளக் காப்பாற்ற
இயலாது. 4 உங்கள் தைலவர்கள்
ேசாவானுக்குப்ேபாயிருக்கிறார்கள். உங்கள்
ெவளியுறவு அதிகாரிகள் ஆேனஸ்
நாட்டுக்குப்ேபாயிருக்கிறார்கள். 5 ஆனால்
அவர்கள், ஏமாற்றம் அைடவார்கள். அவர்களுக்கு
உதவிெசய்ய முடியாத ஜனத்ைத அவர்கள்
சார்ந்துள்ளனர். எகிப்து பயனற்றது. அதினால்
உதவிெசய்ய முடியாது. ெவட்கத்திற்கும்
துக்கத்திற்குேம எகிப்து காரணமாக அைமயும்”
என்றார்.

யூதாவிற்கு ேதவனுைடய ெசய்தி
6 வனாந்திரத்தில் உள்ள மிருகங்கைளப் பற்றிய
துக்க ெசய்தி:
வனாந்திரம் ஒரு ஆபத்தான இடம். இப்பூமியில்
சிங்கங்களும் விஷப் பாம்புகளும் ேவகமாகச்
ெசல்லும் பாம்புகளும் நிைறந்துள்ளன. ஆனால் சில
ஜனங்கள் எகிப்துக்குப்ேபாகிறவர்கள் இதின்
வழியாகப் பயணம் ெசய்வார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ெசல்வங்கைளக் கழுைதயின் முதுகில்
ஏற்றிக்ெகாண்டுெசல்வார்கள். ஒட்டகங்களின்
முதுகில் தங்கள் ெபாக்கிஷங்கைள
ைவத்திருப்பார்கள். இதற்குப் ெபாருள், ஜனங்கள்
தமக்கு உதவ முடியாத ஜனத்ைதேய
சார்ந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். 7 அந்தப் பயனற்ற
நாடு தான் எகிப்து. எகிப்தின் உதவி எதற்கும்

பயனற்றது. எனேவ, நான் எகிப்ைத, “எதுவும்
ெசய்யாத அரக்கன்” என்று அைழப்ேபன்.

8 இப்ெபாழுது, இைத அைடயாளத்தின் ேமல்
எழுது. எல்லா ஜனங்களும் இதைனப் பார்க்க
முடியும். இதைன ஒரு புத்தகத்தில் எழுது. இறுதி
நாட்களுக்காக இவற்ைற எழுது. இது நீண்ட
காலத்துக்குப்பின் எதிர்காலத்தில் இருக்கும்.
9 இந்த ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாருக்கு அடிபணிய
மறுக்கும் பிள்ைளகைளப்ேபான்றுள்ளனர்.
கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள்
மறுத்துப் ெபாய் ெசால்கிறார்கள். 10 “நாம் ெசய்ய
ேவண்டிய காரியங்கைளப்பற்றி கனவுகைளக்
காணாதீர்கள். எங்களிடம் உண்ைமகைளச்
ெசால்லாதீர்கள். எங்களுக்கு நலமானவற்ைற
மட்டும் ெசால்லுங்கள். எங்களுக்கு நல்லுணர்ைவ
உண்டாக்குங்கள். எங்களுக்காக நல்லவற்ைற
மட்டும் பாருங்கள். 11 உண்ைமயில்
நிகழப்ேபாவைதக் காணுவைத நிறுத்துங்கள்.
எங்கள் வழியில் இருந்து ெவளிேயறுங்கள்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரப்பற்றி எங்களுக்குக்
கூறுவைத நிறுத்துங்கள்” என்று அவர்கள்
தீர்க்கதரிசிகளிடம் கூறுகிறார்கள்.

ேதவனிடமிருந்து மட்டுேம யூதாவிற்கு உதவி
வருகிறது

12 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் கூறுகிறார்,
“கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்திைய ஏற்றுக்ெகாள்ள
நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள். சண்ைடயும், ெபாய்யும்
உங்களுக்கு உதவும் என்று அதைனச் சார்ந்து
இருக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். 13 நீங்கள்
இவற்ைறப்பற்றிய குற்றம் உள்ளவர்களாக
இருக்கிறீர்கள். எனேவ, நீங்கள் விரிசல்கைளயுைடய
உயரமான சுவர்கைளப்ேபால இருக்கிறீர்கள்.
அந்தச் சுவர் விழுந்து சிறு துண்டுகளாக உைடயும்.
14 நீங்கள் ெபரிய களிமண் ஜாடி உைடந்து பற்பல
சிறு துண்டுகளாக உைடந்தைதப்ேபால
இருக்கிறீர்கள். அந்தத் துண்டுகள் பயனற்றைவ.
நீங்கள் அைதக்ெகாண்டு ெநருப்பிலிருந்து எரியும்
கரித்துண்ைட ெவளிேய எடுக்கேவா, குளத்திேல
தண்ணீர் எடுக்கேவா முடியாது.”

15 இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராயிருக்கிற,
கர்த்தராகிய எனது ஆண்டவர் ெசால்கிறார்,
“என்னிடம் நீங்கள் திரும்பி வந்தால்
பாதுகாக்கப்படுவீர்கள். என்ைன நம்பினால் அது
உங்களுக்கு வரப்ேபாகிற உதவியாக இருக்கும்.
ஆனால் நீங்கள் அைமதியாக இருக்க ேவண்டும்”
என்கிறார்.
ஆனால் நீங்கள் அவற்ைறச் ெசய்ய
விரும்பவில்ைல. 16 “இல்ைல எங்களுக்கு
ஓடிப்ேபாகக் குதிைரகள் ேவண்டும்!” என்று நீங்கள்
கூறுகிறீர்கள். அது உண்ைம. நீங்கள் குதிைரகள்
ேமேலறி ஓடுவீர்கள். ஆனால் பைகவர்கள்
உங்கைளத் துரத்துவார்கள். அவர்கள் உங்கள்
குதிைரகைள விட ேவகமாக இருப்பார்கள்.

17 ஒரு பைகவன் பயங்காட்டுவான். உங்களில்
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அஞ்சி ஓடுவார்கள். ஐந்து
பைகவர்கள் பயங்காட்டுவார்கள். நீங்கள்
அைனவரும் அவர்கைள விட்டு ஓடிவிடுவீர்கள்.

ஏசாயா 29:23

734



31

மைலயின் ேமல் உள்ள ெகாடிக் கம்பம் மட்டுேம
உங்கள் ேசைனயில் விடப்பட்டிருக்கும்.

ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவுவார்
18 கர்த்தர் அவரது இரக்கத்ைத உங்கள்மீது
காட்ட விரும்புகிறார். கர்த்தர்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் எழுந்து
உங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்ய விரும்புகிறார்.
ேதவனாகிய கர்த்தர் நீதி ெசய்கிறார். கர்த்தருைடய
உதவிக்காகக் காத்திருக்கிற ஒவ்ெவாருவரும்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.

19 சீேயான் மைலயின் ேமலுள்ள எருசேலமில்
கர்த்தருைடய ஜனங்கள் வாழுவார்கள். நீங்கள்
ெதாடர்ந்து அழுதுெகாண்டிருக்கமாட்டீர்கள்.
கர்த்தர் உங்களுைடய அழுைகையக் ேகட்டு ஆறுதல்
ெசய்வார். கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசவிெகாடுப்பார்.
அவர் உங்களுக்கு உதவுவார்.

20 கடந்த காலத்தில், எனது ஆண்டவர் (ேதவன்)
உங்களுக்குத் துன்பமும், ெதால்ைலகளும்
ெகாடுத்தார். அது உங்களுக்கு தினமும் உண்ணும்
அப்பம் ேபான்றும் தண்ணீர் ேபான்றும் இருந்தது.
ஆனால் ேதவன் உங்கள் ஆசிரியர். அவர்
உன்னிடமிருந்து இனி ெதாடர்ந்து
ஒளிந்துெகாள்ளமாட்டார். நீ உனது ஆசிரியைர
உனது ெசாந்தக் கண்ணால் பார்க்கலாம். 21 பிறகு,
நீ தவறு ெசய்தால், தவறான வழியில் ேபானால்
(வாழ்ந்தால்), (இடது பக்கமாகேவா வலது
பக்கமாகேவா) நீ உனக்கு பின்னால், “இதுதான்
சரியான வழி. இந்த வழியில் நீ ேபாக ேவண்டும்”
என்ற ஒரு ஓைசையக் ேகட்பாய்.

22 உங்களிடம் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்
மூடப்பட்ட சிைலகள் உள்ளன. அந்த ெபாய்த்
ெதய்வங்கள் உங்கைள கைறப்படுத்தியுள்ளது.
ஆனால் அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்வைத நிறுத்துவீர்கள். நீ அந்த ெதய்வங்கைளத்
தீட்டுப்பட்ட ஆைடேபால தூர எறிவாய்.

23 அந்தக் காலத்தில், உனக்காக கர்த்தர்
மைழைய அனுப்புவார். பூமியில் நீ விைதகைள
விைதக்கலாம். பூமி உனக்காக உணைவ விைளய
ைவக்கும். நீ ஒரு ெபரிய அறுவைடையச் ெசய்வாய்.
உங்கள் மிருகங்களுக்கு வயலில் ஏராளமான உணவு
இருக்கும். உன் ஆடுகளுக்கு அகலமான ேமய்ச்சல்
இடம் இருக்கும். 24 உனது எருதுகளுக்கும்
கழுைதகளுக்கும் ேதைவயான உணவு கிைடக்கும்.
அங்கு ஏராளமான உணவு இருக்கும். உன்
மிருகங்கள் உண்பதற்கு முறத்தாலும், தூற்றுக்
கூைடயாலும் தூற்றப்பட்ட கப்பிகள் உன்னிடம்
இருக்கும். 25 ஒவ்ெவாரு மைலயிலும் ேமடுகளிலும்
தண்ணீர் நிைறந்த ஓைடகள் இருக்கும். இைவ
ஏராளமான ஜனங்கள் ெகால்லப்பட்ட பிறகு,
ேகாபுரங்கள் தைரயிேல விழுந்த பிறகு நிகழும்.

26 அந்தக் காலத்திேல, சந்திரனிலிருந்து வருகிற
ஒளியானது சூரியனின் ஒளிேபால இருக்கும்.
சூரியனின் ஒளியானது இப்ெபாழுது இருப்பைதவிட
ஏழு மடங்கு மிகுதியாக இருக்கும். சூரியனிலுள்ள
ஒரு நாள் ெவளிச்சம் ஒரு வாரம் (ஏழு நாள்)
ெவளிச்சம்ேபால் இருக்கும். இைவ கர்த்தர் தமது
உைடந்துேபான ஜனங்களின் அடிகளினிமித்தம்
கட்டுகள் கட்டி அவற்றின் அடிக்காயத்ைதக்
குணமாக்கும்ேபாது நிகழும்.

27 பார்! ெதாைலவிலிருந்து கர்த்தருைடய நாமம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. அவரது ேகாபம் அடர்ந்த
ேமகப் புைகேயாடு ெநருப்பு ேபான்றுள்ளது.
கர்த்தருைடய வாய் ேகாபத்தால் நிைறந்துள்ளது.
அவரது நாக்கானது எரிகின்ற ெநருப்புேபால்
உள்ளது. 28 கர்த்தருைடய சுவாசமானது (ஆவி)
கழுத்து மட்டும் எட்டுகிற ஆற்று
ெவள்ளத்ைதப்ேபான்றுள்ளது. ேதசங்கைள கர்த்தர்
நியாயந்தீர்ப்பார். இது “நாசம் என்னும்
சல்லைடயில்” ேதசங்கைள அைசப்பது ேபால
இருக்கும். கர்த்தர் அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்துவார்.
அது ஜனங்களின் வாயிேல ேபாட்டு கட்டுப்படுத்துகிற
கடிவாளத்ைதப்ேபான்றிருக்கும்.

29 அந்தக் காலத்தில், நீங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான
பாடல்கைளப் பாடுவீர்கள். அந்த ேநரமானது, ஓய்வு
நாைளத் ெதாடங்கும் இரவுகைளப்ேபான்றிருக்கும்.
கர்த்தருைடய மைலக்கு நடந்துேபாைகயில், நீங்கள்
மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள். வழியில்
புல்லாங்குழைலக் கவனித்தவண்ணம் இஸ்ரேவலின்
கன்மைல அருகில் ெதாழுதுெகாள்ளப்ேபாகும்ேபாது
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள்.

30 கர்த்தர் அவரது சிறந்த குரைல ஜனங்கள்
அைனவரும் ேகட்குமாறு ெசய்வார். கர்த்தர், தம்
கரத்தின் வல்லைமைய ஜனங்கள் அைனவரும்
காணும்படி ேகாபத்துடன் இறங்கி வருவார். அந்தக்
ைகயானது ெபரும் ெநருப்ைப ேபால
எல்லாவற்ைறயும் எரிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்.
கர்த்தருைடய வல்லைமயானது மைழேயாடும்,
கல்மைழேயாடும் வருகிற புயல்ேபால இருக்கும். 31

கர்த்தருைடய குரைலக் ேகட்டதும் அசீரியா
அஞ்சும். கர்த்தர் அசீரியாைவ ேகாலால் அடிப்பார்.
32 கர்த்தர் அசீரியாைவ அடிப்பார். அது முரசின்மீது
தாளம் ேபாடுவது ேபாலவும், வீைணகைள மீட்டுவது
ேபாலவும் இருக்கும். கர்த்தர் தமது சிறந்த ைகயால்
(வல்லைம) அசீரியாைவத் தாக்குவார்.

33 ேதாப்ேபத் ஏற்ெகனேவ நீண்ட காலத்திற்கு
முன்ேப தயாராக ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது
ராஜாவுக்குத் தயாராக உள்ளது. இது மிக
ஆழமாகவும் அகலமாகவும் அைமக்கப்பட்டது.
அங்ேக ெபரிய விறகுக் கட்டும், ெநருப்பும் உள்ளது.
கர்த்தருைடய ஆவியானவர் எரியும் கந்தக
ஓைடேபால வந்து அதைன எரிப்பார்.

ேதவனுைடய வல்லைமையச் சார்ந்ேத இஸ்ரேவல்
இருக்க ேவண்டும்

எகிப்துக்கு ஜனங்கள் உதவி
ேகட்டுப்ேபாவைதப் பார். ஜனங்கள்
குதிைரகைளக் ேகட்கிறார்கள்.

குதிைரகள் தங்கைளக் காக்கும் என்று அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள். எகிப்திலிருந்து வரும் பல
இரதங்களும், குதிைர வீரர்களும் அவர்கைளக்
காப்பாற்றும் என்று நம்புகிறார்கள். பைட மிகப்
ெபரிதாய் இருப்பதால் தாங்கள் பாதுகாப்புடன்
இருப்பதாக ஜனங்கள் நிைனக்கின்றனர்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவைர (ேதவைன)
ஜனங்கள் நம்பவில்ைல. ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் உதவி
ேகட்பதில்ைல.

2 ஆனால், கர்த்தர் ஞானமுள்ளவராய்
இருக்கிறார். அவர்களுக்கு எதிராக கர்த்தர்
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தீங்குவரப் பண்ணுகிறார். கர்த்தருைடய
கட்டைளைய ஜனங்களால் மாற்ற முடியாது. கர்த்தர்
எழும்பி, தீய ஜனங்களுக்கு (யூதா)
எதிராகப்ேபாரிடுவார். அவர்களுக்கு உதவ முயல்கிற
ஜனங்களுக்கு (எகிப்து) எதிராகவும் கர்த்தர்
ேபாரிடுவார்.

3 எகிப்து ஜனங்கள் ேதவன் அல்ல மனிதர்கள்
மட்டுேம. எகிப்திலுள்ள குதிைரகள் ஆவி அல்ல,
மிருகங்கள் மட்டுேம. கர்த்தர் தமது கரத்ைத
நீட்டுவார். உதவுபவர்கள் (எகிப்து)
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். உதவிைய விரும்புகிற
ஜனங்களும் (யூதா) விழுவார்கள். எல்லா ஜனங்களும்
ேசர்ந்து அழிவார்கள்.

4 கர்த்தர் என்னிடம், “ஒரு சிங்கேமா
சிங்கக்குட்டிேயா உண்பதற்காக ஒரு மிருகத்ைதப்
பிடிக்கும்ேபாது, அது மரித்த மிருகத்தின் அருகில்
நின்று ெகர்ச்சிக்கும். அப்ேபாது அந்தச் சிறந்த
சிங்கத்ைத எதுவும் பயமுறுத்தாது. மனிதர்கள் வந்து
சிங்கத்தின் அருகில் சத்தமிட்டால், அது அஞ்சாது.
மனிதர்கள் அதிகமாக ஓைச எழுப்பலாம். ஆனால்
சிங்கம் ெவளிேய ஓடாது” என்று கூறினார்.
அதுேபாலேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரும்
சீேயான் மைலக்கு வருவார். அம்மைலயில் அவர்
ேபாரிடுவார். 5 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
எருசேலைம பறைவகள் கூட்டுக்குேமல்
பறப்பைதப்ேபான்று காப்பாற்றுவார். அவைள கர்த்தர்
காப்பாற்றுவார். கர்த்தர் “கடந்து வந்து”
எருசேலைமக் காப்பாற்றுவார்.

6 இஸ்ரேவலின் பிள்ைளகளாகிய நீங்கள்
ேதவனுக்கு எதிராகத் திரும்பினீர்கள். நீங்கள்
ேதவனிடம் திரும்பிவர ேவண்டும். 7 பிறகு, நீங்கள்
ெசய்த ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலுமான
விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வைத ஜனங்கள்
நிறுத்துவார்கள். நீங்கள் அந்த விக்கிரகங்கைளச்
ெசய்யும்ேபாது, உண்ைமயில் பாவம் ெசய்தீர்கள்.

8 அசீரியா வாளால் ேதாற்கடிக்கப்படும். ஆனால்,
அந்த வாள் ஒரு மனிதனின் வாளல்ல. அசீரியா
அழிக்கப்படும். ஆனால், அந்த அழிவானது மனிதனின்
வாளிலிருந்து வராது. அசீரியா ேதவனுைடய
வாளிலிருந்து தப்பி ஓடுவான். ஆனால், இைளஞர்கள்
ைகப்பற்றப்பட்டு அடிைமகளாக்கப்படுவார்கள். 9

அவர்களது பாதுகாப்புக்குரிய இடம் அழிக்கப்படும்.
அவர்களின் தைலவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு
அவர்களின் ெகாடிைய விடுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைற கூறினார். கர்த்தருைடய
பலிபீடம் சீேயானில் இருக்கிறது. கர்த்தருைடய
அடுப்பு (பலிபீடம்) எருசேலமில் இருக்கிறது.

தைலவர்கள் நல்லவர்களாகவும்
ேநர்ைமயானவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும்

நான் ெசால்லுகிறவற்ைறக் ேகளுங்கள்!
ஒரு ராஜா நன்ைமையத்தரும் ஆட்சி
ெசய்ய ேவண்டும். தைலவர்கள் ஜனங்கைள

வழிநடத்திச் ெசல்லும்ேபாது நீதியான முடிவுகைள
எடுக்க ேவண்டும். 2 இது நிகழ்ந்தால், ராஜா
காற்றுக்கும் மைழக்கும் மைறந்துெகாள்வதற்கு ஏற்ற
இடமாக இருப்பான். வறண்ட பூமிக்கு நீேராைட
வந்ததுேபால இருக்கும். இது ெவப்பமான பூமியில்
ெபருங்கன்மைலயில் குளிர்ந்த நிழல்ேபால்
இருக்கும். 3 ஜனங்கள் உதவிக்காக ராஜாவிடம்

திரும்புவார்கள். ஜனங்கள் உண்ைமயில் அவர்
ெசால்லுவைதக் கவனிப்பார்கள். 4 குழம்பிப்ேபான
ஜனங்கள் இப்ெபாழுது புரிந்துெகாள்வார்கள்.
ெதளிவாகப் ேபச முடியாத ஜனங்கள் இப்ெபாழுது
ெதளிவாகவும் ேபசுவார்கள். 5 நாத்திகர்கள்
உயர்ந்த மனிதர்கள் என்று
அைழக்கப்படமாட்டார்கள். ேமாசடிக்காரர்கள்
மதிப்பிற்குரியவர்கள் என்றைழக்கப்படமாட்டார்கள்.

6 ஒரு நாத்திகன் தீயவற்ைறப் ேபசுகிறான்.
அவனது மனதில் தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்ேக
திட்டங்கள் இருக்கும். ஒரு துன்மார்க்கன்
தவறானவற்ைறச் ெசய்வதற்ேக விரும்புகிறான். ஒரு
துன்மார்க்கன் கர்த்தைரப்பற்றி ெகட்டவற்ைறேய
ேபசுகிறான். ஒரு துன்மார்க்கன் பசித்த
ஜனங்கைளச் சாப்பிட அனுமதிக்கமாட்டான். ஒரு
துன்மார்க்கன் தாகமாயிருக்கும் ஜனங்கைளத்
தண்ணீர் குடிக்கவிடமாட்டான். 7 அந்த நாத்திகன்
ெகட்டவற்ைறக் கருவியாகப் பயன்படுத்துவான்.
ஏைழ ஜனங்களிடமிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளும் வழிகைள அவன் திட்டமிடுவான்.
அந்த துன்மார்க்கன் ஏைழ ஜனங்கைளப்பற்றிப்
ெபாய் ெசால்லுகிறான். அவனது ெபாய்கள் ஏைழ
ஜனங்கைள ேநர்ைமயான தீர்ப்பு ெபறுவதிலிருந்து
விலக்குகிறது.

8 ஆனால் நல்ல தைலவன், நல்லவற்ைறச் ெசய்யத்
திட்டமிடுகிறான். அந்த நல்லைவ அவைன நல்ல
தைலவனாகச் ெசய்கிறது.

கடினமான ேநரங்கள் வந்து ெகாண்டிருக்கின்றன
9 உங்களில் சில ெபண்கள் இப்ேபாது மிக
அைமதியாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் பாதுகாப்ைப
உணருகிறீர்கள். ஆனால், நான் ெசால்லுகிற
வார்த்ைதகைள நீங்கள் நின்று கவனிக்க ேவண்டும்.
10 ெபண்களாகிய நீங்கள் இப்ேபாது அைமதிைய
உணருகிறீர்கள். ஆனால், ஒரு ஆண்டுக்குப் பிறகு
ெதால்ைலக்குள்ளாவீர்கள். ஏெனன்றால், அடுத்த
ஆண்டு திராட்ைசகைள நீங்கள் பறிக்க மாட்டீர்கள்.
ஏெனன்றால், பறிப்பதற்குத் திராட்ைசகள்
இருக்காது.

11 ெபண்கேள! இப்ெபாழுது நீங்கள் அைமதியாய்
இருக்கிறீர்கள். ஆனால், நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட
ேவண்டும். ெபண்கேள! இப்ேபாது நீங்கள்
அைமதிைய உணருகிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
கவைலக்குட்பட ேவண்டும். உங்களது ெமன்ைமயான
ஆைடகைள எடுத்துவிடுங்கள். துக்கத்திற்குரிய
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அந்த
ஆைடகைள உங்கள் இடுப்பில் கட்டிக்
ெகாள்ளுங்கள். 12 துக்கத்துக்குரிய ஆைடகைள
துன்பம் நிைறந்த உங்கள் மார்புக்கு ேமல்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் வயல்கள் காலியானதால் அலறுங்கள்.
உங்கள் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கள் ஒரு காலத்தில்
திராட்ைசப் பழங்கைளத் தந்தன. ஆனால் இப்ேபாது
அைவ காலியாக உள்ளன. 13 எனது ஜனங்களின்
பூமிக்காக அலறுங்கள். ஏெனன்றால், இப்ெபாழுது
முட்களும் ெநருஞ்சியும் மட்டுேம வளரும்.
நகரத்திற்காக அலறுங்கள். ஒரு காலத்தில்
மகிழ்ச்சியால் நிைறந்திருந்த வீடுகளுக்காக
அலறுங்கள்.
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14 ஜனங்கள் தைலநகரத்ைதவிட்டு
ெவளிேயறுவார்கள். அரண்மைனயும் ேகாபுரங்களும்
காலியாகும். ஜனங்கள் வீடுகளில் வாழமாட்டார்கள்.
அவர்கள் குைககளில் வாழுவார்கள். காட்டுக்
கழுைதகளும் ஆடுகளும் நகரத்தில் வாழும்.
மிருகங்கள் அங்ேக புல்ேமயப்ேபாகும்.

15 ேதவன் ேமேலயிருந்து அவரது ஆவிையக்
ெகாடுக்கும்வைர இது ெதாடரும். இப்ெபாழுது
பூமியில் நன்ைம இல்ைல. இது இப்ேபாது
வனாந்திரம்ேபால் உள்ளது. ஆனால் எதிர்காலத்தில்.
இந்த வனாந்திரம் கர்ேமல் ேபாலாகும். அங்ேக
ேநர்ைமயான தீர்ப்புகள் இருக்கும். கர்ேமல் பசுைமக்
காடுகைளப்ேபான்று ஆகும். நன்ைம அங்ேக வாழும்.
17 என்ெறன்ைறக்கும் இந்த நன்ைம
சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும் ெகாண்டுவரும்.
18 எனது ஜனங்கள் சமாதானத்தின் அழகிய வயலில்
வாழுவார்கள். எனது ஜனங்கள் பாதுகாப்பின்
கூடாரங்களில் வாழுவார்கள். அவர்கள் அைமதியும்
சமாதானமும் உள்ள இடங்களில் வாழுவார்கள்.

19 ஆனால் இைவ நிகழும்முன்பு, காடுகள்
விழேவண்டும். நகரம் ேதாற்கடிக்கப்படேவண்டும். 20

நீங்கள் தண்ணீர் நிைலயுள்ள இடங்களில்
விைதக்கிறீர்கள். அங்ேக உங்கள் கழுைதகைளயும்
மாடுகைளயும் சுதந்திரமாகத் திரியவும் ேமயவும்
விடுகிறீர்கள். நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

பாருங்கள், நீங்கள் ேபாைர
உருவாக்குகிறீர்கள். ஜனங்களிடமிருந்து
ெபாருைளத் திருடிக்ெகாள்கிறீர்கள். அந்த

ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து எைதயும்
திருடமாட்டார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு எதிராகத்
திரும்புகிறீர்கள். ஜனங்கள் உங்களுக்கு எதிராகத்
திரும்பமாட்டார்கள். எனேவ, நீங்கள் திருடுவைத
நிறுத்தும்ேபாது. மற்ற ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து
திருடத் ெதாடங்குவார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு
எதிராகத் திரும்புவைத நிறுத்தும்ேபாது, மற்ற
ஜனங்கள் உங்களுக்கு எதிராகத் திரும்பத்
ெதாடங்குவார்கள். பிறகு நீங்கள்

2 “கர்த்தாேவ, எங்களிடம் தயவாயிரும்.
நாங்கள் உமது உதவிக்காகக் காத்திருக்கிேறாம்.
கர்த்தாேவ ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் ெபலத்ைதக்
ெகாடும்.
நாங்கள் ெதால்ைலக்குட்படும்ேபாது எங்கைளக்

காப்பாற்றும்.
3 உமது வல்லைமயான குரல் ஜனங்கைள
அச்சுறுத்தும், அவர்கள் உம்மிடமிருந்து
ஓடிப்ேபாவார்கள்.
உமது மகத்துவம் நாடுகைள ஓடிப்ேபாக ைவக்கும்”

என்பீர்கள்.
4 நீங்கள் ேபாரில் ெபாருட்கைளத் திருடினீர்கள்.
அப்ெபாருட்கள் உம்மிடமிருந்து எடுக்கப்படும்.
ஏராளமான ஜனங்கள் வந்து, உங்கள் ெசல்வங்கைள
எடுப்பார்கள். ெவட்டுக்கிளிகள் வந்து உங்கள்
பயிர்கைள உண்ட காலத்ைதப்ேபான்று இது
இருக்கும்.

5 கர்த்தர் மிகப் ெபரியவர். அவர் மிக உயரமான
இடத்தில் வாழ்கிறார். கர்த்தர் சீேயாைன
ேநர்ைமயாலும் நன்ைமயாலும் நிரப்புவார்.

6 எருசேலேம நீ ெசழிப்பாயிருக்கிறாய். நீ ஞானம்
மற்றும் அறிவில் ெசழிப்புைடயவள். நீ கர்த்தைர
மதிக்கிறாய். அது உன்ைனச் ெசல்வச்

ெசழிப்புள்ளவளாகச் ெசய்கிறது. எனேவ, நீ
ெதாடர்ந்து இருப்பாய் என்பைத நீ
அறிந்துெகாள்ளலாம்.

7 ஆனால் கவனி! ேதவதூதர்கள் ெவளிேய
அழுதுெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவரும் தூதர்கள்
ெவளிேய மிகக் கடினமாக அழுகிறார்கள். 8

சாைலகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எவரும்
ெதருக்களில் நடந்துெகாண்டிருக்கவில்ைல.
ஜனங்கள் தாங்கள் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
உைடத்துள்ளனர். சாட்சிகளிலிருந்து
நிரூபிக்கப்படுவைத ஜனங்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.
எவரும் மற்ற ஜனங்கைள மதிக்கிறதில்ைல. 9

நிலமானது ேநாயுற்று ெசத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
லீபேனான் ெவட்கி வாடுகிறது. சாேரான்
பள்ளத்தாக்கு வறண்டு காலியாக உள்ளது. பாசானும்
கர்ேமலும் ஒரு காலத்தில் அழகான ெசடிகைள
வளர்த்தன. ஆனால் இப்ேபாது அந்தச் ெசடிகள்
வளருவைத நிறுத்தியிருக்கின்றன.

10 கர்த்தர் கூறுகிறார், “இப்ேபாது, நான் நின்று
எனது சிறப்ைபக் காட்டுேவன். நான் ஜனங்களுக்கு
முக்கியமானவராக இருப்ேபன். 11 நீங்கள் பயனற்ற
ெசயல்கைளச் ெசய்திருக்கிறீர்கள். அைவ
பதைரப்ேபாலவும் ைவக்ேகாைலப்ேபாலவும்
இருக்கும். அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ. உங்கள்
சுவாசம் ெநருப்ைபப்ேபான்றது. அது உங்கைள
எரிக்கும். 12 ஜனங்கள் அவர்களது எலும்புகள்
சுண்ணாம்ைபப்ேபான்று ஆகும்வைர
எரிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் விைரவாக முட்கள்
மற்றும் காய்ந்த புதர்கைளப்ேபான்று
எரிக்கப்படுவார்கள்.

13 “ெவகு ெதாைலவான நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்கள், நான் ெசய்திருக்கிறவற்ைறப் பற்றிக்
ேகள்விப்படுவார்கள். என் அருகிேல இருக்கிற
நீங்கள் எனது வல்லைமையப்பற்றி
அறிந்துெகாள்வீர்கள்.”

14 சீேயானில் உள்ள பாவிகள்
பயந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிற ஜனங்கள் அச்சத்தால்
நடுங்குகிறார்கள். அவர்கள், “எங்களில் எவரும்
அழிக்கும் இந்த ெநருப்பினூேட உயிர் வாழ
முடியுமா? என்ெறன்றும் எரிந்துெகாண்டிருக்கிற
இந்ெநருப்பின் அருகில் எவரால் வாழமுடியும்?”

15 நல்லதும் ேநர்ைமயானதுமான ஜனங்கள்,
பணத்துக்காக மற்றவர்கைளத் துன்புறுத்தாதவர்கள்
அந்த ெநருப்பிலிருந்து தப்பமுடியும். அந்த ஜனங்கள்
லஞ்சம் ெபற மறுக்கிறார்கள். மற்றவர்கைளக்
ெகாைல ெசய்வதற்குரிய திட்டங்கைளக் கவனிக்க
மறுக்கிறார்கள். தீயவற்ைறச் ெசய்யத் திட்டம்
ேபாடுவைதப் பார்க்க அவர்கள் மறுக்கிறார்கள். 16

உயரமான இடங்களில் அந்த ஜனங்கள்
பாதுகாப்பாக வாழுவார்கள். அவர்கள் உயரமான
கல்ேகாட்ைடக்குள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும், உணவும் தண்ணீரும்
ெபற்றிருப்பார்கள்.

17 உங்கள் கண்கள் ராஜாவின் (ேதவன்) அழைகப்
பார்க்கும். நீங்கள் ெபரிய ேதசத்ைதப் பார்ப்பீர்கள்.
18 கடந்த காலத்தில் நீங்கள் ெபற்றிருந்த
ெதால்ைலகைள நீங்கள் நிைனத்துப் பார்ப்பீர்கள்.
“ேவறு நாடுகளிலிருந்து வந்த அந்த ஜனங்கள்
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எங்ேக? நாம் புரிந்துெகாள்ள முடியாத ஒரு
ெமாழியுைடய அந்த அதிகாரிகளும் வரி
வசூலிப்பவர்களும் எங்ேக? நமது பாதுகாப்புக்
ேகாபுரங்கைள எண்ணிய ஒற்றர்கள் எங்ேக?
அவர்கள் அைனவரும் ேபாய்விட்டார்கள்.”

எருசேலைம ேதவன் காப்பாற்றுவார்
20 நமது மதப்பண்டிைகயின் விடுமுைறகைளக்
ெகாண்டாடும் நகரமாகிய. சீேயாைனப் பாருங்கள்.
ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய அழகான இடமான
எருசேலைமப் பாருங்கள். எருசேலம் என்றும்
நகர்த்தப்படாத கூடாரம்ேபால் உள்ளது. இனி அதன்
முைளகள் என்ைறக்கும் பிடுங்கப்படுவதில்ைல. அதன்
கயிறுகளில் ஒன்றும் அறுந்துேபாவதில்ைல. 21

ஏெனன்றால் அங்ேக வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இருக்கிறார். அந்த நாடானது ஓைடகளும் அகன்ற
ஆறுகளும் உள்ள இடமாக இருக்கிறது. ஆனால்
அந்த ஆறுகளில் பைகவர்களின் படகுகேளா அல்லது
சக்தி வாய்ந்த கப்பல்கேளா இருப்பதில்ைல. அந்தப்
படகுளில் ேவைலெசய்கிற நீங்கள் கயிறுகேளாடு
ேவைலைய உதற முடியும். பாய்மரத்ைதப்
பலமுள்ளதாக்க உங்களால் முடியாது. உங்களால்
பாைய விரிக்கவும் முடியாமல் ேபாகும். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் நமது நீதிபதியாக இருக்கிறார். நமது
சட்டங்கைள கர்த்தர் உருவாக்குகிறார். கர்த்தர்
நமது ராஜா, அவர் நம்ைமக் காப்பாற்றுகிறார்.
எனேவ, கர்த்தர் நமக்கு மிகுந்த ெசல்வத்ைதத்
தருவார். முடவர்களும்கூட ேபாரில்
ெகாள்ைளயிடுவதின் மூலம் ெபருஞ்ெசல்வத்ைதப்
ெபறுவார்கள். 24 அங்ேக வாழ்கிற எவரும், “நான்
ேநாயுற்றுள்ேளன்” என்று ெசால்லமாட்டார்கள்.
அங்ேக வாழ்கிற ஜனங்களின் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.

ேதவன் தமது பைகவர்கைளத் தண்டிப்பார்

அைனத்து நாடுகேள, அருகில் வந்து
கவனியுங்கள் ஜனங்கள் அைனவரும் நன்கு
கவனிக்க ேவண்டும். பூமியும், பூமியிலுள்ள

அைனத்து ஜனங்களும் இவற்ைறக் கவனிக்க
ேவண்டும். 2 எல்லா நாடுகளின்மீதும், அவற்றிலுள்ள
பைடகளின் மீதும் கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு
இருக்கிறார். அவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர்
அழிப்பார். அவர்கள் அைனவரும்
ெகால்லப்படுவதற்கு அவர் காரணமாக இருப்பார். 3

அவர்களின் உடல்கள் ெவளிேய எடுத்ெதறியப்படும்.
உடல்களிலிருந்து நாற்றம் கிளம்பும், மைலகளில்
இரத்தம் வடியும். 4 வானங்கள் புத்தகச்
சுருைளப்ேபாலச் சுருட்டப்படும். நட்சத்திரங்கள்
திராட்ைசக் ெகாடியின் இைலகள் அல்லது அத்திமர
இைலகள்ேபால உதிரும். வானத்திலுள்ள எல்லா
நட்சத்திரங்களும் உருகிப்ேபாகும். 5 “எனது
வாளானது வானில் இரத்தத்தால் மூடப்படும்ேபாது
இது நிகழும்” என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்.
பார்! கர்த்தருைடய வாள் ஏேதாைம
ெவட்டிப்ேபாடுகிறது. அந்த ஜனங்கைள கர்த்தர்
குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளித்தார். அவர்கள்
மரிக்கேவண்டும்.

6 கர்த்தருைடய வாள் ஆட்டுக் குட்டிகள் மற்றும்
ெவள்ளாடுகளின் இரத்தம் பூசப்பட்டு, ெசம்மறியாட்டு

ெகாழுப்பினால் வழுவழுப்பாக்கப்பட்டதாயும்
இருக்கிறது. ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேபாஸ்றாவிலும்
ஏேதாமிலும் ெகால்வதற்கு இதுதான் ேநரம் என்று
முடிவு ெசய்தார். 7 எனேவ, ஆட்டுக் குட்டிகள்,
கடாக்கள், பலமிக்க காைளகள் எல்லாம்
ெகால்லப்படும். அவற்றின் இரத்தத்தால் நாடு
நிைறந்துவிடும். அதின் மண்ணானது ெகாழுப்பால்
மூடப்படும்.

8 இைவயைனத்தும் நிகழும். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் தண்டைனக்ெகன்று ஒரு காலத்ைதத்
ேதர்ெதடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் ஒரு வருடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். அவர்கள் சீேயானில்
தாங்கள் ெசய்த பாவங்களுக்கு விைல தரேவண்டும்.

9 ஏேதாமின் ஆறுகள் சூடான தாைரப்ேபாலாகும்.
ஏேதாமின் பூமி எரிகிற கந்தகம் ேபான்று ஆகும். 10

இரவும் பகலும் ெநருப்பு எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
எவராலும் அதைன அைணக்க முடியாது. அதன் புைக
ஏேதாமிலிருந்து என்ெறன்றும்
கிளம்பிக்ெகாண்டிருக்கும். அந்தப் பூமியானது
சதாகாலமாக அழிக்கப்படும். மீண்டும் அந்த நாட்டின்
வழியாக எந்த ஜனங்களாலும் பயணம்
ெசய்யமுடியாது. 11 பறைவகளும் சிறு மிருகங்களும்
அந்த நாட்ைடச் ெசாந்தமாக்கும். ஆந்ைதகளும்
காக்ைககளும் அங்ேக வாழும். “காலியான
வனாந்திரம்” என்று அந்த நாடு அைழக்கப்படும்.

12 பிரபுக்களும் தைலவர்களும் ேபாய்விடுவார்கள்.
அவர்களுக்கு ஆட்சி ெசய்ய அங்ேக எதுவும்
இருக்காது.

13 அங்குள்ள அழகான வீடுகளில் முட்ெசடிகளும்
புதர்களும் வளரும். அந்த வீடுகளில் காட்டு
நாய்களும், ஆந்ைதகளும் வாழும். காட்டு மிருகங்கள்
தம் வாழிடங்கைள அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும்.
அங்கு வளர்ந்துள்ள ெபரிய புல்ெவளிகளில் ெபரிய
பறைவகள் வாழும். 14 அங்ேக காட்டுப் பூைனகள்
ஓரிகளுடன் வாழும் காட்டு ஆடுகள் தம்
நண்பர்கைளக் கூப்பிடும். அங்ேக சாக்குருவிகளும்
ஓய்ெவடுக்க இடம் ேதடிக்ெகாள்ளும். 15 பாம்புகள்
தங்கள் வீடுகைள அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும்.
பாம்புகள் தங்கள் முட்ைடகைள அங்ேக இடும்.
அம்முட்ைடகள் ெபாரித்து, சிறு பாம்புகள் இருட்டில்
திரிந்துெகாண்டிருக்கும். மரித்துப்ேபானவற்ைறத்
தின்னும் பறைவகள், ெபண்கள் தம் நண்பர்கைளப்
பார்ைவயிடுவதுேபான்று ேசர்ந்துெகாள்ளும்.

16 கர்த்தருைடய புத்தகச்சுருைளப் பாருங்கள்
அதில் எழுதப்பட்டிருப்பைத வாசியுங்கள். எதுவும்
குைறயாமல் இருக்கும். அந்த மிருகங்கள்
ேசர்ந்திருக்கும் என்று அந்தப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ேதவன் அவற்ைற ஒன்று
ேசர்ப்பதாகச் ெசான்னார். எனேவ ேதவனுைடய
ஆவி அவற்ைற ஒன்று ேசர்க்கும்.

17 அவர்கேளாடு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ேதவன் முடிவு ெசய்துவிட்டார். பிறகு அவர்களுக்காக
ேதவன் ஒரு இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேதவன்
ஒரு ேகாடு வைரந்து, அவர்களின் நாட்ைட
அவர்களுக்குக் காட்டினார். எனேவ
என்ெறன்ைறக்கும் அந்த நாட்ைடச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்டு அவர்கள் ஆண்டாண்டு
காலம் அங்ேக வாழ்வார்கள்.
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ேதவன் தம் ஜனங்கைள ஆறுதல்படுத்துவார்

வறண்ட வனாந்திரம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிையப்
ெபறும். வனாந்திரம் சந்ேதாஷம் அைடந்து
பூைவப்ேபால வளரும்.

2 வனாந்திரம் முழுவதும் பூக்களால் நிைறந்து
அதன் மகிழ்ச்சிையக் காட்டத் ெதாடங்கும். அது
பார்ப்பதற்கு வனாந்திரம் மகிழ்ச்சியுடன்
ஆடிக்ெகாண்டிருப்பதுேபாலத் ேதான்றும். அந்த
வனாந்திரமானது, லீபேனான் காடுகைளப்ேபாலவும்,
கர்ேமல் மைலையப்ேபாலவும், சாேரான்
பள்ளத்தாக்குேபாலவும் அழகாக மாறும். இது
நிகழும் ஏெனன்றால், ஜனங்களைனவரும்
கர்த்தருைடய மகிைமையக் காண்பார்கள். நம்
ேதவனுைடய ேமன்ைமைய ஜனங்கள் காண்பார்கள்.

3 பலவீனமான ைககைள மீண்டும்
பலப்படுத்துங்கள். பலவீனமான முழங்கால்கைள
பலப்படுத்துங்கள். 4 ஜனங்கள் அஞ்சி
குழம்பினார்கள். அந்த ஜனங்களிடம் கூறுங்கள்,
“பலமாக இருங்கள் அஞ்சேவண்டாம்!” பாருங்கள்,
உங்கள் ேதவன் வருவார். உங்கள் பைகவர்கைளத்
தண்டிப்பார். அவர் வருவார். உங்களுக்கு
விருதிைனத் தருவார். கர்த்தர் உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். 5 குருடர்களின் கண்கள்
திறக்கப்படும். ெசவிடர்களின் காதுகள் திறக்கும். 6

முடவர்கள் மாைனப்ேபால நடனம் ஆடுவார்கள். ேபச
முடியாத ஜனங்கள் தங்கள் குரைலப் பயன்படுத்தி
மகிழ்ச்சிகரமான பாடல்கைளப் பாடுவார்கள்.
வனாந்தரத்தில் நீரூற்று கிளம்பிப் பாயும்ேபாது இது
நிகழும். வறண்ட நிலங்களில் நீரூற்றுகள் பாயும். 7

இப்ெபாழுது ஜனங்கள் கானல் தண்ணீைரப்
பார்க்கின்றனர். இது தண்ணீைரப்ேபால ேதான்றும்.
ஆனால் அந்த ேநரத்தில் அங்ேக உண்ைமயான
தண்ணீர் குளங்களும் இருக்கும். வறண்ட நிலத்தில்
கிணறுகள் இருக்கும். தண்ணீரானது பூமியிலிருந்து
பாயும். ஒரு காலத்தில் காட்டு மிருகங்கள் இருந்த
இடத்தில் உயரமான நீர்த்தாவரங்கள் வளரும்.

8 அந்தக் காலத்திேல, அங்ேக ஒரு சாைல
இருக்கும். இந்த ெநடுஞ்சாைல “பரிசுத்தமான
சாைல” என்று அைழக்கப்படும். தீயவர்கள்
அச்சாைலயில் நடக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
ேதவைனப் பின்பற்றாத எவரும் அச்சாைலயில்
ேபாகமாட்டார்கள்.

9 அந்தச் சாைலயின் எவ்வித ஆபத்தும்
இருக்காது. ஜனங்கைளக் ெகால்லுகின்ற
சிங்கங்கள் அந்தச் சாைலயில் இருக்காது. அந்தச்
சாைலயில் ஆபத்ைதத் தரும் மிருகங்கள் எதுவும்
இராது. அந்தச் சாைல ேதவனால்
காப்பாற்றப்பட்டவர்களுக்ேக உரியது.

10 ேதவன் அவரது ஜனங்கைள விடுதைல
ெசய்வார். அந்த ஜனங்கள் அவரிடம் திரும்பி
வருவார்கள். இந்த ஜனங்கள் சீேயானுக்குள்
வரும்ேபாது அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பார்கள்.
என்ெறன்றும் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருப்பார்கள். அவர்களின் மகிழ்ச்சியானது
அவர்களின் தைலயில் கிரீடம்ேபான்று இருக்கும்.
மகிழ்ச்சியும் சந்ேதாஷமும் அவர்கைள நிரப்பும்.
துயரமும், துக்கமும் ெவகுதூரம் விலகிப்ேபாகும்.

அசீரியர்கள் யூதாைவக் ைகப்பற்றுதல்

எேசக்கியா யூதாவின் ராஜாவாக
இருந்தான். அசீரியாவின் ராஜாவாக
சனெகரிப் இருந்தான். எேசக்கியாவின்

14வது ஆட்சியாண்டில், யூதாவின் அரணாக
சூழ்ந்திருந்த நகரங்களுக்கு எதிராக
சனெகரிப்ேபாரிட்டான். சனெகரிப்
அந்நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்தான். 2 சனெகரிப்
எருசேலமிற்கு எதிராகப்ேபாரிட அவனது தளபதிைய
அனுப்பினான். தளபதி லாகீைச விட்டு எருசேலமில்
இருந்த எேசக்கியா ராஜாவிடம் ெசன்றான். அந்தத்
தளபதி தன்ேனாடு வல்லைமயான பைடைய
அைழத்துச் ெசன்றான். தளபதியும் அவனது பைடயும்
வண்ணார்துைறயின் அருகிலுள்ள சாைலக்குச்
ெசன்றனர். அந்தச் சாைல, ேமல் குளத்திலிருந்து
வரும் தண்ணீர்க் குழாயின் அருகில் இருந்தது.

3 எருசேலமிலிருந்து மூன்று ஆண்கள்
தளபதிேயாடு ேபச ெவளிேய வந்தனர். அந்த
ஆண்கள், இலக்கியாவின் குமாரனான எலியாக்கீம்,
ஆசாப்பின் குமாரனாகிய ேயாவாக்கும், ெசப்னாவும்
ஆவார்கள். எலியாக்கீம் அரண்மைன ேமலாளராக
இருந்தான். ேயாவாக் ெபாருளாளராக இருந்தான்.
ெசப்னா ெசயலாளராக இருந்தான்.

4 தளபதி அவர்களிடம், “பின்வருவைத நீங்கள்
எேசக்கியா ராஜாவிடம் கூறுங்கள்:
“மகாராஜாவான, அசீரியாவின் ராஜா கூறுகிறார், நீ
நம்பி இருக்கிற இந்த நம்பிக்ைக என்ன? 5 நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன், நீங்கள் வல்லைமயிலும்
யுத்தத்திற்கான சிறப்பு ஆேலாசைனயிலும்
நம்பிக்ைக ைவத்தால், அது பயனற்றதாக இருக்கும்.
அைவ ெவற்று வார்த்ைதகேள தவிர ேவறு
எதுவுமில்ைல. எனேவ, எனக்கு எதிராக நீ ஏன்
ேபாரிடுகிறாய்? இப்ெபாழுது நான் உன்ைனக்
ேகட்கிேறன். உனக்கு உதவ யார்ேமல் நீ நம்பிக்ைக
ைவத்திருக்கிறாய்? 6 உனது உதவிக்கு எகிப்ைதச்
சார்ந்து இருக்கின்றாயா? எகிப்து ஒரு உைடந்த
கம்புேபாலுள்ளது. உன்ைனத் தாங்குவதற்கு அதைன
நீ ஊன்றினால் அது உன்ைனப் பாதிக்கும். உன்
ைகயில் ஓட்ைடயிடும். எகிப்தின் ராஜாவாகிய
பார்ேவான், உதவிெபறுவதற்கு எவராலும்
நம்பத்தகாதவன்.
7 “ஆனால் நீ, ‘நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர்
மீது எங்களுக்கு உதவுமாறு நம்பிக்ைக ைவத்ேதாம்’
என்று கூறலாம். ஆனால் நான் கூறுகிேறன்,
எேசக்கியா கர்த்தருைடய பலிபீடங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குரிய உயர் இடங்கைளயும்
அழித்துவிட்டான். எேசக்கியா யூதா மற்றும்
எருசேலமிடம் இவற்ைறச் ெசான்னான்:
‘எருசேலமில் உள்ள இந்த ஒேர ஒரு பலிபீடத்ைத
மட்டும் நீங்கள் ெதாழுது ெகாள்ளேவண்டும்.’
8 “நீங்கள் இன்னும் ேபார் ெசய்ய விரும்பினால்,
எனது எஜமானரான, அசீரியாவின் ராஜா உன்ேனாடு
இந்த ஒப்பந்தத்ைத ஏற்படுத்துவார். ராஜா
ெசால்கிறார், ‘உங்களால் ேபாருக்குக் குதிைரகளின்
மீது சவாரி ெசய்யப்ேபாதுமான ஆட்கைளக்
கண்டுெகாள்ள முடியுமானால் நான் உங்களுக்கு
2,000 குதிைரகைளத் தருேவன். 9 ஆனால் அதற்குப்
பிறகும்கூட உன்னால் எனது எஜமானரின்
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அடிைமகளில் ஒருவைனத் ேதாற்கடிக்க முடியாது.”
எனேவ, நீங்கள் ஏன் ெதாடர்ந்து எகிப்தின்
குதிைரகைளயும் இரதங்கைளயும் நம்பி
இருக்கிறீர்கள்?
10 அேதாடு, “நான் இந்த நாட்டிற்கு வந்து
ேபாரிட்டேபாது கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார்
என்பைத நிைனவுெகாள்ளேவண்டும். நான் இந்த
நகரங்கைள அழித்தேபாது கர்த்தர் என்ேனாடு
இருந்தார். கர்த்தர் என்னிடம், ‘எழுந்து நில், இந்த
நாட்டிற்குப்ேபா. இதைன அழித்துவிடு!’ என்று
கூறினார்” என்று கூறுங்கள் என்றான்.

11 எருசேலமிலிருந்து வந்த எலியாக்கீம், ெசப்னா,
ேயாவாக் ஆகிேயார் தளபதியிடம், “தயவுெசய்து
எங்கேளாடு அரேமய ெமாழியில் ேபசுங்கள்.
எங்கேளாடு எங்கள் யூத ெமாழியில் ேபசாதீர்கள்.
நீங்கள் யூத ெமாழிையப் பயன்படுத்தினால், நகர
சுவர்களுக்குேமல் இருக்கிற ஜனங்கள் நீங்கள்
ேபசுவைதப் புரிந்துெகாள்வார்கள்” என்று
ெசான்னார்கள்.

12 ஆனால் தளபதி, “எனது எஜமானர் இவற்ைற
உங்களிடமும் உங்கள் எஜமானர் எேசக்கியாவிடமும்
மட்டும் கூற என்ைன அனுப்பவில்ைல. சுவர்களுக்கு
ேமல் உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கும்
கூறுமாறு என்ைன அனுப்பியுள்ளார். அந்த ஜனங்கள்
ேபாதுமான உணைவயும் தண்ணீைரயும்
ெபறுவதில்ைல. அவர்கள் உங்கைளப்ேபான்ேற
தங்கள் மலத்ைத உண்ணவும் தங்கள் சிறுநீைரக்
குடிக்கவும் ெசய்வார்கள்” என்றான்.

13 பிறகு, தளபதி எழுந்து நின்று மிக உரத்தக்
குரலில் யூத ெமழியில் ேபசினான்.
14 தளபதி ெசான்னான், மகாராஜாவான அசீரியா
அரசனிமிருந்து வரும் வார்த்ைதகைளக்
கவனியுங்கள்: எேசக்கியா உங்கைள
முட்டாளாக்கவிடாதீர்கள். அவனால் உங்கைள
என்னுைடய வல்லைமயிலிருந்து பாதுகாக்க
முடியாது! 15 எேசக்கியா, “கர்த்தர் ேமல் நம்பிக்ைக
ைவயுங்கள். கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
அசீரியா ராஜா இந்த நகரத்ைதத் ேதாற்கடிக்கும்படி
கர்த்தர் விடமாட்டார்” என்று ெசால்லும்ேபாது அைத
நம்பாதீர்கள்.
16 எேசக்கியாவிடமிருந்து வரும் அந்த
வார்த்ைதகைளக் ேகட்காதீர்கள். அசீரியா ராஜா
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். அசீரியா ராஜா
கூறுகிறான், “நாம் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
நகரத்ைதவிட்டு ெவளிேய என்னிடம் வர ேவண்டும்.
பிறகு, ஒவ்ெவாருவரும் உங்கள் வீடுகளுக்குப்ேபாக
விடுதைல ெபறுவீர்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும் தங்கள்
ெசாந்தத் திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில்
திராட்ைசப்பழம் உண்ணும் சுதந்திரம் ெபறுவீர்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவர்களது ெசாந்த அத்திமரத்தில்
அத்திப் பழம் உண்ணும் சுதந்திரத்ைதப்
ெபறுவீர்கள்.” 17 இதைன, உங்கள்
ேதசத்ைதப்ேபான்ற நாட்டிற்கு நான் வந்து உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்லும்வைர நீங்கள் ெசய்யலாம்.
அந்தப் புதிய நாட்டில் உங்களுக்கு நல்ல
தானியங்கைளயும், புதிய திராட்ைசரசத்ைதயும்
ெபறுவீர்கள். அந்த நாட்டில் உணவும் திராட்ைச
வயல்களும் இருக்கும்.

18 எேசக்கியா உங்கைள
முட்டாளாக்கும்படிவிடாதீர்கள். அவன்
ெசால்கிறான், ‘கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்’
என்று. ஆனால் நான் உங்கைளக் ேகட்கிேறன்,
“அசீரியாவின் வல்லைமயிலிருந்து அந்த ஜனங்கைள
அந்நிய நாட்டு ெதய்வங்கள் எவராவது
காப்பாற்றினார்களா? இல்ைல. 19 ஆமாத் அர்பாத்
நகரங்களின் ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். ெசப்பர்வாயீமின்
ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். எனது வல்லைமயிலிருந்து
சமாரியாவின் ெதய்வங்கள் தம் ஜனங்கைள
காப்பாற்றினார்களா? இல்ைல! 20 இந்த நாடுகளில்
என்னுைடய வல்லைமயிலிருந்து தம் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றிய ஏதாவது ஒரு ெதய்வங்களுைடய
ெபயைரக் கூறுங்கள். அவர்கள் அைனவைரயும் நான்
ேதாற்கடித்துவிட்ேடன். எனேவ, எனது
வல்லைமயிலிருந்து கர்த்தர் எருசேலைமக்
காப்பாற்றுவாரா? இல்ைல! என்கிறார்” என்றான்.

21 எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் அைமதியாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் தளபதிக்குப் பதில்
ெசால்லவில்ைல. (“தளபதிக்குப் பதில்
ெசால்லேவண்டாம்” என்று எேசக்கியா
ஜனங்களுக்கு கட்டைளயிட்டிருந்தான்).

22 பிறகு அரண்மைன ேமலாளரான
இல்க்கியாவின் குமாரனான எலியாக்கீம்,
ெசயலாளரான ெசப்னா மற்றும் ெபாருளாளரான
ஆசாப்பின் குமாரனான ேயாவாக் ஆகிேயார், தம்
ஆைடகைளக் கிழித்துக்ெகாண்டனர். (அவர்கள்
துக்கமாய் இருப்பதாக காட்டினார்கள்). மூன்று
ேபரும் எேசக்கியாவிடம் ெசன்று தளபதி
அவர்களுக்கு ெசான்ன அைனத்ைதயும்
கூறினார்கள்.

எேசக்கியா ேதவனுைடய உதவிக்காக ேவண்டுதல்

எேசக்கியா, தளபதியிடமிருந்து வந்த
ெசய்திையக் கவனித்தான். அவன் அந்தச்
ெசய்திையக் ேகட்டதும் தான்

ேசாகமாயிருப்பைதக் காண்பிக்க தன் ஆைடகைளக்
கிழித்துக் ெகாண்டான். பிறகு எேசக்கியா
துக்கத்ைதக் குறிக்கும் சிறப்பான ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குப்ேபானான். 2 எேசக்கியா அரண்மைன
ேமலாளைரயும் (எலீக்கியாம்) ெசயலாளைனயும்
(ெசப்னா) ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும்
(தைலவர்கைளயும்) ஆேமாத்சின் குமாரனான
ஏசாயா தீர்க்கதரிசியிடம் அனுப்பினான். அந்த
மூன்று ேபரும் துக்கத்ைதக் குறிக்கும் சிறப்பு
ஆைடகைள அணிந்திருந்தனர்.

3 அவர்கள் ஏசாயாவிடம், “ராஜா எேசக்கியா,
இன்று துக்கத்திற்கும் துயரத்திற்குமான விேசஷ
நாள் என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். இன்று மிக
துக்கமான நாளாக இருக்கும். இது குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுக்கேவண்டிய நாைளப்ேபான்ற ஒரு நாளாக
இருக்கும். ஆனால் குழந்ைத ெபறேவா ேபாதிய
ெபலன் தாய்க்கில்ைல. 4 (உமது ேதவனான கர்த்தர்
தளபதி ெசான்னவற்ைறக் ேகட்டிருக்கலாம்).
அசீரியா ராஜா தளபதிைய அனுப்பி, ஜீவனுள்ள
ேதவைனப்பற்றி ேமாசமாகப் ேபசும்படி
அனுப்பியிருக்கிறான். உமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
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அந்தக் ெகட்ட வார்த்ைதகைளக் ேகட்பார்.
ஒருேவைள சத்துரு தப்பானவன் என்று கர்த்தர்
நிரூபிக்கச் ெசய்வார்! தயவுெசய்து இஸ்ரேவலில்
மீதியாக இருக்கிற சில ஜனங்களுக்காக ெஜபம்
ெசய்யும்” என்றனர்.

5 ஏசாயா அவர்களிடம், “இந்தத் தகவைல உங்கள்
எஜமானனான எேசக்கியாவிடம் ெசால்லுங்கள்.
கர்த்தர் ெசால்கிறார், ‘தளபதியிடமிருந்து நீங்கள்
ேகட்டவற்ைறப்பற்றிப் பயப்பட ேவண்டாம்! அசீரியா
ராஜாவின் சிறுவர்கள் என்ைனப்பற்றி ெசான்ன
தீயவற்ைற நம்பேவண்டாம். 7 பாருங்கள், நான்
அசீரியாவிற்கு எதிராக ஒரு ஆவிைய அனுப்புேவன்.
அசீரியா ராஜா அவனது நாட்டிற்கு வரவிருக்கும்
ஆபத்து பற்றிய எச்சரிக்ைகையப் ெபறுவான். எனேவ
அவன் தனது நாட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபாவான். அந்த
ேநரத்தில் அவனது ெசாந்த நாட்டில் ஒரு வாளால்
அவைனக் ெகால்லுேவன்’” என்றார்.

அசீரியா பைட எருசேலைம விட்டு விலகியது
8 அசீரியா ராஜா ஒரு அறிக்ைகையப் ெபற்றான்.
அந்த அறிக்ைக, “எத்திேயாப்பியா ராஜாவாகிய
திராக்கா உம்ேமாடு ேபாரிட வருகிறான்” என்று
ெசான்னது. எனேவ, அசீரியா ராஜா லாகீைச விட்டு
லிப்னாவுக்குத் திரும்பிப்ேபானான். தளபதி
இதைனக் ேகள்விப்பட்டான். அவன் லிப்னா
நகரத்திற்குப்ேபானான். அங்ேக அசீரியா ராஜா
ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். பிறகு தளபதி
எேசக்கியாவிற்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பினான். 10

“நீங்கள் இவற்ைற யூத ராஜாவாகிய
எேசக்கியாவிடம் ெசால்லேவண்டுவன:
‘நீங்கள் நம்புகிற ெதய்வங்களால் முட்டாளாக
ேவண்டாம். “அசீரியா ராஜாவால் எருசேலம்
ேதாற்கடிக்கப்படும்படி ேதவன் விடமாட்டார்” என்று
ெசால்லாதீர்கள். 11 கவனியுங்கள், அசீரியாவின்
ராஜாக்கள் மற்ற நாடுகளுக்குச் ெசய்தைதப்பற்றி
நீங்கள் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கைள முற்றிலுமாய் அழித்தார்கள். நீங்கள்
மீட்கப்படுவீர்கள் என்று நம்புகிறீர்களா? இல்ைல. 12

அந்த ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் அவர்கைளக்
காப்பாற்றினார்களா? இல்ைல. எனது முற்பிதாக்கள்
அவர்கைள அழித்தனர். எனது ஜனங்கள்
ேகாசாைனயும், ஆராைனயும், ேரத்ேசப்ைபயும்,
ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் ஜனங்கைளயும்
ேதாற்கடித்தனர். 13 ஆமாத் அர்பாத் ராஜா எங்ேக
இருக்கிறார்கள்? ெசப்பர்வாயீம் ராஜா எங்ேக
இருக்கிறான்? ஏனா, ஈவா நகரங்களின் ராஜாக்கள்
எங்ேக இருக்கிறார்கள்? அவர்கள்
முறியடிக்கப்பட்டனர்! அவர்கள் அைனவரும்
அழிக்கப்பட்டனர்!’” என்று தளபதி ெசான்னான்.

எேசக்கியா ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்கிறான்
14 எேசக்கியா தூதுவர்களிடமிருந்து ெசய்திையப்
ெபற்று வாசித்தான். பிறகு, எேசக்கியா கர்த்தரின்
ஆலயத்திற்குச் ெசன்றான். எேசக்கியா கடிதத்ைதத்
திறந்து கர்த்தருக்கு முன்பு ைவத்தான். 15

எேசக்கியா கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யத்
ெதாடங்கினான். எேசக்கியா ெசான்னான்: 16

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ! நீர் ேகருபீன்களின் ேமல் ராஜாவாக

அமர்ந்திருக்கிறீர். நீர் மட்டுேம பூமியிலுள்ள
அைனத்து அரசுகைளயும் ஆளும் ேதவன்! நீர்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்! 17 கர்த்தாேவ
நான் ெசால்வைதக் ேகளும். சனெகரிப்பிடமிருந்து
வந்த ெசய்திைய உமது கண்கைளத் திறந்து பாரும்.
எனக்குச் சனெகரிப் இந்தச் ெசய்திைய
அனுப்பினான். ஜீவனுள்ள ேதவனாகிய உம்ைமப்பற்றி
தீயச் ெசய்திகைள இது ெசால்கிறது. 18 கர்த்தாேவ,
அசீரியாவின் ராஜா உண்ைமயிேலேய அைனத்து
நாடுகைளயும் ஜனங்கைளயும் அழித்திருக்கிறான். 19

கர்த்தாேவ, அந்த நாடுகளில் உள்ள ெதய்வங்கைள
அசீரியாவின் ராஜாக்கள் எரித்திருக்கிறார்கள்
என்பது உண்ைமதான். ஆனால் அைவ உண்ைமயான
ெதய்வங்கள் அல்ல. அைவகள் மனிதர்களால்
ெசய்யப்பட்ட சிைலகள்தான். அைவகள் மரமும்
கல்லும் தான். எனேவதான் அசீரியாவின்
ராஜாக்களால் அவற்ைற அழிக்க முடிந்தது. 20

ஆனால் நீேரா எமது ேதவனாகிய கர்த்தர்! எனேவ
அசீரியா ராஜாவின் வல்லைமயிலிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும். பிறகு, மற்ற நாடுகள் எல்லாம்
கர்த்தராகிய நீர் மட்டுேம ஒேர ேதவன் என்பைத
அறிந்துெகாள்ளும்” என்று ெஜபித்தான்.

எேசக்கியாவிற்கு ேதவனுைடய பதில்
21 பிறகு ஆேமாத்சின் குமாரனான ஏசாயா
எேசக்கியாவிற்குச் ெசய்தி அனுப்பினான். ஏசாயா,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுவது
என்னெவன்றால், ‘அசீரியா ராஜாவாகிய
சனெகரீப்பிடமிருந்து வந்த ெசய்திையப்பற்றி நீ
ெஜபம் ெசய்தாய். நான் உனது ெஜபத்ைதக்
ேகட்ேடன்.’

22 “சனெகரிப்ைபக் குறித்து கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த ெசய்தி இதுதான்:
“அசீரியா ராஜாேவ, சீேயானின் (எருசேலம்)
கன்னிமகள், ‘நீ முக்கியமானவன்’ என்று
எண்ணுவதில்ைல.
உன்ைனப் பார்த்து அவள் சிரிக்கிறாள்.
எருசேலமின் குமாரத்தி உன்ைன பரிகாசம்
ெசய்கிறாள்.
உன்ைனப் பார்த்து அவள் சிரிக்கிறாள்.

23 ஆனால், நீ யாைர பரிகாசம் ெசய்தாய்?
நீ யாருக்கு எதிராகப் ேபசினாய்?
நீ இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருக்கு எதிராகப்
ேபசினாய்.
அவைரவிட நீ உத்தமன்ேபால நடித்தாய்.

24 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவைரப்பற்றி
எதிராகப் ேபச உனது ேவைலக்காரர்கைளப்
பயன்படுத்தினாய்.
நீ, ‘நான் வல்லைமயுள்ளவன்! என்னிடம் பற்பல

இரதங்கள் உள்ளன.
எனது வல்லைமயால் நான் லீபேனாைனத்
ேதாற்கடித்ேதன்.
லீபேனானின் மைல உச்சிகளில் நான் ஏறிேனன்.
நான் லீபேனானில் உள்ள உயரமான மரங்கைள

(பைடகள்) ெவட்டித் தள்ளிேனன்.
நான் மைலயின் உச்சிக்கும் காட்டின் மிக

ஆழமான பகுதிக்கும் ெசன்றிருக்கிேறன் என்று
கூறினாய்.
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25 நான் கிணற்ைறத் ேதாண்டி புதிய
இடங்களிலிருந்து தண்ணீைரக் குடித்திருக்கிேறன்.
எகிப்தின் ஆறுகைள வற்றச்ெசய்து அந்நாட்டில்

நான் நடந்து ெசன்றிருக்கிேறன்.’
26 “‘இைதத்தான் நீ கூறினாய். ஆனால் நான்
ெசான்னவற்ைற நீ ேகட்டாயா?
நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் ேதவனாகிய நாேன

இவற்ைறத் திட்டமிட்ேடன்.
பழங்காலத்திலிருந்து நாேன அைதத்
திட்டமிட்ேடன்.
இப்ேபாதும் நாேன அைத நடப்பித்ேதன்.
பலமான நகரங்கைளெயல்லாம் அழிக்கும்படி நான்
உன்ைன அனுமதித்ேதன்.
நான் அந்த நகரங்கைளப் பாழான

மண்ேமடாகும்படி மாற்றிேனன்.
27 அந்நகரங்களில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
பலவீனமானவர்களாக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் அச்சமும் குழப்பமும் ெகாண்டவர்களாக

இருந்தார்கள்.
அவர்கள் வயல்ெவளியில் உள்ள புல்ைலப்ேபால
ெவட்டப்படுகிறவர்களாக இருந்தார்கள்.
வீடுகளுக்கு ேமேல வளர்ந்துள்ள புல்ைலப்ேபால

அவர்கள் இருந்தனர். அது உயரமாக வளருவதற்கு
முன் வனாந்தரத்து ெவப்பக்காற்றால்
எரிக்கப்படுகிறது.

28 உனது பைடையப்பற்றியும்,
ேபார்கைளப்பற்றியும் எனக்குத் ெதரியும்.
நீ எப்ெபாழுது ஓய்ெவடுத்தாய், எப்ெபாழுது

ேபாருக்குப்ேபானாய் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
ேபாரிலிருந்து எப்ெபாழுது வீட்டிற்கு வந்தாய்
என்றும் எனக்குத் ெதரியும்.
என்னிடத்தில் எப்ேபாது கலக்கமைடந்தாய்

என்றும் எனக்குத் ெதரியும்.
29 என் மீது நீ ேகாபத்ேதாடு இருக்கிறாய்.
உனது ெபருைமயான ெசாற்கைள நான்

ேகட்ேடன்.
எனேவ, நான் உனது மூக்கில் ெகாக்கிைய
மாட்டுேவன்.
நான் உனது வாயில் கடிவாளத்ைதப்ேபாடுேவன்.
நீ வந்த அேத சாைலயில்
என் நாட்ைட விட்டு நீ ேபாகும்படி

பலவந்தப்படுத்துேவன்.’”

எேசக்கியாவிற்கு கர்த்தருைடயச் ெசய்தி
30 பிறகு கர்த்தர் எேசக்கியாவிடம், “நான்
ெசான்னைவெயல்லாம் உண்ைம என்பைதக் காட்ட
உனக்கு ஒரு அைடயாளம் தருேவன். இந்த ஆண்டு
எந்த தானியத்ைதயும் விைதக்க மாட்டாய். எனேவ
இந்த ஆண்டு நீ ெசன்ற ஆண்டின் விைளச்சலில் காடு
ேபால வளர்ந்த தானியம் மட்டுேம உண்பாய். ஆனால்
மூன்று ஆண்டுகளில் நீ பயிர் ெசய்த தானியத்ைதேய
உண்பாய். நீ அவற்ைற அறுவைட ெசய்வாய்.
உண்பதற்கு உன்னிடம் ஏராளமாக இருக்கும். நீ
திராட்ைசையப் பயிர் ெசய்து அதன் பழங்கைள
உண்பாய்.

31 “யூதாவின் குடும்பத்தில் தப்பி மீதியாய்
இருக்கிற ஜனங்கள் மறுபடியும் வளர
ஆரம்பிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள், தைரயில் தன்
ேவர்கைள ஆழமாகச் ெசலுத்தி உறுதியாக வளர்ந்த
ெசடிகைளப்ேபான்றவர்கள். அந்த ஜனங்களுக்கு

மிகுதியான பழங்கள் (பிள்ைளகள்) பூமியின்ேமல்
இருக்கும். 32 ஏெனனில் எருசேலைம விட்டு
ெவளிேய வந்த சில ஜனங்கள் மட்டும் உயிேராடு
இருப்பார்கள். சீேயான் மைலயில் இருந்து
உயிேராடு வந்தவர்களும் இருப்பார்கள்” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய பலமான அன்பு
இதைனச் ெசய்யும்.

33 எனேவ, அசீரியா ராஜாைவப்பற்றி ஒரு ெசய்தி
கர்த்தர் இைதக் கூறுகிறார்,
“அவன் இந்த நகரத்திற்குள் நுைழயமாட்டான்.
இந்த நகரத்தில் அவன் ஒரு அம்ைபக்கூட

எய்யமாட்டான்.
அவனது ேகடயங்கேளாடு இந்த நகரத்திற்கு
எதிராக சண்ைடயிட நகரமாட்டான்.
நகரச் சுவர்களில் அவன் ெகாத்தளம்

அைமக்கமாட்டான்.
34 அவன் வந்த சாைலயிேலேய அவனது ெசாந்த
நாட்டிற்குத் திரும்பிப்ேபாவான்.
அவன் இந்த நகரத்திற்குள் நுைழயமாட்டான்.
கர்த்தர் இைதச் ெசால்லுகின்றார்.

35 இந்த நகரத்ைத நான் பாதுகாத்து
காப்பாற்றுேவன்.
இதைன நான் எனக்காகவும், எனது தாசனாகிய

தாவீதுக்காகவும் ெசய்ேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்கிறார்.

36 எனேவ, அசீரியாவின் பாைளயத்தில் உள்ள
1,85,000 ஆட்கைள கர்த்தருைடய தூதன் ேபாய்
ெகான்றான். மறுநாள் காைலயில் ஜனங்கள்
எழுந்தனர். அவர்கள் தங்கைளச் சுற்றிலும்
மரித்துப்ேபான ஆட்களின் உடல்கைளக் கண்டனர்.
37 எனேவ, அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சனெகரிப்
நினிேவக்குத் திரும்பிப்ேபாய் அங்ேக தங்கினான்.

38 ஒரு நாள், சனெகரிப் அவனது ேதவனான
நிஸ்ேராகின் ஆலயத்தில் ெதாழுைக ெசய்வதற்காக
இருந்தான். அந்த ேநரத்தில் அவனது இரண்டு
குமாரர்களான அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும்
அவைன வாளால் ெவட்டிக் ெகான்றனர். பிறகு, அந்த
குமாரர்கள் அரராத்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். எனேவ,
அசீரியாவின் புதிய ராஜாவாகச் சனெகரிப்பின்
குமாரனான எசரத்ேதான் வந்தான்.

எேசக்கியாவின் சுகவீனம்

அந்த ேநரத்தில், எேசக்கியா சுகவீனம்
அைடந்தான். அவன் மரணத்துக்கு
சமீபமாயிருந்தான். ஆேமாத்சின்

குமாரனான ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவைனப் பார்க்க
வந்தான்.
ஏசாயா ராஜாவிடம், “இவற்ைற உன்னிடம்
ெசால்லுமாறு கர்த்தர் கூறினார்: நீ விைரவில்
மரிப்பாய். எனேவ, நீ மரித்தபிறகு அவர்கள் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று உனது குடும்பத்தாரிடம்
ெசால்ல ேவண்டும். நீ மீண்டும்
குணமைடயமாட்டாய்!” என்று கூறினான்.

2 எேசக்கியா ஆலயத்தின் சுவரின் பக்கம் திரும்பி
ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங்கினான். 3 “கர்த்தாேவ, என்
முழு இருதயத்ேதாடும் உண்ைமயாக உமக்குச்
ேசைவ ெசய்தைத நிைனத்தருளும். நீர் நல்லது
என்று கூறியவற்ைறேய நான் ெசய்திருக்கிேறன்”
என்று அவன் ெசான்னான். பிறகு எேசக்கியா மிக
உரத்த குரலில் கதறத் ெதாடங்கினான்.
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4 ஏசாயா கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச் ெசய்திையப்
ெபற்றான். 5 ஏசாயா, “எேசக்கியாவிடம் ேபாய்
உனது முற்பிதாவான தாவீதின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசான்னைவ இதுதான் என்று அவனிடம் கூறு.
உனது ெஜபத்ைத நான் ேகட்ேடன். உனது
கண்ணீைர நான் பார்த்ேதன். நான் உனது
வாழ்க்ைகயில் 15 ஆண்டுகைளக் கூட்டுேவன். 6

நான் உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா
ராஜாவிடமிருந்து காப்பாற்றுேவன், நான் இந்த
நகரத்ைத பாதுகாப்ேபன்” என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்
என்றான்.

21 பிறகு எேசக்கியாவிடம் ஏசாயா, “நீ
அத்திப்பழங்கைள பைசையேபான்று குைழத்து
உனது புண்ணின்ேமல் தடவேவண்டும். பிறகு நீ
குணம் ெபறுவாய்” என்றான்.

22 ஆனால் எேசக்கியா ஏசாயாவிடம், “நான்
குணமைடேவன் என்பைதயும், நான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ேபாக இயலும் என்பைதயும்
நீரூபிக்கும் அைடயாளம் எது?” என்று
ேகட்டிருந்தான்.

7 அவர் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வார் என்பைதக்
காண்பிக்கும்படி கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
அைடயாளம் இதுதான். 8 “பார், ஆகாசு சூரிய
கடியாரத்தில் படிக்குப்படி இறங்கின சூரிய நிழைல
பத்துப் படிகள் பின்னிட்டுத் திருப்புகிேறன். முன்பு
இருந்த இடத்திலிருந்து சூரிய நிழல் பத்துப்பாைக
பின்னால் ேபாகும்” என்றான்.

9 எேசக்கியா ேநாயிலிருந்து குணமைடந்ததும்
அவனிடமிருந்து வந்த கடிதம் இதுதான்.

10 நான் முதுைமயைடயும்வைர வாழ்ேவன் என்று
நான் எனக்குள் ெசான்ேனன்.
ஆனால் பிறகு பாதாளத்தின் வாசல்கள் வழியாகச்

ெசல்லும் எனது ேநரம் வந்தது.
11 எனேவ, நான் ெசான்ேனன்: “கர்த்தைர நான்
இனிேமல் உயிேராடு இருக்கிறவர்களின் நாட்டில்
பார்க்கமாட்ேடன்.
இனிேமல் பூமியிலுள்ள ஜனங்கேளாடு இருந்து

ஜனங்கைள நான் காணமாட்ேடன்.
12 எனது வீடு, எனது ேமய்ப்பனுைடய கூடாரம்
கீேழ தள்ளப்படுவதுேபால் என்னிடமிருந்து
எடுக்கப்படும்.
ெநசவு ெசய்கிறவன் பாவிைன அறுப்பதுேபால்

நான் முடிந்து ேபாகிேறன்.
எனது வாழ்ைவ அவ்வளவு சிறிய காலத்திற்குள் நீ

முடித்தாய்!
13 ஒரு சிங்கத்ைதப்ேபான்ற நான் எல்லா
இரவுகளிலும் கதறிேனன்.
ஆனால் எனது நம்பிக்ைககள் சிங்கம்

எலும்புகைளத் தின்பதுேபான்று ெநாறுக்கப்பட்டன.
இவ்வளவு குறுகிய காலத்திற்குள் எனது வாழ்ைவ

நீ முடித்துவிட்டாய்.
14 ஒரு புறாைவப்ேபான்று அலறிேனன்.
ஒரு பறைவையப்ேபான்று அலறிேனன்.
எனது கண்கள் ேசார்ந்துேபாயின.
ஆனால் நான் ெதாடர்ந்து வானத்ைதப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
எனது ஆண்டவேர! நான் அதிகமாய்
ஒடுங்கிப்ேபாகிேறன்.
எனக்கு உதவிட வாக்களிப்பீர்!”

15 நான் என்ன ெசால்லமுடியும்.

என்ன நிகழும் என்று எனது ஆண்டவர் கூறினார்.
அைவ நிகழ எனது எஜமானர் காரணமாக

இருப்பார்.
இந்தத் ெதால்ைலகைள நான் எனது
ஆத்துமாவிற்குள் ைவத்திருந்ேதன்.
எனேவ இப்ேபாது நான் எனது வாழ்வுமுழுவதும்

பணிவுள்ளவனாக இருப்ேபன்.
16 எனது ஆண்டவேர! இந்தக் கடின ேநரத்ைதப்
பயன்படுத்தி எனது ஆவிைய மீண்டும் வாழச் ெசய்யும்.
என் ஆவி பலமும் நலமும் ெபற உதவும்.
நான் நலம் ெபற உதவும்!
நான் மீண்டும் வாழ உதவும்!

17 பார்! எனது ெதால்ைலகள் ேபாகின்றன!
இப்ேபாது எனக்கு சமாதானம் உள்ளது.
நீர் என்ைன மிகவும் ேநசிக்கிறீர்.
நான் கல்லைறயில் அழுகும்படிவிடமாட்டீர்.
எனது பாவங்கைளெயல்லாம் மன்னித்தீர்,
எனது பாவங்கைள ெவகு ெதாைலவிற்கு எறிந்தீர்.

18 மரித்த ஜனங்கள் உம்ைமப் புகழ்ந்து
பாடுவதில்ைல.
பாதாளத்திலுள்ள ஜனங்களும் உம்ைமத்

துதிப்பதில்ைல.
மரித்த ஜனங்கள் தமக்கு உதவுமாறு உம்மீது
நம்பிக்ைக ைவக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தைரயில் உள்ள பாதாளத்துக்குள்

ெசல்கிறார்கள்.
அவர்கள் மீண்டும் ேபசமாட்டார்கள்.

19 இன்று என்ைனப்ேபான்று உயிருடன் இருக்கும்
ஜனங்கள் உம்ைமத் துதிக்கும் ஜனங்களாக
உள்ளனர்.
ஒரு தந்ைத தன் பிள்ைளகளிடம், “உம்ைம நம்ப

முடியும்” என்று ெசால்லேவண்டும்.
20 எனேவ, நான் ெசால்கிேறன்: “கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்றினார் எனேவ நாங்கள் பாடுேவாம்.
எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருைடய

ஆலயத்தில் பாடல்கைள இைசப்ேபாம்.”

பாபிேலானிலிருந்து தூதுவர்கள்

அந்த ேநரத்தில், பலாதானின் குமாரனான
ெமேராதாக் பலாதான் பாபிேலானின்
ராஜாவாக இருந்தான். எேசக்கியாவிற்கு

ெமேராதாக் கடிதங்கைளயும், அன்பளிப்புகைளயும்
அனுப்பினான். எேசக்கியா ேநாயுற்றிருந்து குணம்
ெபற்றைத ெமேராதாக் ேகள்விப்பட்ேட
அன்பளிப்புகைள அனுப்பினான். 2 இந்த
அன்பளிப்புகள் எேசக்கியாைவ மிகவும்
மகிழ்ச்சியைடய ைவத்தது. எனேவ, எேசக்கியா
தனது ெபாக்கிஷ சாைலயிலுள்ள
விைலயுயர்ந்தவற்ைற ெமேராதாக்கின் ஆட்கள்
பார்ைவயிட அனுமதித்தான். அந்த ஆட்களிடம்
எேசக்கியா தனது ெசல்வங்களான ெவள்ளி, தங்கம்,
எண்ெணய்வளம், விைலமதிப்புள்ள வாசைனப்
ெபாருட்கள் என அைனத்ைதயும் காட்டினான். பிறகு
அவன் ேபாருக்குப் பயன்படுத்தும் வாள்கள் மற்றும்
ேகடயங்கைளயும் காட்டினான். தான் பாதுகாத்து
ைவத்திருந்த அைனத்ைதயும் அவன் அவர்களுக்குக்
காட்டினான். அவன் தனது வீட்டிலும், தனது
நாட்டிலும் உள்ள எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்குக்
காட்டினான்.
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3 தீர்க்கதரிசியான ஏசாயா, ராஜாவாகிய
எேசக்கியாவிடம் ெசன்று, “இந்த ஆட்கள் என்ன
ெசால்கிறார்கள்? இவர்கள் எங்கிருந்து
வந்தார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
எேசக்கியா, “ெவகு ெதாைலவிலுள்ள
நாட்டிலிருந்து இவர்கள் வந்தார்கள். இவர்கள்
பாபிேலானிலிருந்து வந்தார்கள்” என்று கூறினான்.

4 எனேவ ஏசாயா அவனிடம் ேகட்டான், “உனது
வீட்டில் இவர்கள் என்ன பார்த்தார்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
எேசக்கியா, “இவர்கள் எனது அரண்மைனயில்
உள்ள எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தார்கள். நான் எனது
ெசல்வம் முழுவைதயும் காட்டிேனன்” என்று
கூறினான்.

5 ஏசாயா எேசக்கியாவிடம், “சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து வரும் வார்த்ைதகைளக் கவனி. 6

எதிர்காலத்தில், உன் அரண்மைனயிலுள்ள
அைனத்தும், இன்றுவைர உன் முற்பிதாக்கள்
ேசகரித்த உன்னிடமுள்ள அைனத்தும்
பாபிேலானுக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்படும். எல்லா
ெசல்வமும் ெவளிேய எடுக்கப்படும். எதுவும்
விடுபடாது! சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இதைனக்
கூறினார். 7 பாபிேலானின் ராஜா உனது ெசாந்த
குமாரர்கைள எடுத்துச் ெசல்வான்! பாபிேலான்
ராஜாவின் அரண்மைனயில் உனது குமாரர்கள்
ேவைலக்காரர்களாக இருப்பார்கள்” என்றான்.

8 எேசக்கியா ஏசாயாவிடம், “கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த ெசய்தி நன்றாக உள்ளது” என்று கூறினான்.
(எேசக்கியா இதைனச் ெசான்னான். ஏெனன்றால்,
அவன், “நான் ராஜாவாக இருக்கும்ேபாது
ெதால்ைலகள் இல்லாமல் சமாதானம் இருக்கும்”
என்று எண்ணினான்).

இஸ்ரேவலின் தண்டைன முடியும்

உனது ேதவன் கூறுகிறார்,
“ஆறுதல்படுத்துங்கள்! எனது ஜனங்கைள

ஆறுதல்படுத்துங்கள்!
2 எருசேலமுடன் அன்பாகப் ேபசுங்கள்.
உனது ேசைவக்கான காலம் முடிந்துவிடுகிறது.
‘உனது பாவங்களுக்கான விைலையக் ெகாடுத்து

விட்டாய்’ என்று எருசேலமிடம் கூறு.
கர்த்தர் எருசேலைம அவள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு
பாவத்திற்கும்
இருமுைற தண்டித்தார்.”

3 கவனி! அங்ேக ஒருவன்
சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறான்!
“கர்த்தருக்காக இந்த வனாந்திரத்தில் ஒரு
பாைதைய தயார் ெசய்யுங்கள்!
நமது ேதவனுக்காக வனாந்திரத்தில் ஒரு சாைல

அைமயுங்கள்!
4 ஒவ்ெவாரு பள்ளத்தாக்ைகயும் நிரப்புங்கள்.
ஒவ்ெவாரு மைலையயும் பள்ளத்தாக்ைகயும்

ேநராக்குங்கள்.
கரடுமுரடான சாைலைய ெமன்ைமயாக்குங்கள்.

5 பிறகு, கர்த்தருைடய மகிைம ெவளிப்படும்.
கர்த்தருைடய மகிைமைய ஜனங்கள் அைனவரும்

காண்பார்கள்.
ஆம், கர்த்தர் அவராகேவ இவற்ைறச் ெசான்னார்!”
6 ஒரு குரல் ெசான்னது, “ேபசு!”

எனேவ ஒருவன் ேகட்டான், “நான் என்ன
ெசால்லேவண்டும்?”
அந்த குரல் ெசான்னது, “ஜனங்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் வாழமாட்டார்கள்.
அைனத்து ஜனங்களும் புல்ைலப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்களது நன்ைம ஒரு காட்டு மலர் ேபான்றது.

7 கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வல்லைமயான காற்று
புல்ேமல் வீசும்.
அந்த புல்களும் காட்டு மலர்களும் வாடி

ெசத்துப்ேபாகும்.
உண்ைமயாகேவ அைனத்து ஜனங்களும்

புல்ைலப்ேபான்றவர்கள்.
8 புல் வாட்டம் அைடயும். பூக்கள் வாடும்.
ஆனால், ேதவனுைடய வார்த்ைத என்ெறன்றும்

ெதாடர்ந்து இருக்கும்.”

மீட்பு: ேதவனுைடய நற்ெசய்தி
9 சீேயாேன! உன்னிடம் ெசால்வதற்கான
நற்ெசய்திகள் உள்ளன.
உயரமான மைலக்கு ேமேல ேபாய்

நற்ெசய்திகைள சத்தமாய் ெசால்! எருசேலேம!
உன்னிடம், ெசால்வதற்கான நற்ெசய்திகள்
உள்ளன அஞ்சேவண்டாம்.
சாந்தமாய் ேபசு! யூதாவிலுள்ள அைனத்து

நகரங்களிலும் இந்தச் ெசய்திகைளக் கூறு: “பார்,
உன் ேதவன் இங்ேக இருக்கிறார்!”

10 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் வல்லைமேயாடு
வருகிறார்.
எல்லா ஜனங்கைளயும் ஆள அவர் தமது

வல்லைமையப் பயன்படுத்துவார்.
கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்காக விருதுகைளக்
ெகாண்டுவருவார்.
அவேராடு அவர்களது பலன் இருக்கும்.

11 ஒரு ேமய்ப்பன் தனது ஆடுகைள வழிநடத்திச்
ெசல்வது ேபான்று கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள வழி
நடத்துகிறார்.
கர்த்தர் தமது வல்லைமையப் பயன்படுத்தி அவரது

ஆடுகைள ஒன்று ேசர்ப்பார்.
கர்த்தர் சிறிய ஆடுகைள எடுத்து தனது ைககளில்

ைவத்துக்ெகாள்வார். அவற்றின் தாய் ஆடுகள் அவர்
பின்னால் நடக்கும்.

ேதவன் உலைகப் பைடத்தார், அவர் அதைன
ஆளுகிறார்

12 யார் கடல்கைளக் ைகப்பிடியால் அளந்தார்கள்?
யார் வானத்ைத ைகயளவால் அளந்தார்கள்?
யார் பூமியில் உள்ள மண்ைணக் கிண்ணத்தால்
அளந்தார்கள்?
யார் அளவு ேகால்களால் மைலகைளயும்

பாைறகைளயும் அளந்தார்கள்? அது கர்த்தர்தான்.
13 கர்த்தருைடய ஆவியிடம் அவர் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று யாரும் ெசால்லவில்ைல.
கர்த்தரிடம் அவர் எப்படிச் ெசய்யேவண்டும் என

யாரும் கூறவில்ைல.
14 கர்த்தர் யாருைடய உதவிையயாவது
ேகட்டாரா?
கர்த்தருக்கு ேநர்ைமயாக இருக்கும்படி யாராவது

கற்பித்தார்களா?
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கர்த்தருக்கு அறிைவ யாராவது கற்பித்தார்களா
கர்த்தருக்கு ஞானத்ேதாடு இருக்குபடி யார்
கற்பித்தது?
இல்ைல! கர்த்தர் இவற்ைறப்பற்றி ஏற்ெகனேவ

ெதரிந்திருக்கிறார்.
15 பார், நாடுகள் எல்லாம் வாளியில் ஒரு சிறு துளி
ேபான்றது.
ெவகு ெதாைலவிலுள்ள நாடுகைள கர்த்தர்

எடுத்துக்ெகாண்டால்
அவரது தராசில் அவற்ைற ைவத்தால் அைவ

மணலின் சிறு ெபாடிகள் ேபான்று இருக்கும்.
16 லீபேனானில் உள்ள அைனத்து மரங்களும்
கர்த்தருக்கு எரித்துப்ேபாட ேபாதாது.
லீபேனானில் உள்ள அைனத்து மிருகங்களும்

பலிக்காக ெகால்வதற்குப்ேபாதாது.
17 ேதவேனாடு ஒப்பிடும்ேபாது உலகிலுள்ள
அைனத்து நாடுகளும் ஒன்றுமில்ைல.
ேதவேனாடு ஒப்பிடும்ேபாது அைனத்து நாடுகளும்

ஈடு ஒன்றுேம இல்லாமல் ேபாகும்.

ேதவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று ஜனங்களால்
கற்பைன ெசய்ய முடியாது

18 எவற்ேறாடும் ேதவைன ஒப்பிட முடியுமா?
முடியாது!
ேதவனுைடய படத்ைத உருவாக்க முடியுமா?

முடியாது!
19 ஆனால், சில ஜனங்கள் பாைற அல்லது
மரத்தால் சிைலகள் ெசய்து
அவர்கள் அதைனத் ெதய்வங்கள் என்று

அைழக்கின்றனர்.
ஒரு ேவைலக்காரன் ஒரு சிைலையச் ெசய்கிறான்.
பிறகு, இன்ெனாரு ேவைலக்காரன் அதைனத்

தங்கத்தால் மூடுகிறான்.
ெவள்ளிச் சங்கிலிகைளயும் அதற்காகச்

ெசய்கிறான்.
20 அடிப்பகுதிக்காக அவன் ஒரு சிறப்பான
மரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்கிறான்.
அது உளுத்துப்ேபாகாத மரவைகையச் ேசர்ந்தது.
பிறகு, அவன் ஒரு சிறந்த மரத்தச்சைனக்
கண்டுபிடிக்கிறான்.
அந்த ேவைலக்காரன் விழாமல் இருக்கிற ஒரு

ெதய்வம் ெசய்கிறான்.
21 நீங்கள் உண்ைமைய நிச்சயமாக அறிவீர்கள்,
இல்ைலயா?
நீங்கள் நிச்சயமாகக் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்!
உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒருவன் நீண்ட
காலத்துக்குமுன் ெசான்னான்!
இந்த உலகத்ைதப் பைடத்தவர் யார் என்று

நிச்சயமாக நீ புரிந்திருக்கிறாய்!
22 கர்த்தேர உண்ைமயான ேதவனாய் இருக்கிறார்!
அவர் பூமி வைளயத்தின்ேமல் அமர்ந்திருக்கிறார்.
அவேராடு ஒப்பிடும்ேபாது, ஜனங்கள்

ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபாலிருக்கிறார்கள்.
அவர் வானங்கைள ஒரு துண்டு துணிையப்ேபால்
பரப்புகிறார்.
அவர் வானங்கைளக் குடியிருப்பதற்கான

கூடாராமாக்குகிறார்.
23 ஆளுேவாைர அவர் முக்கியமற்றவர்களாகச்
ெசய்கிறார்.

அவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள நீதிபதிகைள
முழுைமயாகப் பயனற்றவர்களாகச் ெசய்கிறார்.

24 ஆளுேவார் தாவரங்கைளப்ேபான்றவர்கள்
அவர்கள் தைரயில் நடப்படுகிறார்கள்.
ஆனால், அைவ தைரக்குள் தன் ேவர்கைளச்

ெசலுத்துவதற்குமுன்,
ேதவன் அத்தாவரங்களின் ேமல் ஊதுகிறார்.
அைவ ெசத்து காய்ந்து ேபாகின்றன.
ெபருங்காற்று அவற்ைற புல்ைலப்ேபால

அடித்துப்ேபாகும்.
25 பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) ெசால்கிறார் என்ைன
எதேனாடும் உன்னால் ஒப்பிட முடியுமா? முடியாது.
எனக்கு இைணயாக ஒருவரும் இல்ைல.

26 ேமேல வானங்கைளப் பாருங்கள்.
இந்த நட்சத்திரங்கைள எல்லாம் பைடத்தது

யார்?
வானத்தில் இந்தப் “பைடகைள” எல்லாம்
பைடத்தது யார்?
ஒவ்ெவாரு நட்சத்திரங்களின் ெபயரும் யாருக்கு

ெதரியும்?
உண்ைமயான ேதவன் மிக்க பலமும் வல்லைமயும்
ெகாண்டவர்.
எனேவ, நட்சத்திரங்களில் எதுவும் குைறயாது.

27 யாக்ேகாேப, இது உண்ைம. இஸ்ரேவேல, நீ
இதைன நம்பேவண்டும்!
எனேவ, நீ எதற்காக இைதக் கூறுகிறாய்?

“கர்த்தர் நான் வாழும் வழிைய அறியமாட்டார்.
ேதவன் என்ைனக் கண்டுபிடித்துத்

தண்டிக்கமாட்டார்.”
28 ேதவனாகிய கர்த்தர் மிகவும் ஞானமுள்ளவர்
என்று நீ உறுதியாகக் ேகள்விப்பட்டு
அறிந்திருக்கிறாய்.
ஜனங்கள் அவருக்கு ெதரிந்தைதெயல்லாம்

கற்றுக்ெகாள்ள இயலாது.
கர்த்தர் ேசார்வைடயமாட்டார். அவருக்கு ஓய்வு
ேதைவயில்ைல.
கர்த்தர் ெதாைலதூர இடங்கைளப் பூமியில்

பைடத்தார். கர்த்தர் என்ெறன்றும் ஜீவிக்கிறார்.
29 கர்த்தர் பலவீனமானவர்கள் பலம் ெபற
உதவுகிறார்.
ஜனங்கள் வல்லைமயில்லாமல் இருந்தால்

வல்லைம ெபற கர்த்தர் காரணமாகிறார்.
30 இைளஞர்கள் ேசார்வைடந்து ஓய்வு ேதைவ என
நிைனக்கின்றனர்
சிறு ைபயன்களும் கூடத் தடுமாறி விழுகிறார்கள்.

31 ஆனால், கர்த்தைர நம்புகிற ஜனங்கள்
புதிய சிறகுகள் முைளக்கின்ற கழுகுகைளப்ேபால

மீண்டும் பலம் ெபறுகின்றனர்.
இந்த ஜனங்கள் ஓடினாலும்
இைளப்பைடயமாட்டார்கள்.
இந்த ஜனங்கள் நடந்தாலும்

ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.

கர்த்தேர நித்திய சிருஷ்டிகர்

கர்த்தர் கூறுகிறார், “தூரத்திலுள்ள
நாடுகேள, அைமதியாக இருங்கள்
என்னிடம் வாருங்கள்!

நாடுகேள மறுபடியும் ைதரியம் ெகாள்ளுங்கள்.
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என்னிடம் வந்து ேபசுங்கள். நாம் சந்தித்து
கூடுேவாம்.
யார் சரிெயன்று முடிவு ெசய்ேவாம்.

2 இந்த வினாக்களுக்கு என்னிடம் பதில்
ெசால்லுங்கள்.
கிழக்கிலிருந்து வந்துெகாண்டிருக்கிற மனிதைன

எழுப்பியது யார்?
நன்ைமயானது அவேராடு நடக்கிறது.
அவர் தமது வாைளப் பயன்படுத்தி நாடுகைளத்
தாக்குகிறார்.
அைவகள் தூசிேபால ஆகின்றன.
அவர் தமது வில்ைலப் பயன்படுத்தி ராஜாக்கைள

ெவன்றார்.
அவர்கள் காற்றால் அடித்துச் ெசல்லப்படும்

துரும்புகைளப்ேபான்று ஓடிப்ேபானார்கள்.
3 அவர் பைடகைளத் துரத்துகிறார். அவர்
காயப்படுத்தவில்ைல.
இதற்கு முன்னால் ேபாகாத இடங்களுக்கு

எல்லாம் அவர் ேபாகிறார்.
4 இைவ நிகழக் காரணமாக இருந்தது யார்?
இதைனச் ெசய்தது யார்?
ெதாடக்கத்திலிருந்து அைனத்து ஜனங்கைளயும்

அைழத்தது யார்?
கர்த்தராகிய நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
கர்த்தராகிய நாேன முதல்வர்!
ெதாடக்கத்திற்கு முன்னேர நான் இங்ேக

இருந்ேதன்.
எல்லாம் முடியும்ேபாதும் நான் இங்ேக இருப்ேபன்.

5 ெவகு ெதாைலவிலுள்ள இடங்கேள பாருங்கள்
பயப்படுங்கள்!
பூமியிலுள்ள ெதாைலதூர இடங்கேள அச்சத்தால்

நடுங்குங்கள்.
இங்ேக வந்து என்ைனக் கவனியுங்கள்!” அவர்கள்

வந்தார்கள்.
6 “ெதாழிலாளிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர்
உதவினார்கள். அவர்கள் பலம் ெபற
ஒருவருக்ெகாருவர் உற்சாகப்படுத்தினார்கள். 7 ஒரு
ேவைலக்காரன் சிைல ெசதுக்க மரம் ெவட்டினான்.
அவன் தங்க ேவைல ெசய்பவைன
உற்சாகப்படுத்தினான். இன்ெனாரு ேவைலக்காரன்
சுத்தியைலப் பயன்படுத்தி உேலாகத்ைத
ெமன்ைமப்படுத்தினான். பிறகு, அந்த ேவைலக்காரன்
அைடக்கல்லில் ேவைல ெசய்பவைன
உற்சாகப்படுத்துகிறான். இந்த இறுதி
ேவைலக்காரன், ‘இந்த ேவைல நன்று. இந்த
உேலாகம் ெவளிேய வராது’ என்று கூறுகிறான்.
எனேவ, அவன் சிைலைய ஒரு பீடத்தின் ேமல்
அைசயாமல் ஆணியால் இறுக்குகிறான். அந்தச்
சிைல கீேழ விழாது. அது எப்ெபாழுதும் அைசயாது.”

கர்த்தர் மாத்திரேம நம்ைமக் காப்பாற்ற முடியும்
8 கர்த்தர் ெசால்கிறார், “இஸ்ரேவேல, நீ எனது
தாசன்.
யாக்ேகாேப, நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
ஆபிரகாமின் குடும்பத்திலிருந்து நீ வந்தாய், நான்

ஆபிரகாைம ேநசிக்கிேறன்.
9 பூமியில் நீங்கள் ெவகு ெதாைலவில் இருந்தீர்கள்.
நீங்கள் ெதாைலதூர நாட்டில் இருந்தீர்கள்.

ஆனால் நான் உன்னிடம் ேதடிவந்து உன்ைன
அைழத்துச் ெசான்ேனன்,

‘நீ எனது ஊழியன்.’
நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான்

உன்ைனத் தள்ளிவிடவில்ைல!
10 கவைலப்படாேத, நான் உன்ேனாடு
இருக்கிேறன்.
பயப்படாேத, நான் உனது ேதவன்.
நான் உன்ைனப் பலமுள்ளவனாகச்
ெசய்திருக்கிேறன். நான் உனக்கு உதவுேவன்.
நான் எனது நன்ைமயாகிய வலது ைகயால்

உனக்கு உதவி ெசய்ேவன்.
11 பார், சில ஜனங்கள் உன் மீது ேகாபத்ேதாடு
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அவமானம் அைடவார்கள்.
உங்கள் பைகவர்கள் மைறந்து ெதாைலந்து

ேபாவார்கள்.
12 நீங்கள் உங்களுக்கு எதிரான ஜனங்கைளத்
ேதடுவீர்கள்.
ஆனால் அவர்கைள உங்களால் காணமுடியாது.
உங்களுக்கு எதிராகப்ேபாரிடுகிற அைனவரும்

முழுவதுமாக மைறந்துேபாவார்கள்.
13 நான் உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்.
நான் உனது வலது ைகையப் பற்றியிருக்கிேறன்.

‘நான் உனக்குச் ெசால்கிேறன்: பயப்படாேத!
நான் உனக்கு உதவுேவன்.’

14 விைலேயறப்ெபற்ற யூதாேவ, பயப்படாேத.
எனது அருைம இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! கலங்க

ேவண்டாம்!
நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ உதவுேவன்.”
கர்த்தர் தாமாகேவ இவற்ைறக் கூறினார்.
“நான் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரும் (ேதவன்)
உன்ைனக் காப்பாற்றுகிறவரும் இதைனக்

கூறுகிறார்.
15 பார்! நான் உன்ைன ேபாரடிப்பதற்கான புதிய
கருவியாக்குேவன்.
அது கூர்ைமயான பற்கைள உைடயது.
விவசாயிகள் இதைனப் பயன்படுத்தி
ேபாரடிப்பார்கள்.
அவர்கள் தானியத்ைத அதிலிருந்து பிரிப்பார்கள்.
நீ மைலகளின் ேமல் நடந்து அவற்ைற நசுக்குவாய்.
நீ குன்றுகைளப் பதர்கைளப்ேபான்று

ஆக்கிவிடுவாய்.
16 நீ அவற்ைறக் காற்றில் தூற்றிவிடுவாய்.
அவற்ைறக் காற்று அடித்துச்ெசன்று,

சிதறடித்துவிடும்.
பிறகு, நீ கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பாய்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவைரப்பற்றி (ேதவன்)

நீ மிகவும் ெபருைம அைடவாய்.”
17 “ஏழ்ைமயும் ேதைவயும் ெகாண்ட ஜனங்கள்
தண்ணீருக்காக அைலவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் எைதயும்

கண்டுெகாள்ளமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தாகமாக இருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் நாக்கு உலர்ந்துேபாயிற்று.
அவர்களின் ெஜபத்திற்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
கர்த்தருமாகிய நான் பதில் ெசால்ேவன்.
நான் அவர்கைள விடமாட்ேடன்.
அவர்கள் மரிக்கவும் விடமாட்ேடன்.
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18 வறண்ட மைலகளில் நதிகைள நான் பாயச்
ெசய்ேவன்.
பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைள நான்

எழச்ெசய்ேவன்.
வனாந்திரங்கைள தண்ணீர் நிைறந்த ஏரியாக நான்
மாற்றுேவன்.
வறண்ட நிலங்களில் நீரூற்றுகள் இருக்கும்.

19 வனாந்திரங்களில் மரங்கள் வளரும்.
அங்கு ேகதுரு மரங்களும், சித்தீம் மரங்களும்,

ஒலிவ மரங்களும், ைசப்பிரஸ் மரங்களும், ஊசி
இைல மரங்களும், ைபன் மரங்களும் இருக்கச்
ெசய்ேவன்.

20 ஜனங்கள் இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
கர்த்தருைடய வல்லைம இவற்ைறச் ெசய்தது

என்று அவர்கள் அறிவார்கள்.
ஜனங்கள் இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்குவார்கள்,

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) இவற்ைறச்
ெசய்தார்.”

ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு கர்த்தர் சவால் விடுகிறார்
21 யாக்ேகாபின் ராஜாவான கர்த்தர், “வா, உனது
வாதங்கைளக் கூறு. உனது சான்றுகைளக் காட்டு.
சரியானவற்ைற நாம் முடிவு ெசய்ேவாம். 22 உங்கள்
சிைலகள் (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) வந்து என்ன
நடந்துெகாண்டிருக்கிறது என்பைதச் ெசால்ல
ேவண்டும். ெதாடக்கத்தில் என்ன நடந்தது?
எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்? எங்களிடம் கூறு.
நாங்கள் கடினமாகக் கவனிப்ேபாம். பிறகு அடுத்து
என்ன நடக்கும் என்பைத அறிேவாம். 23 என்ன
நடக்கும் என்பைத நாங்கள் பார்க்கும்படி
எங்களுக்குக் கூறுங்கள். பிறகு நாங்கள் உங்கைள
உண்ைமயான ெதய்வங்கள் என்று நம்புேவாம்.
ஏதாவது ெசய்யுங்கள்! எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யுங்கள், நல்லேதா அல்லது ெகட்டேதா! பிறகு
நீங்கள் உயிேராடு இருப்பதாக நாங்கள் பார்ப்ேபாம்.
நாங்கள் உங்கைளப் பின்பற்றுேவாம்.

24 “பாருங்கள், ெபாய்த் ெதய்வங்களான நீங்கள்
ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறீர்கள்! உங்களால் எதுவும்
ெசய்யமுடியாது! அருவருப்பானவன் மட்டுேம
உங்கைள வழிபட விரும்புவான்!”

கர்த்தர் தாேம ஒேர ேதவன் என நிரூபிக்கிறார்
25 “வடக்ேக நான் ஒருவைன எழுப்பிேனன் அவன்
சூரியன் உதிக்கிற கிழக்ேக இருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறான்.
அவன் எனது நாமத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்கிறான்.
பாைனகைளச் ெசய்பவன் களிமண்ைன
மிதிப்பதுேபால
அந்தச் சிறப்பானவன் ராஜாக்கைள அழிப்பான்

(மிதிப்பான்).
26 “இது நைடெபறுவதற்கு முன்னால் யார்
இைதப்பற்றிச் ெசான்னது.
நாம் அவைன ேதவன் என்று அைழப்ேபாம்.
எங்களுக்கு இவற்ைற உனது சிைலகளில் ஒன்று
ெசான்னதா? இல்ைல! சிைலகளில் எதுவும் எைதயும்
ெசால்லவில்ைல.
அந்தச் சிைலகள் ஒரு வார்த்ைதயும்

ெசால்லவில்ைல.

அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் நீங்கள் ெசால்லும்
வார்த்ைதகைளயும் ேகட்க முடியாது.

27 கர்த்தராகிய நாேன சீேயானிடம் இைதப் பற்றிச்
ெசான்ன முதல் நபர்.
இந்தச் ெசய்திகேளாடு ஒரு தூதுவைன நான்

எருசேலமிற்கு அனுப்பிேனன்.
‘பாருங்கள், உங்கள் ஜனங்கள் திரும்பி வந்து

ெகாண்டிருக்கிறார்கள்!’”
28 நான் அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பார்த்ேதன்.
அைவகளில் ஒன்றும் எதுவும் ெசால்லும் வைகயில்

ஞானமுள்ளைவயல்ல.
அைவகளிடம் நான் ேகள்விகள் ேகட்ேடன்,

அைவகள் ஒரு வார்த்ைதயும் ெசால்லவில்ைல!
29 அந்தத் ெதய்வங்கள் அைனத்தும்
ஒன்றுமில்லாதைவகள்!
அைவகளால் எதுவும் ெசய்யமுடியாது!
அந்தச் சிைலகள் முழுைமயாகப் பயனற்றைவ!

கர்த்தருைடய விேசஷ ஊழியன்

“என் தாசைனப் பாருங்கள்!
அவைர நான் ஆதரிக்கிேறன்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஒருவர் அவேர.

நான் அவைர மிகவும் விரும்புகிேறன்.
அவரில் எனது ஆவிைய ைவக்கிேறன்.
அவர் நாடுகளுக்கு நியாயமாக நீதி வழங்குவார்.

2 அவர் ெதருக்களில் உரக்க ேபசமாட்டார்.
அவர் கூக்குரலிடவும்மாட்டார்.

3 அவர் சாந்த குணமுள்ளவர். அவர் ெநரிந்த
நாணைலக்கூட முறிக்கமாட்டார்.
அவர் மங்கி எரிகிற திரிையக்கூட

அைணக்கமாட்டார்.
அவர் நியாயத்ைதத் தீர்த்து உண்ைமையக்

கண்டுெகாள்வார்.
4 உலகத்தில் நியாயத்ைதக் ெகாண்டுவரும்வைர
அவர் பலவீனராகேவா அல்லது
ெநாறுக்கப்படுபவராகேவா ஆவதில்ைல.
ஜனங்கள் ெதாைலதூர இடங்களிலிருந்து அவரது

ேபாதைனகைள நம்புவார்கள்.”

கர்த்தேர ஆளுகிறார் உலகத்ைத உருவாக்கினார்
5 உண்ைமயான ேதவனாகிய கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார். (கர்த்தர் வானங்கைள உருவாக்கினார்.
கர்த்தர் பூமியின்ேமல் வானத்ைத விரித்தார். அவர்
பூமியின்ேமல் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தார். கர்த்தர்
பூமியிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
சுவாசத்ைதக் ெகாடுக்கிறார். கர்த்தர் பூமியில்
நடமாடுகிற ஒவ்ெவாரு மனிதருக்கும் ஆவிையக்
ெகாடுக்கிறார்).

6 “கர்த்தராகிய நான், சரியானைதச் ெசய்ய
உன்ைன அைழத்ேதன்.
நான் உன் ைகையப் பற்றிக்ெகாள்ேவன். நான்

உன்ைனப் பாதுகாப்ேபன்.
நான் ஜனங்கேளாடு ஏற்படுத்திக்ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகைய பிறருக்குக் காட்டுவதற்கு
ெவளிப்புற அைடயாளமாக நீ இருப்பாய்.
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ஒளி வீசும் விளக்காக

நீ இருப்பாய்.
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7 குருடர்களின் கண்கைள நீ திறப்பாய்,
அவர்களால் பார்ைவையப் ெபறமுடியும்.
சிைறயில் இருக்கிறவர்கைள நீ விடுவிப்பாய்.
பலர் இருளில் இருக்கிறார்கள். அவர்கைள

அந்தச் சிைறயில் இருந்து ெவளிேய அைழத்து
வருவாய்.

8 “நாேன கர்த்தர்! எனது நாமம் ேயேகாவா!
நான் எனது மகிைமைய ேவறு ஒருவனுக்கும்

ெகாேடன்.
நான் எனக்குரிய பாராட்ைட சிைலகளுக்கு

(ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு) ெகாேடன்.
9 ெதாடக்கத்தில் சில காரியம் நைடெபறும் என்று
ெசான்ேனன். அைவ நடந்தன.
இப்ேபாது, இது நடக்கும் முன்னால்!
நான் சிலவற்ைறப்பற்றிச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.”
இைவ எதிர்காலத்தில் நைடெபறும்.

ேதவைனத் துதிக்கும் ஒரு பாடல்
10 ஒரு புதிய பாடைல கர்த்தருக்குப் பாடுங்கள்.
ெதாைலதூர நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கேள,

கடலில் பயணம் ெசய்கிற ஜனங்கேள, கடலில் உள்ள
மிருகங்கேள, ெதாைலதூர இடங்களில் உள்ள
ஜனங்கேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.

11 வனாந்திரங்கேள, நகரங்கேள, ேகதாரியரின்
வயல்கேள, கர்த்தைரத் துதியுங்கள்.
சீேலாவில் வாழுகின்ற ஜனங்கேள!
மகிழ்ச்சிேயாடு பாடுங்கள்.
உங்கள் மைல உச்சியில் இருந்து பாடுங்கள்.

12 கர்த்தருக்கு மகிைமையக் ெகாடுங்கள்.
ெதாைல தூர நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கேள,

அவைரத் துதியுங்கள்.
13 கர்த்தர் ஒரு பலம் ெபாருந்திய வீரைனப்ேபால
ெவளிேய ேபாவார்.
அவர் ேபார் ெசய்யத் தயாராக உள்ள

வீரைனப்ேபான்றிருப்பார்.
அவர் மிகுந்த கிளர்ச்சியுள்ளவராக இருப்பார்.
அவர் உரத்த குரலில் சத்தமிடுவார். அவரது

பைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார்.

ேதவன் மிகவும் ெபாறுைமயானவர்
14 “நீண்ட காலமாக நான் எைதயும்
ெசால்லவில்ைல.
என்ைன நான் கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்ேடன். நான்

எதுவும் ெசால்லவில்ைல.
ஆனால், இப்ேபாது நான் அலறுகிேறன், ஒரு ெபண்
பிள்ைள ெபறும்ேபாது கதறுவதுேபால,
நான் கடினமாகவும் உரக்கவும் மூச்சுவிடுகிேறன்.

15 நான் மைலகைளயும் குன்றுகைளயும்
அழிப்ேபன்.
நான் அங்ேக வளருகின்ற தாவரங்கைள வாடச்

ெசய்ேவன்.
நான் ஆறுகைள வறண்ட நிலமாக்குேவன்.
நான் தண்ணீருள்ள குளங்கைளயும் வறளச்

ெசய்ேவன்.
16 பிறகு, நான் குருடர்கைள அவர்கள் அதுவைர
அறியாத வழிகளில் நடத்திச் ெசல்ேவன்.
நான் குருடர்கைள அவர்கள் அதுவைர

ெசன்றிராத இடங்களுக்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன்.

நான் அவர்களுக்காக இருைள
ெவளிச்சமாக்குேவன்.
நான் கரடு முரடான பாைதைய

ெமன்ைமயாக்குேவன்.
நான் வாக்களித்தைதச் ெசய்ேவன்!
நான் எனது ஜனங்கைள விட்டுவிடமாட்ேடன்.

17 ஆனால், சிலர் என்ைனப் பின்பற்றுவைத
நிறுத்திவிட்டார்கள்.
அவர்களிடம் ெபான்னால் மூடப்பட்ட சிைலகள்,

இருக்கின்றன.
‘நீங்கேள எங்கள் ெதய்வங்கள்’ என்று அவர்கள்
அந்தச் சிைலகளிடம் கூறுகின்றனர்.
அந்த ஜனங்கள் அவர்களது ெபாய்த்

ெதய்வங்கைள நம்புகின்றனர்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள்.

ேதவனுக்குச் ெசவிசாய்க்க இஸ்ரேவலர்கள்
மறுத்தார்கள்

18 “ெசவிடர்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்!
குருடர்கேள என்ைனப் பாருங்கள், உங்களால்

காணமுடியும்!
19 உலகத்தில் என் தாசேன மிகவும் குருடன்.
இந்த உலகத்திற்கு நான் அனுப்பிய தூதுவேன

ெசவிடன்.
நான் உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்ட

‘கர்த்தருைடய தாசேன’ மிகவும்
குருடனாயிருக்கின்றான்.

20 எனது தாசன் அவன் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்பைதக் காண்கின்றான்.
ஆனால் அவன் எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல.
அவன் தனது காதுகளால் ேகட்க முடியும்.
ஆனால் அவன் நான் ெசால்வைதக் ேகட்க

மறுக்கிறான்.”
21 கர்த்தர் தமது தாசன் நல்லவனாக இருக்க
விரும்புகிறார்.
கர்த்தர் தமது அற்புதமான ேபாதைனகைள

மகிைமப்படுத்த விரும்புகிறார்.
22 ஆனால் ஜனங்கைளப் பாருங்கள்.
மற்ற ஜனங்கள் அவர்கைளத்

ேதாற்கடித்திருக்கிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து
ெபாருட்கைளத் திருடியிருக்கிறார்கள்.
இைளஞர்கெளல்லாம் பயப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் சிைறகளுக்குள்

அைடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஜனங்கள் அவர்களிடமிருந்து பணத்ைத
எடுத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கைளக் காப்பாற்ற அங்ேக எவருமில்ைல.
மற்ற ஜனங்கள் அவர்களின் பணத்ைத எடுத்தார்கள்.
“அதைனத் திருப்பிக் ெகாடு” என்று ெசால்ல

அங்ேக எவருமில்ைல.
23 ேதவனுைடய வார்த்ைதகைள உங்களில்
எவரும் கவனித்தீர்களா? இல்ைல! ஆனால், நீங்கள்
அவரது வார்த்ைதகைள மிகவும் கவனமாகக் ேகட்க
ேவண்டும். என்ன நடந்தது என்று சிந்திக்க ேவண்டும்.
24 யாக்ேகாபு மற்றும் இஸ்ரேவலிடமிருந்து
ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள ஜனங்கைள
அனுமதித்தது யார்? கர்த்தர் அவர்கைள
அனுமதித்தார். நாம் கர்த்தருக்கு எதிராக பாவம்
ெசய்ேதாம். எனேவ கர்த்தர் நமது ெசல்வங்கைள
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எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி அனுமதித்துள்ளார். கர்த்தர்
விரும்பிய வழியில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழவில்ைல. அவரது ேபாதைனகைளயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கவனிக்கவில்ைல. 25 எனேவ,
கர்த்தர் அவர்கள்மீது ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர்
அவர்களுக்கு எதிராக வலிைமமிக்கப்ேபார்கைள
உண்டாக்கினார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சுற்றி
ெநருப்பு சூழ்ந்ததுேபால் இருந்தது. ஆனால்
அவர்கள் நிகழ்வைத அறியாமல் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் எரிந்துெகாண்டிருப்பதுேபால் இருந்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் நிகழ்ந்தைதப் புரிந்துெகாள்ள
முயற்சி ெசய்யவில்ைல.

ேதவன் எப்ேபாதும் தமது ஜனங்கேளாடு இருக்கிறார்

யாக்ேகாேப! கர்த்தர் உன்ைனப்
பைடத்தார்! இஸ்ரேவேல! கர்த்தர்
உன்ைனப் பைடத்தார்! இப்ேபாது கர்த்தர்

கூறுகிறார் “அஞ்சாேத! நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றிேனன். நான் உனக்குப் ெபயரிட்ேடன். நீ
என்னுைடயவன். 2 உனக்குத் ெதால்ைலகள்
இருக்கும்ேபாது நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன். நீ
ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது, நீ
பாதிக்கப்படமாட்டாய். நீ ெநருப்பினூேட
நடக்கும்ேபாது, நீ எரிக்கப்படமாட்டாய். ெநருப்புச்
ஜூவாைலகள் உன்ைனப் பாதிக்காது. 3

ஏெனன்றால், கர்த்தராகிய நான் உனது ேதவன்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தரான நான் உனது மீட்பர்.
உன்ைன மீட்கும் ெபாருளாக எகிப்ைதக்
ெகாடுத்ேதன். உன்ைன என்னுைடயவனாக்க
எத்திேயாப்பியாைவயும், ேசபாைவயும் ெகாடுத்ேதன்.
4 நீ எனக்கு மிகவும் முக்கியமானவன். எனேவ, நான்
உன்ைனப் ெபருைமப்படுத்துேவன். நான் உன்ைன
ேநசிக்கிேறன். நான் (உன் ஜீவனுக்குப் பதிலாக)
அைனத்து ஜனங்கைளயும் ேதசங்கைளயும்
ெகாடுப்ேபன். எனேவ நீ வாழலாம்.”

5 “அஞ்ச ேவண்டாம்! நான் உன்ேனாடு
இருக்கிேறன். நான் உனது பிள்ைளகைளச் ேசர்த்து
அவர்கைள உன்னிடம் அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைளக் கிழக்கிலிருந்தும் ேமற்கிலிருந்தும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். 6 நான் வடக்குக்குச் ெசால்ேவன்,
எனது ஜனங்கைள எனக்குக் ெகாடு. ெதற்குக்கு
நான் ெசால்லுேவன், எனது ஜனங்கைளச் சிைறயில்
ைவக்காதீர்கள். ெதாைலதூர இடங்களில் இருந்து
எனது குமாரர்கைளயும், குமாரத்திகைளயும்
என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். 7 எனக்குரிய
அைனத்து ஜனங்கைளயும், என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள். எனது நாமத்ைத ைவத்திருக்கிற
ஜனங்கைளயும் என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்!
அவர்கைள நான் எனக்காக பைடத்ேதன்.
அவர்கைள நான் பைடத்ேதன். அவர்கள்
என்னுைடயவர்கள்.”

8 ேதவன் கூறுகிறார், கண்களிருந்தும் குருடாக
இருக்கிற ஜனங்கைள என்னிடம் அைழத்து வா,
காதுகளிருந்தும் ேகட்காதவர்கைள என்னிடம்
அைழத்து வா.

9 அைனத்து ஜனங்களும் அைனத்து நாடுகளும்
ஒன்றுேசர ேவண்டும். அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்களில் ஒன்று ெதாடக்கத்தில் என்ன
நடந்தது என்பைதச் ெசால்லட்டும். அவர்கள் தங்கள்

சாட்சிகைள அைழத்து வரட்டும். சாட்சிகள்
உண்ைமையப் ேபச ேவண்டும். அவர்கள்
சரியானவர்கள் என்பைத இது காட்டும்.

10 கர்த்தர் கூறுகிறார், “நீங்கேள எனது
சாட்சிகள். நீேய நான் ேதர்ந்ெதடுத்த தாசன். நான்
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனேவ, ஜனங்கள்
என்ைன நம்புவதற்கு நீங்கள் உதவேவண்டும். நான்
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனேவ, நான்தான்
அவர் என்பைதயும் நான் உண்ைமயான ேதவன்
என்பைதயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
எனக்கு முன்பாக ேவறு ேதவன் இருந்ததில்ைல,
எனக்குப் பிறகும் ேவறு ேதவன்
இருக்கப்ேபாவதில்ைல. 11 நான், நாேன கர்த்தர்!
என்ைனத்தவிர ேவறு இரட்சகர் இல்ைல! நான்
ஒருவர் மட்டுேம! 12 உங்கேளாடு ேபசியவர் நான்
ஒருவேர. நான் உங்கைளக் காப்பாற்றிேனன். நான்
இவற்ைற உங்களிடம் ெசான்ேனன். உங்கேளாடு
இருப்பது ேவறு யாரும் அந்நியர் அல்ல. நீங்கள்
என்னுைடய சாட்சிகள், நான் ேதவன்!” (கர்த்தர்
தாமாகேவ இதைனச் ெசான்னார்). 13 “நான்
எப்ெபாழுதும் ேதவனாக இருக்கிேறன். நான்
ஏதாவது ெசய்யும்ேபாது, நான் ெசய்தைத எவராலும்
மாற்றமுடியாது. எனது வல்லைமயிலிருந்து எவரும்
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றமுடியாது.”

14 இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான கர்த்தர்
உங்கைளக் காப்பாற்றுகிறார். கர்த்தர் ெசால்கிறார்,
“நான் உங்களுக்காகப் பைடகைள பாபிேலானுக்கு
அனுப்புேவன். பலர் சிைறப்பிடிக்கப்படுவார்கள்.
கல்ேதயர்களான அவர்கள் தங்கள் படகுளில்
எடுத்துச் ெசல்லப்படுவார்கள்.
(அப்படகுகைளப்பற்றிக் கல்ேதயர்களுக்குப்
ெபருைம உண்டு). 15 நாேன பரிசுத்தரான கர்த்தர்.
நான் இஸ்ரேவைலப் பைடத்ேதன். நாேன உங்கள்
ராஜா.”

மீண்டும் ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவார்

16 கர்த்தர் கடலின் வழிேய சாைல அைமப்பார்.
அது வலிைமயான தண்ணீராக இருந்தாலும், அவர்
தமது ஜனங்களுக்காகப் பாைத அைமப்பார். கர்த்தர்
ெசால்கிறார், 17 “எனக்கு எதிராகத் தங்கள்
இரதங்கேளாடும், குதிைரகேளாடும், பைடகேளாடும்
ேபாரிடுகிற ஜனங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் மீண்டும் எழமாட்டார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள். ஒரு ெமழுகின் திரி
அைணக்கப்படுகிறதுேபால் அைவ
அைணந்துேபாகும். 18 எனேவ, ெதாடக்கத்தில்
நிகழ்ந்தைத எண்ணேவண்டாம். ெவகு காலத்திற்கு
முன்னால் நடந்தைதப்பற்றி நிைனக்கேவண்டாம். 19

ஏெனன்றால், நான் புதியவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
இப்ேபாது நீங்கள் புதிய ெசடிையப்ேபால
வளருவீர்கள். இது உண்ைம என்பைத நீங்கள்
உறுதியாக அறிந்தீர்கள். நான் உண்ைமயில் இந்த
வனாந்திரத்தில் சாைல அைமப்ேபன். நான்
உண்ைமயில் இந்த வறண்ட நிலத்தில் ஆறுகைள
உருவாக்குேவன். 20 காட்டு மிருகங்களும் எனக்கு
நன்றியுைடயைவயாக இருக்கும். ெபரிய
மிருகங்களும் பறைவகளும் என்ைனப்
ெபருைமப்படுத்தும். நான் வனாந்திரத்திேல
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தண்ணீைர ஊற்றும்ேபாது அைவ என்ைன
ெபருைமப்படுத்தும். வறண்ட நிலத்தில் ஆறுகைளக்
ெகாண்டுவரும்ேபாது அைவ என்ைனப்
ெபருைமப்படுத்தும். எனது ஜனங்களுக்காக,
என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காகத்
தண்ணீர் ெகாடுக்கும்படி நான் இதைனச் ெசய்ேவன்.
21 நான் சிருஷ்டித்த ஜனங்கள் இவர்கள்தான்.
இவர்கள் என்ைனத் துதித்துப் பாடுவார்கள்.

22 “யாக்ேகாேப! நீ என்னிடம் ெஜபம்
ெசய்யவில்ைல. ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலாகிய நீ
என்னிடத்தில் ேசார்வைடந்து விட்டாய். 23 நீ உனது
ஆடுகைள தகன பலிகளாக எனக்குச்
ெசலுத்தவில்ைல. நீ என்ைன
மகிைமப்படுத்தவுமில்ைல. நீ எனக்குப் பலிகளும்
ெகாடுக்கவில்ைல. நீ எனக்குப் பலிகள்
ெகாடுக்கும்படி நான் உன்ைன வற்புறுத்தவில்ைல. நீ
ேசார்ந்து ேபாகும்வைர நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கும்படி நான் உன்ைன வற்புறுத்தவில்ைல. 24

என்ைனக் கனப்படுத்தும்படி பைடக்கும்
ெபாருட்கைள நீ வாங்கவில்ைல. உனது
அடிைமையப்ேபால இருக்கும்படி நீ என்ைன
பலவந்தப்படுத்தினாய். அேத சமயம், உனது
பாவங்களால் நீ என்ைனப் பாரப்படுத்தினாய்.

25 “நான், நான் ஒருவேர உனது பாவங்கள்
அைனத்ைதயும் துைடத்துப்ேபாடுகிறவர். என்ைனத்
திருப்திப்படுத்திக்ெகாள்ளேவ நான் இதைனச்
ெசய்கிேறன். நான் உனது பாவங்கைள
நிைனத்துப்பார்க்கமாட்ேடன். 26 ஆனால், நீ
என்ைன நிைனக்க ேவண்டும். நாம் சந்தித்து எது
சரிெயன்று முடிவு ெசய்யலாம். நீ ெசய்திருப்பைதச்
ெசால்லி நீ சரிெயன்று காட்ட ேவண்டும். 27 உங்கள்
முதல் தந்ைத பாவம் ெசய்தான். உங்களது
வழக்கறிஞர்களும் எனக்கு எதிராகச் ெசய்தார்கள்.
28 உங்களது பரிசுத்தமான தைலவர்கைளப்
பரிசுத்தமில்லாமல் ஆக்குேவன். யாக்ேகாைப
முழுைமயாக என்னுைடயவனாக ஆக்குேவன்.
இஸ்ரேவலுக்குத் தீயைவ நிகழும்.

கர்த்தேர ஒேர ேதவன்

“யாக்ேகாேப, நீ எனது தாசன், என்ைனக்
கவனி! இஸ்ரேவேல, நான் உன்ைனத்
ேதர்ந் ெதடுக்கிேறன். நான் ெசால்வைதக்

ேகள். 2 நாேன கர்த்தர். நான் உன்ைனப்
பைடத்ேதன். நீ எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன்று
உன்ைனப் பைடத்தவர் நான் ஒருவேர. நீ உன்
தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்ேபாேத, நான் உனக்கு
உதவியிருக்கிேறன். எனது தாசனாகிய யாக்ேகாேப,
அஞ்சாேத! ெயஷூரேன, நான் உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிேறன்.

3 “தாகமுள்ள ஜனங்களுக்கு நான் தண்ணீர்
ஊற்றுேவன். வறண்ட நிலங்களில் நீரூற்றுகைளப்
பாயச்ெசய்ேவன். உனது பிள்ைளகள்மீது எனது
ஆவிையயும் உனது சந்ததியார்மீது எனது
ஆசீர்வாதத்ைதயும் ஊற்றுேவன். இது உங்கள்
குடும்பத்தின்மீது பாய்கிற நீேராைட ேபான்றிருக்கும்.
4 உலகிலுள்ள ஜனங்கள் மத்தியில் அவர்கள்
வளருவார்கள். தண்ணீர் கைரயில் வளருகின்ற
மரங்கைளப்ேபால அவர்கள் வளருவார்கள்.

5 “ஒருவன் ெசால்வான், ‘நான் கர்த்தருக்கு
உரியவன்’ இன்ெனாருவன் ‘யாக்ேகாபின்’ ெபயைரப்
பயன்படுத்துவான். இன்ெனாருவன் ‘நான்
கர்த்தருைடயவன்’ என்று ைகெயழுத்து இடுவான்.
இன்ெனாருவன் ‘இஸ்ரேவல்’” என்ற ெபயைரப்
பயன்படுத்துவான்.

6 கர்த்தர் இஸ்ரேவலின் ராஜா. சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இஸ்ரேவைலக்
காப்பாற்றுகிறார். கர்த்தர் கூறுகிறார், “நான்
ஒருவேர ேதவன்! ேவறு எந்தத் ெதய்வமும் இல்ைல.
நாேன ெதாடக்கமும் முடிவுமாக இருக்கிேறன்! 7

என்ைனப்ேபான்ற ேதவன் ேவறு யாருமில்ைல.
அவ்வாறு இருந்தால், அந்த ெதய்வம் இப்ேபாது
ேபசட்டும். அந்த ெதய்வம் வந்து
என்ைனப்ேபான்றவன் என்று நிரூபிக்கட்டும். இந்த
ஜனங்கைள நான் என்ெறன்றும் நிைலத்திருக்கும்படி
ெசய்ேதேன. இதுவைர என்ன நடந்தது என்று அந்த
ெதய்வம் எனக்குச் ெசால்லட்டும். எதிர்காலத்தில்
என்ன நடக்கும் என்பைத அவன் அறிந்திருந்தால்
அந்த ெதய்வம் எனக்கு அைடயாளம் காட்டட்டும். 8

அஞ்சாேத! கவைலப்படாேத! என்ன
நடக்கேபாகிறது என்பைத ஏற்ெகனேவ நான்
கூறியிருக்கிேறன். நீங்கேள எனது சாட்சிகள். ேவறு
ேதவன் இல்ைல. நான் ஒருவேர அந்த ஒருவர். ேவறு
ஒரு கன்மைல இல்ைல. நாேன அந்த ஒருவர்
என்பைத நான் அறிேவன்.”

ெபாய்த் ெதய்வங்கள் பயனற்றைவகள்
9 சில ஜனங்கள் சிைலகைளச் (ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள) ெசய்கிறார்கள். அைவ வீணானைவ.
ஜனங்கள் அந்தச் சிைலகைள ேநசிக்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்தச் சிைலகள் பயனற்றைவ. அந்த
ஜனங்கேள சிைலகளுக்குச் சாட்சிகளாக
இருக்கிறார்கள். ஆனால் அைவகளால்
பார்க்கமுடியாது. அைவகளுக்கு எதுவும் ெதரியாது.
அவர்கள் தம் ெசய்ைகக்கு ெவட்கப்படும் அளவிற்குத்
ெதரியாமல் இருக்கிறார்கள்.

10 இந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள யார் ெசய்தது?
பயனற்ற இந்தச் சிைலகைளச் ெசய்தது யார்? 11

ேவைலக்காரர்கள் இந்தச் ெதய்வங்கைளச்
ெசய்தனர். அந்த ேவைலக்காரர்கள் எல்லாம்
மனிதர்கள், ெதய்வங்கள் அல்ல. அவர்கள்
அைனவரும் கூடி இைதப்பற்றி விவாதித்தால்
இதற்காக அவர்கள் ெவட்கமும் அச்சமும்
அைடவார்கள்.

12 ஒரு ேவைலக்காரன் கருவிகைளப் பயன்படுத்தி
சூடான உைலயிேல இரும்ைபக் காய ைவத்தான்.
அவன் தன் சுத்திையப் பயன்படுத்தி உேலாகத்ைத
அடித்ததால் அது சிைலயானது. இந்த மனிதன் தனது
வல்லைம வாய்ந்த ைககைளப் பயன்படுத்தினான்.
ஆனால், அவனுக்குப் பசி வரும்ேபாது தனது
வல்லைமைய இழக்கிறான். அவன் தண்ணீர்
குடிக்காவிட்டால் பலவீனன் ஆகிறான்.

13 இன்ெனாரு ேவைலக்காரன் தனது நூைலப்
பிடித்து மட்டப்பலைகயால் மரத்தில் குறியிடுகிறான்.
எங்ேக ெவட்டேவண்டும் என்பைத இது அவனுக்குக்
காட்டுகிறது. அவன், தனது உளிையப் பயன்படுத்தி
அந்த மரத்திலிருந்து சிைலையச் ெசதுக்குகிறான்.
அவன் தனது அளவு கருவியால் அச்சிைலைய
அளக்கிறான். இவ்வழியில், ேவைலக்காரன் சரியாக
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மனிதைனப்ேபான்ேற ேதான்றும்படிச் சிைலையச்
ெசய்கிறான். மனிதனின் இந்தச் சிைல வீட்டில்
இருப்பைதத் தவிர ேவறு எதுவும் ெசய்வதில்ைல.

14 ஒருவன் ேகதுரு, மருதமரம் அல்லது கர்வாலி
மரத்ைத ெவட்டுகிறான். (அந்த மனிதன் மரங்கைள
வளரச் ெசய்வதில்ைல. அந்த மரங்கள் காட்டில் தன்
ெசாந்த பலத்தாேலேய வளர்கிறது. ஒருவன் அேசாக
மரத்ைத நட்டால் மைழ அைத வளரச்ெசய்யும்).

15 பிறகு, அந்த மனிதன் எரிப்பதற்காக அந்த
மரங்கைள ெவட்டுகிறான். அவன் அந்த மரத்ைதச்
சிறு, சிறு துண்டுகளாக ெவட்டுகிறான். அவன்
அதைனச் சைமக்கவும், ெவப்பப்படுத்திக்ெகாள்ளவும்
பயன்படுத்திக்ெகாள்கிறான். அவன் சில மரத்
துண்டுகைள எரித்து தனக்காக அப்பத்ைதச்
சுடுகிறான். ஆனால், அவன் சில துண்டுகளில்
ெதய்வத்தின் சிைல ெசய்து அதைனத்
ெதாழுதுெகாள்கிறான். அந்த ெதய்வம் மனிதனால்
ெசய்யப்பட்ட ஒரு சிைலயாகும். ஆனால், அந்த
சிைலகளுக்கு முன்னால் பணிந்து வணங்குகிறான்.
16 மனிதன் பாதி மரத்துண்டுகைள ெநருப்பில்
எரித்தான். மனிதன் அந்த ெநருப்ைப இைறச்சிைய
சைமக்கப் பயன்படுத்தினான். அதைன வயிறு
நிரம்பும்வைர சாப்பிடுகிறான். மனிதன் தன்ைன
ெவப்பப்படுத்திக்ெகாள்ள மரத்துண்டுகைள
எரிக்கிறான். மனிதன் கூறுகிறான், “நல்லது நான்
இப்ேபாது ெவப்பமாக இருக்கிேறன். என்னால்
பார்க்கமுடியும் ஏெனன்றால், ெநருப்பிலிருந்து ஒளி
வருகிறது.” 17 ஆனால், சிறு மரத்துண்டு மீதியுள்ளது
எனேவ மனிதன் அந்த மரத்திலிருந்து சிைல ெசய்து
அதைன ெதய்வம் என்று அைழக்கிறான். அந்த
ெதய்வத்திற்கு முன்பு அவன் அடிபணிந்து
வணங்குகிறான். அவன் அந்த ெதய்வத்தினிடம்
ெஜபம் ெசய்து ெசால்கிறான், “நீேய எனது ெதய்வம்.
என்ைனக் காப்பாற்று.”

18 அந்த ஜனங்களுக்குத் தாம் என்ன ெசய்கிேறாம்
என்று ெதரியவில்ைல. அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவில்ைல. காணமுடியாதபடி அவர்களது
கண்கள் கட்டப்பட்டதுேபால அது இருக்கிறது.
அவர்களின் இதயங்கள் புரிந்துெகாள்ளவும்
முயல்வதில்ைல. 19 அந்த ஜனங்கள் இவற்ைறப்பற்றி
சிந்தித்திருக்கவில்ைல. அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. அதனால் அவர்கள்
தமக்குள், “நான் பாதி மரத்ைத எரித்ேதன். நான்
ெநருப்புத் துண்டுகைள எனது அப்பங்கைளச்
சுடவும், எனது இைறச்சிையச் சைமக்கவும்
பயன்படுத்திேனன். பிறகு அந்த இைறச்சிைய நான்
தின்ேறன். மீதியுள்ள மரத்ைதப் பயன்படுத்தி இந்த
அருவருப்ைப ெசய்ேதன். ஒரு மரத்துண்ைட நான்
ெதாழுதுெகாண்டிருக்கிேறன்!” என்று
எண்ணுவதில்ைல.

20 அந்த மனிதன், தான் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான் என்பைத அறியவில்ைல.
அவன் குழம்பியிருக்கிறான். எனேவ, அவனது இதயம்
அவைன தவறான வழியில் ெசலுத்துகின்றது. அவன்
தன்ைன காப்பாற்றிக்ெகாள்ள முடியாது. அவனுக்குத்
தான் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம் என்று அறிய
முடியாது. அவன், “நான் பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கின்ற
இந்தச் சிைல ெபாய்த் ெதய்வம்” என்று
ெசால்லமாட்டான்.

உண்ைமயான ேதவனாகிய கர்த்தேர இஸ்ரேவலுக்கு
உதவுகிறார்

21 யாக்ேகாேப இவற்ைற நிைனத்துப் பார்!
இஸ்ரேவேல, நீ எனது தாசன் என்பது

நிைனவிருக்கட்டும்.
நான் உன்ைனச் ெசய்ேதன்.
நீ எனது தாசன். எனேவ இஸ்ரேவேல என்ைன

மறக்காேத.
22 உனது பாவங்கள் ெபரிய
ேமகத்ைதப்ேபான்றிருந்தது.
ஆனால், நான் அந்தப் பாவங்கைள

துைடத்துவிட்ேடன்.
உங்களது பாவங்கள் காற்றில் கலந்துவிடும்
ேமகங்கைளப்ேபான்று மைறந்துவிட்டன.
நான் உன்ைன மீட்டுக் காப்பாற்றிேனன், எனேவ

என்னிடம் திரும்பி வா.
23 வானங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கின்றன
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ெபரிய ெசயைலக்
ெசய்திருக்கிறார்.
பூமி மகிழ்ச்சிேயாடு உள்ளது. பூமியின்

தாழ்விடங்களும் மகிழ்கிறது.
மைலகள் ேதவனுக்கு நன்றிெசால்லிப் பாடுகின்றன.
காட்டிலுள்ள மரங்கெளல்லாம் மகிழ்ச்சிேயாடு

உள்ளன.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் யாக்ேகாைபக்
காப்பாற்றினார்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகப் ெபரிய

காரியங்கைளச் ெசய்தார்.
24 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கேளா அப்படிேய
கர்த்தர் பைடத்தார்.
நீங்கள் உங்கள் தாயின் கர்ப்பத்தில்

இருக்கும்ேபாேத கர்த்தர் இதைனச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் கூறுகிறார், “கர்த்தராகிய நான்,
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேதன்.
நானாகேவ வானங்கைள ைவத்ேதன்.
எனக்கு முன்னால் பூமிையப் பரப்பி ைவத்ேதன்.”
25 ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகள் ெபாய்
ெசால்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தர் அவர்களின்
தீர்க்கதரிசனங்கள் ேபாலியானைவ என்று
காட்டுகிறார். கர்த்தர் மந்திரேவைல ெசய்பவர்கைள
முட்டாளாக்குகிறார். கர்த்தர் ஞானிகைளக்
குழப்புகிறார். அவர்கள் தமக்கு மிகுதியாகத் ெதரியும்
என்று நிைனக்கிறார்கள். ஆனால், கர்த்தர்
அவர்கைள முட்டாளாக்குகின்றார். 26 கர்த்தர்
அவரது ேவைலக்காரர்கைள ஜனங்களிடம் தமது
ெசய்திகைளச் ெசால்ல அனுப்புகிறார். கர்த்தர்
அந்தச் ெசய்திகைள உண்ைமயாக்குகிறார். கர்த்தர்
ஜனங்களிடம் அவர்கள் ெசய்யேவண்டியைதச்
ெசால்லத் தூதுவர்கைள அனுப்புகிறார். கர்த்தர்
அவர்களது ஆேலாசைனகைள நிைறேவற்றுவார்.

ேதவன் ேகாேரைச யூதாைவத் திரும்பக் கட்டத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்

கர்த்தர் எருசேலமிடம் கூறுகிறார், “ஜனங்கள்
மீண்டும் உன்னிடம் வாழ்வார்கள்!” யூதாவின்
நகரங்களிடம் கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நீங்கள் மீண்டும் கட்டப்படுவீர்கள்!”
அழிந்துேபான நகரங்களிடம் கர்த்தர் கூறுகிறார்:
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“நகரங்கேள! உங்கைள மீண்டும் அைமப்ேபன்.”
27 ஆழமான தண்ணீரிடம் கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“வற்றிப்ேபாங்கள்!
நான் உங்கள் ஊற்றுகைள வற்றச் ெசய்ேவன்!”

28 கர்த்தர் ேகாேரசிடம் கூறுகிறார்: “நீ எனது
ேமய்ப்பன்.
நான் விரும்புவைத நீ ெசய்வாய்.
நீ எருசேலமிடம் ெசால்வாய், ‘நீ மீண்டும்
கட்டப்படுவாய்’
நீ ேதவாலயத்திடம் கூறுவாய், ‘உனது அஸ்திபாரம்

மீண்டும் கட்டப்படும்!’”

இஸ்ரேவைல விடுதைல ெசய்ய ேதவன் ேகாேரைச
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்

கர்த்தர் தன்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ராஜா, ேகாேரைசப்பற்றி இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:

“நான் ேகாேரசின் வலது ைகையப்
பற்றிக்ெகாள்ேவன்.
ராஜாக்களிடமிருந்து வல்லைமைய

எடுத்துக்ெகாள்ள அவனுக்கு உதவுேவன்.
நகரத் கதவுகள் ேகாேரைசத் தடுத்து நிறுத்தாது.
நான் நகரக் கதவுகைளத் திறப்ேபன்.”

2 ேகாேரேச, உனது பைடகள் புறப்படட்டும். நான்
உனக்கு முன்னால் ெசல்ேவன்.
நான் மைலகைளச் சமமாக்குேவன்.
நான் நகரத்தின் ெவண்கலக் கதவுகைள
உைடப்ேபன்.
நான் கதவுகளில் உள் இரும்புச் சட்டங்கைள

ெவட்டுேவன்.
3 நான் உனக்கு இருளில் பாதுகாக்கப்படுகிற
ெசல்வத்ைதத் தருேவன்.
மைறக்கப்பட்டச் ெசல்வங்கைள நான் உனக்குத்

தருேவன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேவன்.
அதனால் நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ

அறிந்துெகாள்வாய்!
நான் இஸ்ரேவலரின் ேதவன்!
நான் ெபயர் ெசால்லி உன்ைன அைழப்ேபன்.

4 எனது தாசன் யாக்ேகாபுக்காக நான் இவற்ைறச்
ெசய்கிேறன்.
இஸ்ரேவலில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

ஜனங்களுக்காக நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
ேகாேரேச, நான் உன்ைனப் ெபயர் ெசால்லி
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நீ என்ைன அறியமாட்டாய். ஆனால் நான்

உன்ைனப் ெபயர் ெசால்லி
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

5 நான் கர்த்தர்! நான் ஒருவேர ேதவன்.
ேவறு ேதவன் இல்ைல!
நான் உனது ஆைடகைள உன் ேமல் ேபாட்ேடன்.
ஆனால் இன்னும் என்ைன நீ

அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.
6 நான் இவற்ைறச் ெசய்கிேறன்.
எனேவ நான்தான் ேதவன் என்பைத அைனத்து

ஜனங்களும் அறிந்துெகாள்வார்கள்.
கிழக்கிலிருந்து ேமற்குவைரயுள்ள ஜனங்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள்.
ேவறு ேதவனில்ைல!

7 நான் ஒளிையயும் இருைளயும் பைடத்ேதன்.
நான் சமாதானத்ைதயும் ெதால்ைலையயும்

பைடத்ேதன்.
நாேன கர்த்தர்! நாேன இைவ அைனத்ைதயும்

ெசய்கிேறன்.
8 “வானத்திலுள்ள ேமகங்கள்,
மைழையப்ேபால நன்ைமையப் ெபாழியட்டும்.
பூமி திறக்கட்டும், இரட்சிப்பு வளரட்டும்,
அதேனாடு நன்ைமயும் வளரட்டும். கர்த்தராகிய

நான் அவைனப் பைடத்ேதன்.”

ேதவன் அவரது பைடப்புகைளக் கட்டுப்படுத்துகிறார்
9 “இந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள்
தம்ைமப் பைடத்தவேராடு வாக்குவாதம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
மண்பாைனயின் உைடந்துேபான
துண்டுகைளப்ேபான்றுள்ளார்கள். ஒருவன்
ெமன்ைமயும் ஈரமுமான களிமண்ைணப் பாைன
ெசய்யப் பயன்படுத்துகிறான். அந்தக் களிமண்
அவனிடம், ‘மனிதேன! நீ என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்’ என்று ேகட்பதில்ைல.
ெசய்யப்பட்ட எந்தப் ெபாருளுக்கும் ெசய்தவனிடம்
ேகள்வி ேகட்கும் உரிைம இல்ைல. ஜனங்களும்
இந்த களிமண்ைணப்ேபான்றவர்கேள. 10 ஒரு
தந்ைத தன் பிள்ைளகளுக்கு வாழ்வு தருகிறார்.
அந்தப் பிள்ைளகள் அவரிடம், ‘எனக்கு ஏன்
வாழ்க்ைகக் ெகாடுத்தாய்’ என்று ேகட்க முடியாது.
அந்தப் பிள்ைளகள் தம் தாயிடம், ‘எங்கைள ஏன்
ெபற்றீர்கள்’” என்று ேகட்க முடியாது.

11 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர்.
அவர் இஸ்ரேவைலப் பைடத்தார். கர்த்தர்
ெசால்கிறார்,
“நான் பைடத்த என் பிள்ைளகைளக் குறித்து
என்ைன ேகள்வி ேகட்க முடியுமா?
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று

கட்டைளயிடுவாேயா?
12 எனேவ, பாருங்கள். நான் பூமிையப்
பைடத்ேதன்.
இதில் வாழும் அைனத்து ஜனங்கைளயும்

பைடத்ேதன்.
நான் எனது ெசாந்த ைககைளப் பயன்படுத்தி
வானங்கைளச் ெசய்ேதன்.
வானத்தின் சகல ேசைனகளுக்கும்

ஆைணயிட்ேடன்.
13 நான் ேகாேரசுக்கு வல்லைமையக்
ெகாடுத்ேதன்.
எனேவ, அவன் நன்ைமகைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.
நான் அவனது ேவைலைய எளிைமயாக்குேவன்.
ேகாேரசு எனது நகரத்ைத மீண்டும் கட்டுவான்.
அவன் எனது ஜனங்கைள விடுதைல ெசய்வான்.
ேகாேரசு எனது ஜனங்கைள எனக்கு

விற்கமாட்டான்.
இவற்ைறச் ெசய்வதற்கு அவனுக்கு எதுவும்
ெகாடுக்கமாட்ேடன்.
ஜனங்கள் விடுதைலச் ெசய்யப்படுவார்கள்.

அதற்கான விைல எதுவும் இருக்காது.”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
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14 கர்த்தர் கூறுகிறார், “எகிப்தும்
எத்திேயாப்பியாவும் வளமாக உள்ளன.
ஆனால் இஸ்ரேவேல, அந்தச் ெசல்வத்ைத நீ

ெபறுவாய்.
ேசபாவிலுள்ள வளர்ந்த ஜனங்கள்
உன்னுைடயவர்கள் ஆவார்கள்.
அவர்கள் உனக்குப் பின்னால் நடந்து வருவார்கள்.

அவர்களின் கழுத்துக்கைளச் சுற்றிச் சங்கிலிகள்
கிடக்கும்.
அவர்கள் உனக்கு முன்பு பணிவார்கள்.
ெஜபம் ெசய்வார்கள், இஸ்ரேவேல, ‘ேதவன்

உன்ேனாடு இருக்கிறார்.
ேவறு ேதவனில்ைல.’”

15 ேதவேன! நீர்தான் ஜனங்களால் பார்க்க
முடியாத ேதவன்,
நீர்தான் இஸ்ரேவைல மீட்கிறவர்.

16 பல ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளச்
ெசய்கின்றனர்.
ஆனால், அவர்கள் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்

அவமானப்படுவார்கள்.
17 ஆனால், கர்த்தரால் இஸ்ரேவல்
காப்பாற்றப்படும்.
அந்த இரட்சிப்பு என்ெறன்றும் இருக்கும்!
மீண்டும் இஸ்ரேவல் அவமானப்படாது!

18 கர்த்தேர ேதவன்! அவர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்தார்.
கர்த்தர் பூமிைய அதனுைடய இடத்தில் ைவத்தார்.
கர்த்தர் பூமிையப் பைடத்ததும் அது காலியாக
இருப்பைத விரும்பவில்ைல.
அவர் அதைன வாழ்வதற்குரியதாகப் பைடத்தார்.
“நாேன கர்த்தர். ேவறு ேதவன் இல்ைல.

19 நான் இரகசியமாக எதுவும் ேபசவில்ைல.
நான் சுதந்திரமாகப் ேபசியிருக்கிேறன்.

உலகத்திலுள்ள இருளில் என் வார்த்ைதகைள
ஒளிக்கமாட்ேடன்.
காலியான இடங்களில் என்ைனத் ேதடுமாறு,
யாக்ேகாபின் ஜனங்களிடம் ெசால்லவில்ைல.
நாேன கர்த்தர்.
நான் உண்ைமையப் ேபசுகிேறன்.
நான் உண்ைமயாக இருப்பைத மட்டும்

ேபசுகிேறன்.”

கர்த்தர் தாம் ஒருவேர ேதவன் என்று நிரூபிக்கிறார்
20 “மற்ற நாடுகளில் இருந்து நீங்கள்
தப்பித்திருக்கிறீர்கள். எனேவ அைனவரும் ஒன்று
ேசர்ந்து என் முன்பு வாருங்கள். (இந்த ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் சிைலகைளத் தூக்கி
வந்தனர். இந்த ஜனங்கள் அந்தப் பயனற்ற
ெதய்வங்களிடம் ெஜபம் ெசய்கின்றனர். ஆனால்
அந்த ஜனங்களுக்குத் தாங்கள் என்ன ெசய்கிேறாம்
என்பது ெதரியவில்ைல. 21 என்னிடம் வருமாறு அந்த
ஜனங்களிடம் கூறுங்கள். அவர்கள் இைதப்பற்றி
கூடிப்ேபசட்டும்).

“நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு நடந்த இவற்ைறப்பற்றி
உன்னிடம் யார் கூறியது? மிக நீண்ட காலத்திற்கு
முன்னேர நான் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து
கூறிவருகிேறன். கர்த்தராகிய நாேன,
இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னவர். நான் ஒருவேர
ேதவன். என்ைனப்ேபான்று ேவேற ேதவன் உண்டா?

என்ைனப்ேபான்று ேவேற மீட்பரும், நீதியுள்ள
ேதவனும் உண்ேடா? இல்ைல! ேவறு ேதவன்
இல்ைல. 22 ெவகு ெதாைலவில் வாழுகின்ற
ஜனங்கேள, நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பின்பற்றுவைத நிறுத்துங்கள். என்ைனப்
பின்பற்றுவீர்களானால் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். நாேன
ேதவன்! நான் ஒருவேர ேதவன்.

23 “எனது ெசாந்த வல்லைமயால் நான் ஒரு
வாக்குறுதி ெசய்கிேறன். நான் எைதயாவது
ெசய்வதாக வாக்களித்தால், அது உண்ைமயாக
இருக்கும். நான் ஏதாவது நடக்கக்
கட்டைளயிட்டால், அது நடக்கும். ஒவ்ெவாருவரும்
எனக்கு (ேதவன்) முன்பு அடிபணிவதாக வாக்களிக்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் என்ைனப்
பின்பற்றுவதாக வாக்களிக்க ேவண்டும். 24

‘நன்ைமயும் வல்லைமயும் கர்த்தரிடமிருந்து
மட்டும்தான் வரும்’ என்று ஜனங்கள் கூறுவார்கள்.”
சில ஜனங்கள் கர்த்தர்ேமல்
ேகாபமாயிருக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தருைடய
சாட்சிகள் வந்து அவருைடய ெசயல்கைளப்பற்றிக்
கூறுவார்கள். அப்ேபாது ேகாபமாயிருந்த ஜனங்கள்
அவமானமைடவார்கள். 25 நன்ைமயானைதச்
ெசய்கிற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர்
உதவிெசய்வார், அவர்கள் தங்கள் ேதவைனப்பற்றி
ெபரும்மிதம்ெகாள்வார்கள்.

ெபாய் ெதய்வங்கள் பயனற்றைவ

ேபலும் ேநேபாவும் எனக்கு முன்னால்
அடிபணியும். அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
ெவறும் சிைலகேள. மனிதர்கள் அந்தச்

சிைலகைள மிருகங்களின் முதுகில் ைவத்தனர்.
அைவ சுமக்கத் தக்க சுைமகேள. அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்கள் ஜனங்கைளக் கைளப்புறச்
ெசய்வைதத்தவிர ேவெறதுவும் ெசய்வதில்ைல. 2

அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் குனிந்து கீேழ
விழுவார்கள். அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் தப்பிக்க
இயலாது. அைவகள் ைகதிகைளப்ேபால எடுத்துச்
ெசல்லப்படுவார்கள்.

3 “யாக்ேகாபின் குடும்பத்தினேர! நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். இஸ்ரேவலர்களில்
இன்னும் உயிேராடு இருப்பவர்கேள, கவனியுங்கள்!
நான் உங்கைளத் தாங்கியிருக்கிேறன். நீங்கள்
உங்கள் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது முதல் நான்
உங்கைளத் தாங்கியிருக்கிேறன். 4 நீங்கள்
பிறந்ததும், உங்கைளச் சுமந்ேதன். நீங்கள் முதுைம
அைடயும்வைர உங்கைளத் தாங்குேவன். உங்கள்
தைலமுடி நைரக்கும்வைர உங்கைளத் தாங்குேவன்.
ஏெனன்றால், நான் உங்கைளப் பைடத்ேதன். நான்
உங்கைளத் ெதாடர்ந்து தாங்குேவன், உங்கைளப்
பாதுகாப்ேபன்.

5 “என்ைன ேவறு எவருடனும் ஒப்பிட முடியுமா?
இல்ைல! எவரும் எனக்கு இைணயில்ைல. என்ைனப்
பற்றிய அைனத்ைதயும் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது. என்ைனப்ேபான்று எதுவுமில்ைல. 6 சில
ஜனங்கள் ெபான்னும் ெவள்ளியும் ெகாண்டு
வளத்துடன் இருக்கிறார்கள். தங்கம் அவர்களின்
ைபகளிலிருந்து விழுகிறது. அவர்கள் தங்கள்
ெவள்ளிைய எைடேபாடுகிறார்கள். அந்த ஜனங்கள்
ஒரு கைலஞனுக்குப் பணம் ெகாடுத்து
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மரத்திலிருந்து ஒரு சிைலையச் ெசதுக்கி, பிறகு
அந்த ஜனங்கள் அதற்கு முன்பு விழுந்து அதைனத்
ெதாழுதுெகாள்கிறார்கள். 7 அந்த ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ேதாளில் ைவத்து
சுமக்கின்றனர். அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வம் பயனற்றது.
ஜனங்கள் அைதச் சுமக்க ேவண்டும். ஜனங்கள்
தைரயில் அந்தச் சிைலைய ைவப்பார்கள். அந்த
ெதய்வங்களால் நகர முடியாது. அந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்களால் இடத்ைத விட்டு எழுந்து நடக்க
முடியாது. ஜனங்கள் அைதக் கூப்பிட்டாலும். அது
பதில் ெசால்லாது. அப்ெபாய்த் ெதய்வம் ஒரு சிைல
மட்டும்தான். அது ஜனங்கைள அவர்களின்
துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது.

8 “நீங்கள் பாவம் ெசய்திருக்கிறீர்கள். மீண்டும்
நீங்கள் இவற்ைறப்பற்றி சிந்திக்க ேவண்டும்.
இவற்ைற நிைனவுபடுத்தி பலமுள்ளவர்கள்
ஆகுங்கள். 9 நீண்ட காலத்திற்கு முன் நடந்தைத
நிைனத்துப்பாருங்கள். நான் ேதவன் என்பைத
நிைனயுங்கள். ேவறு ேதவன் இல்ைல. அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்கள் என்ைனப்ேபான்று இல்ைல.

10 “ெதாடக்க காலத்தில், நான் முடிவில்
நடக்கப்ேபாவைதப்பற்றிச் ெசான்ேனன். நீண்ட
காலத்துக்கு முன்பு, இதுவைர
நைடெபறாதைதப்பற்றிச் ெசான்ேனன். நான்
ஏதாவது திட்டமிட்டால் அது நைடெபறும். நான்
ெசய்ய விரும்புவைதச் ெசய்ேவன். 11 நான் கிழக்ேக
இருந்து ஒருவைன அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
அம்மனிதன் கழுைகப்ேபான்று இருப்பான். அவன்
ெதாைலதூர நாட்டிலிருந்து வருவான். நான் ெசய்ய
திட்டமிட்டிருப்பைத அவன் ெசய்வான். நான்
ெசய்ேவன் எனச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் அதைனச் ெசய்ேவன். நான் அவைனப்
பைடத்ேதன். நான் அவைனக் ெகாண்டுவருேவன்!

12 “உங்களில் சிலர் உங்களுக்குப் ெபரும்
வல்லைம இருப்பதாக நிைனக்கிறீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் நல்லவற்ைறச் ெசய்வதில்ைல. எனக்குச்
ெசவிெகாடுங்கள்! 13 நான் நல்லவற்ைறச்
ெசய்ேவன். விைரவில் நான் என் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான் சீேயானுக்கு இரட்சிப்ைபக்
ெகாண்டுவருேவன். எனது அற்புதமான
இஸ்ரேவலுக்கும் இரட்சிப்ைபக் ெகாண்டுவருேவன்.”

பாபிேலானுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி

“மண்ணிேல இறங்கிவந்து அங்ேக
உட்காரு!
கல்ேதயரின் கன்னிேய தைரயில்

உட்காரு!
இப்ேபாது நீ ஆள்பவள் இல்ைல!
இனிேமல் நீ ெமன்ைமயானவள் என்று உன்ைன

ஜனங்கள் நிைனக்கமாட்டார்கள்.
2 இப்ேபாது நீ கடினமாக ேவைல ெசய்ய ேவண்டும்.
எந்திரத்ைத நீ எடுக்க ேவண்டும்.
தானியங்கைள அைரத்து மாவாக்கு.
உனது முக்காட்ைட நீக்கிவிடு. உனது ஆடம்பர

ஆைடகைள நீக்கி விடு.
உனது நாட்ைட விட்டுச் ெசன்று விடு!
ஆண்கள் பார்க்கும்படி உன் ஆைடையத்

ெதாைடவைர தூக்கு, ஆறுகைளக் கடந்து ேபா,
3 ஆண்கள் உனது உடைலப் பார்க்கட்டும்.
உடல் ஆைசக்கு உன்ைனப் பயன்படுத்தட்டும்.

நீ ெசய்கிற ெகட்டவற்றுக்கு உன்ைன விைல
ெகாடுக்கும்படி ெசய்ேவன்.
எந்த மனிதனும் உனக்கு உதவி ெசய்ய

வரமாட்டான்.
4 “எனது ஜனங்கள் ெசால்கிறார்கள், ‘ேதவன்
நம்ைமக் காப்பார்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,

இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்’”
5 “எனேவ, பாபிேலாேன, அங்ேக உட்காரு.
அைமதலாக இரு.
கல்ேதயரின் மகேள, இருளுக்குள் ேபா!

ஏெனன்றால், ‘இராஜ்யங்களின் இராணியாக இனி நீ
இருக்கமாட்டாய்,’

6 “நான் எனது ஜனங்களின் மீது ேகாபத்ேதாடு
இருக்கிேறன்.
அவர்கள் எனக்குச் ெசாந்தமானவர்கள்.
ஆனால் நான் ேகாபமாக இருந்ேதன்.
எனேவ அவர்கைள முக்கியமற்றவர்களாக்கிேனன்.
நான் அவர்கைள உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
நீ அவர்கைளத் தண்டித்துவிட்டாய்.
நீ அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவில்ைல.
வயதான ஜனங்களும் கடுைமயாக ேவைல

ெசய்யும்படி நீ ெசய்தாய்.
7 ‘நான் என்ெறன்றும் வாழ்கிேறன்.
நான் எப்ெபாழுதும் இராணியாகேவ இருப்ேபன்’

என்று நீ ெசான்னாய்.
அந்த ஜனங்களுக்குச் ெசய்த ெகட்டவற்ைறக்கூடக்
கவனிக்கவில்ைல.
என்ன நிகழும் என்று நீ நிைனக்கவில்ைல.

8 எனேவ, ெமல்லிய இயல்புைடய ெபண்ேண!
இப்ேபாது என்ைனக் கவனி!
நீ பாதுகாப்ைப உணருகிறாய், ‘நான் மட்டுேம
முக்கியமானவள். என்ைனப்ேபான்று முக்கியமானவள்
எவருமில்ைல.
நான் எப்ேபாதும் விதைவ ஆவதில்ைல நான்

எப்ேபாதும் பிள்ைளகைளக் ெகாண்டிருப்ேபன்’
என்று நீ ெசால்கிறாய்.

9 இந்த இரண்டும் திடீெரன்று உனக்கு நிகழும்.
முதலில் நீ உனது பிள்ைளகைள இழப்பாய்.
பிறகு நீ உனது கணவைன இழப்பாய்.
ஆம் இைவ உனக்கு உண்ைமயில் நிகழும்.
உனது அைனத்து மந்திரங்களும் தந்திரங்களும்

உன்ைனக் காப்பாற்றாது.
10 நீ ெகட்டவற்ைறச் ெசய்கிறாய். ஆனாலும் நீ
பாதுகாப்பாயிருப்பதாக நிைனக்கிறாய்.
நீ உனக்குள், ‘நான் ெசய்கிற தவறுகைள எவரும்

பார்ப்பதில்ைல’ என நிைனக்கிறாய்.
உனது ஞானமும், அறிவும் உன்ைனக் காப்பாற்றும்
என்று எண்ணுகிறாய்.

‘நான் ஒருத்தி மட்டுேம, என்ைனப்ேபான்று
முக்கியமானவள் எவளுமில்ைல’ என்று நீ உனக்குள்
நிைனக்கிறாய்.

11 “ஆனால், உனக்குத் துன்பங்கள் வரும்.
அைவ எப்ேபாது வரும் என்று உனக்குத் ெதரியாது.
ஆனால் அழிவு வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
நீ அந்தத் துன்பங்கைளத் தடுத்திட எதுவும்

ெசய்யமுடியாது!
என்ன நடக்கிறது என்று

ெதரிந்துெகாள்ளுமுன்னேர விைரவாக நீ
அழிந்துேபாவாய்.
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12 உன் வாழ்வு முழுவதும் கடுைமயாக உைழத்து
தந்திரமும் மந்திரமும் கற்றாய்.
எனேவ, உனது மந்திரத்ைதயும் தந்திரத்ைதயும்

பயன்படுத்தத் ெதாடங்கு!
ஒருேவைள அந்தத் தந்திரங்கள் உனக்கு உதவும்.
ஒரு ேவைள உன்னால் ேவறு எவைரயாவது

பயங்காட்ட முடியும்.
13 உனக்கு ஏராளமான ஆேலாசகர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
அவர்களது ஆேலாசைனகளால் நீ ேசார்வைடந்து

விட்டாயா?
நட்சத்திரங்கைள வாசிக்கிற உனது ஆட்கைள
ெவளிேய அனுப்பு.
எப்ேபாது மாதம் ெதாடங்கும் என்று அவர்களால்

ெசால்ல முடியும்.
உனது துன்பங்கள் எப்ேபாது வரும் என்றும்

அவர்களால் உனக்குச் ெசால்ல முடியும்.
14 ஆனால், அவர்களால் தங்கைளக்கூடக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள முடியாது.
அவர்கள் பதைரப்ேபான்று எரிந்துேபாவார்கள்.
அவர்கள் விைரவாக எரிந்துேபாவார்கள். அப்பம்
சுடுவதற்கான கனல்கூட மீதியாகாமல்
எரிந்துேபாகும்.
குளிர் காய்வதற்குக்கூட ெநருப்பு இல்லாமல்

ேபாகும்.
15 இதுவைர நீ கடினப்பட்டு ேவைல ெசய்துள்ள
அைனத்துக்கும் இது ஏற்படும்.
உனது வாழ்க்ைக முழுவதும் எவருடன் வியாபாரம்

ெசய்தாேயா அவர்கள் உன்ைன விட்டு
விலகிப்ேபாவார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவரவர் வழி ேபாவார்கள்.
உன்ைனக் காப்பாற்ற எவரும் மீதியாக

இருக்கமாட்டார்கள்.”

ேதவன் தனது உலைக ஆளுகிறார்

கர்த்தர் கூறுகிறார், “யாக்ேகாபின்
குடும்பேம! என்ைனக் கவனி!
உங்கைள நீங்கள் ‘இஸ்ரேவல்’ என்று

அைழக்கிறீர்கள்.
யூதாவின் குடும்பத்தில் இருந்து நீங்கள்
வந்திருக்கிறீர்கள்.
வாக்குறுதிகள் ெகாடுக்க நீங்கள் கர்த்தருைடய

நாமத்ைதப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவைன நீங்கள் துதிக்கிறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது

உண்ைமயாகவும் ேநர்ைமயாகவும் இல்லாமல்
இருக்கிறீர்கள்.”

2 “ஆம் பரிசுத்தமான நகரத்தின் பிரைஜகள்
அவர்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவைனச் சார்ந்து

இருக்கிறார்கள்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.
3 “முன்ேப நான் நடக்கப்ேபாவைத உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன்.
நான் உங்களுக்கு அவற்ைறப்பற்றிச் ெசான்ேனன்.
பிறகு, திடீெரன்று அைவ நடக்கும்படிச் ெசய்ேதன்.

4 நான் அதைனச் ெசய்ேதன். ஏெனன்றால், நீங்கள்
பிடிவாதமுைடயவர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
நான் ெசான்ன எைதயும் நீங்கள் நம்ப மறுத்தீர்கள்.
நீங்கள் மிகவும் பிடிவாதம் உைடயவர்கள்.

நீங்கள் வைளயாத இரும்ைபப்ேபாலவும்
உறுதியான ெவண்கலம் ேபாலவும் இருக்கிறீர்கள்.

5 எனேவ, நீண்ட காலத்துக்கு முன்ேப நான் என்ன
நடக்குெமன ெசான்ேனன்.
அைவ நடப்பதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்னேர

நான் அவற்ைறப்பற்றி உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
நான் இைதச் ெசய்ேதன்.
எனேவ நீ, ‘எங்கள் விக்கிரகங்கள் (ெதய்வங்கள்)
இந்த நடபடிகைள நடக்க ெசய்தன’ என்று ெசால்ல
முடியாது.
நான் இைதச் ெசய்ேதன்.
எனேவ நீ, ‘எங்கள் விக்கிரகங்கள், எங்கள்

சிைலகளால் இது நிகழ்ந்தது’” என்று
ெசால்லமுடியாது.

ேதவன் இஸ்ரேவைலச் சுத்தப்படுத்த தண்டிக்கிறார்
6 “என்ன நடந்தது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்,
ேகட்டீர்கள்.
எனேவ, நீங்கள் இந்தச் ெசய்திைய பிற

ஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும்.
இப்ேபாது, நான் இதுவைர நீங்கள் அறியாத புதிய

ெசய்திகைளச் ெசால்லுேவன்.
7 இைவ நீண்டக் காலத்திற்கு முன் நடந்ததல்ல.
இைவ இப்ெபாழுது நடந்துெகாண்டிருக்கிறது.
இதற்கு முன்னால் நீங்கள் இைதப்பற்றி
ேகள்விப்பட்டிருக்கமாட்டீர்கள்.
எனேவ, ‘நாங்கள் ஏற்ெகனேவ அறிேவாம்’ என்று

நீங்கள் ெசால்லமுடியாது.
8 ஆனாலும் வருங்காலத்தில் என்ன நடக்குெமன்று
இப்ெபாழுது, நான் ெசான்னாலும் நீங்கள் ேகட்க
மறுப்பீர்கள்.
நீங்கள் எைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நான் ெசான்ன எைதயும் நீ எப்ெபாழுதும்

ேகட்பதில்ைல.
நீ எப்ெபாழுதும் எனக்கு எதிராக இருப்பாய்
என்பைத நான் ெதாடக்க முதேல அறிேவன்.
நீ பிறந்த நாள் முதலாகேவ எனக்கு எதிராகக்

கலகம் ெசய்திருக்கிறாய்.
9 “ஆனால், நான் ெபாறுைமயாக இருப்ேபன்.
நான் இதைன எனக்காகச் ெசய்ேவன்.
நான் ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைன அழிக்காததற்காக
ஜனங்கள் என்ைனப்ேபாற்றுவார்கள்.
காத்திருந்ததற்காக நீ என்ைனப்ேபாற்றுவாய்.

10 “பார், நான் உன்ைனச் சுத்தப்படுத்துேவன்.
ஜனங்கள் ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த ெநருப்ைபப்

பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஆனால் நான் உனக்குத் துன்பங்கைளத் தந்து

உன்ைனச் சுத்தப்படுத்துேவன்.
11 எனக்காகேவ, எனக்காகேவ நான் இதைனச்
ெசய்ேவன்.
நான் முக்கியமானவன் அல்ல என்று நீ என்ைன

நடத்த முடியாது.
எனது துதிையயும், மகிைமையயும் ெபாய்த்

ெதய்வங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள விடமாட்ேடன்.
12 “யாக்ேகாேப, என்ைனக் கவனி!
இஸ்ரேவலர்கேள, நான் எனது ஜனங்களாக

உங்கைள அைழத்ேதன்.
எனேவ என்ைனக் கவனியுங்கள்!
நாேன ெதாடக்கம், நாேன முடிவு!
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13 நான் பூமிைய எனது ெசாந்தக் ைகயால்
ெசய்ேதன்!
எனது வலது ைக ஆகாயத்ைதச் ெசய்தது!
நான் அவற்ைற அைழத்தால்
என் முன்னால் அைவ கூடி வரும்.

14 “நீங்கள் அைனவரும் இங்ேக வாருங்கள்.
என்ைனக் கவனியுங்கள்.
இைவ நடக்குெமன்று எந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்களாவது கூறினார்களா? இல்ைல!
கர்த்தர் ெதரிந்துெகாண்ட விேசஷ மனிதன் எைத

விரும்புகிறாேனா அைதப் பாபிேலானுக்கும்
கல்ேதயருக்கும் ெசய்வான்.”

15 கர்த்தர் ெசால்கிறார், “நான் அவைன
அைழப்ேபன் என்று ெசான்ேனன்.
நான் அவைனக் ெகாண்டுவருேவன். நான் அவைன

ெவற்றியைடயச் ெசய்ேவன்.
16 இங்ேக வா, என்ைனக் கவனி!
பாபிேலான் ஒரு ேதசமாக ஆரம்பமாகும்ேபாது

நான் அங்கிருந்ேதன்.
ெதாடக்கத்திேலயிருந்து நான் ெதளிவாகப்
ேபசிேனன்.
எனேவ, நான் என்ன ெசான்ேனன் என்று

ஜனங்களால் அறியமுடியும்.”
பிறகு ஏசாயா ெசான்னான், “இப்ெபாழுது, எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்ைனயும் அவரது
ஆவிையயும் இவற்ைற உங்களிடம் ெசால்ல
அனுப்பியிருக்கிறார். 17 கர்த்தரும், மீட்பருமாகிய,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் ெசால்கிறார்,
“‘நாேன உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்,
பயனுள்ளைதச் ெசய்ய நான் உனக்குக்
கற்பிக்கிேறன்.
நீ ேபாக ேவண்டிய பாைதயில் உன்ைன நான் வழி

நடத்துகிேறன்.
18 நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தால்,
சமாதானம் பாய்ந்து வரும் ஆற்ைறப்ேபான்று

உன்னிடம் வந்திருக்கும்.
மீண்டும், மீண்டும் நன்ைம கடல்
அைலகள்ேபான்று, உன்னிடம் வந்திருக்கும்,

19 நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், உனக்கு நிைறய
பிள்ைளகள் இருந்திருக்கும்.
அவர்கள் மணல் துகள்கைளப்ேபான்று

இருந்திருப்பார்கள்.
நீ எனக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தால், நீ
அழிக்கப்படாமல் இருந்திருப்பாய்.
என்ேனாடு நீ ெதாடர்ந்து இருந்திருப்பாய்.’

20 “எனது ஜனங்கேள, பாபிேலானிலிருந்து
புறப்படுங்கள்!
எனது ஜனங்கேள, கல்ேதயைர விட்டு ஓடுங்கள்!
ஜனங்களிடம் இந்தச் ெசய்திைய மகிழ்ச்சிேயாடு
கூறுங்கள்!
பூமியிலுள்ள ெதாைல தூர இடங்களிலும் இந்தச்

ெசய்திையப் பரப்புங்கள்.
ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள்.
‘கர்த்தர் அவரது தாசனாகிய யாக்ேகாைப

மீட்டார்!’
21 கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள வனாந்திரத்தின்
வழியாக நடத்திச் ெசல்கிறார்.
அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும் தாகமாய் இராது!

ஏெனன்றால், அவரது ஜனங்களுக்காக அவர்
கன்மைலயிலிருந்து தண்ணீைரப் பாயச்ெசய்வார்!

அவர் பாைறகைளப் பிளந்தார்! தண்ணீர் ெவளிேய
பாய்ந்தது.”

22 ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“ெகட்ட ஜனங்களுக்கு சமாதானம் இல்ைல!”

ேதவன் தனது சிறப்புக்குரிய தாசைன அைழக்கிறார்

ெதாைல தூர இடங்களில் வாழும்
ஜனங்கேள, என்ைனக் கவனியுங்கள்!
பூமியில் வாழும் ஜனங்கேள,

கவனியுங்கள்!
நான் பிறப்பதற்கு முன்னேர கர்த்தர் தமக்குப்
பணிபுரிய அைழத்தார்.
நான் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்ேபாேத,

கர்த்தர் என் ெபயைரச் ெசால்லி அைழத்தார்.
2 நான் அவருக்காகப் ேபசும்படி கர்த்தர் என்ைனப்
பயன்படுத்துகிறார்.
அவர் என்ைனக் கூர்ைமயான வாைளப்ேபான்று
பயன்படுத்துகிறார்.
அவர் என்ைனக் காப்பாற்றுகிறார். தமது ைகயில்

மைறக்கிறார்.
கர்த்தர் என்ைனக் கூர்ைமயான அம்ைபப்ேபான்று
பயன்படுத்துகிறார்.
கர்த்தர் என்ைன அம்பு ைபயில் மைறத்து

ைவக்கிறார்.
3 கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார், “இஸ்ரேவேல, நீ
எனது தாசன்.
நான் உனக்கு அற்புதங்கைளச் ெசய்ேவன்.”

4 நான் ெசான்ேனன், “நான் வீணாகக் கஷ்டப்பட்டு
ேவைல ெசய்கிேறன்.
நான் முழுவதுமாய் என்ைன ெவளிப்படுத்துகிேறன்.

ஆனால் பயனற்றவற்ைறேய ெசய்ேதன்.
நான் எனது வல்லைம முழுவைதயும்
பயன்படுத்துகிேறன்.
ஆனால் உண்ைமயில் நான் எைதயும்

ெசய்யவில்ைல.
எனேவ, என்னுடன் எைதச் ெசய்வது என கர்த்தர்
முடிவு ெசய்ய ேவண்டும்.
ேதவன் எனது விருதிைன முடிவுெசய்ய ேவண்டும்.

5 என்ைன கர்த்தர் என் தாயின் கர்ப்பத்தில்
உருவாக்கினார்.
எனேவ, நான் அவரது தாசனாக இருக்க முடியும்.
நான் யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவைலயும் அவரிடம்

திரும்ப அைழத்துச் ெசல்லமுடியும்.
கர்த்தர் என்ைனக் ெகௗரவிப்பார்.
நான் எனது ேதவனிடமிருந்து எனது பலத்ைதப்

ெபறுேவன்,” கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்,
6 “நீ எனக்கு மிக முக்கியமான தாசன்.
யாக்ேகாபின் ேகாத்திரத்ைத உயர்த்தி மீதியான

இஸ்ரேவைல மீண்டும் நிைலநிறுத்துவாய்.
ஆனால், இந்த ேவைல ேபாதாது உனக்கு ேவறு
ேவைல இருக்கிறது. அது இைதவிட மிகவும்
முக்கியமானது.
அைனத்து ேதசங்களுக்காக நான் ஒரு ஒளிைய

ஏற்படுத்துேவன்.
பூமியில் உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் காக்க நீ

எனது வழியில் இருப்பாய்.”
7 கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்.
இஸ்ரேவைலப் பாதுகாக்கிறவர் ெசால்கிறார்,

“எனது தாசன் பணிவானவன்.
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அவன் ஆள்ேவார்களுக்குச் ேசைவ ெசய்கிறான்
ஆனால், ஜனங்கள் அவைன ெவறுக்கிறார்கள்.
ஆனால், ராஜாக்கள் அவைனப் பார்ப்பார்கள்.
அவைனப் ெபருைமப்படுத்த எழுந்து நிற்பார்கள்.
ெபருந்தைலவர்கள் அவனுக்குப் பணிவார்கள்”
இது நைடெபறும். ஏெனன்றால் கர்த்தர்,
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் இதைன விரும்புகிறார்.
கர்த்தர் நம்பத்தக்கவர். உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்
அவேர.

இரட்சிப்பின் நாள்
8 கர்த்தர் கூறுகிறார், “எனது தயைவக் காட்டும்
சிறப்பான ேநரம் இருக்கிறது.
அப்ேபாது, நான் உனது ெஜபங்களுக்குப் பதில்

தருேவன்.
நான் உன்ைனக் காப்பாற்றும்ேபாது அது சிறப்பான
நாளாக இருக்கும்.
அந்த ேநரத்தில் நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்.
நான் உன்ைனப் பாதுகாப்ேபன்.
எனக்கு ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைக

இருந்தது என்பதற்கு நீங்கேள சாட்சியாக
இருப்பீர்கள்.
இப்ேபாது நாடு அழிக்கப்படுகிறது.
ஆனால் ேதசத்ைத அதற்கு உரியவர்களிடம் நீ

திருப்பிக் ெகாடுப்பாய்.
9 நீங்கள் சிைறக் ைகதிகளிடம் கூறுவீர்கள்,
‘சிைறைய விட்டு ெவளிேய வாருங்கள்’
இருளில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீங்கள்
ெசால்வீர்கள்,

‘இருைள விட்டு ெவளிேய வாருங்கள்’
ஜனங்கள் பயணம்ெசய்யும்ேபாது சாப்பிடுவார்கள்.
காலியான குன்றுகளிலும் அவர்கள் உணவு

ைவத்திருப்பார்கள்.
10 ஜனங்கள் பசியுடன் இருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தாகத்ேதாடு இருக்கமாட்டார்கள்.
ெவப்பமான சூரியனும் காற்றும் அவர்கைளப்

பாதிக்காது.
ஏெனன்றால் ேதவன் ஆறுதல் ெசய்கிறார்; ேதவன்
அவர்கைள வழிநடத்துகிறார்.
அவர் அவர்கைள நீரூற்றுகளின் அருகில் வழி

நடத்திச்ெசல்வார்.
11 நான் எனது ஜனங்களுக்காகச் சாைல
அைமப்ேபன்.
மைலகள் தைரமட்டமாக்கப்படும்.
தாழ்வான சாைலகள் உயர்த்தப்படும்.

12 “பாருங்கள்! ெவகு ெதாைலவான
இடங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து
ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
வடக்கிலிருந்தும் ேமற்கிலிருந்தும் ஜனங்கள்

என்னிடம் வந்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
எகிப்தின் அஸ்வனிலிருந்து ஜனங்கள் என்னிடம்

வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.”
13 வானங்களும் பூமியும் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருக்கட்டும்.
மைலகள் மகிழ்ச்சிேயாடு சத்தமிடட்டும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள ஆறுதல்
படுத்துகிறார்.
கர்த்தர் தமது ஏைழ ஜனங்களிடம் நல்லவராக

இருக்கிறார்.

14 ஆனால், இப்ெபாழுது சீேயான் கூறுகிறாள்,
“கர்த்தர் என்ைனக் ைகவிட்டுவிட்டார்.
எனது ஆண்டவர் என்ைன மறந்துவிட்டார்.”

15 ஆனால் நான் ெசால்கிேறன், “ஒரு ெபண்ணால்
தன் குழந்ைதைய மறக்கமுடியுமா? முடியாது!
ஒரு ெபண்ணால் தன் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்த

குழந்ைதைய மறக்கமுடியுமா? இல்ைல! ஒரு
ெபண்ணால் தன் பிள்ைளைய மறக்கமுடியாது!
ஆனால் அவள் மறந்தாலும்
நான் (கர்த்தர்) உன்ைன மறக்கமுடியாது.

16 பார், நான் உனது ெபயைர என் உள்ளங்ைகயில்
ெசதுக்கி இருக்கிேறன்.
நான் எப்ெபாழுதும் உன்ைனப்பற்றி

நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்!
17 உனது பிள்ைளகள் உன்னிடம் திரும்பி
வருவார்கள்.
ஜனங்கள் உன்ைனத் ேதாற்கடித்தார்கள். ஆனால்

அந்த ஜனங்கள் உன்ைனத் தனியாகவிடுவார்கள்!
18 ேமேல பார்! உன்ைனச் சுற்றிலும் பார்!
உனது பிள்ைளகள் அைனவரும் ஒன்றாகக் கூடி

உன்னிடம் வருகிறார்கள்.”
“என் உயிர்ேமல் வாக்குறுதியாக இதைனச்
ெசால்கிேறன்” என்கிறார் கர்த்தர்.
உங்கள் பிள்ைளகள் நைககைளப்ேபான்றவர்கள்.

அவர்கைளக் கழுத்ைதச் சுற்றி அணிந்துெகாள்.
உங்கள் பிள்ைளகைள மணமகள் அணியத்தக்க

கழுத்துப் பதக்கம் ேபான்று அணிந்துெகாள்.
19 “இப்ெபாழுது நீங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுகிறீர்கள்;
அழிக்கப்படுகிறீர்கள்,
உங்கள் ேதசம் பயனற்றது.
ஆனால் ெகாஞ்சக் காலத்திற்குப் பிறகு, உன்
நாட்டில் ஏராளமான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
உங்கைள அழித்த ஜனங்கள் ெவகுெதாைலவில்

இருப்பார்கள்.
20 நீங்கள் இழந்துப்ேபான பிள்ைளகளுக்காக
வருத்தப்பட்டீர்கள்.
ஆனால் அந்தப் பிள்ைளகள் உங்களிடம், ‘இந்த

இடம் மிகவும் சிறிதாய் உள்ளது.
நாங்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு ெபரிய இடத்ைதக்

ெகாடு’ என்று ெசால்வார்கள்.
21 பிறகு நீ உனக்குள்ேளேய,
‘இந்தப் பிள்ைளகைளெயல்லாம் எனக்கு யார்

ெகாடுத்தது. இது மிகவும் நல்லது.
நான் தனியாகவும் ேசாகமாகவும் இருக்கிேறன்.
நான் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு என் ஜனங்களிடமிருந்து

ெதாைலவில் உள்ேளன்.
எனேவ, இந்த பிள்ைளகைள எனக்கு யார்
ெகாடுத்தது?
பார், நான் தனியாக விடப்பட்டுள்ேளன்.
இந்தப் பிள்ைளகள் எல்ேலாரும் எங்கிருந்து

வந்தார்கள்?’”
என்று ெசால்லிக்ெகாள்வாய்.

22 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்.
“பார், நான் நாடுகளுக்கு என் ைகைய
ஆட்டுகிேறன்.
எல்லா ஜனங்களும் பார்க்கும்படி நான் எனது

ெகாடிைய ஏற்றுேவன்.
பிறகு உனது பிள்ைளகைள உன்னிடம் அைழத்து
வருவார்கள்.
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அந்த ஜனங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளத் தம்
ேதாள்களில் தூக்கிச் ெசல்வார்கள். அவர்கள் தம்
ைககளில் பிடித்துக்ெகாள்வார்கள்.

23 ராஜா உன் பிள்ைளகளுக்கு ஆசிரியர்களாக
இருப்பார்கள்.
அரசகுமாரிகள் அவர்கைளக்

கவனித்துெகாள்வார்கள்.
அந்த ராஜாக்களும் இளவரசிகளும் உங்களுக்குப்
பணிவார்கள்.
அவர்கள் புழுதி படிந்த உங்கள் கால்கைள

முத்தமிடுவார்கள்.
பிறகு நான்தான் கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள்.
என்ைன நம்புகிற எவனும் ஏமாற்றப்படமாட்டான்

என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.”
24 ஒரு பலமான வீரன் ேபாரில் ெசல்வத்ைத
அபகரித்தால், அவனிடமிருந்து நீங்கள்
அச்ெசல்வத்ைதப் ெபறமுடியாது.
ஒரு வல்லைமயுள்ள வீரன் ஒரு ைகதிையக் காத்து

நின்றால், அந்தக் ைகதி அவனிடமிருந்து
தப்பமுடியாது.

25 ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார், “ைகதிகள்
தப்பித்துக்ெகாள்வார்கள் எவேனா ஒருவன், பலமான
வீரனிடமிருந்து ைகதிகைள மீட்டுச் ெசல்வான்.
இது எவ்வாறு நடக்கும்? உன்ேனாடு

ேபாராடுபவர்கேளாடு ேபாராடுேவன் நான்
பிள்ைளகைளக் காப்பாற்றுேவன்.

26 அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்
காயப்படுத்துகிறார்கள்.
ஆனால், நான் அவர்கள் தமது ெசாந்த உடைலேய

உண்ணும்படி அவர்கைள வற்புறுத்துேவன்.
அவர்களது ெசாந்த இரத்தேம அவர்கள் குடிக்கும்

திராட்ைசரசமாகும்.
பிறகு, கர்த்தர் உன்ைனப் பாதுகாத்தார் என்பைத
எல்ேலாரும் அறிவார்கள்.
அைனத்து ஜனங்களும், யாக்ேகாபின்

வல்லைமமிக்கவர் உன்ைனக் காப்பாற்றினார்
என்பைத அறிவார்கள்.”

தங்கள் பாவத்திற்காக இஸ்ரேவல்
தண்டிக்கப்படுகிறது

கர்த்தர் ெசால்கிறார், “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள!
உனது தாயான எருசேலைம விவாகரத்து

ெசய்ேதன் என்று நீ ெசால்கிறாய்.
ஆனால், அவைள நான் விவாகரத்து ெசய்ேதன்
என்பைத நிரூபிக்கும் பத்திரம் எங்ேக உள்ளது?
எனது பிள்ைளகேள, யாருக்காவது பணம்

கடன்பட்ேடனா?
எனது கடனுக்காக உங்கைள விற்ேறனா? இல்ைல.
நீங்கள் விற்கப்பட்டீர்கள். ஏெனன்றால், நீங்கள்

ெகட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
நான் உங்கள் தாைய (எருசேலம்) அனுப்பிேனன்.

ஏெனன்றால், நீங்கள் ெகட்டச் ெசய்கைளச்
ெசய்தீர்கள்.

2 நான் வீட்டிற்கு வந்ேதன்.
அங்ேக யாருமில்ைல. நான் அைழத்து அைழத்துப்

பார்த்ேதன்.
எவரும் பதில் ெசால்லவில்ைல.

நான் உன்ைனக் காப்பாற்ற முடியாது என்று
நிைனத்தாயா?
நான் உனது துன்பங்களிலிருந்து உன்ைனக்
காப்பாற்றும் வல்லைமையக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.
பார், நான் கடைல வற்றிப்ேபாகும்படி

கட்டைளயிட்டால் பிறகு அது வற்றிப்ேபாகும்.
மீன், தண்ணீரில்லாமல் மரிக்கும்.
அவற்றின் உடல் அழுகும்.

3 என்னால் வானத்ைத இருளாக்க முடியும்.
நான் துக்கத்தின் ஆைடையப்ேபான்று வானத்ைத

இருளால் இருளைடயச் ெசய்ேவன்.”

ேதவனுைடய தாசன் உண்ைமயில் ேதவைனச்
சார்ந்திருப்பான்

4 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேபாதிக்கும்
திறைமைய எனக்குத் தந்தார். எனேவ, இப்ெபாழுது
நான் இந்தச் ேசாகமான
ஜனங்களுக்குப்ேபாதிக்கிேறன். ஒவ்ெவாரு
காைலயிலும் என்ைன அவர் எழுப்பி ஒரு
மாணவனுக்கு ேபாதிப்பைதப்ேபான்று ேபாதிக்கிறார்.
5 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நான்
கற்றுக்ெகாள்ள உதவினார். நான் அவருக்கு
எதிராகத் திரும்பவில்ைல. நான் அவைரப்
பின்பற்றுவைத விடவில்ைல. 6 அந்த ஜனங்கள்
என்ைன அடிக்கும்படிவிடுேவன். எனது தாடியில்
உள்ள மயிைரப் பிடித்து அவர்கள்
இழுக்கும்படிவிடுேவன். அவர்கள் என்ைனப்பற்றி
ெகட்டதாகப் ேபசி என் மீது துப்பும்ேபாது நான்
எனது முகத்ைத மைறக்கமாட்ேடன். 7 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு உதவுவார். அவர்கள்
ெசால்லும் ெகட்டைவ என்ைனப் பாதிக்காது. நான்
பலமுள்ளவனாக இருப்ேபன். நான் ஏமாறமாட்ேடன்
என்று எனக்குத் ெதரியும்.

8 கர்த்தர் என்ேனாடு இருக்கிறார். நான்
கபடமற்றவன் என்று அவர் காட்டுகிறார். எனேவ,
எவராலும் என்ைனக் குற்றவாளி எனக் காட்ட
முடியாது. நான் தவறானவன் என்று எவராவது காட்ட
விரும்பினால் அவன் என்னிடம் வரட்டும், நாங்கள்
இருவரும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ேசாதித்துக்ெகாள்ளாலம். 9 ஆனால் பார்! எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு உதவுகிறார்.
எனேவ, எவரும் நான் ெகட்டவன் என்று
காட்டமுடியாது. அவர்கள் அைனவரும் பயனற்ற
பைழய ஆைடகைளப்ேபான்று ஆவார்கள்.
ெபாட்டுப்பூச்சி அவர்கைள அரிக்கும்.

10 கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசய்கின்ற ஜனங்கள்
அவரது தாசைனயும் கவனிப்பார்கள். அந்த தாசன்
முழுவதும் ேதவைன நம்பி என்ன நடக்கும் என்று
ெதரியாமல் வாழ்கிறான். அவன் உண்ைமயில்
கர்த்தருைடய நாமத்தில் நம்பிக்ைக ைவக்கிறான்.
அந்த தாசன் அவனது ேதவைனச் சார்ந்துள்ளான்.

11 பார், நீங்கள் உங்களது ெசாந்த வழியில் வாழ
ேவண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். உங்கள்
ெநருப்ைபயும் விளக்ைகயும் நீங்கள்
ெபாருத்துகிறீர்கள். எனேவ, உன் ெசாந்த வழியில்
வாழ்வாயாக. ஆனால் நீ தண்டிக்கப்படுவாய். நீங்கள்
உங்கள் ெநருப்பில் விழுவீர்கள், நீங்கள்
எரிக்கப்படுவீர்கள். நான் அது நடக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.
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ஆபிரகாைமப்ேபான்று இஸ்ரேவலர் இருக்க
ேவண்டும்

“உங்களில் சிலர் நல்வாழ்வு வாழக்
கஷ்டப்பட்டு உைழக்கிறீர்கள். உதவிக்காக
நீங்கள் கர்த்தரிடம் ேபாகிறீர்கள்.

என்ைனக் கவனியுங்கள்! உங்கள் தந்ைதயான
ஆபிரகாைம நீங்கள் பார்க்க ேவண்டும். நீங்கள்
கன்மைலயாகிய அவனிடமிருந்து ெவட்டி
எடுக்கப்பட்டவர்கள். 2 ஆபிரகாம் உங்களுைடய
தந்ைத. நீங்கள் அவைனப் பாருங்கள்! நீங்கள்
சாராைளப் பாருங்கள்! உங்கைளப் ெபற்றவள் அவள்.
நான் அைழக்கும்ேபாது ஆபிரகாம் தனியாக
இருந்தான். பிறகு நான் அவைன ஆசீர்வதித்ேதன்.
அவன் ெபரிய குடும்பமாக ஆனான். அவனிடமிருந்து
ஏராளமான ஜனங்கள் வந்தனர்.”

3 அேத வழியில், கர்த்தர் சீேயாைனயும் அவளது
எல்லா பாழான இடங்கைளயும் ேதற்றுவார்.
அவளுக்காகவும், அவளது ஜனங்களுக்காகவும்
கர்த்தர் வருத்தப்படுவார். அவளுக்காக அவர் ெபரிய
ெசயல்கைளச் ெசய்வார். கர்த்தர் வனாந்திரத்ைத
மாற்றுவார். வனாந்திரம் ஏேதன்
ேதாட்டத்ைதப்ேபான்ற ேதாட்டமாகும். அந்தத்
ேதசம் காலியாய் இருந்தது. ஆனால் இது
கர்த்தருைடய ேதாட்டம் ேபாலாகும். அங்குள்ள
ஜனங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பார்கள்.
அவர்கள் ெவற்றிையக் குறித்தும், நன்றிகூறியும்
பாடுவார்கள்.

4 “எனது ஜனங்கேள! என்ைனக் கவனியுங்கள்!
எனது முடிவுகள் ஜனங்கள் எவ்வாறு வாழேவண்டும்

என்பைதக் காட்டும் ெவளிச்சங்களாக இருக்கும்.
5 நான் நியாயமாக இருப்பைத விைரவில்
காட்டுேவன். நான் விைரவில் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன்.
நான் எனது வல்லைமையப் பயன்படுத்தி

நாடுகைள எல்லாம் நியாயம்தீர்ப்ேபன்.
துரமான இடங்கள் எல்லாம் எனக்காகக்
காத்திருக்கின்றன.
அவர்கள் தம்ைமக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள என்

வல்லைமக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.
6 வானத்ைதப் பாருங்கள்!
கீேழ உள்ள பூமியில் உங்கைளச் சுற்றிப் பாருங்கள்
வானங்கள் மைறந்து ேபாகும், ேமகம்
புைகையப்ேபான்றும்,
பூமியானது பயனற்ற பைழய

ஆைடகைளப்ேபான்றும் ஆகும்.
பூமியிலுள்ள ஜனங்கள் மரித்துப்ேபாவார்கள்.
ஆனால், எனது இரட்சிப்பு ெதாடர்ந்து

என்ெறன்றும் இருக்கும்.
எனது நன்ைமக்கு முடிவு இராது.

7 நன்ைமையப் புரிந்துெகாண்ட ஜனங்கள்
என்ைனக் கவனிக்கட்டும்.
என் ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுகிற ஜனங்கள்

நான் ெசால்வைதக் ேகட்க ேவண்டும்.
தீயவர்களுக்காக அஞ்சேவண்டாம்!
அவர்கள் உன்ைனப்பற்றிச் ெசால்லும் தீயவற்றுக்கு

அஞ்ச ேவண்டாம்!
8 ஏெனன்றால், அவர்கள் பைழய
ஆைடகைளப்ேபான்றவர்கள்.

அவற்ைறப் ெபாட்டுப்பூச்சிகள் உண்ணும் அவர்கள்
மரக் கட்ைடையப்ேபாலாவார்கள்.
கைரயான் அவற்ைற உண்ணும்.
ஆனால், எனது நன்ைம என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
எனது இரட்சிப்பு என்ெறன்றும் ெதாடரும்!”

ேதவனுைடயச் ெசாந்த வல்லைம அவரது
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றும்

9 கர்த்தருைடய ைகேய!
(வல்லைம) எழும்பு, எழும்பு, பலமாகு!
உனது பலத்ைதப் பயன்படுத்து, நீண்ட காலத்துக்கு
முன்பு நீ ெசய்தது ேபான்றும் பழங்காலத்தில் நீ
ெசய்ததுேபான்றும் நீேர ராகாப்ைபத் ேதாற்கடிக்க
வல்லைமயாக இருந்தீர்.
நீர் அந்த பயங்கர பிராணிையத் ேதாற்கடித்தீர்.

10 கடலின் தண்ணீர் வறண்டுேபாவதற்குக்
காரணமாக இருந்தீர்! நீர் ெபரும் ஆழங்களில் உள்ள
தண்ணீைர வற்றச்ெசய்தீர்!
கடலின் ஆழமான இடங்களில் சாைலகைள

அைமத்தீர்.
சாைலையக் கடந்த உமது ஜனங்கள்

காப்பாற்றப்பட்டனர்.
11 கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவார்.
அவர்கள் சீேயானுக்கு மகிழ்ச்சிேயாடு

திரும்புவார்கள்.
அவர்கள மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
அவர்களது மகிழ்ச்சியானது அவர்களின் தைலயில்

என்ெறன்றும் இருக்கிற கிரீடம்ேபால் இருக்கும்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு பாடுவார்கள்.
அைனத்து துக்கங்களும் ெவளிேய ேபாகும்.

12 கர்த்தர் கூறுகிறார், “உனக்கு ஆறுதல் தருகிற
ஒருவர் நான் மட்டுேம.
எனேவ, நீங்கள் ஜனங்களுக்கு ஏன்

பயப்படேவண்டும்.
அவர்கள் வாழவும் மரிக்கவும் கூடிய ஜனங்கள் தான்.
அவர்கள் மானிடர்கள் மட்டுேம.

புழுக்கைளப்ேபாலேவ மரிக்கிறார்கள்.”
13 கர்த்தர் உன்ைனப் பைடத்தார்!
அவர் தமது வல்லைமயால் பூமிையப் பைடத்தார்!
அவர் தமது வல்லைமயால் பூமிக்கும் ேமல்

வானத்ைத விரித்து ைவத்தார்.
ஆனால், நீ அவைரயும் அவரது வல்லைமையயும்
மறந்துவிட்டாய்.
எனேவ, நீ எப்ெபாழுதும் ேகாபங்ெகாண்ட

உன்ைனப் பாதிக்கும் ஜனங்களுக்குப் பயப்படுகிறாய்.
அவர்கள் உன்ைன அழிக்கத் திட்டமிடுகிறார்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் எங்ேக உள்ளனர்?

அவர்கள் எல்லாம் ேபாய்விட்டார்கள்.
14 சிைறயிலுள்ள ஜனங்கள் விைரவில் விடுதைல
ெசய்யப்படுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் சிைறக்குள் மரித்து

அழுகமாட்டார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ேபாதிய உணைவப் ெபறுவார்கள்.

15 “நாேன உனது ேதவனாகிய கர்த்தர்.
நான் கடைலக் கலக்கி அைலகைளச் ெசய்ேதன்”

(சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்பது அவரது
நாமம்).

16 “எனது தாசேன! நீ ெசால்லுவதற்குரிய
வார்த்ைதகைள நான் உனக்குத் தருேவன். நான்
எனது ைககளால் உன்ைன மூடி பாதுகாப்ேபன்.
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நான் புதிய வானத்ைதயும், புதிய பூமிையயும் பைடக்க
உன்ைனப் பயன்படுத்துேவன். நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்தி இஸ்ரேவலரிடம், ‘நீங்கள் எனது
ஜனங்கள்’ என்று ெசால்லுேவன்.”

ேதவன் இஸ்ரேவைலத் தண்டித்தார்
17 எழும்பு! எழும்பு!
எருசேலேம எழும்பு!
கர்த்தர் உன் மீது மிகவும் ேகாபமாய் இருந்தார்.
எனேவ, நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டீர்கள்.
உங்களுக்கான இந்தத் தண்டைனயானது ஒரு
கிண்ணம் விஷத்ைத குடிக்க ேவண்டியதுேபால
இருந்தது.
நீங்கள் அைதக் குடித்தீர்கள்.
18 எருசேலமில் பல ஜனங்கள் இருந்தனர்.
ஆனால், எவரும் அவளுக்காகத் தைலவர்கள்
ஆகவில்ைல. அவள் வளர்த்த அந்தப் பிள்ைளகளும்
அவைள வழிநடத்திச் ெசல்லும் வழிகாட்டிகளாக
வரமாட்டார்கள். 19 துன்பங்கள் எருசேலமிற்கு இரு
குழுக்களாக, அதாவது, திருடுதலும் உைடத்தலும்
மற்றும் ெபரும் பசியும் சண்ைடயும் என்று வந்தது.
நீ துன்பப்படும்ேபாது எவரும் உதவி
ெசய்யவில்ைல. எவரும் உன்மீது
இரக்கம்ெகாள்ளவில்ைல. 20 உனது ஜனங்கள்
பலவீனர் ஆனார்கள். அவர்கள் தைரயில் விழுந்து
அங்ேகேய கிடந்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனகளிலும் விழுந்து கிடந்தார்கள். அவர்கள்
மிருகங்கைளப்ேபான்று வைலக்குட்பட்டிருந்தனர்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ேகாபத்திலிருந்து, ேமலும்
தண்டைனையப் ெபற முடியாத அளவிற்கு
தண்டிக்கப்பட்டனர். ேதவன் ேமலும் தண்டைன
ெகாடுக்கப்ேபாவதாய் ெசான்னேபாது, அவர்கள்
மிகவும் பலவீனம் உைடயவர்களாய் இருந்தனர்.

21 ஏைழ எருசேலேம, எனக்குச் ெசவிெகாடு!
குடிகாரைனப்ேபான்று நீ பலவீனமாய் இருக்கிறாய்.
ஆனால், நீ திராட்ைசரசத்ைத குடிக்கவில்ைல. நீ,
“விஷக் ேகாப்ைபயால்” பலவீனமாக இருக்கிறாய்.

22 உனது ேதவனும், கர்த்தருமாகிய ஆண்டவர்
அவரது ஜனங்களுக்காகப்ேபாரிடுவார். அவர்
உன்னிடம், “பார், விஷக்கிண்ணத்ைத (தண்டைன)
உன்னிடமிருந்து எடுத்துவிடுகிேறன்.
உன்னிடமிருந்து எனது ேகாபத்ைத
நீக்கிக்ெகாள்கிேறன். இனிேமல் எனது ேகாபத்தால்
நீ தண்டிக்கப்படமாட்டாய். 23 உன்ைனப்
பாதித்தவர்கைளத் தண்டிக்க எனது ேகாபத்ைதப்
பயன்படுத்துேவன். அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்
ெகால்ல முயன்றார்கள். அவர்கள், ‘எங்கள் முன்பு
பணியுங்கள். நாங்கள் உன்ைன மிதித்துச்
ெசல்ேவாம்’ என்றனர். அவர்கள் முன்பு பணியுமாறு
வற்புறுத்தினார்கள். பிறகு, உனது முதுகின்ேமல்
புழுதிையப்ேபான்று மிதித்துச் ெசன்றனர்! நீங்கள்
நடந்து ெசல்வதற்கான சாைலையப்ேபான்று
இருந்தீர்கள்.”

இஸ்ரேவல் காப்பாற்றப்படும்

எழும்பு, சீேயாேன எழும்பு,
மகிைமயான ஆைடகைள

அணிந்துெகாள்!

பலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்! பரிசுத்தமான
எருசேலேம எழுந்து நில்!
ேதவைனப் பின்பற்ற ஒப்புக்ெகாள்ளாத ஜனங்கள்

மீண்டும் உனக்குள் நுைழய முடியாது!
அந்த ஜனங்கள் சுத்தமும் பரிசுத்தமும்

இல்லாதவர்கள்.
2 தூசிைய உதறுங்கள்!
உங்கள் அற்புதமான ஆைடகைள

அணிந்துெகாள்ளுங்கள்!
எருசேலேம, சீேயானின் மகேள, நீங்கள் சிைறயில்
இருந்தீர்கள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது, உங்கள் கழுத்தில்

சுற்றிக்கிடந்த சங்கிலிகளில் இருந்து விடுதைல
அைடந்தீர்கள்!

3 கர்த்தர் கூறுகிறார், “நீங்கள் காசுக்காக
விற்கப்படவில்ைல.
எனேவ, நான் உன்ைன விடுதைல ெசய்ய

பணத்ைதப் பயன்படுத்தமாட்ேடன்.”
4 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார் “என்
ஜனங்கள் முதலில் எகிப்துக்கு வாழச் ெசன்றனர்.
பிறகு, அவர்கள் அடிைமகளானார்கள். பின்னர்,
அசீரியா அவர்கைள அடிைமப்படுத்தினான். 5

இப்ேபாது என்ன நடந்தது என்று பார்! இன்ெனாரு
நாடு எனது ஜனங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டது. என்
ஜனங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ள அவர்கள் எைதயும்
ெகாடுக்கவில்ைல. இந்த நாடு என் ஜனங்கைள
ஆளுகின்றனர், அவர்கைளப் பார்த்து
நைகக்கின்றனர். அந்த ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும்
என்ைனயும் என் நாமத்ைதயும் ஏளனம்
ெசய்கிறார்கள்.”

6 கர்த்தர் கூறுகிறார், “இது நடந்திருக்கிறது.
எனேவ, என் ஜனங்கள் என்ைனப்பற்றி
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நான் யாெரன்று என்
ஜனங்கள் அறிவார்கள். என் ஜனங்கள் என் நாமத்ைத
அறிவார்கள். பிறகு அவர்கள் இைதச் ெசால்கிறவர்
நாேன அவெரன்று அறிவார்கள்.”

7 ஒரு தூதுவன் நற்ெசய்திேயாடு மைலக்கு ேமல்
வருவைதப் பார்ப்பது அற்புதமான ஒன்று. தூதுவன்,
“அங்ேக சமாதானம் உள்ளது. நாம்
காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிேறாம். சீேயாேன, உங்கள்
ேதவேன ராஜா” என்று கூறுவைதக் ேகட்பது
அற்புதமான ஒன்று.

8 நகரக் காவலர்கள் சத்தமிடத்
ெதாடங்கினார்கள்.
அவர்கள் கூடிக் களித்தனர்.
ஏெனன்றால், அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தர்
சீேயானுக்குத் திரும்புவைதப் பார்க்கின்றனர்.

9 எருசேலேம, உனது அழிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள்
மீண்டும் மகிழும்.
நீங்கள் கூடிக் களிப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் எருசேலமிடம் தயேவாடு
உள்ளார்.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள மீட்பார்.

10 அைனத்து நாடுகளிலும் கர்த்தர் தமது
பரிசுத்தமான பலத்ைதக் காட்டுவார்.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள எவ்வாறு

காப்பாற்றுகிறார் என்பைதத் ெதாைலதூர நாடுகள்
எல்லாம் பார்க்கும்.

11 நீங்கள் பாபிேலாைன விட்டுப்ேபாங்கள்.
அந்த இடத்ைத விடுங்கள்!
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ஆசாரியர்கேள, ெதாழுைகக்குரிய ெபாருட்கைள
எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.
உங்கைளச் சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்.
சுத்தமற்ற எைதயும் ெதாடாதீர்கள்.

12 நீங்கள் பாபிேலாைன விடுவீர்கள்.
ஆனால், அவர்கள் உங்கைள அவசரப்படுத்தி

ெவளிேயற்ற முடியாது.
நீங்கள் ெவளிேய ஓடும்படி அவர்கள் உங்கைளப்

பலவந்தப்படுத்த முடியாது.
நீங்கள் ெவளிேயறி நடப்பீர்கள், கர்த்தர்
உங்கேளாடு நடப்பார். கர்த்தர் உங்கள் முன்னால்
இருப்பார்.
இஸ்ரேவலின் ேதவன் உங்கள் பின்பக்கமும்

இருப்பார்.

ேதவனுைடய பாடுபடுகின்ற தாசன்
13 “எனது தாசைனப் பார்! அவர் மிகவும்
ெவற்றிகரமாவார். அவர் மிகவும் முக்கியமாவார்.
எதிர்காலத்தில், ஜனங்கள் அவைரப் ெபருைமபடுத்தி
மரியாைத ெசய்வார்கள். 14 ஆனால், பலர் என்
தாசைனப் பார்த்தெபாழுது, அதிர்ச்சி அைடந்தனர்.
அவர் மனிதன் என்று கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கும்
வைகயில் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். 15

ஆனால் மிகுதியான ஜனங்கள் ெதளிவைடவார்கள்.
ராஜாக்கள் அவைரப் பார்த்து எதுவும்
ெசால்லமாட்டார்கள். அந்த ஜனங்கள் எனது தாசன்
பற்றிய கைதையக் ேகட்கவில்ைல. என்ன நடந்தது
என்று பார்த்தனர். இந்த ஜனங்கள் அந்தக்
கைதையக் ேகட்கவில்ைல. ஆனால் அவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர்.”

நாங்கள் ெசால்வைத யார் உண்ைமயில்
நம்பினார்கள்? கர்த்தருைடய
தண்டைனைய உண்ைமயில் யார்

ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்?
2 கர்த்தருக்கு முன்னால் அவர் சிறு
ெசடிையப்ேபான்று வளர்ந்தார். வறண்ட பூமியில்
அவர் ேவர் விட்டு வளருவது ேபான்றிருந்தார். அவர்
சிறப்பாகக் காணப்படவில்ைல. அவருக்குத்
தனியான விேசஷ மகிைம காணப்படவில்ைல.
அவைரப் பார்க்கும்ேபாது, நாம் அவைர
விரும்பத்தக்க சிறப்பான உருவம் அவருக்கு
இல்ைல. 3 ஜனங்கள் அவைரக் ேகலி ெசய்தனர்.
அவரது நண்பர்கள் விலகினார்கள். அவர் மிகுதியான
வலிெகாண்ட மனிதராக இருந்தார். அவர் ேநாைய
நன்றாக அறிந்திருந்தார். ஜனங்கள் அவைரப்
பார்க்காமல் அசட்ைட ெசய்தனர். நாம் அவைரக்
கவனிக்கவில்ைல.

4 ஆனால், அவர் நமது ேநாய்கைள எடுத்து
தனதாக்கிக்ெகாண்டார். அவர் நமது வலிைய
எடுத்துக்ெகாண்டார். ேதவன் அவைரக்
தண்டித்துவிட்டார் என்று நாம் நிைனத்ேதாம். அவர்
ெசய்தவற்றுக்காக ேதவன் அவைர அடித்தார் என்று
நாம் நிைனத்ேதாம். 5 ஆனால், நாம் ெசய்த
தவறுகளுக்குத் துன்பப்படேவ அவர் ேவதைனையப்
ெபற்றார். நமது குற்றங்களுக்காக அவர்
நசுக்கப்பட்டார். நாம் ெகாண்ட கடனுக்காக நமது
தண்டைன அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவரது
காயங்களால் நாம் சுகமைடந்திருக்கிேறாம்.
(மன்னிக்கப்பட்ேடாம்). 6 ஆனால், இதைனச்
ெசய்தபிறகு நாம் ஆடுகைளப்ேபால

அைலந்துெகாண்டிருந்ேதாம். நம்மில்
ஒவ்ெவாருவரும் நமது ெசாந்த வழியில் ெசன்ேறாம்.
கர்த்தர் நம் குற்றத்திலிருந்து நம்ைம விடுதைல
ெசய்து நமது குற்றங்கைள அவர்மீது ேபாட்ட பிறகும்
நாம் இதைனச் ெசய்ேதாம்.

7 அவர் பாதிக்கப்பட்டார், தண்டிக்கப்பட்டார்.
ஆனால் அவர் ஒருேபாதும் எதிர்ப்பு
ெதரிவிக்கவில்ைல. ெகால்லப்படுவதற்காக
ெகாண்டுப்ேபாகப்படும் ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று,
அவர் எதுவும் ெசால்லவில்ைல! தனது மயிைரக்
கத்தரிக்கும்ேபாது சத்தமிடாமல் இருக்கும்
ஆட்ைடப்ேபால் அவர் அைமதியாக இருந்தார்! அவர்
தன்ைனக் காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்காகத் தன்
வாையத் திறக்கவில்ைல. 8 மனிதர்கள் அவைரப்
பலவந்தமாகப் பிடித்தனர், அவைர அவர்கள்
ேநர்ைமயாக நியாயந்தீர்க்கவில்ைல. எவரும் அவரது
எதிர்காலக் குடும்பத்ைதப்பற்றி எதுவும்
ெசால்லவில்ைல. ஏெனன்றால், அவர் உயிேராடு
வாழ்கிறவர்களின் நாட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டார்.
எனது ஜனங்களின் பாவங்களுக்காக அவர்
தண்டிக்கப்பட்டார்.

9 அவர் மரித்தார், ெசல்வந்தர்கேளாடு
புைதக்கப்பட்டார். அவர் தீயவர்கேளாடு
புைதக்கப்பட்டார். அவர் எந்தத் தவறும்
ெசய்யவில்ைல. அவர் எப்ெபாழுதும் ெபாய்
ெசான்னதில்ைல, இருந்தாலும் இைவ அவருக்கு
ஏற்பட்டன.

10 அவைர நசுக்கிவிட கர்த்தர் முடிவுெசய்தார்.
அவர் துன்பப்படேவண்டும் என்று கர்த்தர் முடிவு
ெசய்தார். எனேவ அந்தத் தாசன் தன்ைனத்தாேன
மரிக்க அனுமதித்தார். ஆனால், மிக நீண்ட
காலத்திற்குப் புதிய வாழ்க்ைக வாழ்வார். அவரது
ஜனங்கைள அவர் பார்ப்பார். அவர் என்ன ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று கர்த்தர் விரும்பினாேரா அதைன
அவர் முழுைமயாகச் ெசய்துமுடிப்பார்.

11 அவர் தனது ஆத்துமாவில் பல்ேவறு வைகயில்
துன்புறுவார். ஆனால் அவர் நடக்கும் நல்லவற்ைறப்
பார்ப்பார். அவர் தான் கற்றுக்ெகாண்டவற்றின் மூலம்
திருப்தி அைடவார்.
எனேவ, “எனது நல்ல தாசன் பல ஜனங்கைளக்
குற்றத்திலிருந்து விடுவிப்பார். அவர்களது
பாவங்கைள அவர் எடுத்துக்ெகாள்வார். 12 இந்தக்
காரணத்திற்காக, என் ஜனங்களிைடேய அவைர
நான் ெபரிய மனிதராக்குேவன். அவர் பலமுள்ள
ஜனங்கேளாடு அைனத்து ெபாருள்களின் பங்ைகயும்
ெபறுவார். நான் இதைன அவருக்காகச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால், அவர் ஜனங்களுக்காக தன் உயிைரக்
ெகாடுத்து மரித்தார். ஜனங்கள் அவைர ஒரு
பயங்கரக் குற்றவாளி எனக் கூறினார்கள். ஆனால்
உண்ைமெயன்னெவனில் அவர் பல்ேவறு ஜனங்களின்
பாவங்கைள தம்ேமல் சுமந்துெகாண்டார். இப்ேபாது
அவர் பாவம் ெசய்த ஜனங்களுக்காகப் ேபசுகிறார்.”

ேதவன் அவரது ஜனங்கைள வீட்டிற்குக் ெகாண்டு
வருகிறார்

“ெபண்கேள மகிழ்ச்சிேயாடு இருங்கள்!
உங்களுக்கு எந்தப் பிள்ைளகளும்
இல்ைல.
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ஆனால், நீங்கள் மிக மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்க
ேவண்டும்!”
கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“தனியாக இருக்கும் ெபண் கணவேனாடு

இருக்கும் ெபண்ைணவிட மிகுதியான
பிள்ைளகைளப் ெபறுவாள்.”

2 “உனது கூடாரத்ைதப் ெபரிதாக்கு.
உனது கதவுகைள அகலமாகத் திற.
உன் வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாள்வைத நிறுத்தாேத.
உனது கூடாரத்ைதப் ெபரிதாகவும் பலமாகவும்
ெசய்.

3 ஏெனன்றால், நீ மிகவும் வளருவாய்.
உனது பிள்ைளகள் பல நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கைளப் ெபறுவார்கள்.
உனது பிள்ைளகள், அழிந்துேபான இந்த

நகரத்தில் மீண்டும் வாழ்வார்கள்.
4 அஞ்சாேத! நீ ஏமாற்றம் அைடயமாட்டாய்.
உனக்கு எதிராக ஜனங்கள் தீயவற்ைறச்

ெசால்லமாட்டார்கள்.
நீ இலச்ைசயைடவதில்ைல.
நீ இைளஞனாக இருந்து அவமானத்ைத

உணர்ந்தாய்.
ஆனால், இப்ேபாது அந்த அவமானத்ைத
மறந்துவிட்டாய்.
நீ உன் கணவைன இழந்தேபாது அைடந்த

அவமானத்ைத இப்ேபாது நிைனக்கமாட்டாய்.
5 ஏெனன்றால், உன் கணவனாகிய ஒருவேர

(ேதவன்) உன்ைனச் ெசய்தவர்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.
இஸ்ரேவைலக் காப்பாற்றுகிறவர் அவர் ஒருவேர.
அவர் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவர்.
அவர் பூமி முழுவதற்குமான ேதவன் என்று

அைழக்கப்படுவார்.
6 “கணவனால் ைகவிடப்பட்ட
ெபண்ைணப்ேபான்று நீ இருந்தாய்.
உன் ஆவியில் மிகவும் துக்கமுைடயவளாக

இருந்தாய்.
ஆனால், கர்த்தர் அவருைடயவளாக உன்ைன
அைழத்தார்.
இளம் வயதில் திருமணம் ெசய்து, கணவனால்

ைகவிடப்பட்ட ெபண்ைணப்ேபான்று நீ இருந்தாய்.
ஆனால், ேதவன் உன்ைன அவருைடயவளாக

அைழத்தார்.”
7 ேதவன் கூறுகிறார், “நான் உன்ைன விட்டு
விலகிேனன்.
ஆனால், அது ெகாஞ்சக் காலத்திற்குத்தான்.
நான் மீண்டும் உன்ைன என்னிடம்
கூட்டிக்ெகாள்ேவன்.
நான் உன்னிடம் ெபருங்கருைணையக்

காட்டுேவன்.
8 நான் மிகவும் ேகாபம்ெகாண்ேடன்.
ெகாஞ்ச காலத்திற்கு உன்னிடமிருந்து
மைறந்திருந்ேதன்.
ஆனால் என்ெறன்றும் உன்ைனத் தயவுடன்

ஆறுதல்படுத்துேவன்” உனது மீட்பரான கர்த்தர்
இதைனக் கூறினார்.

9 ேதவன் கூறுகிறார், “நிைனவுெகாள்!
ேநாவாவின் காலத்தில் நான் உலகத்ைத

ெவள்ளத்தால் தண்டித்ேதன்.

ஆனால், நான் மீண்டும் இந்த உலகத்ைத
ெவள்ளத்தால் அழிக்கமாட்ேடன் என்று ேநாவாவிற்கு
வாக்குறுதி அளித்ேதன்!
இேத வழியில், நான் மீண்டும் ேகாபங்ெகாண்டு

உன்ைனக் கடிந்துெகாள்வதில்ைல என்று
வாக்களிக்கிேறன்.”

10 கர்த்தர் கூறுகிறார், “மைலகள் மைறந்து
ேபாகலாம்!
குன்றுகள் புழுதி (தூள்) ஆகலாம்! ஆனால், எனது

தயவு உன்ைனவிட்டு விலகாது!
நான் உன்ேனாடு சமாதானம் ெசய்துெகாள்ேவன்.
அது எப்ெபாழுதும் முடிவுெபறாது” கர்த்தர்

உன்மீது இரக்கம் காட்டுகிறார்.
இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னவர் அவர் ஒருவேர.
11 “ஏைழ நகரேம!
பைகவர்கள் புயைலப்ேபான்று உனக்கு எதிேர

வந்தார்கள். எவரும் உனக்கு ஆறுதல்
அளிக்கவில்ைல.
ஆனால், நான் உன்ைன மீண்டும் கட்டுேவன்.
நான் ஒரு அழகான கல்ைல உனது சுவர்களுக்கு

ைவப்ேபன்.
நான் நீல ரத்தினக் கற்கைளப் பயன்படுத்தி

அஸ்திபாரம் அைமப்ேபன்.
12 சுவர்களின் உச்சியில் இரத்தினங்களால் ெசய்த
கற்கைள ைவப்ேபன்.
நான் வாசல்களுக்கு மாணிக்கக் கற்கைளப்

பயன்படுத்துேவன்.
உன்ைனச் சுற்றி சுவர்கள் கட்ட விைலயுயர்ந்த

கற்கைளப் பயன்படுத்துேவன்.
13 உனது பிள்ைளகள் ேதவைனப் பின்பற்றுவார்கள்.
அவர்களுக்கு அவர் கற்பிப்பார்.
உனது பிள்ைளகள் உண்ைமயான சமாதானத்ைத

அைடவார்கள்.
14 நீ நன்ைமயால் கட்டப்படுவாய்.
எனேவ நீ ெகாடுைம மற்றும் அச்சத்திலிருந்து

காப்பாற்றப்படுவாய்.
உனக்குப் பயப்படுவதற்கு எதுவுமில்ைல.
உன்ைன எதுவும் பாதிக்காது.

15 உனக்கு எதிராக எந்தப் பைடயும் ேபாரிடாது.
எந்தப் பைடயாவது உன்ைனத் தாக்க முயன்றால்,

நீ அந்தப் பைடையத் ேதாற்கடிப்பாய்.”
16 “பார், நான் ெகால்லைனப் பைடத்ேதன். அவன்
ெநருப்ைப ஊதி ேமலும் சூடாக்குகிறான். பிறகு,
அவன் சூடான இரும்ைப எடுத்து அவனது
விருப்பம்ேபால் கருவிகைளச் ெசய்கிறான். அேத
வழியில் ெபாருள்கைள அழிக்கின்ற
அழிவுக்காரைனயும் பைடத்ேதன்.

17 “ஜனங்கள் உனக்கு எதிராகப்ேபாரிட
ஆயுதங்கைளச் ெசய்வார்கள். ஆனால், அந்த
ஆயுதங்கள் உங்கைளத் ேதாற்கடிக்காது. சிலர்
உங்களுக்கு எதிராகச் சிலவற்ைற ெசால்வார்கள்.
ஆனால் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் உனக்கு எதிராகப்
ேபசும்ேபாது அது தவறு என்று காட்டப்படும்.”
கர்த்தர் கூறுகிறார், “கர்த்தருைடய ஊழியர்கள்
எைதப் ெபறுவார்கள்? என்னிடமிருந்து வரும்
நியாயமான நன்ைம மட்டும் ெபறுவார்கள்.”

ஏசாயா 54:2

762



55

56

திருப்தியளிக்கும் உணைவ ேதவன் ெகாடுக்கிறார்

“தாகமாயுள்ள ஜனங்கேள!
தண்ணீைரக் குடிக்க வாருங்கள்!
உங்களிடம் பணம் இல்லாவிட்டால்

வருந்தேவண்டாம்.
வாருங்கள் உங்கள் வயிறு நிைறயும்வைர

குடியுங்கள், உண்ணுங்கள்!
பாலுக்கும் திராட்ைசரசத்திற்கும் விைலயில்ைல.

2 உண்ைமயான உணவாக இல்லாதவற்றுக்காக
ஏன் நீ உன் பணத்ைத வீணடிக்கிறாய்?
உன்ைன உண்ைமயாகேவ திருப்தி ெசய்யாத

ேவைலகைள ஏன் நீ ெசய்கிறாய்?
என்ைன மிக ெநருக்கமாக கவனி! நீ மிக நல்ல
உணைவ உண்பாய்.
உன் ஆத்துமாைவத் திருப்திப்படுத்தும் உணைவ

உண்டு மகிழலாம்.
3 நான் ெசால்லுகிறவற்ைற ெநருக்கமாகக் கவனி.
என்ைனக் கவனி. அதனால் உன் ஆத்துமா வாழும்.
என்னிடம் வா. நான் என்ெறன்றும் ெதாடரும் ஒரு
உடன்படிக்ைகைய உன்ேனாடு ெசய்ேவன்.
நான் தாவீேதாடு ெசய்த

உடன்படிக்ைகையப்ேபான்று அது இருக்கும்.
நான் அவைன ேநசிப்ேபன், என்ெறன்றும்

அவனுக்கு ேவண்டியவனாக இருப்ேபன் என்று
தாவீதுக்கு வாக்குறுதிச் ெசய்ேதன்.
நீ அந்த உடன்படிக்ைகைய நம்பலாம்.

4 அைனத்து நாடுகளுக்கும் எனது வல்லைமயின்
சாட்சியாக நான் தாவீைதப் பைடத்ேதன்.
பல நாடுகளுக்கு அவன் ஒரு தைலவனாகவும்,

தளபதியாகவும் வருவான் என்று நான்
வாக்களித்ேதன்.”

5 உனக்குத் ெதரியாத நாடுகள் பல உள்ளன.
ஆனால் அந்த நாடுகைள அைழப்பாய்.
அந்த நாடுகள் உன்ைன அறியாது.
ஆனால் அைவ உன்னிடம் ஓடிவரும்.
இது நடக்கும், ஏெனன்றால், உனது ேதவனாகிய
கர்த்தர் இைத விரும்புகிறார்.
இது நடக்கும், ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின்

பரிசுத்தர் உன்ைன மகிைமப்படுத்துகிறார்.
6 இது மிக தாமதமாவதற்கு முன்னால் நீ
கர்த்தைரத் ேதட ேவண்டும்.
அவர் அருகில் இருக்கும்ேபாேத, இப்ெபாழுது நீ

அவைர அைழக்கேவண்டும்.
7 ெகட்டவர்கள் ெகட்ட வழியில் ெசல்வைத
நிறுத்தேவண்டும்.
அவர்கள் தீயவற்ைற நிைனப்பைத

நிறுத்தேவண்டும்.
அவர்கள் மீண்டும் கர்த்தரிடம் வரேவண்டும்.
பிறகு கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆறுதல் தருவார்.
அந்த ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் வருவார்கள்
ஏெனன்றால்,
நமது ேதவன் அவர்கைள மன்னிக்கிறார்.

ஜனங்கள் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது
8 கர்த்தர் கூறுகிறார், “உங்களது சிந்தைனகள்
எனது சிந்தைனகைளப்ேபான்று இல்ைல.
உனது வழிகள் எனது வழிகைளப்ேபான்றில்ைல.

9 வானங்கள் பூமிையவிட உயரமானைவ.

அேதேபான்று, என் வழிகள் உன் வழிகைளவிட
உயர்வானைவ.
என் சிந்தைனகள் உன் சிந்தைனகைளவிட

உயர்வானைவ” கர்த்தர் தாேம இவற்ைறக் கூறினார்.
10 “வானத்திலிருந்து மைழயும் பனியும் ெபய்கிறது.
அைவ தைரையத் ெதாட்டுத் குளிரச்

ெசய்யும்வைர, திரும்ப வானத்துக்குப்ேபாகாது.
பிறகு தைரயில் தாவரங்கள் முைளத்து வளரும்.
இத்தாவரங்கள் விவசாயிகளுக்கு விைதகைள

உருவாக்கும்.
ஜனங்கள் இந்தத் தானியங்கைளப் பயன்படுத்தி

தமக்கு உண்ண அப்பத்ைதத் தயார் ெசய்கிறார்கள்.
11 இேத வழியில், எனது வார்த்ைதகள் என் வாைய
விட்டு வரும்.
அைவ எைதயும் ெசய்யாமல் ெவறுமேன என்னிடம்

திரும்பாது.
எனது வார்த்ைதகள் எைதச் ெசய்யேவண்டுெமன்று
நான் அனுப்புகிேறேனா அவற்ைறச் ெசய்யும்!
எனது வார்த்ைதகள் எைதச் ெசய்ய நான்

அனுப்பிேனேனா அைத ெவற்றிகரமாகச் ெசய்யும்!
12 “எனது வார்த்ைதகள்
மகிழ்ச்சிேயாடு ெவளிேய ெசன்று சமாதானத்ைதக்

ெகாண்டுவரும்.
மைலகளும் குன்றுகளும் மகிழ்ச்சிேயாடு
ஆடத்ெதாடங்கும்.
வயலிலுள்ள மரங்கள் எல்லாம் தம் ைககைளத்

தட்டும்.
13 முட்ெசடிப் புதருக்குப் பதிலாக அவ்விடங்களில்
பருத்த ேதவதாரு மரங்கள் வளரும்.
கைளகள் இருந்த இடத்தில் பசுைமயான மரங்கள்

வளரும்.
இைவ கர்த்தருைடய புகைழப் பரப்பும்.
கர்த்தர் வல்லைமயுைடயவர் என்பதற்கு இைவ

சான்றாகும். இந்தச் சான்றுகள் ஒருேபாதும்
அழியாது.”

அைனத்து ேதசங்களும் கர்த்தைரப் பின்பற்றும்

கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்,
“அைனத்து ஜனங்களிடமும் நியாயமாக
இருங்கள், நீதியானவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.

ஏெனன்றால், எனது இரட்சிப்பு விைரவில் உனக்கு
வரும். உலகம் முழுவதற்கும் எனது இரட்சிப்பு
விைரவில் காட்டப்படும்.” 2 ஓய்வு நாளில்
ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு அடிபணிந்து
வாழ்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். தீைம
ெசய்யாதவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான்.

3 யூதரல்லாத சிலர் கர்த்தேராடு தாங்களாகேவ
ேசர்ந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள், “கர்த்தர் தமது
ஜனங்கேளாடு எங்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளமாட்டார்” என்று
ெசால்லமாட்டார்கள். “நான் ஒரு காய்ந்த
மரத்துண்டு. நான் குழந்ைதகைளப் ெபற
முடியாதவன்” என்று அலிகள் ெசால்லக்கூடாது.

4 அலிகள் இவ்வாறு ெசால்லமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் கூறுகிறார், “ஓய்வு நாளில்
அலிகளில் சிலர், என் உடன்படிக்ைககளுக்கு
அடிபணிகிறார்கள். அவர்கள் நான்
விரும்புகின்றவற்ைறச் ெசய்வதற்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்கள். அவர்கள் உண்ைமயில் என்
உடன்படிக்ைககைளப் பின்பற்றுகிறார்கள். எனேவ,
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நான் ஆலயத்தில் ஒரு ஞாபகக் கல்ைல
அவர்களுக்காக ைவப்ேபன். அவர்களின் ெபயர் என்
நகரத்தில் நிைனவுகூரப்படும். ஆம், நான் அந்த
அலிகளுக்கு குமாரர்கள் குமாரத்திகள்
ஆகிேயாைரவிடச் சிறந்ததான சிலவற்ைறக்
ெகாடுப்ேபன். நித்தியமான ஒரு ெபயைர நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் எனது
ஜனங்களிடமிருந்து ெவட்டப்படமாட்டார்கள்.”

6 கர்த்தேராடு யூதரால்லாத சில ஜனங்களும்
ேசருவார்கள். அவர்கள் இைதச் ெசய்வார்கள்.
எனேவ, அவருக்குத் ெதாண்டு ெசய்யமுடியும்.
கர்த்தருைடய நாமத்ைத ேநசிக்கின்றனர். அவர்கள்
தாங்களாகேவ கர்த்தேராடு அவரது
ஊழியக்காரர்களாகச் ேசருவார்கள். அவர்கள்
ஓய்வுநாைள வழிபாட்டுக்குரிய சிறந்த நாளாக
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் ெதாடர்ந்து எனது
உடன்படிக்ைகைய (சட்டம்) ெநருக்கமாகப்
பின்பற்றுவார்கள். 7 கர்த்தர் கூறுகிறார், “எனது
பரிசுத்தமான மைலக்கு நான் அந்த ஜனங்கைள
அைழத்து வருேவன். ெஜபக்கூடத்தில் அவர்கைள
மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கச் ெசய்ேவன். அவர்கள் தரும்
காணிக்ைககளும் பலிகளும் என்ைனத்
திருப்திப்படுத்தும் எெனன்றால், எனது ஆலயம்
எல்லா நாடுகளுக்குமான ெஜபவீடாக
அைழக்கப்படும்.” 8 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் நாட்ைட விட்டுப்ேபாக
வற்புறுத்தப்பட்டனர். ஆனால் மீண்டும் கர்த்தர்
அவர்கைள ஒன்று ேசர்த்துவிடுவார். கர்த்தர், “நான்
மீண்டும் இந்த ஜனங்கைள ஒன்று ேசர்ப்ேபன்” என்று
கூறுகிறார்.

9 காட்டு மிருகங்கேள, வாருங்கள்.
உண்ணுங்கள்!

10 காவல்காரர்கள் (தீர்க்கதரிசிகள்) குருடராய்
இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்குத் தாம் என்ன ெசய்கிேறாம் என்று

ெதரியவில்ைல.
அவர்கள் குைரக்காத நாய்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் தைரயில் கிடந்து தூங்குகிறார்கள்.
அவர்கள் தூங்குவைத ேநசிக்கிறார்கள்.

11 அவர்கள் பசித்த நாய்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் திருப்தி

அைடயமாட்டார்கள்.
ேமய்ப்பர்களுக்கு என்ன ெசய்கிேறாம் என்று
ெதரியவில்ைல.
அவர்கள் தம் ஆடுகைளப்ேபான்றுள்ளனர். அைவ

எப்ெபாழுதும் அைலந்துெகாண்டிருக்கின்றன.
அவர்கள் ேபராைசக்காரர்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் தங்கள் திருப்திக்காகச்

ெசய்ய விரும்புகின்றனர்.
12 அவர்கள் வந்து ெசால்கிறார்கள், “நான்
ெகாஞ்சம் திராட்ைசரசம் குடிப்ேபன், நான்
ெகாஞ்சம் மது குடிப்ேபன்.
நான் நாைளயும் இதைனேய ெசய்ேவன். இன்னும்

அதிகமாகக் குடிப்ேபன்.”

இஸ்ரேவலர்கள் ேதவைனப் பின்பற்றவில்ைல

நீதிமான்கள் அழிந்துவிட்டனர்.
எவரும் கவனிக்கவில்ைல.
நல்லவர்கள் ஒன்று கூடியிருக்கின்றனர்.

ஆனால் ஏெனன்று புரிந்துெகாள்வதில்ைல.
கஷ்டங்கள் வருகிறெதன்றும்,
அதிலிருந்து தங்கைளப்

பாதுகாத்துக்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ஒன்று
கூடியிருக்கிறார்கெளன்பைதயும்
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

2 ஆனால் சமாதானம் வரும்.
ஜனங்கள் தம் ெசாந்தப் படுக்ைகயில்

ஓய்வுெகாள்வார்கள்.
ேதவன் விரும்பும் வழியில் அவர்கள் வாழ்வார்கள்.

3 “சூனியக்காரியின் பிள்ைளகேள, இங்ேக
வாருங்கள்!
உங்கள் தந்ைத விபச்சாரம் ெசய்தான்.
உங்கள் தாயும் விபச்சாரத்திற்காகத் தன் உடைல

விற்றவள். இங்ேக வாருங்கள்!
4 நீங்கள் ெகட்டவர்கள்.
ெபாய்யான பிள்ைளகளாகிய நீங்கள் என்ைன

பரிகாசம் ெசய்கிறீர்கள்.
நீங்கள் எனக்கு எதிராக வாையத் திறக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் என்ைனப் பார்த்து நாக்ைக நீட்டுகிறீர்கள்.

5 ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தினடியிலும் நீங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
விரும்புகிறீர்கள்.
ஒவ்ெவாரு ஓைட அருகிலும் பிள்ைளகைளக்

ெகால்கிறீர்கள்.
அவர்கைளப் பாைறகளில் பலி ெகாடுக்கிறீர்கள்.

6 ஆறுகளில் உள்ள வழு வழுப்பான கற்கைள
நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ள விரும்புகிறீர்கள்.
அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள அவற்றின் மீது

திராட்ைசரசத்ைத ஊற்றுகிறீர்கள்.
அவற்றிற்கு நீங்கள் பலி ெகாடுக்கிறீர்கள்.
ஆனால், அந்தப் பாைறகேள நீ ெபற்றுக்ெகாள்ளும்

எல்லாம் ஆகும்.
இைவ என்ைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் என்று
நிைனக்கிறாயா?
இல்ைல. இைவ என்ைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தாது.

7 ஒவ்ெவாரு மைலயிலும் குன்றுகளிலும் உனது
படுக்ைகைய நீ அைமக்கிறாய்.
அந்த இடங்களுக்கு நீ ஏறிப்ேபாய் பலிகைளத்

தருகிறாய்.
8 பிறகு நீ அந்தப் படுக்ைகையப் ெபற்று எனக்கு
எதிராக, அந்தத் ெதய்வங்கைள ேநசித்து பாவம்
ெசய்கிறாய்.
அந்தத் ெதய்வங்கைள ேநசிக்கிறாய்.
அவற்றின் நிர்வாண உடல்கைளப் பார்த்து நீ
சந்ேதாஷப்படுகிறாய்.
நீ என்ேனாடு இருந்தாய்.
ஆனால் என்ைனவிட்டு அவற்ேறாடு இருக்கிறாய்.
என்ைன நிைனவுப்படுத்துகிறவற்ைற நீ

மைறத்துவிடுகிறாய்.
கதவுகளுக்கும், நிைலகளுக்கும் பின்னால் அவற்ைற
மைறக்கிறாய்.
பிறகு, நீ அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் ெசன்று

அவற்ேறாடு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்கிறாய்.
9 நீ உனது ைதலத்ைதயும், வாசைனப்
ெபாருட்கைளயும் பயன்படுத்தி ேமாேளகுக்காக
அழகுபடுத்துகிறாய்.
ெதாைலதூர நாடுகளுக்கு உனது தூதுவர்கைள

அனுப்பினாய்.
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உன் ெசய்ைக உன்ைன மரண இடமான
பாதாளம்வைர ெகாண்டுேபாய்விடும்.

10 இவற்ைறச் ெசய்ய நீங்கள் கடுைமயாக
உைழத்திருக்கேவண்டும்.
ஆனால், நீ எப்ெபாழுதும் ேசார்வைடந்ததில்ைல.
நீ புதிய பலத்ைதக் கண்டுெகாண்டாய்.
ஏெனன்றால், நீ அவற்றில் மகிழ்ச்சியைடந்தாய்.

11 என்ைன நீ நிைனக்கவில்ைல.
என்ைன நீ கண்டுெகாள்ளவும் இல்ைல.
எனேவ யாைரப்பற்றி நீ கவைலப்பட்டாய்?
நீ யாருக்கு அஞ்சிப் பயப்பட்டாய்?
நீ ஏன் ெபாய் ெசான்னாய்?
கவனி! நான் நீண்ட காலமாக அைமதியாக
இருக்கிேறன்.
நீ என்ைன மகிைமப்படுத்தவில்ைல.

12 உனது நல்ல ேவைலகைளப்பற்றி நான் ெசால்ல
முடிந்தது.
நீ ெசய்த மதத் ெதாடர்பானவற்ைறயும் ெசால்ல

முடிந்தது.
ஆனால், அைவ பயனற்றைவ.

13 உனக்கு உதவி ேதைவப்படும்ேபாது,
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் கதறுகிறாய்.

அைவ உன்ைனச் சுற்றியுள்ளன.
அைவ உனக்கு உதவட்டும்.
ஆனால், நான் உனக்குக் கூறுகிேறன். அவற்ைறக்
காற்று அடித்துப்ேபாகும்.
உன்னிடமிருந்து இவற்ைறெயல்லாம் சிறு காற்று

ெகாண்டுேபாகும்.
ஆனால், என்ைனச் சார்ந்திருக்கிற ஒருவன்
நான் வாக்குப்பண்ணின பூமிையப் ெபறுவான்.
அப்படிப்பட்டவன் எனது பரிசுத்தமான மைலையப்

ெபறுவான்.”

கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவார்
14 சாைலகைளச் சுத்தம் ெசய்க!
சாைலகைளச் சுத்தம் ெசய்க!
எனது ஜனங்களுக்கு வழி ெதளிவாக இருக்கும்படி

தைடகைள நீக்குங்கள்!
15 ேதவன் உயர்ந்தவர்!
உன்னதமானவர், ேதவன் என்ெறன்றும்

ஜீவிக்கிறார்.
ேதவனுைடய நாமம் பரிசுத்தமானது.
ேதவன் கூறுகிறார், “நான் உயர்ந்த பரிசுத்தமான
இடத்தில் வாழ்கிேறன்.
ஆனால், அேதாடு துக்கமும் பணிவும்ெகாண்ட

ஜனங்கேளாடும் வாழ்கிேறன்.
நான் உள்ளத்தில் பணிவுள்ள ஜனங்களுக்குப் புதிய
வாழ்க்ைகையக் ெகாடுப்ேபன்.
நான் தங்கள் இருதயங்களில் துக்கமுள்ள

ஜனங்களுக்குப் புதிய வாழ்க்ைகையக் ெகாடுப்ேபன்.
16 நான் என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து
ேபாரிடமாட்ேடன்.
நான் எப்ெபாழுதும் ேகாபமாய் இருக்கமாட்ேடன்.
நான் ெதாடர்ந்து ேகாபமாக இருந்தால்,
எனக்கு முன்பாக மனிதனின் ஆவியும், நான்

அவர்களுக்குத் ெகாடுத்த ஆத்துமாவும் சாகும்.
17 இந்த ஜனங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர்.
அது எனக்குக் ேகாபமூட்டியது.
எனேவ, நான் இஸ்ரேவைலத் தண்டித்ேதன்.

நான் அவனிடமிருந்து திரும்பிேனன். ஏெனன்றால்
நான் ேகாபமாக இருந்ேதன்.
இஸ்ரேவல் என்ைனவிட்டு விலகியது.
இஸ்ரேவல் முரட்டாட்டம் ெசய்து, தனக்கு

இஷ்டமானைத ெசய்தது.
18 இஸ்ரேவல் எங்கு ெசன்றாலும் நான் பார்த்ேதன்.
எனேவ, நான் அவைனக் குணப்படுத்துேவன்.

(மன்னிப்ேபன்) நான் அவைன நடத்தி அவனுக்கு
ஆறுதல் கூறுேவன்.
அவன் சமாதானம் அைடயுமாறு வார்த்ைதகைளச்
ெசால்ேவன்.
பிறகு, அவனும் அவனது ஜனங்களும் துக்கத்ைத

உணரமாட்டார்கள்.
19 நான் அவர்களுக்குச் ‘சமாதானம்’ எனும் புதிய
வார்த்ைதையக் கற்றுத் தருேவன்.
என்னருகிேல உள்ள ஜனங்களுக்குச்

சமாதானத்ைதத் தருேவன்.
ெதாைல தூரத்திலுள்ள ஜனங்களுக்கும்
சமாதானத்ைதத் தருேவன்.
நான் அந்த ஜனங்கைளக் குணப்படுத்துேவன்

(மன்னிப்ேபன்).”
கர்த்தர் தாேம இவற்ைறச் ெசான்னார்.

20 ஆனால் தீய ஜனங்கள் ெகாந்தளிப்பான
கடைலப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்களால் அைமதியாகவும் சமாதானமாகவும்

இருக்கமுடியாது.
அவர்கள் ேகாபத்ேதாடு மண்ைணக் கலக்கும்

கடைலப்ேபான்று உள்ளனர்.
21 “தீய ஜனங்களுக்கு சமாதானம் இல்ைல”
என்று என் ேதவன் கூறுகிறார்.

ேதவைனப் பின்பற்றுமாறு ஜனங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட ேவண்டும்

உன்னால் முடிந்தவைர சத்தமிடு!
நீயாக நிறுத்தாேத! எக்காளம் ேபான்று

உரக்கச் சத்தமிடு!
ஜனங்கள் ெசய்த தவறுகைளப்பற்றி அவர்களுக்குக்
கூறு!
யாக்ேகாபின் குடும்பத்திற்கு அவர்களின்

பாவத்ைதப்பற்றிக் கூறு!
2 பிறகு அவர்கள் என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள
ஒவ்ெவாரு நாளும் வருவார்கள்.
எனது வழிகைள அந்த ஜனங்கள் கற்றுக்ெகாள்ள

விரும்புவார்கள்.
அவர்கள் ேநர்ைமயாக வாழும் ேதசமாவார்கள்.
ேதவனுைடய நல்ல கட்டைளகைளப்

பின்பற்றுவைத அவர்கள் விடமாட்டார்கள்.
அவர்கைள ேநர்ைமயாக நியாயந்தீர்க்குமாறு
என்ைனக் ேகட்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவனிடம் அவர் ெகாடுக்கும்

ேநர்ைமயான முடிவுகளுக்காகப்ேபாக
விரும்புவார்கள்.

3 இப்ேபாது, அந்த ஜனங்கள், “உமக்கு மரியாைத
ெசலுத்துவதற்காக நாங்கள் சாப்பிடுவைத
நிறுத்துகிேறாம். எங்கைள ஏன் பார்க்கவில்ைல?
நாங்கள் உமக்கு மரியாைத ெசலுத்த எங்கள்
உடைலக் காயப்படுத்துகிேறாம். நீர் ஏன் எங்கைளக்
கண்டுெகாள்ளவில்ைல?” என்று கூறுகின்றனர்.
ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நீங்கள் உங்கைளேய
திருப்திப்படுத்திக்ெகாள்ள சிறப்பு நாட்களில்
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சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ெசாந்த
உடல்கைள அல்ல, உங்கள் ேவைலக்காரர்கைளேய
தண்டிக்கிறீர்கள். 4 நீங்கள் பசிேயாடு
இருக்கிறீர்கள். ஆனால், உணவுக்காக அன்று.
நீங்கள் வாதம் ெசய்யவும் சண்ைட ெசய்யவும்
பசியாய் இருக்கிறீர்கள், அப்பத்துக்காக அல்ல.
உங்கள் தீய ைககளால் ஜனங்கைள அடிக்கப்
பசியாய் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உணவு உண்டைத
நிறுத்துவது, எனக்காக அல்ல. நீங்கள் உங்கள்
குரைலப் பயன்படுத்தி என்ைனத் துதிக்க
விரும்புவதில்ைல. 5 அந்தச் சிறப்பான நாட்களில்
சாப்பிடாமல் இருந்து ஜனங்கள் தம் உடைல
வருத்திக் ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான்
விரும்புகிேறன் என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா?
ஜனங்கள் ேசாகமாகத் ேதாற்றமளிப்பைத
விரும்புகிேறன் என்று நிைனக்கிறீர்களா? ஜனங்கள்
வாடிய ெசடிகைளப்ேபான்று தைல குனிந்து
துக்கத்துக்கான ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? ஜனங்கள் தம் துக்கத்ைதக்
காட்ட சாம்பலில் உட்கார்ந்திருப்பைத நான்
விரும்புகிேறன் என்று நிைனக்கிறீர்களா? இைதேய
உங்கள் சிறப்பான உபவாச நாட்களில் நீங்கள்
ெசய்கிறீர்கள். கர்த்தர் இைதத்தான் விரும்புகிறார்
என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா?

6 “நான் விரும்புகின்ற சிறப்பான ஒரு நாைள
உங்களுக்குச் ெசால்ேவன். ஜனங்கைள விடுதைல
ெபறச்ெசய்யும் நாள். ஜனங்களின் சுைமகைள
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளும் ஒரு நாைள நான்
விரும்புகிேறன். துன்பப்படுகிற ஜனங்கைள நீங்கள்
விடுதைல ெசய்யும் நாைள சிறப்பானதாக
விரும்புகிேறன். அவர்களின் ேதாள்களிலிருந்து
சுைமைய எடுத்துவிடும் ஒரு நாைள நான்
விரும்புகிேறன். 7 நீங்கள் உங்கள் உணைவ
பசித்தவர்கேளாடு பங்கிட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறன். நீங்கள் வீடற்ற ஏைழ
ஜனங்கைளக் கண்டுபிடித்து, அவர்கைள உங்கள்
வீட்டிற்கு அைழத்து வருவைத நான் விரும்புகிேறன்.
ஆைடயில்லாத ஒரு மனிதைன நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாது, உங்கள் ஆைடகைள அவனுக்குக்
ெகாடுங்கள். அவர்களுக்கு உதவாமல்
ஒளிந்துெகாள்ளாதீர்கள். அவர்கள்
உங்கைளப்ேபான்றவர்கேள.”

8 நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால், உங்களது
ெவளிச்சம் விடியற்கால சூரியைனப்ேபான்று
ஒளிவீசத் ெதாடங்கும். பிறகு, உங்கள் காயங்கள்
குணமாகும். உங்கள் நன்ைம (ேதவன்) உங்களுக்கு
முன்னால் நடந்து ெசல்லும். கர்த்தருைடய மகிைம
உங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்துவரும். 9 பிறகு நீங்கள்
கர்த்தைர அைழப்பீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்குப்
பதில் ெசால்வார். நீ கர்த்தரிடம் சத்தமிடுவாய். அவர்
“நான் இங்ேக இருக்கிேறன்!” என்பார்.
ஜனங்களுக்குத் துன்பங்கைளயும், சுைமகைளயும்
ெகாடுப்பைத நிறுத்தேவண்டும். நீங்கள்
அநியாயமான வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவைதயும், மற்றவர்கைளக்
குைறெசால்வைதயும் நிறுத்த ேவண்டும். 10

பசியாயிருக்கிற ஜனங்கைளப் பார்த்து நீ
வருத்தப்படேவண்டும். அவர்களுக்கு உணவு தர
ேவண்டும். துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு நீ உதவ

ேவண்டும். அவர்களின் ேதைவகைள நிைறேவற்ற
ேவண்டும். அப்ேபாது உனது ெவளிச்சம் இருளில்
பிரகாசிக்கும். உனக்கும் துக்கம் இருக்காது. நீ
நண்பகலில் உள்ள சூரியைனப்ேபான்று பிரகாசமாக
இருப்பாய்.

11 கர்த்தர் எப்ெபாழுதும் உன்ைன
வழிநடத்துவார். வறண்ட நிலங்களில் அவர் உனது
ஆத்துமாைவத் திருப்திப்படுத்துவார். உனது
எலும்புகளுக்கு கர்த்தர் ெபலன் தருவார். அதிகத்
தண்ணீருள்ள ேதாட்டத்ைதப்ேபான்று நீ இருப்பாய்.
எப்ெபாழுதும் தண்ணீருள்ள ஊற்றிைனப்ேபான்று நீ
இருப்பாய்.

12 உனது நகரங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு
அழிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், புதிய நகரங்கள்
கட்டப்படும். இந்நகரங்களின் அஸ்திபாரங்கள் பல
ஆண்டுகளுக்குத் ெதாடர்ந்து இருக்கும். நீ,
“ேவலிகைள கட்டுகிற ஒருவன்” என்று
அைழக்கப்படுவாய். நீ, “சாைலகைளயும்
வீடுகைளயும் கட்டுபவன்” என்றும் அைழக்கப்படுவாய்.

13 ஓய்வுநாளில் ேதவனுைடய சட்டத்திற்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்வைத எப்ெபாழுது நீ
நிறுத்துகிறாேயா அப்ேபாது இது நிகழும். அந்தச்
சிறப்பு நாளில் உன்ைன நீேய
திருப்திபடுத்திக்ெகாள்ளும் ெசயல்கள் ெசய்வைத
எப்ெபாழுது நிறுத்துவாேயா, அப்ேபாது இது
நடக்கும். ஓய்வுநாைள மகிழ்ச்சியான நாள் என்றும் நீ
எண்ணேவண்டும். கர்த்தருைடய சிறப்பான நாைள நீ
மகிைமப்படுத்த ேவண்டும். மற்ற நாட்களில் நீ
ெசால்வைதயும், ெசய்வைதயும் அந்தச் சிறப்புநாளில்
ெசய்யாமல் நீ அதைன மகிைமப்படுத்தேவண்டும்.

14 பின் நீ கர்த்தைர உன்னிடம் தயவாயிருக்குமாறு
ேகட்கலாம். அவர் உன்ைனப் பூமிக்கு ேமலுள்ள
உயரமான இடங்களுக்கு எடுத்துச்ெசல்வார். உனது
தந்ைத யாக்ேகாபிற்குரிய அைனத்ைதயும் அவர்
தருவார். கர்த்தர்தாேம இவற்ைறச் ெசான்னார்.
எனேவ இைவ நடக்கும்.

ெகட்ட ஜனங்கள் தங்கள் வாழ்ைவ மாற்ற ேவண்டும்

பார், உன்ைனக் காப்பாற்ற கர்த்தருைடய
வல்லைம ேபாதுமானதாக உள்ளது. நீ
அவரிடம் உதவி ேகட்கும்ேபாது அவர்

உனக்குப் பதில் தருவார். 2 ஆனால் உனது
பாவங்கள் உன்ைன ேதவனிடமிருந்து விலக்குகிறது.
உனது பாவங்கள் கர்த்தருைடய முகத்ைத
உன்னிடமிருந்து மைறயச் ெசய்கிறது. அப்ேபாது
அவர் உனக்குச் ெசவி ெகாடுக்கமாட்டார். 3 உனது
ைககள் அழுக்காக உள்ளன. அைவ இரத்தத்தால்
மூடப்பட்டுள்ளன. உனது விரல்கள் குற்றங்களால்
மூடப்பட்டுள்ளன. நீ உனது வாயால் ெபாய்கைளச்
ெசால்லுகிறாய். உனது நாக்கு தீயவற்ைறக்
கூறுகிறது. 4 எவரும் மற்றவர்கைளப் பற்றிய
உண்ைமகைளக் கூறுவதில்ைல, ஜனங்கள்
ஒருவேராடு ஒருவர் வழக்காடு மன்றத்தில்
ேமாதுகிறார்கள். அவர்கள் தம் வழக்குகளில்
ெவல்வதற்கு ெபாய்யான வாக்குவாதங்கைள நம்பி
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒருவைரப்பற்றி ஒருவர்
ெபாய் ெசால்லுகிறார்கள். அவர்களுக்கு
முழுவதுமாகத் துன்பம் உள்ளது. அவர்கள்
தீைமையப் ெபற்ெறடுக்கிறார்கள். 5 விஷப்
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பாம்புகளிலிருந்து முட்ைடகள் வருவதுேபால
இவர்களிடமிருந்து தீைமகள் வருகின்றன. நீ
அவற்றில் ஒரு முட்ைடையத் உண்டால்
மரித்துப்ேபாவாய். அவற்றில் ஒரு முட்ைடைய
உைடத்தால், ஒரு விஷப்பாம்பு ெவளிேய வரும்.
ஜனங்கள் ெபாய் ெசால்கிறார்கள். அந்தப் ெபாய்கள்
சிலந்தி வைலேபான்றுள்ளன. 6 அந்த வைலகைள
ஆைடகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியாது. அந்த
வைலகளால் நீ உன்ைன மூடிக்ெகாள்ள முடியாது.
சிலர் ெகட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள்.
மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுைம ெசய்யத் தம்
ைககைளப் பயன்படுத்துவார்கள். 7 அந்த ஜனங்கள்
தம் கால்கைளத் தீைமெசய்ய ஓடுவதற்குப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள் குற்றம் ஒன்றுேம
ெசய்யாதவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய விைரவார்கள்.
அவர்கள் தீய எண்ணங்கைளச் சிந்திப்பார்கள்.
கலகமும் ெகாள்ைளயும் அவர்களின்
வாழ்க்ைகமுைறயாக உள்ளது. 8 அந்த ஜனங்கள்
சமாதானத்தின் வழிைய அறிவதில்ைல. அவர்களின்
வாழ்வில் நன்ைம இல்ைல. அவர்களின் வழிகள்
ேநர்ைமயானதாக இல்ைல. அவர்கள்
வாழ்வதுேபான்று வாழ்கிற எவரும் தம் வாழ்வில்
சமாதானத்ைத அைடயமாட்டார்கள்.

இஸ்ரேவலரின் பாவம் துன்பத்ைதக்
ெகாண்டுவருகிறது

9 அைனத்து ேநர்ைமயும், நன்ைமயும் ேபானது.
நமக்கு அருகில் இருள் மட்டுேம உள்ளது.
எனேவ, நாம் ெவளிச்சத்துக்காக

காத்திருக்கேவண்டும்.
நாம் பிரகாசமான ெவளிச்சத்ைத
எதிர்பார்க்கிேறாம்.
ஆனால், நம்மிடம் இருப்பெதல்லாம் இருள்தான்.

10 கண்கள் இல்லாத
ஜனங்கைளப்ேபான்றிருக்கிேறாம்.
நாம் குருடர்கைளப்ேபான்று சுவர்களில்

ேமாதுகிேறாம்.
இருட்டில் இருப்பதுேபால இடறிக் கீேழ
விழுகிேறாம்.
பகலிலும்கூட நம்மால் பார்க்க முடிவதில்ைல.
மத்தியான ேவைளயில் நாம்

மரித்தவர்கைளப்ேபான்று விழுகிேறாம்.
11 நாம் எல்ேலாரும் மிகுந்த துக்கத்தில்
இருக்கிேறாம்.
நாம் கரடிகள் மற்றும் புறாக்கைளப்ேபான்று துக்க

ஓைசகைளச் எழுப்புகிேறாம்.
நாம் ஜனங்கள் நியாயமாயிருக்கும் காலத்திற்காக
காத்திருக்கிேறாம்.
ஆனால் இதுவைர நியாயமில்ைல.
நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்காகக் காத்திருக்கிேறாம்.
ஆனால், இரட்சிப்பு இன்னும் ெவகு ெதாைலவில்

உள்ளது.
12 ஏெனன்றால், நாம் நமது ேதவனுக்கு எதிராகப்
பல தீைமகைளச் ெசய்திருக்கிேறாம்.
நாம் தவறானவர்கள் என்பைத நமது பாவங்கள்

காட்டுகின்றன.
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்த குற்றவாளிகள்

என்பைத நாம் அறிேவாம்.

13 நாம் பாவங்கள் ெசய்து கர்த்தருக்கு எதிராகத்
திரும்பிேனாம்.
நாம் அவைர விட்டுத் திரும்பி அவைர விட்டு

விலகிேனாம்.
நாம் தீயவற்றுக்குத் திட்டமிட்ேடாம்.
ேதவனுக்கு எதிராக இருக்கும் ெசயல்களுக்குத்

திட்டமிட்ேடாம்.
நம்மிடம் இவற்ைறப் பற்றிய எண்ணங்கள் உண்டு.
நமது இதயத்தில் இவற்ைறப்பற்றி

திட்டமிட்ேடாம்.
14 நம்மிடமிருந்து நீதி திரும்பிவிட்டது.
ேநர்ைமயானது ெவகு ெதாைலவில் உள்ளது.
உண்ைமயானது ெதருக்களில் விழுந்து
கிடக்கின்றது.
நன்ைமயானது நகரத்திற்குள் நுைழய

அனுமதிக்கப்படவில்ைல.
15 உண்ைம ேபாய்விட்டது.
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று முயற்சி

ெசய்கிறவர்கள் ெகாள்ைளயடிக்கப்படுகிறார்கள்.
கர்த்தர் பார்த்தார்.
அவரால் எந்த நன்ைமயும் கண்டுெகாள்ள

முடியவில்ைல.
கர்த்தர் இதைன விரும்பவில்ைல.

16 கர்த்தர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்.
ஜனங்களுக்கு உதவி ெசய்ய ஒருவனும் நிற்பைதக்

கண்டுெகாள்ள முடியவில்ைல.
எனேவ, கர்த்தர் தனது ெசாந்த வல்லமையயும்
நீதிையயும் பயன்படுத்தினார்.
கர்த்தர் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றினார்.

17 கர்த்தர் ேபாருக்குத் தயார் ெசய்தார்.
கர்த்தர் நீதிைய மார்புக் கவசமாக்கினார்.
இரட்சிப்ைபத் தைலக்குச் சீராவாக்கினார்.
தண்டைனகள் என்னும் ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டார்.
உறுதியான அன்ைபச்

சால்ைவயாகப்ேபார்த்தினார்.
18 கர்த்தர் தனது பைகவர்கள்மீது ேகாபம்
ெகாண்டிருக்கிறார்.
எனேவ, கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையக் ெகாடுப்பார்.
கர்த்தர் தனது பைகவர்கள் மீது

ேகாபம்ெகாண்டிருக்கிறார்.
எனேவ, ெதாைலதூர இடங்களிலுள்ள
ஜனங்கைளயும் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையக்

ெகாடுப்பார்.
19 எனேவ, ேமற்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்சி,
கர்த்தருைடய நாமத்திற்கு மரியாைத தருவார்கள்.
கிழக்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்சி, கர்த்தருைடய

மகிைமக்கு மரியாைத தருவார்கள்.
கர்த்தர் விைரவில் வருவார்.
கர்த்தர் ேவகமாகப் பாயும் ஆறு பலமான காற்றால்

அடித்து வருவதுேபால் விைரந்து வருவார்.
20 பிறகு, ஒரு மீட்பர் சீேயானுக்கு வருவார். அவர்
பாவம் ெசய்து
பிறகு ேதவனிடம் திரும்பிய யாக்ேகாபின்

ஜனங்களிடம் வருவார்.
21 கர்த்தர் கூறுகிறார், “அந்த ஜனங்கேளாடு நான்
ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்ேவன். எனது ஆவியும்
வார்த்ைதயும் உனது வாயில் ேபாடப்பட்டுள்ளது.
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அைவ உம்ைம விட்டு விலகாது. நான்
வாக்களிக்கிேறன். அைவ உங்கள் பிள்ைளகளிடமும்,
பிள்ைளகளின் பிள்ைளகளிடமும் இருக்கும். இைவ
உங்களுடன் இப்ெபாழுதும் என்ெறன்றும் இருக்கும்.”

ேதவன் வந்துெகாண்டிருக்கிறார்

“எருசேலேம! என் ெவளிச்சேம! எழு!
உனது ெவளிச்சம் (ேதவன்)

வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
கர்த்தருைடய மகிைம உன் ேமல் ஒளிவீசும்.

2 இப்ேபாது பூமிைய இருள் மூடியிருக்கிறது.
ஜனங்கள் இருளில் உள்ளனர்.
ஆனால் கர்த்தர் உன்ேமல் ஒளிவீசுகிறார்.
அவரது மகிைம உன்ேமல் ேதாற்றம் தரும்.

3 ேதசங்கள், உனது ெவளிச்சத்திடம் (ேதவன்)
வரும்.
ராஜாக்கள், உனது பிரகாசமான ெவளிச்சத்திடம்

வருவார்கள்.
4 உன்ைனச் சுற்றிப் பார்!
ஜனங்கள் ஒன்றுகூடி உன்னிடம்

வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உனது குமாரர்கள், ெவகு
ெதாைலவிலிருந்து வருகிறார்கள்.
உனது குமாரத்திகளும் அவர்கேளாடு

வருகிறார்கள்.
5 “இது எதிர்காலத்தில் நைடெபறும்.
அப்ேபாது, நீ உனது ஜனங்கைளக் காண்பாய்.

உனது முகம் மகிழ்ச்சியுடன் பிரகாசிக்கும்.
முதலில் நீ பயப்படுவாய்!
ஆனால் பிறகு நீ கிளர்ச்சியைடவாய்.
கடல்கைளத் தாண்டி வரும் ஜனங்களின் கூட்டம்
உன் முன் இருக்கும்.
பலநாட்டு ஜனங்களும் உன்னிடம் வருவார்கள்.

6 மீதியான் ஏப்பாத் நாடுகளில் உள்ள ஒட்டகக்
கூட்டங்கள் உனது நாட்ைடக் கடக்கும்.
ேசபாவிலிருந்து நீள வரிைசயாக ஒட்டகங்கள்

வரும்.
அவர்கள் ெபான்ைனயும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுவருவார்கள்.
ஜனங்கள் கர்த்தைரத் துதித்துப் பாடுவார்கள்.

7 ேகதாரிலுள்ள அைனத்து ஆடுகைளயும்
ேசகரித்து ஜனங்கள் உன்னிடம் தருவார்கள்.
ெநபாேயாத்திலிருந்து அவர்கள் ஆட்டுக்

கடாக்கைளக் ெகாண்டுவருவார்கள்.
எனது பலிபீடத்தில் அந்த மிருகங்கைள நீங்கள்
பலியிடுவீர்கள்.
நான் அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
எனது அற்புதமான ஆலயத்ைத
ேமலும் நான் அழகுபடுத்துேவன்.

8 ஜனங்கைளப் பாருங்கள்!
ேமகங்கள் விைரவாக வானத்ைதக்

கடப்பதுேபான்று அவர்கள் உன்னிடம் விைரந்து
வருகின்றனர்.
புறாக்கள் தம் கூடுகளுக்குப் பறந்து ேபாவதுேபால்

ேபாகின்றனர்.
9 எனக்காகத் ெதாைலதூர நாடுகள் எல்லாம்
காத்திருக்கின்றன.
ெபரிய சரக்குக் கப்பல்களும் பயணத்திற்குத்

தயாராக உள்ளன.

அக்கப்பல்கள் ெதாைல தூர நாடுகளிலிருந்து,
உனது பிள்ைளகைளக் ெகாண்டுவரத் தயாராக
உள்ளன.
அவர்கள் ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்

தங்கேளாடு எடுத்து வந்து
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரும், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருமானவைர மகிைமப்படுத்துவார்கள்.
கர்த்தர் உனக்காக அற்புதச் ெசயல்கைளச்

ெசய்கிறார்.
10 மற்ற நாடுகளில் உள்ள பிள்ைளகள், உனது
சுவர்கைள மீண்டும் கட்டுவார்கள்.
அவர்களின் ராஜாக்கள் உனக்குச்

ேசைவெசய்வார்கள்.
“நான் ேகாபமாக இருந்தேபாது, நான் உன்ைனக்
காயப்படுத்திேனன்.
ஆனால் இப்ேபாது, நான் உன்னிடம்

தயவாயிருக்க விரும்புகிேறன்.
எனேவ உனக்கு நான் ஆறுதல் ெசய்ேவன்.

11 உனது கதவுகள் எப்ேபாதும் திறந்திருக்கும்.
அைவ, இரவு அல்லது பகல் எவ்ேவைளயிலும்

மூடப்படாதைவ.
நாடுகளும் ராஜாக்களும் தங்கள் ெசல்வங்கைள

உனக்குக் ெகாண்டுவருவார்கள்.
12 உனக்குச் ேசைவெசய்யாத
எந்த நாடும், இராஜ்யமும் அழிக்கப்படும்.

13 லீபேனானில் உள்ள மிகச்சிறந்த ெபாருட்கள்
உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
ஜனங்கள் உனக்கு ேதவதாரு, பாய்மரம், புன்ைன

ேபான்ற மரங்கைளக் ெகாண்டுவருவார்கள்.
இம்மரங்கள் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைதக்
கட்டவும் ேமலும் அழகுபடுத்தவும் பயன்படும்.
இந்த இடம் சிங்காசனத்திற்கு முன்பு உள்ள சிறு

நாற்காலிேபால் இருக்கும்.
நான் இதற்கு ெபருமதிப்பு ெகாடுப்ேபன்.

14 கடந்த காலத்தில், ஜனங்கள் உன்ைனக்
காயப்படுத்தினார்கள்,
அந்த ஜனங்கள் இப்ெபாழுது உன் முன்னால்

பணிவார்கள்.
கடந்த காலத்தில், ஜனங்கள் உன்ைன ெவறுத்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் உன் காலடியில் பணிவார்கள்.
அவர்கள் உன்ைன ‘கர்த்தருைடய நகரம்’
‘இஸ்ரேவலுைடய பரிசுத்தமானவரின் சீேயான்’

என்றும் அைழப்பார்கள்.
15 “நீ மீண்டும் தனியாகக் ைகவிடப்படமாட்டாய்.
நீ மீண்டும் ெவறுக்கப்படமாட்டாய்.
நீ மீண்டும் ெவறுைமயாக்கப்படமாட்டாய்.
நான் என்ெறன்றும் உன்ைன ெபரியவனாக்குேவன்.
நீ என்ெறன்றும் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பாய்.

16 உனக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும் நாடுகள்
தரும்.
இது குழந்ைத தன் தாயிடமிருந்து பால்

குடிப்பதுேபான்று இருக்கும்.
ஆனால் நீ ராஜாக்களிடமிருந்து ெசல்வத்ைதக்
குடிப்பாய்.
பிறகு நீ, அது நான் என்றும் உன்ைனக்

காப்பாற்றும் கர்த்தர் என்றும் அறிந்துெகாள்வாய்.
யாக்ேகாபின் ெபரிய ேதவன் உன்ைனக்

காப்பாற்றுகிறவர், என்பைத நீ அறிந்துெகாள்வாய்.
17 “இப்ேபாது உன்னிடம் ெவண்கலம் உள்ளது.
நான் உனக்குப் ெபான்ைனக் ெகாண்டுவருேவன்.
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இப்ேபாது, உன்னிடம் இரும்பு உள்ளது.
நான் உனக்கு ெவள்ளிையக் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் உனது மரத்ைத ெவண்கலமாக மாற்றுேவன்.
நான் உனது கற்கைள இரும்பாக மாற்றுேவன்.
நான் உனது தண்டைனகைளச் சமாதானம்
ஆக்குேவன்.
ஜனங்கள் இப்ேபாது, உன்ைனப்

புண்படுத்துகிறார்கள். ஆனால், ஜனங்கள் உனக்காக
நல்லவற்ைறச் ெசய்வார்கள்.

18 உனது நாட்டில் வன்முைறபற்றிய ெசய்திகள்
இனி இராது.
உனது நாட்ைட ஜனங்கள் மீண்டும் தாக்கி

உனக்குள்ளைதப் பறிக்கமாட்டார்கள்.
நீ உனது சுவர்களுக்கு ‘இரட்சிப்பு’ என்றும்
உனது வாசல்களுக்கு ‘துதி’ என்றும் ெபயரிடுவாய்.

19 “பகலில் இனி சூரியன் உனக்கு ெவளிச்சத்ைதத்
தராது.
இரவில் சந்திரன் இனி உனக்கு ெவளிச்சத்ைதத்

தராது.
ஏெனன்றால், என்ெறன்றும் கர்த்தேர உனக்கு
ெவளிச்சமாய் இருப்பார்.
உனது ேதவேன உனக்கு மகிைமயுமாயிருப்பார்.

20 உனது சூரியன் மீண்டும் அஸ்தமிக்காது.
உனது சந்திரன் மீண்டும் மைறயாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தேர என்ெறன்றும் உன்
ெவளிச்சமாய் இருப்பார்!
உனது துக்கத்திற்குரிய காலம் முடிந்துவிட்டது.

21 “உனது ஜனங்கள் அைனவரும் நல்லவர்கள்
ஆவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் பூமிைய என்ெறன்றும்

ெபறுவார்கள்.
நான் அந்த ஜனங்கைளப் பைடத்ேதன்.
அவர்கள் அற்புதமான ெசடிகள். நான் அவர்கைள

எனது ைககளினால் பைடத்ேதன்.
22 மிகச் சிறிய குடும்பம்கூட மிகப்ெபரிய
ேகாத்திரமாக வளரும்.
சிறிய குடும்பங்கள் வலிைம மிகுந்த நாடாகும்.
காலம் சரியாகும்ேபாது நான் சீக்கிரமாய் வருேவன்.
நான் இவற்ைறெயல்லாம் நடக்கும்படிச்

ெசய்ேவன்.”

விடுதைலப்பற்றிய கர்த்தருைடய ெசய்தி

கர்த்தருைடய ஊழியன் கூறுகிறான்,
“எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர், என் மீது
அவருைடய ஆவிைய ைவத்தார். ேதவன்

என்ைன ஏைழ ஜனங்களுக்கு நற்ெசய்திகைளச்
ெசால்லவும், துக்கமுள்ளவர்களுக்கு
ஆறுதலளிக்கவும் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
கட்டப்பட்டவர்களிடம் அவர்கள் விடுதைல
ெசய்யப்படுகிறார்கள் என்றும் சிைறப்பட்டவர்களிடம்
அவர்கள் விடுதைல ெசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்
என்றும் ெசால்ல ேதவன் என்ைன அனுப்பினார். 2

கர்த்தர் எப்ெபாழுது தமது தயைவக் காட்டுவார்
என்று ெதரிவிக்க ேதவன் என்ைன அனுப்பினார்.
ேதவன் எப்ெபாழுது தீயவர்கைளத் தண்டிப்பார்
என்பைதத் ெதரிவிக்க ேதவன் என்ைன அனுப்பினார்.
துக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க ேதவன்
என்ைன அனுப்பினார். 3 சீேயானிலுள்ள துக்கப்பட்ட
ஜனங்களிடம் ேதவன் என்ைன அனுப்பினார். நான்
அவர்கைளக் ெகாண்டாட்டத்திற்கு தயார்

ெசய்ேவன். நான் அவர்கள் தைலயிலிருந்து
சாம்பைல எடுத்துவிட்டு அவர்களுக்கு கிரீடத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களின் துக்கத்ைத
எடுத்துவிட்டு மகிழ்ச்சியின் எண்ெணையக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களின் துயரத்ைத
எடுத்துவிட்டு ெகாண்டாட்டத்தின் ஆைடகைளக்
ெகாடுப்ேபன். நான் ‘நல்ல மரங்கள்’ என்றும்
‘கர்த்தருைடய அற்புதமான ெசடிகள்’ என்றும் அந்த
ஜனங்களுக்குப் ெபயரிட ேதவன் என்ைன
அனுப்பினார்.”

4 “அந்தக் காலத்தில், அழிந்த பைழய நகரங்கள்
மீண்டும் கட்டப்படும். அைவ ஆரம்பத்தில்
இருந்ததுேபாலேவ புதியதாக்கப்படும். பற்பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிக்கப்பட்ட நகரங்கள்
எல்லாம் புதியைவேபாலக் கட்டப்படும்.

5 “பிறகு, உனது பைகவர்கள் உன்னிடம் வந்து
உன் ஆடுகைளக் ேமய்ப்பார்கள். உனது
பைகவர்களின் பிள்ைளகள் உனது வயல்களிலும்
ேதாட்டங்களிலும் ேவைல ெசய்வார்கள். 6

‘கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கள்’ என்றும், ‘நமது
ேதவனுைடய ஊழியர்கள்’ என்றும் நீங்கள்
அைழக்கப்படுவீர்கள். பூமியின் அைனத்து
நாடுகளிலுமுள்ள ெசல்வங்களும் உனக்கு வரும். நீ
இவற்ைறப் ெபற்றைதப்பற்றி ெபருைம அைடவாய்.

7 “கடந்த காலத்தில், மற்றவர்கள் உன்ைன
அவமானப்படுத்தி, உன்மீது ெகட்டவற்ைறச்
ெசான்னார்கள். மற்ற எந்த ஜனங்கைளயும் விட நீ
மிகுதியாக அவமானப்பட்டாய். எனேவ, இரண்டு
மடங்கு மிகுதியாகப் ெபறுவாய். நீ என்ெறன்றும்
மகிழ்ச்சிையப் ெபறுவாய். 8 இது ஏன் நடக்கும்?
ஏெனன்றால், நாேன கர்த்தர்! நான் நியாயத்ைத
ேநசிக்கிேறன். நான் திருட்ைடயும் தவறான
அைனத்ைதயும் ெவறுக்கிேறன். எனேவ, நான்
ஜனங்களுக்குரிய சம்பளத்ைத அவர்களுக்கு
ெகாடுப்ேபன். நான் எனது ஜனங்கேளாடு ஒரு
உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்குமாகச்
ெசய்ேவன். 9 அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் எனது ஜனங்கைள அறிவார்கள்.
எனது நாட்டிலுள்ள பிள்ைளகைள ஒவ்ெவாருவரும்
அறிவார்கள். அவர்கைளப் பார்க்கிற எவரும் கர்த்தர்
அவர்கைள ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பைத அறிவார்கள்.”

ேதவனுைடய ஊழியர் இரட்சிப்ைபயும்
நன்ைமையயும் ெகாண்டுவருவார்

10 “கர்த்தர் என்ைன மிக, மிக
மகிழ்ச்சியுைடயவராகச் ெசய்கிறார்.
என் ேதவனுக்குள் என் ஆத்துமா

மகிழ்ச்சியைடகிறது.
கர்த்தர் இரட்சிப்பாகிய ஆைடைய என் ேமல்
அணிவிக்கிறார்.
அந்த ஆைடகள் திருமணத்தில் ஒருவன் அணிகிற

ெமன்ைமயான ஆைடையப்ேபான்றது.
கர்த்தர் என்மீது நீதியின் சால்ைவைய
அணிவிக்கிறார்.
அச்சால்ைவ மணமகளும், மணமகனும்

திருமணத்தில் அணியும் அழகிய
ஆைடையப்ேபான்றது.

11 தாவரங்கள் வளர பூமி காரணமாக இருந்தது.
ஜனங்கள் ேதாட்டத்தில் விைதகைளத்

தூவினார்கள்.
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ேதாட்டம் அந்த விைதகைள வளர ைவத்தது. அேத
வழியில் கர்த்தர் நீதிைய வளரச் ெசய்வார்.
அைனத்து நாடுகளிலும் கர்த்தர் துதிைய வளரச்

ெசய்வார்.”

புதிய எருசேலம்: நீதி முழுைமயாக உள்ள நகரம்

“சீேயாைன நான் ேநசிக்கிேறன்.
எனேவ, நான் ெதாடர்ந்து அவளுக்காகப்

ேபசுேவன்.
எருசேலைம நான் ேநசிக்கிேறன்.
எனேவ, நான் ேபசுவைத நிறுத்தமாட்ேடன்.
பிரகாசமான ெவளிச்சத்ைதப்ேபான்று நன்ைம
ஒளிவீசும்வைர ேபசுேவன்.
இரட்சிப்பானது சுவாைலையப்ேபான்று

எரியும்வைர ேபசுேவன்.
2 பிறகு, அைனத்து நாடுகளும் உன் நன்ைமையப்
பார்க்கும்.
அைனத்து ராஜாக்களும் உனது மகிைமையக்

காண்பார்கள்.
பிறகு நீ புதிய ெபயைரப் ெபறுவாய்.
கர்த்தர் அவராகேவ ஒரு புதிய ெபயைரக்

ெகாடுப்பார்.
3 கர்த்தர் உன்ைனப்பற்றி மிகவும் ெபருைம
ெகாள்வார்.
நீ கர்த்தருைடய ைகயில் உள்ள அழகான

கிரீடத்ைதப்ேபால் இருப்பாய்.
4 ‘ேதவனால் ைகவிடப்பட்ட ஜனங்கள்’ என்று
மீண்டும் நீங்கள் அைழக்கப்படமாட்டீர்கள்.

‘ேதவன் அழித்த நாடு’ என்று உனது நாடு மீண்டும்
அைழக்கப்படாது.
‘ேதவன் ேநசிக்கும் ஜனங்கள்’ என்று நீங்கள்
அைழக்கப்படுவீர்கள்.

‘ேதவனுைடய மணமகள்’ என்று உனது நாடு
அைழக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் உன்ைன ேநசிக்கிறார்.
உனது நாடு அவருக்கு உரியதாகும்.

5 ஒரு இைளஞன் ஒரு ெபண்ைண
ேநசிக்கும்ேபாது அவைள மணக்கிறான்.
அவள் அவனது மைனவி ஆகிறாள்.
அேத வழியில் உனது நாடு உனது பிள்ைளகளுக்கு
உரியதாகும்.
ஒருவன் தன் புதிய மைனவிேயாடு மிக

மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதுேபால உன் ேதவன்
உன்ேனாடு மகிழ்ச்சியாய் இருப்பார்.”

6 எருசேலேம! உனது மதில்களில் காவலர்கைள
(தீர்க்கதரிசிகள்) ைவப்ேபன்.
அந்தக் காவலர்கள் ெமௗனமாக

இருக்கமாட்டார்கள்!
அவர்கள் இரவும் பகலும் ெஜபம் ெசய்வார்கள்!
காவலர்கேள! நீங்கள் கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும்.
அவரது வாக்குறுதிைய நீ அவருக்கு நிைனவுறுத்த

ேவண்டும்.
எப்ெபாழுதும் ெஜபத்ைத நிறுத்தாேத.

7 அவர் எருசேலைம மாநகரமாகச் ெசய்து,
பூமியில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் துதிக்கும்
வைரயில்
கர்த்தரிடம் நீ ெஜபம் ெசய்யேவண்டும்.

8 கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதிச் ெசய்தார். கர்த்தர் தன்
ெசாந்த வல்லைமையச் சான்றாகப்
பயன்படுத்தினார்.
கர்த்தர் தன் வாக்குறுதிையக் காப்பாற்ற தனது

வல்லைமையப் பயன்படுத்துவார்.
கர்த்தர் ெசான்னார், “உங்கள் உணைவ உங்கள்
பைகவர்களுக்கு மீண்டும் ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று
வாக்களிக்கிேறன்.
நீங்கள் உருவாக்கிய திராட்ைசரசத்ைத உங்கள்

பைகவர்கள் மீண்டும் எடுத்துக்ெகாள்ள
விடமாட்ேடன் என்று வாக்களிக்கிேறன்.

9 உணைவச் ேசகரிக்கிறவன் அதைன
உண்ணுவான் அவன் கர்த்தைரத் துதிப்பான்.
திராட்ைசையச் ேசகரிக்கிறவன் அந்தத்

திராட்ைசயிலிருந்து ரசத்ைதக் குடிப்பான், எனது
பரிசுத்த ேதசங்களில் இைவ அைனத்தும்
உண்ைமயில் நடக்கும்.”

10 வாசல்கள் வழியாக வாருங்கள்.
ஜனங்களுக்காகப் பாைதையச்

சுத்தப்படுத்துங்கள்.
சாைலையத் தயார் ெசய்யுங்கள்.
சாைலயிலுள்ள கற்கைள அப்புறப்படுத்துங்கள்

ஜனங்களுக்கு அைடயாளமாகக் ெகாடிைய
ஏற்றுங்கள்.

11 கவனியுங்கள்! ெதாைலதூர நாடுகளிலுள்ள
ஜனங்கேளாடு கர்த்தர் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்.

“சீேயான் ஜனங்களிடம் கூறு:
‘பார், உன் இரட்சகர் வருகிறார்.
அவர் உனக்குரிய விருதிைனக் ெகாண்டு

வருகிறார். அவர் அவேராடு அவ்விருதிைனக்
ெகாண்டு வருகிறார்.’”

12 “பரிசுத்தமான ஜனங்கள்” “கர்த்தருைடய
இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள்” என்று அவரது
ஜனங்கள் அைழக்கப்படுவார்கள்:

“ேதவன் விரும்பும் நகரம்” “ேதவேனாடு இருக்கிற
நகரம்” என்று எருசேலம் அைழக்கப்படும்.

கர்த்தர் தம் ஜனங்கைள நியாயந்தீர்க்கிறார்

ஏேதாமிலிருந்து வந்துெகாண்டிருக்கிற
இவன் யார்?
அவன் ேபாஸ்றாவிலிருந்து வருகிறான்.

அவனது ஆைடகள் கட்டிச் சிவப்பாக உள்ளது.
அவனது ஆைடகள் மகத்துவமாய் உள்ளது.
அவன் ெபரும் வல்லைமேயாடு உயரமாக
நடந்துெகாண்டிருக்கிறான்.
அவன், “உன்ைனக் காக்கும் வல்லைம என்னிடம்

உள்ளது. நான் உண்ைமையப் ேபசுகிேறன்”
என்கிறான்.

2 “உனது ஆைடகள் ஏன் சிவப்பாக உள்ளன?
அைவ, திராட்ைசைய ரசமாக்குகிற இடத்தில்

நடந்து வந்தவைனப்ேபான்றுள்ளன.”
3 அவன் பதில் கூறுகிறான், “நான் திராட்ைசரச
ஆைல வழியாக நடந்ேதன்.
எவரும் எனக்கு உதவவில்ைல.
நான் ேகாபமாக இருக்கிேறன். நான்
திராட்ைசகளுக்குேமல் நடந்ேதன்.
அதன் சாறு என் ஆைடகள் ேமல் ெதளித்தது.

எனேவ, எனது ஆைடகள் அழுக்காக உள்ளன.
4 ஜனங்கைளத் தண்டிக்க நான் ஒரு காலத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிேறன்.
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இப்ேபாது, எனது ஜனங்கைளக் காப்பாற்றவும்,
பாதுகாக்கவும் உரிய ேநரம் வந்துள்ளது.

5 நான் சுற்றிலும் பார்த்ேதன். ஆனால் எவரும்
எனக்கு உதவுவைதக் காணவில்ைல.
எவரும் எனக்கு உதவவில்ைல என்று நான்

ஆச்சரியப்பட்ேடன்.
எனேவ, என் ஜனங்கைளக் காப்பாற்ற
என் ெசாந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்திேனன்,

என் ேகாபம் என்ைனத் தாங்கினது.
6 நான் ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது, நான்
ஜனங்கைள மிதித்ேதன்.
என் ேகாபம் அதிகமானபடியால் அவர்கைளத்

தண்டித்ேதன்.
நான் அவர்களது இரத்தத்ைதத் தைரயில்

ஊற்றிேனன்.”

கர்த்தர் அவரது ஜனங்களிடம் தயேவாடு இருக்கிறார்
7 கர்த்தர் தயவாக இருக்கிறார் என்று
நிைனவுெகாள்ேவன்.
கர்த்தைரத் துதிக்க நான் நிைனவுெகாள்ேவன்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் குடும்பத்திற்குப் பல
நல்லவற்ைறக் ெகாடுத்தார்.
கர்த்தர் எங்கேளாடு மிகத் தயேவாடு

இருந்திருக்கிறார். கர்த்தர் எங்களிடம் இரக்கம்
காட்டினார்.

8 கர்த்தர், “இவர்கள் என்னுைடய ஜனங்கள்.
இவர்கள் என்னுைடய ெமய்யான பிள்ைளகள்”

என்றார்.
எனேவ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளக்

காப்பாற்றினார்.
9 ஜனங்களுக்கு நிைறய துன்பங்கள் இருந்தன.
ஆனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு எதிராக இல்ைல.
கர்த்தர் ஜனங்கைள ேநசித்தார். அவர்களுக்காக
வருத்தப்பட்டார்.
எனேவ கர்த்தர் அவர்கைளக் காப்பாற்றினார்.
அவர் தமது சிறப்பான தூதைன அவர்கைளக்
காப்பாற்ற அனுப்பினார்.
கர்த்தர் என்ெறன்றும் அவர்களிடம்

அக்கைறெகாண்டார்.
கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்காக

அக்கைறெகாள்வைத நிறுத்த விரும்பவில்ைல.
10 ஆனால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகத்
திரும்பினார்கள்.
ஜனங்கள் அவரது பரிசுத்த ஆவிைய வருந்தும்படி

ெசய்தனர்.
எனேவ, கர்த்தர் அவர்களின் பைகவரானார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்கு எதிராகப்ேபாராடினார்.

11 ஆனால், கர்த்தர் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு
என்ன நடந்தது என்பைத இப்ேபாதும்
நிைனவுெகாள்கிறார்.
அவர் ேமாேசையயும் அவரது ஜனங்கைளயும்

நிைனவுெகாள்கிறார்.
கடல்வழியாக ஜனங்கைளக் ெகாண்டுவந்தவர்
கர்த்தர் ஒருவேர.
கர்த்தர் தம் மந்ைதகைள (ஜனங்கள்) வழிநடத்த

ேமய்ப்பர்கைளப் (தீர்க்கதரிசிகைள)
பயன்படுத்தினார்.
ஆனால் இப்ேபாது, ேமாேசயில் தன் ஆவிைய

ைவத்தவர் எங்ேக இருக்கிறார்?

12 கர்த்தர் ேமாேசைய அவரது வலது ைகயால் வழி
நடத்தினார்.
கர்த்தர் ேமாேசைய வழிநடத்த அவரது அற்புத

வல்லைமையப் பயன்படுத்தினார்.
கர்த்தர் தண்ணீைரப் பிரித்தார்.
அதனால் ஜனங்கள் கடல் வழியாக

நடக்கமுடிந்தது.
கர்த்தர் இப்ெபருஞ் ெசயைலக் ெசய்ததின்

மூலமாக தனது நாமத்ைத நித்திய
புகழுக்குரியதாக்கினார்.

13 கர்த்தர் ஜனங்கைள ஆழமான கடல் வழியாக
நடத்தினார்.
ஜனங்கள் கீேழ விழாமல் பாைலவனத்தின் வழியாக

ஒரு குதிைர ெசல்வதுேபால் ெசன்றனர்.
14 ஒரு பசு வயலில் நடந்து ெசல்லும்ேபாது அது
கீேழ விழாது.
அேதேபான்று ஜனங்கள் கடல்

வழியாகப்ேபாகும்ேபாது கீேழ விழவில்ைல.
கர்த்தருைடய ஆவி ஜனங்கைள ஒரு
ஓய்விடத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றது.
ஜனங்கள் முழுேநரமும் பாதுகாப்பாக இருந்தனர்.
கர்த்தாேவ, அதுதான் நீர் உமது ஜனங்கைள
நடத்திய வழி.
நீர் ஜனங்கைள வழிநடத்தினீர். நீர் உமது

நாமத்ைத அற்புதமாக்கினீர்!

அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ ேதவனிடம் ஒரு ெஜபம்
15 கர்த்தாேவ! வானத்திலிருந்து கீேழ பாரும்!
இப்ெபாழுது, நிகழ்ந்துெகாண்டிருப்பவற்ைறப்

பாரும்!
பரேலாகத்திலுள்ள உமது ெபருைமயும்.
பரிசுத்தமும் ெகாண்ட வீட்டிலிருந்து என்ைனப்
பாரும்!
என் மீதிருந்த உமது பலமான அன்பு எங்ேக? உமது

ஆழத்திலிருந்து வரும் வல்லைமயான உமது
ேவைலகள் எங்ேக?
எனக்கான உமது இரக்கம் எங்ேக?
என்னிடமிருந்து உமது கருைணைய ஏன்

மைறத்தீர்?
16 பாரும். நீர் எமது தந்ைத!
எங்கைள ஆபிரகாம் அறியமாட்டார்.
இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எங்கைள அைடயாளம்

காணவில்ைல.
கர்த்தாேவ, நீர் எமது தந்ைத.
எங்கைள எப்ேபாதும் காப்பாற்றுகிறவர் நீர்

ஒருவேர.
17 கர்த்தாேவ, எங்கைள நீர் ஏன் உம்மிடமிருந்து
தள்ளுகிறீர்.
உம்ைமப் பின்ெதாடர்வைத நீர் ஏன்

கடினமாக்கினீர்?
கர்த்தாேவ எங்களிடம் திரும்பி வாரும்.
நாங்கள் உமது ஊழியர்கள்.
எங்களிடம் வந்து எங்கைளக் காப்பாற்றும்.
எங்கள் குடும்பங்களும் உம்ைமச் சார்ந்தது.

18 உமது பரிசுத்தமான ஜனங்கள் அவர்களின்
நாடுகளில் ெகாஞ்சம் காலேம வாழ்ந்தார்கள்.
பிறகு எங்கள் பைகவர்கள் உமது பரிசுத்தமான

ஆலயத்ைத மிதித்தனர்.
19 சிலர் உம்ைமப் பின்பற்றவில்ைல.
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அந்த ஜனங்கள் உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படவில்ைல.
நாங்களும் அந்த ஜனங்கைளப்ேபால் இருந்ேதாம்.

நீர் வானங்கைளக் கிழித்து திறந்து
பூமிக்கு இறங்கி வந்தால், பிறகு எல்லாம்

மாறும்.
உமக்கு முன்னால் மைலகள் உருகிப்ேபாகும்.

2 மைலகள் புதர் எரிவதுேபால எரிந்து வரும்.
தண்ணீர் ெநருப்பில் ெகாதிப்பதுேபால மைலகள்

ெகாதிக்கும்.
பிறகு, உமது பைகவர்கள் உம்ைமப்பற்றிக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் உம்ைமப் பார்க்கும்ேபாது அைனத்து

நாடுகளும் அச்சத்தால் நடுங்கும்.
3 ஆனால், நாங்கள் உண்ைமயில் நீர் இவற்ைறச்
ெசய்வைத விரும்பவில்ைல.
மைலகள் உமக்கு முன்னால் உருகிப்ேபாகும்.

4 உமது ஜனங்கள் என்ெறன்றும் உம்ைம
உண்ைமயில் கவனிக்கவில்ைல.
உமது ஜனங்கள் நீர் ெசான்னைதெயல்லாம்

என்ெறன்றும் ேகட்கவில்ைல.
உம்ைமப்ேபான்ற ேதவைன எவரும் காணவில்ைல.
ேவறு ேதவன் இல்ைல, நீர் மட்டுேம.
ஜனங்கள் ெபாறுைமயாய் இருந்தால், நீர்

அவர்களுக்கு உதவும்படி காத்திருந்தால், பிறகு நீர்
அவர்களுக்காகப் ெபருஞ் ெசயைலச் ெசய்வீர்.

5 நீர் நன்ைம ெசய்வதில் மகிழ்ச்சி அைடகிற
ஜனங்கேளாடு இருக்கிறீர்.
அந்த ஜனங்கள் உமது வாழ்க்ைக வழிைய

நிைனவுெகாள்கிறார்கள்.
ஆனால் பாரும்! கடந்த காலத்தில் நாங்கள் உமக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்.
எனேவ நீர் எங்கேளாடு ேகாபமுற்றீர்.
இப்ேபாது, நாங்கள் எப்படி காப்பாற்றப்படுேவாம்?

6 நாங்கள் பாவத்தால் அழுக்காகியுள்ேளாம்.
எங்களது அைனத்து நன்ைமகளும் பைழய

அழுக்கு ஆைடேபான்று உள்ளன.
நாங்கள் ெசத்துப்ேபான
இைலகைளப்ேபான்றுள்ேளாம்.
எங்கள் பாவங்கள் காற்ைறப்ேபால எங்கைள

அடித்துச் ெசல்லும்.
7 யாரும் உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ளவில்ைல.
உமது நாமத்தின்மீது நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல.
உம்ைமப் பின்பற்ற நாங்கள் ஊக்கமுள்ளவர்களாக
இல்ைல.
எனேவ நீர் எங்களிடமிருந்து திரும்பிவிட்டீர்.
எங்கள் பாவங்களினிமித்தம்
உமக்கு முன்பு நாங்கள் உதவியற்று இருக்கிேறாம்.

8 ஆனால் கர்த்தாேவ! நீர் எங்களது தந்ைத.
நாங்கள் களிமண்ைணப்ேபான்றவர்கள்.
நீர் தான் குயவர்.
எங்கள் அைனவைரயும் உமது ைககள் ெசய்தன.

9 கர்த்தாேவ! எங்கேளாடு ெதாடர்ந்து
ேகாபங்ெகாள்ளேவண்டாம்.
நீர் என்ெறன்றும் எமது பாவங்கைள

நிைனவுெகாள்ளேவண்டாம்.
தயவுெசய்து எங்கைளப் பாரும்!
நாங்கள் உமது ஜனங்கள்.

10 உமது பரிசுத்தமான நகரங்கள் காலியாக
உள்ளன.

இப்ெபாழுது, அந்நகரங்கள்
வனாந்திரங்கைளப்ேபான்றுள்ளன.
சீேயான் ஒரு வனாந்திரம். எருசேலம்

அழிக்கப்படுகிறது.
11 பரிசுத்த ஆலயத்தில் உம்ைம எங்கள்
முற்பிதாக்கள் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
அந்த ஆலயம் எங்களுக்கு மிக உயர்வானது.
எங்களது பரிசுத்தமான ஆலயம் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டது.
எங்களுக்கிருந்த நற்ெசயல்கள் எல்லாம்

இப்ெபாழுது அழிக்கப்பட்டன.
12 இைவயைனத்தும் எப்ெபாழுதும் எங்களிடம்
அன்பு காட்டுவதிலிருந்து உம்ைம விலக்குேமா?
நீர் ெதாடர்ந்து எதுவும் ேபசாமல் இருப்பீேரா?
நீர் என்ெறன்றும் எங்கைளத் தண்டிப்பீேரா?

ேதவைனப்பற்றி அைனவரும் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்

கர்த்தர் கூறுகிறார், “என்னிடம்
ஆேலாசைன ேகட்க வராதவர்களுக்கும்
நான் உதவிேனன். ஜனங்கள் என்ைனத்

ேதடாமல் இருந்தும் கண்டுெகாண்டார்கள். எனது
ெபயரால் அைழக்கப்பட தகுதியற்ற ஜனங்களிடமும்
நான் ேபசிேனன். ‘இேதா நான் இங்ேக
இருக்கிேறன்’ என்று ெசான்ேனன்”

2 “எனக்கு எதிராகத் திரும்பிய ஜனங்கைள நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக நின்ேறன். என்னிடம்
வருகின்ற ஜனங்களுக்காக நான் காத்திருந்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து நன்ைமயற்ற வழியில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்களின் இதயங்கள்
விரும்பிய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தனர். 3 அந்த
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் என் முன்னால் இருந்து
என்ைனக் ேகாபமூட்டுகின்றனர். அந்த ஜனங்கள்
சிறப்பான ேதாட்டங்களில் பலி ெகாடுக்கிறார்கள்.
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கிறார்கள். 4 அந்த
ஜனங்கள் கல்லைறகளுக்கு இைடயில்
அமர்கிறார்கள். மரித்த ஜனங்களிடமிருந்து ெசய்தி
வரும் என்று காத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் மரித்த
உடல்களுக்கு இைடயில் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள்
பன்றி இைறச்சிையத் தின்கிறார்கள். அவர்களின்
கத்திகளும் கரண்டிகளும் அழுகிய இைறச்சியால்
அசுத்தமாயின. 5 ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
மற்றவர்களிடம், ‘என்னருகில் வராதீர்கள். நான்
உன்ைனச் சுத்தம் ெசய்யும்வைர என்ைனத்
ெதாடாதீர்கள்,’ என்கின்றனர். அந்த ஜனங்கள் என்
கண்களில் படியும் புைகையப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்களின் ெநருப்பு எப்ெபாழுதும் எரிகிறது.”

இஸ்ரேவல் தண்டிக்கப்படேவண்டும்
6 “பார்! இங்ேக, ெசலுத்தப்பட
ேவண்டியவற்றுக்கான பத்திரம் உள்ளது. உங்கள்
பாவங்களுக்கு நீர் குற்ற உணர்வுெகாள்வதாக
இந்தப் பத்திரம் காட்டுகிறது. நான், இந்தப்
பத்திரத்திற்குரியைதச் ெசலுத்தும்வைர அைமதியாக
இருக்கமாட்ேடன். உன்ைனத் தண்டிப்பதன் மூலம்
இந்தப் பத்திரத்ைதச் ெசலுத்துேவன். 7 உனது
பாவங்களும், உனது முன்ேனார்களின் பாவங்களும்
ஒன்றுேபால்தான் உள்ளன. உங்கள் முற்பிதாக்கள்
மைலகளில் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தேபாது
இந்தப் பாவங்கைளச் ெசய்தனர். அம்மைலகளில்
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அவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்தினர். நான்
அவர்கைள முதலில் தண்டித்ேதன். அவர்களுக்கு
ஏற்ற தண்டைனேய நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்.”

8 கர்த்தர் கூறுகிறார், “ஒரு திராட்ைசக் குைலயில்
இரசம் காணப்படும்ேபாது, ஜனங்கள் இரசத்ைதப்
பிழிந்ெதடுப்பார்கள். ஆனால், அவர்கள்
திராட்ைசைய முழுைமயாக அழிப்பதில்ைல.
அவர்கள் இைதச் ெசய்கின்றனர். ஏெனன்றால்,
அந்தத் திராட்ைசகள் ேமலும் பயன்படுத்தப்படும்.
நான் இதைனேய என் ஊழியர்களுக்கும் ெசய்ேவன்.
நான் அவர்கைள முழுைமயாக அழிக்கமாட்ேடன். 9

யாக்ேகாபின் (இஸ்ரேவல்) ஜனங்களில் சிலைரப்
பாதுகாப்ேபன். யூதாவிலுள்ள சில ஜனங்கள் எனது
மைலையப் ெபறுவார்கள். அங்ேக என் ஊழியர்கள்
வாழ்வார்கள். அங்ேக வாழும் ஜனங்கைள நான்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். 10 பிறகு, சாேரான் சமெவளி
ஆடுகளுக்கான ேமய்ச்சல் நிலமாகும். ஆேகாரின்
பள்ளத்தாக்கு மாடுகளுக்கான ஓய்விடமாகும். இைவ
அைனத்தும் எனது ஜனங்களுக்காக என்ைனத்
ேதடுகிற ஜனங்களுக்கு உரியைவயாகும்.

11 “ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைரவிட்டு விலகினீர்கள்.
எனேவ, நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் எனது
பரிசுத்தமான மைலைய மறந்துவிட்டீர்கள். நீங்கள்
அதிர்ஷ்டத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்பித்தீர்கள்.
நீங்கள் விதி என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்தின் முன்பு
உணவு மற்றும் பான பலிகைள பைடத்து, அைதச்
சார்ந்து இருக்கிறீர்கள. 12 ஆனால், உங்கள்
எதிர்காலத்ைத நான் தீர்மானித்துவிட்ேடன். நீங்கள்
வாளால் ெகால்லப்படுவீர்கள் என்று நான்
தீர்மானித்ேதன். நீங்கள் அைனவரும்
ெகால்லப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால், நான் உங்கைள
அைழத்ேதன். ஆனால், எனக்குப் பதில் ெசால்ல
மறுத்தீர்கள். நான் உங்கேளாடு ேபசிேனன். நீங்கள்
கவனிக்கவில்ைல. நான் தீைம என்று ெசான்னைத
நீங்கள் ெசய்தீர்கள். நான்
விரும்பாதவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் ெசய்ய முடிவு
ெசய்தீர்கள்.”

13 எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.
“எனது ஊழியர்கள் உண்பார்கள்.
ஆனால் தீயவர்களாகிய நீங்கள் பட்டினியாக

இருப்பீர்கள்.
எனது ஊழியர்கள் குடிப்பார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகிய நீங்கள் தாகமாய்

இருப்பீர்கள்.
எனது ஊழியர்கள் மகிழ்வார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகிய நீங்கள் அவமானம்

அைடவீர்கள்.
14 எனது ஊழியர்கள் தம் இதயங்களில் நன்ைம
ெகாண்டுள்ளனர்.
எனேவ, அவர்கள் மகிழ்வார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகிய நீங்கள் கதறுவீர்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் இதயங்களில் உள்ள

உங்கள் ஆவி உைடக்கப்படும்.
நீங்கள் வருத்தம்ெகாள்வீர்கள்.

15 எனது ஊழியர்களுக்கு உங்கள் ெபயர்கள்
ெகட்ட வார்த்ைதகைளப்ேபால இருக்கும்.”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உங்கைளக்

ெகால்வார்.

அவர் தம் ஊழியர்கைளப் புதிய ெபயரால்
அைழப்பார்.

16 “ஜனங்கள் இப்ேபாது பூமியிலிருந்து
ஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்கின்றனர்.
ஆனால் எதிர்காலத்தில், அவர்கள்

நம்பிக்ைகக்குரிய ேதவனிடமிருந்து
ஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்பார்கள்.
இப்ெபாழுது ஜனங்கள் வாக்குறுதிச் ெசய்யும்ேபாது,
பூமியின் வல்லைமைய நம்புகின்றனர்.
ஆனால் எதிர்காலத்தில், அவர்கள்

நம்பிக்ைகக்குரிய ேதவன் மீது நம்பிக்ைக
ைவப்பார்கள்.
ஏெனன்றால் கடந்தகாலத்தில் உள்ள துன்பங்கள்
எல்லாம் மறக்கப்படும்.
என் ஜனங்கள் இந்தத் துன்பங்கைளெயல்லாம்

மீண்டும் நிைனக்கேவமாட்டார்கள்.”

புதிய காலம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது
17 “நான் புதிய வானத்ைதயும், புதிய பூமிையயும்
பைடப்ேபன்.
ஜனங்கள் கடந்த காலத்ைத
நிைனக்கமாட்டார்கள்.
அவற்றில் எைதயும் அவர்கள்

நிைனக்கமாட்டார்கள்.
18 எனது ஜனங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்பார்கள்.
அவர்கள் என்றும் என்ெறன்றும் மகிழ்ச்சிேயாடு

இருப்பார்கள்.
நான் என்ன ெசய்யப்ேபாகிேறன்?
நான் மகிழ்ச்சி நிைறந்த ஒரு எருசேலைம

உருவாக்குேவன்.
அவர்கைள மகிழ்ச்சி நிைறந்த ஜனங்கள்

ஆக்குேவன்.
19 “பிறகு, நான் எருசேலேமாடு மகிழ்ச்சியாக
இருப்ேபன்.
நான் என் ஜனங்கேளாடு மகிழ்ச்சியாக

இருப்ேபன்.
அந்த நகரத்தில் மீண்டும் அழுைகயும் துக்கமும்

இராது.
20 இனி ஒருேபாதும் ஒரு குழந்ைத பிறந்தவுடன்
மரிக்காது.
இனி நகரத்தில் எவரும் குறுகிய வாழ்வுடன்

மரிக்கமாட்டார்கள்.
ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் நீண்ட காலம் வாழும்.
ஒவ்ெவாரு வேயாதிகனும் நீண்ட காலம் வாழ்வான்.

100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒருவன் இைளஞன் என்று
அைழக்கப்படுவான்.
பாவம் ெசய்தவன் 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும்

வாழ்வு முழுவதும் துன்பத்ைத அைடவான்.
21 “அந்த நகரத்தில், ஒருவன் வீடுகட்டினால் அவன்
அங்ேக வாழ்வான்.
ஒருவன் திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத ைவத்தால்,

அவன் அந்தத் ேதாட்டத்திலிருந்து திராட்ைசகைள
உண்பான்.

22 மீண்டும் ஒருவன் வீடுகட்ட இன்ெனாருவன்
அதில் குடிேயறமாட்டான்.
மீண்டும் ஒருவன் திராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத

அைமக்க இன்ெனாருவன் பழம் உண்ணமாட்டான்.
எனது ஜனங்கள் மரங்கள் வாழும்மட்டும்
வாழ்வார்கள்.
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நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஜனங்கள் தாங்கள்
ெசய்தவற்ைற அனுபவித்து மகிழ்வார்கள்.

23 ெபறும் குழந்ைத மரித்துப்ேபாவதற்காக
இனிேமல் ெபண்கள் பிரசவிக்கமாட்டார்கள்.
பிரசவத்தின்ேபாது என்ன ஆகுேமா என்று
ெபண்கள் இனிேமல் பயப்படமாட்டார்கள்.
எனது அைனத்து ஜனங்களும் அவர்களது

பிள்ைளகளும் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.
24 அவர்கள் ேகட்பதற்கு முன்ேப அவர்களுக்கு
என்ன ேதைவ என்று நான் அறிேவன்.
அவர்கள் ேகட்டு முடிப்பதற்குள்ளாக நான்

அவர்களுக்கு உதவுேவன்.
25 ஓநாயும் ஆட்டுக் குட்டிகளும் ேசர்ந்து புல்ேமயும்.
சிங்கங்கள் மாடுகேளாடு ேசர்ந்து ைவக்ேகாைல

உண்ணும்.
எனது பரிசுத்தமான மைலயில் தைரயில் உள்ள
பாம்பு யாைரயும் பயப்படுத்தாது.
அது எவைரயும் தீண்டாது” கர்த்தர் இைவ

அைனத்ைதயும் கூறினார்.

அைனத்து ேதசங்கைளயும் ேதவன் நியாயம் தீர்ப்பார்

கர்த்தர் ெசால்கிறது இதுதான், “வானங்கள்
என்னுைடய சிங்காசனம்.
பூமி எனது பாதப்படி.

எனேவ, எனக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட முடியுெமன்று நீ
நிைனக்கிறாயா? முடியாது. உன்னால் முடியாது!
நான் ஓய்ெவடுக்கும் இடத்ைத உன்னால்

ெகாடுக்கமுடியுமா? உன்னால் முடியாது!
2 நாேன எனக்கு இவற்ைறெயல்லாம்
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அைனத்தும் இங்ேக உள்ளன.
ஏெனன்றால், நான் இவற்ைறப் பைடத்ேதன்.”
கர்த்தர்தாேம இவற்ைறக் கூறினார்.

“எனக்கு ெசால், நான் எந்த ஜனங்கைளப்
பாதுகாக்கேவண்டும்.
ஏைழகைளயும், துயரப்படுபவர்கைளயும்

பாதுகாக்கிேறன்.
எளியவர்களுக்காகவும்,
துயரப்படுபவர்களுக்காகவும் ெபாறுப்ேபற்கிேறன்.
எனது வார்த்ைதகளுக்குக் கட்டுப்படுகிற

ஜனங்கைள நான் பாதுகாக்கிேறன்.
3 சில ஜனங்கள் காைளகைளப் பலியிடுகிறார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் ஜனங்கைளயும் அடிக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ஆடுகைளப் பலியாகக்
ெகாடுக்கிறார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் நாய்களின் கழுத்துகைளயும்

உைடக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பன்றியின் இரத்தத்ைதயும் எனக்கு
பலியாகச் ெசலுத்துகிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க

நிைனவுெகாள்வார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் தமது பயனற்ற விக்கிரகங்கைள
ேநசிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் எனது வழிைய அல்ல.
தங்கள் ெசாந்த வழிையேய ேதர்ந்து எடுப்பார்கள்.
அவர்கள் தங்களது பயங்கரமான விக்கிரகங்கைள

ேநசிக்கிறார்கள்.
4 எனேவ, நான் அவர்களது தந்திரங்கைளேய
பயன்படுத்த முடிவு ெசய்ேதன்.

அதாவது அவர்கள் எைதக்கண்டு அதிகமாகப்
பயப்படுகிறார்கேளா, அதனாேலேய அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.
நான் அந்த ஜனங்கைள அைழத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் கவனிக்கவில்ைல.
நான் அவர்கேளாடு ேபசிேனன்.
ஆனால், அவர்கள் என்ைனக் ேகட்கவில்ைல.
எனேவ, நான் அதைனேய அவர்களுக்குச்
ெசய்ேவன்.
நான் விரும்பாதவற்ைறேய அவர்கள் ெசய்யத்

ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.”
5 கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு அடிபணிகிற
ஜனங்களாகிய நீங்கள் கர்த்தர் ெசால்கிறவற்ைறயும்
ேகட்கேவண்டும்.

“உங்கைள உங்கள் சேகாதரர் ெவறுத்தார்கள்.
அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக மாறினார்கள்.
ஏெனன்றால், என்ைன நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்கள்.
உங்கள் சேகாதரர்கள் கூறினார்கள், ‘கர்த்தர்
மகிைமப்படுத்தப்படும்ேபாது, நாங்கள் உம்மிடம்
திரும்பிவருேவாம்.
பிறகு, நாங்கள் உங்கேளாடு மகிழ்ச்சியாக

இருப்ேபாம்’ அத்தீய ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.”

தண்டைனயும் புதிய நாடும்
6 கவனியுங்கள்! நகரத்திலிருந்தும்,
ஆலயத்திலிருந்தும் ேபேராைச
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. அது கர்த்தர் தனது
பைகவர்கைளத் தண்டிக்கும் ஓைச. அவர்களுக்கு
ஏற்ற தண்டைனைய கர்த்தர்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.

7 “ஒரு ெபண் பிரசவ வலிைய உணர்வதற்கு முன்பு
ஒரு குழந்ைதையப் ெபறமுடியாது. ஒரு ெபண் தான்
ெபற்ெறடுக்கும் குழந்ைதையப் பார்க்கும்முன்
அதற்குரிய வலிைய உணரேவண்டும்.
அைதப்ேபாலேவ, எவரும் ஒரு புதிய நாடு ஒேர
நாளில் பிறப்பைதக் காணமுடியாது. எவரும் ஒரு
நாடு ஒேர நாளில் ேதான்றியைதக்
ேகள்விப்பட்டிருக்க முடியாது. அந்த நாடு பிரசவ
வலிேபான்று முதிலில் வலிைய அறியேவண்டும்.
பிரசவ வலிக்குப் பிறேக, நாடு தன் பிள்ைளயாகிய
புதிய நாட்ைடப் ெபற்ெறடுக்கும். 9 இைதப்ேபாலேவ
நான் புதிய ஒன்று பிறக்க இடமில்லாமல் வலிக்குக்
காரணமாக இருக்கமாட்ேடன்.”
கர்த்தர் இதைனச் ெசால்கிறார், “நான்
வாக்குறுதிச் ெசய்கிேறன். நான் உங்களது பிரசவ
வலிக்குக் காரணமாக இருந்தால், புதிய நாட்ைட
உங்களுக்குத் தராமல் நிறுத்தமாட்ேடன்.” உங்கள்
ேதவன் இைதச் ெசான்னார்.

10 எருசேலேம மகிழ்ச்சிெகாள்!
எருசேலைம ேநசிக்கிற ஜனங்களாகிய நீங்கள்

மகிழ்ச்சி அைடயுங்கள்!
எருசேலமிற்கு துன்பங்கள் ஏற்பட்டன.
எனேவ, ஜனங்களில் சிலர் வருத்தமாய்

இருந்தீர்கள். ஆனால், இப்ேபாது நீங்கள்
மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கலாம்!

11 ஏெனன்றால், மார்பிலிருந்து பால் வருவது
ேபான்று நீங்கள் இரக்கத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.
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அந்தப் பால் உண்ைமயில் உங்கைளத்
திருப்திப்படுத்தும்.
நீங்கள் அந்தப் பாைலக் குடிப்பீர்கள்.
நீங்கள் உண்ைமயில் எருசேலமின் மகிைமைய

அனுபவிப்பீர்கள்.
12 கர்த்தர் கூறுகிறார், “பார், நான் உங்களுக்குச்
சமாதானத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.
இந்தச் சமாதானம் உங்களுக்குப் ெபருக்ெகடுத்து

வரும் ஆற்றிைனப்ேபால் பாயும்.
அைனத்து நாடுகளில் உள்ள ெசல்வங்களும்
உன்னிடம் பாய்ந்து வரும்.
அந்தச் ெசல்வம் ெவள்ளம்ேபால் வரும்.
நீங்கள் சிறு குழந்ைதகைளப்ேபான்று இருப்பீர்கள்.
நீங்கள் பாைலக் (ெசல்வம்) குடிப்பீர்கள்!
நான் உங்கைளத் தூக்கி எனது ைககளில்

ைவத்துக்ெகாள்ேவன்.
நான் உங்கைள எனது முழங்காலில் ைவத்து

தாலாட்டுேவன்.
13 ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையத் ேதற்றுவதுேபால
நான் உங்கைளத் ேதற்றுேவன்!
நீங்கள் எருசேலமில் ஆறுதல் ெசய்யப்படுவீர்கள்.”

14 நீங்கள் உண்ைமயில் மகிழ்ச்சியைடகிறவற்ைறப்
பார்ப்பீர்கள்.
நீங்கள் விடுதைல ெபற்று புல்ைலப்ேபால

வளருவீர்கள்.
கர்த்தருைடய ஊழியர்கள் அவருைடய
வல்லைமையக் காண்பார்கள்.
ஆனால், கர்த்தருைடய பைகவர்கள் அவரது

ேகாபத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.
15 பாருங்கள், கர்த்தர் ெநருப்ேபாடு
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்.
கர்த்தருைடய பைடகள் புழுதி ேமகங்கேளாடு

வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளத் தனது ேகாபத்தால்
தண்டிப்பார்.
கர்த்தர் ெநருப்பின் ஜீவாைலையப் பயன்படுத்தி,

அவர் ேகாபமாக இருக்ைகயில் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டிப்பார்.

16 கர்த்தர் ஜனங்கைள நியாயந்தீர்ப்பார்.
பிறகு கர்த்தர் ஜனங்கைள வாளாலும்

ெநருப்பாலும் அழிப்பார்.
கர்த்தர் அதிகமான ஜனங்கைள அழிப்பார்.
17 “அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் சிறப்பான
ேதாட்டத்தில், ெதாழுதுெகாள்வதற்காகத் தம்ைமத்
தாேம கழுவி சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களின் சிறப்பான ேதாட்டத்திற்கு அந்த
ஜனங்கள் ஒருவைர ஒருவர் பின்ெதாடர்ந்து
ெசல்வார்கள். பிறகு அவர்கள் தம் விக்கிரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ஆனால் அைனத்து
ஜனங்கைளயும் கர்த்தர் அழிப்பார். அந்த ஜனங்கள்
பன்றிகள், எலிகள் மற்றும் மற்ற அழுக்கானவற்றின்
இைறச்சிையத் உண்கிறார்கள். ஆனால் அந்த
அைனத்து ஜனங்களும் ேசர்ந்து அழிக்கப்படுவார்கள்.
(கர்த்தர் இவற்ைற அவராகேவ ெசான்னார்).

18 “அந்த ஜனங்கள் தீய நிைனவுகைளக் ெகாண்டு
தீயவற்ைறச் ெசய்தனர். எனேவ, நான் அவர்கைளத்
தண்டிக்க வந்துெகாண்டிருக்கிேறன். நான்
அைனத்து நாடுகைளயும் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். அைனத்து ஜனங்களும் ேசர்ந்து
வந்து எனது வல்லைமையப் பார்ப்பார்கள். 19 நான்
ஜனங்களில் சிலர் மீது அைடயாளத்ைத இடுேவன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன்.
காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்களில் சிலைர நான் தர்ஷீசு,
லிபியாலூத் (வில் வீரர்களின் நாடு), தூபால், கிரீஸ்
மற்றும் ெதாைலதூர நாடுகளுக்கும் அனுப்புேவன்.
அந்த ஜனங்கள் என்றும் எனது ேபாதைனகைளக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள். அந்த ஜனங்கள்
எனது மகிைமைய என்றும்
பார்த்திருக்கமாட்டார்கள். எனேவ, காப்பாற்றப்பட்ட
ஜனங்கள் எனது மகிைமையப்பற்றி அந்நாடுகளில்
கூறுவார்கள். 20 அவர்கள் அைனத்து நாடுகளிலும்
உள்ள உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
அைனவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள்.
உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
அைனவைரயும் அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான
மைலயான எருசேலமிற்கு அைழத்து வருவார்கள்.
உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
குதிைரகள், கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், இரதங்கள்
மற்றும் வண்டிகளில் வருவார்கள். உங்கள்
சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள் ஆகிேயார்
இஸ்ரேவலர்களால் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச்
சுத்தமான தட்டில் ைவத்து ெகாண்டுவரப்படும்
காணிக்ைககைளப்ேபான்று இருப்பார்கள். 21

நானும் இந்த ஜனங்களில் சிலைர
ஆசாரியர்களாகவும் ேலவியர்களாகவும்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்” கர்த்தர்தாேம இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும்
22 “நான் ஒரு புதிய உலகத்ைதப் பைடப்ேபன்.
புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் என்ெறன்றும்
நிைலத்து இருக்கும். அவ்வாேற உங்கள்
ெபயர்களும், உங்கள் பிள்ைளகளும் என்ேனாடு
எப்ெபாழுதும் இருப்பார்கள். 23 ஒவ்ெவாரு
ஆராதைனக்குரிய நாளிலும் அைனத்து ஜனங்களும்
என்ைன ஆராதிக்க வருவார்கள். அவர்கள்
ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் ஒவ்ெவாரு மாதத்தின்
முதல் நாளிலும் வருவார்கள்.

24 “இந்த ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான
நகரத்தில் இருப்பார்கள். அவர்கள் அந்நகரத்ைத
விட்டு ெவளிேய ேபானால் எனக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்தவர்களின் மரித்த உடல்கைளப் பார்ப்பார்கள்.
அந்த உடல்களில் புழுக்கள் இருக்கும். அப்புழுக்கள்
என்றும் சாகாது. ெநருப்பு அந்த உடல்கைள
எரித்துப்ேபாடும். அந்ெநருப்பு அைணயாமல்
இருக்கும்.”

ஏசாயா 66:24
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எேரமியா

இைவ எேரமியாவின் ெசய்திகள். இல்க்கியா
என்ற ெபயருள்ள மனிதரின் குமாரன்
எேரமியா. ஆனேதாத் என்ற நகரத்தில்

வாழ்ந்த ஆசாரியரின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவனாக
இருந்தான். அந்நகரமானது ெபன்யமீனின்
ேகாத்திரத்தினருக்குரிய நாட்டில் இருந்தது. 2

கர்த்தர், யூதா நாட்டின் ராஜாவாக ேயாசியா
இருந்தேபாது அந்நாட்களில் எேரமியாவுடன்
ேபசத்ெதாடங்கினார். ேயாசியா, ஆேமான் என்ற
ெபயருைடய மனிதரின் குமாரனாகும். கர்த்தர்,
ேயாசியாவின் ஆட்சியில் 13வது ஆண்டில்
எேரமியாவுடன் ேபச ஆரம்பித்தார். 3 யூதாவின்
ராஜாவாக ேயாயாக்கீம் இருந்தேபாதும் அந்தக்
காலத்தில் கர்த்தர் எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து
ேபசினார். ேயாயாக்கீம் ேயாசியாவின் குமாரன்,
யூதாவின் ராஜாவாக சிேதக்கியா இருந்த பதிேனாறு
ஆண்டுகளும் ஐந்து மாதங்களும் கர்த்தர்
எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து ேபசினார்.
சிேதக்கியாவும் ேயாசியாவின் குமாரனாக
இருந்தான். சிேதக்கியா ராஜாவாக இருந்த
பதிெனான்றாவது ஆண்டின் ஐந்தாவது மாதத்தில்
எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கள்
சிைறெயடுக்கப்பட்டனர்.

ேதவன் எேரமியாைவ அைழக்கிறார்
4 கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவிற்கு
உண்டாகி, அவர்,

5 “உனது தாயின் கருவில் நீ உருவாக்கப்படுவதற்கு
முன்ேப
நான் உன்ைன அறிேவன்.
நீ பிறப்பதற்கு முன்பு
உன்னதமான ேவைலக்கு உன்ைனத்

ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நாடுகளுக்குத் தீர்க்கதரிசியாக நான் உன்ைனத்

ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்” என்றார்.
6 பிறகு எேரமியா, “ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ, எப்படிப் ேபசுவது என்று எனக்குத்
ெதரியாது. நான் ஒரு சிறுவன்” என்றான்.

7 ஆனால் கர்த்தர் என்னிடம்,
“‘நீ சிறுவன்’ என்றுச் ெசால்லாேத.
நான் அனுப்புகிற எல்லா இடங்களுக்கும் நீ

ேபாகேவண்டும், நான் ெசால்லுகிறவற்ைற எல்லாம்
நீ ேபசேவண்டும்” என்றார்.

8 “எவருக்கும் பயப்படேவண்டாம், நான் உன்ேனாடு
இருக்கிேறன்.
நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

9 பிறகு கர்த்தர் தனது கரத்ைத நீட்டி எனது
வாையத் ெதாட்டார், கர்த்தர் என்னிடம்,

“எேரமியா, நான் எனது வார்த்ைதகைள உனது
வாய்க்குள் ைவக்கிேறன்.

10 இன்று நான் உன்ைன நாடுகளுக்கும்,
அரசுகளுக்கும் ெபாறுப்பாளியாக
நியமித்திருக்கிேறன்.
நீ ேவேராடு பிடுங்கவும், இடிக்கவும்,
அழிக்கவும், கவிழ்க்கவும்,
கட்டவும், நாட்டவும் ெசய்வாய்” என்றார்.

இரண்டு தரிசனங்கள்
11 மறுபடியும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர், “எேரமியா, நீ என்ன பார்க்கிறாய்?”
என்றார்.
நான் கர்த்தருக்கு, “நான் வாதுைம மரத்தின்
கிைளயால் ஆனக் கம்ைபப் பார்க்கிேறன்” என்ேறன்.

12 கர்த்தர் என்னிடம், “நீ நன்றாகப் பார்த்தாய்.
நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். உன்னிடம்
வரும் எனது வார்த்ைதகைள சீக்கிரமாய்
நிைறேவற்றுேவன், என்பைத உறுதி ெசய்கிேறன்”
என்றார்.

13 மீண்டும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாகி, அவர், “எேரமியா, நீ என்ன பார்க்கிறாய்?”
என்றார். “நான் ஒரு பாைனயில் ெகாதிக்கிற
தண்ணீைரப் பார்க்கிேறன், அந்தப் பாைனயின் வாய்
வடக்ேகயிருந்து பார்க்கிறது” என்ேறன்.

14 கர்த்தர் என்னிடம், “வடக்கிலிருந்து
பயங்கரமான ஒன்று வரும்,
இந்த நாட்டில் வாழ்கிற அைனத்து

ஜனங்களுக்கும் இது ஏற்படும்.
15 மிகக் குறுகிய காலத்தில் நான், வடநாட்டு
அரசுகளில் உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அைழப்ேபன்” என்றார்.
இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் ெசான்னார்.
“அந்நாடுகளில் உள்ள ராஜாக்கள் வந்து
எருசேலமின் வாசலருகில்
தங்கள் சிங்காசனங்கைள ேபாடுவார்கள்,
அவர்கள் எருசேலமின் நகரச் சுவர்கைளத்
தாக்குவார்கள்,
மற்றும் அவர்கள் யூதாவிலுள்ள அைனத்து

நகரங்கைளயும் தாக்குவார்கள்.
16 நான் எனது ஜனங்களுக்கு எதிராக என்
தீர்ப்பிைன அறிவிப்ேபன்.
அவர்கள் தீயவர்கள், எனேவ நான் இவற்ைறச்

ெசய்ேவன்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராகத் திரும்பியிருந்தார்கள்.
எனது ஜனங்கள் என்ைன விட்டு விலகினார்கள்.
அவர்கள் அந்நிய ெதய்வங்களுக்கு பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர்,
அவர்கள் தமது ைககளால் ெசய்திருந்த

விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டனர்.

எேரமியா 1:2
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17 “ஆகேவ எேரமியா, தயாராயிரு,
எழுந்து நில், ஜனங்கேளாடு ேபசு,
நான் உன்னிடம் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீ
அவர்களுக்குச் ெசால்.
ஜனங்கைளப் பார்த்து பயப்படாேத,
நீ ஜனங்களுக்குப் பயந்தால்,
பிறகு அவர்களுக்கு நீ பயப்படும்படி நல்ல

காரணங்கைளத் தருேவன்.
18 என்ைனப் ெபாருத்தவைர, இன்று உன்ைன
பாதுகாப்பான நகரத்ைதப்ேபான்று

வலிைமயானவனாக ஆக்குேவன்,
இரும்புத் தூண் ேபாலவும்,
ெவண்கலச்சுவர் ேபாலவும் ெசய்ேவன்.
ேதசத்திலுள்ள எல்லாவற்றுக்கும் முன்பும்,
யூதா நாட்டிலுள்ள ராஜாக்களுக்கு முன்பும்,
யூதாவின் தைலவர்களுக்கு முன்பும்,
யூதாவின் ஆசாரியர்களுக்கு முன்பும்,
யூதாநாட்டின் ஜனங்களுக்கு முன்பும் நிற்க முடிந்த

ஒருவனாக ஆவாய்.
19 அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் உனக்கு எதிராகப்
ேபாரிடுவார்கள்,
ஆனால் அவர்கள் உன்ைனத்

ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்,
நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

யூதா உண்ைமயாக இல்ைல

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவிற்கு
உண்டாகி அவர், 2 “எேரமியா, ேபா.
எருசேலம் ஜனங்களிடம் ேபசு, அவர்களிடம்,

“நீ இைளய நாடாக இருந்த காலத்தில் எனக்கு
உண்ைம உள்ளவளாக இருந்தாய்,
இைளய மணமகைளப் ேபான்று, என்ைனப்

பின்பற்றினாய்.
வனாந்தரத்தின் வழியாக என்ைனப்
பின்பற்றினீர்கள்;
விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்தாத நிலத்தின்

வழியாக என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்தீர்கள்.
3 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கான பரிசுத்த
அன்பளிப்பாக இருந்தனர்.
அவர்கள் கர்த்தரால் ேசகரிக்கப்பட்ட

முதல்கனியாக இருந்தனர்.
அவர்கள் காயப்படுத்த முயலும் எவரும்
குற்றவாளியாகத் தீர்க்கப்படுவார்கள்.
அத்தீயவர்களுக்குக் ெகட்டைவ ஏற்படும் என்று

ெசால்” என்றார்.
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
4 யாக்ேகாபின் குடும்பேம கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகள்,
இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்கேள கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.
5 கர்த்தர் ெசால்லுகிறது இதுதான்:
“நான், உங்கள் முற்பிதாக்களிடம் நீதியுடன்
இல்ைல என நிைனக்கிறீர்களா?
அதனால்தான் அவர்கள் என்ைனவிட்டு விலகிப்

ேபானார்களா?
உங்கள் முற்பிதாக்கள் பயனற்ற விக்கிரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டனர்.

அவர்கள், தாங்கேள உதவாக்கைரகள்
ஆனார்கள்.

6 உங்கள் முற்பிதாக்கள், ‘கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து
எங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்,
கர்த்தர் எங்கைள வனாந்திரத்தில்

வழிநடத்தினார்.
கர்த்தர் எங்கைள வறண்ட பாைற நிலத்தின்
வழியாக நடத்தினார்.
கர்த்தர் எங்கைள இருண்ட ஆபத்தான நாடுகள்
வழியாக நடத்தினார்,
ஜனங்கள் எவரும் அங்கு இதற்குமுன்பு

வாழவில்ைல.
ஜனங்கள் அவ்வழியாகப் பயணம் ெசய்ததுமில்ைல,
ஆனால் கர்த்தர் எங்கைள அந்த ேதசத்தின்
வழியாக நடத்தி வந்தார்;
எனேவ, இப்ேபாது அவர் எங்ேக இருக்கிறார்?’”

என்று ெசால்லவில்ைல.
7 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நான் உங்கைள நல்ல
நாட்டிற்கு ெகாண்டுவந்ேதன்,
பல நன்ைமகள் நிைறந்த ஒரு நாட்டிற்கு

ெகாண்டுவந்ேதன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேதன், எனேவ நீ அங்கு
வளர்ந்த பழங்கள் மற்றும் அறுவைடகைள
உண்ணமுடியும்,
ஆனால் நீங்கள் என் நாட்ைட ‘அசுத்தம்’ மட்டுேம

ெசய்தீர்கள்.
நான் அந்த நல்ல நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்,
ஆனால் நீங்கள் அதைன தீய இடமாகச்

ெசய்தீர்கள்.
8 “‘கர்த்தர் எங்ேக?’
என்று ஆசாரியர்கள் ேகட்கவில்ைல,
சட்டத்ைத அறிந்தவர்கள் என்ைன அறிய
விரும்பவில்ைல,
இஸ்ரேவலின் ஜனங்களின் தைலவர்கள்

எனக்ெகதிராகத் திரும்பினார்கள்;
தீர்க்கதரிசிகள் பாகால் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வம்
ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் பயனற்ற விக்கிரகங்கைளத்

ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.”
9 எனேவ கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது:

“இப்ெபாழுது நான் மீண்டும் உன்ைனக்
குற்றம்சாட்டுேவன்,
நான் உனது ேபரப் பிள்ைளகைளயும்

குற்றம்சாட்டுேவன் என்று ெசால்லுகிறார்.
10 கடைலக் கடந்து கித்திமின் தீவுகளுக்குப் ேபா.
ேகதாருக்கு யாராவது ஒருவைன அனுப்பு,
மிகக் கவனமாகப் பார்,
எவராவது இதுேபால ெசய்திருக்கிறார்களா,

என்று பார்.
11 எந்த நாட்டவர்களாவது எப்ேபாதாவது புதிய
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
தங்கள் பைழய ெதய்வங்கைளத்

ெதாழுதுெகாள்வைத நிறுத்தினார்களா?
அவர்களின் ெதய்வங்கள், ெதய்வங்கேள அல்ல!
ஆனால், என் ஜனங்கள், தங்கள் மகிைமமிக்க
ேதவைன ஆராதிப்பைதவிட்டு,
எதற்கும் பயனற்ற விக்கிரகங்கைளத்

ெதாழுதுெகாள்ளத் ெதாடங்கினார்கள்.
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12 “வானங்கேள, நடந்திருக்கும் இவற்றின்
நிமித்தம்
திைகப்பால் வியப்பைடந்து ெபரும் பயத்தால்

நடுங்குங்கள்!”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
13 “எனது ஜனங்கள் இரு தீயச்ெசயல்கைளச்
ெசய்திருக்கின்றனர்;
அவர்கள் என்னிடமிருந்து விலகினார்கள்,
(நான் உயிருள்ள தண்ணீரின் ஊற்றாக

இருக்கிேறன்).
அவர்கள் தங்களுக்குரிய தண்ணீர்க் குழிகைளத்

ேதாண்டினார்கள்.
(அவர்கள் அந்நிய ெதய்வங்களிடம்

திரும்பினார்கள்).
ஆனால், அவர்களுைடய தண்ணீர்க்குழிகள்
உைடந்தன,
அத்ெதாட்டிகளில் தண்ணீர் தங்குவதில்ைல.

14 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அடிைமகளாக
மாறினார்களா?
அடிைமயாகப் பிறந்த மனிதைனப்ேபான்று

இருந்தார்களா?
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ெசல்வத்ைத ஏன்

ஜனங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டனர்?
15 இஸ்ரேவைல ேநாக்கி இளஞ்சிங்கங்கள்

(பைகவர்கள்) ெகர்ச்சிக்கின்றன,
சிங்கங்கள் முழங்குகின்றன, இஸ்ரேவல்

ேதசத்ைத சிங்கங்கள் அழித்திருக்கின்றன,
இஸ்ரேவல் நகரங்கள் எரிந்திருக்கின்றன,
அவர்களில் எவரும் மீதமில்ைல.

16 ேநாப், தகபாேனஸ் எனும் நகரங்களின்
ஜனங்கள்
உன் உச்சந்தைலைய ெநாறுக்கினார்கள்.

17 இந்த ெதாந்தரவு உனது ெசாந்தக் குற்றம்!
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ைன நல்வழியில்

நடத்தினார்,
ஆனால், அவரிடமிருந்து நீங்கள் விலகினீர்கள்.

18 யூத ஜனங்கேள, இைத நிைனயுங்கள்:
எகிப்துக்குப் ேபாக இது உதவுமா?
ைநல் நதியில் தண்ணீர் குடிக்க இது உதவுமா?

இல்ைல!
அசீரியாவிற்குச் ெசல்ல இது உதவுமா?
ஐபிராத்து ஆற்று தண்ணீைரக் குடிக்க இது

உதவுமா? இல்ைல!
19 நீங்கள் தீயவற்ைறச் ெசய்தீர்கள்,
அத்தீயைவ உங்களுக்குத் தண்டைனையமட்டும்

ெகாண்டு வரும். துன்பம் உங்களுக்கு வரும்.
அத்துன்பம் உனக்குப் பாடத்ைதக் கற்பிக்கும்.
இைதப்பற்றி சிந்தி!
பிறகு உன் ேதவனிடமிருந்து விலகுவது எவ்வளவு
ெகட்டது என்பைத நீ புரிந்துெகாள்வாய்;
என்ைன மதிக்காததும் எனக்குப் பயப்படாததும்

தவறு!”
இச்ெசய்தி எனது ஆண்டவராகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

20 “யூதாேவ, நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு உன்
நுகத்ைத எறிந்தாய்,
நீ கயிறுகைள அறுத்து எறிந்தாய், (அதைன

உன்ைனக் கட்டுப்படுத்த ைவத்திருந்ேதன்) ‘நான்
உனக்கு ேசைவ ெசய்ய மாட்ேடன்!’ என்று நீ
ெசான்னாய்.

நீ ேவசிையப்ேபான்று
மைலகளின் ேமலும் ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான

மரங்களின் கீழும் அைலந்தாய்.
21 யூதாேவ, நான் உன்ைனச் சிறப்பான
திராட்ைசையப்ேபான்று நட்ேடன்.
நீங்கள் அைனவரும் நல்ல விைதகைளப்

ேபான்றிருந்தீர்கள்,
நீங்கள் தீய பழத்ைதக்ெகாடுக்கும் ேவறுபட்ட
திராட்ைசயாக எப்படி மாறினீர்கள்?

22 நீ உன்ைன உவர்மண்ணால் கழுவினாலும்,
நீ மிகுதியான சவுக்காரத்ைதப் பயன்படுத்தினாலும்

நான் உனது குற்றத்தின் கைறையக் காணமுடியும்”
என்று ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
23 “யூதாேவ, நீ என்னிடம், ‘நான் தீட்டாகவில்ைல,
நான் பாகால் விக்கிரகங்கைள

ெதாழுதுெகாள்ளவில்ைல’ என்று எப்படிக்
கூறமுடியும்?
பள்ளத்தாக்குகளில் நீ ெசய்தவற்ைறப்பற்றி எண்ணு,
நீ இடத்திற்கு இடம் ேவகமாக ஓடுகிற ெபண்

ஒட்டகத்ைதப் ேபான்றவள்.
24 நீ வனாந்தரத்திேல வாழ்கிற ஒரு கழுைதையப்
ேபான்றவன்.
அது காமத்தின்ேபாது ேமாப்பம் பிடிக்கக்கூடியது,
அது ஆைசேயாடு இருக்கும்ேபாது, அதன்

ேபாக்ைக மாற்ற யாராலும் திருப்பிக் ெகாண்டு
வரமுடியாது.
காமத்தின்ேபாது ஒவ்ெவாரு கழுைதயும்
தான்விரும்பும் ெபண் கழுைதைய அைடயும்,
அதைனக் கண்டுபிடிப்பது எளிது.

25 யூதாேவ, விக்கிரகங்களின் பின்னால்
ஓடுவைதவிடு!
அந்த ெதய்வங்களுக்காகத் தாகமாயிருப்பைத

நிறுத்து.
ஆனால் நீ, ‘இதனால் பயனில்ைல என்னால்
அைமதியாக இருக்கமுடியாது,
அந்த அந்நிய ெதய்வங்கைள நான் ேநசிக்கிேறன்,
அவற்ைற நான் ெதாழுதுெகாள்ள விரும்புகிேறன்’

என்கிறாய்.
26 “ஒரு திருடன் பிடிபட்டேபாது,
ெவட்கப்படுகிறான், அைதப்ேபான்று, இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் அைனவரும் ெவட்கப்படுகிறார்கள்.
ராஜாக்களும் தைலவர்களும் ெவட்கப்படுகிறார்கள்.
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும்

ெவட்கப்படுகிறார்கள்.
27 அந்த ஜனங்கள் மரத்துண்டுகேளாடு
ேபசுகிறார்கள்!
அவர்கள், ‘நீ என் தந்ைத’ என்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் பாைறேயாடு ேபசுகிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள், ‘நீ எனக்குப் பிறப்ைபக்

ெகாடுத்தாய்’ என்றனர்.
அவர்கள் அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனப் பார்க்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எனக்குத் தம் முதுைகக் காட்டினார்கள்.
ஆனால் யூதாவின் ஜனங்கள் துன்பம்
அைடயும்ேபாது, அவர்கள் என்னிடம் வந்து,

‘எங்கைளக் காப்பாற்றும்!’ என்பார்கள்.
28 அந்த விக்கிரகங்கள் வந்து உன்ைனக்
காப்பாற்றட்டும்! நீங்களாகச் ெசய்த அந்த
விக்கிரகங்கள் எங்ேக?
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நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது அந்த விக்கிரகங்கள்
வந்து உங்கைளக் காப்பாற்றுகிறதா என்று
பார்க்கலாம்!
யூதாேவ, உனது எண்ணற்ற நகரங்கைளப்
ேபான்ேற நிைறய விக்கிரகங்கைளப் ெபற்றுள்ளாய்!

29 “ஏன் என்ேனாடு நீ வாதாடுகிறாய்?
நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு எதிராக உள்ளீர்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
30 “யூதாவின் ஜனங்கேள, நான் உங்கைளத்
தண்டித்ேதன்.
ஆனால் அது உதவவில்ைல.
நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டேபாது
என்னிடம் திரும்பி வரவில்ைல.
உங்களிடம் வந்த தீர்க்கதரிசிகைள வாளால்
ெகான்றீர்கள். நீங்கள் ஆபத்தான சிங்கத்ைதப்
ேபான்றவர்கள்.
நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றீர்கள்.”
31 இத்தைலமுைறயில் உள்ளவர்கேள,
கர்த்தருைடய ெசய்தியில் கவனம் ெசலுத்துங்கள்!
“இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான்
வனாந்தரத்ைதப்ேபால் இருந்திருக்கிேறனா?
நான் அவர்களுக்கு இருண்டதும்

பயங்கரமானதுமான நிலமாக இருந்திருக்கிேறனா?
ஏன் என் ஜனங்கள், ‘நாங்கள் எங்கள் வழியில் ேபாக
சுதந்தரம் உள்ளவர்கள்.
கர்த்தாேவ, நாங்கள் உம்மிடம் வரமாட்ேடாம்!’

என்றனர்.
ஏன் அவற்ைற அவர்கள் ெசான்னார்கள்?
32 ஒரு இளம் ெபண்ணால் தன் நைககைள மறக்க
முடியாது.
ஒரு மணமகள் தனது ஆைடகைள மறக்க

முடியாது.
ஆனால் என் ஜனங்கள் பலமுைற என்ைன
மறந்துவிட்டார்கள், அைவகள் எண்ண முடியாதைவ.

33 “யூதாேவ, உனக்கு ேநசர்கைள (ெபாய்த்
ெதய்வங்கள்) எவ்வாறு விரட்டிப்பிடிப்பது என்று
ெதரியும்.
நீங்கள் உண்ைமயில் தீைம ெசய்யக்

கற்றிருக்கிறீர்கள்.
34 உங்கள் ைககளில் இரத்தம் இருக்கிறது!
இது ஏைழகளின் இரத்தம்; அப்பாவிகளின்

இரத்தம்.
உங்கள் வீட்ைட உைடத்தவர்கைள நீ
பிடிக்கவில்ைல!
எவ்விதக் காரணமும் இல்லாமல் அவர்கைளக்

ெகான்றாய்!
35 ஆனால் இன்றும் நீ, ‘நான் அப்பாவி.
ேதவனுக்கு என்மீது ேகாபமில்ைல’ என்று

ெசால்லுகிறாய்.
எனேவ நானும் உன்ைனப் ‘ெபாய்யன்’ எனக்
குற்றம்சாட்டுேவன்.
ஏெனன்றால் நீ, ‘நான் எவ்விதத் தப்பும்

ெசய்யவில்ைல’ என்று ெசால்லுகிறாய்.
36 உன் மனைத மாற்றிக்ெகாள்வது உனக்கு மிக
எளிதாகலாம்.
அசீரியா உன்ைன அதிருப்திப்படுத்தினான், எனேவ

அசீரியாைவ விட்டு விலகினாய்.
உதவிக்காக எகிப்திடம் ேபானாய்.
ஆனால் எகிப்தும் உன்ைன அதிருப்திப்படுத்தும்.

37 எனேவ நீ இறுதியாக எகிப்ைதயும் விட்டுப்
ேபாய்விடுவாய்.
உன் முகத்ைத ெவட்கத்திற்குள்

மைறத்துக்ெகாள்வாய்.
நீ அந்த நாடுகைள நம்பினாய்,
ஆனால் கர்த்தர் அந்நாடுகைள ெவறுத்தார்,

எனேவ அவர்களால் உன் ெவற்றிக்கு உதவ முடியாது.
“ஒருவன் அவனது மைனவிைய விவாகரத்து
ெசய்கிறான்.
அவள் அவைன விட்டு விலகுகிறாள்.

அவள் இன்ெனாருவைன மணந்துெகாள்கிறாள்.
அவனால் அவனது மைனவியிடம் மீண்டும் வர
முடியுமா? இல்ைல!
அவன் அந்தப் ெபண்ணிடம் மீண்டும் ேபானால்

பிறகு அந்நாடு ‘அழுக்காகி’ விடும்.
யூதாேவ, பல ேநசேராேட (ெபாய்த்
ெதய்வங்கேளாடு) நீ ஒரு ேவசிையப்ேபான்று
நடந்தாய்.
இப்ேபாது நீ என்னிடம் திரும்பி வா!”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
2 “யூதாேவ, மைல உச்சிமீது கண்கைள
ஏெறடுத்துப் பார்.
உன் ேநசர்கேளாடு (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) பாலின

உறவுெகாள்ளாத இடம் ஏதாவது இருக்கிறதா?
ஒரு அரபியன் பாைலவனத்தில்
காத்திருப்பதுேபான்று நீ சாைல ஓரத்தில்,
உன் ேநசர்களுக்காகக் காத்திருந்தாய்.
நீ இந்த நாட்ைட ‘அசுத்தம்’ பண்ணிவிட்டாய்! இது
எப்படி?
நீ பல தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்தாய்.
எனக்கு விசுவாசமற்றவளாக இருந்தாய்.

3 நீ பாவம் ெசய்தாய்.
எனேவ மைழ ெபய்யவில்ைல.
மைழகாலத்திலும் மைழ ெபய்யவில்ைல.
ஆனால் இன்னும் நீ ெவட்கப்பட மறுக்கிறாய்.
ஒரு ேவசி ெவட்கப்பட மறுக்கும்ேபாது அவளின்
முகம்ேபான்று,
உன் முகத்தின் ேதாற்றம் இருக்கிறது.
நீ ெசய்தவற்றுக்காக, ெவட்கப்பட மறுக்கிறாய்.

4 ஆனால் இப்ேபாது என்ைன நீ ‘தந்ைதேய’
என்றைழக்கிறாய்.

‘நான் சிறுவனாக இருந்த ேபாதிலிருந்ேத நீர்
எனது நண்பனாக இருந்தீர்’ என்று கூறுகிறாய்.

5 ‘ேதவன் எப்ெபாழுதும் என்மீது
ேகாபங்ெகாள்வதில்ைல.
ேதவனுைடய ேகாபம் எப்ெபாழுதும் ெதாடராது’
என்றும் கூறுகிறாய்.

“யூதாேவ, நீ அவற்ைறக் கூறுகிறாய்.
ஆனால் நீ உன்னால் எவ்வளவு முடியுேமா

அவ்வளவு தீைமையச் ெசய்கிறாய்.”

இரண்டு தீய சேகாதரிகள்: இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா
6 ேயாசியா ராஜா யூதா நாட்ைட
ஆண்டுக்ெகாண்டிருந்த காலத்தில், கர்த்தர்
என்ேனாடு ேபசினார். அவர், “எேரமியா, இஸ்ரேவல்
ெசய்த தீைமகைள நீ பார்த்தாய். எவ்வாறு அவள்
எனக்கு விசுவாசமில்லாமல் நடந்துெகாண்டாள்,
என்பைத நீ அறிவாய். ஒவ்ெவாரு மைல உச்சியின்
ேமலும் பச்ைச மரங்களின் கீழும்,
விக்கிரகங்கேளாடும், ேசாரம் ேபாய் அவள் பாவம்
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ெசய்தாள். 7 நான் எனக்குள்ேள, ‘இஸ்ரேவல்
தீயவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து முடித்த பிறகு,
என்னிடம் திரும்பி வருவாள்’ என்ேறன், ஆனால்
அவள் என்னிடம் திரும்பி வரவில்ைல. இஸ்ரேவலின்
விசுவாசமில்லாத சேகாதரியான யூதா, அவள் என்ன
ெசய்தாள் என்று பார்த்தாள். 8 இஸ்ரேவல்
விசுவாசம் இல்லாமல் ேபானது. நான் ஏன் அவைள
அனுப்பிேனன், என்று இஸ்ரேவல் அறிந்தது. யூதா
ேசாரமாகிய பாவத்ைதச் ெசய்ததால், நான் அவைள
விவாகரத்து ெசய்துவிட்ேடன் என்று இஸ்ரேவல்
அறிந்துெகாண்டது. ஆனால் அது அவளது
விசுவாசமற்ற சேகாதரிையப் பயப்படுத்தவில்ைல.
யூதா பயப்படவில்ைல. யூதா ெவளிேய ேபாய்,
ேவசிையப்ேபான்று நடித்தாள். 9 யூதா
கவைலப்படாமல், அவள் ேவசிையப் ேபான்று
நடித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். எனேவ அவள் தன்
நாட்ைட ‘அசுத்தம்’ ஆக்கிவிட்டாள். கல்லாலும்
மரத்தாலும் ஆன விக்கிரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வதின் மூலம் அவள் ேசாரமாகிய
பாவத்ைதச் ெசய்தாள். 10 இஸ்ரேவலின் விசுவாச
மற்ற சேகாதரி (யூதா) என்னிடம் முழுமனேதாடு
திரும்பி வரவில்ைல. அவள் என்னிடம் திரும்பி
வந்ததாக நடித்தாள்” என்று ெசால்லுகிறார்.

11 கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னதாவது,
“இஸ்ரேவல் என்னிடம் விசுவாசமாக
இருக்கவில்ைல. ஆனால் விசுவாசமற்ற
யூதாைவவிட அவளுக்கு சிறந்த காரணங்கள்
இருந்தன. 12 எேரமியா, வடக்குத் திைசையப்
பார்த்து இச்ெசய்திையக் கூறு:
“‘விசுவாசமற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள திரும்பி
வாருங்கள்’
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
‘நான் உங்கள் ேமலுள்ள ேகாபத்ைதக்
காட்டுவதில்ைல.
நான் இரக்கம் உள்ளவர்’ என்று கர்த்தர்

ெசால்லுகிறார்.
‘நான் என்ெறன்றும் உங்கள்ேமல்
ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
13 ஆனால் நீ இதுவைர ெசய்த உன் பாவத்ைத
ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.
நீ உனது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராகத்

திரும்பினாய்,
அதுேவ உன் பாவம், மற்ற நாடுகளிலிருந்து வந்த
ஜனங்களின் விக்கிரகங்கைள நீ
ெதாழுதுெகாண்டாய்.
ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தின் அடியிலும் உள்ள

விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டாய்.
நீ எனக்கு அடிபணியவில்ைல’”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

14 “ஜனங்களாகிய நீங்கள் விசுவாசமற்றவர்கள்.
ஆனால் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்!” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

“நான் உனது ஆண்டவர். நான் ஒவ்ெவாரு
நகரத்திலிருந்து ஒருவைனயும், ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்திலிருந்து இரண்டுேபைரயும் எடுத்து
சீேயானுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். 15 பிறகு நான்
உங்களுக்குப் புதிய ராஜாக்கைளத் தருேவன். அந்த
ராஜாக்கள் எனக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்கள்.
உங்கைள அவர்கள் அறிேவாடும் கூர்ந்த
உணர்ேவாடும் வழிநடத்திச் ெசல்வார்கள். 16 அந்த

நாட்களில், இந்த நாட்டில் நீங்கேள மிகுதியாக
இருப்பீர்கள்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
அந்த ேநரத்தில் ஜனங்கள், “நான் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி எங்கேளாடு இருந்தைத
நிைனக்கிேறன், என்று ெசால்லமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ஒருேபாதும் இன்ெனாரு முைற பரிசுத்த
ெபட்டிைய நிைனவுகூரமாட்டார்கள். அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் பரிசுத்த ெபட்டிையச்
ெசப்பனிடுவதுமில்ைல. 17 அந்ேநரத்தில், எருசேலம்
நகரம் ‘கர்த்தருைடய சிங்காசனம்’ என்று
அைழக்கப்படும். எல்லா நாடுகளும் எருசேலம்
நகரத்தில் ேசர்ந்து கர்த்தருைடய நாமத்திற்கு
மகிைமதரக் கூடுவார்கள். அவர்கள் இனிேமல்
தங்களது ெபால்லாங்கான கடின இதயம்
ெசால்வதுேபான்று நடக்கமாட்டார்கள். 18 அந்த
நாட்களில், யூதாவின் குடும்பம், இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ேதாடு ேசரும். அவர்கள் வடக்கு
நாட்டிலிருந்து வந்து கூடுவார்கள். நான் அவர்களது
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிற்கு அவர்கள்
வருவார்கள்.

19 “கர்த்தராகிய நான் எனக்குள்ேள கூறிேனன்,
“நான் உங்கைள எனது ெசாந்தப் பிள்ைளகைளப்
ேபான்று நடத்த விரும்புகிேறன்.
நான் உங்களுக்கு ஒரு சுதந்தரமான நாட்ைடக்

ெகாடுக்க விரும்புகிேறன்.
மற்ற நாடுகைளவிட இனிைமயான நாட்ைடத் தர

விரும்புகிேறன்,
நீ என்ைன ‘தந்ைதேய’ என்று அைழப்பாய் என
எண்ணிேனன்.
நீ என்ைன எப்ெபாழுதும் பின்பற்றுவாய் என

எண்ணிேனன்.
20 ஆனால் நீ, தன் கணவனுக்கு, நம்பிக்ைகயற்ற
ஒரு ெபண்ைணப்ேபான்று இருக்கிறாய்.
இஸ்ரேவல் குடும்பேம நீ என்மீது விசுவாசம்

இல்லாமல் இருக்கிறாய்!”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
21 நீ மைலகளின் ேமல் அழுைகையக் ேகட்க
முடியும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இரக்கத்திற்காக

அழுதுெகாண்டும் ெஜபித்துக்ெகாண்டும்
இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் மிகவும் ெகட்டவர்களானார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர

மறந்தனர்.
22 கர்த்தர் ேமலும் இவ்வாறு ெசான்னார்:
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, நீங்கள் என்மீது

விசுவாசம் இல்லாமல் உள்ளீர்கள்.
ஆனால், என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்!
என்னிடம் விசுவாசம் இல்லாமல் ேபானதற்கு
நான் உங்கைள மன்னிப்ேபன்.
திரும்பி வாருங்கள்.”
அதற்கு ஜனங்கள், “ஆம், நாங்கள் உம்மிடம்
வருேவாம்.
நீேர எங்களது ேதவனாகிய கர்த்தர்.

23 மைலயின் ேமலுள்ள விக்கிரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வது, முட்டாள்தனம்.
மைலயின் ேமல் ேகட்கும் விருந்து

ேகளிக்ைககளின் ேபெராலிகள் எல்லாம்
தவறானைவ.
நிச்சயமாக இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சிப்பு வருவது
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நமது ேதவனாகிய கர்த்தரிடமிருந்ேத வருகிறது.
24 அந்தப் பயங்கரமான பாகால் என்னும் ெபாய்த்
ெதய்வம்,
எங்கள் தந்ைதக்கு ெசாந்தமானவற்ைறத் தின்றது.
நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்தது முதல் இது
நடக்கிறது.
அந்தப் பயங்கரமான ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
எங்கள் தந்ைதகளின் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்,
அவர்களின் குமாரர்கைளயும், குமாரத்திகைளயும்,

எடுத்துக்ெகாண்டது.
25 எங்களது ெவட்கத்தில் நாங்கள்
படுத்துக்கிடப்ேபாம்,
எங்களது அவமானத்ைத ஒரு

ேபார்ைவையப்ேபால் மூடிக்ெகாள்ள விடுங்கள்.
எங்களது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்திருக்கிேறாம்.
நாங்களும், எங்கள் தந்ைதகளும், பாவம்

ெசய்திருக்கிேறாம்.
நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த நாள் முதலாய்,
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்

கீழ்ப்படியவில்ைல” என்று ெசால்ல ேவண்டும்.
“இஸ்ரேவேல, நீ திரும்பி வர ேவண்டுெமன்று
விரும்பினால் என்னிடம் திரும்பி வா.
உனது விக்கிரகங்கைளத் தூர எறி.

என்ைன விட்டுத் தூரமாக அைலயாேத.
2 நீ அவற்ைறச் ெசய்தால்,
பிறகு நீ எனது நாமத்ைதப் பயன்படுத்தி,

வாக்குெகாடுக்க வல்லைம ெபறுவாய்,
‘கர்த்தர் வாழ்கிறதுேபால’
என்று நீ ெசால்லும் வல்லைம ெபறுவாய்.
அந்த வார்த்ைதகைள உண்ைமேயாடும்,
நியாயத்ேதாடும், நீதிேயாடும், பயன்படுத்தும்

வல்லைமெபறுவாய்:
நீ இவற்ைறச் ெசய்தால்,
பிறகு கர்த்தரால் ேதசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்.
அவர்கள் கர்த்தர் ெசய்திருக்கிறவற்ைறப்பற்றி,
ேமன்ைம பாரட்டுவார்கள்” என்று கர்த்தர்

ெசால்லுகிறார்.
3 எருசேலம் மற்றும் யூதாவின் மனிதருக்கு,
கர்த்தர் ெசால்லுகிறது இதுதான்:
“உங்கள் வயல்கள் உழப்படவில்ைல,
அவற்ைற உழுங்கள்,
முட்களுக்கு இைடயில் விைதகைள தூவாதீர்கள்.

4 கர்த்தருைடய ஜனங்களாயிருங்கள்.
உங்கள் இதயங்கைள மாற்றுங்கள்!
யூதா ஜனங்கேள, எருசேலம் ஜனங்கேள!
நீங்கள் மாற்றாவிட்டால் பிறகு நான் மிகவும்

ேகாபம் அைடேவன்.
எனது ேகாபம் ெநருப்ைபப் ேபான்று ேவகமாகப்
பரவும்.
எனது ேகாபம் உங்கைள எரித்துப்ேபாடும்.
எவராலும் அந்த ெநருப்ைப அைணக்கமுடியாது.
இது ஏன் நிகழும் என்றால், நீங்கள் தீங்கான

ெசயல்கள் ெசய்திருக்கிறீர்கள்.”

வடக்கிலிருந்து வரும் அழிவு
5 “யூதா ஜனங்களுக்கு இந்தச் ெசய்திையக்
ெகாடுங்கள்.
எருசேலம் நகரத்திலுள்ள ஒவ்ெவாருவரிடமும்

ெசால்,

‘நாடு முழுவதும் எக்காளம் ஊதுங்கள்.’ உரக்கச்
சத்தமிட்டு,

‘ஒன்றுேசர்ந்து வாருங்கள்! நாம் அைனவரும்
பாதுகாப்புக்காக உறுதியான நகரங்களுக்குத்
தப்புேவாம்.’ என்று ெசால்லுங்கள்.

6 சீேயாைன ேநாக்கி அைடயாளக் ெகாடிைய
ஏற்றுங்கள்.
உங்கள் வாழ்வுக்காக ஓடுங்கள்!

காத்திருக்காதீர்கள்.
இதைனச் ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால், நான் வடக்கிலிருந்து ேபரழிைவக்
ெகாண்டு வந்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் பயங்கரமான ேபரழிைவக்

ெகாண்டுவருகிேறன்.”
7 ஒரு சிங்கம் அதன் குைகைய விட்டு ெவளிேய
வந்திருக்கிறது.
ேதசங்கைள அழிப்பவன் நைடேபாடத்

ெதாடங்கியிருக்கிறான்.
அவன் உங்கள் நாட்ைட அழிக்க அவனது வீட்ைட
விட்டு புறப்பட்டிருக்கிறான்.
உங்கள் நகரங்கள் அழிக்கப்படும்,
அவற்றில் ஒருவன் கூட உயிர்வாழும்படி

விடப்படமாட்டான்.
8 எனேவ, சாக்குத் துணிையக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.
சத்தமாய் அழுது புலம்புங்கள். ஏெனன்றால்,

கர்த்தர் நம்மிடம் ேகாபமாக இருக்கிறார்.
9 கர்த்தர் இவ்வாறு ெசால்கிறார், “இது நிகழும்
காலத்தில் ராஜாவும், அவனது அதிகாரிகளும், தம்
ைதரியத்ைத இழப்பார்கள்.
ஆசாரியர்கள் அஞ்சுவார்கள், தீர்க்கதரிசிகள்

அதிர்ச்சியைடவார்கள்.”
10 பிறகு எேரமியாவாகிய நான், “எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர! நீர் உண்ைமயிேலேய
எருசேலம் மற்றும் யூதா ஜனங்களிடம் தந்திரம்
ெசய்திருக்கிறீர். நீர் அவர்களிடம், ‘நீங்கள்
சமாதானம் ெபறுவீர்கள்’ எனச் ெசான்னீர், ஆனால்
இப்ேபாது அவர்களின் கழுத்துக்கு ேநராக வாள்
குறிபார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறது” என்று
ெசான்ேனன்.

11 அந்த ேநரத்தில், யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்களுக்கு ஒரு ெசய்தி ெகாடுக்கப்படும்.

“வறண்ட மைலகளிலிருந்து,
ஒரு சூடான காற்று வீசுகிறது.
இது எனது ஜனங்களிடம் வனாந்தரத்திலிருந்து

வருகிறது.
இது, உழவர்கள் தமது தானியங்கைளப்
பதரிலிருந்து,
பிரித்ெதடுக்கப் பயன்படுத்தும் காற்ைறப்

ேபான்றில்ைல.
12 இது அதைனவிட பலமுைடயதாக இருக்கிறது.
இது என்னிடமிருந்து வருகிறது.
இப்ெபாழுது, யூதாவின் ஜனங்களுக்கு எதிரான
எனது தீர்ப்ைப நான் அறிவிப்ேபன்.”

13 பாருங்கள்! பைகவன் ேமகத்ைதப்ேபான்று
எழும்பியிருக்கிறான்.
அவனது இரதங்கள் புயல் காற்ைறப்ேபான்று

ேதான்றுகின்றன.
அவனது குதிைரகள் கழுகுகைளவிட

ேவகமுைடயதாயுள்ளன.
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இது நமக்கு மிகவும் ேகடாயிருக்கும்.
நாம் அழிக்கப்படுகிேறாம்.

14 எருசேலம் ஜனங்கேள, உங்கள்
இருதயங்களிலிருந்து, தீைமயானவற்ைறக்
கழுவுங்கள்.
உங்கள், இருதயங்கைளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்.
அதனால் காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.
தீய திட்டங்கைளத் தீட்டுவைதத் ெதாடராதீர்கள்.

15 கவனியுங்கள்! தாண் நாட்டிலிருந்து வந்த
தூதுவனின் குரல் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
எப்பிராயீம், என்ற மைல நாட்டிலிருந்து
ஒருவன் ெகட்ட ெசய்திகைளக் ெகாண்டுவந்து

ெகாண்டிருக்கிறான்.
16 “இந்த நாட்டு ஜனங்களிடம், இதைனச்
ெசால்லுங்கள்.
எருசேலமிலுள்ள ஜனங்களிடம் இந்தச்

ெசய்திையப் பரப்புங்கள்.
பைகவர்கள் தூர நாட்டிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்தப் பைகவர்கள், யூதாவின் நகரங்களுக்கு
எதிராகப் ேபார் ெசய்வதுப்பற்றி
சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

17 எருசேலைமச் சுற்றிலும் பைகவர் வயைலக்
காவல் ெசய்யும் மனிதைனப்ேபான்று,
வைளத்துக்ெகாண்டனர்.
யூதாேவ, நீ எனக்கு எதிராகத் திரும்பிவிட்டாய்!
எனேவ, உனக்கு எதிராகப் பைகவர்கள்

வந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
18 “நீங்கள் வாழ்ந்த வழியும் நீங்கள் ெசய்த
ெசயல்களும்,
உங்களுக்கு இந்தத் ெதால்ைலையக்

ெகாண்டுவந்துள்ளது,
உங்களது தீைமயானது, உங்கள் வாழ்க்ைகையக்
கடினமாக்கியிருக்கிறது.
உங்கள் தீைம ெகாடிய ஆபத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தது.
இது உங்கள் இதயத்ைத ஆழமாகக்

காயப்படுத்திவிட்டது.”

எேரமியாவின் அழுைக
19 எனது துக்கமும், கவைலயும், எனது வயிற்ைறத்
தாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
நான் வலியால் ேவதைனயைடந்துவிட்ேடன்.
நான் மிகவும் பயப்படுகிேறன்.
எனது இதயம் எனக்குள் ேவதைனப்படுகிறது.
என்னால் சும்மா இருக்கமுடியாது, ஏெனன்றால்
நான் எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டிருக்கிேறன்,
எக்காளமானது ேபாருக்காகப் பைடைய

அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
20 அழிைவத் ெதாடர்ந்து ேபரழிவு வருகிறது.
நாடு முழுவதும் அழிக்கப்படுகிறது.
எனது கூடாரங்கள் திடீெரன்று
அழிக்கப்படுகின்றன.
எனது திைரச் சீைலகள் கிழிக்கப்படுகின்றன.

21 என் கர்த்தாேவ எவ்வளவு காலமாக நான்
ேபார்க் ெகாடிகைளப் பார்க்கேவண்டும்!
எவ்வளவு காலமாக நான், ேபார் எக்காளத்ைதக்

ேகட்க ேவண்டும்?

22 ேதவன், “என்னுைடய ஜனங்கள்
அறிவுெகட்டவர்கள்.
அவர்கள் என்ைன அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.
அவர்கள் அறிவில்லாதப் பிள்ைளகள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்வதில்ைல.
அவர்கள் தீைம ெசய்வதில் வல்லவர்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு நன்ைமைய எப்படி

ெசய்யேவண்டும் என்று ெதரியாது” என்று
ெசான்னார்.

அழிவு வந்துெகாண்டிருக்கிறது
23 நான் பூமிைய ேநாக்கிப் பார்த்ேதன்.
பூமி ெவறுைமயாய் இருந்தது.
பூமியின்ேமல் ஒன்றுமில்லாமலிருந்தது.
நான் வானத்ைத ேநாக்கிப் பார்த்ேதன்.
அதன் ஒளி ேபாய்விட்டது.

24 நான் மைலகைளப் பார்த்ேதன்,
அைவ நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்தன.
மைலகள் எல்லாம் அைசந்தன.

25 நான் பார்க்கும்ேபாது அங்ேக ஜனங்கள்
இல்ைல.
வானத்துப் பறைவகள் எல்லாம் பறந்து

ேபாய்விட்டன.
26 நான் பார்க்கும்ேபாது நல்ல நிலம்
வனாந்தரமாகிவிட்டிருந்தது.
அந்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாம்

அழிக்கப்பட்டன.
கர்த்தர் இதைனச் ெசய்தார்.
கர்த்தரும் அவரது ெபருங்ேகாபமும்தான்

இதைனச் ெசய்தது.
27 “ேதசம் முழுவதும் அழிக்கப்படும்
(ஆனால் நான் நாட்ைட முழுவதுமாக

அழிக்கமாட்ேடன்).
28 எனேவ, இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள்
மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காகக் கதறுவார்கள்.
வானம் இருண்டுப்ேபாகும் நான்

ெசால்லியிருக்கிேறன்.
அதைன மாற்றமாட்ேடன்.
நான் ஏற்கனேவ முடிவு ெசய்திருக்கிேறன்.
நான் எனது மனைத மாற்றமாட்ேடன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

29 யூதாவின் ஜனங்கள் குதிைர வீரர்களின்
சத்தத்ைதயும்
வில் வீரர்களின் சத்தத்ைதயும் ேகட்பார்கள்.
ஜனங்கள் ஓடிப்ேபாவார்கள்!
சில ஜனங்கள் குைககளுக்குள்
ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
சில ஜனங்கள் புதர்களுக்குள்

ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
சில ஜனங்கள் பாைறகளுக்கு ேமல்

ஏறிக்ெகாள்வார்கள்.
யூதா நகரங்கள் எல்லாம் காலியாகிப் ேபாகும்.
அவற்றில் எவரும் வாழமாட்டார்கள்.

30 யூதாேவ! நீ அழிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்.
எனேவ, நீ இப்ெபாழுது என்ன

ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்?
நீ அழகான சிவப்பு ஆைடகைள,
ஏன் அணிந்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய்?
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5

நீ தங்க நைககைள ஏன்
அணிந்துெகாண்டிருக்கிறாய்?
நீ கண்ணுக்கு ைமயிட்டு ஏன்
அழகுபடுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறாய்.
நீ உன்ைன அழகு ெசய்கிறாய்.
ஆனால் இது வீணாகும்.
உனது ேநசர்கள் உன்ைன ெவறுக்கின்றனர்.
அவர்கள் உன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய

முயல்கின்றனர்.
31 பிரசவ ேவதைனப்படும் ெபண்ணின் குரைலப்
ேபான்ற கதறைலக் ேகட்கிேறன்.
அது முதல் குழந்ைதையப் பிரசவிக்கும்

ெபண்ணின் கதறல் ேபான்றிருந்தது. சீேயானின்
குமாரத்தியின் கதறலாய் இது இருக்கிறது.
அவள் தனது ைககைள விரித்து,
“ஓ! நான் எதிர்த்து ேபாரிட முடியாமல், மயங்கி

விழப்ேபாகிேறன்.
என்ைனச் சுற்றிலும் ெகாைலக்காரர்கள்

இருக்கிறார்கள்!” என்று ெஜபிக்கிறாள்.

யூதாவின் ஜனங்களின் தீைம

“எருசேலம் ெதருக்களில் நடவுங்கள். சுற்றிப்
பார்த்து இவற்ைறப்பற்றி எண்ணுங்கள்.
நகரத்தின் ெபாது சதுக்கங்கைளத்

ேதடுங்கள். உங்களால் ஒரு நல்ல மனிதைனக்
கண்டுபிடிக்க முடியுமானால் பாருங்கள். அவன்
ேநர்ைமயான காரியங்கைளச் ெசய்கிறவனாகவும்
உண்ைமையத் ேதடுகிறவனாகவும் இருக்கேவண்டும்.
உங்களால் ஒரு நல்ல மனிதைனக் கண்டுபிடிக்க
முடியுமானால் நான் எருசேலைம மன்னிப்ேபன்! 2

ஜனங்கள் வாக்குறுதிச் ெசய்து ‘ஜீவனுள்ள
கர்த்தைரக் ெகாண்டுெசால்லுகிேறாம்’
என்கிறார்கள், ஆனால் நைடமுைறயில் தங்கள்
வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றும் எண்ணம் அவர்களிடம்
இல்ைல” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

3 கர்த்தாேவ! உமது ஜனங்கள் உமக்கு
உண்ைமயாக இருக்கேவண்டும்
என்று நீர் விரும்புவைத நான் அறிகிேறன்.
நீர் யூதா ஜனங்கைளத் தாக்குகிறீர்.
ஆனால், அவர்கள் எவ்வித வலிையயும்

உணர்ந்துக்ெகாள்வதில்ைல.
அவர்கைள நீர் அழித்தீர்.
ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பாடத்ைதக்

கற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல.
அவர்கள் மிகவும் பிடிவாதமாகிவிட்டனர்.
அவர்கள் தாம் ெசய்த ெகட்ட ெசயல்களுக்கு,

வருத்தப்பட மறுத்தனர்.
4 ஆனால் நான் (எேரமியா) எனக்குள் ெசான்ேனன்.
“ஏைழகள் மட்டுேம முட்டாளாக இருக்க ேவண்டும்.
கர்த்தருைடய வழிைய ஏைழ ஜனங்கள்

கற்றுக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல.
ஏைழ ஜனங்கள் அவர்களது ேதவனுைடய

ேபாதைனகைள அறியாமல் இருக்கிறார்கள்.
5 ஆகேவ நான் யூதாவின் தைலவர்களிடம்
ேபாேவன்.
நான் அவர்கேளாடு ேபசுேவன்.
அந்தத் தைலவர்களுக்கு நிச்சயமாக கர்த்தருைடய
வழி ெதரியும்.
அவர்களுக்கு தமது ேதவனுைடய சட்டங்கள்

ெதரியும், என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிேறன்.”

ஆனால், அந்தத் தைலவர்கள், அைனவரும்
கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வதிலிருந்து விடுபட ஒன்று

ேசர்ந்திருக்கிறார்கள்.
6 அவர்கள் ேதவனுக்கு எதிராகத் திரும்பினார்கள்.
எனேவ காட்டிலிருந்து ஒரு சிங்கம் வந்து

அவர்கைளத் தாக்கும்.
வனாந்தரத்திலிருந்து ஒரு நரி வந்து அவர்கைளக்
ெகால்லும்.
அவர்களின் நகரங்களுக்கு அருகில், சிறுத்ைத

ஒளிந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
நகரத்திலிருந்து ெவளிேய வரும் எவைரயும்
அந்த சிறுத்ைத துண்டுத் துண்டாகக்

கிழித்துப்ேபாடும்.
இது நிகழும் ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்கள் மீண்டும்,
மீண்டும், பாவம் ெசய்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பலமுைற கர்த்தரிடமிருந்து விலகி,

அைலந்திருக்கிறார்கள்.
7 “யூதாேவ! உன்ைன நான் எதற்காக மன்னிக்க
ேவண்டும்? என்று ஒரு நல்ல காரணத்ைத எனக்குக்
ெகாடு,
உனது பிள்ைளகள் என்ைன விட்டுவிட்டார்கள்.
அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு, வாக்குறுதி

ெசய்தனர்.
அந்த விக்கிரகங்கள் உண்ைமயில் ெதய்வங்கள்

அல்ல!
நான் உனது பிள்ைளகளுக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் இன்னும் எனக்கு

உண்ைமயில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்!
அவர்கள் ேவசிகேளாடு மிகுதியான காலத்ைதச்

ெசலவழிக்கிறார்கள்.
8 அவர்கள் குதிைரகைளப்ேபான்று
இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் மிகுதியாக உணவு உண்கின்றனர்.
துைணேயாடு உறவுெகாள்ள தயாராகின்றனர்.
அவர்கள் அயலானின் மைனவிைய இச்ைசேயாடு

அைழக்கிற குதிைரகைளப்ேபான்று,
இருக்கிறார்கள்.

9 இவற்ைறச் ெசய்வதற்காக யூதா ஜனங்கைள
நான் தண்டிக்கேவண்டாமா?”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“ஆம்! இதுேபால வாழ்கிற ஒரு நாட்ைட நான்
தண்டிக்கேவண்டும் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையேய

ெகாடுப்ேபன்.
10 “யூதாவின் திராட்ைசத் ேதாட்ட
வரிைசகளுக்குச் ெசல்லுங்கள்,
ெகாடிகைள ெவட்டிப் ேபாடுங்கள், (ஆனால்

முழுவதுமாக அவற்ைற அழிக்காதீர்கள்)
அவற்றின் கிைளகைளெயல்லாம் ெவட்டுங்கள்.
ஏெனன்றால், இந்தக் கிைளகள் கர்த்தருக்கு

உரிைம உைடயைவ அல்ல.
11 ஒவ்ெவாரு வழியிலும் இஸ்ரேவல் குடும்பமும்
யூதா குடும்பமும்
எனக்கு உண்ைமயற்றவர்களாக

இருந்திருக்கிறார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
12 “அந்த ஜனங்கள் கர்த்தைரப்பற்றி
ெபாய்யுைரத்திருக்கின்றனர்.
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அவர்கள், ‘கர்த்தர் எங்களுக்கு எதுவும்
ெசய்யமாட்டார்.
தீைம எதுவும் நமக்கு ஏற்படாது.
ஒரு பைட நம்ைமத் தாக்குவைத நாம்

எப்ெபாழுதும் காண்பதில்ைல.
நாம் எப்ெபாழுதும் பட்டினியாக இருப்பதில்ைல.’

13 கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் ெவறுைமயான காற்ைறப்
ேபான்றவர்கள்.
ேதவனுைடய வார்த்ைத அவர்களில் இல்ைல.
அவர்களுக்குத் தீயைவ ஏற்படும்.”

14 அந்த ஜனங்கள், “நான் அவர்கைளத்
தண்டிக்கமாட்ேடன் என்று கூறினார்கள்.
ஆைகயால் எேரமியாேவ, நான் உனக்குக்
ெகாடுத்த வார்த்ைதகள் ெநருப்ைபப்
ேபான்றிருக்கும்.
அந்த ஜனங்கள் மரத்துண்டுகைளப்

ேபான்றிருப்பார்கள்.
அந்த ெநருப்பு அவர்கைள முழுைமயாக எரித்துப்
ேபாடும்!”
என்று சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

15 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர!
“நான் உங்கைளத் தாக்குவதற்காகத், ெதாைல
தூரத்திலிருந்து, விைரவில் ஒரு ேதசத்ைதக்
ெகாண்டுவருேவன்.
அது ஒரு வல்லைம மிக்க ஜனமாக இருக்கிறது.
இது பழைமயான ேதசமாக இருக்கிறது.
அந்தத் ேதசத்தின் ஜனங்கள் நீங்கள் அறியாத ஒரு
ெமாழிையப் ேபசுகிறார்கள்.
அவர்கள் என்ன ெசால்கிறார்கள் என்பைத

உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
16 அவர்களின் அம்புப் ைபகள் திறந்த
சவக்குழிகைளப் ேபான்றிருக்கும்.
அவர்களது ஆண்கள் எல்லாம் வலிைமயான

வீரர்களாக இருக்கிறார்கள்.
17 நீங்கள் ேசகரித்து ைவத்த விைளச்சைல
எல்லாம் அந்தப் பைடவீரர்கள் உண்பார்கள்.
உங்கள் உணவு முழுவைதயும் அவர்கள்

உண்பார்கள்.
அவர்கள் உங்களது குமாரர்கைளயும்

குமாரத்திகைளயும் உண்பார்கள் (அழிப்பார்கள்).
அவர்கள் உங்கள் ஆடுகைளயும் உங்கள்
மாடுகைளயும் உண்பார்கள்.
அவர்கள் உங்கள் திராட்ைசப் பழங்கைளயும்,

அத்திப் பழங்கைளயும் உண்பார்கள்.
அவர்கள் தமது வாள்களால் உங்களது பலமான
நகரங்கைள அழிப்பார்கள்.
நீங்கள் நம்பிக்ைக ைவத்த உங்களது பலமான

நகரங்கைள அவர்கள் அழிப்பார்கள்!”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

18 “ஆனால் அந்தப் பயங்கரமான நாட்கள்
வரும்ேபாது யூதாேவ, நான் உன்ைன முழுவதுமாக
அழிக்கமாட்ேடன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். 19

“யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள் உன்னிடம், ‘நமது
ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்தத் தீயச்ெசயல்கைள
நமக்கு ஏன் ெசய்திருக்கிறார்?’ என்று ேகட்டால், நீ
அவர்களிடம், ‘யூதாவின் ஜனங்களாகிய நீங்கள்
கர்த்தைர விட்டு விலகினீர்கள். உங்கள் ெசாந்த
நாட்டில், அந்நிய நாட்டு விக்கிரகங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அச்ெசயல்கைளச்

ெசய்தபடியால், இப்ெபாழுதும், உங்களுக்கு
ெசாந்தமில்லாத நாட்டில் அந்நியருக்கு
ேசைவெசய்வீர்கள்’” என்று ெசால்.

20 கர்த்தர் என்னிடம், “யாக்ேகாபின்
குடும்பத்தாைரயும்,
யூதா நாட்டினைரயும் ேநாக்கி:

21 நீங்கள் மதிேகடர்கள்,
உங்களுக்குக் கண்கள் இருக்கின்றன,
ஆனால் நீங்கள் பார்க்கிறதில்ைல!
உங்களுக்குக் காதுகள் இருக்கின்றன ஆனால்

நீங்கள் ேகட்கிறதில்ைல!
22 நிச்சயமாக நீங்கள் எனக்குப் பயப்படுகிறீர்கள்”
என ெசால் என்றார்.
“எனக்கு முன்னால் நீங்கள் பயத்தால்
நடுங்கேவண்டும்.
கடலுக்குக் கைரகைள எல்ைலயாக
உண்டாக்கியவர் நாேன.
இந்த வழியில் என்ெறன்ைறக்கும் தண்ணீரானது

அதனுைடய இடத்தில் இருக்குமாறு ெசய்ேதன்.
கைரைய அைலகள் தாக்கலாம்.
ஆனால் அைவ அதைன அழிக்க முடியாது.
அைலகள் இைரந்துக்ெகாண்டு வரலாம்.
ஆனால் அது கைரையக் கடந்து ேபாக முடியாது.

23 மறுபடியும் யூதாவின் ஜனங்கள் பிடிவாதமாக
இருக்கிறார்கள்.
எனக்கு எதிராகத் திரும்ப அவர்கள் எப்ெபாழுதும்

திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்.
அவர்கள் என்னிடமிருந்து திரும்பி என்ைன விட்டு

விலகிவிட்டார்கள்.
24 யூதாவின் ஜனங்கள் தங்களுக்குள் இவ்வாறு
ெசால்லமாட்டார்கள்.

‘எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு பயப்படுேவாம்,
மரியாைத ெசய்ேவாம்.
நமக்கு அவர் சரியான காலங்களில் மைழையயும்,

முன்மாரிையயும், பின்மாரிையயும் ெகாடுக்கிறார்.
நாம் சரியான காலத்தில் அறுவைடையப்

ெபறுேவாம்’ என்று அவர் உறுதி ெசய்கிறார்.
25 யூதாவின் ஜனங்கேள! நீங்கள் தவறு
ெசய்திருக்கிறீர்கள்.
எனேவ மைழயும் அறுவைடயும் வரவில்ைல.
கர்த்தரிடமிருந்து வரும் அந்த நன்ைமைய

அனுபவிக்க உங்கள் பாவங்கள் தடுத்துவிட்டன.
26 என்னுைடய ஜனங்களிைடயில் ெகட்ட
மனிதரும் இருக்கின்றனர்.
அந்தக் ெகட்ட மனிதர்கள் பறைவகைளப் பிடிக்க

வைலகைளச் ெசய்பவர்கைள ேபான்றவர்கள்.
இந்த மனிதர்கள் தமது கண்ணிகைள
ைவப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் பறைவகளுக்குப் பதிலாக

மனிதர்கைளப் பிடிப்பார்கள்.
27 கூண்டுக்குள்ேள பறைவகள் இருப்பதுேபான்று,
இத்தீய ஜனங்களின் வீடுகளில் கபடங்கள்

நிைறந்திருக்கும்.
அவர்களின் கபடங்கள் அவர்கைள
ெசல்வந்தர்களாகவும், வலிைமயுள்ளவர்களாகவும்
ஆக்கின.

28 அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமகளால் ெபரிதாக
வளர்ந்து ெகாழுத்துப்ேபாயிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ெசய்யும் தீைமகளுக்கு முடிேவ இல்ைல.
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ெபற்ேறார்கள் இல்லாதிருக்கிற பிள்ைளகளின்
வழக்கில் பரிந்து ேபசுவதில்ைல.
அந்த அனாைதகளுக்கு அவர்கள் உதவுவதில்ைல.
ஏைழ ஜனங்கள் நியாயமான தீர்ப்புப்ெபற

விடுவதில்ைல.
29 இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிற
யூதாவின் ஜனங்கைள நான் தண்டிக்கேவண்டுமா?”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“இது ேபான்ற ஒரு ேதசத்தாைர நான்
தண்டிக்கேவண்டும், என்று உங்களுக்குத் ெதரியும்.
அவர்களுக்குப் ெபாருத்தமான

தண்டைனகைளேய நான் தரேவண்டும்.”
30 கர்த்தர், “யூதா நாட்டிேல ஒரு பயங்கரமான
நடுங்கத்தக்க ெசயல் நடந்திருக்கிறது.

31 தீர்க்கதரிசிகள், ெபாய்கைளக் கூறுகிறார்கள்.
ஆசாரியர்கள் எதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கேளா அச்ெசயல்கைளச்
ெசய்வதில்ைல.
என்னுைடய ஜனங்கள் இந்நிைலைய

விரும்புகிறார்கள்!
ஆனால், உங்கள் தண்டைன வரும்ேபாது
நீங்கள் என்ன ெசய்யப்ேபாகிறீர்கள்?” என்று

ெசால்லுகிறார்.

பைகவர் எருசேலைம சுற்றிவைளத்தனர்

ெபன்யமீன் ஜனங்கேள! உங்கள் உயிருக்காக
ஓடுங்கள்.
எருசேலம் நகரத்ைத விட்டுத் தூர

ஓடுங்கள்!
ெதக்ேகாவா நகரில் ேபார் எக்காளத்ைத
ஊதுங்கள்!
ெபத்ேகேரம் நகரில் எச்சரிக்ைக ெகாடிைய

ஏற்றுங்கள்!
நீங்கள் இவற்ைற ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால், வடக்கிலிருந்து ேபரழிவானது
வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
பயங்கரமான ேபரழிவு உங்களுக்கு
வந்துெகாண்டிருக்கிறது.

2 சீேயானின் மகேள, நீ ஒரு அழகான
ெமன்ைமயான
ெபண் ேபான்றுள்ளாய்.

3 ேமய்ப்பர்கள் எருசேலமிற்கு வருகிறார்கள்,
அவர்கள் தம் ஆட்டு மந்ைதையக்

ெகாண்டுவருகிறார்கள்.
எருசேலைமச் சுற்றி தங்கள் கூடாரங்கைள
அைமத்தனர்.
ஒவ்ெவாரு ேமய்ப்பனும், அவனது ெசாந்த

மந்ைதையக் கவனிக்கின்றனர்.
4 “எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபாராடத்
தயாராகுங்கள்.
எழுந்திருங்கள்! நாம் மதிய ேநரத்தில் நகரத்ைதத்

தாக்குேவாம்;
ஆனால் ஏற்கனேவ தாமதமாகிவிட்டது.
மாைல நிழல் நீளமாக

வளர்ந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றது.
5 எனேவ, புறப்படுங்கள்! இரவில் நகரத்ைத நாம்
தாக்குேவாம்!
எருசேலைமச் சுற்றியிருக்கின்ற உறுதியான

சுவர்கைள அழிப்ேபாம்.”

6 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
“எருசேலைம சுற்றியுள்ள மரங்கைள

ெவட்டிப்ேபாடுங்கள், அதன் சுவருக்கு எதிராக
எடுசுவைர எழுப்புங்கள்.
இந்த நகரம் தண்டிக்கப்படேவண்டும்!
இந்த நகரத்தின் உட்பகுதியில் ெகாடுைமையத்

தவிர ேவறு எதுவுமில்ைல.
7 ஒரு கிணறு தனது தண்ணீைரப் புதிதாக
சுரக்கிறது,
இதுேபாலேவ எருசேலமும் தனது தீங்ைக

சுரக்கபண்ணுகிறது,
நகரத்திற்குள் எல்லா ேநரத்திலும், ெகாடுைமயும்,
வன்முைறயும் நிகழ்வைத நான் ேகள்விப்படுகிேறன்.
எருசேலமிற்குள் எப்ெபாழுதும் துன்பமும், ேநாயும்

இருப்பைதப் பார்க்கிேறன்.
8 எருசேலேம! இந்த எச்சரிக்ைகைய கவனி!
நீ கவனிக்காவிட்டால், பிறகு நான் உனக்கு எனது

முதுைகத் திருப்புேவன்,
உனது நாட்ைட ஒரு ெவறும் வனாந்தரமாக நான்
ெசய்ேவன்.
அங்கு எவரும் வாழமுடியாமல் ேபாகும்” என்று

கூறுகிறார்.
9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
“தங்கள் ேதசத்தில் விடப்பட்டிருந்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ஒன்று ேசருங்கள்,
நீங்கள் திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில் இறுதியில்
பழுத்த பழங்கைள ேசகரிப்பதுேபான்று
அவர்கைள ஒன்று ேசருங்கள்.
ஒரு ேவைலக்காரன் ஒவ்ெவாரு திராட்ைசப்
பழத்ைதயும் பறிக்குமுன்
ேசாதிப்பதுேபான்று ேசாதியுங்கள்” என்று

கூறுகிறார்.
10 நான் யாேராடு ேபசுேவன்?
நான் யாைர எச்சரிக்க முடியும்?
நான் ெசால்வைத யார் ேகட்பார்கள்?
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் காதுகைள
மூடிக்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ, எனது எச்சரிக்ைககைள அவர்களால்

ேகட்கமுடியாது.
ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள
விரும்புகிறதில்ைல,
அவரது ெசய்திைய அவர்கள் ேகட்க

விரும்பவில்ைல.
11 ஆனால் நான், (எேரமியா) கர்த்தருைடய
ேகாபத்தால் முழுைமயாக நிைறந்திருக்கிேறன்!
நான் அதைனத் தாங்குவதில் ேசார்ந்துேபாேனன்.

“ெதருவில் விைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும்
பிள்ைளகள் மீது கர்த்தருைடய ேகாபத்ைத
ஊற்றுங்கள்.
கூடுகின்ற இைளஞர் ேமல் கர்த்தருைடய

ேகாபத்ைத ஊற்றுங்கள்.
ஒரு ஆணும் அவனது மைனவியும் ேசர்த்து
ைகபற்றப்படுவார்கள்.
வயதான ஜனங்கள் அைனவரும்
ைகபற்றப்படுவார்கள்.

12 அவர்களின் வீடுகள் மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.
அவர்களின் வயல்களும் மைனவிகளும்

மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
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நான் என்னுைடய ைகைய உயர்த்தி யூதாவின்
ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
13 “இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
ேமலும், ேமலும் பணத்ைத விரும்புகின்றனர்.
முக்கியத்துவம் குைறந்த ஜனங்களிலிருந்து

முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள்வைர அைனத்து
ஜனங்களும், இதுேபாலேவ இருக்கின்றனர்.
தீர்க்கதரிசிகளிலிருந்து ஆசாரியர்கள்வைர,

அைனத்து ஜனங்களும் ெபாய்கைளக் கூறுகின்றனர்.
14 என்னுைடய ஜனங்கள் மிக ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
தீர்க்கதரிசிகளும், ஆசாரியர்களும், அந்தக்

காயங்களுக்குக் கட்டுப் ேபாடேவண்டும்.
அவர்கள் சிறிய காயங்களுக்கு, சிகிச்ைச
ெசய்வதுேபான்று, அவர்கள் புண்களுக்கு சிகிச்ைச
ெசய்கின்றனர்.

‘இது சரியாக இருக்கிறது, எல்லாம் சரியாக
இருக்கிறது!’
என்று கூறுகிறார்கள்.
ஆனால் அது சரியாக இல்ைல!
15 தீர்க்கதரிசிகளும், ஆசாரியர்களும், தாங்கள்
ெசய்கிற தீயச்ெசயல்களுக்காக ெவட்கப்பட
ேவண்டும்.
ஆனால், அவர்கள் ெகாஞ்சமும்

ெவட்கப்படுவதில்ைல.
தங்கள் பாவங்களுக்காக ெவட்கப்படும் அளவிற்கு
அவர்களுக்கு ேபாதிய அறிவில்ைல;
எனேவ, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும்

தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது, அவர்கள்

தைரயில் வீசிெயறியப்படுவார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

16 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“வழிகளில் நின்று கவனி.
பைழயசாைல எங்ேக என்று ேகள்.
நல்ல சாைல எங்ேக என்று ேகள்.
அந்தச் சாைலயில் நட.
நீ ெசய்தால், உனக்குள் நீ ஓய்ைவக்

கண்டுபிடிப்பாய்.
ஆனால் நீங்கேளா, ‘நாங்கள் நல்ல சாைலகளில்
நடக்கமாட்ேடாம்!’ என்று கூறினீர்கள்.

17 உங்கைள கவனிக்க காவல்காரர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நான் அவர்களிடம், ‘ேபார் எக்காள சத்தத்ைத

கவனியுங்கள்’ என்று கூறிேனன்.
ஆனால் அவர்கேளா, ‘நாங்கள்

கவனிக்கமாட்ேடாம்!’ என்று கூறினார்கள்.
18 எனேவ, ேதசத்திலுள்ளவர்கேள!
ேகளுங்கள் சைபேய,

19 பூமியின் ஜனங்கேள,
யூதா ஜனங்களுக்கு நான் ேபரழிைவக்

ெகாண்டுவருேவன்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் எல்லா

தீயச்ெசயல்களுக்கும் திட்டமிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் என் வார்த்ைதைய

உதாசினப்படுத்தினார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என் சட்டங்களுக்கு அடிபணிய

மறுத்தனர்.”

20 கர்த்தர் அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள் ேசபா
நாட்டிலுள்ள நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்,
ெதாைல நாடுகளிலுள்ள சுகந்தப் பட்ைடகைளயும்

எனக்குக் ெகாண்டு வருகிறீர்கள்?
உங்களது சர்வாங்கத் தகன பலிகள் எனக்கு
மகிழ்ச்சியளிப்பதில்ைல,
உங்களது பலிகள் எனக்கு இன்பமாயிராது” என்று

கூறினார்.
21 எனேவ இதுதான் கர்த்தர் கூறுவது:
“யூதாவிலுள்ள ஜனங்களுக்கு நான் சிக்கல்கைள
ெகாண்டு வருேவன்.
அைவ ஜனங்கைள விழச் ெசய்யும்

கற்கைளப்ேபான்று இருக்கும்.
தந்ைதகளும் குமாரர்களும் ஒருவர் ேமல் ஒருவர்
இடறி விழுவார்கள்.
நண்பர்களும் அருகில் உள்ளவர்களும்

மரித்துப்ேபாவார்கள்.”
22 கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது:
“ஒரு பைடயானது வடக்கிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
பூமியிலுள்ள, ெதாைலதூர இடங்களிலிருந்து ஒரு

ெபரிய ேதசம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
23 வீரர்கள் வில்ைலயும் ஈட்டிையயும் ெகாண்டு
வருகின்றனர்.
அவர்கள் ெகாடுைமயானவர்கள்.
அவர்களிடம் இரக்கம் இல்ைல.
அவர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள்,
அவர்கள், குதிைரகள் ேமல் சவாரி ெசய்து
வரும்ேபாது,
இைரகின்ற கடைலப்ேபான்று சத்தம்

எழுப்புகிறார்கள்.
சண்ைட ெசய்வதற்கு தயாராக அப்பைட
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
சீேயானின் குமாரத்திேய! அந்தப் பைட உங்கைள

தாக்கிட வந்துெகாண்டிருக்கிறது.”
24 அந்தப் பைடையப் பற்றியச் ெசய்திையக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறாம்.
எங்களின் துன்ப வைலயில் மாட்டிக்ெகாண்டதாக

உணர்கிேறாம்.
பயத்தினால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியாதவர்களாக
இருக்கிேறாம்.
பிரசவிக்கும் ெபண்ைணப்ேபான்று ேவதைனயில்

இருக்கிேறாம்.
25 ெவளிேய வயல்களுக்குப் ேபாகாதீர்கள்.
சாைலகளில் ேபாகாதீர்கள்,
ஏெனன்றால் பைகவர்கள் வாள்
ைவத்திருக்கின்றனர்.
எல்லா இடங்களிலும் ஆபத்து இருக்கிறது.

26 என் சாக்கு ஆைடைய
அணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
சாம்பலில் புரளுங்கள்.
மரித்த ஜனங்களுக்காக உரக்க அழுங்கள்.
ஒேர குமாரைன இழந்தைதப்ேபான்று அழுங்கள்,
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யுங்கள்;
ஏெனன்றால், நமக்கு எதிரியான, அழிவுக்காரன்

மிகேவகமாக வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
27 “எேரமியா! நான், (கர்த்தர்) உன்ைன
உேலாகத்ைத
ேசாதித்துப்பார்க்கும் ேவைலயாளாக ைவத்ேதன்,
நீ எனது ஜனங்கைள ேசாதிப்பாய்;
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அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்கின்றார்கள் என்று
கவனிப்பாய்.

28 என்னுைடய ஜனங்கேள, எனக்கு எதிராக
திரும்பியிருக்கின்றனர்,
அவர்கள் மிகவும் கடினமானவர்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைளப்பற்றி தவறானவற்ைறச்

ெசால்கிறார்கள், ஜனங்கைளப்பற்றி ெகட்டவற்ைறச்
ெசால்கிறார்கள்.
துருவும் கைறயும் ெகாண்ட அவர்கள் எல்ேலாரும்
தீயவர்கள்.
அவர்கள் ெவண்கலத்ைதப்ேபான்றும் இரும்ைபப்

ேபான்றும் இருக்கின்றனர்.
29 அவர்கள் ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்த முயலும்
ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்றுள்ளனர்.
துருத்திகள் பலமாக ஊதப்படுகின்றன.
ெநருப்பு ேமலும் சூடாகின்றது.
ஆனால் ெநருப்பிலிருந்து ஈயம்மட்டும் வருகின்றது.
அந்த ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்துவதில் ேவைலயாள்
தனது காலத்ைத வீணாக்கிவிட்டான்.
இதுேபாலேவ, எனது ஜனங்களிடமிருந்து தீயைவ
விலக்கப்படவில்ைல.

30 என்னுைடய ஜனங்கள் ‘தள்ளுபடியான ெவள்ளி’
என்று அைழக்கப்படுவார்கள், அவர்களுக்கு அந்தப்
ெபயர் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல.”

எேரமியாவின் ஆலயத்துப் பிரசங்கம்

எேரமியாவிற்கான கர்த்தருைடய ெசய்தி
இது: 2 எேரமியா, ேதவனுைடய வீட்டுக்
கதவருகில் நில். வாசலில் இந்த ெசய்திையப்

பிரசங்கம் ெசய்: “யூதா நாட்டிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்கேள! கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்திையக்
ேகளுங்கள்! இந்த வாசல் வழியாக கர்த்தைர
ஆராதிக்க வருகின்ற ஜனங்கேள, இந்தச்
ெசய்திையக் ேகளுங்கள். 3 இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் இருக்கிறார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைதத் தான் ெசால்கிறார்:
‘உங்களது வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள்.
நல்லவற்ைறச் ெசய்யுங்கள், இதைன நீங்கள்
ெசய்தால், நான் உங்கைள இந்த இடத்தில்
வாழவிடுேவன். 4 சில ஜனங்கள் கூறுகிற ெபாய்களில்
நம்பிக்ைக ைவக்காதீர்கள். இதுதான் கர்த்தருைடய
ஆலயம், கர்த்தருைடய ஆலயம், கர்த்தருைடய
ஆலயம்’ என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். 5 நீங்கள்
உங்களது வாழ்க்ைகைய மாற்றிக்ெகாண்டு நற்
ெசயல்கைளச் ெசய்தால், நான் உங்கைள இந்த
இடத்தில் வாழவிடுேவன். நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர்
நியாயமாக இருக்கேவண்டும். 6 நீங்கள்
அந்நியர்களுக்கும் நியாயமாக இருக்கேவண்டும்.
நீங்கள் விதைவகளுக்கும் அநாைதகளுக்கும்
நல்லவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும். ஒன்றுமறியாத
ஜனங்கைளக் ெகால்லேவண்டாம். மற்ற
ெதய்வங்கைளப் பின் பற்றேவண்டாம். ஏெனன்றால்
அைவ உங்கள் வாழ்ைவ அழித்துவிடும். 7 நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், நான் உங்கைள இந்த
இடத்தில் வாழவிடுேவன்: நான் உங்களது
முற்பிதாக்களுக்கு இந்த நாட்ைட
என்ெறன்ைறக்கும் ைவத்திருக்கும்படி ெகாடுத்ேதன்.

8 “ஆனால் நீங்கள் ெபாய்கைள
நம்பிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். அந்தப் ெபாய்கள்
பயனில்லாதைவ. 9 நீங்கள் களவும், ெகாைலயும்
ெசய்வீர்களா? நீங்கள் விபச்சாரம் என்னும்
பாவத்ைத ெசய்வீர்களா? நீங்கள் மற்றவர்கள் ேமல்
ெபாய்வழக்கு ேபாடுவீர்களா? நீங்கள் ெபாய்த்
ெதய்வமான பாகாைலத் ெதாழுதுெகாண்டு,
உங்களால் அறியப்படாத அந்நிய ெதய்வங்கைளப்
பின்பற்றுவீர்களா? 10 நீங்கள் அந்தப் பாவங்கைளச்
ெசய்தால், எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படும். இந்த
வீட்டில் எனக்கு முன்னால் நிற்க முடியும் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? நீங்கள் இதுேபான்ற ெகட்ட
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு, எனக்கு
முன்னால் நின்று, ‘நாங்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்கிேறாம்’ என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட தீய
ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்யலாம் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? 11 இந்த ஆலயம் எனது
நாமத்தால் அைழக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆலயம்
உங்களுக்கு, கள்ளர் பதுங்கும் இடேம ஒழிய, ேவறு
எதுவுமில்ைலயா? நான் உங்கைள
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

12 “யூதாவின் ஜனங்கேள! இப்ெபாழுது சீேலா
என்னும் நகரத்திற்குப் ேபாங்கள். நான் முதலில்
எந்த இடத்தில் எனது நாமத்தால் ஒரு வீட்ைட
அைமத்ேதேனா அங்கு ேபாங்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் தீயச்ெசயல்கைளச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்கு நான் அந்த இடத்துக்குச்
ெசய்தவற்ைறப் ேபாய் பாருங்கள். 13 யூதா
ஜனங்களாகிய நீங்கள், இத்தீயச்
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசய்தீர்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “நான் உங்களிடம் மீண்டும், மீண்டும்
ேபசிேனன். ஆனால் நீங்கள் என்ைன கவனிக்க
மறுத்துவிட்டீர்கள். நான் உங்கைள அைழத்ேதன்.
ஆனால் நீங்கள் பதில் ெசால்லவில்ைல. 14 எனேவ,
எருசேலமில் எனது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட
வீட்ைட அழிப்ேபன். நான் சீேலாைவ அழித்தது
ேபான்று, அந்த ஆலயத்ைதயும் அழிப்ேபன். எனது
நாமத்தால் அைழக்கப்படும் எருசேலமில் உள்ள
அந்த வீடு, நீங்கள் நம்பிக்ைக ைவத்த ஆலயம். நான்
அந்த இடத்ைத உங்களுக்கும் உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன். 15

எப்பிராயீமிலுள்ள உங்கள் சேகாதரர்கைள நான்
தூர எறிந்தைதப்ேபான்று, உங்கைளயும்
என்ைனவிட்டுத் தூர எறிேவன்.

16 “எேரமியா, யூதாவிலுள்ள இந்த
ஜனங்களுக்காக நீ விண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டாம்.
அவர்களுக்காக நீ ெஜபிக்கவும், ெகஞ்சவும்
ேவண்டாம், அவர்களுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டும்
என்று என்னிடம் மன்றாடேவண்டாம்.
அவர்களுக்கான உனது ெஜபத்ைத நான்
ேகட்கமாட்ேடன். 17 யூதாவின் நகரங்களில் அந்த
ஜனங்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்
என்பைத நீ பார்க்கிறாய் என்பைத நான் அறிேவன்.
எருசேலம் நகரத்து வீதிகளில் அவர்கள் என்ன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பைத உன்னால்
பார்க்க முடியும். 18 யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள்
ெசய்துெகாண்டிருப்பது இதுதான். பிள்ைளகள்
மரக்கட்ைடகைளச் ேசகரிக்கின்றனர். தந்ைதகள்
ெநருப்புக்காக அந்த மரக்கட்ைடகைளப்
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பயன்படுத்துகின்றனர். ெபண்கள்,
வானராக்கினிக்கும் பலியிட அப்பங்கைளச்
சுடுகிறார்கள். அந்நிய ெதய்வங்கைள
ெதாழுவதற்காக யூதா ஜனங்கள் பானங்களின்
காணிக்ைககைள ஊற்றுகின்றனர். எனக்குக் ேகாபம்
ஏற்படும்படி அவர்கள் இதைனச் ெசய்கின்றனர். 19

ஆனால் யூதா ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய என்ைனப்
புண்படுத்தவில்ைல” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“அவர்கள் தங்கைளேய
புண்படுத்திக்ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுக்ேக
அவமானத்ைத வரவைழத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.” 20

எனேவ கர்த்தர் அவர்களிடம், “நான் இந்த
இடத்துக்கு எதிராக எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். நான் ஜனங்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
தண்டிப்ேபன். நான் ெவளியிலுள்ள மரங்கைளயும்
தைரயிலுள்ள விைளச்சைலயும் தண்டிப்ேபன். எனது
ேகாபம் சூடான ெநருப்ைபப் ேபான்றிருக்கும்.
எவராலும் அதைனத் தடுக்கமுடியாது” என்று
கூறுகிறார்.

கர்த்தர் பலிகைளவிட கீழ்ப்படிதைலேய
விரும்புகிறார்

21 இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “ேபாங்கள், உங்கள்
விருப்பப்படி எத்தைன மிகுதியாகத் தகன
பலிகைளயும், மற்ற பலிகைளயும் ெசலுத்த முடியுேமா
ெசலுத்துங்கள். அப்பலிகளின் இைறச்சிைய
நீங்கேள உண்ணுங்கள். 22 எகிப்துக்கு ெவளிேய
உங்களது முற்பிதாக்கைளக் ெகாண்டுவந்ேதன்.
நான் அவர்கேளாடு ேபசிேனன், ஆனால்
தகனபலிகள் மற்றும் மற்ற பலிகள் பற்றி எந்தக்
கட்டைளையயும் இடவில்ைல. 23 நான் இந்தக்
கட்டைளைய மட்டும் ெகாடுத்ேதன். ‘எனக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். அப்ெபாழுது நான் உங்களது
ேதவனாக இருப்ேபன். நீங்கள் என் ஜனமாய்
இருப்பீர்கள். நான் கட்டைளயிட்ட அைனத்தும்
ெசய்யுங்கள். உங்களுக்கு நன்ைமகள் ஏற்படும்.’

24 “ஆனால் உங்களது முற்பிதாக்கள் என்ைன
கவனிக்கவில்ைல. அவர்கள் நான் ெசான்னதில்
கவனம் ைவக்கவில்ைல, அவர்கள் முரட்டாட்டமாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் விரும்பியைதேய
ெசய்தார்கள். அவர்கள் நல்லவர்கள் ஆகவில்ைல.
அவர்கள் ேமலும் தீயவர்கள் ஆனார்கள். அவர்கள்
முன்னுக்கு வராமல் பின்னுக்குப் ேபானார்கள். 25

உங்களது முற்பிதாக்கள் எகிப்ைத விட்டு விலகிய
நாள் முதல், இன்றுவைர நான் உங்களிடம் எனது
ேசவகர்கைள அனுப்பியிருக்கிேறன்.
தீர்க்கதரிசிகேள எனது ேசவகர்கள். நான்
அவர்கைள மீண்டும், மீண்டும் உங்களிடம்
அனுப்பிேனன். 26 ஆனால், உங்களது முற்பிதாக்கள்
நான் ெசான்னதற்கு ெசவிசாய்க்கவில்ைல. அவர்கள்
என்மீது கவனம் ைவக்கவில்ைல. அவர்கள் மிகுந்த
பிடிவாதமானவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் தம்
தந்ைதயைரவிட ேமாசமான தீைமகைளச்
ெசய்தனர்.

27 “எேரமியா! நீ யூதா ஜனங்களிடம் இவற்ைற
எல்லாம் ெசால்லுவாய். ஆனால் அவர்கள் நீ
ெசால்வைத கவனிக்கமாட்டார்கள்! நீ அவர்கைள
அைழப்பாய். ஆனால் அவர்கள் பதில்

ெசால்லமாட்டார்கள். 28 எனேவ, நீ அவர்களிடம்
இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும். நமது ேதவனாகிய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியாத ேதசம் இதுதான்.
ேதவனுைடய ேபாதைனகைள அதன் ஜனங்கள்
கவனிக்கவில்ைல, இந்த ஜனங்கள் உண்ைமயான
ேபாதைனகைள அறியவில்ைல.

ெகாைலயின் பள்ளத்தாக்கு
29 “எேரமியா, உனது தைலமுடிைய ெவட்டி
எறிந்துேபாடு. பாைறயின் உச்சிக்குப் ேபாய் அழு.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் இந்த தைலமுைற ஜனங்கைள
மறுத்திருக்கிறார். இந்த ஜனங்களுக்கு கர்த்தர்
தனது முதுைகத் திருப்பிக்ெகாண்டார்.
ேகாபத்துடன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார். 30

இவற்ைறச் ெசய். ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்கள்
தீைம ெசய்வைத நான் பார்த்திருக்கிேறன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “அவர்கள் தம்
விக்கிரகங்கைள அைமத்திருக்கிறார்கள், அதைன
எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படுகிற ஆலயத்தில்
அவர்கள் அந்த விக்கிரகங்கைள
ைவத்திருக்கிறார்கள். அவற்ைற நான்
ெவறுக்கிேறன். அவர்கள் எனது வீட்ைட ‘தீட்டு’
ெசய்திருக்கிறார்கள்! 31 யூதா ஜனங்கள்,
இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள ேதாப்ேபத்தின்
ேமைடகைளக் கட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த
இடங்களில் அவர்கள் தமது குமாரர்கைளயும்,
குமாரத்திகைளயும் ெகான்று, பலியாக எரித்தார்கள்.
இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு நான் கட்டைளயிடவில்ைல.
இைவ ேபான்றவற்ைற நான் மனதிேல நிைனத்துப்
பார்க்கவுமில்ைல. 32 எனேவ, நான் உன்ைன
எச்சரிக்கிேறன். நாட்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கின்றன” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “ஜனங்கள் இந்த இடத்ைத
ெதாப்ேபத் என்னும் இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கு
என்று அைழக்கப்ேபாவதில்ைல. அவர்கள் இதைன
‘சங்காரப் பள்ளத்தாக்கு’ என்று அைழப்பார்கள்.
அவர்கள் இதற்கு இந்தப் ெபயைர இடுவார்கள்.
ஏெனன்றால் மரித்தவர்கைள அவர்கள்
ேதாப்ேபத்தில் இனி புைதக்க இடமில்ைல என்று
கூறுமளவுக்குப் புைதப்பார்கள். 33 பிறகு, மரித்தவர்
களின் உடல்கள் பூமிக்கு ேமேல கிடக்கும், வானத்து
பறைவகளுக்கு உணவாகும். அந்த ஜனங்களின்
உடல்கைளக் காட்டு மிருகங்கள் உண்ணும். அந்தப்
பறைவகள் அல்லது மிருகங்கைளத் துரத்திட அங்கு
எவரும் உயிேராடு இருக்கமாட்டார்கள். 34

எருசேலமின் ெதருக்களிலும், யூதாவின்
நகரங்களிலும் உள்ள, சந்ேதாஷம் மகிழ்ச்சி
ஆகியவற்றின் ஒலிகைள ஒரு முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். எருசேலம் அல்லது யூதாவில்
இனிேமல் மணவாளன் மற்றும் மணவாட்டியின்
சத்தமும் இனிேமல் இருக்காது. இந்த நாடு ஒரு
பாழைடந்த பாைலவனமாகும்.”

கர்த்தர் ெசால்லுகிறதாவது: “அந்தக்
காலத்தில் மனிதர்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள்
மற்றும் முக்கிய ஆள்ேவார்களின்

எலும்புகைள அவர்களின் கல்லைறயிலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ஆசாரியர்கள், மற்றும்
தீர்க்கதரிசிகளின் எலும்புகைளயும், அவர்களின்
கல்லைறயிலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
எருசேலமின் அைனத்து ஜனங்களின்
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எலும்புகைளயும், அவர்களின் கல்லைறகளிலிருந்து
அவர்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். 2 அவர்கள் அந்த
எலும்புகைள தைரயின் மீது சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரங்களுக்கு அடியில் பரப்பி ைவப்பார்கள்.
எருசேலம் ஜனங்கள் சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற ேநசித்து,
பின்ெதாடர்ந்து, குறி ேகட்டு ெதாழுதுெகாண்டனர்.
எவரும் அந்த எலும்புகைளச் ேசகரித்து மீண்டும்
அடக்கம் ெசய்யமாட்டார்கள். எனேவ, அந்த
ஜனங்களின் எலும்புகள், பூமியின் ேமல் எருைவப்
ேபான்று எறியப்படும்.

3 “யூதாவின் ெபால்லாத ஜனங்கைள நான்
கட்டாயப்படுத்தி அவர்களது வீட்ைட விட்டும்
நாட்ைட விட்டும் ேபாகும்படிச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள்
அந்நிய நாடுகளுக்குக் ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
ேபாரில் ெகால்லப்படாத யூதா ஜனங்களில் சிலர்
தாம் ெகால்லப்பட விரும்புவார்கள்” இந்தச் ெசய்தி
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

பாவமும் தண்டைனயும்
4 “எேரமியா! யூதா ஜனங்களிடம் நீ ெசால்ல
ேவண்டியதாவது: ‘கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘ஒரு மனிதன் கீேழ விழுந்தால்
மீண்டும் அவன் எழுவான் என்பைத நீ அறிவாய்.
ஒரு மனிதன் தவறான வழியில் ேபானால்,
அவன் திரும்பி வருவான்.

5 யூதா ஜனங்கள் தவறான வழியில் ெசன்றனர்.
(வாழ்ந்தனர்) ஆனால் எருசேலமிலுள்ள அந்த
ஜனங்கள் ஏன் தவறான வழியில் ெதாடர்ந்து
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கின்றனர்?
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்தப் ெபாய்ையேய
நம்புகின்றனர்.
அவர்கள் திரும்பி என்னிடம் வர மறுக்கின்றனர்.

6 நான் அவர்கைள மிகக் கவனமாகக்
ேகட்டிருக்கிேறன்.
ஆனால் எது சரிெயன்று அவர்கள்

ெசால்கிறதில்ைல.
ஜனங்கள் தம் பாவங்களுக்காக
வருத்தப்படுவதில்ைல.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்தது தீயச் ெசயல்கள் என்று

எண்ணுவதில்ைல;
ஜனங்கள் எண்ணிப் பார்க்காமேலேய
ெசயல்கைளச் ெசய்கிறார்கள்.
ேபாரில் ஓடும் குதிைரகைளப் ேபான்று அவர்கள்

இருக்கிறார்கள்.
7 வானத்து பறைவகளுக்குக் கூடச் ெசயல்கைளச்
ெசய்வதற்கான
சரியான ேநரம் ெதரியும்.
நாைரகள், புறாக்கள், தைகவிலான் குருவிகள்
ஆகியவற்றுக்கு
புதிய கூட்டிற்குப் பறந்து ெசல்லேவண்டிய ேநரம்

ெதரியும்.
ஆனால், எனது ஜனங்களுக்குத் தாங்கள் என்ன
ெசய்ய ேவண்டுெமன்று கர்த்தர் விரும்புகிறார்
என்பது ெதரியாது.

8 “‘“எங்களிடம் கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்
இருக்கிறது.
எனேவ, நாங்கள் ஞானிகள்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.

ஆனால் அது உண்ைமயன்று, ஏெனன்றால்,
ேவதபாரகர்கள் தம் எழுத்தாணிகளால்
ெபாய்யுைரத்தனர்.

9 கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள, அந்த
“ஞானமுள்ள ஜனங்கள்” கவனிக்க மறுத்துவிட்டனர்.
எனேவ உண்ைமயில் அவர்கள் ஞானம்

உைடயவர்கள் அல்ல.
அந்த “ஞானமுள்ள ஜனங்கள்” பிடிபட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் அதிர்ச்சியும் அவமானமும்

அைடந்துள்ளனர்.
10 எனேவ, நான் அவர்களது மைனவியைர
மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்,
நான் அவர்களது வயல்கைளப் புதிய

உரிைமயாளர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
ேமலும், ேமலும் பணத்ைத விரும்புகின்றனர்.
முக்கியத்துவம் குைறந்த ஜனங்களிலிருந்து

முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள் வைர, அவர்கள்
அைனவரும் அதைன விரும்புகின்றனர்.
தீர்க்கதரிசிகளிலிருந்து ஆசாரியர்கள் வைர

அைனவரும் ெபாய் ெசால்லுகின்றனர்.
11 எனது ஜனங்கள் மிக ேமாசமாகக்
காயப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
தீர்க்கதரிசிகளும், ஆசாரியர்களும், அந்தக்

காயங்களுக்குக் கட்டுப்ேபாட ேவண்டும்.
ஆனால் சிறு காயங்களுக்குச் சிகிச்ைச
ெசய்வதுேபான்று அவர்கள் சிகிச்ைச ெசய்கின்றனர்.
“இது சரியாக இருக்கிறது,” என்று கூறுகிறார்கள்.
ஆனால் அது சரியாகவில்ைல.

12 அவர்கள் தாம் ெசய்கிற தீயச் ெசயல்களுக்காக
அவமானப்பட ேவண்டும்.
ஆனால் அவர்கள் ெகாஞ்சமும்

ெவட்கப்படுவதில்ைல.
அவர்கள் தங்களது பாவங்களுக்காக
ெவட்கங்ெகாள்ள அறியாதவர்கள்.
எனேவ, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தண்டிக்கப்பட

ேவண்டியவர்கள்.
நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது அவர்கள்

தைரயில் வீசி எறியப்படுவார்கள்’”
கர்த்தர் இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னார்.
13 “‘நான் அவர்களுைடய பழங்கைளயும் விைளச்
சைலயும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
எனேவ, அங்ேக அறுவைட இருக்காது என்று

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில் பழங்கள் இராது.
அத்திமரத்தில் அத்திப்பழங்கள் இராது.
இைலகள் கூட காய்ந்து உதிர்ந்துவிடும்.
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.’”

14 “எதற்காக நாம் இங்ேக சும்மா உட்கார்ந்து
இருக்கிேறாம்.
வாருங்கள், பலமான நகரங்களுக்கு ஓடுேவாம்.
நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் நம்ைம மரிக்க
ெசய்வாேரயானால், நாம் அங்ேகேய
மரித்துப்ேபாேவாம்.
நாம் கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்”
எனேவ, ேதவனாகிய கர்த்தர் நாம் குடிப்பதற்கு

விஷமுள்ள தண்ணீைரக் ெகாடுத்தார்.
15 நாம் சமாதானம் அைடேவாம் என்று
நம்பிேனாம்.
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ஆனால் நன்ைம எதுவும் வரவில்ைல.
அவர் நம்ைம மன்னிப்பார் என்று எதிர்பார்த்ேதாம்.
ஆனால் ேபரழிவு மாத்திரேம வந்தது.

16 தாணின் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த
நாட்டிலிருந்து
பைகவர்களின் குதிைரகளது மூச்சு சத்தம்

ேகட்கிறது.
அவர்களது குதிைரகளின் கைனப்ெபாலியால் பூமி

அதிர்கின்றது.
அவர்கள் இந்த நாட்ைடயும் இதிலுள்ள
அைனத்ைதயும்
அழிக்க வந்துள்ளனர்.
அவர்கள் இந்த நகரத்ைதயும்
இதில் வாழும் ஜனங்கைளயும் அழிக்க

வந்திருக்கிறார்கள்.
17 “யூதாவின் ஜனங்கேள! உங்கைளத் தாக்க
விஷமுள்ள பாம்புகைள அனுப்பிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்.
அந்தப் பாம்புகைளக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.
அந்தப் பாம்புகள் உங்கைளக் கடிக்கும்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
18 “ேதவேன, நான் மிகவும் வருத்தத்ேதாடும்,
ெபருந்துயரத்ேதாடும் இருக்கிேறன்.

19 எனது ஜனங்கள் ெசால்வைத ேகளும்”
இந்த நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் ஜனங்கள்

உதவிக்காக அழுதுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள், “சீேயானில் கர்த்தர் இன்னும்
இருக்கிறாரா?
சீேயானின் ராஜா இன்னும் இருக்கிறாரா?”
என்று கூறுகிறார்கள்.
ஆனால் ேதவன் கூறுகிறார், “யூதாவின் ஜனங்கள்
அவர்களது பயனற்ற அந்நிய விக்கிரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டனர்.
அது என்ைனக் ேகாபங்ெகாள்ளச் ெசய்தது!
அவர்கள் எதற்காக ெசய்தார்கள்?” என்று

ேகட்டார்.
20 ஜனங்கள் ெசால்கிறார்கள்,
“அறுவைட காலம் முடிந்துவிட்டது, ேகாைடகாலம்

ேபாய்விட்டது, நாம் இன்னும்
காப்பாற்றப்படவில்ைல.”

21 எனது ஜனங்கள் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
எனேவ நானும் காயப்பட்டிருக்கிேறன்.
நான் ேபசுவதற்கு மிகவும் வருந்துகிேறன்.
22 உறுதியாக கீேலயாத்தில் ெகாஞ்சம் மருந்து
உள்ளது.
உறுதியாக கீேலயாத்தில் ஒரு மருத்துவர்

இருக்கிறார்.
எனேவ, ஏன்? எனது ஜனங்களின் காயங்கள்
குணமாகவில்ைல?

எனது தைல தண்ணீரால் நிைறக்கப்பட்டால்,
எனது கண்கள் கண்ணீரின் ஊற்றாக

இருந்தால் நான் இரவும் பகலும்,
அழிந்துப்ேபான எனது ஜனங்களுக்காக அழ

முடியும்!
2 வழிேபாக்கர்கள் இரவிேல தங்குவதற்கு,
வனாந்தரத்திேல எனக்ெகன்ெறாரு வீடு

இருந்திருக்குமானால் நல்லது.
அப்ெபாழுது நான் எனது ஜனங்கைள
விட்டுப்ேபாேவன்.

நான் அந்த ஜனங்களிலிருந்து தூரப்
ேபாய்விடுேவன்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் ேதவன் ேமல் விசுவாசம்
இல்லாதவர்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் அவருக்கு எதிராகத்

திரும்பியிருக்கிறார்கள்.
3 “அந்த ஜனங்கள் தங்களது நாக்குகைள
வில்ைலப்ேபான்று பயன்படுத்துகின்றனர்.
அவர்களது வாய்களிலிருந்து ெபாய்கள்

அம்புகைளப்ேபான்று பறக்கின்றன.
இந்த நாட்டில் உண்ைமகளல்ல ெபாய்கள் மிகப்
பலமாக வளர்ந்திருக்கின்றன.
ஜனங்கள் ஒரு பாவத்திலிருந்து இன்ெனாரு
பாவத்திற்குப் ேபாகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு என்ைனத் ெதரியாது”
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்.
4 கர்த்தர், “உனது அண்ைட வீட்டாைர
கவனியுங்கள்!
உனது ெசாந்தச் சேகாதரர்கைளயும்

நம்பாதீர்கள்!
ஏெனன்றால், ஒவ்ெவாரு சேகாதரனும்
ஏமாற்றுக்காரனாய் இருக்கிறான்.
ஒவ்ெவாரு அண்ைடவீட்டானும், உனது

முதுகுக்குப் பின்னால் ேபசுகிறான்.
5 ஒவ்ெவாருவனும் தனது அண்ைட வீட்டானுக்கு
ெபாய்யனாக இருக்கிறான்.
எவனும் உண்ைமையப் ேபசுவதில்ைல.
யூதாவின் ஜனங்கள் தம் நாக்குகளுக்கு
ெபாய்ையேய கற்றுக் ெகாடுத்திருக்கின்றனர்.
ேசார்ந்துேபாகிற அளவுக்கு
பாவம் ெசய்தார்கள்.

6 ஒரு ெகட்டச் ெசயைல இன்ெனான்று
ெதாடர்கிறது.
ெபாய்கள், ெபாய்கைளத் ெதாடர்கின்றன.
ஜனங்கள் என்ைன அறிய மறுக்கின்றனர்”
என்று கர்த்தர் கூறினார்.
7 எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“ஒரு ேவைலயாள், ஒரு உேலாகத்ைத அது
சுத்தமாயிருக்கிறதா என்று ேசாதைன
ெசய்வதற்காக ெநருப்பிேல சூடுபடுத்துகிறான்.
அதுேபால நான் யூதா ஜனங்கைள ேசாதைனச்
ெசய்கிேறன்.
எனக்கு ேவறுவழி ெதரிந்திருக்கவில்ைல.
எனது ஜனங்கள் பாவம் ெசய்திருக்கிறார்கள்.

8 யூதா ஜனங்கள் அம்புகைளப் ேபான்ற
கூர்ைமயான நாக்குகைள ைவத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களது வாய்கள் ெபாய்ையப் ேபசுகின்றன.
ஒவ்ெவாரு நபரும் தனது அயலானிடம்
சமாதானமாய் ேபசுகிறான்.
ஆனால், அவன் இரகசியமாக தனது அயலாைனத்

தாக்குவதற்குத் திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
9 யூதா ஜனங்கைள நான் தண்டிக்க ேவண்டும்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“அந்த வைகயான ஜனங்கைள நான் தண்டிக்க
ேவண்டும் என்று நீ அறிவாய்.
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நான்

அவர்களுக்கு ெகாடுக்க ேவண்டும்.”
10 நான் (எேரமியா) மைலகளுக்காக உரக்க
அழுேவன்.
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காலியான வயல்களுக்காக நான் ஒப்பாரிப்
பாடைலப் பாடுேவன்.
ஏெனன்றால், உயிர் வாழ்வன அைனத்தும்

எடுக்கப்பட்டுவிடும்.
இப்ெபாழுது எவரும் அங்கு பயணம்
ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஆடுமாடுகளின் சத்தத்ைத அங்ேக

ேகட்கமுடியாது.
பறைவகள் பறந்து ேபாயிருக்கின்றன.
மிருகங்கள் ேபாய்விட்டன.

11 “நான் (கர்த்தர்) எருசேலம் நகரத்ைத குப்ைப
ேமடாக்குேவன்.
அது ஓநாய்களின் வீடாகும்.
யூதா நாட்டிலுள்ள நகரங்கைள நான் அழிப்ேபன்,
அதனால் அங்ேக எவரும் வாழமுடியாது.”

12 இவற்ைறெயல்லாம் அறிந்துக்ெகாள்ளுகிற
அளவிற்கு ஒரு ஞானமுள்ள மனிதன் அங்ேக
இருக்கிறானா?
கர்த்தரால் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிற சிலர் அங்ேக

இருக்கிறார்களா?
கர்த்தருைடய ெசய்திைய எவெராருவராலும்
விளக்கமுடியுமா?
அந்தப் பூமி ஏன் வீணாயிற்று?
எந்த மனிதரும் ேபாகமுடியாத அளவிற்கு அது ஏன்

ெவறுைமயான வனாந்தரமாயிற்று?
13 கர்த்தர் இந்த வினாக்களுக்கு விைட
ெசான்னார்.
அவர் கூறினார்:
“இது ஏெனன்றால், யூதாவின் ஜனங்கள் எனது
ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுவைத விட்டுவிட்டார்கள்.
நான் எனது ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால், அவர்கள் நான் ெசால்வைதக் ேகட்க

மறுத்துவிட்டனர்.
14 யூதாவின் ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த
வழியிேலேய வாழ்ந்தார்கள்.
அவர்கள் பிடிவாதக்காரர்கள்,
அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான பாகாைலத்
ெதாழுதுெகாள்கிறார்கள்.
அவர்களின் தந்ைதகள் அந்தப் ெபாய்த்

ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள ெசால்லித்
தந்தனர்.”

15 “எனேவ, இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார்:
நான் விைரவில் யூதா ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.

16 நான் யூதாவின் ஜனங்கைள பல நாடுகளிலும்
சிதறும்படி ெசய்ேவன்.
அவர்கள் புற ஜாதிகளுக்குள் வாழ்வார்கள்.
அவர்களும் அவர்களது தந்ைதகளும் அந்த

நாடுகைளப்பற்றி எப்ெபாழுதும்
அறிந்திருக்கமாட்டார்கள்.
நான் பட்டயங்களுடன் ஆட்கைள அனுப்புேவன்.
அவர்கள் யூதாவின் ஜனங்கைளக் ெகால்வார்கள்.
ஜனங்கள் முடிந்து ேபாகுமட்டும் அவர்கள்

அவர்கைளக் ெகால்வார்கள்.”
17 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைதத்தான்
கூறுகிறார்:
“இப்ெபாழுது, இவற்ைறப்பற்றி எண்ணுங்கள்!
நீங்கள், சாவில் கூலிக்காக அழுவதில்

திறைமவாய்ந்த ெபண்கைளக் கூப்பிடுங்கள்.

அந்த ேவைலயில் ெகட்டிக்காரிகைள
ஜனங்களுக்காக ெசால்லி அனுப்புங்கள்.

18 ஜனங்கள் ெசால்கிறார்கள்,
‘அந்தப் ெபண்கள் விைரவாக வந்து, நமக்காக
அழட்டும், பிறகு நமது கண்கள் கண்ணீரால்
நிைறயும்.
நமது கண்களிலிருந்து நீேராைட வரும்.’

19 “சீேயானிலிருந்து உரத்த அழுைகயின் சத்தம்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது.

‘நாம் உண்ைமயிேலேய அழிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்.
நாம் உண்ைமயிேலேய ெவட்கப்படுகிேறாம்!
நாம் நமது நாட்ைடவிட்டு விலக ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நமது வீடுகள்
அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இப்ெபாழுது நமது வீடுகள் கற்குவியல்களாக

இருக்கின்றன.’”
20 யூதாவின் ஸ்திரீகேள! இப்ெபாழுது,
கர்த்தரிடமிருந்து வரும் ெசய்திையக் ேகளுங்கள்.
கர்த்தருைடய வாயிலிருந்து வருகிற

வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்.
கர்த்தர், “உங்கள் ெபண்பிள்ைளகளுக்கு எவ்வாறு
உரக்க அழுவது என்று கற்றுக் ெகாடுங்கள்.”
ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ஒப்பாரிப் பாடைல பாடக்

கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
21 “மரணம் வந்திருக்கிறது.
நமது ஜன்னல்கள் வழியாக மரணம் ஏறியிருக்கிறது.
நமது அரண்மைனகளுக்குள் மரணம்

வந்திருக்கிறது.
ெதருவில் விைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும், நமது
பிள்ைளகளிடம் மரணம் வந்திருக்கிறது.
ெபாது இடங்களில் நாம் சந்திக்கிற

இைளஞர்களிடம் மரணம் வந்திருக்கிறது.”
22 “கர்த்தர் எேரமியாைவ ேநாக்கி,
மரித்த உடல்கள் வயல் ெவளிகளின்ேமல் எருைவப்
ேபான்று கிடக்கும்.
அவர்களின் உடல்கள், விவசாயி அறுத்துப் ேபாட்ட

அரிையப்ேபான்று தைரயில் கிடக்கும்.
ஆனால் அவற்ைற ேசகரிக்க எவரும்

இருக்கமாட்டார்கள்” என்று ெசால் என்றார்.
23 கர்த்தர், “ஞானம் உள்ளவர்கள்
தமது ஞானத்ைதப்பற்றி ெபருைம ேபசேவண்டாம்.
பலம் உள்ளவர்கள்
தமது பலத்ைதப்பற்றி ெபருைம ேபசேவண்டாம்.
ெசல்வம் உைடயவர்கள்
தமது ெசல்வத்ைதப்பற்றி ெபருைம

ேபசேவண்டாம்.
24 ஆனால் எவராவது ெபருைமேபச விரும்பினால்,
அவன் இைதப்பற்றி ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளட்டும்.
என்ைனப்பற்றி அவன் அறிந்துக்ெகாண்டைதக்

குறித்து ெபருைமப்படட்டும்.
நாேன கர்த்தர் என்றும்,
நான் தயவும் நியாயமும் ெகாண்டவர் என்றும்,
நான் பூமியில் நன்ைமையச் ெசய்கிறவர் என்றும்
புரிந்துெகாண்டவன் ெபருைமப்படட்டும்.
நான் அவற்ைற ேநசிக்கிேறன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

25 “சரீரத்தில் மட்டும் விருத்தேசதனம் பண்ணிக்
ெகாண்டவர்கைள நான் தண்டிக்கப்ேபாகிற காலம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. 26 எகிப்து, யூதா, ஏேதாம்,
அம்ேமான், ேமாவாப் மற்றும் வனாந்திரத்தில்
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வாழ்கிற அைனத்து ஜனங்கைளயும்பற்றி நான்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன், பாைலவனக் குடிகள்
தங்கள் தாடி ஓரங்கைள ெவட்டினார்கள். இந்த
நாடுகளில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் சரீரத்தில்
விருத்தேசதனம் பண்ணிக்ெகாள்ளாதவர்கள்.
ஆனால், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தில் வந்த ஜனங்கேளா,
தங்கள் இதயத்தில் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளவில்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

கர்த்தரும், விக்கிரகங்களும்

இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர! உங்கைளக்
குறித்து கர்த்தர் ெசான்னைத கவனித்து
ேகளுங்கள்!

2 “மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கைளப் ேபான்று
வாழாதீர்கள்!
வானத்தில் ேதான்றும் சிறப்பான

அைடயாளங்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்!
அயல் நாடுகளில் உள்ளவர்கள் தாம் வானத்தில்
காண்கின்றவற்ைறப்பற்றி பயப்படுகிறார்கள்.
ஆனால் அவற்ைறப்பற்றி நீங்கள் பயப்பட

ேவண்டாம்!
3 மற்ற ஜனங்களின் பழக்கவழக்கங்கள்
பயனற்றைவ.
ஏெனனில், அவர்களது விக்கிரகங்கள் காட்டிலுள்ள
மரக்கட்ைடகைளத் தவிர, ேவறில்ைல.
அவர்களின் விக்கிரகங்கள் ேவைலயாளால்
உளியால் ெசதுக்கப்பட்டைவ.

4 அவர்கள் தமது விக்கிரகங்கைளப் ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் அழகுபடுத்துகின்றனர்.
அவர்கள் ஆணிகைளயும், சுத்திகைளயும்
பயன்படுத்தி, விக்கிரகங்கள் விழாமல்
ெசய்கிறார்கள்.
எனேவ, அைவ விழுவதில்ைல.

5 அயல்நாடுகளில் உள்ள விக்கிரகங்கள்
ெவள்ளரிக்காய் வயலிேல,
குருவிகைள விரட்டுவதற்காக ைவக்கப்பட்ட

ெகால்ைல ெபாம்ைமையப் ேபான்றுள்ளன.
அவர்களின் விக்கிரகங்களால் ேபசமுடியாது.
அவர்களின் விக்கிரகங்களால் நடக்கமுடியாது.
ஜனங்கள் அந்த விக்கிரகங்கைளத் தூக்கிச்

ெசல்லேவண்டும்.
அவற்றுக்கு நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்.
அைவகளால் உங்கைளக் காயப்படுத்த முடியாது.
அைவ உங்களுக்கு உதவியும் ெசய்யாது”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

6 கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்று எவரும் இல்ைல!
நீர் ெபரியவர்!
உமது நாமம் மகிைமயும் ெபருைமயும் வல்லைமயும்

வாய்ந்தது!
7 ேதவேன! எல்ேலாரும் உமக்கு மரியாைதச்
ெசலுத்தேவண்டும்.
அைனத்து ேதசத்தாருக்கும் நீேர ராஜா.
அவர்களின் மரியாைதக்கு நீர் பாத்திரர்.
அந்த நாடுகளுக்கிைடயில் பல ஞானமுள்ளவர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் எவரும் உம்ைமப் ேபான்று

ஞானமுள்ளவர்கள் இல்ைல.
8 ேவறு நாடுகளில் உள்ள, அைனத்து ஜனங்களும்,
அறியாைமயும், மூடத்தனமும் ெகாண்டவர்கள்.

அவர்களின் ேபாதைனகள் பயனற்றைவ.
அவர்களின் ெதய்வங்கள் மரச் சிைலகேள.
9 அவர்கள் தர்ஷீசிலிருந்து ெகாண்டுவந்த
ெவள்ளிையயும்
ஊப்பாசிலிருந்து ெகாண்டு வந்த ெபான்ைனயும்

ைவத்து அந்தச் சிைலகைளச் ெசய்திருக்கின்றனர்.
அந்த விக்கிரகங்கள், தச்சன்களாலும்,
தட்டான்களாலும் ெசய்யப்பட்டைவ.
அவர்கள் அந்த விக்கிரகங்களுக்கு, இளநீலமும்,
ஊதா ஆைடயும் அணிவிக்கிறார்கள்.

“ஞானமுள்ளவர்கள்” அந்த “ெதய்வங்கைளச்”
ெசய்கின்றனர்.

10 ஆனால் கர்த்தர்தான் உண்ைமயான ஒேர
ேதவன்.
உண்ைமயில் ஜீவனுள்ள ஒேர ேதவன் அவர்தான்!
அவர் என்ெறன்றும் ஆளுகின்ற ராஜா!
ேதவன் ேகாபங்ெகாண்டால் பூமி அதிர்கிறது,
ேதசங்களிலுள்ள ஜனங்களால் அவரது ேகாபத்ைத

தாங்க முடியாது.
11 “அந்த ஜனங்களிடம் இந்தச் ெசய்திையக்
கூறுங்கள்,

‘அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் பரேலாகத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடக்கவில்ைல.
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
வானம் மற்றும் பூமியிலிருந்து மைறவார்கள்’” என்று

கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
12 ேதவன் ஒருவேர தமது வல்லைமயால் பூமிையச்
ெசய்தார்.
ேதவன் தனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி பூமிைய

உண்டாக்கினார்.
ேதவன் தமது ஞானத்தினால்
பூமியின்ேமல் வானத்ைத விரியச் ெசய்தார்.

13 சத்தமான இடிக்கும் ேதவேன காரணமாகிறார்.
வானத்திலிருந்து ெபருெவள்ளம் ெபாழியவும்

அவேர காரணமாகிறார்.
அவர் பூமியின் அைனத்து இடங்களிலிருந்தும்
வானத்திற்கு ேமகம் எழும்பும்படி ெசய்கிறார்.
அவர் மின்னலுடன் மைழைய அனுப்புகிறார்.
அவர் தமது பண்டகச் சாைலயிலிருந்து காற்ைற

அனுப்புகிறார்.
14 ஜனங்கள் மூடர்களாக இருக்கிறார்கள்!
உேலாகச் சிற்பிகள் தாங்கள் ெசய்த

விக்கிரகங்கைளக் ெகாண்டு
அவமானத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
அந்தச் சிைலகள் ெவறும் ெபாய் என்று அவர்கள்
அறிவார்கள்.
அந்த விக்கிரகங்களுக்கு உயிர் இல்ைல.

15 அந்த விக்கிரகங்கள் பயனற்றைவ.
அைவ ெபாய்யானைவ. வஞ்சிக்கும்படியாக

ெசய்யப்பட்டைவ.
நியாயத்தீர்ப்புக் காலத்தில்,
அவ்விக்கிரகங்கள் அழிக்கப்படும்.

16 ஆனால் யாக்ேகாபின் ேதவன், அந்த
விக்கிரகங்கைளப் ேபான்றவரல்ல.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தார், ேதவன்

தமது ெசாந்த ஜனங்கள் என்று இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
“சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்” என்பது
ேதவனுைடய நாமம்.
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அழிவு வந்துெகாண்டிருக்கிறது
17 உனக்குச் ெசாந்தமானவற்ைறெயல்லாம்
ேசர்த்துக்ெகாள்.
புறப்படத் தயாராகு. யூதாவின் ஜனங்களாகிய
நீங்கள் பட்டணத்தில் பிடிபடுவீர்கள்.
இதைன பைகவர்கள் சுற்றி வைளத்துக்

ெகாள்வார்கள்.
18 “இந்த முைற, யூதாவின் ஜனங்கைள
நாட்ைடவிட்டு ெவளிேய எறிேவன்.
நான் அவர்களுக்கு வலியும், துன்பமும் ெகாண்டு

வருேவன்.
நான் இதைனச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்கள் பாடம்

கற்றுக்ெகாள்வார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

19 ஓ! நான் (எேரமியா) ேமாசமாகக்
காயப்பட்ேடன்,
நான் புண்பட்ேடன், என்னால் குணமாக

முடியவில்ைல
எனக்குள் நான் இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்ேடன்.
“இதுதான் என்னுைடய ேநாய்.
இதன் மூலம் நான் துன்பப்படேவண்டும்.”

20 எனது கூடாரம் அழிக்கப்பட்டது.
கூடாரக் கயிறுகள் எல்லாம் அறுபட்டன.
எனது பிள்ைளகள் என்ைன விட்டுவிட்டனர்.
அவர்கள் ேபாய்விட்டார்கள்.
எனது கூடாரத்ைத அைமப்பதற்கு எவனும்
இருக்கவில்ைல,
எனக்கான இருப்பிடத்ைத உருவாக்கிட யாரும்

இல்ைல.
21 ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) மூடர்கள்,
அவர்கள் கர்த்தைரத் ேதட முயற்சி

ெசய்வதில்ைல.
அவர்களுக்கு ஞானம் இல்ைல.
எனேவ அவரது மந்ைதகள் (ஜனங்கள்) சிதறிக்

காணாமல் ேபாகின்றன.
22 உரத்த சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்!
இந்த உரத்த சத்தம் வடக்கிலிருந்து வருகிறது.
அது யூதாவின் நகரங்கைள அழிக்கும்.
யூதா ஒரு ெவறுைமயான வனாந்தரமாகும்,
அது ஓநாய்களுக்கான வீடாகும்.

23 கர்த்தாேவ! ஜனங்கள் உண்ைமயில் தங்களது
வாழ்ைவக் கட்டுப்படுத்தேவா,
அல்லது தங்கள் எதிர்காலத்ைத திட்டமிடேவா

முடியாது, என்பைத நான் அறிேவன்.
வாழ்வதற்கான சரியான வழிைய ஜனங்கள்
உண்ைமயில் அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

24 கர்த்தாேவ! எங்கைளத் திருத்தும்,
நீதியாய் இரும்.
ேகாபத்தில் எங்கைளத் தண்டிக்காமல் இரும்.
இல்ைலேயல் நீர் எங்கைள அழிக்கக்கூடும்.

25 நீர் ேகாபத்ேதாடு இருந்தால்,
பின் அந்நிய நாடுகைளத் தண்டியும்.
அவர்கள் உம்ைம அறிவதில்ைல, மதிப்பதுமில்ைல.
அந்த ஜனங்கள் உம்ைமத்

ெதாழுதுெகாள்வதுமில்ைல.
அந்த நாடுகள் யாக்ேகாபின் குடும்பத்ைத அழித்தது,
அவர்கள் இஸ்ரேவைல முழுைமயாக அழித்தனர்,

அவர்கள் இஸ்ரேவலரின் தாய் நாட்ைடயும்
அழித்தனர்.

உடன்படிக்ைக உைடக்கப்படுகிறது

எேரமியாவிற்கு வந்த கர்த்தருைடய
வார்த்ைத இதுதான். 2 “எேரமியா, இந்த
உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதகைளக்

ேகள். யூதாவின் ஜனங்களிடம் இவற்ைறப்பற்றி கூறு.
எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிற
ஜனங்களிடம் இவற்ைறப்பற்றி கூறு. 3 இைதத்தான்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார்:
‘இந்த உடன்படிக்ைகக்கு அடிபணியாத எந்தெவாரு
நபருக்கும் ெகட்டைவ ஏற்படும். 4 நான் உங்கள்
முற்பிதாக்கேளாடு ெசய்துக்ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகையப்பற்றி
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் அவர்கைள
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தேபாது
அவர்கேளாடு இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்துக்ெகாண்ேடன். எகிப்து பல
துன்பங்களுக்குரிய இடமாக இருந்தது. அது
இரும்ைப இளகச் ெசய்யும் அளவிற்கு சூடான
வாணலிையப்ேபான்று இருந்தது.’ அந்த
ஜனங்களிடம், ‘எனக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளயிடுகின்றவற்ைறச்
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்கள்
என்னுைடய ஜனங்களாகவும், நான் உங்களது
ேதவனாகவும் இருப்ேபன்’ என்று ெசான்ேனன்.

5 “நான் உங்களது முற்பிதாக்களுக்குச் ெசய்த
வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றுவதற்காகேவ இதைனச்
ெசய்ேதன். மிகவும் ெசழிப்பான பாலும் ேதனும்
ஓடுகிற பூமிையத் தருவதாக நான் அவர்களுக்கு
உறுதி ெசய்ேதன். நீங்கள் இன்று அத்தைகய
நாட்டில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.”
நான் (எேரமியா) “ஆெமன் கர்த்தாேவ” என்ேறன்.
6 கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா எருசேலமின்
ெதருக்களிலும், யூதாவின் நகரங்களிலும்
இச்ெசய்திையப் பிரச்சாரம் ெசய் என்று ெசான்னார்.
அவர், ‘இந்த உடன்படிக்ைகயின் வார்த்ைதைய
கவனியுங்கள். அதன் சட்டங்களுக்கு
அடிபணியுங்கள். 7 உங்களது முற்பிதாக்களுக்கு
நான் அவர்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவந்தேபாது, ஒரு எச்சரிக்ைகக்
ெகாடுத்ேதன். இந்நாள்வைர நான் அவர்கைள
மீண்டும், மீண்டும், எச்சரிக்ைக ெசய்ேதன், எனக்கு
கீழ்ப்படியுமாறு நான் அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன். 8

ஆனால் உங்களது முற்பிதாக்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்கள் பிடிவாதமாக இருந்து
அவர்களது தீயமனம் விரும்புகிறபடி ெசய்தனர்.
அவர்கள் எனக்கு அடிபணியாவிட்டால் ெகட்டைவ
ஏற்படும், என்று உடன்படிக்ைகக் கூறுகிறது, எனேவ,
நான் அவர்களுக்கு அைனத்து ெகட்டவற்ைறயும்
ஏற்படும்படிச் ெசய்கிேறன். உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்படியும்படி நான் அவர்களுக்கு
கட்டைளயிட்ேடன். ஆனால் அவர்கள்
ெசய்யவில்ைல.’”

9 கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா! யூதாவின்
ஜனங்களும் எருசேலமில் வாழ்கிற ஜனங்களும்
இரகசியமாக திட்டங்கள் ேபாடுகிறார்கள் என்று
ெதரியும். 10 அந்த ஜனங்கள் தம் முற்பிதாக்கள்
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ெசய்த அேத பாவங்கைளச் ெசய்கிறார்கள்.
அவர்களின் முற்பிதாக்கள் எனது ெசய்திைய ேகட்க
மறுத்தனர். அவர்கள் அந்நிய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளவும், பின்பற்றவும் ெசய்தனர். நான்
அவர்களது முற்பிதாக்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய இஸ்ரேவலின் குடும்பத்தாரும்,
யூதாவின் குடும்பத்தாரும், உைடத்துவிட்டனர்”
என்று கூறினார்.

11 எனேவ கர்த்தர், “யூதாவின் ஜனங்களுக்கு
விைரவில் பயங்கரமான சில காரியங்கள் ஏற்படும்படி
ெசய்ேவன். அவர்களால் அவற்றிலிருந்து தப்பிக்க
முடியாது. அவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள். அவர்கள்
என்னிடம் உதவிக்காக அழுவார்கள். ஆனால் நான்
அவர்கைள கவனிக்கமாட்ேடன். 12 யூதாவில் உள்ள
ஜனங்களும், எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களும்,
தங்கள் விக்கிரகங்களிடம் ேபாய் உதவிக்காக
ெஜபிப்பார்கள். அந்த விக்கிரகங்களுக்கு முன்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கின்றனர். அந்தப்
பயங்கரமான காலம் வரும்ேபாது அந்த
விக்கிரகங்களால் யூதாவின் ஜனங்களுக்கு உதவி
ெசய்யமுடியாது.

13 “யூதாவின் ஜனங்கேள! உங்களிடம் ஏராளமான
விக்கிரகங்கள் உள்ளன, யூதாவில் உள்ள
நகரங்கைளப் ேபான்ேற, உங்களிடம் பல
விக்கிரகங்கள் உள்ளன. ெபாய்யான பாகால்
ெதய்வத்திற்கு நீங்கள் பல பலிபீடங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வதற்காகக் கட்டியிருக்கிறீர்கள்.
அைவ எருசேலமிலுள்ள, ெதருக்களின்
எண்ணிக்ைகேபான்று, அதிக எண்ணிக்ைகயாக
உள்ளன என்று ெசால்லுகிறார்.

14 “எேரமியா, யூதாவின் இந்த ஜனங்களுக்காக நீ
ெஜபம் ெசய்யேவண்டாம். அவர்களுக்காக
ெகஞ்சேவண்டாம். அவர்களுக்காக ெஜபம்
ெசய்யேவண்டாம். நான் ேகட்கமாட்ேடன். அந்த
ஜனங்கள் துன்பப்படத் ெதாடங்குவார்கள். பிறகு
அவர்கள் என்ைன உதவிக்காக அைழப்பார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கைள கவனிக்கமாட்ேடன்.

15 “ஏன் எனது பிரியமானவள் (யூதா) எனது வீட்டில்
(ஆலயத்தில்) இருக்கிறாள்?
அங்ேக இருக்க அவளுக்கு உரிைம இல்ைல.
அவள் பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்திருக்கிறாள்.
யூதாேவ, சிறப்பான வாக்குறுதிகளும்
மிருகபலிகளும் உன்ைன அழிவிலிருந்து காப்பாற்றும்
என்று நிைனக்கிறாயா?
எனக்குப் பலிகள் ெகாடுப்பதன் மூலம்

தண்டைனயிலிருந்து தப்பித்துக்ெகாள்ள முடியும்
என்று நிைனக்கிறாயா?”

16 கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ெபயைரக் ெகாடுத்தார்.
உன்ைன அைழத்து, “பசுைமயான ஒலிவமரம்.
பார்க்க அழகானது” என்றார்.
ஆனால் ஒரு ெபரும் புயலுடன், கர்த்தர் அந்த
மரத்ைத ெநருப்பில் தள்ளிவிடுவார்.
அதன் கிைளகள் எரிக்கப்படும்.
17 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உன்ைன
நட்டுைவத்தார். அழிவு உனக்கு வருெமன்று அவர்
ெசான்னார். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் குடும்பமும்,
யூதாவின் குடும்பமும், ெகட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்திருக்கின்றன. அவர்கள் பாகலுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுத்தனர் அது அவருக்குக்
ேகாபத்ைத உண்டுப்பண்ணியது!

எேரமியாவிற்கு எதிராக தீய திட்டங்கள்
18 ஆனேதாத்திலுள்ள மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக
திட்டங்கள் ேபாடுவைத, கர்த்தர் எனக்குக்
காட்டினார். அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த
ெசயல்கைள எனக்கு கர்த்தர் காட்டினார். எனேவ
நான், அவர்கள் எனக்கு எதிரானவர்கள் என்பைத
அறிந்ேதன். 19 அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எதிராக
இருந்தார்கள் என்று கர்த்தர் எனக்குக் காட்டுமுன்
நான் அடிக்கப்படுவதற்காகக் ெகாண்டுப்ேபாகப்படும்
சாதுவான ஆட்டுக் குட்டிையப்ேபான்று இருந்ேதன்.
அவர்கள் எனக்கு எதிரானவர்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள் என்ைனப்பற்றி
இவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள், “இந்த
மரத்ைதயும், அதன் கனிகைளயும் அழித்து, அவைனக்
ெகால்லலாம் வாருங்கள். பிறகு ஜனங்கள் அவைன
மறப்பார்கள்.” 20 ஆனால் கர்த்தாேவ! நீர்
நியாயமான நீதிபதி, மனிதர்களின் மனைதயும்,
இதயத்ைதயும், எப்படி ேசாதிக்க ேவண்டும் என்பைத
அறிவீர். என்னுைடய வாதங்கைள நான் உமக்குச்
ெசால்ேவன். நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையக் ெகாடுக்கும்படி உம்ைம
அனுமதிப்ேபன்.

21 ஆனேதாத்திலுள்ள மனிதர்கள் எேரமியாைவக்
ெகால்லத் திட்டம் ேபாட்டனர். அந்த மனிதர்கள்
எேரமியாவிடம் ெசான்னார்கள், “கர்த்தருைடய
நாமத்தால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத. அல்லது
நாங்கள் உன்ைனக் ெகால்ேவாம்”
ஆனேதாத்திலிருக்கும், மனிதர்கைளப்பற்றி கர்த்தர்
ஒரு முடிவு ெசய்தார். 22 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், “ஆனேதாத்திலுள்ள மனிதர்கைள நான்
விைரவில் தண்டிப்ேபன். அவர்களின் இைளஞர்கள்
ேபாரில் மரிப்பார்கள். அவர்களது குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் பசியில் மரிப்பார்கள். 23 ஆனேதாத்
நகரத்தில் உள்ள எவரும் விடப்படுவதில்ைல. எவரும்
உயிர் வாழமாட்டார்கள். நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். அவர்களுக்குத் தீயைவ ேநரும்படி
நான் காரணமாேவன்” என்றார்.

எேரமியா ேதவனிடம் முைறயிடுகிறான்

கர்த்தாேவ, நான் உம்ேமாடு வாதம்
ெசய்தால் நீர் எப்ெபாழுதும் சரியாகேவ
இருப்பீர்!

ஆனால், நான் உம்மிடம் சரியாக ேதான்றாத
சிலவற்ைறப்பற்றி ேகட்க விரும்புகிேறன்.
ெகட்டவர்கள் ஏன் சித்தி ெபறுகிறார்கள்?
உம்மால் நம்பமுடியாதவர்கள், ஏன் இத்தைகய

இலகுவான வாழ்க்ைகையப் ெபறுகிறார்கள்?
2 நீர் அந்த ெகட்ட ஜனங்கைள இங்ேக
ைவத்திருக்கிறீர்,
அவர்கள் பலமான ேவர்கைளயுைடய

ெசடிகைளப்ேபால் உள்ளனர்.
அவர்கள் வளர்ந்து கனிகைள உற்பத்தி
ெசய்கின்றனர்.
அவர்கள் தம் வாயில் நீர் அவர்கேளாடு

அன்பாகவும்
ெநருக்கமாகவும் இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள்;
ஆனால், அவர்கள் இதயத்தில் உண்ைமயில்

உம்ைம விட்டுத் தூரத்தில் உள்ளனர்.
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3 ஆனால், கர்த்தாேவ!
நீர் என் இதயத்ைத அறிவீர், நீர் என்ைனப்

பார்க்கிறீர்.
என் மனைத ேசாதிக்கிறீர்.
ெவட்டுவதற்கு இழுத்துச்ெசல்லப்படும் ஆடுகைளப்
ேபான்று அந்தத் தீய ஜனங்கைள ெவளிேய
இழுத்துப்ேபாடும்.
அவர்கைள ெவட்டுவதற்குரிய நாைளத்

ேதர்ந்ெதடும்.
4 இந்தப் பூமி இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு
வறண்டிருக்கும்?
இந்தப் புல் நிலங்கள் இன்னும் எவ்வளவு

காலத்திற்குக் காய்ந்து மடிந்திருக்கும்?
இந்தப் பூமியிலுள்ள மிருகங்களும், பறைவகளும்,
ெசத்திருக்கின்றன.
இது தீய ஜனங்களின் குற்றமாகும்,
எனினும் அத்தீய ஜனங்கள்,
“எேரமியா நமக்கு நிகழப்ேபாவைதப் பார்க்க

நீண்டகாலம் உயிர்வாழமாட்டான்”
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

எேரமியாவிற்கு ேதவனுைடய பதில்
5 “எேரமியா! நீ மனிதர்கேளாடும் ஓடும்
பந்தயத்திேலேய ேசார்வைடந்துவிட்டால்,
குதிைரகேளாடு பந்தயத்தில் எப்படி ஓடுவாய்?
பாதுகாப்பான இடங்களிேலேய நீ
ேசார்வைடந்துவிட்டால்,
ஆபத்தான இடங்களில் நீ என்ன

ெசய்யப்ேபாகிறாய்?
ேயார்தான் ஆற்ேறாரங்களில் வளர்ந்துள்ள
முட்புதர்களின் மத்தியில் நீ என்ன ெசய்யப்

ேபாகிறாய்?
6 இந்த மனிதர்கள் உனது ெசாந்தச்
சேகாதரர்கள்.
உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து உறுப்பினர்கேள

உனக்கு எதிராகத் திட்டங்கைளப் ேபாடுகிறார்கள்.
உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து ஜனங்கேள

உனக்ெகதிராய் கூச்சல் ேபாடுகிறார்கள்.
அவர்கள் நண்பர்கைளேபான்று
ேபசினாலும் கூட நம்பாேத.”

கர்த்தர் தமது ஜனங்களான யூதாைவ ஏற்க
மறுக்கிறார்

7 “நான் (கர்த்தர்) எனது வீட்ைடத்
தள்ளிவிட்டிருக்கிேறன்.
நான் எனது ெசாந்த ெசாத்ைத விட்டுவிட்ேடன்.
நான் ேநசம் ைவத்த ஒன்ைற (யூதா) அவளின்
பைகவர்களிடேம விட்டுக்ெகாடுத்திருக்கிேறன்.

8 ஒரு காட்டுச் சிங்கத்ைதப்ேபான்று, எனது
ெசாந்த ஜனங்கள் எனக்கு எதிராகத்
திரும்பினார்கள்.
அவர்கள் என்மீது ெகர்ச்சிக்கிறார்கள்.
எனேவ நான் அவர்களிடமிருந்து திரும்பி

வந்துவிட்ேடன்.
9 எனது ெசாந்த ஜனங்கள், கருடகழுகுகளின்
நடுவிேல சூழப்பட்ட,
மரிக்கிற மிருகத்ைதப் ேபால ஆனார்கள்.
அப்பறைவகள் அவைனச் சுற்றி பறக்கின்றன.
காட்டு மிருகங்கேள வாருங்கள்.

நீங்கள் உண்பதற்குப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
10 பல ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனது
திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைள அழித்திருக்கின்றனர்.
அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது வயல்களில் அந்தச்

ெசடிகளின் ேமல் நடந்திருந்தார்கள்:
அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது அழகிய வயைல

ெவறுைமயான வனாந்தரமாக ஆக்கிவிட்டனர்.
11 அவர்கள் எனது வயைல
வனாந்தரமாக்கினார்கள்.
இது காய்ந்து ெசத்துப்ேபானது.
எந்த ஜனங்களும் அங்ேக வாழவில்ைல.
நாடு முழுவதும் ஒரு வறுைமயான வனாந்தரமாக

ஆயிற்று.
அந்த வயைல கவனித்துக்ெகாள்ள எவரும்
விடப்படவில்ைல.

12 வனாந்தரத்தின் பசுஞ்ேசாைலையக்
ெகாள்ைளயடிக்க சிப்பாய்கள் வந்தனர்.
ேதசத்ைதத் தண்டிக்கும்படி கர்த்தர் அந்தப்

பைடகைள பயன்படுத்தினார்.
ேதசத்தின் ஒரு முைனமுதல் மறுமுைனவைர
ஜனங்கள் தண்டிக்கப்பட்டனர்.
ஒருவனும் பத்திரமாக இருக்கவில்ைல.

13 ஜனங்கள் ேகாதுைமைய விைதப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் முட்கைளேய அறுவைட

ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் கைளத்து ேபாகிறவைர கடுைமயாக
உைழப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் தமது ேவைலக்காக எைதயும்

ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் விைளச்சலுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள்.
கர்த்தருைடய ேகாபம் அவற்றுக்குக்

காரணமாயிற்று.”

இஸ்ரேவலர்களின் அயலார்களுக்கு கர்த்தருைடய
வாக்குறுதி

14 இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது: “இஸ்ரேவல்
நாட்ைடச்சுற்றி வாழும் அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
நான் என்ன ெசய்ேவன் என்பைத நான் ெசால்ேவன்.
அந்த ஜனங்கள் மிகவும் ெகட்டவர்கள். நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்த பூமிைய
அவர்கள் அழித்திருக்கின்றனர். நான் அந்தத் தீய
ஜனங்கைள இழுத்து, அவர்களின் நாட்டுக்கு
ெவளிேய ேபாடுேவன்; நான் யூதா ஜனங்கைளயும்
அவர்கேளாடு இழுப்ேபன். 15 ஆனால் அந்த
ஜனங்கைள நான் அவர்களின் நாடுகளிலிருந்து
ெவளிேய இழுத்தப்பிறகு நான் அவர்களுக்காக
வருத்தப்படுேவன். நான் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்ைதயும்
அவர்களின் ெசாந்த ெசாத்துக்கும் பூமிக்கும்
திரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். 16 அந்த ஜனங்கள்,
என் ஜனங்களின் வழிகைள நன்றாகக்
கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன்,
கடந்த காலத்தில் அந்த ஜனங்கள் எனது
ஜனங்களுக்கு, வாக்குறுதிச் ெசய்வதற்குப் பாகாலின்
ெபயைரப் பயன்படுத்த கற்றுக் ெகாடுத்தனர்.
இப்ெபாழுது, அந்த ஜனங்கள் தங்கள் பாடங்கைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான்
விரும்புகிேறன்; அந்த ஜனங்கள் என் ெபயைரப்
பயன்படுத்த கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான்

எேரமியா 12:16

795



13

விரும்புகிேறன். அந்த ஜனங்கள் ‘கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு’ ஆைணயிட ேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறன். அந்த ஜனங்கள் இதைனச்
ெசய்தால், நான் அவர்கைள ெவற்றிெபற
அனுமதிப்ேபன். அவர்கள் என் ஜனங்கேளாடு
வாழவிடுேவன். 17 ஆனால், எனது ெசய்திைய எந்த
நாடாவது ேகளாமல் ேபானால், அதைன நான்
முழுைமயாக அழிப்ேபன். ெசத்துப்ேபான
ெசடிையப்ேபான்று நான் அதைன பிடுங்குேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

அைடயாளமான இடுப்புத்துணி

இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் கூறுகிறது:
“எேரமியா ேபாய் ஒரு சணல் இடுப்புத்
துணிைய வாங்கு. பிறகு அதைன உன்

இடுப்பிேல கட்டிக்ெகாள். அந்த இடுப்புத்துணி
நைனயும்படிவிடாேத.”

2 எனேவ நான், கர்த்தர் என்னிடம் ெசய்யச்
ெசான்னபடி ஒரு சணல் இடுப்புத்துணிைய
வாங்கிேனன், அதைன என் இடுப்பிேல கட்டிேனன்.
3 பிறகு கர்த்தருைடய ெசய்தி என்னிடம்
இரண்டாவது முைறயாக வந்தது. 4 இதுதான்
ெசய்தி: “எேரமியா நீ வாங்கினதும் இடுப்பிேல
கட்டியிருக்கிறதுமான துணிைய எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபராத்துக்குப் ேபா. அைத அங்ேக பாைறயின்
ெவடிப்பிேல மைறத்துைவ.”

5 எனேவ, நான் ேபராத்துக்குப் ேபாய் அங்ேக
கர்த்தர் என்னிடம் ெசய்யச் ெசான்னபடி இடுப்புத்
துணிைய மைறத்து ைவத்ேதன். 6 பல நாட்கள்
கழிந்தது; கர்த்தர் என்னிடம், “இப்ெபாழுது
எேரமியா! ேபராத்துக்குப் ேபா. நான் மைறத்து
ைவக்கச் ெசான்ன இடுப்புத்துணிைய
எடுத்துக்ெகாள்” என்று ெசான்னார்.

7 எனேவ, நான் ேபராத்துக்குச் ெசன்று இடுப்புத்
துணிைய ேதாண்டி எடுத்ேதன், ஆனால்,
இப்ெபாழுது என்னால் அதைன இடுப்பிேல
கட்டமுடியவில்ைல. ஏெனன்றால், அது மிக
பழைமயாகிப் ேபாயிருந்தது. அது எதற்கும் பயன்படும்
அளவில் நன்றாயில்ைல.

8 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. 9 இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னது:
“இடுப்புத்துணி ெகட்டுப்ேபாயிற்று, அதைன எதற்கும்
பயன்படுத்த முடியாது. இைதப்ேபாலேவ,
எருசேலமிலும் யூதாவிலும் உள்ள
வீண்ெபருைமெகாண்ட ஜனங்கைள அழிப்ேபன். 10

யூதாவிலுள்ள வீண் ெபருைமயும், தீைமயும்ெகாண்ட
ஜனங்கைள, நான் அழிப்ேபன். அவர்கள் எனது
வார்த்ைதையக் ேகட்க மறுத்தனர். அவர்கள்
பிடிவாதமுள்ளவர்களாக விரும்புகின்றவற்ைற
மட்டுேம ெசய்தனர். அவர்கள் அந்நிய
ெதய்வங்கைளப் பின் பற்றி ெதாழுதுெகாண்டனர்.
யூதாவிலுள்ள அந்த ஜனங்கள் இந்தச் சணல்
இடுப்புத் துணிையப்ேபான்று ஆவார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டு எதற்கும் பயனற்றுப் ேபாவார்கள். 11

ஒரு இடுப்புத் துணிைய ஒரு மனிதன் இடுப்ைபச்சுற்றி
இறுக்கமாக கட்டுகிறான். இைதப்ேபாலேவ நான்
என்ைனச் சுற்றிலும் இஸ்ரேவல் குடும்பத்ைதயும்
யூதாவின் குடும்பத்ைதயும் கட்டிேனன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “நான் அைதச் ெசய்ேதன். எனேவ,

அந்த ஜனங்கள் என் ஜனங்களாவார்கள். பிறகு,
எனது ஜனங்கள் கனமும் துதியும் மகிைமயும்
எனக்குக் ெகாண்டு வருவார்கள். ஆனால் எனது
ஜனங்கள் என்ைன கவனிக்கவில்ைல.”

யூதாவிற்கு எச்சரிக்ைக
12 “எேரமியா! யூதாவின் ஜனங்களிடம் ெசால்:

‘இதுதான் கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசால்கிறது: ஒவ்ெவாரு திராட்ைச ஜாடிகளும்,
திராட்ைச ரசத்தால் நிரப்பப்படேவண்டும்’ அந்த
ஜனங்கள் சிரிப்பார்கள். உன்னிடம், ‘நிச்சயமாக,
ஒவ்ெவாரு திராட்ைச ஜாடியும், திராட்ைச ரசத்தால்
தான் நிரப்பப்படேவண்டும் என்று எங்களுக்குத்
ெதரியும்’ என்பார்கள். 13 பிறகு நீ அவர்களிடம்,
இதுதான் கர்த்தர் ெசால்வது. இந்த நாட்டில்
வாழ்கிற ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் குடிகாரைனப்
ேபான்று உதவியற்றவனாகச் ெசய்ேவன். நான்
தாவீதின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிற
ராஜாக்கைளப்பற்றி ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் ஆசாரியர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும்
எருசேலமில் வாழும் அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்றி
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 14 நான் யூதாவின்
ஜனங்கைள ஒருவர் மீது ஒருவர் ேமாதி விழும்படி
பண்ணுேவன். தந்ைதகளும் குமாரர்களும் ஒருவர்
ேமல் ஒருவர் விழுவார்கள்” என்று கூறுவாய், என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “‘நான் அவர்களுக்காக
வருத்தேமா இரக்கேமா அைடவது இல்ைல. நான்
யூதாவின் ஜனங்கைள அழிப்பதிலிருந்து நிறுத்த,
இரக்கத்ைத அனுமதிக்கமாட்ேடன்.’”

15 ேகள் உன் கவனத்ைதச் ெசலுத்து.
கர்த்தர் உன்ேனாடு ேபசியிருக்கிறார்.
வீண் ெபருைமெகாள்ளாேத.

16 உனது ேதவனாகிய கர்த்தைர மகிைமப்படுத்து,
அவைரத் துதி.
இல்ைலெயனில் அவர் இருைளக்
ெகாண்டுவருவார்.
இருளான குன்றுகளின்ேமல் விழுமுன், அவைரத்

துதி.
இல்லாவிட்டால் யூதாவின் ஜனங்களாகிய நீங்கள்
ஒளிக்காக எதிர்பார்த்து
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
ஆனால், கர்த்தர் அடர்த்தியான இருைளக்

ெகாண்டு வருவார்.
கர்த்தர் ஒளிைய மிக அடர்த்தியான இருளாக

மாற்றிவிடுவார்.
17 யூதாவின் ஜனங்களாகிய நீங்கள் கர்த்தர்
கூறுவைதக் ேகட்காவிட்டால்,
உங்களது வீண்ெபருைம எனது அழுைகக்குக்

காரணம் ஆகும்.
நான் என் முகத்ைத மைறத்து
மிகக் கடுைமயாக அழுேவன்.
எனது கண்கள் கண்ணீரால் நிரம்பும்,
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய மந்ைத

சிைறப்பிடிக்கப்படும்.
18 ராஜாவிடமும் அவனது மைனவியிடமும்
இவற்ைறக்கூறு:

“உங்களது சிங்காசனங்களில் இருந்து இறங்கி
வாருங்கள், உங்களது அழகான கிரீடங்கள் உம்
தைலகளிலிருந்து விழுந்திருக்கிறது.”

எேரமியா 12:17
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19 ெநேகவ் வனாந்தரத்தின் நகரங்கள்
பூட்டப்பட்டுவிட்டன.
எவராலும் அவற்ைறத் திறக்க முடியாது.
யூதாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
சிைறபிடிக்கப்பட்டு
அவர்கைளக் ைகதிகளாக ெவளிேய ெகாண்டு

ெசன்றனர்.
20 எருசேலேம! பார்.
பைகவன் வடக்கிலிருந்து

வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
உனது மந்ைத எங்ேக? ேதவன் உனக்கு அந்த
அழகிய மந்ைதையக் ெகாடுத்தார்.
நீங்கள் அந்த மந்ைதைய கவனித்துக்ெகாள்ள

ேவண்டியவர்கள்.
21 அந்த மந்ைதைய குறித்து கணக்கு ெசால்ல
ேவண்டுெமன்று கர்த்தர் ேகட்டால், நீங்கள் என்ன
ெசால்லுவீர்கள்?
நீங்கள் ஜனங்களுக்கு ேதவைனப் பற்றி கற்பிக்க

ேவண்டியவர்கள்.
உங்கள் தைலவர்கள் ஜனங்கைள
வழிநடத்திச்ெசல்ல ேவண்டியவர்கள்.
ஆனால், அவர்கள் தங்கள் ேவைலையச்

ெசய்யவில்ைல.
எனேவ உங்களுக்கு மிகுதியான துன்பங்களும்
கஷ்டங்களும் இருக்கும்.
நீங்கள் குழந்ைதையப் பிரசவிக்கும்

ெபண்ைணப்ேபான்று இருப்பீர்கள்.
22 நீங்கள் உங்களுக்குள்ேளேய ேகட்கலாம்.
“ஏன் எனக்கு இத்தீைமகள் ஏற்பட்டன?”
அைவ, உங்களது பல பாவங்களாேலேய ஏற்பட்டன.
உங்களது பாவங்களால் உங்கள் உள்ளாைடகள்

கிழிக்கப்பட்டன.
உங்களது பாதரட்ைசகள்

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன.
அவர்கள் உங்கைள அவமானப்படுத்துவதற்காக
இவற்ைறச் ெசய்தனர்.

23 ஒரு கறுப்பு மனிதன் தனது ேதாலின் நிறத்ைத
மாற்றிக்ெகாள்ள முடியாது.
ஒரு சிறுத்ைத தனது புள்ளிகைள மாற்றிக்ெகாள்ள

முடியாது.
இைதப் ேபாலேவ, எருசேலேம, நீயும் உன்ைன
மாற்றி நன்ைம ெசய்ய முடியாது.
நீ எப்ேபாதும் தீைமேய ெசய்கிறாய்.
24 “உங்களது வீட்ைட விட்டு விலகும்படி நான்
உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்துேவன்.
நீங்கள் எல்லா திைசகளிலும் ஓடுவீர்கள்.
நீங்கள் வனாந்தரக் காற்றால் பறக்கடிக்கப்படும்

துரும்ைபப் ேபான்றிருப்பீர்கள்.
25 இக்காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும்.
எனது திட்டங்களில் இதுேவ உங்கள் பங்கு”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“இது ஏன் நிகழும்?
ஏெனன்றால், நீ என்ைன மறந்தாய்.
ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் நம்பிக்ைக ைவத்தாய்.

26 எருசேலேம! நான் உனது உள்ளாைடைய உன்
முகத்தின்ேமல் ேபாடுேவன்.
ஒவ்ெவாருவரும் உன்ைனப் பார்ப்பார்கள்.
நீ அவமானம் அைடவாய்.

27 நீ ெசய்த பயங்கரமான ெசயல்கைள எல்லாம்
நான் பார்த்ேதன்.

நீ சிரித்தைதப் பார்த்ேதன்.
உனது ேநசர்களுடன் நீ ெகாண்ட பாலின

உறவுகைளயும் பார்த்ேதன்.
நீ ஒரு ேவசிையப் ேபான்று, ேபாட்டுக்ெகாண்ட

திட்டங்கைள நான் அறிேவன்.
மைலகளின் ேமலும், வயல்களிலும் நான் உன்ைனப்
பார்த்திருக்கிேறன்.
எருசேலேம, இது உனக்கு ெகட்டதாக இருக்கும்.
நீ இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு உனது தீட்டான

பாவங்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்துெகாண்டிருப்பாய்
என நான் ேயாசிக்கிேறன்.”

வறட்சியும், கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளும்

வறட்சிப் பற்றி எேரமியாவிற்கு
வந்தகர்த்தருைடய வார்த்ைத இது:

2 “யூதா நாடு மரித்துப்ேபான
ஜனங்களுக்காக அழுகிறது.
யூதா நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள், ேமலும்,

ேமலும், பலவீனர்களாகிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் தைரயிேல கிடக்கிறார்கள்.
எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் உதவிக்காக
ேதவனிடம் அழுகிறார்கள்.

3 ஜனங்களின் தைலவர்கள், ேவைலக்காரர்கைள
நீர் ெகாண்டு வருவதற்காக அனுப்பினார்கள்,
ேவைலயாட்கள் நீர் ேதக்கிைவத்திருக்கும்
இடங்களுக்குச் ெசன்றனர்.
அங்ேக எந்த தண்ணீைரயும்

கண்டுக்ெகாள்ளவில்ைல.
ேவைலக்காரர்கள் காலி ஜாடிகேளாடு திரும்பி
வருவார்கள்.
எனேவ அவர்கள், அவமானமும், சங்கடமும்

அைடகின்றனர்.
அவர்கள் அவமானத்தால் தங்கள் தைலைய

மூடிக்ெகாள்ளுகின்றனர்.
4 எவரும் பயிர் ெசய்ய பூமிையத் தயார்
ெசய்வதில்ைல.
தைரயில் மைழ ஏதும் விழவில்ைல.
விவசாயிகள் ெவட்கப்படுகிறார்கள்.
எனேவ, அவர்கள் ெவட்கத்தால் தைலகைள

மூடிக்ெகாள்கிறார்கள்.
5 நிலத்தில் இருக்கும் தாய் மான்கூட புதிதாகப்
பிறந்த குட்டிைய தனியாக விட்டுவிட்டுப் ேபாய்விடும்.
அங்ேக புல் இல்லாததால் அது அவ்வாறு

ெசய்கிறது.
6 காட்டுக் கழுைதகள் ெமாட்ைடப்பாைறகள் மீது
நிற்கும்.
அைவ ஓநாய்கைளப்ேபான்று காற்ைற

உட்ெகாள்ளுகின்றன.
ஆனால், அவற்றின் கண்கள் எந்த உணைவயும்
கண்டு ெகாள்ள முடியவில்ைல.
ஏெனன்றால், அங்ேக தின்ன எந்தச் ெசடிகளும்

இல்ைல.”
7 “அவற்றுக்கு எங்கள் குற்றங்கேள காரணம்
என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும்;
நமது பாவங்களால் நாம் இப்ேபாது

கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
கர்த்தாேவ, உமது நாமத்தின் நன்ைமக்காக

எங்களுக்கு உதவ ஏதாவதுச் ெசய்யும்.
நாங்கள் உம்ைம விட்டுப் பலமுைற ேபாேனாம்.
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நாங்கள் உமக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்
என்பைத நாங்கள் ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.

8 ேதவேன, நீேர இஸ்ரேவலின் நம்பிக்ைக ஆவீர்!
துன்பக் காலங்களில் இஸ்ரேவலர்கைள நீர்

காப்பாற்றுகிறீர்.
ஆனால், இப்ேபாது நீர் இந்த நாட்டில்
அந்நியைனப் ேபான்று இருக்கிறீர்.
ஒருநாள் இரவு மட்டும் தங்குகிற

பயணிையப்ேபான்று நீர் இருக்கிறீர்.
9 ஆச்சரியத்தால் தாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதைனப்
ேபான்று நீர் ேதான்றுகிறீர்.
எவெராருவைரயும் காப்பாற்ற முடியாத, ஒரு ேபார்

வீரைனப் ேபான்று நீர் காட்சி தருகிறீர். கர்த்தாேவ!
நீர் எங்கேளாடு இருக்கிறீர்.
நாங்கள் உமது நாமத்தால் அைழக்கப்படுகிேறாம்.
எனேவ உதவி இல்லாமல் எங்கைள

விட்டுவிடாதிரும்!”
10 யூதாவின் ஜனங்கைளப்பற்றி கர்த்தர்
ெசான்னது இதுதான்: “யூதாவின் ஜனங்கள்
உண்ைமயில் என்ைன விட்டுவிலக விரும்பினார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைன விட்டு விலகுவைத
நிறுத்திக்ெகாள்ளவில்ைல. எனேவ, இப்ெபாழுது,
கர்த்தர் அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்.
இப்ேபாது அவர்கள் ெசய்த தீயச் ெசயல்கைள
கர்த்தர் நிைனப்பார். அவர்களது பாவங்களுக்காக
கர்த்தர் அவர்கைளத் தண்டிப்பார்.”

11 பிறகு கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா! யூதாவின்
ஜனங்களுக்கு நற்காரியங்கள் ஏற்படேவண்டும் என்று
என்னிடம் ெஜபம் ெசய்யாேத. 12 யூதாவின்
ஜனங்கள் உபவாசமிருந்து என்னிடம் ெஜபிக்கத்
ெதாடங்குவார்கள். ஆனால், நான் அவர்களது
ெஜபத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடன். அவர்கள் எனக்கு
தகன பலிகைளயும் தானியக் காணிக்ைககைளயும்
ெகாடுத்தாலும் நான் அந்த ஜனங்கைள
ஏற்பதில்ைல. நான் யூதாவின் ஜனங்கைளப் ேபாரில்
அழிக்கப்ேபாகிேறன். நான் அவர்களின் உணைவ
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். யூதாவின் ஜனங்கள்
மரணம்வைர முழு பட்டினியாக இருப்பார்கள். நான்
அவர்கைளப் பயங்கரமான ேநாய்களால் அழிப்ேபன்”
என்றார்.

13 ஆனால் நான் கர்த்தரிடம் கூறிேனன், “எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, தீர்க்கதரிசிகள்
ஜனங்களிடம் சில வித்தியாசமானவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள்
யூதாவின் ஜனங்களிடம், ‘பைகவனின் வாளால்
நீங்கள் துன்பப்படமாட்டீர்கள். நீங்கள் பசியாலும்
துன்பப்படமாட்டீர்கள். இந்த நாட்டில் கர்த்தர்
உங்களுக்கு சமாதானத்ைதக் ெகாடுப்பார்.’”

14 பிறகு, கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா, அந்தத்
தீர்க்கதரிசிகள் எனது நாமத்தால் ெபாய்கைளப்
பரப்புகிறார்கள். அந்தத் தீர்க்கதரிசிகைள நான்
அனுப்பவில்ைல. நான் அவர்களுக்குக் கட்டைளக்
ெகாடுக்கேவா அவர்கேளாடு ேபசேவா இல்ைல.
அந்தத் தீர்க்கதரிசிகள், ெபாய்ச் சாட்சிகைளயும்,
பயனற்ற மந்திரங்கைளயும், ெசாந்த ஆைசகைளயும்
பரப்பியிருக்கிறார்கள். 15 எனேவ, நான்
இைதத்தான் என் நாமத்தால் பிரச்சாரம்
ெசய்துெகாண்டிருப்பவர்கைளப்பற்றிக் கூறுவது,
அத்தீர்க்கதரிசிகைள நான் அனுப்பவில்ைல. அந்தத்
தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னார்கள், ‘இந்த நாட்ைடப்

பைகவர்கள் எவரும் வாளால் தாக்கமாட்டார்கள்,
இந்த நாட்டில் எப்ெபாழுதும் பசி இருக்காது.’
அத்தீர்க்கதரிசிகள் பசியால் மரிப்பார்கள்.
பைகவரின் வாள் அவர்கைளக் ெகால்லும். 16

அத்தீர்க்கதரிசிகள் ேபசுகிறைதக் ேகட்கிற
ஜனங்களும் வீதிகளில் எறியப்படுவார்கள். அந்த
ஜனங்கள் பசியாலும், பைகவரின் வாளாலும்
மரிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கைளயும் அவர்களது
மைனவிகைளயும், குமாரர்கைளயும்,
குமாரத்திகைளயும் புைதக்க எவரும்
இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் ெசய்த
தீைமையக்ெகாண்ேட நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

17 “எேரமியா, யூதாவின் ஜனங்களிடம்
இச்ெசய்திையக் கூறு,

‘எனது கண்கள் கண்ணீரால் நிரம்பியுள்ளன.
நான் இரவும் பகவும் நிறுத்தாமல் அழுேவன்.
நான் எனது குமாரத்தியான கன்னிக்காக

அழுேவன்.
நான் எனது ஜனங்களுக்காக அழுேவன்.
ஏெனன்றால், யாேரா ஒருவர் அவர்கைளத்

தாக்குவர், அவர்கைள நசுக்குவர், அவர்கள் மிக
ேமாசமாகக் காயப்படுவார்கள்.

18 நான் நாட்டிற்குள் ேபானால் வாள்களால்
ெகால்லப்படுகிற ஜனங்கைளக் காண்ேபன்.
நான் நகரத்திற்குள் ேபானால்,
மிகுதியான ேநாையப் பார்ப்ேபன்.
ஏெனன்றால், ஜனங்களுக்கு உணவு இல்ைல,
ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிசிகளும் ஒரு அந்நியேதசத்திற்கு

எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டனர்’” என்றார்.
19 கர்த்தாேவ, யூதா நாட்ைட நீர் முழுைமயாக
ஒதுக்கிவிட்டீரா?
கர்த்தேர நீர் சீேயாைன ெவறுக்கிறீரா?
நாங்கள் மீண்டும் குணம் அைடயமுடியாதபடி நீர்
எங்கைள பலமாகத் தாக்கியுள்ளீர்.
ஏன் அதைனச் ெசய்தீர்?
நாங்கள் சமாதானத்ைத
எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
ஆனால் நன்ைம எதுவும் வரவில்ைல.
குணமாவதற்குரிய காலத்ைத நாங்கள்
நம்பிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
ஆனால் பயங்கரேம வருகிறது.

20 கர்த்தாேவ! நாங்கள் தீயவர்கள் என்பது
எங்களுக்குத் ெதரியும்,
எங்கள் முற்பிதாக்களும் தீைமையச் ெசய்தார்கள்

என்பைத நாங்கள் அறிேவாம்.
ஆம், உமக்கு எதிராக நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம்.

21 கர்த்தாேவ உமது நாமத்திற்கு நன்ைமக்காக,
எங்கைள ெவளிேய தள்ளாதிரும்.
உமது மகிைமயின் சிங்காசனத்திலிருந்து

ேமன்ைமைய விலக்காதிரும்.
எங்கேளாடு உள்ள உடன்படிக்ைகைய நிைனயும்.
அந்த உடன்படிக்ைகைய உைடக்க ேவண்டாம்.

22 அயல்நாட்டு விக்கிரகங்களுக்கு மைழைய
ெகாண்டுவரும் வல்லைம கிைடயாது.
வானத்திற்கு மைழையப் ெபாழியச் ெசய்யும்

அதிகாரம் இல்ைல.
நீேர எங்களது ஒேர நம்பிக்ைக,
நீர் ஒருவேர இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்தவர்.
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15
கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா இப்ெபாழுது
ேமாேசயும் சாமுேவலும் இருந்து யூதாவின்
ஜனங்களுக்காக ெஜபம் ெசய்தாலும் நான்

இந்த ஜனங்களுக்காக இரக்கப்படுவதில்ைல.
என்ைனவிட்டு யூத ஜனங்கைள தூர அனுப்பு,
அவர்கைளப் ேபாகும்படி ெசால். 2 அந்த ஜனங்கள்
உன்ைனக் ேகட்கலாம், ‘நாங்கள் எங்ேக ேபாேவாம்?’
என்று நீ அவர்களுக்கு இதைனச் ெசால் என்றார்.
இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது:
“சில ஜனங்கைள மரிப்பதற்குத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்,
அந்த ஜனங்கள் மரிப்பார்கள்,
சில ஜனங்கைள வாளால் ெகால்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.
அந்த ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
நான் சில ஜனங்கைள பசியால் மரிக்க
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.
அந்த ஜனங்கள் பசியால் மரிப்பார்கள்.
நான் சில ஜனங்கைளச் சிைறபிடிக்கப்பட்டு அந்நிய
நாட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.
அவர்கள் அந்நியநாடுகளில் ைகதிகளாக

இருப்பார்கள்.
3 நான் அவர்களுக்கு எதிராக நான்கு வைக அழிவு
சக்திகைள அனுப்புேவன்”
இந்தச் ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.
“நான் எதிரிைய ஒரு வாேளாடு ெகால்வதற்கு
அனுப்புேவன்.
நான் நாய்கைள அவர்களது உடல்கைள ெவளிேய
இழுத்துவர அனுப்புேவன்.
நான் வானத்து பறைவகைளயும், காட்டு
மிருகங்கைளயும்
அவர்களது உடல்கைள உண்ணவும் அழிக்கவும்

அனுப்புேவன்.
4 நான் யூதாவின் ஜனங்கைள பூமியிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
ஒரு பயங்கரமான ெசயலுக்கான உதாரணமாகச்

ெசய்ேவன்.
நான் இதைன யூதா ஜனங்களுக்காகச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால், மனாேச எருசேலமில் ெசய்ததுதான்.
மனாேச எேசக்கியா ராஜாவின் குமாரன்.
மனாேச யூதாவின் ராஜா.”

5 “உனக்காக எவனும் வருத்தப்படமாட்டான்.
எருசேலம் நகரேம, எவனும் உனக்காக

பரிதாபப்படேவா அழேவாமாட்டான்.
எவனும், ‘நீ எப்படி இருக்கிறாய்?’ என்று ேகட்க

தனது வழியிலிருந்து திரும்பிக் ேகட்கமாட்டான்!
6 எருசேலேம, நீ என்ைன விட்டு விலகினாய்.”
இந்தச் ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது:
“மீண்டும், மீண்டும் என்ைன விட்டு விலகினாய்
எனேவ,
நான் உன்ைனத் தண்டித்து அழிப்ேபன்.
நான் உனது தண்டைனைய நிறுத்தி ைவத்ேத

கைளத்துப்ேபாேனன்.
7 நான் எனது தூற்றுக் கட்ைடயால் யூதா
ஜனங்கைளத் தனியாகப் பிரித்துப்ேபாடுேவன்.
நான் அவர்கைள நகர வாசல்களில் சிதறச்

ெசய்ேவன்.
எனது ஜனங்கள் மாறவில்ைல.
எனேவ, நான் அவர்கைள அழிப்ேபன்.

நான் அவர்களது பிள்ைளகைள ெவளிேய
எடுப்ேபன்.

8 பல ெபண்கள் தம் கணவைன இழப்பார்கள்.
கடற்கைரயில் உள்ள மணல்கைள விட

விதைவகள் மிகுதியாக இருப்பார்கள்.
மதிய ேவைளயில் நான் அழிக்கிறவைன அைழத்து
வருேவன்.
யூதாவிலுள்ள இைளஞர்களின் தாய்மார்கைள

அழிக்கிறவன் தாக்குவான்.
நான் யூதா ஜனங்களுக்கு துன்பத்ைதயும்
பயத்ைதயும் ெகாண்டு வருேவன்.
மிக விைரவில் இது நிகழுமாறு நான் ெசய்ேவன்.

9 எதிரி தன் வாள்களால் தாக்கி ஜனங்கைளக்
ெகால்வான்.
யூதாவிலுள்ள மீதியிருப்பவர்கைள அவர்கள்

ெகால்வார்கள்.
ஒரு ெபண்ணுக்கு ஏழு குமாரர்கள் இருக்கலாம்.
ஆனாலும் அவர்கள் மரித்துப்ேபாவார்கள்.
அவள் பலவீனமாகி மூச்சுவிடமுடியாத நிைல
அைடயும்வைர அழுவாள்.
அவள் திைகப்பும் குழப்பமும் அைடவாள்.
அவளது ஒளிமயமான பகல் துன்பமான
இருட்டாகும்.”

எேரமியா மீண்டும் ேதவனிடம் முைறயிடுகிறான்
10 தாேய! நீ எனக்கு பிறப்ைபக் ெகாடுத்ததற்காக
நான் (எேரமியா) வருந்துகிேறன்.
ேதசத்துக்ெகல்லாம் வாதும் வழக்கும் உள்ளவனாக
நான் இருக்கிேறன்.
நான் கடன் ெகாடுத்ததுமில்ைல,
கடன் வாங்கியதுமில்ைல.
ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் என்ைன சபிக்கிறான்.

11 உண்ைமயாக கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு நன்கு
ெதாண்டு ெசய்துள்ேளன்.
ெநருக்கடி ேநரத்தில் என் பைகவர்கைளக்குறித்து

உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்ேதன்.

ேதவன் எேரமியாவிற்குப் பதிலளிக்கிறார்
12 “எேரமியா எவராலும் ஒரு இரும்புத்
துண்ைடக்கூட
உைடக்க முடியாது என்பைத நீ அறிவாய்.
வடக்கிலிருந்து வருகிற அந்த விதமான இரும்ைபக்
குறித்து நான் குறிப்பிடுகிேறன்.
எவராலும் ஒரு ெவண்கலத் துண்ைடயும் உைடக்க

முடியாது.
13 யூதாவின் ஜனங்களுக்குப் பல ெபாக்கிஷங்கள்
உள்ளன.
நான் அவற்ைற மற்ற ஜனங்களுக்குக்

ெகாடுப்ேபன்.
அந்த மற்றவர்கள் அச்ெசல்வத்ைத விைலக்கு
வாங்க ேவண்டாம்.
நான் அவர்களுக்கு அச்ெசல்வத்ைதக்

ெகாடுப்ேபன்.
ஏெனன்றால் யூதாவிடம் பல பாவங்கள் உள்ளன.
யூதாவின் ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் ஜனங்கள் பாவம்

ெசய்தனர்.
14 யூதாவின் ஜனங்கேள! நான் உங்கைள உமது
பைகவர்களின் அடிைமகளாக்குேவன்.
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நீங்கள் எப்ேபாதும் அறிந்திராத நாடுகளில்
அடிைமகளாக இருப்பீர்கள்.
நான் மிகக் ேகாபமாக இருக்கிேறன்.
எனது ேகாபம் சூடான ெநருப்பு ேபால் உள்ளது.
நீ எரிக்கப்படுவாய்.”

15 கர்த்தாேவ! நீர் என்ைன அறிவீர்.
என்ைன நிைனவில் ைவத்துள்ளீர்.
என்ைன கவனித்துக்ெகாள்வீர்.
ஜனங்கள் என்ைனப் புண்படுத்துகிறார்கள்.
அந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய
அவர்களுக்கு ெகாடும்.
நீர் ஜனங்கேளாடு ெபாறுைமயாக இருக்கிறீர்.
நீர் அவர்களுடன் ெபாறுைமயாக இருப்பதால்
என்ைன அழித்து விடாேதயும்.
என்ைன நிைனத்துப் பாரும்.
கர்த்தாேவ நான் உமக்காக அைடந்த வலிைய

எண்ணிப் பாரும்.
16 உமது ெசய்தி எனக்கு வந்தது.
நான் உமது வார்த்ைதகைள உண்ேடன்.
உமது ெசய்தி என்ைன மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கிற்று.
நான் உமது நாமத்தால் அைழக்கப்படுவதில்

மகிழ்ந்ேதன்.
உமது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.
17 நான் சிரிப்பும் ேவடிக்ைகயும் ெசய்கிற
கூட்டத்தில்
ஒருேபாதும் இருந்ததில்ைல.
உமது ேநாக்கம் என்ேமல் இருப்பதால் நான்
எப்ேபாதும் தனியாகேவ இருக்கிேறன்.
என்ைனச் சுற்றிலும் தீைம நடக்கும்ேபாது, நீர்

என்ைனக் ேகாபத்தால் நிரப்பினீர்.
18 நான் ஏன் இன்னும் காயப்படுத்தப்படுகிேறன்?
என்று எனக்குப் புரியவில்ைல.
எனது காயங்கள் ஏன் இன்னும் குணமாகவில்ைல?
அல்லது குணப்படுத்த முடியவில்ைல?
என்பது எனக்குப் புரியவில்ைல.
கர்த்தாேவ! நீர் மாறியிருக்கிறீர் என
நிைனக்கிேறன்.
நீர், ஊற்று வறண்டு ேபானதுேபால இருக்கிறீர்.
நீர், ஊற்று ஒன்று நின்றுவிட்டது ேபால

இருக்கிறீர்.
19 பிறகு, கர்த்தர், “எேரமியா, நீ மாறி என்னிடம்
திரும்பிவந்தால், பிறகு நான் உன்ைனத்
தண்டிக்கமாட்ேடன்.
நீ மாறி என்னிடம் திரும்பிவந்தால்,
நீ எனக்கு ேசைவ ெசய்யலாம்.
நீ பயனற்ற வார்த்ைதகைளப் ேபசாமல்,
முக்கியமானவற்ைறப்பற்றி ேபசினால் பின் நீ
எனக்காகப் ேபசமுடியும்.
யூதாவின் ஜனங்கள் மாறி உன்னிடம் திரும்பி

வருவார்கள்.
ஆனால் நீ மாறி அவர்கைளப்ேபால் இருக்க
ேவண்டாம்.

20 நான் உன்ைனப் பலமுள்ளவனாகச் ெசய்ேவன்.
அந்த ஜனங்கள் உன்ைன பலமுைடயவர்களாக,
ெவண்கலத்தாலான சுவைரப்ேபான்று

எண்ணுவார்கள்.
யூதாவின் ஜனங்கள் உனக்கு எதிராகப்
ேபாரிடுவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உன்ைனத்

ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்.
நான் உனக்கு உதவுேவன்.
நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

21 “நான் உன்ைன அத்தீய ஜனங்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுேவன்.
அந்த ஜனங்கள் உன்ைன பயப்படுத்துவார்கள்.
ஆனால் நான் உன்ைன அவர்களிடமிருந்து

காப்ேபன்.”

அழிவு நாள்

கர்த்தருைடய ெசய்தி எனக்கு வந்தது: 2

“எேரமியா, நீ திருமணம் ெசய்துக்ெகாள்ள
கூடாது. இந்த இடத்தில் உனக்கு

குமாரர்கேளா, குமாரத்திகேளா இருக்க
ேவண்டாம்.”

3 கர்த்தர், யூதா நாட்டில் பிறந்த குமாரர்கைளயும்
குமாரத்திகைளயும்பற்றி இவ்வாறு ெசான்னார்.
அப்பிள்ைளகளின் தாய்கைளப்பற்றியும்,
தந்ைதகைளப்பற்றியும் கர்த்தர் ெசான்னது
இதுதான்: 4 “அந்த ஜனங்கள் ஒரு பயங்கரமான
மரணத்ைத அைடவார்கள். அந்த ஜனங்களுக்காக
எவரும் அழமாட்டார்கள். அவர்கைள எவரும்
புைதக்கமாட்டார்கள். அவர்களது உடல்கள்
தைரயில் எருைவப்ேபான்று கிடக்கும். அந்த
ஜனங்கள் பைகவரின் வாளால் மரிப்பார்கள்.
அவர்கள் பஞ்சத்தால் மரிப்பார்கள். அவர்களது
மரித்த உடல்கள், வானத்துப் பறைவகளுக்கும் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் உணவாகும்.”

5 எனேவ கர்த்தர், “எேரமியா, மரண உணவு
உண்ணும் வீட்டிற்குள் ெசல்லேவண்டாம்.
மரித்தவர்களுக்காக அழவும் உனது ேசாகத்ைதக்
காட்டவும் நீ ேபாக ேவண்டாம். நீ இவற்ைற ெசய்ய
ேவண்டாம். ஏெனன்றால், நான் எனது
ஆசீர்வாதத்ைதத் திரும்ப
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் யூதாவின்
ஜனங்களிடம் இரக்கமாக இருக்கமாட்ேடன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

6 “யூதா நாட்டிலுள்ள முக்கிய ஜனங்களும் ெபாது
ஜனங்களும் மரிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கைள எவரும்
புைதக்கமாட்டார்கள், அவர்களுக்காக
அழவும்மாட்டார்கள். அந்த ஜனங்களுக்காக
வருத்தம் ெதரிவிக்கும்படி எவரும் தம்ைமத்தாேம
ெவட்டிக்ெகாள்ளேவா, தைலைய
ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்ளேவாமாட்டார்கள். 7

மரித்தவர்களுக்காக அழுகிறவர்களுக்கு எவரும்
உணவு ெகாண்டு வரமாட்டார்கள். தம் தாையேயா
தந்ைதையேயா இழந்தவர்களுக்கு எவரும் ஆறுதல்
ெசால்லமாட்டார்கள். மரித்தவர்களுக்காக
அழுகின்றவர்களுக்கு எவரும் குடிக்கவும்
ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.

8 “எேரமியா, விருந்து நடக்கும் வீடுகளுக்குள் நீ
ேபாகாேத. அந்த வீடுகளுக்குப் ேபாய் உட்கார்ந்து
உண்ணேவா குடிக்கேவா ெசய்யாேத. 9 நமது
இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: ‘களியாட்டு
மனிதரின் சத்தத்ைத விைரவில் நிறுத்துேவன்.
திருமண விருந்துகளில் எழுப்பப்படும் மகிழ்ச்சி
ஒலிகைள விைரவில் நான் நிறுத்துேவன். உமது
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வாழ்நாளில் இைவ நைடெபறும். நான் விைரவில்
இவற்ைறச் ெசய்ேவன்.’

10 “எேரமியா, யூதாவின் ஜனங்களிடம் நீ
இவற்ைறக் கூறு. ஜனங்கள் உன்னிடம் ேகட்பார்கள்,
‘கர்த்தர் எங்களுக்கு ஏன் இத்தைகய
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசான்னார்? நாங்கள் என்ன
தவறு ெசய்ேதாம்? எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
எதிராக நாங்கள் என்ன பாவம் ெசய்ேதாம்?’ 11 நீ
அந்த ஜனங்களிடம் இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்ல
ேவண்டும், ‘உங்கள் முற்பிதாக்களால்,
பயங்கரமானைவ உங்களுக்கு ஏற்படும். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் என்ைனப் பின்பற்றுவைத விட்டுவிட்டனர்’
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். அவர்கள் என்ைனப்
பின் பற்றுவைத விட்டு, அந்நிய ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். அவர்கள் அந்த
அந்நிய ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
உங்கள் முற்பிதாக்கள் என்ைனவிட்டு விலகினார்கள்.
எனது சட்டங்களுக்கு அடிபணிய மறுத்தனர். 12

ஆனால் நீங்கேளா உங்கள் முற்பிதாக்கைள விட
ேமாசமான பாவம் ெசய்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
மிகவும் பிடிவாதமானவர்கள். நீங்கள் விரும்புவைதேய
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எனக்கு
கீழ்ப்படிகிறதில்ைல. நீங்கள் ெசய்ய விரும்புவைத
மட்டுேம ெசய்கிறீர்கள். 13 எனேவ, நான் உங்கைள
இந்த நாட்டுக்கு ெவளிேய எறிேவன். உங்கைள
அயல் நாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி
கட்டாயப்படுத்துேவன். நீங்களும் உங்கள்
முற்பிதாக்களும், அறிந்திராத நாட்டிற்குப்
ேபாவீர்கள். அந்த நாட்டில் நீங்கள் விரும்பும் அந்நிய
ெதய்வங்கைள இரவும் பகலும் ேசவிப்பீர்கள். நான்
உங்களுக்கு உதவிேயா நன்ைமேயா
ெசய்யமாட்ேடன்.”

14 “ஜனங்கள் வாக்குறுதிச் ெசய்கிறார்கள்,
‘கர்த்தர் உயிேராடு இருப்பது எவ்வளவு உறுதிேயா
அவ்வளவு, கர்த்தர் ஒருவேர எகிப்து நாட்டுக்கு
ெவளிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார்’
என்பார்கள். ஆனால் காலம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “அந்தச் ெசய்திகைள ஜனங்கள்
ெசால்லமாட்டார்கள், 15 ஜனங்கள் புதியவற்ைறச்
ெசால்வார்கள். அவர்கள், ‘கர்த்தர் உயிேராடு
இருப்பது எவ்வளவு உறுதிேயா அவ்வளவு அவர்
ஒருவேர வட நாடுகளுக்கு ெவளிேய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார். அவர்கைள அவர்
அனுப்பியிருந்த அைனத்து நாடுகளிலிருந்தும்
ெவளிேய அைழத்து வந்தார்’ என்றனர். ஏன் ஜனங்கள்
இவற்ைறச் ெசால்வார்கள்? ஏெனன்றால், நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அவர்களது
முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிற்குத் திரும்ப
அைழத்து வருேவன்.

16 “நான் விைரவில் பல மீன் பிடிப்பவர்கைள இந்த
நாட்டிற்கு வரும்படி அனுப்புேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “அந்த மீனவர்கள் யூதாவின்
ஜனங்கைளப் பிடிப்பார்கள். அது நிகழந்த பிறகு,
இந்த நாட்டுக்கு சில ேவட்ைடக்காரர்கைள
அனுப்புேவன். அந்த ேவட்ைடக்காரர்கள் ஒவ்ெவாரு
மைலயிலும், குன்றிலும், பாைற பிளவுகளிலும், யூதா
ஜனங்கைள ேவட்ைடயாடுவர். 17 அவர்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிற அைனத்ைதயும் நான்
பார்க்கிேறன். யூதா ஜனங்கள் தாம்

ெசய்கின்றவற்ைற என்னிடம் மைறக்க முடியாது.
அவர்களது பாவம் என்னிடம் மைறக்கப்படாமல்
ேபாகும். 18 நான் யூதா ஜனங்களுக்கு அவர்கள்
ெசய்கின்றவற்றுக்குத் திருப்பிக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களது ஒவ்ெவாரு பாவத்திற்கும் நான்
இருமடங்கு தண்டிப்ேபன். நான் இதைனச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், அவர்கள் எனது நாட்ைட
அருவருப்பான விக்கிரகங்களால் ‘தீட்டு’
ஆக்கிவிட்டனர். நான் அந்த விக்கிரகங்கைள
ெவறுக்கிேறன். ஆனால் அவர்கள் எனது நாட்ைட
அந்த விக்கிரகங்களால் நிைறத்துவிட்டனர்.”

19 கர்த்தாேவ, நீேர எனது பலமும் காவலும்!
நீேர துன்பக்காலத்தில் நான் ஓடி வரத்தக்கப்

பாதுகாப்பான இடம்.
உலகம் முழுவதிலுமிருந்து நாடுகள் உம்மிடம் வரும்.
அவர்கள், “எங்கள் தந்ைதயர்கள் அந்நிய

ெதய்வங்கைள ைவத்திருந்தனர்.
அவர்கள் அந்தப் பயனற்ற விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டனர்.
ஆனால் அந்த விக்கிரகங்கள் அவர்களுக்குக்

ெகாஞ்சமும் உதவவில்ைல” என்பார்கள்.
20 ஜனங்கள் உண்ைமயான ெதய்வங்கைள
தங்களுக்ெகன உருவாக்க முடியுமா?
இல்ைல! அவர்கள் சிைலகைளச்
ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் அச்சிைலகள் உண்ைமயில் ெதய்வங்கள்
இல்ைல.

21 கர்த்தர், “எனேவ, விக்கிரகங்கைள உருவாக்கும்
அவர்களுக்கு நான் பாடம் கற்பிப்ேபன்.
இப்ேபாது நான் அவர்களுக்கு எனது அதிகாரம்

மற்றும் பலம் பற்றி கற்பிப்ேபன்.
பிறகு, அவர்கள் நாேன ேதவன் என்பைத
அறிந்துெகாள்வார்கள்.
நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்

அறிந்துக்ெகாள்வார்கள்” என்று கூறுகிறார்.

இதயத்தில் எழுதப்பட்ட குற்றம்

“யூதா ஜனங்களின் பாவம், அவர்களால்
அழிக்க முடியாத இடத்தில்

எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
அந்தப் பாவங்கள் இரும்பு எழுத்தாணியால் கல்லில்
ெவட்டப்பட்டுள்ளது.
அவர்களின் பாவங்கள் ைவர முைனயிலுள்ள

எழுத்தாணியால் கல்லில் ெவட்டப்பட்டுள்ளன.
அந்தக் கல்தான் அவர்களது இதயம்.
அப்பாவங்கள் அவர்களது பலிபீடங்களில் உள்ள
ெகாம்புகளில் ெவட்டப்பட்டுள்ளன.

2 அவர்களின் பிள்ைளகள் அேஷரா ேதவைதக்காக
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலிபீடங்கைள

நிைனவுக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் அேஷராவிற்குச் சமர்பிக்கப்பட்ட
மரத்தூண்கைள நிைனத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.
அவர்கள் பச்ைச மரங்களுக்குக் கீேழயும்,

பாைறகளுக்கு ேமேலயும் உள்ள பீடங்கைள
நிைனத்துக்ெகாள்கிறார்கள்.

3 சிறந்த நாடுகளில் உள்ள மைலகளில் ேமேல
உள்ளவற்ைற அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
யூதாவின் ஜனங்களுக்கு பல கருவூலங்கள் உள்ளன.
நான் மற்ற ஜனங்களுக்கு அவற்ைறக்

ெகாடுப்ேபன்.
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ஜனங்கள், உங்கள் நாட்டிலுள்ள அைனத்து
ேமைடகைளயும் அழிப்பார்கள்.
நீங்கள் அந்த இடங்களில் சிைலகைளத்

ெதாழுதுெகாண்டீர்கள், அது ஒரு பாவம்.
4 நான் ெகாடுத்த நாட்ைட நீங்கள் இழப்பீர்கள்.
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள சிைறபிடிக்க நான்

அனுமதிப்ேபன்.
நீங்கள் அறியாத ேதசத்தில் அவர்களது
அடிைமகளாக இருப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால், நான் ேகாபத்ேதாடு இருக்கிேறன்.
எனது ேகாபம் சூடான ெநருப்ைபப்ேபான்றது.
நீங்கள் என்ெறன்றும் எரிக்கப்படுவீர்கள்.”

ஜனங்களிடம் நம்பிக்ைக மற்றும் ேதவனிடம்
நம்பிக்ைக

5 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“மற்ற ஜனங்கள் மீது மட்டும் நம்பிக்ைக

ைவக்கின்றவர்களுக்கு தீைம ஏற்படும்.
மற்ற ஜனங்கைள பலத்துக்காகச்
சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்குத் தீைம ஏற்படும்.
ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர் மீது

நம்பிக்ைக ைவப்பைத நிறுத்தினார்கள்.
6 அந்த ஜனங்கள் வனாந்தரத்திேல உள்ள புதைரப்
ேபான்றவர்கள்.
அப்புதர் ஜனங்கேள வாழாத வனாந்தரத்திேல

உள்ளது.
அப்புதர் ெவப்பமும் வறட்சியும் உள்ள பூமியில்

உள்ளது.
அப்புதர் ெகட்ட மண்ணில் உள்ளது.
அப்புதர் ேதவனால் தர முடிகிற நல்லவற்ைறப்பற்றி

அறியாதது.
7 ஆனால், கர்த்தருக்குள் நம்பிக்ைக ைவக்கிறவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் நம்பத்தகுந்தவர் என்பைத

காட்டுவார்.
8 அந்த மனிதன் தண்ணீர்க்கைரயில் நடப்பட்ட
மரத்ைதப்ேபான்ற பலத்ேதாடு இருப்பான்.
அந்த மரம் தண்ணீைரக் கண்டுக்ெகாள்கிற

ேவர்கைள உைடயதாக இருக்கும்.
அந்த மரம் ேகாைடகாலம் வரும்ேபாது உலர்ந்து
ேபாவதில்ைல.
அதன் இைலகள் எப்ேபாதும் பசுைமயாக

இருக்கும்.
மைழப் ெபய்யாத ஆண்டுகளில் அது
கவைலப்படுவதில்ைல.
அந்த மரம் எப்ெபாழுதும் பழங்கைள உற்பத்தி

ெசய்யும்.
9 “ஒருவனின் இருதயம் மிகவும் தந்திரமானது!
இருதயம் மிகவும் சுகவீனம் அைடயக் கூடும்.
உண்ைமயில் எவரும் ஒருவனின் இருதயத்ைத

புரிந்துெகாள்வதில்ைல.
10 ஆனால், நாேன கர்த்தர்.
என்னால் ஒருவனின் இருதயத்ைதப்

பார்க்கமுடியும்.
நான் ஒருவனின் மனைத ேசாதிக்கமுடியும்.
ஒவ்ெவாருவனிடமும் என்ன இருக்கிறது என்பைத

என்னால் முடிவு ெசய்யமுடியும்.

என்னால், ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்களின்
ெசயல்களுக்கு ஏற்ப சரியான கூலிையக்
ெகாடுக்கமுடியும்.

11 சில ேநரங்களில் ஒரு பறைவ, தான் இடாத
முட்ைடையக் குஞ்சு ெபாரிக்க ைவக்கும்.
ஏமாற்றி ெபாருள் சம்பாதிக்கிற ஒவ்ெவாருவனும்
இப்பறைவையப் ேபான்றவன்.
அவனது வாழ்க்ைக பாதியில் இருக்கும்ேபாேத
அவன் அப்பணத்ைத இழப்பான்.
அவனது வாழ்வின் இறுதியில்,
அவன் ஒரு முட்டாளாக இருந்தான் என்பது

ெதளிவாகும்.”
12 ெதாடக்கத்திலிருந்ேத, ேதவனுக்கு நமது
ஆலயேம
மகிைமயான சிங்காசனமாக இருந்தது.
இது மிக முக்கியமான இடமாகும்.

13 கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலர்களின் நம்பிக்ைகேய
நீர்தான்.
கர்த்தாேவ, நீர் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின் ஊற்ைறப்

ேபான்றவர்.
ஒருவன் கர்த்தைரப் பின்பற்றுவைத நிறுத்தினால்
அவன் இகழப்பட்டு அவனது வாழ்வு

குறுகியதாக்கப்படும்.

எேரமியாவின் மூன்றாவது முைறயீடு
14 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் குணப்படுத்தினால்
நான் உண்ைமயில் சுகமாேவன்.
என்ைனக் காப்பாற்றும்,
நான் உண்ைமயில் காப்பாற்றப்படுேவன்.
கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமத் துதிக்கிேறன்!
15 யூதாவின் ஜனங்கள் என்னிடம் ெதாடர்ந்து
ேகள்விகைளக் ேகட்கிறார்கள்.
அவர்கள் “எேரமியா, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த

ெசய்தி என்ன?
அச்ெசய்தி எப்ெபாழுது நிைறேவறும்?”

என்கின்றனர்.
16 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம விட்டு
ஓடிப்ேபாகவில்ைல.
நான் உம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்ேதன்.
நீர் விரும்புகிற ேமய்ப்பனாக நான் இருந்ேதன்.
ஒரு பயங்கரமான நாள் வருவைத நான்
விரும்பவில்ைல.
கர்த்தாேவ, நான் ெசான்னவற்ைற நீர் அறிவீர்.
எல்லாம் நிகழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைத நீர்

பார்க்கிறீர்.
17 கர்த்தாேவ, என்ைன அழித்து விடாதீர்.
துன்பக் காலத்தில் நான் உம்ைம

நம்பியிருக்கிேறன்.
18 ஜனங்கள் என்ைனக் ெகாடுைமப்படுத்திக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கைள அவமானப்படும்படி ெசய்யும்.
என்ைன மனந்தளரவிடாதீர்.
அந்த ஜனங்கைள பயப்படச் ெசய்யும்.
ஆனால் என்ைன பயப்படச் ெசய்யாதிரும்.
எனது பைகவர்களுக்கு அந்தப் பயங்கரமான
நாைள வரப்பண்ணும்.
அவர்கைள உைடயும், அவர்கைள மீண்டும்

உைடயும்.
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18

ஓய்வு நாைளப் பரிசுத்தப்படுத்தல்
19 கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறச் ெசான்னார்:

“எேரமியா, யூதாவின் ராஜாக்கள் வந்துேபாகிற
எருசேலமின் ஜனங்கள் வாசலுக்குப்ேபாய் நில்.
எனது வார்த்ைதைய ஜனங்களிடம் கூறு. பிறகு
எருசேலமின் மற்ற வாசல்களுக்கும் ேபா. அேத
ெசயைலச் ெசய்.”

20 அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்: “கர்த்தருைடய
ெசய்திையக் ேகளுங்கள்! யூதாவின் ராஜாக்கேள,
ேகளுங்கள்! யூதாவின் ஜனங்கேள, ேகளுங்கள்!
இந்த வாசல்கள் வழியாக எருசேலமிற்குள் வருகின்ற
ஜனங்கேள, என்ைன கவனியுங்கள்! 21 கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: ‘ஓய்வுநாளில் சுைமகைளத்
தூக்கிச் ெசல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். ஓய்வுநாளில் எருசேலமின் வாசல்கள்
வழியாகச் சுைமையத் தூக்கிவராதீர்கள். 22

ஓய்வுநாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு ெவளிேய சுைமையத்
தூக்கி வராதீர்கள். அந்த நாளில் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் ஓய்வுநாைள ஒரு பரிசுத்த
நாளாக்க ேவண்டும். நான் இேத கட்டைளைய
உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 23

ஆனால் உங்கள் முற்பிதாக்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்கள் என் மீது கவனம்
ெசலுத்தவில்ைல. உங்கள் முற்பிதாக்கள் மிகவும்
பிடிவாதமாக இருந்தார்கள். நான் அவர்கைளத்
தண்டித்ேதன். ஆனால் அது அவர்களுக்கு எவ்வித
நன்ைமையயும் ெசய்யவில்ைல. அவர்கள் என்ைன
கவனிக்கவில்ைல. 24 ஆனால் நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிவதில் எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்.’
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. ஓய்வு
நாளில் நீங்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் வழியாக
சுைமையக் ெகாண்டு வராதீர்கள். நீங்கள் ஓய்வு
நாைளப் பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும். அந்நாளில்
எவ்வித ேவைலயும் ெசய்யாமல் இருப்பேத
ஓய்வுநாைள பரிசுத்தமான நாளாக ைவப்பதாகும்.

25 “‘நீங்கள் இந்தக் கட்டைளக்கு அடிபணிந்தால்,
பிறகு தாவீதின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிற
ராஜாக்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் வழியாக
வருவார்கள். அந்த ராஜாக்கள் இரதங்களின் மீதும்
குதிைரகள் மீதும் வருவார்கள். அந்த ராஜாக்கேளாடு
யூதாவின் மற்றும் எருசேலமின் தைலவர்கள்
இருப்பார்கள். எருசேலம் நகரம் என்ெறன்றும்
ஜனங்கள் வாழும் இடமாகும்! 26 யூதாவின்
நகரங்களில் இருந்து ஜனங்கள் எருசேலமிற்கு
வருவார்கள். எருசேலமிற்கு அைதச் சுற்றியுள்ள
கிராமங்களிலிருந்து ஜனங்கள் வருவார்கள்.
ெபன்யமீன் ேகாத்திரங்களில் உள்ளவர்கள் வாழும்
நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள் வருவார்கள். ேமற்கு
மைல அடிவாரங்களிலிருந்தும், மைல
நாடுகளிலிருந்தும் ஜனங்கள் வருவார்கள்.
ெநேகவிலிருந்தும் ஜனங்கள் வருவார்கள். அந்த
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் தகன பலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும் நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்,
ஸ்ேதாத்திர பலிகைளயும் ெகாண்டு வருவார்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு அவர்கள் இந்தப்
பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் ெகாண்டு
வருவார்கள்.

27 “‘ஆனால், நீங்கள் என்ைன கவனிக்காமலும்
அடிபணியாமலும் இருந்தால் பிறகு தீயைவ நிகழும்.
ஓய்வுநாளில் நீங்கள் எருசேலமிற்குள் சுைமகைளக்
ெகாண்டு வந்தால் பின் நீங்கள் அந்நாைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தவில்ைல. எனேவ, உங்களால்
அைணக்க முடியாத ஒரு தீைய பற்றைவப்ேபன்.
எருசேலமின் வாசலிலிருந்து அந்த ெநருப்பு
ெதாடங்கும். அது அரண்மைனகள்வைர பற்றி
எரியும்.’”

குயவனும் களிமண்ணும்

இந்தச் வார்த்ைத எேரமியாவிற்கு
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது: 2 “எேரமியா,
குயவனின் வீட்டிற்குப் ேபா. அந்தக்

குயவனின் வீட்டில் எனது வார்த்ைதைய உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.”

3 எனேவ, நான் கீேழ குயவனின் வீட்டிற்குப்
ேபாேனன். குயவன் சக்கரத்தில் களிமண்ைண
ைவத்து ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பைத நான்
பார்த்ேதன். 4 அவன் களிமண்ணிலிருந்து ஒரு
பாைனைய ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ஆனால்
அந்தப் பாைனயில் ஏேதா தவறு இருந்தது. எனேவ,
அந்தக் குயவன் அக்களிமண்ைண மீண்டும்
பயன்படுத்தி ேவெறாரு பாைன ெசய்தான். தான்
விரும்பின வைகயில் அந்தப் பாைனைய
வடிவைமக்கும்படி அவன் தனது ைககைளப்
பயன்படுத்தினான்.

5 அப்ேபாது கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு வார்த்ைத
வந்தது: 6 “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தினேர! உங்கேளாடு
ேதவனாகிய நானும் அேத ெசயைலச் ெசய்யமுடியும்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். குயவனின் ைககளில்
இருக்கிற களிமண்ைணப்ேபான்று நீங்கள்
இருக்கிறீர்கள். நான் குயவைனப் ேபான்றுள்ேளன். 7

ஒரு காலம் வரும். அப்ேபாது, நான் ஒரு
ேதசத்ைதேயா அல்லது ஒரு அரசாட்சிையேயா
குறித்து ேபசுேவன். அத்ேதசத்ைத உயர்த்துேவன்
என்று நான் ெசால்லலாம். அத்ேதசத்ைதக் கீேழ
இழுத்துப் ேபாடுேவன். அத்ேதசத்ைத அல்லது
அரசாங்கத்ைத அழிப்ேபன் என்று ெசால்லலாம். 8

ஆனால், அத்ேதசத்து ஜனங்கள் தங்கள்
இதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்றலாம்.
அத்ேதசத்து ஜனங்கள் தங்கள் தீயச் ெசயல்கைள
நிறுத்தலாம். பிறகு என் மனைத நான் மாற்றுேவன்.
அத்ேதசத்திற்கு அழிைவக் ெகாண்டுவரும் எனது
திட்டத்ைத நான் பின்பற்றமாட்ேடன். 9 இன்ெனாரு
காலம் வரலாம். அப்ேபாது ஒரு ேதசத்ைதப்பற்றிப்
ேபசுேவன். நான் அத்ேதசத்ைதக் கட்டி எழுப்புேவன்
என்று ெசால்லலாம். 10 ஆனால், அத்ேதசம்
தீயவற்ைறச் ெசய்து எனக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
ேபாவைத நான் பார்க்கலாம். பிறகு, நான்
அத்ேதசத்திற்கு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ேபாட்டிருந்த திட்டங்களுக்காக வருந்தி அவற்ைற
எதிராக மாற்றிப்ேபாடுேவன்.

11 “எனேவ, எேரமியா, யூதாவின் ஜனங்களிடமும்
எருசேலமில் வாழ்கிற ஜனங்களிடமும் கூறு.
‘இதுதான் கர்த்தர் கூறுவது: நான் இப்ேபாதிருந்ேத
உங்களுக்குத் ெதால்ைலகைள
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் உங்களுக்கு
எதிராகத் திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன். எனேவ,
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நீங்கள் ெசய்துெகாண்டிருக்கிற தீயச்ெசயல்கைள
நிறுத்துங்கள். ஒவ்ெவாரு நபரும் மாறேவண்டும்,
நல்லவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கேவண்டும்!’ 12

ஆனால் யூதாவின் ஜனங்கள் பதில் கூறுவார்கள்,
‘மாற்றம் ெசய்வதற்கான முயற்சி எடுப்பதால்
பயனில்ைல. நாங்கள் விரும்புகிறபடிேய ெதாடர்ந்து
ெசய்ேவாம். எங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
பிடிவாதத்தின்படிேய தீய இருதயம் விரும்புகிறபடிேய
ெசய்யப் ேபாகிேறாம்.’”

13 கர்த்தர் ெசால்கிறவற்ைற கவனியுங்கள்.
“மற்ற ேதசத்தாரிடம் இந்தக் ேகள்விையக்
ேகளுங்கள்.

‘இஸ்ரேவல் ெசய்திருக்கிற தீயச் ெசயல்கைள
எவராவது ெசய்ததாக நீங்கள் எப்ெபாழுதாவது
ேகள்விபட்டிருக்கிறீர்களா?’
ேதவனுக்கு இஸ்ரேவலர் சிறப்புக்குரியவர்கள்.
இஸ்ரேவலர் ேதவனுைடய மணமகைளப்

ேபான்றவள்!
14 லீபேனானில் உள்ள மைல உச்சியில் படிந்த பனி
உருகுவதில்ைல என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
குளிர்ச்சியாக பாய்கின்ற நீேராைடகள்

வறண்டுவிடுவதில்ைல என்பது உங்களுக்கு ெதரியும்.
15 ஆனால் எனது ஜனங்கள் என்ைனப்
மறந்திருக்கிறார்கள்.
பயனற்ற விக்கிரகங்களுக்கு அவர்கள் பலிகைளக்

ெகாடுக்கிறார்கள்.
எனது ஜனங்கள் தாம் ெசய்கின்றவற்றில்
தடுமாற்றமாக இருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் தடுமாற்றம் தமது முற்பிதாக்களின்

பைழய வழிகைளப் பற்றியதாக உள்ளது.
எனது ஜனங்கள் என்ைனப் பின்பற்றி நல்ல
சாைலகளில் வருவைதவிட,
பின் சாைலகளிலும் ேமாசமான ெநடும்

பாைதகளிலும் நடப்பார்கள்.
16 எனேவ, யூதாவின் நாடு காலியான வனாந்தரம்
ேபான்றதாகும்.
அைதக் கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள் பிரமித்து

தங்கள் தைலகைள அைசப்பார்கள்.
இந்நாடு எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டது என்று அதிர்ச்சி
அைடவார்கள்.

17 நான் யூதாவின் ஜனங்கைளச் சிதறும்படி
ெசய்ேவன்.
அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து ஓடிப்

ேபாவார்கள்.
கிழக்குக் காற்று ெபாருட்கைளச்
சிதறடிப்பதுேபான்று
நான் யூதா ஜனங்கைளச் சிதறடிப்ேபன்.
நான் அந்த ஜனங்கைள அழிப்ேபன், நான்
அவர்களுக்கு உதவி ெசய்ய வருவைதப்
பார்க்கமாட்டார்கள்.
இல்ைல நான் விலகிச் ெசல்வைத அவர்கள்

பார்ப்பார்கள்.”

எேரமியாவின் நான்காவது முைறயீடு
18 பிறகு, எேரமியாவின் பைகவர்கள்
ெசான்னார்கள், “வாருங்கள் எேரமியாவிற்கு
எதிராகத் திட்டங்கள் தீட்ட எங்கைள
அனுமதியுங்கள். ஆசாரியரால் இயற்றப்படும் சட்டம்
பற்றிய ேபாதைனகள் ெதாைலந்து ேபாகாது.

ஞானமுள்ள மனிதரின் ஆேலாசைனகள் நம்ேமாடு
கூட இருக்கும். தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைள
நாம் இன்னும் ைவத்திருப்ேபாம். எனேவ
அவைனப்பற்றிய ெபாய் ெசால்ல எங்கைள விடுங்கள்.
அது அவைன அழிக்கும். அவன் ெசால்லுகிற எைதயும்
நாங்கள் கவனிக்கமாட்ேடாம்.”

19 கர்த்தாேவ என்ைனக் ேகட்டருளும்!
என் வாதங்கைளக் ேகளும் யார் சரியானவர்

என்பைத முடிவு ெசய்யும்.
20 ஜனங்கள் நன்ைமக்கு தீைமைய ெசய்வார்களா?
இல்ைல.
நீர் அவர்கைள தண்டிக்கக்கூடாது என்பதற்காக
நான் உம் முன் நின்று அவர்கைளப் பற்றி நல்ல

காரியங்கைள கூறியைத நிைனவுகூரும்.
ஆனால், அவர்கள் எனக்குத் தீைமையச்
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் என்ைன வைலக்குட்படுத்தி ெகால்ல

முயற்சி ெசய்கிறார்கள்.
21 அவர்களது பிள்ைளகள் பஞ்சத்தால்
துன்புறும்படிச் ெசய்யும்.
அவர்களின் பைகவர்களால் அவர்கள்

ெகால்லப்படும்படிச் ெசய்யும்.
அவர்களது மைனவிகள், குழந்ைதகள்
இழந்துேபாகட்டும்.
யூதாவின் ஆண்கள் மரணத்தில் விழட்டும்.
அவர்களது மைனவியர் விதைவகள் ஆகட்டும்.
யூதாவில் உள்ள ஆண்கள் மரணத்தில் விழட்டும்.

இைளஞர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படட்டும்.
22 அவர்களது வீடுகளில் அழுைக வரட்டும்.
அவர்களுக்கு எதிராகத் திடீெரன்று எதிரிைய வர

வைழக்கும்ேபாது அவர்கள் கதறட்டும்.
எனது பைகவர்கள் என்ைன (வைலக்குள்) சிக்க
ைவக்க முயன்றனர்.
எனேவ, இைவெயல்லாம் நிகழட்டும்.

23 கர்த்தாேவ, அவர்கள் என்ைனக்
ெகால்வதற்குயிட்ட திட்டங்கைள நீர் அறிவீர்.
அவர்களது ெபால்லாங்குகைள மன்னியாதிரும்.
அவர்களது பாவங்கைள அழிக்காதிரும்.
எனது பைகவர்கள் உமக்கு முன்பாக இடறி
விழட்டும்.
நீர் ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது அந்த

ஜனங்கைளத் தண்டியும்.

உைடந்த ஜாடி

கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா ேபாய் ஒரு
குயவனிடமிருந்து மண்ஜாடிைய வாங்கிவா.
2 உைடந்த பாைனத் துண்டுகைள எரியும்

வாசலுக்கு முன்னாலுள்ள ெபன் இன்ேனாமுைடய
பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபா. உன்ேனாடு ஜனங்களில் சில
மூப்பர்கைளயும், சில ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்துப்
ேபா என்று ெசான்னார். நான் ெசால்கிறவற்ைற 3

உன்ேனாடு இருக்கிற அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்,
‘யூதாவின் ராஜாேவ, எருசேலமின் ஜனங்கேள,
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற இந்த வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்! இதுதான் சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர்
கூறுவது: நான் இந்த இடத்தில் விைரவில் ஒரு
பயங்கரத்ைத நிகழச்ெசய்ேவன். இைதப்பற்றி
ேகள்விப்படுகிற ஒவ்ெவாருவனும் அதிர்ச்சியும்
அச்சமும் அைடவான். 4 நான் இவற்ைறச்
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ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் யூதாவின் ஜனங்கள்
என்ைனப் பின்பற்றுவைத விட்டுவிட்டனர். அவர்கள்
இந்த இடத்ைத அயல்நாட்டுத் ெதய்வங்களுக்கு
உரியதாகச் ெசய்துவிட்டனர். அவர்கள் இந்த
இடத்தில் ேவறு ெதய்வங்களுக்குத் தகனபலிகைள
அளித்தனர். நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு அந்தத்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளவில்ைல.
அவர்களின் முற்பிதாக்களும் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவில்ைல. இைவ அந்நிய
நாடுகளிலிருந்து வந்தப் புதிய ெதய்வங்கள். யூதாவின்
ராஜாக்கள் ஒன்றுமறியாத குழந்ைதகளின்
இரத்தத்தால் இந்த இடத்ைத நிரப்புகிறார்கள். 5

யூதாவின் ராஜாக்கள் பாகால் ேதவனுக்காக
ேமைடையக் கட்டினார்கள். அவர்கள் அந்த
இடங்கைளத் தங்கள் குமாரர்கைள எரிக்கப்
பயன்படுத்தினார்கள். பாகால் ெதய்வத்திற்குத்
தங்கள் குமாரர்கைளத் தகனபலியாகக்
ெகாடுத்தனர். நான் அவ்வாறு ெசய்யும்படி
ெசால்லவில்ைல. உங்கள் குமாரர்கைளப் பலியாகக்
ெகாடுக்கும்படி நான் ேகட்கவில்ைல. நான்
அைதப்பற்றி நிைனத்துக்கூடப் பார்க்கவில்ைல. 6

இப்ெபாழுது, ஜனங்கள் இந்த இடத்ைத
இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கு என்றும் “ேதாப்ேபத்”
என்றும் அைழக்கின்றனர். ஆனால், நான் இந்த
எச்சரிக்ைகையக் ெகாடுக்கிேறன். நாட்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கின்றன. இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது: ஜனங்கள் இந்த
இடத்ைத “ெகாைலயின் பள்ளத்தாக்கு” என்று
அைழக்கும் நாள் வருகிறது. 7 இந்த இடத்தில், யூதா
மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களின் திட்டங்கைள
நாசமாக்குேவன். பைகவர்கள் இந்த ஜனங்கைளத்
துரத்துவார்கள். இந்த இடத்தில் யூதாவின் ஜனங்கள்
வாளால் ெகால்லப்படுமாறு விடுேவன். அவர்களது
மரித்த உடல்கைளப் பறைவகளுக்கும் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் உணவாக்குேவன். 8

இந்நகரத்ைத நான் முழுைமயாக அழிப்ேபன்.
ஜனங்கள் எருசேலைமக் கடந்துப்ேபாகும்ேபாது
பிரமித்து, தைலைய அைசப்பார்கள். இந்நகரம்
எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டது என்பைத அறியும்ேபாது,
அவர்கள் அதிர்ச்சி அைடவார்கள். 9 பைகவர்கள்
நகரத்ைதச்சுற்றி தம் பைடகைள அைழத்து
வருவார்கள். அப்பைட ஜனங்கள் ெவளிேய ெசன்று
உணவு ெபறுவைத அனுமதிக்காது. எனேவ,
நகரத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பட்டினியாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் தம் ெசாந்த குமாரர்கள்
மற்றும் குமாரத்திகளின் உடைல உண்ணும்
அளவிற்குப் பசிைய அைடவார்கள். அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் உண்ணத் ெதாடங்குவார்கள்.’

10 “எேரமியா, நீ இவற்ைறெயல்லாம்
ஜனங்களுக்குச் ெசால். அவர்கள் கவனித்துக்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஜாடிைய உைடத்துவிடு. 11

அப்ேபாது இவற்ைறச் ெசால்: ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார், நான் யூதா நாட்ைடயும்
எருசேலைமயும், ஒருவன் மண்ஜாடிைய
உைடப்பதுப்ேபான்று உைடப்ேபன். இந்த ஜாடிைய
மீண்டும் பைழயபடி ஆக்கமுடியாது. யூதா நாட்டுக்கும்
இதுேபால் ஆகும். ேவறு இடமில்ைல என்று
ெசால்லுகிற வைரயில் ேதாப்ேபத்தில் மரித்த
ஜனங்கள் புைதக்கப்படுவார்கள்.’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடம் உள்ளது. 12 ‘இைவகைள நான் இந்த

ஜனங்களுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ெசய்ேவன்.
இந்த நகரத்ைத ேதாப்ேபத்ைதப் ேபாலச் ெசய்ேவன்’
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. 13

‘எருசேலமில் உள்ள வீடுகள் ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று
“அசுத்தமாகும்” ராஜாக்களின் அரண்மைனகள்
ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும். ஏெனன்றால்,
அவ்வீடுகளின் கூைரயில் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ைவத்துத் ெதாழுதுெகாள்கிறார்கள். அவர்கள்
நட்சத்திரங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்கின்றனர்.
அவர்கைள மகிைமப்படுத்தத் தகன பலிகைளக்
ெகாடுக்கின்றனர். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்குப் பானங்களின் காணிக்ைக
ெகாடுத்தனர்.’”

14 பிறகு, எேரமியா ேதாப்ேபத்ைத விட்டு கர்த்தர்
பிரசங்கம் பண்ணுமாறு ெசான்ன இடத்துக்குச்
ெசன்றான். எேரமியா கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச்
ெசன்று, ஆலயத்தின் பிரகாரத்தில் நின்றான்.
எேரமியா அைனத்து ஜனங்களிடமும் ெசான்னான்.
15 “இதுதான் சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்கிறது: ‘நான் எருசேலம்
மற்றும் அைதச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கும்
ேபரழிைவக் ெகாண்டுவருேவன் என்று ெசான்ேனன்.
நான் விைரவில் அைவ நிகழுமாறு ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால், ஜனங்கள் மிகவும் பிடிவாதமானவர்கள்,
அவர்கள் என்ைன கவனிக்கவும், எனக்குக்
கீழ்ப்படியவும் மறுத்துவிட்டனர்.’”

எேரமியா மற்றும் பஸ்கூர்

பஸ்கூர் என்ற ெபயருள்ள ஒருவன்
ஆசாரியனாக இருந்தான். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் முக்கியமான அதிகாரியாக

இருந்தான். பஸ்கூர், இம்ேமர் என்ற
ெபயருைடயவனின் குமாரனாக இருந்தான். பஸ்கூர்
எேரமியாவின் பிரசங்கத்ைத ஆலயப் பிரகாரத்தில்
ைவத்துக் ேகட்டான். 2 எனேவ அவன் எேரமியா
தீர்க்கதரிசிைய அடித்தான். ஆலயத்தில்
ெபன்யமீனின் ேமல் வாசலருேக அவனது ைககளிலும்
கால்களிலும் ெபரிய மரத்தடிகளால் விலங்கிட்டான்.
3 மறுநாள் பஸ்கூர் எேரமியாைவ மரக் காவலில்
இருந்து ெவளிேயற்றினான். பிறகு எேரமியா
பஸ்கூரிடம் ெசான்னான், “கர்த்தருக்கு உன் ெபயர்
பஸ்கூர் அல்ல. இப்ேபாது கர்த்தர் உனக்கு,
ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும் பயங்கரம் என்ற ெபயைர
ைவத்துள்ளார். 4 அதுதான் உனது ெபயர்.
ஏெனன்றால் கர்த்தர்: ‘உனக்கு உன்ைனேய
பயங்கரமானவனாக விைரவில் ெசய்ேவன்! நான்
உன்ைன உனது அைனத்து நண்பர்களுக்கும் ஒரு
பயங்கரமாகச் ெசய்ேவன். உனது நண்பர்கைள
சத்துருக்கள் வாளால் ெகால்லுகிறைத நீ பார்ப்பாய்.
நான் யூதாவின் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
பாபிேலான் ராஜாவிடம் ெகாடுப்ேபன். அவன்
யூதாவின் ஜனங்கைள பாபிேலான் நாட்டுக்குக்
ெகாண்டுச் ெசல்வான். யூதாவின் ஜனங்கைள
அவனது பைட வாள்களால் ெகால்வார்கள். 5

எருசேலம் ஜனங்கள் கடினமாக உைழத்து ெசல்வம்
ேசர்த்தனர். ஆனால், நான் அவற்ைறெயல்லாம்
அவர்களது பைகவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
எருசேலமில் ராஜாவுக்குப் பல ெபாக்கிஷங்கள்
உள்ளன. ஆனால் நான் அந்தப் ெபாக்கிஷங்கள்
அைனத்ைதயும் பைகவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
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பைகவர்கள் அவற்ைற எடுத்து பாபிேலான்
நாட்டிற்குக் ெகாண்டுெசல்வார்கள். 6 பஸ்கூர், நீயும்
உன்ேனாடு வீட்டில் உள்ள அைனவரும்
ெகாண்டுெசல்லப்படுவீர்கள். நீங்கள் பலவந்தமாகப்
பாபிேலான் நாட்டில் வாழ ைவக்கப்படுவீர்கள். நீ
பாபிேலானில் மரிப்பாய். அந்த அயல்நாட்டில் நீ
புைதக்கப்படுவாய். நீ உனது நண்பர்களுக்குப்
ெபாய்ையப் பிரச்சாரம் ெசய்தாய். நீ இைவ நிகழாது
என்று ெசான்னாய். ஆனால், உனது அைனத்து
நண்பர்களும் மரித்து பாபிேலானில்
புைதக்கப்படுவார்கள்.’”

எேரமியாவின் ஐந்தாவது முைறயீடு
7 கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் தந்திரம் ெசய்தீர்.
நான் ஒரு முட்டாளாக இருந்ேதன்.
நீர் என்ைனவிட பலமுள்ளவர்.
எனேவ நீர் ெவன்றீர்.
நான் ேவடிக்ைகக்குரிய ெபாருளாேனன்.
ஜனங்கள் என்ைனப் பார்த்து சிரித்தனர்.
நாள் முழுவதும் என்ைன ேவடிக்ைக ெசய்தனர்.

8 ஒவ்ெவாரு முைறயும் நான் ேபசும்ேபாது
கதறுகிேறன்.
நான் எப்ெபாழுதும் வன்முைற மற்றும் ேபரழிவு

பற்றி சத்தமிடுகிேறன்.
நான் கர்த்தரிடமிருந்து ெபற்ற

வார்த்ைதையப்பற்றி ஜனங்களிடம் ெசால்கிேறன்.
ஆனால், ஜனங்கள் என்ைன
அவமானப்படுத்துகிறார்கள்;
என்ைன ேவடிக்ைக ெசய்கிறார்கள்.

9 சில ேநரங்களில் நான் எனக்குள் ெசால்கிேறன்.
“நான் கர்த்தைரப்பற்றி மறப்ேபன்.
நான் ேமலும் கர்த்தருைடய நாமத்தால்

ேபசமாட்ேடன்!”
ஆனால் நான் இதைனச் ெசான்னால், பிறகு
கர்த்தருைடய வார்த்ைத அக்கினிையப் ேபான்று
எனக்குள் எரிந்துெகாண்டு இருக்கிறது,
எனது எலும்புக்குள் அது ஆழமாக எரிவதுேபான்று

எனக்குத் ேதான்றுகிறது!
எனக்குள் கர்த்தருைடய ெசய்திையத்
தாங்கிக்ெகாள்வதில் நான் ேசார்வு அைடகிேறன்!
இறுதியாக அதைன உள்ேள ைவத்துக்ெகாள்ள

முடியாமல் ஆகிறது.
10 ஜனங்கள் எனக்கு எதிராக முணுமுணுப்பைத
நான் ேகட்கிேறன்.
எங்ெகங்கும் என்ைனப் பயப்படுத்தும் ெசய்திையக்

ேகட்கிேறன்.
என் நண்பர்களும் கூட, “அவைனப்பற்றி

அதிகாரிகளிடம் புகார் ெசய்ேவாம்” என
கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
ஜனங்கள் நான் தவறு ெசய்ேவன் என்று
காத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள், “எங்கைளப் ெபாய் ெசால்லவிடுங்கள்.
அவன் தீயவற்ைறச் ெசய்தான் என்று
ெசால்லவிடுங்கள்.
நாங்கள் எேரமியாவிடம் தந்திரம்ெசய்ய முடியும்.
பிறகு அவைனப் ெபறுேவாம்.
இறுதியாக நாங்கள் அவைனத் ெதாைலத்து

ஒழிப்ேபாம்.
பிறகு அவைன இறுகப்பிடிப்ேபாம்.

அவன் ேமலுள்ள வஞ்சத்ைத
தீர்த்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றார்கள்.

11 ஆனால், கர்த்தர் என்ேனாடு இருக்கிறார்;
கர்த்தர் பலமான ேபார் வீரைனப்

ேபான்றிருக்கிறார்.
எனேவ, என்ைனத் துரத்துகிற வீரர்கள்
விழுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனத்

ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள் அந்த ஜனங்கள்
ேதாற்பார்கள்.
அவர்கள் ஏமாந்துப் ேபாவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அவமானமைடவார்கள்.
ஜனங்கள் அந்த அவமானத்ைத
என்ெறன்றும் மறக்கமாட்டார்கள்.

12 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ, நீர் நல்ல
ஜனங்கைள ேசாதிக்கிறீர்.
ஒருவனின் மனைத நீர் பார்க்கிறீர்.
அந்த ஜனங்களுக்கு எதிரான எனது வாதங்கைள
நான் உம்மிடம் ெசான்ேனன்.
எனேவ அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நீர்

அளிப்பைத என்ைனப் பார்க்கப்பண்ணும்.
13 கர்த்தரிடம் பாடுங்கள்! கர்த்தைரத் துதியுங்கள்!
கர்த்தர் ஏைழகளின் வாழ்ைவக் காப்பாற்றுவார்!
அவர் அவர்கைளத் தீயவர்களிடமிருந்து

காப்பாற்றுவார்!

எேரமியாவின் ஆறாவது முைறயீடு
14 நான் பிறந்த நாள் சபிக்கப்படுவதாக!
என் தாய் என்ைனப் ெபற்ற நாைள ஆசீர்வதிக்க

ேவண்டாம்.
15 நான் பிறந்துவிட்ட ெசய்திைய என் தந்ைதயிடம்
ெசான்னவன் சபிக்கப்படட்டும்.

“உனக்ெகாரு குமாரன் பிறந்திருக்கிறான்,
அவன் ஒரு ஆண்பிள்ைள” என்று அவன்

ெசான்னான்.
அவன் அந்தச் ெசய்திையச் ெசால்லி
என் தந்ைதைய மிகவும் மகிழச் ெசய்தான்.

16 கர்த்தர் அழித்துப்ேபாட்ட பட்டணங்கைளப்
ேபான்று அந்த மனிதன் ஆவானாக.
கர்த்தர் அந்தப் பட்டணங்கள் மீது எவ்வித

இரக்கமும் ெகள்ளவில்ைல.
காைலயில் அம்மனிதன் ேபாரின் ஒலிகைளக்
ேகட்கட்டும்.
மதிய ேவைளயில் அவன் ேபார்க்கதறல்கைளக்

ேகட்கட்டும்.
17 ஏெனன்றால், நான் எனது தாயின் கருவில்
இருக்கும்ேபாது
அம்மனிதன் என்ைனக் ெகால்லவில்ைல.
அந்த ேநரத்தில் அவன் என்ைனக் ெகான்றிருந்தால்
என் தாயின் கர்ப்பப்ைபேய கல்லைற

ஆகியிருக்கும்.
நான் பிறந்திருக்கேவமாட்ேடன்.

18 நான் ஏன் அந்த உடைலவிட்டு வந்ேதன்?
நான் பார்த்திருப்பெதல்லாம் ெதால்ைலயும்

துன்பமும்தான்.
என் வாழ்க்ைக அவமானத்தில் முடியும்.
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21

22

ேதவன் சிேதக்கியா ராஜாவின் ேவண்டுக்ேகாைள
ஏற்க மறுக்கிறார்

எேரமியாவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. யூதாவின் ராஜாவாகிய
சிேதக்கியா பஸ்கூர் என்ற மனிதைனயும்,

ெசப்பனியா என்ற ஆசாரியைனயும் எேரமியாவிடம்
அனுப்பியேபாது இந்த வார்த்ைத வந்தது. பஸ்கூர்
மல்கியா என்ற ெபயருள்ளவனின் குமாரன்.
ெசப்பனியா, மாெசயா என்ற ெபயருள்ளவனின்
குமாரன். பஸ்கூரும் ெசப்பனியாவும் எேரமியாவிற்கு
வார்த்ைதையக் ெகாண்டுவந்தனர். 2 பஸ்கூரும்
ெசப்பனியாவும் எேரமியாவிடம், “எங்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். என்ன நிகழும் என்று
கர்த்தரிடம் ேகள். நாங்கள் அறிந்துக்ெகாள்ள
விரும்புகிேறாம். ஏெனன்றால் பாபிேலானின்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சர் எங்கைளத்
தாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். கர்த்தர் கடந்த
காலத்தில் ெசய்ததுேபான்று எங்களுக்குப்
ெபருஞ்ெசயல்கைள ஒருேவைள ெசய்வார்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்கைளத் தாக்குவைத நிறுத்தி
விலகும்படி கர்த்தர் ெசய்வார்” என்றனர்.

3 பிறகு எேரமியா, பஸ்கூருக்கும்
ெசப்பனியாவிற்கும் பதில் ெசான்னான். அவன்,
“சிேதக்கியா ராஜாவுக்குச் ெசால்லுங்கள். 4

‘இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்வது
இதுதான்: உங்கள் ைககளில் ேபாருக்கான
ஆயுதங்கள் உள்ளன. நீங்கள் அந்த ஆயுதங்கைள
பாபிேலானின் ராஜா மற்றும்
பாபிேலானியர்களிடமிருந்து உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுகிறீர்கள். ஆனால், நான் அந்த
ஆயுதங்கைளப் பயனற்றுப்ேபாகும்படிச் ெசய்ேவன்.

“‘நகரச்சுவர்களுக்கு ெவளிேய பாபிேலானியப்
பைட உள்ளது. அப்பைட நகைரச் சுற்றிலும்
உள்ளது. நான் விைரவில் அப்பைடைய
எருசேலமிற்குள் ெகாண்டுவருேவன். 5 யூதாவின்
ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எதிராக நாேன
ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு எதிராக நான் என்
ெசாந்த வல்லைமயான கரத்தினாேலேய
ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு எதிராக நான் மிகக்
கடுைமயாகப் ேபாரிடுேவன். நான் எவ்வளவு
ேகாபமாக உள்ேளன் என்பைதக் காட்டுேவன். 6

எருசேலமில் வாழ்கிற ஜனங்கைள நான்
ெகால்ேவன். நான் ஜனங்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
ெகால்ேவன். நகரம் முழுவதும் பரவும் பயங்கரமான
ேநாயால் அவர்கள் மரிப்பார்கள். 7 அது நிகழ்ந்த
பிறகு, நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவப்
பாபிேலானின் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். நான் சிேதக்கியாவின்
அதிகாரிகைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். எருசேலமில் உள்ள சில ஜனங்கள்
பயங்கரமான ேநாயால் மரிக்கமாட்டார்கள். சில
ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படமாட்டார்கள். சிலர்
பசியால் மரிக்கமாட்டார்கள். ஆனால் நான் அந்த
ஜனங்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுப்ேபன்.
நான் யூதாவின் பைகவர்கைள ெவல்லவிடுேவன்.
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட யூதாவின் ஜனங்கைளக்
ெகால்ல விரும்புகிறது. எனேவ, யூதாவின்
ஜனங்களும் எருசேலமின் ஜனங்களும் வாளால்

ெகால்லப்படுவார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சார் எவ்வித
இரக்கமும் காட்டமாட்டான். அவன் அந்த
ஜனங்களுக்காக வருத்தப்படமாட்டான்.’”

8 “எருசேலம் ஜனங்களுக்கு இவற்ைறயும்
ெசால்லுங்கள். கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
‘நீங்கள் வாழ்வதா அல்லது மரிப்பதா என்பைதத்
ேதர்ந்ெதடுக்க நாேன அனுமதிப்ேபன். 9

எருசேலமில் தங்குகிற எவனும் மரிப்பான். அந்த நபர்
வாளால் மரிப்பான் அல்லது பசியால் மரிப்பான்
அல்லது பயங்கரமான ேநாயால் மரிப்பான். ஆனால்,
எவன் ஒருவன் எருசேலமிற்கு ெவளிேய
ேபாகிறாேனா, பாபிேலானில் பைடயிடம்
சரணைடகிறாேனா அவன் உயிர் வாழ்வான்.
நகரத்ைதச்சுற்றி பைட உள்ளது. எனேவ,
நகரத்திற்குள் எவனும் உணைவக் ெகாண்டுவர
முடியாது. ஆனால், எவன் ஒருவன் நகரத்ைத விட்டுப்
ேபாகிறாேனா அவனது வாழ்வு பாதுகாக்கப்படும். 10

எருசேலம் நகரத்திற்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்க நான்
முடிவு ெசய்ேதன். நான் நகரத்திற்கு உதவி
ெசய்யமாட்ேடன். நான் எருசேலம் நகரத்ைதப்
பாபிேலான் ராஜாவிடம் ெகாடுப்ேபன். அவன்
அதைன ெநருப்பால் எரிப்பான்.’” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

11 “யூதாவின் அரசக் குடும்பத்தில் இவற்ைறக்
கூறுங்கள்: ‘கர்த்தரிடமிருந்து வரும் வார்த்ைதைய
கவனி. 12 தாவீதின் குடும்பத்தினேர, கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘ஒவ்ெவாரு நாளும் நீங்கள் சரியாக ஜனங்கைள
நியாயம் தீர்க்கேவண்டும்.
இரக்கமற்ற ஒடுக்குபவர்களிடமிருந்து

ஒடுக்கப்படுபவர்கைளக் காப்பாற்றுங்கள்.
நீங்கள் இதைனச் ெசய்யாவிட்டால்
நான் பிறகு ேகாபம்ெகாள்ேவன்.
எனது ேகாபம் ெநருப்ைபப் ேபான்றது எவரும்
அதைன அைணக்கமுடியாது.
இது நிகழும் ஏெனன்றால், நீங்கள் தீயவற்ைறச்
ெசய்திருக்கிறீர்கள்.’

13 “எருசேலேம, நான் உனக்கு எதிராக
இருக்கிேறன்.
நீ மைலயின் உச்சியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாய்.
இந்தப் பள்ளத்தாக்கின் மீதுள்ள இராணிையப்

ேபான்று நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறாய்.
எருசேலமில் ஜனங்களாகிய நீங்கள்,
‘எவராலும் எங்கைளத் தாக்க முடியாது!
எங்கள் பலமான நகரத்திற்குள் எவராலும் வர

இயலாது’” என்று கூறுகிறீர்கள்.
ஆனால், கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற இந்த
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.

14 “உங்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நீங்கள்
ெபறுவீர்கள்.
உங்கள் காடுகளில் ஒரு ெநருப்ைபத்
ெதாடங்குேவன்.
அது உங்கைளச் சுற்றியுள்ள எல்லாவற்ைறயும்

எரித்துவிடும்.”

தீய ராஜாக்களுக்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்பு

கர்த்தர், “எேரமியா, ராஜாவினுைடய
அரண்மைனக்குப் ேபா. யூதாவின்
ராஜாவிடம் ேபா. அங்கு இந்த

வார்த்ைதையப் பிரச்சாரம் ெசய்: 2
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‘கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற வார்த்ைதைய யூதாவின்
ராஜாேவ, ேகள். நீ தாவீதின் சிங்காசனத்திலிருந்து
ஆளுகிறாய். எனேவ, ேகள். ராஜாேவ, நீயும் உன்
அதிகாரிகளும் நன்றாகக் ேகட்கேவண்டும்.
எருசேலமின் வாசல் வழியாக வருகிற அைனத்து
ஜனங்களும் கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற இந்த
வார்த்ைதையக் ேகட்க ேவண்டும். 3 கர்த்தர்
கூறுகிறார்: நியாயமானவற்ைறயும்
சரியானவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள்.
களவாடுகிறவனிடமிருந்து களவாடப்படுகிற
மனிதைனக் காப்பாற்றுங்கள். அனாைதகள் அல்லது
விதைவகளுக்குக் காயேமா அல்லது ேவறு எதுவுேமா
ெசய்யாதீர்கள். அப்பாவி ஜனங்கைளக்
ெகால்லாதீர்கள். 4 இந்தக் கட்டைளகளுக்கு
நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் பிறகு இதுதான் நடக்கும்.
தாவீதின் சிங்காசனத்தின் ேமல் இருக்கிற
ராஜாக்கள் எருசேலம் நகர வாசல்கள் வழியாக
வருவார்கள். அந்த ராஜாக்கள் தங்கள்
அதிகாரிகேளாடு வாசல்கள் வழியாக வருவார்கள்.
அந்த ராஜாக்கள், அவர்களின் அதிகாரிகள்,
அவர்களின் ஜனங்கள், இரதங்களிலும்,
குதிைரகளிலும் சவாரி ெசய்துெகாண்டு வருவார்கள்.
5 ஆனால், நீங்கள் இந்தக் கட்டைளகளுக்கு அடி
பணியாவிட்டால், இதுதான் கர்த்தர் ெசால்கிறது:
கர்த்தராகிய நான் வாக்குறுதியளிக்கிேறன், இந்த
ராஜாக்களின் அரண்மைனகள் அழிக்கப்படும். அது
கற்குவியல் ஆகும்’” என்றார்.

6 யூதாவின் ராஜாக்கள் வாழ்கிற
அரண்மைனையப்பற்றி கர்த்தர் இவற்ைறத் தான்
கூறுகிறார்:
“அரண்மைன உயரமானது.
கீேலயாத் காடுகைளப் ேபான்று உயரமானது.
லீபேனானின் மைலையப்ேபான்று அரண்மைன

உயரமானது.
ஆனால் நான் அதைன வனாந்தரம் ேபான்று
ஆக்குேவன்.
இந்த அரண்மைன ஆளில்லாத நகரத்ைத

ேபான்று காலியாகும்.
7 அரண்மைனைய அழிக்க நான் ஆட்கைள
அனுப்புேவன்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஆயுதங்கைள

ைவத்திருப்பான்.
அந்த ஆயுதங்கைள அவன் அரண்மைனைய
அழிக்கப் பயன்படுத்துவான்.
அம்மனிதர்கள் உங்களது பலமான அழகான ேகதுரு
தூண்கைள ெவட்டி எறிவார்கள்.
மனிதர்கள் அத்தூண்கைள ெநருப்பில்

ேபாடுவார்கள்.
8 “பலநாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் இந்நகரத்தின்
வழியாகக் கடந்துேபாவார்கள். அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவைரயும் ேகட்பார்கள். ‘ஏன் கர்த்தர்
எருசேலம் நகரத்திற்கு இந்தப் பயங்கரமான
காரியத்ைதச் ெசய்தார்? எருசேலம் ஒரு மாெபரும்
நகரமாக இருந்தேத.’ 9 அந்த வினாவிற்கு இதுதான்
பதில்: ‘ேதவன் எருசேலைம அழித்தார். ஏெனன்றால்,
யூதாவின் ஜனங்கள் அவர்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகையப் பின்பற்றாமல்
விட்டுவிட்டனர். அந்த ஜனங்கள் அந்நிய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ
ெசய்தனர்.’”

ேயாவாகாஸ் ராஜாவிற்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்பு
10 மரித்துப்ேபான ராஜாவுக்காக அழேவண்டாம்.
அவனுக்காக அழேவண்டாம்.
ஆனால் இந்த இடத்ைத விட்டு விலக ேவண்டிய
ராஜாவுக்காகக் கடினமாக அழுங்கள்.
அவனுக்காக அழுங்கள்.
ஏெனன்றால், அவன் மீண்டும் வரமாட்டான்.
தன் தாய்நாட்ைட ஒருேபாதும் மீண்டும்

பார்க்கமாட்டான்.
11 இது தான் கர்த்தர் ேயாசியாவின் குமாரனான
சல்லூம் (ேயாவாகாஸ்) பற்றி கூறுகிறது. (சல்லூம்
அவனது தந்ைத ேயாசியா மரித்த பிறகு யூதாவின்
ராஜா ஆனான்.) “ேயாவாகாஸ் எருசேலமிலிருந்து
ெவளிேய ேபாயிருக்கிறான். அவன் மீண்டும்
எருசேலமிற்கு திரும்பி வரமாட்டான். 12

ேயாவாகாஸ் எகிப்தியர்களால் தான்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்ட இடத்திேலேய மரிப்பான்.
அவன் மீண்டும் இந்த நாட்ைடப் பார்க்கமாட்டான்.”

ேயாயாக்கீம் ராஜாவுக்கு எதிரான தீர்ப்பு
13 ேயாயாக்கீம் ராஜாவுக்கு இது மிகவும் தீயதாக
இருக்கும்.
அவன் தீயவற்ைறச் ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான்.
எனேவ, அவனால் அவனது அரண்மைனையக்

கட்ட முடியும்.
அவன் ஜனங்கைள ஏமாற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
எனேவ, அவனால் ேமல்மாடியில் அைறகைளக்

கட்டமுடியும்.
அவன் தனது ெசாந்த ஜனங்கைள வீணாக ேவைல

ெசய்ய ைவப்பான்.
அவன் அவர்களது ேவைலக்குச் சம்பளம்

தரமாட்டான்.
14 ேயாயாக்கீம், “நான் எனக்காகப் ெபரிய
அரண்மைனையக் கட்டுேவன்.
எனக்கு ெபரிய ேமல்மாடி அைறகள் இருக்கும்”

என்கிறான்.
எனேவ, அவன் ெபரிய ஜன்னல்கேளாடு வீடு
கட்டுகிறான்.
அவன் ேகதுரு மரங்களின் தூணுக்கு சிவப்பு

வண்ணத்ைதப் பூசுகிறான்.
15 ேயாயாக்கீமும், உனது வீட்டில் ஏராளமாகக்
ேகதுரு மரங்கைள ைவத்திருக்கிறாய்.
அைவ உன்ைனப் ெபரிய ராஜாவாக்காது.
உன் தந்ைத ேயாசியா உணவும் தண்ணீரும்ெபற்று
திருப்தி அைடந்தான்.
எது சரியானேதா நியாயமானேதா, அைதச்

ெசய்தான்.
ேயாசியா அதைனச் ெசய்தான்.
அதனால் அவனுக்கு எல்லாமும் சரியாகப்

ேபானது.
16 ேயாசியா ஏைழகளுக்கும் யாருக்ெகல்லாம்
ேதைவ இருந்தேதா அவர்களுக்கும் உதவினான்.
ஆைகயால், அவனுக்கு அைனத்துக் காரியங்களும்

எளிைமயாக நடந்தன.
ேயாயாக்கீம், “ேதவைன அறிவது” என்பதன்
ெபாருள் என்ன?
இதன் ெபாருள் சரியாக வாழு, நியாயமாக இரு,
ஏைழ எளிேயாருக்கு உதவு.
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என்ைன அறிவது என்பதன் ெபாருள் இதுதான்.
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
17 “ேயாயாக்கீம், உனது கண்கள் உனக்குப்
பயனுள்ளவற்ைற மட்டுேம பார்க்கின்றன.
நீ எப்ெபாழுதும் உனக்கு மிகுதியாகத்

ேதைவயானைதப் பற்றிேய
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய்.
உன் இருதயம் அப்பாவி ஜனங்கைளக் ெகால்ல
திட்டமிட்டிருக்கிறது.
மற்ற ஜனங்களின் ெபாருட்கைள நீ திருட

விரும்புகிறாய்.”
18 எனேவ, கர்த்தர் இைதத்தான் ேயாசியாவின்
குமாரனான, ராஜா ேயாயாக்கீமிடம் கூறுகிறார்.

“யூதாவின் ஜனங்கள் ேயாயாக்கீமிற்காக
அழமாட்டார்கள்.
அவர்கள் மற்றவர்களிடம்,
‘ஓ, எனது சேகாதரேன, ேயாயாக்கீம் பற்றி

வருந்துகிேறன்!
ஓ, எனது சேகாதரிேய, நான் ேயாயாக்கீம் பற்றி

மிகவும் வருந்துகிேறன்!’ என்று ெசால்லமாட்டார்கள்.
ேயாயாக்கீமிற்காக யூதா ஜனங்கள்
அழமாட்டார்கள்.
அவர்கள் அவைனப்பற்றி,
‘ஓ, எஜமாேன, நான் ேசாகமாக இருக்கிேறன்!
ஓ, ராஜாேவ, நான் ேசாகமாக இருக்கிேறன்!’

என்று ெசால்லமாட்டார்கள்.
19 எருசேலம் ஜனங்கள் ேயாயாக்கீைம ஒரு
கழுைதைய அடக்கம் ெசய்வதுேபான்று அடக்கம்
ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் அவனது உடைல இழுத்துச்

ெசல்வார்கள்.
அவர்கள் அவனது உடைல எருசேலமின்

வாசல்களுக்கு ெவளிேய வீசுவார்கள்.
20 “யூதா, லீபேனான் மைலகளுக்கு ேமேல ெசல்,
அழு.
பாசான் மைலகளில் உனது ஓைச ேகட்கட்டும்.
அபரீமின் மைலகளில் அழு.
ஏெனன்றால், உனது ‘ேநசர்கள்’ அைனவரும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.
21 “யூதா, நீ பாதுகாப்ைப உணர்ந்தாய்.
ஆனால் நான் உன்ைன எச்சரித்ேதன்!
ஆனால் நீ ேகட்க மறுத்தாய்.
நீ இவ்வாறு உனது இளைமகாலம் முதல்

வாழ்ந்திருக்கிறாய்.
உனது இளைம காலத்திலிருந்து
நீ எனக்கு கீழ்ப்படியவில்ைல.

22 யூதா, நான் தரும் தண்டைன ஒரு
புயைலப்ேபான்று வரும்.
அது உங்கள் ேமய்ப்பர்கைள அடித்துச்ெசல்லும்.
சில அந்நியநாடுகள் உதவும் என்று நிைனத்தாய்.
ஆனால் அந்நாடுகளும் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
பிறகு நீ உண்ைமயிேலேய ஏமாறுவாய்.
நீ ெசய்த தீயவற்றுக்காக அவமானம் அைடவாய்.
23 “ராஜாேவ, நீ ேகதுரு மரங்களாலான உனது
வீட்டில் உயரமான மைலயின்ேமல் வாழ்கிறாய்.
நீ ஏறக்குைறய அம்மரங்கள் இருந்த லீபேனானில்

இருப்பதுேபால் உள்ளாய்.
நீ உனது ெபரிய வீட்டில் மைலயின்ேமல்
பாதுகாப்பாக இருப்பதாய் நிைனக்கிறாய்.

ஆனால் உனது தண்டைன வரும்ேபாது நீ
புலம்புவாய்.
நீ பிரசவிக்கும் ெபண்ைணப் ேபான்று ெபரும்

ேவதைனயில் இருப்பாய்.”

ேயாயாக்கீன் ராஜாவுக்கு எதிரான தீர்ப்பு
24 “நான் வாழ்வது எவ்வளவு உண்ைமேயா அது
ேபான்று” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது. “நான் இதைன உனக்குச் ெசய்ேவன்
ேயாயாக்கீமின் குமாரனான ேயாயாக்கீன் யூதாவின்
ராஜாேவ. நீ எனது வலது ைக முத்திைர ேமாதிரமாய்
இருந்தாலும், நான் உன்ைனக் கழற்றிப்ேபாடுேவன்.
25 ேயாயாக்கீன், நான் உன்ைனப் பாபிேலானின்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடமும்
பாபிேலானியர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் நீ
அஞ்சுகின்ற ஜனங்கள் ஆவர். அந்த ஜனங்கள்
உன்ைனக் ெகால்ல விரும்புகின்றனர். 26 நீங்கள்
யாரும் பிறந்திருக்காத ேவறு நாட்டில் உன்ைனயும்,
உனது தாையயும் வீசுேவன். அந்த நாட்டில் நீயும்,
உன் தாயும் மரிப்பீர்கள். 27 ேயாயாக்கீன், நீ உனது
நாட்டுக்குத் திரும்பிவர விரும்புவாய். ஆனால் நீ
திரும்பிவர அனுமதிக்கப்படமாட்டாய்.”

28 ேயாயாக்கீன் (ேகானியா) யாேரா எறிந்ததால்
உைடந்த ஜாடிையப் ேபான்றவன்.
எவராலும் விரும்பப்படாத ஜாடிையப் ேபான்றவன்.
ேயாயாக்கீனும் அவனது பிள்ைளகளும் ஏன்
எறியப்பட்டார்கள்?
ஏன் அவர்கள் அந்நிய நாட்டில் வீசி

எறியப்பட்டார்கள்?
29 யூதாவின் நாேட!
கர்த்தருைடய ெசய்திையக் ேகள்:

30 கர்த்தர் கூறுகிறார், “ேயாயாக்கீன் பற்றி
இதைன எழுதிக்ெகாள்ளுங்கள்.

‘அவன் இனிேமல் குழந்ைதகேள இல்லாதவன்.
ேயாயாக்கீன் இனி வாழ்நாள் முழுவதும் கீர்த்தி
ெபறமாட்டான்.
தாவீதின் சிங்காசனத்தில் அவனது பிள்ைளகள்

எவரும் அமரமாட்டார்கள்.
அவனது பிள்ைளகள் எவரும் யூதாைவ
ஆளமாட்டார்கள்.’”

“இது யூதா ஜனங்களின் ேமய்ப்பர்களுக்கு
(தைலவர்களுக்கு) மிகவும் ெகட்டதாகும்.
அம்ேமய்ப்பர்கள் ஆடுகைள

அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா
திைசகளிலும் என் ேமய்ச்சல் நிலத்திலிருந்து
ஆடுகைள ஓட ைவக்கிறார்கள்” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

2 எனது ஜனங்களுக்கு அம்ேமய்ப்பர்கேள
ெபாறுப்பானவர்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு இதைனச்
ெசால்கிறார்: “ேமய்ப்பர்களாகிய நீங்கள் எனது
ஆடுகைள எல்லாத் திைசகளிலும்
ஓடச்ெசய்கிறீர்கள். அைவ ேபாகுமாறு நீங்கள்
பலவந்தப்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் அவற்ைறப்பற்றி
அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்வதில்ைல. ஆனால், நான்
உங்கைளப்பற்றி அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
நீங்கள் ெசய்த தீைமக்காக நான் உங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது. 3 “நான் எனது ஆடுகைள ேவறு
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நாடுகளுக்கு அனுப்பிேனன். ஆனால், விடுபட்ட
ஆடுகைள நான் ேசகரிப்ேபன். நான் அவற்ைற
மீண்டும் அவற்றின் ேமய்ச்சல் நிலத்திற்குக்
ெகாண்டுவருேவன். எனது ஆடுகள் தம் ேமய்ச்சல்
நிலத்திற்குத் திரும்பியதும், அவற்றுக்கு நிைறய
குட்டிகள் வர அைவ எண்ணிக்ைகயில் ெபருகும். 4

நான் எனது ஆடுகளுக்குப் புதிய ேமய்ப்பர்கைள
ஏற்படுத்துேவன். அம்ேமய்ப்பர்கள் எனது ஆடுகைள
அக்கைறேயாடு பார்த்துக்ெகாள்வார்கள். எனது
ஆடுகள் பயப்படேவா, கலங்கேவா ெசய்யாது. எனது
ஆடுகள் எதுவும் காணாமல் ேபாகாது” இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

நீதியுள்ள “துளிர்”
5 இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது:
“காலம் வந்துக்ெகாண்டு இருக்கிறது.
நான் ஒரு நல்ல ‘துளிைர’ எழுப்புேவன்.
அவன் ராஜா ஆவான்.
அவன் ஞான வழியில் ஆள்வான்.
நாட்டில் எது சரிேயா நியாயமானேதா, அைதச்

ெசய்வான்.
6 நல்ல ‘துளிருள்ள’ காலத்தில், யூதாவின் ஜனங்கள்
காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வார்கள்.
இது அவரது நாமமாக இருக்கும்:
கர்த்தர் நமது நன்ைம.
7 “எனேவ, காலம் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது”
இச்ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. “ஜனங்கள்
பைழய வாக்குறுதிைய எப்ெபாழுதும்
ெசால்லமாட்டார்கள். பைழய வாக்குறுதியானது:
‘கர்த்தர் உயிேராடு இருப்பது எவ்வளவு
உறுதியானேதா அவ்வளவு உறுதியாக, கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எகிப்து நாட்டிலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தவர் ….’ 8 ஆனால் ஜனங்கள்
புதிதாகச் ெசால்வார்கள்: ‘கர்த்தர் உயிேராடிருப்பது
எவ்வளவு உண்ைமேயா அவ்வளவு உண்ைமயாக,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வட நாட்டிலிருந்து
ெகாண்டுவந்தார். ஏற்கனேவ, அவர்கைள அனுப்பிய
அைனத்து நாடுகளிலிருந்தும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார் ….’ பிறகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்டில் வாழ்வார்கள்.”

கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எதிரான தீர்ப்பு
9 தீர்க்கதரிசிகளுக்கான ஒரு ெசய்தி:
நான் மிகவும் ேசாகமாக இருக்கிேறன்.
என் இருதயம் உைடந்திருக்கிறது.
எனது அைனத்து எலும்புகளும் அைசகின்றன.
நான் (எேரமியா) குடிக்காரன் ேபால் இருக்கிேறன்.
கர்த்தரினிமித்தமும் அவரது பரிசுத்த

வார்த்ைதகளினிமித்தமும்.
10 யூதா நாடு முழுவதும் ேவசித்தனம் என்னும்
பாவம் ெசய்த ஜனங்களால் நிைறந்துள்ளது.
அவர்கள் பல வழிகளில் விசுவாசமற்றவர்களாக

இருக்கிறார்கள்.
கர்த்தர் அந்த நாட்ைட சபித்தார்.
அது மிகவும் வறண்டுேபாயிற்று.
ெசடிகள் வாடி ேமய்ச்சல் நிலங்கள்
ெசத்துப்ேபாயின.
வயல்கள் வனாந்தரங்கைளப்ேபான்று ஆயின.

தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் தீயவர்கள்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் தங்கள் ெசல்வாக்ைகப்

பயன்படுத்தி தவறான வழிகளில் அதிகாரத்ைதச்
ெசலுத்தினார்கள்.

11 “தீர்க்கதரிசிகளும், ஆசாரியர்களும் கூடத்
தீயவர்கள் ஆனார்கள்.
அவர்கள் எனது ெசாந்த ஆலயத்தில் தீயவற்ைறச்
ெசய்வைதப் பார்த்திருக்கிேறன்”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

12 “எனது ெசய்திைய அவர்களுக்கு ெகாடுப்பைத
நான் நிறுத்துேவன்.
இது அவர்கள் இருட்டில் நடப்பைதப்ேபான்றது.
இது அந்தத் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும்
ஆசாரியர்களுக்கும் வழுக்குகின்ற
சாைலையப்ேபான்றது.
அவர்கள் அந்த இருளில் விழுவார்கள்.
அவர்களுக்கு நான் துரதிர்ஷ்டம் ெகாண்டு
வருேவன்.
நான் அந்தத் தீர்க்கதரிசிகைளயும்

ஆசாரியர்கைளயும் தண்டிப்ேபன்”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
13 “சமாரியா தீர்க்கதரிசிகள் தவறுகள் ெசய்வைத
நான் பார்த்ேதன்.
ெபாய்த் ெதய்வமாகிய பாகாலின் ெபயரால்
அத்தீர்க்கதரிசிகள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைதப்
பார்த்ேதன்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள,

கர்த்தைரவிட்டு ெவளிேய வழிநடத்திச் ெசன்றனர்.
14 இப்ேபாது நான் யூதாவிலுள்ள தீர்க்கதரிசிகள்
எருசேலமில் பயங்கரமான ெசயல்கள் ெசய்வைதப்

பார்க்கிேறன்.
இத்தீர்க்கதரிசிகள் ேவசித்தனம் என்னும்
பாவத்ைதச் ெசய்கின்றனர்.
அவர்கள் ெபாய்கைளக் ேகட்கின்றனர்.
அவர்கள் ெபாய்யான ேபாதைனகளுக்கு
அடிபணிகிறார்கள்.
அவர்கள் தீயவர்கள் ெதாடர்ந்து
தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய ஊக்குவிக்கிறார்கள்.
எனேவ, ஜனங்கள் பாவம் ெசய்வைத

நிறுத்தவில்ைல.
அவர்கள் ேசாேதாமின் ஜனங்கைளப்ேபான்று
இருக்கிறார்கள்.
இப்ேபாது எருசேலம் எனக்கு ெகாேமாராேபான்று

உள்ளது.”
15 எனேவ, தீர்க்கதரிசிகைளப்பற்றி சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறது இதுதான்:
“நான் அத்தீர்க்கதரிசிகைள தண்டிப்ேபன்.
தண்டைனயானது விஷமுள்ள உணைவ உண்பது

ேபாலவும், விஷத்தண்ணீைர குடிப்பதுேபான்றும்
இருக்கும்.
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு ஆன்மீக ேநாய் ஏற்பட்டது.
அந்ேநாய் நாடு முழுவதும் பரவியது.
எனேவ, அத்தீர்க்கதரிசிகைள நான் தண்டிப்ேபன்.
அந்ேநாய் எருசேலமிலிருக்கும்

தீர்க்கதரிசிகளிடமிருந்து வந்தது.”
16 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:

“உங்களில் அத்தீர்க்கதரிசிகள் ெசால்பவற்றில்
கவனம் ெசலுத்தாதீர்கள்.
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அவர்கள் உங்கைள முட்டாளாக்க
முயல்கிறார்கள்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் தரிசனங்கைளப்பற்றி
ேபசுகிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் என்னிடமிருந்து

அத்தரிசனங்கைளப் ெபறவில்ைல.
அவர்களின் தரிசனங்கள் அவர்களது ெசாந்த
மனதிலிருந்ேத வருகின்றன.

17 கர்த்தரிடமிருந்து வந்த உண்ைமயான
ெசய்திையச் சிலர் ெவறுக்கிறார்கள்.
எனேவ, அத்தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்களுக்கு

ேவறுபட்டச் ெசய்திையக் கூறுகிறார்கள்.
அவர்கள், ‘உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும்’
என்று கூறுகிறார்கள்.
சில ஜனங்கள் மிகவும் பிடிவாதமாக

இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்யவிரும்புவைத மட்டுேம
ெசய்கிறார்கள்.
எனேவ அத்தீர்க்கதரிசிகள், ‘உங்களுக்கு எந்தத்

தீைமயும் ஏற்படாது!’ என்று கூறுகிறார்கள்.
18 ஆனால் அத்தீர்க்கதரிசிகளில் எவரும்
பரேலாகச் சைபயில் நின்றிருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்களில் எவரும் கர்த்தருைடய ெசய்திையப்

பார்த்திருக்கேவா ேகட்டிருக்கேவாமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எவரும் கர்த்தருைடய ெசய்திைய

கூர்ந்து கவனமாகக் ேகட்டிருக்கமாட்டார்கள்.
19 இப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தண்டைன புயைலப்
ேபான்று வரும்.
கர்த்தருைடய ேகாபம் ெகாடிய
புயைலப்ேபான்றிருக்கும்.
ெகட்ட மனிதர்களின் தைலகைள ேமாதித்

தள்ளவரும்.
20 கர்த்தருைடய ேகாபம், அவர் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று
திட்டமிட்டிருந்தாேரா அவற்ைறச் ெசய்து

முடிக்கும்வைர நிற்காது.
அந்த நாட்களின் முடிவில்
நீங்கள் ெதளிவாக அறிந்துக்ெகாள்வீர்கள்.

21 அத்தீர்க்கதரிசிகைள நான் அனுப்பவில்ைல.
ஆனால், அவர்கள் ெசய்திையச் ெசால்ல

ஓடினார்கள்.
நான் அவர்கேளாடு ேபசவில்ைல.
ஆனால் அவர்கள் என் நாமத்தில் பிரசங்கம்

ெசய்தனர்.
22 அவர்கள் எனது பரேலாகச்சைபயில்
நின்றிருந்தால்,
பிறகு யூதாவின் ஜனங்களுக்கு என் ெசய்திையச்

ெசால்லியிருப்பார்கள்.
அவர்கள் தீயெசயல் ெசய்யாமல் ஜனங்கைளத்
தடுத்திருப்பார்கள்.
அவர்கள் பாவம் ெசய்யாதபடி ஜனங்கைளத்

தடுத்திருப்பார்கள்.”
23 “நான் ேதவன்! நான் எப்ெபாழுதும் அருகில்
இருக்கிேறன்!”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது.
“நான் தூரத்தில் இல்ைல.

24 சில மைறவிடங்களில் ஒருவன் என்னிடமிருந்து
ஒளிய முயலலாம்.
ஆனால், அவைனப் பார்ப்பது எனக்கு எளிதாகும்.

ஏெனன்றால், நான் பரேலாகம் பூமி என்று எல்லா
இடங்களிலும் இருக்கிேறன்!”
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

25 “என் நாமத்தில் ெபாய்ையப் பிரசங்கம் ெசய்யும்
தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள், ‘எனக்கு
ஒரு கனவு வந்தது. எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது’
என்றார்கள். அவர்கள் இவற்ைறச் ெசால்வைத நான்
ேகட்ேடன். 26 இது இன்னும் எவ்வளவு காலம்
ெசல்லும்? அத்தீர்க்கதரிசிகள் ெபாய்கைள
நிைனக்கின்றனர். பிறகு அப்ெபாய்கைள
ஜனங்களுக்குப் ேபாதிக்கிறார்கள். 27

இத்தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்கள் என் நாமத்ைத
மறக்கச் ெசய்ய முயற்சி
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்ெபாய்யான
கனவுகைள அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ெசால்லி
இதைனச் ெசய்கிறார்கள். அவர்களது முற்பிதாக்கள்
என்ைன மறந்தது ேபாலேவ, எனது ஜனங்கள்
என்ைன மறக்கும்படி அவர்கள் ெசய்ய
முயல்கிறார்கள். அவர்களின் முற்பிதாக்கள் என்ைன
மறந்துவிட்டு ெபாய்யான பாகால் ெதய்வத்ைத
ெதாழுதனர். 28 ைவக்ேகால்
ேகாதுைமையப்ேபான்று ஆகாது. இது ேபாலேவ,
அத்தீரிக்கதரிசிகளின் கனவுகள் எல்லாம்
என்னிடமிருந்து வரும் ெசய்திகள் ஆகாது. ஒருவன்
தனது கனவுகைளப்பற்றிச் ெசால்ல விரும்பினால்,
அவன் ெசால்லட்டும். ஆனால், எனது நற்ெசய்திைய
ேகட்கட்டும். நற்ெசய்திையக் ேகட்கிற மனிதன்
எனது ெசய்திைய உண்ைமயுடன் கூறட்டும்.” 29

“எனது ெசய்தி அக்கினிையப் ேபான்றது இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. இது பாைறைய
ெநாறுக்கும் சம்மட்டிையப் ேபான்றது.”

30 “எனேவ நான் கள்ளதீர்க்கதரிசிகளுக்கு
எதிரானவர்.” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. “இத்தீர்க்கதரிசிகள் ஒருவரிடமிருந்து
ஒருவர் என் வார்த்ைதகைளத் திருடுகிறார்கள். 31

நான் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எதிரானவர்”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.
“அவர்கள் தம் ெசாந்த வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் அச்ெசய்திைய
என்னிடமிருந்து வருவதாக நடிக்கின்றனர். 32

ெபாய்க் கனவுகைளப் பரப்பும் ெபாய்த்
தீர்க்கதரிகளுக்கு நான் எதிரானாவர்.” இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “அவர்கள்
எனது ஜனங்கைளப் ெபாய்யாலும், ெபாய்
ேபாதைனகளாலும் தவறாக வழிகாட்டுகின்றனர்.
ஜனங்களுக்குப் ேபாதிக்க நான்
இத்தீர்க்கதரிசிகைள அனுப்பவில்ைல. எனக்காக
எைதயும் ெசய்யும்படி நான் அவர்களுக்குக் கட்டைள
இடவில்ைல. யூதாவின் ஜனங்களுக்கு அவர்களால்
உதவி ெசய்யேவ முடியாது” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

கர்த்தரிடமிருந்து வரும் ேசாகச் ெசய்தி
33 “யூதாவின் ஜனங்கேள, ஒரு தீர்க்கதரிசிேயா,
ஒரு ஆசாரியேரா உன்னிடம் ‘கர்த்தருைடய
அறிக்ைக என்ன என்று ேகட்கும்ேபாது’ நீ
அவர்களுக்கு, ‘நீங்கள் கர்த்தருக்குப் ெபரும்
பாரமாக இருக்கிறீர்கள். நான் இப்பாரத்ைதத்
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தூக்கிப் ேபாடுேவன்’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது என்று ெசால்.

34 “ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்லது ஆசாரியன், அல்லது
ஜனங்களில் ஒருவன் ெசால்லலாம். ‘இது தான்
கர்த்தருைடய அறிக்ைக …’ அம்மனிதன் ெபாய்
ெசான்னான். அவைனயும் அவனது குடும்பத்ைதயும்
நான் தண்டிப்ேபன். 35 இைதத்தான் ஒருவரிடம்
ஒருவர் நீங்கள் ேகட்கேவண்டும். ‘கர்த்தருைடய
பதில் என்ன?’ அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன பதில்
ெசான்னார்?’ 36 ‘கர்த்தருைடய அறிவிப்பு’
ெபருஞ்சுைமயானது என்று ஒருேபாதும் மீண்டும்
ெசால்லமாட்டாய். ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய
நற்ெசய்தி யாருக்கும் ெபருஞ்சுைமயாக
இருக்கக்கூடாது. ஆனால் நீ எங்கள் ேதவனுைடய
வார்த்ைதைய மாற்றினாய். அவேர ஜீவனுள்ள
ேதவன். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்!

37 “நீ ேதவனுைடய வார்த்ைதையக்
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமன்று விரும்பினால் ஒரு
தீர்க்கதரிசிையக் ேகள். ‘கர்த்தர் என்ன பதிைலக்
ெகாடுத்தார்?’ அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்?’
38 ஆனால் ‘கர்த்தரிடமிருந்து வந்த அறிக்ைக
(ெபருஞ்சுைம) என்ன’ என்று ெசால்ல ேவண்டாம்.
நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தினால்
பிறகு, கர்த்தர் இவற்ைற உனக்குச் ெசால்வார்,
‘எனது ெசய்திையக் “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
அறிவிப்பு” பாரமானது என்று ெசால்ல ேவண்டாம்.
இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசால்லேவண்டாம் என்று
நான் உனக்குச் ெசான்ேனன். 39 ஆனால், நீ எனது
ெசய்திைய ெபருஞ்சுைம என்று அைழத்தாய்.
எனேவ, நான் உன்ைனப் ெபருஞ்சுைமையப் ேபான்று
தூக்கித் தூர எறிேவன். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கு
எருசேலம் நகரத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால், நான்
உன்ைனயும் அந்நகரத்ைதயும் என்ைன விட்டுத் தூர
எறிேவன். 40 உன்ைன முடிவற்ற அவமானத்திற்கு
உள்ளாக்குேவன். உன் அவமானத்ைத ஒருேபாதும் நீ
மறக்கமாட்டாய்.’”

நல்ல அத்திகளும் ெகட்ட அத்திகளும்

கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறக் காட்டினார்:
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு முன்பு
இரண்டு கூைடகள் நிைறய

அத்திப்பழங்கள் அடுக்கப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
(பாபிேலானிய ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சர்
எெகானியாைவச் சிைறபிடித்துச் ெசன்றபின்
இக்காட்சிையக் கண்ேடன். எெகானியா,
ேயாகாக்கீம் ராஜாவின் குமாரனாவான்.
எருசேலமிலிருந்து எெகானியாைவயும் அவனது
அதிகாரிகைளயும் அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவிலுள்ள அைனத்து
தச்சர்கைளயும் ெகால்லர்கைளயும் ெகாண்டு
ெசன்றான்.) 2 ஒரு கூைடயில் நல்ல அத்திப்
பழங்கள் இருந்தன. அந்த அத்திப் பழங்கள்
பருவத்தின் முதலில் பறித்த நல்லப் பழங்களாய்
இருந்தன. ஆனால், அடுத்தக் கூைடயில் அழுகிய
பழங்கள் இருந்தன. அைவ உண்ண முடியாத
அளவிற்கு மிகவும் அழுகியதாக இருந்தன.

3 கர்த்தர் என்னிடம், “நீ என்ன பார்க்கிறாய்,
எேரமியா?” என்று ேகட்டார்.

நான், “நான் அத்திப் பழங்கைளப் பார்க்கிேறன்.
நல்லப் பழங்கள் மிகவும் நன்றாக உள்ளன. அழுகிய
பழங்கள் மிகவும் அழுகியதாக உள்ளன. அைவ
உண்ண முடியாத அளவிற்கு அழுகியுள்ளன” என்று
பதில் ெசான்ேனன்.

4 பிறகு, கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு வார்த்ைத
வந்தது. 5 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
கூறினார், “யூதாவின் ஜனங்கள் அவர்களின்
நாட்டிலிருந்து எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டனர். அவர்கள்
பைகவர்கள் அவர்கைளப் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். அந்த ஜனங்கள் இந்த நல்ல
அத்திப்பழங்கைளப் ேபான்றவர்கள். நான் அந்த
ஜனங்களிடம் இரக்கத்துடன் இருப்ேபன். 6 நான்
அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைள
யூதா நாட்டிற்குக் ெகாண்டு வருேவன். நான்
அவர்கைளக் கிழித்துப் ேபாடமாட்ேடன். நான்
அவர்கைளக் கட்டுேவன். நான் அவர்கைள
பிடுங்கமாட்ேடன். நான் அவர்கைள நட்டுைவப்ேபன்.
அதனால் அவர்கள் வளர முடியும். 7 நான் அவர்கைள
என்ைன அறிந்துக்ெகாள்ள விரும்புமாறு ெசய்ேவன்.
நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான்
இவற்ைறச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், பாபிேலானில்
உள்ள அதிகாரிகள் தம் முழு மனேதாடு என்னிடம்
திரும்புவார்கள்.”

8 “ஆனால் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா
உண்ண முடியாத அளவிற்கு அழுகிப்ேபான
அத்திப்பழங்கைளப் ேபான்றவன். சிேதக்கியா,
அவனது உயர் அதிகாரிகள் எருசேலமில் விடப்பட்ட
ஜனங்கள் மற்றும் எகிப்தில் வாழும் யூதாவிலுள்ள
ஜனங்கள் அைனவரும் அழுகிய அத்திப்பழங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். 9 நான் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன். பூமியிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அது அதிர்ச்சிப்படுத்தும். யூதாவிலிருந்து வந்த
ஜனங்கைள மற்ற ஜனங்கள் பரிகாசம் ெசய்வார்கள்.
நான் சிதறடித்த அவர்கைள, எல்லா இடங்களிலும்
ஜனங்கள் சபிப்பார்கள். 10 நான் அவர்களுக்கு
எதிராக வாள், பசி, ேநாய் ஆகியவற்ைற
அனுப்புேவன். நான், அவர்கள் அைனவரும்
அழிக்கப்படும்வைர தாக்குேவன். நான்
அவர்களுக்கும் அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கும்
ெகாடுத்த நாட்டில் அவர்கள் என்றும் இல்லாமல்
ேபாவார்கள்.”

எேரமியாவின் பிரசங்கத்தின் சுருக்கம்

யூதாவின் ஜனங்கைளக் குறித்து
எேரமியாவிற்கு வந்த வார்த்ைத இதுதான்.
யூதாவின் ராஜாவாக ேயாயாக்கீம் ஆண்ட

நான்காவது ஆண்டில் இந்த வார்த்ைத வந்தது.
ேயாயாக்கீம் ேயாசியாவின் குமாரன். அவன்
ராஜாவாகிய நான்காவது ஆண்டு, பாபிேலானின்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு முதல்
ஆண்டாக இருந்தது. 2 எருசேலமிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமும் யூதாவிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களிடமும் எேரமியா தீர்க்கதரிசி ேபசிய ெசய்தி
இதுதான். 3 கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நான் மீண்டும்,
மீண்டும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைளக்
ெகாடுத்திருக்கிேறன். ஆேமானின் குமாரனான
ேயாசியா யூதாவில் ராஜாவாக 13 ஆண்டுகளானைத
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ெதாடர்ந்து நானும் தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிேறன்.
அந்தக் காலத்திலிருந்து இன்றுவைர உங்களுக்கு
கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்திைய நான் ெசால்லி
வருகிேறன். ஆனால் நீங்கள் கவனிக்கவில்ைல. 4

கர்த்தர் அவரது ேவைலக்காரராகிய
தீர்க்கதரிசிகைள உங்களிடம் மீண்டும், மீண்டும்
அனுப்பிக்ெகாண்ேட இருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள்
அவர்கைள கவனிக்கவில்ைல. நீங்கள் அவர்களிடம்
எவ்வித கவனமும் ெசலுத்தவில்ைல.

5 அத்தீர்க்கதரிசிகள், “உங்கள் வாழ்க்ைகைய
மாற்றுங்கள். அத்தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்வைத
நிறுத்துங்கள்! நீங்கள் மாறினால், பிறகு, கர்த்தர்
உங்களுக்கும் உங்கள் முற்பிதாக்களுக்கும் நீண்ட
காலத்திற்கு முன்ேப ெகாடுத்த நாட்டிற்குத் திரும்பி
வருவீர்கள். அவர் அந்த நாட்ைட நீங்கள்
என்ெறன்றும் வாழும்படி தந்தார். 6 அந்நிய
ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற ேவண்டாம். அவர்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா அவர்களுக்கு
ேசைவெசய்யேவா ேவண்டாம். யாேரா ஒருவர்
ெசய்த விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். அது உங்கள் மீது எனக்குக் ேகாபத்ைத
மட்டும் ஊட்டும். இவ்வாறு ெசய்வது உங்கைள
மட்டுேம பாதிக்கும்.”

7 “ஆனால் நீங்கள் என்ைன கவனிக்கவில்ைல”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.
“யாேரா ஒருவரால் ெசய்யப்பட்ட விக்கிரகங்கைள
நீங்கள் ெதாழுதுெகாண்டீர்கள். அது என்ைனக்
ேகாபங்ெகாள்ளச் ெசய்தது. அது உங்கைளேய
பாதித்தது.”

8 எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்வது
இதுதான்: “நீங்கள் எனது வார்த்ைதகைள
கவனித்துக்ெகாள்ளவில்ைல. 9 எனேவ நான்
வடக்கில் உள்ள அைனத்து ேகாத்திரங்கைளயும்
அனுப்புேவன்” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது. “நான் விைரவில் பாபிேலானின்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாைர அனுப்புேவன்.
அவன் எனது தாசன். நான் அவர்கைள யூதா
நாட்டிற்கும் யூதாவின் ஜனங்களுக்கும் எதிராக
அனுப்புேவன். உங்கைளச் சுற்றியுள்ள அைனத்து
நாடுகளுக்கும் எதிராக அவர்கைளக் ெகாண்டு
வருேவன். அந்நாடுகைள எல்லாம் நான் அழிப்ேபன்.
அந்நாடுகைள நான் என்ெறன்றும்
வனாந்தரமாகும்படிச் ெசய்ேவன். அந்நாடுகைள
எல்லாம் ஜனங்கைள பார்த்து அைவ எவ்வாறு
அழிக்கப்பட்டன என்று இகழ்ச்சியாக பிரமித்துப்
ேபசிக்ெகாள்வார்கள். 10 அவ்விடங்களில் உள்ள
மகிழ்ச்சியான மற்றும் சந்ேதாஷமான ஓைசகைள
ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். அங்கு இனிேமல்
மணமகள் மற்றும் மணமகன்களின் மகிழ்ச்சி
ஆராவாரம் இருக்காது. ஜனங்கள் உணவுப்
ெபாருைள அைரக்கும் ஒலிைய எடுத்துவிடுேவன்.
விளக்கு ஒளிையயும் நான் எடுத்துவிடுேவன். 11 அந்த
இடம் முழுவதும் காலியான வனாந்தரம்ேபான்று
ஆகும். அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் பாபிேலான்
ராஜாவுக்கு 70 ஆண்டுகளுக்கு அடிைமகளாக
இருப்பார்கள்.

12 “ஆனால் 70 ஆண்டுகள் ஆனதும் நான்
பாபிேலான் ராஜாைவத் தண்டிப்ேபன். நான்
பாபிேலான் நாட்ைடயும் தண்டிப்ேபன்.” இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “நான்

பாபிேலானியர் நாட்ைட அவர்களது
பாவங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். நான் அந்த
நாட்டிைன என்ெறன்றும் வனாந்தரமாக்குேவன். 13

நான் பாபிேலானுக்குப் பல தீைமகள் வரும் என்று
ெசால்லி இருந்ேதன். அைவ அைனத்தும் ஏற்படும்.
எேரமியா அந்த அயல் நாடுகைளப்பற்றி
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். அந்த எச்சரிக்ைககள்
எல்லாம் இந்தப் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 14 ஆம். பாபிேலானில்
உள்ள ஜனங்கள் பல நாடுகளுக்கும் பல ெபரிய
ராஜாக்களுக்கும் ேசைவ ெசய்வார்கள். அவர்கள்
ெசய்யப் ேபாகும் அைனத்துச் ெசயல்களுக்கும் உரிய
தண்டைனைய நான் ெகாடுப்ேபன்.”

உலகிலுள்ள நாடுகளுக்கான தீர்ப்புகள்
15 கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் ேதவனுமாகிய கர்த்தர்
என்னிடம் ெசான்னது: “எேரமியா, எனது
ைகயிலுள்ள ஒரு ேகாப்ைபத் திராட்ைசரசத்ைத
எடுத்துக்ெகாள். இது எனது ேகாபமாகிய
திராட்ைசரசம். நான் உன்ைன ேவறுபட்ட
நாடுகளுக்கு அனுப்பிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். இந்தக்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்குமாறு அந்நாடுகைளச்
ெசய். 16 அவர்கள் இந்தத் திராட்ைசரசத்ைதக்
குடிக்கட்டும். பிறகு அவர்கள் வாந்தி எடுத்து
புத்திெகட்டவர்கைளப் ேபால் நடப்பார்கள். அவர்கள்
இதைனச் ெசய்வார்கள். ஏெனன்றால், அவர்களுக்கு
எதிராக நான் பட்டயத்ைத விைரவில் அனுப்புேவன்.”

17 எனேவ, கர்த்தருைடய ைகயிலிருந்த
திராட்ைசரசக் ேகாப்ைபைய நான்
எடுத்துக்ெகாண்டு, கர்த்தர் என்ைன அனுப்பிய
எல்லா நாடுகளுக்கும் நான் ெசன்ேறன். ஜனங்கைள
அக்ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கும்படிச் ெசய்ேதன்.
18 நான் இந்தத் திராட்ைச ரசத்ைத எருசேலம்
மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு ஊற்றிேனன். யூதா
ராஜாக்கைளயும் தைலவர்கைளயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். நான்
இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ அவர்கள் காலியான
வனாந்தரமாவார்கள். நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
எனேவ, அந்த இடம் மிக ேமாசமாக அழிக்கப்படும்.
ஜனங்கள் அைதப்பற்றி இகழ்ச்சியாகப் ேபசி
பிரமிப்பார்கள். அந்த இடத்ைத சபிப்பார்கள். இது
நிகழ்ந்தது. யூதா இப்ெபாழுது அப்படித்தான்
இருக்கிறது.

19 எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாைனயும்
அக்ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
கர்த்தருைடய ேகாபமாகிய ேகாப்ைபைய அவனது
அதிகாரிகள், அவனது முக்கியமான தைலவர்கள்
மற்றும் அவனது அைனத்து ஜனங்கள் ஆகிேயாைரக்
குடிக்கச் ெசய்ேதன்.

20 அேரபியர்கள் அைனவைரயும் ஊத்ஸ்
நாட்டிலுள்ள எல்லா ராஜாக்கைளயும்
அக்ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
ெபலிஸ்தியர்களின் நாட்டிலுள்ள அைனத்து
ராஜாக்கைளயும் ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்க
ைவத்ேதன். அஸ்கேலான், காசா, எக்ேரான்,
அஸ்ேதாத் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள ராஜாக்கள்
அவர்கள்.

21 பிறகு, நான் ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான்
ஆகிய ஜனங்கைள ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன்.
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22 தீரு மற்றும் சீேதானிலுள்ள அைனத்து
ராஜாக்கைளயும் ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன்.
ெதாைலதூர நாடுகளிலுள்ள ராஜாக்கைளயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். 23

ேததான், ேதமா, பூசு ஆகிய ஜனங்கைளயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். தங்கள்
ெநற்றிப்பக்கங்களில் தைலமுடிைய
ெவட்டிக்ெகாண்ட அைனவைரயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். 24

அரபியாவிலுள்ள அைனத்து ராஜாக்கைளயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். இந்த
ராஜாக்கள் வனாந்தரங்களில் வாழ்கிறார்கள். 25

சிம்ரி, ஏலாம், ேமதியா ஆகிய நாடுகளிலுள்ள
அைனத்து ராஜாக்கைளயும் ேகாப்ைபயிலிருந்து
குடிக்கச் ெசய்ேதன். 26 வடநாட்டிலுள்ள அருகிலும்
ெதாைலவிலுமுள்ள அைனத்து ராஜாக்கைளயும்
ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். அவர்கைள
ஒருவருக்குப் பின் ஒருவராகக் குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
பூமியிலுள்ள அைனத்து ராஜ்யங்கைளயும்
கர்த்தருைடய ேகாபமாகிய ேகாப்ைபையக்
குடிக்கும்படிச் ெசய்ேதன். ஆனால், “ேசசாக்கு”
(பாபிேலான்) ராஜா அைனத்து நாடுகளுக்கும் பிறகு,
இக்ேகாப்ைபயிலிருந்து குடிப்பான்.

27 “எேரமியா, அந்நாடுகளிடம் ெசால். இதுதான்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ேதவனுமானவர் ெசால்கிறது, ‘எனது
ேகாபமாகிய இக்ேகாப்ைபையக் குடி. இதிலிருந்து
குடி. வாந்தி எடு! கீேழ விழு. எழேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் உன்ைனக் ெகால்ல ஒரு பட்டயத்ைத
அனுப்பிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.’

28 “அந்த ஜனங்கள் உமது ைகயிலிருந்து
ேகாப்ைபைய எடுத்துக்ெகாள்ள மறுப்பார்கள்.
அவர்கள் அைதக் குடிக்க மறுப்பார்கள். ஆனால் நீ
அவர்களிடம், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: நீங்கள்
இக்ேகாப்ைபயிலிருந்து குடித்துத்தீர ேவண்டும்! 29

எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படுகிற எருசேலம்
நகரத்திற்கு நான் ஏற்கனேவ இத்தீைமகைள
ஏற்படுத்திவிட்ேடன். நீங்கள் தண்டிக்கப்படாமல்
இருக்கலாம் என்று ஒரு ேவைள நிைனக்கலாம்.
ஆனால் நீங்கள் நிைனப்பது தவறு. நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். பூமியில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும் தாக்க நான் ஒரு வாைள
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்’ என்கிறார்”
என்பாய். இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது.

30 “எேரமியா, நீ அவர்களுக்கு இச்ெசய்திையக்
ெகாடுப்பாய்,
“‘கர்த்தர் ேமலிருந்து சத்தமிடுகிறார்.
அவர் அவரது பரிசுத்தமான ஆலயத்தில் இருந்து

சத்தமிடுகிறார்!
கர்த்தர் அவரது ேமய்ச்சலிடம் (ஜனங்களிடம்)
சத்தமிடுகிறார்!
அவரது சத்தங்கள் திராட்ைசப்பழங்களில்

ரசெமடுக்க நடப்பவர்களின் பாடைலப்ேபான்று
சத்தமாக இருக்கிறது.

31 பூமியிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமும்
அச்சத்தம் பரவுகிறது.
அைனத்து சத்தம் எைதக் குறித்துள்ளது?

எல்லா நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கைளயும் கர்த்தர்
தண்டித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எதிராக தம் வாதங்கைளச்

ெசான்னார்.
அவர் ஜனங்கைள நியாயந்தீர்த்தார்.
இப்ெபாழுது அவர் தீய ஜனங்கைள பட்டயத்தால்

ெகான்றுக்ெகாண்டிருக்கிறார்’”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.
32 இைதத்தான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகிறார்:
“நாடுவிட்டு நாடு ேபரழிவு விைரவில் பரவும்.
அைவ ஒரு வல்லைம வாய்ந்த
புயைலப் ேபான்று பூமியிலுள்ள
எல்லா ெதாைலதூர இடங்களுக்கும் பரவும்!”
33 நாட்டின் ஒரு எல்ைலயிலிருந்து இன்ெனாரு
எல்ைலக்கு ஜனங்களின் மரித்த உடல்கள் ேபாய்ச்
ேசரும். மரித்த ஜனங்களுக்காக எவரும்
அழமாட்டார்கள். எவரும் அந்த உடல்கைள
ேசகரித்து அடக்கம் ெசய்யமாட்டார்கள். அைவ
தைரயில் எருைவப்ேபான்று கிடக்குமாறு விடப்படும்.

34 ேமய்ப்பர்கேள (தைலவர்கேள) நீங்கள்
ஆடுகைள (ஜனங்கைள) வழிநடத்தேவண்டும்.
ெபருந்தைலவர்கேள, நீங்கள் கதறத்

ெதாடங்குங்கள்.
வலியில் தைர மீது உருளுங்கள்,
ஆடுகளின் (ஜனங்களின்) தைலவர்கேள.
ஏெனன்றால், இது உங்கைள ெவட்டுவதற்கான
காலம்.
எங்கும் சிதறிப்ேபாகும், உைடந்த ஜாடியின்

துண்டுகைளப்ேபான்று, கர்த்தர் உங்கைள முறித்து
சிதறடிப்பார்.

35 ேமய்ப்பர்கள் ஒளிந்துக்ெகாள்ள எங்கும்
இடமில்ைல.
அத்தைலவர்கள் தப்பித்துக்ெகாள்ள முடியாது.

36 நான் ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
சத்தமிடுவைதக் ேகட்கிேறன்.
ஆடுகளின் (ஜனங்கள்) தைலவர்களின் புலம்பைல

நான் ேகட்கிேறன்.
கர்த்தர் ேமய்ச்சலிடங்கைள (நாட்ைட)

அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
37 அந்த சமாதானமான ேமய்ச்சல் நிலங்கள்

(அரண்மைனகள்) அழிக்கப்பட்டு காலியான
வனாந்தரங்ைளப்ேபான்று ஆனது.
இது நிகழ்ந்தது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேகாபமாக இருக்கிறார்.

38 கர்த்தர், தன் குைகைய விட்டு ெவளிேய வரும்
ஆபத்தான சிங்கத்ைதப்ேபான்று இருக்கிறார்.
கர்த்தர் ேகாபமாக இருக்கிறார்!
அந்த ேகாபம் அந்த ஜனங்கைளப் பாதிக்கும்.
அவர்களின் நாடு காலியான வனாந்தரம்ேபான்று

ஆகும்.

ஆலயத்தில் எேரமியாவின் பாடம்

யூதாவின் ராஜாவாக ேயாயாக்கீம் வந்த
முதலாம் ஆட்சி ஆண்டில்
கர்த்தரிடமிருந்து இந்த வார்த்ைத வந்தது.

ேயாயாக்கீம் ேயாசியாவின் குமாரனாக இருந்தான்.
2 கர்த்தர், “எேரமியா, கர்த்தருைடய ஆலயப்
பிரகாரத்தில் எழுந்து நில். கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குத் ெதாழுதுெகாள்ள வரும் யூதாவின்
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ஜனங்கள் அைனவரிடமும் இந்த வார்த்ைதையக்
கூறு. நான் ெசால்லச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
அவர்களுக்குச் ெசால். எனது வார்த்ைதயில் எந்தப்
பகுதிையயும் விட்டுவிடாேத. 3 ஒருேவைள எனது
வார்த்ைதைய அவர்கள் ேகட்டு அதற்கு
அடிபணியலாம். ஒருேவைள அவர்கள் தமது
தீயவாழ்ைவ நிறுத்தலாம். அவர்கள் மாறினால், பிறகு
நான் அவர்கைளத் தண்டிப்பதற்காக ைவத்திருக்கும்
திட்டங்கைளயும் மாற்றுேவன். அந்த ஜனங்கள்
ஏற்கனேவ ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காகத்தான்
நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க ேவண்டும் எனத்
திட்டமிட்ேடன். 4 நீ அவர்களிடம் ெசால்லுவாய்,
‘இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது: நான் உங்களிடம்
எனது ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்ேதன். நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் ேபாதைனகைளப்
பின்பற்றேவண்டும். 5 எனது ஊழியக்காரர்கள்
ெசால்லுகிறவற்ைற நீங்கள் ேகட்க ேவண்டும்
(தீர்க்கதரிசிகள் எனது ஊழியக்காரர்கள்). நான்
தீர்க்கதரிசிகைள மீண்டும், மீண்டும் உங்களிடம்
அனுப்பியிருக்கிேறன். ஆனால் நீங்கள் அவர்கைள
கவனிக்கவில்ைல. 6 நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படியாவிட்டால், பிறகு நான் எருசேலமிலுள்ள
என் ஆலயத்ைத, சீேலாவிலுள்ள எனது பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதப் ேபான்றுச் ெசய்ேவன். உலகம்
முழுவதிலும் உள்ள ஜனங்கள், மற்ற நகரங்களுக்குக்
ேகடுகள் ஏற்படும்படி ேவண்டும்ேபாது எருசேலைம
நிைனத்துக்ெகாள்வார்கள்’” என்றார்.

7 ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் மற்றும்
அைனத்து ஜனங்களும் எேரமியா கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வைதக்
ேகட்டனர். 8 கர்த்தர் கட்டைள இட்டிருந்தபடி
ஜனங்களிடம் ெசால்ல ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம்
எேரமியா ெசால்லிமுடித்தான். பிறகு ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிசிகளும் அைனத்து ஜனங்களும்
எேரமியாைவப் பிடித்தனர். அவர்கள் “இத்தைகய
பயங்கரமானவற்ைற நீ ெசான்னதற்காக மரிக்க
ேவண்டும்” என்றனர். 9 “கர்த்தருைடய நாமத்தால்
இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைறச் ெசால்ல உனக்கு
எவ்வளவு ைதரியம் இருக்கேவண்டும். இவ்வாலயம்
சீேலாவிலுள்ளைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும் என்று
ெசால்ல எவ்வளவு ைதரியம் இருக்கேவண்டும். இந்த
ஜனங்களும் வாழாதபடி எருசேலம்
வனாந்தரமாகிவிடும் என்று எப்படி ைதரியமாக
ெசால்வாய்?” என்றனர். ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் எேரமியாைவச்
சுற்றிக்கூடினார்கள்.

10 இங்கு நடந்த அைனத்ைதயும் யூதாைவ
ஆள்பவர்கள் ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ, அவர்கள்
ராஜாவின் அரண்மைனைய விட்டு ெவளிேய வந்தனர்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குச் ெசன்றனர்.
அங்ேக அவர்கள் புதிய வாயிலின் முகப்பில் தங்கள்
இடத்தில் அமர்ந்தனர். புதிய வாசல் கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் வழிநடத்தும் வாசல். 11 பிறகு
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும்
ஆள்ேவார்களிடமும் ஜனங்களிடமும் ேபசினார்கள்.
அவர்கள், “எேரமியா ெகால்லப்படேவண்டும். அவன்
எருசேலைமப்பற்றி ெகட்டவற்ைறக் கூறினான்.
அவன் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள்
ேகட்டிருக்கிறீர்கள்” என்றனர்.

12 பிறகு எேரமியா, யூதாவின் ஆள்ேவார்களிடமும்
மற்ற ஜனங்களிடமும் ேபசினான். அவன்,
ெசான்னான், “இவ்வாலயம் மற்றும் நகைரப்பற்றி
இவற்ைறச் ெசால்ல என்ைன கர்த்தர் அனுப்பினார்.
நீங்கள் ேகட்ட அைனத்தும் கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. 13 ஜனங்கேள, உங்கள் வாழ்க்ைகைய
மாற்றுங்கள்! நல்லவற்ைறச் ெசய்யத்
ெதாடங்குங்கள்! உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால், கர்த்தர் தமது மனைத மாற்றுவார்.
உங்களுக்குச் ெசான்ன தீயச் ெசயல்கைள கர்த்தர்
ெசய்யமாட்டார். 14 என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, நான்
உங்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிேறன். நீங்கள்
உங்களுக்குத் ேதான்றினபடி நல்லது என்று எைத
எண்ணுகிறீர்கேளா அைத எனக்குச் ெசய்யுங்கள். 15

ஆனால் நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றால், ஒன்ைற
உறுதியாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு அப்பாவி
மனிதைனக் ெகான்ற குற்றம் உங்கைளச் ேசரும்.
நீங்கள் இந்த நகரத்ைதயும் இதில் வாழும்
ஜனங்கைளயும் குற்றமுைடயவர்களாக
ஆக்குகிறீர்கள். உண்ைமயாகேவ கர்த்தர் என்ைன
உங்களிடம் அனுப்பினார். உண்ைமயாகேவ நீங்கள்
ேகட்ட ெசய்திகள் எல்லாம் கர்த்தருைடயைவ.”

16 பிறகு, ஆள்ேவார்களும் அைனத்து ஜனங்களும்
ேபசினார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஆசாரியர்களிடமும்
தீர்க்கதரிசிகளிடமும் ேபசினார்கள். “எேரமியா
ெகால்லப்படக் கூடாது. எேரமியா ெசான்னைவ
எல்லாம் நமது ேதவனாகிய கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது.”

17 பிறகு, சில மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எழுந்து,
அைனத்து ஜனங்களிடமும் ேபசினார்கள். 18

அவர்கள், “ெமாேரசா நகரிலிருந்து மீகா என்னும்
தீர்க்கதரிசி வந்தான். யூதாவின் ராஜாவாக
எேசக்கியா இருந்த காலத்தில், மீகா
தீர்க்கதரிசியாக இருந்தான். யூதாவிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களிடமும் மீகா இச்ெசய்திகைளக்
கூறினான். ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“‘சீேயான் அழிக்கப்படும்.
அது உழப்பட்ட வயல்ேபான்று ஆகும்.
எருசேலம் பாைறகளின் குவியலாகும்.
ஆலயம் இருக்கிற குன்றானது புதர்கள் மூடின ஒரு

காலி குன்றாகும்.’
19 “எேசக்கியா யூதாவின் ராஜாவாக இருந்தான்.
எேசக்கியா மீகாைவக் ெகால்லவில்ைல.
யூதாவிலுள்ள எந்த ஜனங்களும் மீகாைவக்
ெகால்லவில்ைல. எேசக்கியா கர்த்தைர மதித்தான்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன் கர்த்தருக்குப்
பிரியமானைதச் ெசய்ய விரும்பினான். யூதாவிற்குத்
தீைம ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் கூறியிருந்தார்.
ஆனால் எேசக்கியா கர்த்தரிடம் ெஜபித்தான்.
கர்த்தர் அவரது மனைத மாற்றிக்ெகாண்டார்.
கர்த்தர் அந்தத் தீைமகைளச் ெசய்யவில்ைல. நாம்
எேரமியாைவத் தாக்கினால் நமக்கு நாேம பல
ெதால்ைலகைள
வரவைழத்துக்ெகாண்டவர்களாேவாம்.
அத்ெதால்ைலகளுக்கு நாேம காரணம் ஆேவாம்.”

20 கடந்த காலத்தில், கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையப் பிரச்சாரம் ெசய்ய இன்ெனாரு
மனிதன் இருந்தான். அவனது ெபயர் உரியா. அவன்
ெசமாயாவின் குமாரன். உரியா கீரியாத்யாரீம் என்ற
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ஊைரச் ேசர்ந்தவன். எேரமியா ெசய்ததுேபான்ேற
அவனும் இந்நகரத்திற்கும் ேதசத்திற்கும் எதிராக
தீர்க்கதரிசனம் கூறினான். 21 உரியா பிரச்சாரம்
ெசய்வைத ேயாயாக்கீம் ராஜாவும் அவனது பைட
அதிகாரிகளும் யூதாவின் தைலவர்களும் ேகட்டனர்.
அவர்கள் ேகாபம் ெகாண்டனர். ேயாயாக்கீம் ராஜா
உரியாைவக் ெகால்ல விரும்பினான். ஆனால் உரியா
ேயாயாக்கீம் தன்ைனக் ெகால்ல விரும்புவைதப்பற்றி
அறிந்தான். உரியா பயந்தான். எனேவ எகிப்து
நாட்டிற்குத் தப்பித்து ஓடினான். 22 ஆனால்,
ேயாயாக்கீம் ராஜா எகிப்துக்கு எல்நாத்தாைனயும்
இன்னும் சிலைரயும் அனுப்பினான். எல்நாத்தான்
அக்ேபார் என்ற ெபயர் உள்ளவனின் குமாரன். 23

அவர்கள் உரியாைவ எகிப்திலிருந்து
ெகாண்டுவந்தனர். பிறகு, அவர்கள் உரியாைவ ராஜா
ேயாயாக்கீமிடம் ெகாண்டுேபானார்கள். உரியா
பட்டயத்தால் ெகால்லப்படேவண்டும் என்று
ேயாயாக்கீம் ராஜா கட்டைளயிட்டான். உரியாவின்
உடல் ஏைழ ஜனங்கள் புைதக்கப்படுகிற சுடுகாட்டில்
வீசப்பட்டது.

24 ஒரு முக்கியமான மனிதன் அகீக்காம் என்ற
ெபயருடன் இருந்தான். அவன் சாப்பானுைடய
குமாரன். அகீக்காம் எேரமியாவிற்கு உதவியாக
இருந்தான். ஆசாரியர்களாலும் தீர்க்கதரிசிகளாலும்
எேரமியா ெகால்லப்படாமல், அகீக்காம் அவைனக்
காப்பாற்றினான்.

கர்த்தர் ேநபுகாத்ேநச்சாைர ஆளுபவனாக
ஏற்படுத்தினார்

எேரமியாவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
வார்த்ைத வந்தது. யூதாவின் ராஜாவாக
சிேதக்கியா ஆன நான்காம் ஆட்சி

ஆண்டில் இது வந்தது. சிேதக்கியா, ேயாசியா
ராஜாவின் குமாரன். 2 இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம்
ெசான்னது: “எேரமியா, நீ பட்ைடயான வார் மற்றும்
கம்பங்கைளயும்ெகாண்டு ஒரு நுகத்தடி ெசய். அைத
உன் கழுத்தின் பின்னால் பூட்டிக்ெகாள். 3 பிறகு நீ
ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான், தீரு, சீேதான் ஆகிய
ராஜாக்களுக்குச் ெசய்திைய (அதுேபான்று
நுகத்ைத) அனுப்பு. எருசேலமுக்கு வந்துள்ள இந்த
ராஜாக்களின் தூதுவர்களிடம் யூதாவின் ராஜாவாகிய
சிேதக்கியாைவப் பார்க்கும்படி ெசய்திகள் அனுப்பு. 4

அந்தத் தூதுவர்களிடம் அவர்களது எஜமானர்களிடம்
ெசய்திையக் கூறுமாறுச் ெசால். அவர்களிடம் ெசால்:
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் ேதவன்
ெசால்கிறார்: ‘நான் பூமிையயும் அதன் ேமல்
ஜனங்கைளயும் உண்டாக்கிேனன் என்று ெசால். 5

நான் பூமியின் ேமல் அைனத்து மிருகங்கைளயும்
உண்டாக்கிேனன். நான் இவற்ைற எனது ெபரும்
வல்லைமயாலும் பலமான ைகயாலும் ெசய்ேதன்.
இந்தப் பூமிைய நான் விரும்புகிற யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் ெகாடுப்ேபன். 6 நான்
இப்ெபாழுது பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் உங்கள் நாடுகள்
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்திருக்கிேறன். அவன் எனது
ேவைலயாள். அவனுக்குக் காட்டு மிருகங்கள்கூட
பணியும்படிச் ெசய்ேவன். 7 அைனத்து நாடுகளும்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்யும். அவனது
குமாரனுக்கும் ேபரனுக்கும் ேசைவெசய்யும். பிறகு

பாபிேலான் ேதாற்கடிக்கப்படக் கூடிய காலம் வரும்.
பல நாடுகளும் ெபரும் ராஜாக்களும் பாபிேலாைனத்
தம் ேவைலயாளாக ைவப்பார்கள்.

8 “‘ஆனால், இப்ெபாழுது சில நாடுகளும்
இராஜ்யங்களும் பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்ய மறுக்கிறது.
அவர்கள் நுகங்கைளத் தம் கழுத்தில்
மாட்டிக்ெகாள்ள மறுக்கலாம். அது நிகழந்தால்,
நான் ெசய்வது இதுதான். அந்த நாட்ைட நான்
பட்டயம், பசி மற்றும் பயங்கரமான ேநாயால்
தண்டிப்ேபன்’” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது. “நான் அந்த நாட்ைட அழித்து
முடிக்கும்வைர இதைனச் ெசய்ேவன்.
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்ட
நாடுகைள அழிக்க நான் அவைனப்
பயன்படுத்துேவன். 9 எனேவ, உங்கள்
தீர்க்கதரிசிகள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பைதச் ெசால்ல
மந்திரத்ைதப் பயன்படுத்தும் ஆட்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்காதீர்கள். தங்கள் கனவுகளுக்கு விளக்கங்கள்
கூறுபவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
மரித்தவர்கேளாடும் மந்திரம் பயிற்சி
ெசய்ேவார்கேளாடும் ேபசுபவர்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்காதீர்கள். அந்த ஜனங்கள் எல்லாம்
உங்களிடம், ‘பாபிேலான் ராஜாவுக்கு
அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’ என்று ெசால்கிறார்கள். 10

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் உங்களிடம் ெபாய்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் உங்கள்
தாய் நாட்டிலிருந்து தூர நாட்டிற்குக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட அவர்கள் காரணமாக
இருக்கிறார்கள். நான் உங்கைள வீட்டிலிருந்து
ேபாகும்படி வற்புறுத்துேவன். நீங்கள் ேவறு நாட்டில்
மரிப்பீர்கள்.

11 “‘ஆனால் பாபிேலான் ராஜாவின் நுகத்திற்குள்
தங்கள் கழுத்ைத மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிபவர்களாக வாழ்வர். நான் அந்நாட்டாைரத்
தங்கள் ெசாந்த நாட்டிேலேய இருந்து பாபிேலான்
ராஜாவுக்கு ேசைவெசய்யச் ெசய்ேவன்’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ‘அந்நாடுகளில்
உள்ள ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்டில் வாழ்ந்து பயிர்
ெசய்வார்கள்.’”

12 நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவிற்கு
அேத ெசய்திையக் ெகாடுத்ேதன். நான்,
“சிேதக்கியா, நீ பாபிேலான் ராஜாவின் நுகத்திற்குள்
உன் கழுத்ைத மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து ேபாக ேவண்டும். நீ பாபிேலான்
ராஜாவுக்கும் அவனது ஜனங்களுக்கும்
ேசைவெசய்தால், பிறகு நீ வாழ்வாய். 13 பாபிேலான்
ராஜாவுக்கு ேசைவ ெசய்ய மறுக்கும் ஜனங்கள்
பைகவரின் வாள், பசி, பயங்கரமான ேநாய்
ஆகியவற்றால் மரிப்பார்கள். பாபிேலானிய
ராஜாவுக்குப் பணிபுரிய மறுக்கும் ஜனங்களுக்கு
இைவ எல்லாம் நிகழும். கர்த்தர் இக்காரியங்கள்
நடக்கும் என்று கூறினார். 14 ஆனால்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகேளா, ‘பாபிேலான் ராஜாவுக்கு
நீங்கள் என்ெறன்றும் அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’ என்று
ெசால்கிறார்கள்.

“அத்தீர்க்கதரிசிகள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் உங்களிடம் ெபாய்ையப்
பிரச்சாரம் ெசய்கின்றனர். 15 ‘நான்
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அத்தீர்க்கதரிசிகைள அனுப்பவில்ைல!’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது ‘அவர்கள்
ெபாய்கைளப் ேபாதிக்கிறார்கள். இது
என்னிடமிருந்து வந்ததாகச் ெசால்கிறார்கள்.
எனேவ, யூதாவின் ஜனங்களாகிய உங்கைள
ெவளிேய அனுப்புேவன். நீங்களும் மரிப்பீர்கள்.
உங்களிடம் கள்ள தீர்க்கதரிசனம் உைரத்த
அத்தீர்க்கதரிசிகளும் மரிப்பார்கள்.’”

16 பிறகு, நான் (எேரமியா) ஆசாரியர்களிடமும்
அைனத்து ஜனங்களிடமும் ெசான்ேனன். “கர்த்தர்
ெசால்கிறார்: அந்த கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
‘பாபிேலானியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்து பலப் ெபாருட்கைள எடுத்தனர்.
அப்ெபாருட்கள் மீண்டும் விைரவில் திரும்பக்
ெகாண்டுவரப்படும்.’ அத்தீர்க்கதரிசிகள்
ெசால்வைதக் ேகளாதீர்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
உங்களிடம் ெபாய்ையப் பிரசங்கம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 17

அத்தீர்க்கதரிசிகைள கவனிக்காதீர்கள். பாபிேலான்
ராஜாவுக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள். உங்கள்
தண்டைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
வாழ்வீர்கள். எருசேலம் நகரம் அழிக்கப்பட நீங்கள்
காரணமாக இராதீர்கள். 18 அம்மனிதர்கள்
தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தால், கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைதையப் ெபற்றிருந்தால், அவர்கைள ெஜபிக்க
விடுங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருக்கும்
ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜபிக்கவிடுங்கள்.
ராஜாவின் அரண்மைனயில் இன்னும் இருக்கும்
ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜபிக்க விடுங்கள்.
எருசேலமில் இன்னும் இருக்கின்ற
ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜபிக்கவிடுங்கள்.
இவ்வைனத்து ெபாருட்களும் பாபிேலானுக்கு
எடுத்துச் ெசல்லாமல் இருக்கும்படி
அத்தீர்க்கதரிசிகைள ெஜபிக்கவிடுங்கள்.

19 “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எருசேலமில்
இன்னும் விடப்பட்டுள்ள ெபாருட்கைளப்பற்றிக்
கூறுகிறார். ஆலயத்தில் தூண்களும் கடல்
ெதாட்டியும் ஆதாரங்களும் மற்ற பணிமுட்டுகளும்
உள்ளன. பாபிேலானின் ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமில் இவற்ைற விட்டுைவத்தான். 20

ேநபுகாத்ேநச்சார், ராஜா ேயாயாக்கீைம
சிைறக்ைகதியாக ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்றேபாது,
இப்ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லவில்ைல.
ேயாயாக்கீம் ராஜாவின் குமாரன் எெகானியாைவயும்
யூதாவிலிருந்தும், எருசேலமிலிருந்தும் சில
முக்கியமான ஜனங்கைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சார்
ெகாண்டு ெசன்றான். 21 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவன்,
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலும் ராஜாவின்
அரண்மைனயிலும் எருசேலமிலும் விடப்பட்டுள்ள
ெபாருட்கைளப்பற்றி கூறுகிறார்: ‘அப்ெபாருட்கள்
அைனத்தும் பாபிேலானுக்கு எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.
22 அவற்ைறப் ெபறுவதற்காக நான் ேபாகும்
காலத்தில் அப்ெபாருட்கள் மீண்டும்
ெகாண்டுவரப்படும்.’ இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ‘பிறகு நான்
அப்ெபாருட்கைளத் திரும்ப ெகாண்டுவருேவன்.
இந்த இடத்தில் அப்ெபாருட்கைள மீண்டும்
ைவப்ேபன்.’”

ெபாய்த் தீர்க்கதரிசி அனனியா

யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவின்
ஆட்சியாண்டான நாலாம் வருஷம் ஐந்தாம்
மாதம், அனனியா என்னும் தீர்க்கதரிசி

என்னிடம் ேபசினான். அனனியா அசூர் என்பவனின்
குமாரன். அனனியா கிபிேயான் என்னும்
நகரத்தினன். அனனியா என்னிடம் ேபசும்ேபாது,
அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்தான்.
ஆசாரியர்களும் மற்ற ஜனங்களும் அங்கு இருந்தனர்.
அனனியா ெசான்னது இதுதான்: 2 “சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவன் ெசால்கிறார்: ‘யூதா ஜனங்களின் ேமல்
பாபிேலான் ராஜாவால் ேபாடப்பட்ட நுகத்ைத நான்
உைடப்ேபன். 3 இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவதற்கு
முன்னால், பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்து எடுத்துச்ெசன்ற எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
திரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள பாபிேலானுக்கு எடுத்துச்
ெசன்றிருக்கிறான். ஆனால் நான் அப்ெபாருட்கைள
இங்ேக எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வருேவன். 4 நான்
யூதாவின் ராஜாவாகிய எெகானியாைவயும் இந்த
இடத்திற்குத் திரும்பக் ெகாண்டு வருேவன்.
எெகானியா ேயாயாக்கீமின் குமாரன்,
ேநபுகாத்ேநச்சார் பலவந்தப்படுத்தி வீட்ைடவிட்டு
அைழத்து பாபிேலானுக்குச் ெசன்ற ஜனங்கள்
அைனவைரயும் திரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ‘எனேவ
யூதாவின் ஜனங்கள் மீது பாபிேலான் ராஜாவால்
ேபாடப்பட்ட நுகத்ைத நான் உைடப்ேபன்!’”

5 பிறகு எேரமியா தீர்க்கதரிசி அனனியா
தீர்க்கதரிசிக்கு பதில் ெசான்னான். அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நின்று ெகாண்டிருந்தனர்.
எேரமியாவின் பதிைல ஆசாரியர்களும் அங்குள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் ேகட்க முடிந்தது. 6

எேரமியா அனனியாவிடம் “ஆெமன்! கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசய்வார் என்று நான் உண்ைமயில்
நம்புகிேறன்! நீ பிரச்சாரம் ெசய்கிற இச்ெசய்திைய
கர்த்தர் உண்ைமயாகும்படி ெசய்வார்.
பாபிேலானிலிருந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
உள்ள ெபாருட்கைள எல்லாம் திரும்பக்
ெகாண்டுவருவார் என்று நம்புகிேறன். தங்கள்
வீடுகளிலிருந்து பலவந்தமாக அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்ட அைனத்து ஜனங்கைளயும் இந்த
இடத்திற்குத் திரும்பவும் கர்த்தர் ெகாண்டுவருவார்
என்று நான் நம்புகிேறன்.

7 “ஆனால் நான் ெசால்லேவண்டியைத கவனி,
அனனியா, ஜனங்கள் அைனவருக்கும் நான் என்ன
ெசால்கிேறன் என்பைதயும் கவனி. 8 நீயும் நானும்
தீர்க்கதரிசிகளாக வருவதற்கு ெவகுகாலத்திற்கு
முன்பு சில தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தனர். ேபார், பசி,
பயங்கரமான ேநாய் ஆகியைவ பல நாடுகளுக்கும்,
ெபரும் இராஜ்யங்களுக்கும் ஏற்படும் என்று அவர்கள்
பிரச்சாரம் ெசய்தனர். 9 ஆனால் பிரச்சாரம்
ெசய்கிற தீர்க்கதரிசி நமக்கு சமாதானம் வரும் என்று
ெசான்னால் அவன் கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டவனா
என்பைத நாம் ேசாதித்து பார்க்க ேவண்டும்.
தீர்க்கதரிசி ெசான்ன ெசய்தி உண்ைமயானால் பிறகு
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ஜனங்கள் அவன் உண்ைமயில் கர்த்தரால்
அனுப்பப்பட்டவன் என்பைத அறிவார்கள்.”

10 எேரமியா தன் கழுத்ைதச்சுற்றி நுகத்ைத
அணிந்துக்ெகாண்டான். பிறகு அனனியா
தீர்க்கதரிசி அந்த நுகத்ைத எேரமியாவின்
கழுத்திலிருந்து எடுத்தான். அனனியா அந்நுகத்ைத
உைடத்தான். 11 பிறகு அனனியா உரக்கப்
ேபசினான், எனேவ அைனத்து ஜனங்களாலும் ேகட்க
முடிந்தது. அவன், “கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘இேத மாதிரி
நான் பாபிேலான் ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆட்சிைய உைடப்ேபன். அவன் அந்நுகத்ைத
உலகிலுள்ள அைனத்து நாடுகள் ேமலும் ைவத்தான்.
இரண்டு ஆண்டுகள் முடியுமுன்னால் நான்
அந்நுகத்ைத உைடப்ேபன்’” என்றான்.
அதைன அனனியா ெசான்ன பிறகு, எேரமியா
ஆலயத்ைத விட்டுச் ெசன்றான்.

12 பிறகு கர்த்தருைடய ெசய்தி எேரமியாவிற்கு
வந்தது. இது, அனனியா எேரமியாவின்
கழுத்திலிருந்து நுகத்ைத எடுத்து உைடத்தப் பிறகு
நிகழ்ந்தது. 13 கர்த்தர் எேரமியாவிடம் ெசான்னார்,
“ேபாய் அனனியாவிடம் ெசால். ‘இைதத்தான்
கர்த்தர் கூறுகிறார். நீ ஒரு மரநுகத்ைத உைடத்து
விட்டாய். நான் மரநுகத்தின் இடத்தில்
இரும்பாலான நுகத்ைத ைவப்ேபன்.’ 14 சர்வ
வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
கூறுகிறார்: ‘இந்த அைனத்து நாடுகளின்
கழுத்துகளிலும் இரும்பு நுகத்ைதப் பூட்டுேவன்.
அவர்கள் அைனவரும் பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு ேசைவ ெசய்யும்படிச்
ெசய்ேவன். அவர்கள் அவனுக்கு அடிைமகளாக
இருப்பார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சருக்குக் காட்டு
மிருகங்கைளயும் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.’”

15 பிறகு எேரமியா தீர்க்கதரிசி அனனியா
தீர்க்கதரிசியிடம் ெசான்னான், “அனனியா, கவனி!
கர்த்தர் உன்ைன அனுப்பவில்ைல. ஆனால் நீ
யூதாவின் ஜனங்கைளப் ெபாய்ைய நம்பச்ெசய்தாய்.
16 எனேவ கர்த்தர் இைதத்தான் ெசால்கிறார்:
‘அனனியா, உன்ைன இந்த உலகத்ைத விட்டு
விைரவில் எடுத்துவிடுேவன். இந்த ஆண்டில் நீ
மரிப்பாய். ஏெனன்றால் நீ ஜனங்கைள கர்த்தருக்கு
எதிராகத் திரும்பும்படிக் கற்பித்தாய்.’”

17 அனனியா அேத ஆண்டில் ஏழாவது மாதத்தில்
மரித்தான்.

பாபிேலானிலுள்ள யூதா ைகதிகளுக்கு ஒரு கடிதம்

எேரமியா பாபிேலானிலுள்ள யூதா
ைகதிகளுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினான்.
பாபிேலானில் உள்ள மூப்பர்களுக்கும்

(தைலவர்கள்) ஆசாரியர்களுக்கும்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் மற்ற ஜனங்களுக்கும் அவன்
அதைன அனுப்பினான். இந்த ஜனங்கெளல்லாம்
ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமிலிருந்து
சிைறபிடிக்கப்பட்டு பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டவர்கள். 2 (இந்தக் கடிதம், எெகானியா
ராஜாவும், அரச மாதாவும், அதிகாரிகளும், யூதா,
எருசேலம் மற்றும் யூதா தைலவர்களும், தச்சர்களும்
ெகால்லர்களும் எருசேலமிலிருந்து ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டப் பிறகு அனுப்பப்பட்டது). 3

சிேதக்கியா எெலயாசா மற்றும் ெகமரியாைவ
ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜாவிடம் அனுப்பினான்.
சிேதக்கியா யூதாவின் ராஜா. எெலயாசா
சாப்பானின் குமாரன். ெகமரியா இலக்கியாவின்
குமாரன். எேரமியா அவர்களிடம் பாபிேலானுக்கு
ெகாண்டு ெசல்லுமாறு கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
கடிதம் ெசான்னது இதுதான்:
4 சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய
கர்த்தர், எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்கு
சிைறக்ைகதிகளாக அனுப்பப்பட்ட அைனவருக்கும்
இைதக் கூறுகிறார்: 5 “வீடுகைளக் கட்டி அவற்றில்
வாழுங்கள். நாட்டில் குடியிருங்கள். ேதாட்டங்கைள
அைமத்து அதில் வளர்ந்த கனிகைள உண்ணுங்கள்.
6 திருமணம் ெசய்துக்ெகாண்டு குமாரர்கள் மற்றும்
குமாரத்திகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
குமாரர்களுக்கு மைனவியர்கைளக்
கண்டுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் குமாரத்திகள்
மணந்துக்ெகாள்ளும்படிச் ெசய்யுங்கள். அவ்வாறு
ெசய்தால், அவர்களுக்கும் குமாரர்களும்
குமாரத்திகளும் பிறப்பார்கள். பல குழந்ைதகைளப்
ெபற்று பாபிேலானில் எண்ணிக்ைகையக்
கூட்டுங்கள். எண்ணிக்ைகயில் குைறவாக
இருக்காதீர்கள். 7 நான் உங்கைள அனுப்பிய
நகரத்திற்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிற நகரத்திற்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால்,
அந்நகரத்தில் சமாதானம் இருந்தால், நீங்களும்
சமாதானமாக இருக்கலாம்.” 8 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர்
கூறுகிறார். “உங்களது தீர்க்கதரிசிகளும் மந்திரம்
பழகும் ஜனங்களும் உங்கைள முட்டாள் ஆக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் ைவத்துள்ள
கனவுகைளக் ேகட்காதீர்கள். 9 அவர்கள்
ெபாய்கைளப் பிரச்சாரம் ெசய்கிறார்கள். அச்ெசய்தி
என்னிடமிருந்து வந்ததாக அவர்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்தத்
தீர்க்கதரிசிகைள நான் அனுப்பவில்ைல” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
10 இதுதான் கர்த்தர் ெசால்லுகிறது: “பாபிேலான்
70 ஆண்டுகளுக்கு வல்லைமயுைடயதாக இருக்கும்.
அக்காலத்திற்குப் பிறகு, பாபிேலானில் வாழ்கிற
உங்களிடம் வருேவன். என்னுைடய நல்ல
வாக்குறுதிைய நான் காப்பாற்றுேவன். உங்கைள
எருசேலமிற்கு மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன். 11 நான்
இதைனக் கூறுகிேறன் ஏெனன்றால், உங்களுக்காக
நான் ைவத்துள்ள திட்டங்கைள நானறிேவன்”
இச்ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “நான்
உங்களுக்காக நல்ல திட்டங்கைள
ைவத்திருக்கிேறன். நான் உங்கைள துன்புறுத்தும்
வைகயில் திட்டமிடமாட்ேடன். உங்களுக்கு
நம்பிக்ைகையத் தரவும் நல்ல எதிர்காலம்
அைமயவும் நான் திட்டமிடுகிேறன். 12 பிறகு,
ஜனங்களாகிய நீங்கள் எனது நாமத்ைத
அைழப்பீர்கள். நீங்கள் என்னிடம் வருவீர்கள்: ெஜபம்
ெசய்வீர்கள், நான் உங்கைள கவனிப்ேபன். 13

நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள் முழு
மனேதாடு என்ைனத் ேதடினால் என்ைனக்
கண்டுப்பிடிக்கலாம். 14 நீங்கள் என்ைனக்
கண்டுப்பிடிக்க அனுமதிப்ேபன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “உங்கள் சிைறயிலிருந்து திரும்பவும்
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நான் உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன். இந்த
இடத்திலிருந்து ேபாகும்படி நான் உங்கைள
கட்டாயப்படுத்திேனன். ஆனால் உங்கைள
எங்ெகங்கு அனுப்பிேனேனா அங்கங்கிருந்ெதல்லாம்
அைழத்துச் ேசர்ப்ேபன். உங்கைளக் ைகதிகளாய்
ெகாண்டுப்ேபாகச் ெசய்த இந்த இடத்திற்ேக
மீண்டும் உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
15 நீங்கள், “ஆனால் கர்த்தர் இங்ேக பாபிேலானில்
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாடுத்திருக்கிறார்” என்று
ெசால்லலாம். 16 ஆனால் கர்த்தர் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்படாத உறவினர்கைளப்பற்றி
இவற்ைறக் கூறுகிறார். நான், இப்ெபாழுது தாவீதின்
சிங்காசனத்தில் இருக்கிற ராஜாைவப் பற்றியும்
எருசேலம் நகரிலுள்ள ஜனங்கைளப்பற்றியும்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 17 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நான் விைரவில் பட்டயம், பசி
மற்றும் பயங்கரமான ேநாைய எருசேலமில் இன்னும்
வாழும் ஜனங்களுக்கு எதிராக அனுப்புேவன். நான்
அவர்கைள உண்ணேவ முடியாத அளவிற்கு
அழுகிப்ேபான ெகட்ட அத்திப் பழங்கைளப் ேபான்று
ஆக்குேவன். 18 நான், இன்னும் எருசேலமில்
வாழ்கிற ஜனங்கைள பட்டயம், பசி, மற்றும்
பயங்கரமான ேநாயால் துரத்துேவன். நான்
இதைனச் ெசய்ேவன். அதனால் அந்த ஜனங்களுக்கு
என்ன நிகழ்ந்தது என்பைதப் பார்த்து பூமியில் உள்ள
அைனத்து இராஜ்யங்களும் பயப்படும். அந்த
ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
நிகழ்ந்தவற்ைறப்பற்றி அவர்கள் ேகள்விப்படும்ேபாது
ஜனங்கள் ஆச்சரியத்துடன் பிரமிப்பார்கள். அவர்கள்,
ஜனங்களுக்குத் தீயைவ நைடெபறட்டும் என்று
ேகட்கும்ேபாது ஜனங்கள் அவர்கைள ஒரு
எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்துவர். அந்த
ஜனங்கைள நான் ேபாகும்படி வற்புறுத்தும்
ேபாெதல்லாம் ஜனங்கள் அவர்கைள நிந்திப்பார்கள்.
19 அைவெயல்லாம் நடக்கும்படி நான் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால், எருசேலமிலுள்ள அந்த ஜனங்கள்
எனது வார்த்ைதையக் ேகட்கவில்ைல” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “நான் அவர்களுக்கு எனது
ெசய்திைய மீண்டும், மீண்டும் அனுப்பிேனன். நான்
அந்த ஜனங்களுக்கு எனது ேவைலக்காரர்களாகிய
தீர்க்கதரிசிகைளப் பயன்படுத்தி எனது ெசய்திையக்
ெகாடுத்ேதன். ஆனால் ஜனங்கள் ேகட்கவில்ைல”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. 20

“ஜனங்களாகிய நீங்கள் ைகதிகள். நான் உங்கைள
எருசேலமிலிருந்து பாபிேலானுக்குப் ேபாகும்படி
கட்டாயப்படுத்திேனன். எனேவ கர்த்தரிடமுள்ள
ெசய்திையக் ேகளுங்கள்.”
21 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெகாலாயாவின்
குமாரனான ஆகாப் மற்றும் மாெசயாவின்
குமாரனான சிேதக்கியாைவப் பற்றியும் கூறுகிறார்:
“உங்களிடம் இவ்விருவரும் ெபாய்ையப் பிரச்சாரம்
ெசய்தனர். அவர்களின் ெசய்தி என்னிடம் இருந்து
வந்தது என்று ெசால்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ெபாய்யுைரத்தனர். நான் அவ்விரண்டு
தீர்க்கதரிசிகைளயும் பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுப்ேபன்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகைளயும்
ைகதிகளாய் உங்கள் முன்னால் ெகால்லுவான். 22

அைனத்து யூதா ைகதிகளிலும் மற்றவர்களுக்குத்

தீயைவ ஏற்படட்டும் என்று ேகட்கும்ேபாெதல்லாம்
அம்மனிதர்கைள எடுத்துக்காட்டுகளாக
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். அக்ைகதிகள்
ெசால்லுவார்கள்: ‘சிேதக்கியா மற்றும் ஆகாப்
ேபான்று கர்த்தர் உன்ைன நடத்தட்டும்.
பாபிேலானின் ராஜா அவ்விருவைரயும் ெநருப்பில்
எரித்தான்.’ 23 இஸ்ரேவல் ஜனங்களிைடேய
அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் மிகவும்
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர். அவர்கள் தங்கள்
அயலவர் மைனவிகேளாடு ேசாரம் என்னும்
பாவத்ைதச் ெசய்தனர். அவர்களும் ெபாய்கைளப்
ேபசினார்கள். அத்துடன் அப்ெபாய்கள் கர்த்தராகிய
என்னிடமிருந்து வந்தது என்றும் கூறினர். அவற்ைறச்
ெசய்யும்படி நாேன அவர்களுக்கு ெசால்லவில்ைல.
அவர்கள் என்ன ெசய்திருக்கிறார்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியும். நாேன ஒரு சாட்சி” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

ெசமாயாவுக்கு ேதவனுைடய ெசய்தி
24 ெசமாயாவுக்கும் ஒரு ெசய்திையக் ெகாடு.
ெசமாயா ெநெகலாமிய குடும்பத்தில் உள்ளவன். 25

சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் கூறுகிறார்: “ெசமாயா, எருசேலமிலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் கடிதங்கைள
அனுப்பினாய். மாெசயாவின் குமாரனான ெசப்பனியா
ஆசாரியர்களுக்கும் கடிதங்கைள அனுப்பினாய். நீயும்
அைனத்து ஆசாரியர்களுக்கும் கூட கடிதங்கைள
அனுப்பினாய். அக்கடிதங்கைள நீ கர்த்தருைடய
அதிகாரத்தால் அல்லாமல் உனது ெசாந்தப் ெபயரில்
அனுப்பினாய். 26 ெசமாயா, ெசப்பனியாவிற்கான
கடிதத்தில் நீ ெசான்னது இதுதான்: ‘ெசப்பனியா,
கர்த்தர் உன்ைன ேயாய்தாவின் இடத்தில்
ஆசாரியனாக ஆக்கியிருக்கிறார். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் ெபாறுப்பாளனாக நீ இருக்கிறாய்.
ைபத்தியம் ேபாலவும் தீர்க்கதரிசி ேபாலவும்
நடிக்கின்ற எவைரயும் நீ ைகது ெசய்யலாம். நீ
அவர்களின் கால்களுக்கு இைடயில் மரக்
கட்ைடகைளயும் கழுத்தில் இரும்புச்
சங்கிலிகைளயும் மாட்டலாம். 27 இப்ெபாழுது
எேரமியா தீர்க்கதரிசி ேபான்று நடிக்கிறான். எனேவ,
அவைன ஏன் ைகது ெசய்யாமல் இருக்கிறாய்? 28

எேரமியா பாபிேலானிலுள்ள எங்களுக்கு அவனது
ெசய்திைய அனுப்பியிருக்கிறான்: பாபிேலானில்
உள்ள ஜனங்களாகிய நீங்கள் அங்ேகேய
நீண்டகாலம் இருப்பீர்கள். எனேவ, வீடுகைளக்கட்டி
அங்ேகேய குடியிருங்கள். ேதாட்டங்கைள ஏற்படுத்தி
நீங்கள் வளர்த்தவற்ைற உண்ணுங்கள்.’”

29 ெசப்பனியா ஆசாரியன் எேரமியா
தீர்க்கதரிசியிடம் கடிதத்ைத வாசித்தான். 30 பிறகு
கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத எேரமியாவிற்கு வந்தது:
31 “எேரமியா, இந்த வார்த்ைதைய பாபிேலானில்
உள்ள அைனத்து சிைறக்ைகதிகளுக்கும் அனுப்பு,
‘ெநெகலாமியனாகிய ெசமாயாைவப்பற்றி கர்த்தர்
கூறுவது இதுதான்: ெசமாயா உங்களிடம் பிரசங்கம்
ெசய்திருக்கிறான். ஆனால் நான் அவைன
அனுப்பவில்ைல. ெசமாயா உங்கைள ஒரு ெபாய்ைய
நம்பும்படி ெசய்திருந்தான். 32 ஏெனன்றால்,
ெசமாயா அதைனச் ெசய்திருந்தான். இதுதான்
கர்த்தர் ெசால்கிறது: நான் விைரவில்
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ெநெகலாமியனாகிய ெசமாயாைவத் தண்டிப்ேபன்.
நான் அவனது குடும்பம் முழுவைதயும் அழிப்ேபன்.
நான் எனது ஜனங்களுக்குச் ெசய்யப் ேபாகிற
நன்ைமகளில் அவன் பங்குக்ெகாள்ளமாட்டான்’”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “நான் ெசமாயாைவத்
தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவன் கர்த்தருக்கு
எதிராகத் திரும்பும்படி ஜனங்களுக்குக்
கற்றுத்தந்தான்.”

நம்பிக்ைகயின் வாக்குறுதிகள்

இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவிற்கு வந்த வார்த்ைத. 2

இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகிய கர்த்தர்
கூறினார்: “எேரமியா நான் உன்னிடம்
ேபசியிருக்கின்றவற்ைறெயல்லாம் நீ புத்தகத்தில்
எழுது. இப்புத்தகத்ைத உனக்காக எழுது. 3 இைதச்
ெசய். ஏெனன்றால் நாட்கள் வரும்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “நான் எனது ஜனங்கைள,
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவ சிைறயிருப்பிலிருந்து
அைழத்துவரும்ேபாது” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “நான் அவர்களது
முற்பிதாக்களுக்கு அளித்த நாட்டிற்குள் திரும்பவும்
அவர்கைளக் குடிேயற ைவப்ேபன். பிறகு, எனது
ஜனங்கள் மீண்டும் அந்த நாட்ைடச்
ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள்.”

4 இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கைளப்பற்றி
கர்த்தர் இச்ெசய்திையப் ேபசினார். 5 கர்த்தர்
கூறியது இதுதான்:
நான் ஜனங்கள் பயத்தால்
அலறிக்ெகாண்டிருப்பைதக் ேகட்கிேறன்!
ஜனங்கள் பயந்திருக்கின்றனர்! சமாதானம்

இல்ைல!
6 “இக்ேகள்விையக் ேகள்.
இதைன சிந்தித்துக்ெகாள்.
ஒரு ஆண், குழந்ைத ெபறமுடியுமா? நிச்சயமாக

முடியாது!
பிறகு ஏன் ஒவ்ெவாரு பலமுள்ள ஆணும் தம் ைகைய
வயிற்றில்,
பிரசவ ேவதைனப்படுகிற ெபண்ைணப்ேபான்று

ைவத்திருக்கிறார்கள்?
ஏன் ஒவ்ெவாருவரின் முகமும் மரித்த மனிதைனப்
ேபான்று ெவளுப்பாக மாறியுள்ளது?
ஏெனன்றால், அந்த ஆண்கள் மிகவும்

பயந்துள்ளனர்.
7 “இது யாக்ேகாபுக்கு மிகவும் முக்கியமான ேநரம்.
இது ெபருந்துன்பத்திற்கான ேநரம்.
இதுேபால் இன்ெனாரு ேநரம் இராது.
ஆனால் யாக்ேகாபு காப்பாற்றப்படுவான்.
8 “அந்ேநரத்தில்”, இந்த வார்த்ைத சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. “நான்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களின் கழுத்தில்
உள்ள நுகத்ைத உைடப்ேபன். உங்கைளக்
கட்டியுள்ள கயிறுகைள அறுப்ேபன். அயல்நாடுகளில்
உள்ள ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைள மீண்டும்
அடிைமயாகும்படி பலவந்தப்படுத்தமாட்டார்கள். 9

இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கள் அயல்
நாடுகளுக்கு ேசைவ ெசய்யமாட்டார்கள். இல்ைல,
அவர்கள் தமது ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வார்கள். அவர்கள் தமது ராஜாவாகிய

தாவீதுக்கு ேசைவெசய்வார்கள். நான் அந்த
ராஜாைவ அவர்களிடம் அனுப்புேவன்.

10 “எனேவ, எனது தாசனாகிய யாக்ேகாபுேவ,
பயப்படேவண்டாம்!”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

“இஸ்ரேவேல, பயப்படேவண்டாம்.
நான் உன்ைன ெதாைலதூர இடத்திலிருந்து

காப்பாற்றுேவன்.
நீங்கள் ெதாைலதூர நாடுகளில் ைகதிகளாக
இருந்தீர்கள்.
ஆனால் உங்கள் சந்ததிகைள நான்

காப்பாற்றுேவன்.
நான் அவர்கைள சிைறயிருப்பிலிருந்து மீண்டும்

அைழத்து வருேவன்.
யாக்ேகாபுக்கு மீண்டும் சமாதானம் உண்டாகும்.
ஒரு எதிரியும் அவைன இனி ெதாந்தரவு

ெசய்யேவா பயப்படுத்தேவாமாட்டான்.
ஆதலால் அவன் பத்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும்
இருப்பான்.

11 இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கேள, நான்
உங்கேளாடு இருக்கிேறன்”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது
“நான் உங்கைளக் காப்ேபன்.
நான் அந்நாடுகளுக்கு உங்கைள அனுப்பிேனன்.
ஆனால் நான் அந்நாடுகைள முழுைமயாக

அழிப்ேபன்.
இது உண்ைம. நான் அந்நாடுகைள அழிப்ேபன்.
ஆனால் உங்கைள அழிக்கமாட்ேடன்.
நீங்கள் ெசய்த தீயவற்றுக்காக நீங்கள்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்
ஆனால் நான் சரியாக உங்கைள

ஒழுங்குப்படுத்துேவன்.”
12 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கேள!
ஆற்ற முடியாத காயத்ைத நீங்கள்
ெபற்றிருக்கிறீர்கள்.
குணப்படுத்த முடியாத ஒரு காயத்ைதப்

ெபற்றிருக்கிறீர்கள்.
13 உங்கள் புண்கைளப்பற்றி அக்கைற எடுக்க
யாருமில்ைல.
எனேவ நீங்கள் குணம் ெபறமாட்டீர்கள்.

14 நீங்கள் பல நாடுகேளாடு நட்புக்ெகாண்டீர்கள்.
ஆனால் அந்நாடுகள் உங்கைளப்பற்றி

கவைலப்படுவதில்ைல.
உங்கள் ‘நண்பர்கள்’ உங்கைள மறந்துவிட்டனர்.
நான் உங்கைளப் பைகவைனப் ேபான்று
தண்டித்ேதன்.
நான் உங்கைள மிகக் கடுைமயாகத் தண்டித்ேதன்.
உங்களது அேநக குற்றங்களால் நான் இதைனச்
ெசய்ேதன்.
உங்களது எண்ணிலடங்கா பாவங்களால் நான்

இதைனச் ெசய்ேதன்.
15 இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாேவ, உங்களது
காயங்கைளப்பற்றி ஏன் அழுகிறீர்கள்?
உங்கள் காயங்கள் வலியுைடயன.
அவற்றுக்கு மருந்து இல்ைல.
கர்த்தராகிய நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
காரணம் உங்கள் ெபரும் குற்றம்தான்.
உங்களது பல பாவங்களின் காரணமாக

கர்த்தராகிய நான் இதைனச் ெசய்ேதன்.
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16 அந்நாடுகள் உங்கைள அழித்தனர்.
ஆனால் இப்ெபாழுது அந்நாடுகள்

அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாேவ, உங்கள் பைகவர்கள்
ைகதிகளாவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து திருடினார்கள்.
ஆனால் அவர்களிடமிருந்து மற்றவர்கள்

திருடுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ேபாரில் உங்களிடமிருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்துக் ெகாண்டனர்.
ஆனால் ேபாரில் பிறர் அவர்கைள

ெகாள்ைளயடிப்பார்கள்.
17 நான் உங்களது உடல் நலத்ைதத் திரும்ப
ெகாண்டு வருேவன்.
நான் உங்களது காயங்கைளக் குணப்படுத்துேவன்”

என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“ஏெனன்றால், மற்ற ஜனங்கள் உங்கைள
தள்ளுண்டவர்கள் என்று ெசான்னார்கள்.
அந்த ஜனங்கள், ‘சீேயாைனப்பற்றி யாரும்

அக்கைறெகாள்ளமாட்டார்கள்’” என்று
ெசான்னார்கள்.

18 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“யாக்ேகாபின் ஜனங்கள் இப்ேபாது சிைறயிருப்பில்
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் திரும்ப வருவார்கள்.
யாக்ேகாபின் வீடுகளில் நான்

இரக்கம்ெகாள்ேவன்.
இப்ெபாழுது நகரம் காலியான குன்றுேபால
அழிந்த கட்டிடங்கேளாடு இருக்கின்றது.
ஆனால் நகரம் மீண்டும் கட்டப்படும்.
ராஜாவின் வீடும் மீண்டும் எங்கிருக்க ேவண்டுேமா
அங்ேக கட்டப்படும்.

19 அவ்விடங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
துதிப்பாடல்கைளப் பாடுவார்கள்.
அங்ேக சந்ேதாஷத்தின் ஆரவார ஓைச இருக்கும்.
நான் அவர்களுக்குப் பல குழந்ைதகைளக்
ெகாடுப்ேபன்.
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா சிறியைவ ஆகாது.
நான் அவர்களுக்கு ேமன்ைமைய
ெகாண்டுவருேவன்.
எவரும் அதைன கீழாகப் பார்க்கமுடியாது.

20 யாக்ேகாபுவின் குடும்பம் முன்பு இஸ்ரேவல்
குடும்பம் இருந்ததுேபால ஆகும்.
நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவ
பலமுள்ளதாக்குேவன்.
அவர்கைளப் புண்படுத்தியவர்கைள நான்

தண்டிப்ேபன்.
21 அந்த ஜனங்களின் ெசாந்தத்தில் ஒருவேன
அவர்கைள வழிநடத்திச் ெசல்வான்.
அந்த ராஜா எனது ஜனங்களிடமிருந்து வருவான்.
ஜனங்கைள நான் அைழத்தால் அவர்கள்
ெநருக்கமாக வரமுடியும்.
எனேவ, நான் அந்தத் தைலவைன என் அருகில்
வரச்ெசால்லுேவன்.
அவன் எனக்கு ெநருக்கமாக வருவான்.

22 நீங்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பீர்கள்.
நான் உங்களது ேதவனாக இருப்ேபன்.”

23 “கர்த்தர் மிகவும் ேகாபமாக இருந்தார்!
அவர் ஜனங்கைளத் தண்டித்தார்.
அத்தண்டைனப் புயைலப்ேபான்று வந்தது.

அத்தீய ஜனங்களுக்கு எதிராகத்
தண்டைனயானது ெபருங்காற்றாக அடித்தது.

24 கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டித்து முடிக்கும்வைர ேகாபமாக இருப்பார்.
கர்த்தர் திட்டமிட்டபடி தனது தண்டைனைய
முடிக்கும்வைர
அவர் ேகாபமாக இருப்பார்.
அந்தக் கால முடிவில் யூதா ஜனங்களாகிய நீங்கள்
புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள்.”

புதிய இஸ்ரேவல்

கர்த்தர், “அந்த ேநரத்தில் நான்
இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ேகாத்திரங்களுக்கும் ேதவனாக

இருப்ேபன். அவர்கள் என்னுைடய ஜனங்களாக
இருப்பார்கள்” என்றார்.

2 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“ஜனங்களில் சிலர் பைகவரின் வாளால்
ெகால்லப்படவில்ைல.
அந்த ஜனங்கள் வனாந்தரத்திற்குத் தப்பி ஓடி,
ஆறுதலைடவார்கள்,
இஸ்ரேவலர் இைளப்பாறுதைலத் ேதடி அங்கு

ேபாவார்கள்.”
3 ெவகு ெதாைலவில் இருந்து
கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு ேதான்றுவார்.
கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“ஜனங்கேள, நான் உங்கைள ேநசிக்கிேறன்.
எனது அன்பு என்ெறன்றும் நீடித்திருக்கும்.
ஆைகயால் தான் ெதாடர்ந்து உங்களுக்கு அன்பு

காட்டிேனன்.
4 இஸ்ரேவேல, எனது மணப்ெபண்ேண, நான்
உன்ைன மீண்டும் கட்டுேவன்.
நீ மீண்டும் ஒரு நாடாவாய்.
நீ உனது ேமள வாத்தியங்கைள மீண்டும்
எடுத்துக்ெகாள்வாய்.
நீ மகிழ்ச்சியூட்டும் மற்ற ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து

மகிழ்ச்சியைடவாய்.
5 இஸ்ரேவலின் விவசாயிகளாகிய நீங்கள் மீண்டும்
திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப் பயிர் ெசய்வீர்கள்.
சமாரியா நகைரச் சுற்றிலும் மைலப் பகுதிகளில்

திராட்ைசகைளப் பயிரிடுவாய்.
அவ்விவசாயிகள் அத்திராட்ைசத்
ேதாட்டங்களிலிருந்து
பழங்கைளத் தின்று மகிழ்வார்கள்.

6 காவல்காரன் இச்ெசய்திையச் சத்தமிடும்
ஒரு காலம் வரும்.

‘வாருங்கள், நமது ேதவனாகிய கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்ள சீேயானுக்குப் ேபாகலாம்!’
எப்பிராயீம் நாட்டு மைலயில் உள்ள காவல்காரன்

கூட இச்ெசய்திையச் சத்தமிட்டுச் ெசால்வான்.”
7 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
யாக்ேகாபுக்காகப் பாடுங்கள்! இஸ்ரேவலுக்காகச்

சத்தமிடுங்கள்.
அது ஜாதிகளிேலேய மகா ெபரிய ஜனம் ஆகும்!
உங்கள் துதிகைளப் பாடி சத்தமிடுங்கள்,

‘கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளக் காப்பாற்றினார்!
அவர் இஸ்ரேவல் நாட்டில் உயிேராடு

விடப்பட்டுள்ள ஜனங்கைளக் காப்பாற்றியிருக்கிறார்.’
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8 நிைனவுெகாள்ளுங்கள்.
வடக்கில் உள்ள அந்த நாட்டிலிருந்து இஸ்ரேவைல
நான் ெகாண்டு வருேவன்.
பூமியில் ெவகு ெதாைல தூர இடங்களில் உள்ள

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எல்லாம் ேசர்ப்ேபன்.
ஜனங்களில் சிலர் குருடாகவும் ெநாண்டியாகவும்
இருப்பார்கள்.
ெபண்களில் சிலர் கர்ப்பமாக இருப்பார்கள்,

குழந்ைத ெபறுவதற்குத் தயாராக இருப்பார்கள்.
ஆனால் அதிகமதிகமான ஜனங்கள் திரும்ப

வருவார்கள்.
9 அந்த ஜனங்கள் அழுதுக்ெகாண்ேட திரும்பி
வருவார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கைள வழிநடத்தி ஆறுதல்

ெசய்ேவன்.
நான் அவர்கைள வழிநடத்திச் ெசன்று
நீேராைடக்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
அவர்கைள நான் எளிதான பாைதயில் நடத்திச்
ெசல்ேவன்.
எனேவ, அவர்கள் இடறமாட்டார்கள்.
நான் அந்த வழியிேல அவர்கைள வழிநடத்திச்
ெசல்ேவன்.
ஏெனன்றால், நான் இஸ்ரேவலின் தந்ைத.
எப்பிராயீம் எனது முதலில் பிறந்த குமாரன்.
10 “நாடுகேள! கர்த்தரிடமிருந்து வரும் இந்த
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.
கடல் மூலமாக ெதாைலதூர நாடுகளுக்கும்
அச்ெசய்திையக் கூறுங்கள், ‘ேதவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளச் சிதறச் ெசய்தார்.
ஆனால் ேதவன் அவர்கைளத் திரும்பவும் ஒன்று

ேசர்ப்பார்.
அவர் தனது மந்ைதைய (ஜனங்கைள)
ஒரு ேமய்ப்பைனப்ேபான்று

கவனித்துக்ெகாள்வார்.’
11 கர்த்தர் யாக்ேகாைப மீண்டும் ெகாண்டு
வருவார்.
கர்த்தர் தனது ஜனங்கைள அவர்கைள விட

பலமானவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவார்.
12 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீேயானின் உச்சிக்கு
வருவார்கள்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சியில் கத்துவார்கள்.
அவர்களது முகம் மகிழ்ச்சியால் பிரகாசிக்கும்.
கர்த்தர் அவர்களுக்கு அளித்த நல்லவற்றுக்காக

மகிழ்வார்கள்.
கர்த்தர் அவர்களுக்குப் புதிய தானியம், புதிய
திராட்ைசரசம்,
ஒலிவ எண்ெணய், இளம் ஆடு, பசுக்கள்

ஆகியவற்ைறக் ெகாடுப்பார்.
அவர்கள் நல்ல தண்ணீர் வளமுள்ள
ேதாட்டத்ைதப்ேபான்று இருப்பார்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இனி என்ைறக்கும்

துன்புறமாட்டார்கள்.
13 பிறகு இஸ்ரேவலின் இளம் ெபண்கள்
மகிழ்வார்கள்,
நடனம் ஆடுவார்கள்.
அந்த ஆட்டத்தில் இளம் ஆண்களும் முதிய
ஆண்களும்
கலந்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான் அவர்களது ேசாகத்ைத மகிழ்ச்சியாக
மாற்றுேவன்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான் ஆறுதல்
ெசய்ேவன்.
நான் அவர்களது ேசாகத்ைத மகிழ்ச்சியாக

மாற்றுேவன்.
14 நான் ஆசாரியர்களுக்கு மிகுதியான உணைவக்
ெகாடுப்ேபன்.
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கிற நல்லவற்றால்

எனது ஜனங்கள் நிைறந்து திருப்தி அைடவார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
15 கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“ராமாவில் ஒரு சத்தம் ேகட்கும்.
இது மிகவும் துக்கக் கதறலாய் மிகுந்த

ேசாகத்துடன் இருக்கும்.
ராேகல் தனது பிள்ைளகளுக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருப்பாள்.
ராேகல் ஆறுதல் ெபற மறுப்பாள்.
ஏெனன்றால், அவளது பிள்ைளகள்

மரித்துவிட்டனர்.”
16 ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார், “அழுைகைய
நிறுத்துங்கள்!
உங்கள் கண்கைள கண்ணீரால் நிைறக்காதீர்கள்!
உங்கள் ேவைலக்காக நீங்கள்
பரிசளிக்கப்படுவீர்கள்!”
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் பைகவரது
நாடுகளிலிருந்து திரும்ப வருவார்கள்.

17 இஸ்ரேவேல, உனக்கு நம்பிக்ைக இருக்கிறது”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“உன் பிள்ைளகள் அவர்களது ெசாந்த நாட்டிற்கு

வருவார்கள்.
18 எப்பிராயீமின் அழுைகைய நான்
ேகட்டிருக்கிேறன். எப்பிராயீம் இவற்ைறச்
ெசால்கிறைத நான் ேகட்ேடன்.

‘கர்த்தாேவ! உண்ைமயில் நீர் என்ைனத்
தண்டித்துவிட்டீர்.
நான் எனது பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
நான் என்ெறன்றும் பயிற்சி ெபறாத

கன்றுக்குட்டிையப் ேபான்று இருந்ேதன்.
தயவுெசய்து என்ைனத் தண்டிப்பைத நிறுத்தும்.
நான் திரும்ப உம்மிடம் வருேவன்.
நீர் உண்ைமயில் எனது ேதவனாகிய கர்த்தர்தான்.

19 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம விட்டு அைலந்து
திரிந்ேதன்.
ஆனால் நான் ெசய்த தீயவற்ைறப்பற்றி

கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
எனேவ நான் எனது வாழ்ைவயும் மனைதயும்

மாற்றிக்ெகாண்ேடன்.
நான் இளைமயாக இருந்தேபாது ெசய்த
முட்டாள்தனமான ெசயல்கைள எண்ணி நான்
அவமானமும் நிந்ைதயும் அைடகிேறன்’” என்றான்.

20 ேதவன், “எப்பிராயீம் எனது அன்பான குமாரன்
என்பைத நீ அறிகிறாய்.
நான் அந்தப் பிள்ைளைய ேநசிக்கிேறன்.
ஆம். நான் அவ்வப்ேபாது எப்பிராயீைம குைற
கண்டுப்பிடித்ேதன்.
ஆனால், அவைன இன்னமும்

நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் அவைன மிகவும் ேநசிக்கிேறன்.
நான் உண்ைமயில் அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்க

விரும்புகிேறன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
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21 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள சாைல
அைடயாளங்கைள ைவயுங்கள்.
வீட்டிற்கான வழிையக் காட்டும் அைடயாளங்கைள

ைவயுங்கள்.
சாைலைய கவனியுங்கள்.
நீங்கள் நடந்த வழிைய நிைனவுக்ெகாள்ளுங்கள்.
இஸ்ரேவேல, எனது மணமகேள, வீட்டிற்கு வா.
உனது பட்டணங்களுக்குத் திரும்பி வா.

22 உன்ைமயில்லாத மகேள, இன்னும் எவ்வளவு
காலம் நீ சுற்றித் திரிவாய்?
நீ எப்ெபாழுது வீட்டிற்குத் திரும்ப வருவாய்?”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

“கர்த்தர் இந்நாட்டில் ஏதாவது புதியைதச்
ெசய்யும்ேபாது,
ெபண் ஆைணச் சூழ்ந்துக்ெகாள்வது ேபான்றது.”
23 சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் கூறுகிறதாவது: “நான் மீண்டும் யூதா
ஜனங்களுக்கு நன்ைம ெசய்ேவன். சிைறக்
ைகதிகளாக எடுக்கப்பட்ட ஜனங்கைள நான்
திரும்பக் ெகாண்டு வருேவன். அந்த ேநரத்தில், யூதா
நாட்டிலும் நகரங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள் மீண்டும்
இவ்வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துவார்கள். ‘கர்த்தர்
உன்ைனயும் வீட்ைடயும் பரிசுத்தமான மைலையயும்
ஆசீர்வதிக்கட்டும்.’”

24 “யூதாவின் அைனத்து நகரங்களிலும் வாழ்கின்ற
ஜனங்கள் ஒன்று ேசர்ந்து சமாதானத்ேதாடு
வாழ்வார்கள். விவசாயிகளும் தங்கள் மந்ைதகேளாடு
சுற்றி அைலகிற ேமய்ப்பர்களும் ஒன்று ேசர்ந்து
யூதாவில் சமாதானமாக வாழ்வார்கள். 25 நான்
பலவீனமும் ேசார்வும் அைடந்த ஜனங்களுக்கு
வலிைமையயும் ஓய்ைவயும் ெகாடுப்ேபன்.”

26 இதைனக் ேகட்டப் பிறகு, நான் (எேரமியா)
எழுந்து சுற்றிலும் பார்த்ேதன். அது ஒரு மிக இனிய
உறக்கமாக இருந்தது.

27 “நாட்கள் வந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “நான் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா குடும்பம் ெபருக உதவுேவன். நான் அவர்களது
பிள்ைளகளும் மிருகங்களும் ெபருக உதவுேவன். ஒரு
ெசடிைய நட்டு வளர்க்கின்றவைனப் ேபான்று நான்
இருப்ேபன். 28 கடந்த காலத்தில், நான்
இஸ்ரேவைலயும் யூதாைவயும் கண்காணித்ேதன்.
ஆனால், நான் அவர்கைள ெவளிேய பிடுங்கிப்ேபாடும்
காலத்துக்காகவும் பார்த்திருந்ேதன். நான்
அவர்கைளக் கிழித்துப்ேபாட்ேடன். நான் அவர்கைள
அழித்ேதன். நான் அவர்களுக்குப் பல
ெதால்ைலகைளக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்,
இப்ெபாழுது நான் அவர்கைளக் கட்டவும் பலமாகச்
ெசய்யவும் கவனிப்ேபன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

29 “ஜனங்கள் என்ைறக்கும் இந்த பழெமாழிையச்
ெசால்லமாட்டார்கள்:
“‘ெபற்ேறார்கள் புளித்த திராட்ைசகைளத்
தின்றனர்.
ஆனால் பிள்ைளகள் புளிப்புச் சுைவையப்

ெபற்றனர்.’
30 இல்ைல, ஒவ்ெவாருவனும் தனது ெசாந்தப்
பாவத்திற்காக சாவான். புளித்த திராட்ைசைய
உண்ணும் ஒருவன் புளிப்புச் சுைவையப் ெபறுவான்.”

புதிய உடன்படிக்ைக
31 கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின் குடும்பத்ேதாடும்
யூதாவின் குடும்பத்ேதாடும் புதிய உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்யக்கூடிய ேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. 32

இது அவர்களது முற்பிதாக்களிடம் ஏற்படுத்திய
உடன்படிக்ைக ேபான்றதல்ல. அது, அவர்கைள நான்
ைகயில் எடுத்து எகிப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தேபாது ெசய்தது. நான் அவர்களுக்கு
ஆண்டவராக இருந்ேதன். ஆனால், அவர்கள் அந்த
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தனர்” என்றார். இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

33 “எதிர்காலத்தில், நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் இந்த உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். “நான் எனது
ேபாதைனகைள அவர்களது மனதில் ைவப்ேபன்.
நான் அவற்ைற அவர்களின் இருதயத்தின் ேமல்
எழுதுேவன். நான் அவர்களது ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். 34

ஜனங்கள் தமது அயலவர்க்கும் உறவினர்க்கும்
கர்த்தைர அறிந்துக்ெகாள்ள கற்பிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், முக்கியத்துவம் குைறந்த
ஜனங்களிலிருந்து முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள்
வைர என்ைன அறிவர்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். “நான் அவர்கைள அவர்கள் ெசய்த
தீயவற்றுக்காக மன்னிப்ேபன். நான் அவர்களது
பாவங்கைள நிைனவுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவைல விடமாட்டார்
35 கர்த்தர் பகலில் சூரியைனப் பிரகாசிக்கும்படிச்
ெசய்தார்.
கர்த்தர் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கைள

இரவில் பிராகாசிக்கும்படிச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் கடைல கலக்குகிறார்.
அதனால் அதன் அைலகள் கைரயில்
ேமாதுகின்றன.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்பது அவரது

நாமம்.
36 கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின் சந்ததியார் ஒரு நாடாக
இருப்பது ஒருேபாதும் முடிவுறாது.
சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கடலின்

ேமலுள்ள எனது ஆதிக்கத்ைத இழந்தால் மாத்திரேம
அப்படி நிகழும்” என்றார்.

37 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “இஸ்ரேவலின்
சந்ததியாைர நான் ஒருேபாதும் தூக்கி
எறியமாட்ேடன்.
ேமேல ஆகாயத்ைத அளக்கவும், பூமியின்

இரகசியங்கைள புரிந்துக்ெகாள்ளவும் ஜனங்களால்
முடியுமானால் இது நிகழும்.
இஸ்ரேவல் ெசய்த தீைமயினிமித்தம் மட்டுேம நான்
அவர்கைளத் தள்ளுேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

புதிய எருசேலம்
38 இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது,

“கர்த்தருக்காக எருசேலம் மீண்டும் கட்டப்படும்
நாட்கள் வந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன. முழு நகரமும்
அனாெனேயலின் ேகாபுரம் முதல் மூைல வாசல்வைர
மீண்டும் கட்டப்படும். 39 அளவு நூலானது மூைல

எேரமியா 31:39

823



32

வாசலில் இருந்து ேநராக காேரப் குன்றுவைரப்
ேபாய் பிறகு, ேகாரா எனும் இடத்துக்குத் திரும்பும்.
40 மரித்த உடல்களும் சாம்பல்களும் எறியப்பட்ட
அப்பள்ளத்தாக்கு கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய்
இருக்கும். கீதேரான் பள்ளத்தாக்கின் பீடபூமி முதல்
குதிைர வாசலின் மூைலவைர அைனத்து வழியும்
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த இடமாகக் கருதப்படும்.
எருசேலம் நகரம் மீண்டும் என்ைறக்கும் கீேழ
இழுக்கப்படேவா அழிக்கப்படேவா ஆகாது.”

எேரமியா ஒரு வயைல வாங்குகிறான்

யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவின்
ஆட்சியின் பத்தாம் ஆண்டில்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவிற்கு

வந்தது: சிேதக்கியாவின் பத்தாவது
ஆட்சியாண்டானது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு 18வது
ஆட்சி ஆண்டாகும். 2 அந்த ேநரத்தில், பாபிேலான்
ராஜாவின் பைட எருசேலம் நகரத்ைதச்சுற்றி
வைளத்துக் ெகாண்டது. எேரமியா ைகது
ெசய்யப்பட்டு யூதா ராஜாவின் அரண்மைன
முற்றத்தில் காவலர்களின் ெபாறுப்பில்
விடப்பட்டிருந்தான். 3 யூதா ராஜாவாகிய
சிேதக்கியா அந்த அரண்மைனயின் சிைறயில்
எேரமியாைவ ைவத்தான். சிேதக்கியா எேரமியாவின்
தீர்க்கதரிசனத்ைத விரும்பவில்ைல. எேரமியா
ெசால்லுகிறதாவது, “கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘நான்
விைரவில் பாபிேலான் ராஜாவிடம் எருசேலம்
நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றுவான். 4 யூதாவின்
ராஜாவாகிய சிேதக்கியா பாபிேலானியர்களின்
பைடகளிடமிருந்து தப்பிக்கமுடியாது. அவன்
உறுதியாக பாபிேலான் ராஜாவிடம்
ெகாடுக்கப்படுவான். சிேதக்கியா பாபிேலான்
ராஜாவிடம் ேநருக்கு ேநர் ேபசுவான். சிேதக்கியா
அவைனத் தனது ெசாந்தக் கண்களால் காண்பான்.
5 பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியாைவப்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வான். நான்
அவைனத் தண்டிக்கும்வைர சிேதக்கியா அங்ேக
தங்குவான்.’ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. ‘பாபிேலானியர்களின் பைடகளுக்கு எதிராக
நீங்கள் ேபாரிட்டால் நீங்கள் ெவல்லமுடியாது.’”

6 எேரமியா ைகதியாக இருந்தேபாது அவன்,
“கர்த்தரிடமிருந்து இந்த வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. இதுதான் ெசய்தி: 7 ‘எேரமியா, உனது
ெபரியப்பாவின் குமாரன் அனாெமேயல் விைரவில்
உன்னிடம் வருவான். அவன் உனது ெபரியப்பா
சல்லூமின் குமாரன். அனாெமேயல் உன்னிடம்,
“எேரமியா, அனாேதாத் அருகிலுள்ள எனது வயைல
வாங்கிக்ெகாள். அைத விைலக்கு வாங்கு.
ஏெனன்றால் நீதான் எனக்கு மிக ெநருங்கிய
உறவினன். இது உனது உரிைம. அந்த வயைல
வாங்குவது உனது ெபாறுப்புமாகும்”’ என்பான்.

8 “பிறகு, கர்த்தர் ெசான்னதுப்ேபான்று அப்படிேய
நிகழந்தது. எனது ெபரியப்பாவின் குமாரன்
அனாெமேயல் என்னிடம் சிைறச்சாைலயில்
முற்றத்திற்கு வந்தான். அனாெமேயல் என்னிடம்,
‘எேரமியா, ஆனேதாத் நகரத்தின் அருகில் உள்ள
எனது வயைல விைலக்கு வாங்கிக்ெகாள்.
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்தில் உள்ளவர்களின் நாட்டில்

இவ்வயல் உள்ளது. அந்நிலம் உனக்கு உரியது.
ஏெனன்றால், அது உனது உரிைம. எனேவ அைதச்
ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்’” என்றான்.
எனேவ, நான் இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
வார்த்ைத என்று அறிந்ேதன். 9 நான் எனது
ெபரியப்பாவின் குமாரன் அனாெமேயலிடமிருந்து
வயைல வாங்கிேனன். நான் அவனுக்காக 17
ேசக்கல் ெவள்ளிைய எைட ேபாட்டுக் ெகாடுத்ேதன்.
10 நான் பத்திரத்தில் ைகெயழுத்து இட்ேடன்.
முத்திைரயிட்ட பத்திரத்தின் நகல் ஒன்று என்னிடம்
இருந்தது. நான் ெசய்தவற்றுக்குச் சாட்சியாக சிலர்
இருந்தனர். அளவுபடியில் ெவள்ளிைய எைட
ேபாட்ேடன். 11 பிறகு நான் முத்திைரயிட்ட பத்திர
நகைலயும் முத்திைரயிடப்படாத நகைலயும்
எடுத்ேதன். 12 நான் அவற்ைற எனது ெபரியப்பாவின்
குமாரனாக பாருக்கினிடம் ெகாடுத்ேதன். பாருக்,
ேநரியாவின் குமாரன். ேநரியா, மாெசயாவின்
குமாரன். எதிரில் முத்திைரயிட்ட பத்திர நகலில்
நான் விைலக்கு வாங்கியதின் விவரங்களும்
கட்டைளகளும் இருந்தன. எனது மாமன்
அனாெமேயலும் மற்றவர்களும் சாட்சியாக
இருக்கும்ேபாேத, நான் பத்திரத்ைதப் பாருக்கிடம்
ெகாடுத்ேதன். அச்சாட்சிகளும் பத்திரத்தில்
ைகெயழுத்து இட்டனர். யூதாவின் ஜனங்கள் பலரும்
முற்றத்தில் இருந்து நான் பத்திரத்ைதப் பாருக்கிடம்
ெகாடுப்பைதப் பார்த்தனர்.

13 அைனத்து ஜனங்களும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நான் பாருக்கிடம்,
14 “சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘நீ முத்திைரயிடப்பட்டதும்
முத்திைரயிடப் படாததுமான இரண்டு பத்திர
நகல்கைளயும் எடுத்து மண்ஜாடிக்குள் ேபாடு.
இைதச் ெசய். அதனால் இப்பத்திரங்கள்
நீண்டகாலம் இருக்கும்.’ 15 இஸ்ரேவலின் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார்.
‘எதிர்காலத்தில், எனது ஜனங்கள் மீண்டும் ஒரு முைற
வீடுகைளயும் வயல்கைளயும் திராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும் இஸ்ரேவல் நாட்டில்
வாங்குவார்கள்.’”

16 நான் ேநரியாவின் குமாரன் பாருக்கிடம்
பத்திரத்ைதக் ெகாடுத்தப் பிறகு, நான் கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய்ேதன். நான் ெசான்ேனன்:
17 “ேதவனாகிய கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்தீர். நீர் அதைன உமது ெபரும்
வல்லைமயால் பைடத்தீர். உமக்குச் ெசய்திட
ஆச்சரியகரமானது எதுவும் இல்ைல. 18 கர்த்தாேவ,
ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு நீர்
உண்ைமயாகவும் தயவாகவும் இருக்கிறீர். ஆனால்,
தந்ைதகளின் பாவங்களுக்காக நீர் பிள்ைளகளுக்குத்
தண்டைன ெகாண்டு வருகிறீர். ெபருைமயும்
வல்லைமயும் ெகாண்ட ேதவேன, உமது நாமம் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர். 19 நீர் திட்டமிட்டு
ெபருஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்கிறீர். கர்த்தாேவ
ஜனங்கள் ெசய்கிற அைனத்ைதயும் நீர் பார்க்கிறீர்.
நல்லவற்ைறச் ெசய்கிறவர்களுக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாடுக்கிறீர். தீயவற்ைறச் ெசய்கிறவர்களுக்குத்
தண்டைனையக் ெகாடுக்கிறீர். அவர்களுக்கு எது
ஏற்றேதா அதைன நீர் ெகாடுக்கிறீர். 20 கர்த்தாேவ,
எகிப்து நாட்டிேல நீர் வல்லைம வாய்ந்த
அற்புதங்கைளச் ெசய்தீர். இன்றுவைர நீர் வல்லைம
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மிக்க அற்புதங்கைளச் ெசய்திருக்கிறீர். நீர் இவற்ைற
இஸ்ரேவலிலும் ெசய்தீர். எங்ெகல்லாம் ஜனங்கள்
இருக்கிறார்கேளா அங்ெகல்லாம் நீர் இவற்ைற
ெசய்தீர். நீர் இவற்றால் ெபரும் புகைழ
அைடந்திருக்கிறீர். 21 கர்த்தாேவ, வல்லைமமிக்க
அற்புதங்கைளப் பயன்படுத்தி, உமது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எகிப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்தீர்.
நீர் உமது ெசாந்த வல்லைம மிக்க ைகையப்
பயன்படுத்தி இவற்ைறச் ெசய்தீர். உமது வல்லைம
ஆச்சரியமானது!
22 “கர்த்தாேவ, இந்தத் ேதசத்ைத நீர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தீர். இந்தத் ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்பதாக நீண்ட காலத்திற்கு முன்ேப
அவர்களது முற்பிதாக்களுக்கு வாக்களித்துள்ளீர்.
இது மிகவும் சிறந்த ேதசம். இது பல நல்லைவ
உள்ள நல்ல ேதசம். 23 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
இந்நாட்டிற்குள் வந்தனர். அவர்கள் இதைனச்
ெசாந்தமாக எடுத்தனர். ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
உமக்கு அடிபணியவில்ைல. அவர்கள் உமது
ேபாதைனகைளப் பின்பற்றவில்ைல. நீர்
கட்டைளயிட்டவற்ைற அவர்கள் ெசய்யவில்ைல.
எனேவ, நீர் இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஏற்படுத்தினீர்.
24 “இப்ெபாழுது, நகரத்ைதப் பைகவர்கள்
சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் எடுசுவர்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். எனேவ அவர்கள்
எருசேலம் சுவர்கைளத் தாண்டி
ைகப்பற்றிவிடுவார்கள். அவர்கள் தம் பட்டயங்கைளப்
பயன்படுத்தியும் பசியாலும் பயங்கரமான ேநாயாலும்
பாபிேலானியர்கள் எருசேலம் நகைரத்
ேதாற்கடித்துவிடுவார்கள். இப்ேபாது
பாபிேலானியப்பைட எருசேலம் நகைர
தாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது. கர்த்தாேவ, நீர்
ெசான்னைவ நிகழும். இப்ெபாழுது இது
நிகழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைத நீர் பார்க்கிறீர்.
25 “எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, அத்தீயச்
ெசயல்கள் எல்லாம் நடந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன.
ஆனால் நீர் இப்ெபாழுது, ‘எேரமியா, ெவள்ளியால்
வயைல வாங்கு, வாங்கும்ேபாது சிலைரச் சாட்சியாக
ைவத்துக்ெகாள்’ என்று ெசால்கிறீர். பாபிேலானியர்
பைட இந்நகைரக் ைகப்பற்ற தயாராக
இருக்கும்ேபாது நீர் எனக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறீர். இவ்வாறு எனது
பணத்ைத நான் ஏன் வீணாக்க ேவண்டும்?”

26 பிறகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவிற்குச்
வார்த்ைத வந்தது. 27 “எேரமியா, நாேன கர்த்தர்.
பூமியில் உள்ள ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான் ேதவன்.
எேரமியா, என்னால் முடியாதது ஒன்றுமில்ைல
என்பது உனக்குத் ெதரியும்” 28 கர்த்தர் ேமலும்
கூறினார், “நான் விைரவில் எருசேலம் நகைரப்
பாபிேலானியப் பைடகளுக்கும் பாபிேலான் ராஜா
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கும் ெகாடுப்ேபன். பைடயானது
நகைரக் ைகப்பற்றும். 29 பாபிேலானியப் பைட
ஏற்கனேவ எருசேலைமத்
தாக்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது. அவர்கள் விைரவில்
நகருக்குள் நுைழந்து ெநருப்பிடத்
ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள் இந்நகரத்ைத
எரித்துப்ேபாடுவார்கள். நகரத்திற்குள் பல வீடுகள்
உள்ளன. அவற்றின் உச்சியிலிருந்து எனக்குக்
ேகாபமூட்டும்படி ெபாய்த் ெதய்வமாகிய பாகாலுக்குப்

பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அந்நிய ெதய்வங்களின்
விக்கிரகங்களுக்கும் அவர்கள் பானங்களின்
காணிக்ைகக் ெகாடுத்தனர். பாபிேலானிய பைட
அவ்வீடுகைள எரித்துப்ேபாடும். 30 நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் யூதாவின் ஜனங்கைளயும்
கவனித்திருந்ேதன். அவர்கள் ெசய்தது எல்லாம்
தீயைவேய. அவர்கள் இளைமயிலிருந்துத்
தீயவற்ைறச் ெசய்திருந்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
என்ைனக் ேகாபம்ெகாள்ளச் ெசய்திருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தம் ெசாந்தக் ைககளால் ெசய்த
விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு என்ைனக்
ேகாபம் அைடயச் ெசய்தனர்” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. 31 “எருசேலம்
கட்டப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்றுவைர,
நகரத்திலுள்ள ஜனங்கள் என்ைனக் ேகாபம்
அைடயச் ெசய்தனர். இந்நகரம் எனக்குக் ேகாபம்
ஊட்டியிருக்கிறது. எனேவ இதைன எனது
பார்ைவயிலிருந்து விலக்குேவன். 32 நான்
எருசேலைம அழிப்ேபன். காரணம் இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதாவின் ஜனங்கள் ெசய்திருக்கிற
தீைமதான். ஜனங்களும் அவர்களின் ராஜாக்களும்
தைலவர்களும் ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும்
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களும் என
அைனவரும் என்ைனக் ேகாபமைடயச் ெசய்தனர்.

33 “அந்த ஜனங்கள் உதவிக்காக என்னிடம்
வந்திருக்கேவண்டும். ஆனால், அவர்கள் எனக்கு
முதுைகக் காட்டினார்கள். நான் அவர்களுக்குக்
கற்பிக்க மீண்டும், மீண்டும் முயன்ேறன். ஆனால்
அவர்கள் என்ைன கவனிக்கேவயில்ைல. நான்
அவர்கைளத் திருத்த முயன்ேறன். ஆனால் அவர்கள்
என்ைன கவனிக்கேவ இல்ைல. 34 அந்த ஜனங்கள்
தம் விக்கிரகங்கைளச் ெசய்திருக்கின்றனர். நான்
அவற்ைற ெவறுக்கிேறன். எனது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுகிற ஆலயத்தில் அவர்கள் அந்த
விக்கிரகங்கைள ைவத்தனர். இவ்வாறு அவர்கள்
எனது ஆலயத்ைதத் ‘தீட்டுப்படுத்தினார்கள்.’

35 “ெபன்இன்ேனாமுைடய பள்ளத்தாக்கில் அந்த
ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமாகிய பாகாலுக்கு
ேமைடகைளக் கட்டினார்கள். அவர்கள் அந்த
ெதாழுைக இடங்கைளக் கட்டினார்கள். எனேவ
அவர்கள் தம் குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும்
ேமாேளக்கு என்ற ெபாய்த் ெதய்வத்திற்கு குழந்ைதப்
பலியாக ெகாடுத்தனர். இப்பயங்கரமான
காரியங்கைளச் ெசய்யும்படி நான்
கட்டைளயிடவில்ைல. நான் யூதாவின் ஜனங்கள்
இத்தைகய பயங்கரமான ெசயைலச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று என்ைறக்கும் நிைனத்ததுக்கூட
இல்ைல.

36 “ஜனங்களாகிய நீங்கள், ‘பாபிேலான் ராஜா
எருசேலைமக் ைகப்பற்றுவான். அவன் பட்டயங்கள்,
பசி, பயங்கரமான ேநாய்கைளப் பயன்படுத்தி
நகைரத் ேதாற்கடித்துவிடுவான்’ என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்கிறார், 37

‘இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவின் ஜனங்கள் தங்கள்
நாட்ைடவிட்டு ேபாகும்படி நான் வற்புறுத்திேனன்.
அந்த ஜனங்கேளாடு நான் ேகாபமாக இருந்ேதன்.
ஆனால், நான் அவர்கைள மீண்டும் இந்த
இடத்திற்குக் ெகாண்டு வருேவன். நான் எங்ேக
ேபாகும்படி வற்புறுத்திேனேனா அங்ேக அவர்கைள
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மீண்டும் ேசகரிப்ேபன். இந்த இடத்திற்கு நான்
மீண்டும் ெகாண்டு வருேவன். அவர்கைள
சமாதானத்ேதாடும் பாதுகாப்ேபாடும் வாழவிடுேவன்.
38 இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கள் எனது
ஜனங்கள் ஆவார்கள். நான் அவர்களது
உண்ைமயாக ேதவன் ஆேவன். 39 நான் அவர்கள்
ஒேர ஜனங்களாக இருப்பதற்கான ஆைசையக்
ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்கு ஒேர ேநாக்கம்
இருக்கும். தம் வாழ்நாள் முழுவதும் என்ைன
உண்ைமயாக வழிபட விரும்புவார்கள். அவர்கள்
உண்ைமயாகேவ அைதச் ெசய்ய விரும்புவார்கள்.
அவர்கள் பிள்ைளகளும் அவ்வாேற ெசய்வார்கள்.

40 “‘நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவின்
ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்ேவன்.
இந்த உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும் இருக்கும். இந்த
உடன்படிக்ைகயில் நான் அந்த ஜனங்களிடம்
இருந்து என்ெறன்றும், திரும்பமாட்ேடன். நான்
எப்ெபாழுதும் அவர்களுக்கு நல்லவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் என்ைன மதிக்க விரும்பும்படிச் ெசய்ேவன்.
பிறகு அவர்கள் என்னிடமிருந்து விலகமாட்டார்கள்.
41 அவர்கள் என்ைன மகிழ்ச்சி அைடயும்படிச்
ெசய்வார்கள். நான் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதில்
மகிழ்ேவன். நான் அவர்கைள இந்த ேதசத்தில்
உறுதியாகேவ நட்டு வளரும்படிச் ெசய்ேவன். நான்
இதைன எனது மனப்பூர்வமாகவும் ஆத்மபூர்வமாகவும்
ெசய்ேவன்.’”

42 இதுதான் கர்த்தர் ெசால்கிறது: “இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு நான் இந்த ெபரும்
அழிைவக் ெகாண்டு வந்திருக்கிேறன். அேத வழியில்
அவர்களுக்கு நான் நன்ைமைய ெசய்ேவன். நான்
அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதாக உறுதி
கூறுகிேறன். 43 ஜனங்களாகிய நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்,
‘இத்ேதசம் ஒரு காலியான வனாந்தரம். இங்ேக
ஜனங்கேளா மிருகங்கேளா இல்ைல. பாபிேலானிய
பைட இந்நாட்ைட அழித்துவிட்டது.’ ஆனால்
எதிர்காலத்தில், ஜனங்கள் மீண்டும் ஒருமுைற
வயல்கைள விைலக்கு வாங்குவார்கள். 44 ஜனங்கள்
தம் பணத்ைதப் பயன்படுத்தி வயல்கைள
வாங்குவார்கள். அவர்கள் ைகெயழுத்திட்டு தம்
உடன்படிக்ைகைய முத்திைரயிடுவார்கள்.
ஜனங்களது பத்திரங்களுக்கு ஜனங்கள் சாட்சி
ஆவார்கள். ஜனங்கள் மீண்டும் இத்ேதசத்தில்
வயல்கைள வாங்குவார்கள். இது ெபன்யமீன்
ேகாத்திரம் வாழ்கிற இடம். எருசேலைமச்
சுற்றியுள்ள இடங்களில் அவர்கள் வயைல
வாங்குவார்கள். யூதா ேதசத்திலுள்ள நகரங்களிலும்
மைல நாட்டிலும் வடக்கு மைல அடிவாரங்களிலும்
ெதன் வனாந்தரப் பகுதிகளிலும் அவர்கள் வயல்கைள
வாங்குவர். அது நிகழும். ஏெனன்றால், நான் உங்கள்
ஜனங்கைள மீண்டும் இங்ேக ெகாண்டு வருேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

ேதவனுைடய வாக்குறுதி

கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத இரண்டாவது
முைறயாக எேரமியாவிற்கு வந்தது.
எேரமியா இன்னும் காவல் முற்றத்தில்

சிைறபட்டிருக்கிறான். 2 “கர்த்தர் பூமிையச்
ெசய்தார், அவர் அதைனப் பாதுகாப்பாக
ைவத்திருக்கிறார். கர்த்தர் என்பது அவரது நாமம்.

கர்த்தர் கூறுகிறார்: 3 ‘யூதாேவ, என்னிடம் ெஜபம்
ெசய். நான் பதில் கூறுேவன். நான் முக்கியமான
இரகசியங்கைளக் கூறுேவன். நீ இதற்கு முன்
இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத ேகட்டதில்ைல.’ 4

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் எருசேலமில்
உள்ள வீடுகைளப்பற்றியும் யூதாவிலுள்ள
ராஜாக்களின் அரண்மைனகைளப்பற்றியும்
கூறுகிறார்: ‘பைகவர்கள் அவ்வீடுகைள இடித்துத்
தள்ளுவார்கள். நகரச்சுவர்களில் உயரமான
எடுசுவர்கைளக் கட்டுவார்கள். பைகவர்கள்
வாள்கைளப் பயன்படுத்துவார்கள். இந்நகரங்களில்
உள்ள ஜனங்கேளாடு சண்ைடயிடுவார்கள்.

5 “‘எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் பல தீைமகைளச்
ெசய்திருக்கின்றனர். நான் அந்த ஜனங்கள் மீது
ேகாபமாக இருக்கிேறன். நான் அவர்களுக்கு
எதிராகத் திரும்பியிருக்கிேறன். எனேவ நான்
அங்ேக பலப்பல ஜனங்கைளக் ெகால்ேவன்.
பாபிேலானிய பைட எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபாரிட
வரும். எருசேலமின் வீடுகளில் பற்பல மரித்த
உடல்கள் கிடக்கும்.

6 “‘ஆனால் பிறகு அந்நகரில் உள்ள ஜனங்கைள
நான் குணப்படுத்துேவன் (மன்னிப்ேபன்). அந்த
ஜனங்கள் சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும்
அனுபவிக்கும்படிச் ெசய்ேவன். 7 இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா ஜனங்கைள மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன். அந்த
ஜனங்கைள முன்புேபால பலமுள்ளவர்களாகச்
ெசய்ேவன். 8 அவர்கள் எனக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்தனர். ஆனால் நான் அப்பாவத்ைதக்
கழுவுேவன். அவர்கள் எனக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட்டனர். ஆனால் அவர்கைள நான்
மன்னிப்ேபன். 9 எருசேலம் ஒரு அற்புதமான
இடமாகும். ஜனங்கள் மகிழ்ச்சி அைடவார்கள். மற்ற
நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களும் அதைனப்
புகழுவார்கள். அந்த ஜனங்கள் அங்ேக நல்லைவ
நைடெபறுவைதப் பற்றிக் ேகள்விப்படும்ேபாது இது
நிகழும். எருசேலமிற்காக நான்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும் நல்லவற்ைறப்பற்றி
அவர்கள் ேகட்பார்கள்.’

10 “‘நமது நாடு ெவறுைமயான வனாந்தரமாக
இருக்கிறது. அங்ேக ஜனங்கேளா மிருகங்கேளா
வாழவில்ைல’ என்று நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். எருசேலம்
ெதருக்களும் யூதா நகரங்களும் இப்ேபாது
அைமதியாக இருக்கின்றன. ஆனால் விைரவில்
அங்கு ஆரவாரம் ஏற்படும். 11 அங்ேக மகிழ்ச்சிக்கும்
சந்ேதாஷத்திற்கும் உரிய ஓைசகள் ேகட்கும். அங்கு
மணமகள் மற்றும் மணமகனின் மகிழ்ச்சிகரமான
ஓைச ேகட்கும். கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு
ஜனங்கள் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வரும் ஓைச
ேகட்கும். அந்த ஜனங்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தைரத் துதியுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர்.
கர்த்தருைடய தயவு என்ெறன்றும் ெதாடரும்’ என்று
கூறுவார்கள். ஜனங்கள் இதைனக் கூறுவார்கள்.
ஏெனன்றால் நான் மீண்டும் யூதாவிற்கு நல்லவற்ைறச்
ெசய்ேவன். இது ெதாடக்கத்ைதப்ேபான்று
இருக்கும்.” கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

12 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “இந்த இடம்
இப்ேபாது காலியாக இருக்கிறது. அங்ேக
மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா வாழவில்ைல. ஆனால்,
யூதாவின் எல்லா நகரங்களிலும் ஜனங்கள்
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இருப்பார்கள். அங்கு ேமய்ப்பர்கள் இருப்பார்கள்.
மந்ைதகள் ஓய்வு ெகாள்கிற ேமய்ச்சல் நிலங்கள்
இருக்கும். 13 ேமய்ப்பர்கள் தம் ஆடுகைள அைவ
அவர்கள் முன்பு இருக்கும்ேபாது எண்ணுகின்றனர்.
ஜனங்கள் தம் ஆடுகைள நாட்ைடச் சுற்றிலும்
மைலநாட்டிலும் ேமற்கு மைல அடிவாரங்களிலும்
ெநேகவிலும் யூதாவின் மற்ற நகரங்களிலும்
எண்ணுவார்கள்” என்று கூறுகிறார்.

நல்ல கிைள
14 இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது.

“நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவின் ஜனங்களுக்கு
விேசஷ வாக்குறுதிையச் ெசய்ேதன். நான்
வாக்குறுதி அளித்த காரியங்கைள நிைறேவற்றும்
ேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. 15 அந்த
ேநரத்தில், தாவீதின் குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நல்ல
‘கிைள’ வளரும்படிச் ெசய்ேவன். அந்த நல்ல ‘கிைள’
ேதசத்திற்கு நல்லதும் சரியானதுமானவற்ைறச்
ெசய்யும். 16 அந்தக் கிைள இருக்கும்ேபாது
யூதாவின் ஜனங்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் எருசேலமில் பாதுகாப்பாக வாழ்வார்கள்.
அக்கிைளயின் ெபயர்: ‘கர்த்தர் நல்லவர்’”

17 கர்த்தர் கூறுகிறார், “தாவீதின் குடும்பத்திலுள்ள
ஒருவேன எப்ெபாழுதும் சிங்காசனத்தில் இருந்து
இஸ்ரேவல் குடும்பத்ைத ஆள்வான். 18 ேலவியின்
வம்சத்திலிருந்ேத எப்ேபாதும் ஆசாரியர்கள்
இருப்பார்கள். அந்த ஆசாரியர்கள் எப்ெபாழுதும்
எனக்கு முன்னால் நின்று தகனபலிையயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், பலிகைளயும்
ெகாடுப்பார்கள்.”

19 இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவிற்கு வந்தது. 20 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“பகேலாடும் இரேவாடும் நான் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்திருக்கிேறன். அைவ என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து
இருக்கும் என நான் ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அந்த
உடன்படிக்ைகைய உன்னால் மாற்ற முடியாது.
இரவும் பகலும் எப்ெபாழுதும் சரியான ேநரத்தில்
வரும். நீ அந்த உடன்படிக்ைகைய மாற்ற
முடியுமானால், 21 பிறகு நீ, நான் தாவீது மற்றும்
ேலவிேயாடு ெசய்துக்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
மாற்ற முடியும். பிறகு தாவீதின் சந்ததியார்
ராஜாவாகமாட்டார்கள். ேலவியின் சந்ததியார்
ஆசாரியானாகமாட்டார்கள். 22 ஆனால் நான் எனது
ேவைலயாள் தாவீதிற்கு நிைறய சந்ததிகைளக்
ெகாடுப்ேபன். ேலவியின் ேகாத்திரத்திற்கும்
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் வானத்தில் உள்ள
நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்று நிைறய இருப்பார்கள்.
அத்தைன நட்சத்திரங்கைளயும் எவராலும் எண்ண
முடியாது. அவர்கள் கடற்கைரயில் உள்ள
மணைலப்ேபான்று ஏராளமாக இருப்பார்கள்.
அம்மணல் துண்டுகைள எவராலும் எண்ண முடியாது”
என்கிறார்.

23 கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா இந்த
வார்த்ைதையப் ெபற்றான்: 24 “எேரமியா, ஜனங்கள்
என்ன ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று
பார்த்தாயா? அந்த ஜனங்கள் ெசால்லுகிறார்கள்:
‘கர்த்தர் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா என்னும்
வம்சங்கைள விட்டு திரும்பிவிட்டார். அந்த
ஜனங்கைள கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆனால்,

இப்ேபாது அவர் அதைனத் ேதசமாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல நிராகரித்துவிட்டார்.’”

25 கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்: “இரவுடனும்
பகலுடனும் நான் ெகாண்ட உடன்படிக்ைக
ெதாடராவிட்டால், வானத்திற்கும் பூமிக்குமுள்ள
சட்டங்கைள நான் அைமக்காவிட்டால், பிறகு நான்
அந்த ஜனங்கைள விட்டு விலகலாம். 26 பிறகு,
யாக்ேகாபின் சந்ததிகளிடமிருந்து நான் ஒருேவைள
விலகலாம். ஒருேவைள ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும்
யாக்ேகாபின் சந்ததிகைளயும் தாவீதின்
சந்ததிகைளயும் அனுமதிக்கமாட்ேடன். ஆனால்
தாவீது எனது தாசன். நான் அந்த ஜனங்களிடம்
தயேவாடு இருப்ேபன். அந்த ஜனங்களுக்கு மீண்டும்
நல்லைவ ஏற்படச் ெசய்ேவன்.”

யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவிற்கு
எச்சரிக்ைக

எேரமியாவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாபிேலானின் ராஜாவாக இருந்தேபாது

வார்த்ைத வந்தது. அவன் எருசேலமிற்கும்
அைதச்சுற்றிலும் உள்ள நகரங்களுக்கும் எதிராகச்
சண்ைடயிட்டு ெகாண்டிருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
தன்ேனாடு தனது பைட முழுவைதயும்
ஜனங்களிடமும் அவனுைடய ஆளுைகக்குட்பட்ட
பூமியின் சகல இராஜ்யங்களுக்கும் உரிய
பைடகைளயும் ைவத்திருந்தான்.

2 இதுதான் ெசய்தி: “இைதத்தான் கர்த்தரும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர் கூறுகிறார்:
எேரமியா, யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவிடம்
ேபா, அவனிடம் இந்தச் ெசய்திையக் ெகாடு,
‘சிேதக்கியா, இைதத்தான் கர்த்தர் கூறுகிறார். நான்
விைரவில் பாபிேலானின் ராஜாவுக்கு எருசேலம்
நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். அவன் அதைன எரிப்பான்.
3 சிேதக்கியா, பாபிேலான் ராஜாவிடமிருந்து நீ
தப்பிக்கேவ முடியாது. நீ உறுதியாகப் பிடிபடுவாய்.
அவனிடம் ெகாடுக்கப்படுவாய். பாபிேலான் ராஜாைவ
நீேய உன் ெசாந்தக் கண்களால் பார்ப்பாய். அவன்
உன்ேனாடு ேநருக்கு ேநராகப் ேபசுவான். நீ
பாபிேலானிடம் ேபாவாய். 4 ஆனால் கர்த்தருைடய
வாக்குறுதிபற்றி யூதாவின் ராஜாவாகிய
சிேதக்கியாேவ கவனி. இதுதான் கர்த்தர்
உன்ைனப்பற்றி ெசான்னது. நீ வாளால்
ெகால்லப்படமாட்டாய். 5 நீ சமாதானமான வழியில்
மரிப்பாய். ஜனங்கள் இறுதி சடங்குக்கான ெநருப்ைப
உருவாக்கி நீ ராஜாவாகு முன் ஆண்ட
ராஜாக்களான உன் முற்பிதாக்கைளப்
ெபருைமப்படுத்தினார்கள். இேத வழியில், உன்ைனப்
ெபருைமப்படுத்தவும் ஜனங்கள் இறுதி சடங்கு
ெநருப்ைப மூட்டுவார்கள். அவர்கள் உனக்காக
அழுவார்கள். அவர்கள் ேசாகத்ேதாடு, “ஓ
எஜமானேன” என்பார்கள். நான் நாேன உமக்கு
இந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்கிேறன்’” இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.

6 எனேவ, எேரமியா இச்ெசய்திைய
கர்த்தரிடமிருந்து எருசேலமில் சிேதக்கியாவிற்குக்
ெகாடுத்தான். 7 பாபிேலானது ராஜாவின் பைட
எருசேலமிற்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டேபாது இது
இருந்தது. பாபிேலானின் பைடயும் யூதாவின்

எேரமியா 34:7

827



35

ைகப்பற்றப்படாத நகரங்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட்டனர். லாகீசும் அெசக்காவும்
அந்நகரங்களாகும். யூதா ேதசத்தில் மீதியுள்ள
ேகாட்ைடகளால் அைமந்த நகரங்கள் இைவ.

ஜனங்கள் தங்களது ஒப்பந்தத்ைத உைடக்கின்றனர்
8 அைனத்து எருசேலம் ஜனங்கேளாடும்
சிேதக்கியா ராஜா அைனத்து எபிெரய
அடிைமகளுக்கும் விடுதைல தருவதாக ஒப்பந்தம்
ெசய்திருந்தான். சிேதக்கியா அந்த ஒப்பந்தம் ெசய்த
பிறகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவிற்கு வார்த்ைத
வந்தது. 9 ஒவ்ெவாருவனும் எபிெரய அடிைமையயும்
விடுதைல ெசய்யேவண்டும். ஆணும் ெபண்ணுமான
எபிெரய அடிைமகள் விடுதைல ெசய்யப்படேவண்டும்.
எவரும் இன்ெனாரு யூதா ேகாத்திரத்தில்
உள்ளவைன அடிைமயாக ைவத்திருக்கக்கூடாது. 10

எனேவ யூதாவில் உள்ள அைனத்துத் தைலவர்களும்
ஜனங்களைனவரும் இந்த ஒப்பந்தத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். ஒவ்ெவாருவனும் ஆண் மற்றும்
ெபண் அடிைமகைள விடுதைல ெசய்வார்கள்.
அவர்கைள இனிேமலும் அடிைமயாக ைவத்திருக்க
முடியாது. ஒவ்ெவாருவரும் ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
எனேவ, அைனத்து அடிைமகளும் விடுதைல
ெசய்யப்பட்டனர். 11 ஆனால், அதற்குப் பிறகு,
அடிைமகைள ைவத்து இருந்த ஜனங்கள் தங்கள்
மனைத மாற்றிக்ெகாண்டனர். எனேவ,
விடுவிக்கப்பட்ட ஜனங்கைள எடுத்து மீண்டும்
அடிைமகளாக்கிக் ெகாண்டனர்.

12 பிறகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவிற்கு
வார்த்ைத வந்தது. 13 “எேரமியா, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: ‘நான்
உங்கள் முற்பிதாக்கைள அடிைமயாயிருந்த
எகிப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன். நான்
அைதச் ெசய்த ேபாது நான் அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துக்ெகாண்ேடன். 14 நான்
உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குச் ெசான்ேனன்,
“ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற
ஒவ்ெவாருவனும் தனது எபிெரய அடிைமையயும்
விடுவிக்கேவண்டும். உங்களிடம் ஒரு எபிெரய
அடிைம தன்ைனேய விற்றுக்ெகாண்டவன் இருந்தால்
அவன் உனக்கு ஆறு ஆண்டுகள் ேசைவ ெசய்த பிறகு
நீ அவைன விடுதைல ெசய்ய ேவண்டும்.” ஆனால்,
உங்கள் முற்பிதாக்கள் என்ைன கவனிக்கவில்ைல.
என் ேபச்ைசக் ேகட்கவில்ைல. 15 ெகாஞ்ச
காலத்துக்கு முன் சரியானது எதுேவா அதைனச்
ெசய்ய உங்கள் மனைத மாற்றினீர்கள். உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் அடிைமயாயிருந்த எபிெரய
நபருக்கு விடுதைல ெகாடுத்தீர்கள். என் நாமத்தால்
அைழக்கப்படுகிற ஆலயத்தில் எனக்கு முன் ஒரு
உடன்படிக்ைக நீங்கள் ெசய்தீர்கள். 16 ஆனால்
இப்ேபாது, நீங்கள் உங்கள் மனங்கைள
மாற்றியுள்ளீர்கள். நீங்கள் என் நாமத்ைத
மகிைமப்படுத்தவில்ைல என்பைதக் காட்டினீர்கள்.
எப்படி நீங்கள் இதைனச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள்
விடுவித்திருக்கிற ஒவ்ெவாருவரும் ஆண் மற்றும்
ெபண் அடிைமகைளத் திரும்ப எடுத்திருக்கிறீர்கள்.
அவர்கைள மீண்டும் அடிைமகளாகும்படி
வற்புறுத்தியிருக்கிறீர்கள்.’

17 “எனேவ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்கிறது:
‘ஜனங்களாகிய நீங்கள் எனக்கு அடிபணியவில்ைல.
நீங்கள் உங்கள் எபிெரய அடிைமகளுக்கு விடுதைல
ெகாடுக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் நான் விடுதைல
ெகாடுப்ேபன் என்ற உங்கள் உடன்படிக்ைகையக்
காக்கவில்ைல, இது கர்த்தருைடய வார்த்ைத.
உங்கைளக் ெகால்வதற்காக வாள், பயங்கர ேநாய்,
பசி ஆகியவற்றுக்கு விடுதைல ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் உன்ைனப்பற்றி ேகள்விப்படும்ேபாது, நான்
உன்ைனப் பூமியிலுள்ள இராஜ்யங்களிேலேய
அஞ்சத்தக்க உதாரணமாகச் ெசய்ேவன். 18 எனக்கு
முன்னால் ெசய்த வாக்குறுதிைய காப்பாற்றாத,
உடன்படிக்ைகைய முறித்த மனிதர்கைள நான்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். அந்த மனிதர்கள் ஒரு
கன்றுகுட்டிைய இரண்டாக எனக்கு முன்
ெவட்டினார்கள்: இரண்டு துண்டுகளுக்கு இைடயில்
நடந்தனர். 19 கன்றின் இரண்டு துண்டுகளுக்கு
இைடயில் நடந்தவர்கள் இவர்கள்தான். யூதா
மற்றும் எருசேலமின் தைலவர்கள், சைபயின்
முக்கியமான அதிகாரிகள், ஆசாரியர்கள் மற்றும்
ேதசத்தின் ஜனங்கள். 20 எனேவ, நான் அந்த
ஜனங்கைள அவர்களது பைகவர்களிடமும்
அவர்கைளக் ெகால்ல விரும்புகிற
ஒவ்ெவாருவரிடமும் ெகாடுப்ேபன். அந்த ஜனங்களின்
உடல்கள் வானத்துப் பறைவகளுக்கும் காட்டு
மிருகங்களுக்கும் உணவாகும். 21 நான் யூதாவின்
ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவயும் அவனது அலுவலக
அதிகாரிகைளயும் அவர்களது பைகவருக்கும்
அவர்கைளக் ெகால்ல விரும்புகிற
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்ேபன். நான்
சிேதக்கியாைவயும் அவனது ஜனங்கைளயும்
பாபிேலான் ராஜாவின் பைடக்கு, அப்பைட
எருசேலைம விட்டு விலகி இருந்தாலும்
ெகாடுப்ேபன். 22 ஆனால், நான் பாபிேலான் பைட
எருசேலமிற்குத் திரும்பி வருமாறு ஆைணயிடுேவன்’
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். ‘அப்பைட
எருசேலமிற்கு எதிராகச் சண்ைடயிடும். அவர்கள்
அைதப் பிடித்து ெநருப்பிட்டு எரித்துப் ேபாடுவார்கள்.
நான் யூதா ேதசத்திலுள்ள நகரங்கைள
அழித்துப்ேபாடுேவன். அந்நகரங்கள் ெவறுைம
வனாந்தரங்கள் ஆகும். ஜனங்கள் எவரும்
வாழமாட்டார்கள்.’”

ேரகாபியர் வம்சத்தின் நல்ல எடுத்துக்காட்டு

யூதாவின் ராஜாவாக ேயாயாக்கீம்
இருந்தேபாது, எேரமியாவிற்கு
கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது.

ேயாயாக்கீம் ேயாசியாவின் குமாரன்.
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தி இதுதான். 2

“எேரமியா ேரகாபியரது வீட்டுக்குப்ேபா.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் பக்கத்து அைறகள்
ஒன்றுக்கு அவர்கள் வருமாறு வரவைழ. அவர்கள்
குடிக்கத் திராட்ைசரசத்ைதக் ெகாடு.”

3 எனேவ நான் (எேரமியா) யசினியாைவ
அைழக்கப்ேபாேனன். யசினியா எேரமியா
என்பவனின் குமாரன். அந்த எேரமியா
அபசினியாவின் குமாரன். நான் யசினியாவின்
அைனத்து சேகாதரர்கைளயும் குமாரர்கைளயும்
வரவைழத்ேதன். நான் ேரகாபியரது வம்சத்தார்
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அைனவைரயும் வரவைழத்ேதன். 4 கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்கு ேரகாபியருைடய குடும்பத்தாைர
அைழத்து வந்ேதன். அனானின் குமாரர்களது அைற
என்று அைழக்கப்படும் அைறக்குள் நாங்கள்
ெசன்ேறாம். அனான் இத்தலியாவின் குமாரன்.
அனான் ேதவனுைடய மனிதனாக இருந்தான். அந்த
அைற யூதாவின் இளவரசன் தங்கும் அைறக்கு
அடுத்ததாக இருந்தது. சல்லூமின் குமாரனான
மாெசயாவின் அைறயின் ேமேல உள்ளது. மாெசயா
ஆலயத்தின் வாசல் காவலன். 5 பிறகு நான்
(எேரமியா) சில ேகாப்ைபகைளத் திராட்ைச
ரசத்தால் ேரகாபியர் வம்சத்தாருக்கு முன்னால்
நிரப்பிேனன். நான் அவர்களிடம், “ெகாஞ்சம்
திராட்ைசரசம் குடியுங்கள்” என்று ெசான்ேனன்.

6 ஆனால் ேரகாபியர் ஜனங்கேளா, “நாங்கள்
எப்ெபாழுதும் திராட்ைசரசம் குடிப்பதில்ைல.
இதைன நாங்கள் எப்ெபாழுதும் குடிப்பதில்ைல.
ஏெனன்றால், எங்கள் முற்பிதாவான ேரகாபின்
குமாரனான ேயானதாப் இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுத்தார். ‘நீயும் உனது சந்ததியாரும்
என்ைறக்கும் திராட்ைச ரசத்ைதக் குடிக்க
ேவண்டாம். 7 நீங்கள் எப்ெபாழுதும் வீடுகைளக்
கட்ட ேவண்டாம். விைதகைள நடேவண்டாம்,
அல்லது திராட்ைச ெகாடிகைளப் பயிரிடேவண்டாம்.
நீங்கள் இக்காரியங்கள் எதுவும் ெசய்யேவண்டாம்.
நீங்கள் கூடாரங்களில் மட்டுேம வாழ ேவண்டும்.
நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்தால் பிறகு நீங்கள் நீண்ட
காலம் இடம் விட்டு இடம் ேபாய் வாழ்வீர்கள்.’ 8

எனேவ, ேரகாபியராகிய நாங்கள் எங்கள்
முற்பிதாவான ேயானதாபின் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிேவாம். நாங்கள் என்ைறக்கும் திராட்ைச
ரசம் குடிக்கமாட்ேடாம். எங்கள் மைனவிகளும்,
குமாரர்களும், குமாரத்திகளும் என்ெறன்றும்
திராட்ைச ரசம் குடிக்கமாட்டார்கள். 9 நாங்கள்
வாழ்வதற்காக வீடு கட்டவில்ைல. நாங்கள்
திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளேயா வயல்கைளேயா
ெசாந்தமாக்கியதில்ைல. நாங்கள் என்ெறன்றும்
அறுவைட ெசய்ததுமில்ைல. 10 நாங்கள்
கூடாரங்களில் வாழ்ந்திருக்கிேறாம். எங்கள்
முற்பிதா ேயானதாப்பின் கட்டைளயின்படி
கீழ்ப்படிந்திருக்கிேறாம். 11 ஆனால் பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதா நாட்ைட
தாக்கியேபாது, நாங்கள் எருசேலமிற்குள்
ெசன்ேறாம். நாங்கள் எங்களுக்குள், ‘வாருங்கள்,
நாம் எருசேலம் நகருக்குள் நுைழேவாம். எனேவ,
நாம் பாபிேலானியரின் பைடயிடமிருந்தும்
அராமியரின் பைடயிடமிருந்தும் தப்பிக்கலாம்’ என்று
ெசான்ேனாம். எனேவ நாங்கள் எருசேலமில்
தங்கியிருக்கிேறாம்.”

12 பிறகு எேரமியாவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. 13 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகிறது:
எேரமியா, யூதாவின் ஆண்களிடமும் எருசேலம்
ஜனங்களிடமும் ேபாய் இந்த வார்த்ைதையச் ெசால்.
‘ஜனங்களாகிய நீங்கள் ஒரு பாடம் கற்றுக்ெகாண்டு
எனது ெசய்திக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்’ இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடம் இருந்து வருகிறது. 14

‘ேரகாப்பின் குமாரனான ேயானதாப் அவரது
குமாரர்களிடம் திராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்க
ேவண்டாம் என்று கட்டைளயிட்டார். அக்கட்டைள

கீழ்ப்படியப்பட்டிருக்கிறது. இன்றுவைர,
ேயானாதாபின் சந்ததியார் முற்பிதாவின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கின்றனர். அவர்கள்
திராட்ைசரசம் குடிப்பதில்ைல. ஆனால் நாேன
கர்த்தர். நான் யூதாவின் ஜனங்களாகிய
உங்களுக்குச் ெசய்திைய மீண்டும், மீண்டும்
ெகாடுத்திருக்கிேறன். ஆனால் நீ எனக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. 15 இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவின்
ஜனங்களாகிய உங்களிடம் எனது
ேவைலக்காரர்களான தீர்க்கதரிசிகைள
அனுப்பிேனன். நான் அவர்கைள மீண்டும், மீண்டும்
அனுப்பிேனன். அத்தீர்க்கதரிசிகள் உங்களிடம்,
“இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
தீயைவ ெசய்வைத நிறுத்தேவண்டும். நீங்கள்
நல்லவர்களாக இருக்கேவண்டும். அந்நிய
ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற ேவண்டாம். அவர்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா ேசைவ ெசய்யேவா
ேவண்டாம். நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் பிறகு
நீங்கள், நான் உங்களுக்கும் உங்கள்
முற்பிதாக்களுக்கும் ெகாடுத்த நாட்டில் வாழ்வீர்கள்”
ஆனால் ஜனங்களாகிய நீங்கள் எனது வார்த்ைதைய
கவனிக்கவில்ைல. 16 ேயானதாப்பின் சந்ததியார்
தங்கள் முற்பிதா ெகாடுத்த கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ஆனால் யூதாவின் ஜனங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல’” என்றார்.

17 எனேவ, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகிறார். ‘யூதா மற்றும்
எருசேலமிற்குப் பல தீைமகள் ஏற்படும் என்று
ெசான்ேனன். நான் விைரவில் அத்தீைமகள்
ஏற்படும்படிச் ெசய்ேவன். நான் அந்த ஜனங்களிடம்
ேபசிேனன். ஆனால், அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர்.
நான் அவர்கைள அைழத்ேதன். ஆனால் அவர்கள்
எனக்குப் பதில் ெசால்லவில்ைல.’”

18 பிறகு எேரமியா ேரகாபியருைடய வம்சத்து
ஜனங்களிடம் கூறினான். “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார், ‘நீங்கள்
உங்களது முற்பிதா ேயானதாபின் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ேயானாதாபின் அைனத்து
ேபாதைனகைளயும் பின்பற்றினீர்கள். அவன்
கட்டைளயிட்ட அைனத்ைதயும் ெசய்தீர்கள்.’ 19

எனேவ, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘ேரகாபின்
குமாரனான ேயானதாபின் சந்ததி எனக்கு
ேசைவெசய்ய எப்ெபாழுதும் இருக்கும்.’”

எேரமியாவின் புத்தகச்சுருைள ேயாயாக்கீம்
எரிக்கிறான்

கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத
எேரமியாவிற்கு வந்தது. யூதாவின்
ராஜாவாக ேயாசியாவின் குமாரன்

ேயாயாக்கீம் ஆண்ட நான்காம் ஆட்சி ஆண்டில் இது
நடந்தது. கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தி இதுதான்:
2 “எேரமியா, ஒரு புத்தச்சுருைள எடு. நான்
உன்னிடம் ெசான்ன அைனத்து ெசய்திகைளயும்
அதில் எழுது. நான் உன்னிடம் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா மற்றும் அைனத்து ேதசங்கைளப்பற்றிக்
கூறியிருக்கிேறன். ேயாசியா ராஜாவாக இருந்த
காலம் முதல் இன்றுவைர நான் உனக்குச் ெசான்ன
அைனத்ைதயும் எழுது. 3 நான் அவர்களுக்காக
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ெசய்ய திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருப்பைத ஒரு ேவைள
யூதா ஜனங்கள் ேகட்கலாம். அப்ேபாது
ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய தீயச் ெசயல்கைள
நிறுத்திவிடலாம். அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்தால், நான்
அவர்கள் ஏற்கனேவ ெசய்த பாவங்கைள
மன்னிப்ேபன்.”

4 எனேவ எேரமியா, பாருக் என்ற
ெபயருள்ளவைன அைழத்தான். பாருக் ேநரியாவின்
குமாரன். எேரமியா கர்த்தர் கூறிய வார்த்ைதையச்
ெசான்னான். எேரமியா ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்
ேபாது, பாருக் புத்தகச்சுருளில் அச்ெசய்திகைள
எழுதினான். 5 பிறகு எேரமியா பாருக்கிடம்,
“என்னால் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குப்
ேபாகமுடியாது. அங்ேக நான் ேபாவதற்கு
அனுமதியில்ைல. 6 எனேவ, நீ கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்குள் ேபாக ேவண்டுெமன்று
விரும்புகிேறன். உபவாச நாளில் நீ அங்ேக ேபா.
புத்தகச்சுருளில் உள்ளவற்ைற ஜனங்களுக்கு வாசி.
கர்த்தரிடமிருந்து ேகட்ட ெசய்திைய நான் ெசால்ல
நீ புத்தகச்சுருளில் எழுதியவற்ைற வாசி. தாங்கள்
வாழும் பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமிற்கு வந்த
யூதாவின் அைனத்து ஜனங்களுக்கும் அச்ெசய்திைய
வாசி. 7 ஒரு ேவைள அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர்
தங்களுக்கு உதவ ேவண்டுெமன ேகட்பார்கள். ஒரு
ேவைள ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய தீய ெசயல்
ெசய்வைத நிறுத்திவிடலாம். கர்த்தர் அந்த
ஜனங்களுடன் ேகாபமுள்ளவராக இருக்கிறார்”
என்பைத அறிவித்திருக்கிறார். 8 எனேவ,
ேநரியாவின் குமாரனான பாருக் தீர்க்கதரிசியான
எேரமியா ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தான்.
பாருக், கர்த்தருைடய ெசய்தி எழுதப்பட்டிருந்த
புத்தகச்சுருைள உரக்க வாசித்தான். அவன் அதைன
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் வாசித்தான்.

9 ேயாயாக்கீம் ராஜாவாகிய ஐந்தாம் ஆண்டின்
ஒன்பதாவது மாதத்தில் ஒரு உபவாசம்
அறிவிக்கப்பட்டது. எருசேலம் நகரத்தில் வாழ்கின்ற
அைனத்து ஜனங்களும் யூதாவின்
பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமிற்கு வந்த
ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்கு முன்னால் உபவாசம்
இருக்கேவண்டும். 10 அப்ேபாது, எேரமியாவின்
வார்த்ைதகள் உள்ள புத்தகச்சுருைளப் பாருக்
வாசித்தான். அவன் புத்தகச்சுருைள கர்த்தருைடய
ஆலயத்தில் வாசித்தான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
இருந்த எல்லா ஜனங்களின் முன்பும் பாருக்
புத்தகச்சுருைள வாசித்தான். பாருக்,
புத்தகச்சுருளில் உள்ளவற்ைற வாசிக்கும்ேபாது
ேமற்பிரகாரத்திலுள்ள ெகமரியாவின் அைறயில்
இருந்தான். அந்த அைற ஆலயத்தின் புதிய வாசல்
நுைழவில் இருந்தது. ெகமரியா சாப்பானின்
குமாரன். ெகமரியா ஆலயத்தில் எழுத்தாளனாக
இருந்தான்.

11 மிகாயா என்ற ெபயருைடய ஒருவன்
கர்த்தரிடமுள்ள எல்லாச் ெசய்திகைளயும்
புத்தகச்சுருளில் பாருக் வாசிப்பதிலிருந்து
ேகட்டான். மிகாயா, ெகமரியாவின் குமாரன்.
ெகமரியா, சாப்பானின் குமாரன். 12 மிகாயா
புத்தகச்சுருளிலுள்ள ெசய்திகைள ேகட்டதும்
ராஜாவின் அரண்மைனயில் உள்ள ெசயலாளனின்
அைறக்குச் ெசன்றான். ராஜாவின் அரண்மைனயில்
எல்லா அரச அதிகாரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தனர்.

அந்த அதிகாரிகளின் ெபயர்களாவன:
ெசயலாளனாகிய எலிசாமா, ெசமாயாவின்
குமாரனாகிய ெதலாயா, அக்ேபாரின் குமாரனான
எல்நாத்தான், சாப்பானின் குமாரனான ெகமரியா,
அனனியாவின் குமாரனான சிேதக்கியா, மற்றும் பல
பிரபுக்களும் அங்ேக இருந்தனர். 13 மிகாயா, பாருக்
புத்தகச்சுருளில் வாசித்து ேகட்ட அைனத்ைதயும்
அதிகாரிகளிடம் ெசான்னான்.

14 பிறகு அைனத்து அதிகாரிகளும் ெயகுதி
என்னும் ெபயருள்ள ஒருவைன பாருக்கிடம்
அனுப்பினர். ெயகுதி ெநத்தானியாவின் குமாரன்.
ெநத்தானியா ெசேலமியாவின் குமாரன். ெசேலமியா
கூஷியின் குமாரன். ெயகுதி பாருக்கிடம், “நீ வாசித்த
புத்தகச்சுருைள எடுத்துக்ெகாண்டு என்னுடன் வா”
என்றான்.
ேநரியாவின் குமாரனான பாருக் புத்தகச்சுருைள
எடுத்துக்ெகாண்டு ெயகுதிேயாடு அதிகாரிகளிடம்
ெசன்றான்.

15 பிறகு அந்த அதிகாரிகள் பாருக்கிடம்,
“உட்கார், எங்களிடம் புத்தகச்சுருைள வாசி”
என்றனர். எனேவ, பாருக் அவர்களுக்குப்
புத்தகச்சுருைள வாசித்தான்.

16 அந்த அரச அதிகாரிகள் புத்தகச்சுருளில் உள்ள
அைனத்து ெசய்திகைளயும் ேகட்டனர். பிறகு
அவர்கள் பயந்தனர். ஒருவைரெயாருவர் பார்த்தனர்.
அவர்கள் பாருக்கிடம், “நாங்கள் புத்தகச்சுருளில்
உள்ள ெசய்திகைள ராஜா ேயாயாக்கீமிடம்
கூறேவண்டும்” என்றனர். 17 பிறகு அந்த அதிகாரிகள்
பாருக்கிடம் ஒரு ேகள்வி ேகட்டார்கள். அவர்கள்,
“பாருக், எங்களிடம் ெசால். புத்தகச்சுருளில்
எழுதப்பட்டுள்ள ெசய்திகைள நீ எங்கிருந்து
ெபற்றாய்? எேரமியா ெசான்னவற்ைற நீ
எழுதினாயா?” என்று ேகட்டனர்.

18 பாருக், “ஆம், எேரமியா ெசான்னான். நான்
ைமயால் இப்புத்தகச்சுருளில் எழுதிேனன்” என்று
பதில் ெசான்னான்.

19 பிறகு அரச அதிகாரிகள் பாருக்கிடம், “நீயும்
எேரமியாவும் ேபாய் ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். எங்ேக
ஒளிந்திருக்கிறீர்கள் என்று யாரிடமும்
ெசால்லாதீர்கள்” என்றனர்.

20 பிறகு அரச அதிகாரிகள் அப்புத்தகச்சுருைள
எழுத்தாளனான எலிசாமாவின் அைறயிேல
ைவத்தனர். அவர்கள் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீமிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம் புத்தகச்சுருைளப்
பற்றிச் ெசான்னார்கள்.

21 எனேவ, ராஜா ேயாயாக்கீம் ெயகுதிைய
அனுப்பி புத்தகச்சுருைள வரவைழத்தான். ெயகுதி
எழுத்தாளனான எலிசாமாவின் அைறயிலிருந்து
புத்தகச்சுருைளக் ெகாண்டுவந்தான். பிறகு ெயகுதி
ராஜாவிடம் புத்தகச்சுருைள வாசித்தான்.
ராஜாைவச்சுற்றி அைனத்து அதிகாரிகளும்
நின்றனர். 22 இது நடந்த காலம் ஒன்பதாவது
மாதம். எனேவ, ராஜா ேயாயாக்கீம்
குளிர்காலத்துக்கான அைறயில்
உட்கார்ந்திருந்தான். ராஜாவுக்கு முன்னால்
ெநருப்புக் குண்டத்தில் ெநருப்பு
எரிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. 23 ெயகுதி
புத்தகச்சுருைள வாசிக்கத் ெதாடங்கினான். அவன்
இரண்டு மூன்று பத்திகள் வாசித்ததும் ராஜாவாகிய
ேயாயாக்கீம் புத்தகச்சுருைளப் பிடுங்கினான். பிறகு
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அவன் அந்தப் பத்திகள் எழுதப்பட்டிருந்த
புத்தகச்சுருைளச் சிறிய கத்தியால் ெவட்டி
ெநருப்பிற்குள் ேபாட்டான். இறுதியாக
புத்தகச்சுருள் முழுவதும் ெநருப்பில்
எரிந்துப்ேபாயிற்று. 24 ராஜா ேயாயாக்கீமும் அவனது
ேவைலக்காரர்களும் புத்தகச்சுருளில் உள்ளவற்ைற
வாசிக்கக் ேகட்டேபாது அவர்கள் பயப்படவில்ைல.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த தப்புக்காக வருத்தத்ைதக்
காட்ட தங்கள் ஆைடகைளக் கிழிக்கவில்ைல.

25 எல்நாத்தன், ெதலாயா மற்றும் ெகமரியா ராஜா
ேயாயாக்கீமிடம் புத்தகச்சுருைள எரிக்க ேவண்டாம்
என்று ெசால்ல முயன்றனர். ஆனால் ராஜா அவர்கள்
ெசான்னைதக் ேகட்கவில்ைல. 26 ேயாயாக்கீம்
ராஜா சிலரிடம் எழுத்தாளனான பாருக்ைகயும்
தீர்க்கதரிசி எேரமியாைவயும் ைகது ெசய்யும்படிக்
கட்டைளயிட்டான். அவர்கள், ராஜாவின் குமாரன்
ெயரெமேயல், அஸ்ரிேயலின் குமாரன் ெசராயா,
அப்ெதேயலின் குமாரனான ெசேலமியாவும்
ஆவார்கள். ஆனால் அவர்களால் பாருக்ைகயும்
எேரமியாைவயும் கண்டுப்பிடிக்க முடியவில்ைல.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைள மைறத்துவிட்டார்.

27 கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவிற்குச் ெசய்தி
வந்தது. இது, கர்த்தரிடமிருந்து வந்தச் ெசய்தி
முழுவதும் எழுதப்பட்ட புத்தகச்சுருள் ராஜா
ேயாயாக்கீமால் எரிக்கப்பட்டப்பிறகு வந்தது.
எேரமியா பாருக்கிடம் ேபசியிருந்தான். பாருக்
அவற்ைறப் புத்தகச்சுருளில் எழுதியிருந்தான்.
கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவிற்கு வந்தச் ெசய்தி
இதுதான்:

28 “எேரமியா, இன்ெனாரு புத்தகச்சுருைள எடு.
முதல் புத்தகச்சுருளில் இருந்த அைனத்து
ெசய்திகைளயும் இதில் எழுது. அந்தச் சுருள் ராஜா
ேயாயாக்கீமால் எரிக்கப்பட்டது. 29 எேரமியா, யூதா
ராஜா ேயாயாக்கீமிடம் இவற்ைறயும் ெசால், கர்த்தர்
ெசால்கிறது இதுதான்: ‘ேயாயாக்கீம்,
அப்புத்தகச்சுருைள எரித்தாய். நீ, “பாபிேலான் ராஜா
உறுதியாக வந்து இந்நாட்ைட அழிப்பான் என்று
எேரமியா ஏன் எழுதினான்? பாபிேலான் ராஜா
இத்ேதசத்திலுள்ள மனிதர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் அழிப்பான் என்று ஏன் அவன்
ெசால்கிறான்?” என்று ெசான்னாய். 30 எனேவ,
யூதாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக்கீம் பற்றி கர்த்தர்
ெசான்னது இதுதான். ேயாயாக்கீமின் சந்ததியார்
தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்காரமாட்டார்கள்.
ேயாயாக்கீம் மரிக்கும்ேபாது, அவன் ராஜாவுக்குரிய
அடக்க ஆராதைனையப் ெபறமாட்டான். ஆனால்
அவனது உடல் தைரயில் வீசி எறியப்படும். அவனது
உடல் பகலின் ெவப்பத்திலும் இரவில் குளிரிலும்
கிடக்கும்படி விடப்படும். 31 கர்த்தராகிய நான்,
ேயாயாக்கீைமயும் அவனது பிள்ைளகைளயும்
தண்டிப்ேபன். அவனது அதிகாரிகைளயும் நான்
தண்டிப்ேபன். நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் துன்மார்க்கர்கள்.
பயங்கரமான ேபரழிவு அவர்களுக்குக்
ெகாண்டுவருவதாக நான் வாக்குறுதி
ெசய்திருக்கிேறன். எருசேலமில் வாழ்கிற
ஜனங்களுக்கும் யூதாவில் வாழ்கிற ஜனங்களுக்கும்
வரும். நான் வாக்குறுதி அளித்தபடி அவர்களுக்கு
அைனத்து தீயவற்ைறயும் ெகாண்டு வருேவன்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கவில்ைல.’”

32 பிறகு எேரமியா இன்ெனாரு புத்தகச்சுருைள
எடுத்தான். அவன் அதைன எழுத்தாளன் ேநரியாவின்
குமாரனான பாருக்கிடம் ெகாடுத்தான். எேரமியா
ெசான்னபடி, பாருக் புத்தகச்சுருளில் எழுதினான்.
அதில் ராஜா ேயாயாக்கீமால் ெநருப்பில்
எரிக்கப்பட்ட அேத ெசய்திகைள எழுதினான்.
அச்ெசய்திகைளப் ேபான்ற பல்ேவறு வார்த்ைதகளும்
இரண்டாவது புத்தகச்சுருளில் ேசர்க்கப்பட்டன.

எேரமியா சிைறயில் ேபாடப்படுகிறான்

ேநபுகாத்ேநச்சார் பாபிேலானின் ராஜா.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீமின் குமாரன்
ேகானியாவின் இடத்தில் சிேதக்கியாைவ

யூதாவின் ராஜாவாக நியமித்தான். சிேதக்கியா
ேயாசியா ராஜாவின் குமாரன். 2 ஆனால்
சிேதக்கியா, தீர்க்கதரிசி எேரமியாவிற்குப்
பிரசங்கத்திற்காக கர்த்தர் ெகாடுத்திருந்த
ெசய்திகைளப் ெபாருட்படுத்தவில்ைல.
சிேதக்கியாவின் ேவைலக்காரர்களும் யூதாவின்
ஜனங்களும் கர்த்தருைடய ெசய்திகளுக்கு கவனம்
ெசலுத்தவில்ைல.

3 சிேதக்கியா ராஜா, யூகால் என்ற
ெபயருைடயவைனயும் ஆசாரியன்
ெசப்பனியாைவயும் ஒரு ெசய்தியுடன் எேரமியாவிடம்
அனுப்பினான். யூகால் ெசேலமியாவின் குமாரன்.
ஆசாரியன் ெசப்பனியா, மாெசயாவின் குமாரன்.
அவர்கள் எேரமியாவிற்குக் ெகாண்டுவந்த ெசய்தி:
“எேரமியா, எங்களுக்காக நமது ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்.”

4 (அந்ேநரத்தில், எேரமியாைவச் சிைறயில்
ேபாட்டிருக்கவில்ைல. எனேவ அவன் விரும்பிய
இடத்துக்குப் ேபாகச் சுதந்திரம் உைடயவனாக
இருந்தான். 5 அேத ேநரத்தில் பார்ேவானின்
பைடயானது எகிப்திலிருந்து யூதாவிற்குப்
புறப்பட்டது. எருசேலைமச் சுற்றி அைதத்
ேதாற்கடிப்பதற்காக பாபிேலானியாவின்
பைடயானது முற்றுைகயிட்டது. பிறகு, அவர்கள்
எகிப்திலிருந்து பைட புறப்பட்டு வருவதாக
ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ, பாபிேலானியப் பைட
எருசேலைமவிட்டுப் ேபாய் எகிப்திலிருந்து வந்த
பைடேயாடு சண்ைடயிடப் ேபானது.)

6 தீர்க்கதரிசி எேரமியாவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. 7 “இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசால்வது: ‘யூகாேல,
ெசப்பனியா, யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா
என்னிடம் சில ேகள்விகள் ேகட்க உன்ைன
அனுப்பியைத நான் அறிேவன். ராஜா
சிேதக்கியாவிடம் இைதக் கூறு. பாபிேலானியன்
பைடக்கு எதிராக உனக்கு உதவ பார்ேவானின்
பைட எகிப்திலிருந்து வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
ஆனால் பார்ேவானின் பைட திரும்பிப் ேபாகும். 8

அதற்குப் பிறகு பாபிேலானின் பைட இங்ேக திரும்பி
வரும். அவர்கள் எருசேலைமத் தாக்குவார்கள். பிறகு
பாபிேலானிலிருந்து வந்தப் பைட எருசேலைமப்
பிடித்து ெநருப்பிடுவார்கள்.’ 9 இதுதான் கர்த்தர்
ெசால்கிறது: ‘எருசேலம் ஜனங்கேள உங்கைள
முட்டாள்களாக்காதீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்குள்
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“பாபிேலானின் பைட உறுதியாக நம்ைமத்
தனிேயவிடும்” என்று ெசால்ல ேவண்டாம். அவர்கள்
ேவறிடத்திற்கு ேபாகமாட்டார்கள். 10 எருசேலம்
ஜனங்கேள உங்கைளத் தாக்கும் பாபிேலானியப்
பைட முழுவைதயும் நீங்கள் ேதாற்கடித்தாலும்
அங்ேக கூடாரத்தில் காயப்பட்டவர்கள் சிலர்
இருக்கத்தான் ெசய்வார்கள். அந்தச் சில
காயப்பட்டவர்களும்கூடத் தம் கூடாரத்ைத விட்டு
ெவளிேய வந்து எருசேலைம
எரித்துப்ேபாடுவார்கள்.’”

11 பாபிேலானியப் பைட எகிப்தின் பார்ேவானின்
பைடேயாடு ேபாரிடச் ெசன்றேபாது, 12 எேரமியா
எருசேலமிலிருந்து ெபன்யமீன் ேதசத்திற்குப் பயணம்
ெசய்ய விரும்பினான். அங்ேக அவன் தனது
குடும்பத்திற்குரிய ெசாத்ைதப் பங்கு ைவப்பதற்காகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். 13 ஆனால் எேரமியா
எருசேலமின் ெபன்யமீன் வாசலுக்குப் ேபானேபாது
காவலர்களின் தைலவன் அவைனக் ைகது
ெசய்தான். தளபதியின் ெபயர் ெயரியா. ெயரியா
ெசேலமியாவின் குமாரன். ெசேலமியா
அனானியாவின் குமாரன். எனேவ தளபதி ெயரியா
எேரமியாைவக் ைகது ெசய்தான். அவன், “எேரமியா
நீ பாபிேலானியர் பக்கம் ேசரும்படி
விலகிக்ெகாண்டிருக்கிறாய்” என்று ெசான்னான்.

14 எேரமியா ெயரியாவிடம், “அது உண்ைமயன்று.
பாபிேலானியரிடம் ேசருவதற்காக நான் விலகிப்
ேபாகவில்ைல” என்றான். ஆனால் ெயரியா எேரமியா
ெசால்வைதக் ேகட்க மறுத்தான். ெயரியா
எேரமியாைவக் ைகது ெசய்து, எருசேலமில் உள்ள
அரச அதிகாரிகளிடம் ெகாண்டு ேபானான். 15 அந்த
அதிகாரிகள் எேரமியாவிடம் மிகவும் ேகாபமாக
இருந்தனர். எேரமியாைவ அடிக்கும்படி அவர்கள்
கட்டைள ெகாடுத்தனர். பிறகு அவர்கள்
எேரமியாைவச் சிைறக்குள்ேபாட்டனர். சிைறயானது
ேயானத்தான் என்ற ெபயருைடயவன் வீட்டில்
இருந்தது. யூதாவின் ராஜாவுக்கு ேயானத்தான் ஒரு
எழுத்தாளனாக இருந்தான். ேயானத்தான் வீடு
சிைறயாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது. 16 அந்த ஜனங்கள்
எேரமியாைவ ேயானத்தானின் வீட்டின் அடியிலுள்ள
பள்ளத்திேல ேபாட்டனர். அந்த அைற ஆழமான
பள்ளத்திேல இருந்தது. எேரமியா அங்ேக நீண்ட
காலம் இருந்தான்.

17 பிறகு சிேதக்கியா ராஜா ஒரு ஆைள அனுப்பி
ராஜாவின் வீட்டிற்கு எேரமியாைவ அைழத்து வரச்
ெசய்தான். சிேதக்கியா எேரமியாவிடம், தனியாக
ேபசினான். அவன் எேரமியாவிடம்,
“கர்த்தரிடமிருந்து ஏதாவது வார்த்ைத
வந்திருக்கிறதா?” என்று ேகட்டான்.

18 எேரமியா, “ஆம். கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
வார்த்ைத வந்திருக்கிறது. சிேதக்கியா, பாபிேலான்
ராஜாவிடம் நீ ெகாடுக்கப்படுவாய்” என்று பதில்
ெசான்னான். பிறகு எேரமியா ராஜா
சிேதக்கியாவிடம், “நான் என்ன தவறு ெசய்ேதன்?
உனக்கு எதிராக நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்?
அல்லது உனது அதிகாரிகளுக்கு அல்லது எருசேலம்
ஜனங்களுக்கு எதிராக என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்?
என்ைன எதற்காகச் சிைறயிலிட்டாய்? 19

சிேதக்கியா ராஜாேவ, உனது தீர்க்கதரிசிகள்
இப்ெபாழுது எங்ேக? அந்தத் தீர்க்கதரிசிகள்
உன்னிடம் ெபாய்ையச் ெசான்னார்கள். அவர்கள்,

‘பாபிேலான் ராஜா உன்ைனேயா இந்த யூதா
ேதசத்ைதேயா தாக்கமாட்டான்’ என்றார்கள். 20

ஆனால், இப்ெபாழுது யூதாவின் ராஜாேவ நான்
ெசால்வைதக் ேகள். என் விண்ணப்பத்ைத
தயவுெசய்து ேகள். இதுதான் நான் ேகட்பது.
என்ைனத் திரும்ப எழுத்தாளனான ேயானாத்தானின்
வீட்டிற்கு அனுப்பேவண்டாம். நீர் என்ைன அங்கு
அனுப்பினால் நான் அங்ேக மரிப்ேபன்” என்று
ெசான்னான்.

21 எனேவ சிேதக்கியா ராஜா எேரமியாைவக்
காவற்சாைலயின் முற்றத்திேல ைவக்குமாறு
கட்டைளயிட்டான். அவனுக்குத் ெதருவிேல
அப்பஞ்சுடுகிறவர்களிடமிருந்து அப்பத்ைத வாங்கிக்
ெகாடுக்கச் ெசான்னான். நகரத்திேல அப்பம்
இருக்கும்வைர எேரமியாவிற்கு வாங்கிக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. எனேவ அப்படிேய எேரமியா
காவற் சாைலயின் முற்றத்திேல இருந்தான்.

எேரமியா தண்ணீர்க்குழியிேல ேபாடப்படுகிறான்

அரச அதிகாரிகளில் சிலர் எேரமியாவின்
பிரசங்கத்ைத ேகட்டனர். அவர்கள்,
மாத்தானின் குமாரனாகிய ெசப்பத்தியா,

பஸ்கூரின் குமாரனாகிய ெகதலியா, ெசேலமியாவின்
குமாரனாகிய யூகால், மல்கியாவின் குமாரனாகிய
பஸ்கூரும் ஆவார்கள். எேரமியா இச்ெசய்திைய
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ெசான்னான். 2

“இதுதான் கர்த்தர் ெசால்கிறது: ‘எருசேலமில்
வாழ்கிற ஒவ்ெவாருவரும் வாள் அல்லது பசி அல்லது
பயங்கரமான ேநாயால் மரிப்பார்கள். ஆனால்
பாபிேலானியப் பைடயிடம் சரண் அைடபவர்கள்
பிைழத்துக்ெகாள்வார்கள். அந்த ஜனங்கள் தாம்
உயிேராடு தப்பித்துக்ெகாள்வார்கள்.’ 3 இதுதான்
கர்த்தர் ெசால்கிறது: ‘இந்த எருசேலம் நகரமானது
பாபிேலான் ராஜாவின் பைடயிடம் உறுதியாகக்
ெகாடுக்கப்படும். அவன் இந்நகரத்ைதக்
ைகப்பற்றுவான்.’”

4 பிறகு அந்த அரச அதிகாரிகள் ஜனங்களுக்கு
எேரமியா ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தைதக் ேகட்டு
விட்டு சிேதக்கியா ராஜாவிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
ராஜாவிடம், “எேரமியா சாகடிக்கப்பட ேவண்டும்.
இந்த நகரத்தில் இன்னும் இருக்கிற வீரர்கைள
அவன் அைதரியப்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறான்.
எேரமியா தான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவற்றால்
ஒவ்ெவாருவைரயும்
அைதரியப்படுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறான். எேரமியா
நமக்கு நன்ைம நிகழ்வைத விரும்பவில்ைல. அவன்
எருசேலம் ஜனங்கைள அழித்து விட விரும்புகிறான்”
என்றனர்.

5 எனேவ, சிேதக்கியா ராஜா அந்த
அதிகாரிகளிடம், “எேரமியா உங்கள்
கட்டுபாட்டுக்குள் இருக்கிறான். உங்கைளத் தடுக்க
என்னால் எதுவும் ெசய்ய முடியாது” என்றான்.

6 எனேவ, அந்த அதிகாரிகள் எேரமியாைவக்
ெகாண்டுப்ேபாய் மல்கியாவின் தண்ணீர்க்குழியில்
அைடத்தனர். (மல்கியா ராஜாவின் குமாரன்). அந்த
தண்ணீர்க்குழி ஆலயப் பிரகாரத்தில் ராஜாவின்
காவலர்கள் தங்கும் இடத்தில் இருந்தது. அந்த
அதிகாரிகள் எேரமியாைவக் கயிற்றில் கட்டி
தண்ணீர்க்குழியில் இறக்கினார்கள். அந்த
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தண்ணீர்க்குழியில் தண்ணீர் எதுவுமில்ைல. ஆனால்
ேசறு மட்டுேம இருந்தது. எேரமியா ேசற்றுக்குள்
புைதந்தான்.

7 ஆனால், எெபத்ெமேலக் என்ற ெபயருைடயவன்
எேரமியாைவ தண்ணீர்க்குழியில் அைடத்தைதப்பற்றி
ேகள்விப்பட்டான். எெபத்ெமேலக்
எத்திேயாப்பியாவிலிருந்து வந்தவன். அவன்
ராஜாவின் வீட்டில் பிரதானியாக இருந்தான்.
சிேதக்கியா ராஜா ெபன்யமீன் வாசலில் இருந்தான்.
எனேவ எெபத்ெமேலக் ராஜாவின் வீட்ைட விட்டுப்
ேபாய் வாசலில் உள்ள ராஜாவிடம் ேபசப் ேபானான்.
8 எெபத்ெமேலக், “எனது பிரபுேவ, ராஜாேவ, அந்த
அதிகாரிகள் ெகட்ட வழியில் நடந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தீர்க்கதரிசி எேரமியாைவ ேமாசமாக
நடத்துகிறார்கள். அவர்கள் அவைன தண்ணீர்க்
குழியில் எறிந்துவிட்டனர். அங்ேகேய பட்டினியால்
மரிக்கவிடுவார்கள்” என்றான்.

10 பிறகு சிேதக்கியா ராஜா எத்திேதாப்பியனான
எெபத்ெமேலக்கிற்கு ஒரு கட்டைள ெகாடுத்தான்.
இதுதான் கட்டைள: “எெபத்ெமேலக், ராஜாவின்
வீட்டிலிருந்து மூன்று ேபைர உன்ேனாடு
அைழத்துக்ெகாள். ேபாய் எேரமியாைவ அவன்
மரிப்பதற்கு முன்பு தண்ணீர்க்குழியிலிருந்து ெவளிேய
எடு.”

11 எனேவ, எெபத்ெமேலக் ஆட்கைளத் தன்ேனாடு
அைழத்தான். ஆனால் முதலில் அவன் ராஜாவின்
வீட்டிலுள்ள சாமான் அைறக்குக் கீழுள்ள அைறக்குச்
ெசன்றான். அவன் கிழிந்த பைழய புடைவகைளயும்,
கந்ைதத் துணிகைளயும் எடுத்தான். பின்னர்
தண்ணீர்க் குழியில் அத்துணிகைளயும்
கயிறுகைளயும் இறக்கினான். 12

எத்திேதாப்பியனான எெபத்ெமேலக் எேரமியாவிடம்,
“இப்பைழயத் துணிகைளயும் கந்ைதத்துணிகைளயும்
உன் ைககளுக்குக் கீேழ கட்டிக் ெகாள். நாங்கள்
உன்ைன இழுக்கும்ேபாது இந்தத் துணிகைள
ைககளுக்கு இைடயில் அடங்க ைவத்துக்ெகாள்.
பிறகு, இந்தக் கயிறுகள் உன்ைன ேசதப்படுத்தாது”
எனேவ, எேரமியா எெபத்ெமேலக் ெசான்னபடிச்
ெசய்தான். 13 அம்மனிதர்கள் எேரமியாைவ
ெவளிேய எடுத்தனர். எேரமியா ஆலயப் பிரகாரத்தில்
காவல் சாைலயின் முற்றத்தில் தங்கினான்.

சிேதக்கியா எேரமியாவிடம் மீண்டும் சில
ேகள்விகைளக் ேகட்கிறான்

14 பிறகு, ராஜா சிேதக்கியா ஒருவைன தீர்க்கதரிசி
எேரமியாவிடம் அனுப்பினான். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் மூன்றாவது வாசலுக்கு அவன்
எேரமியாைவ அைழத்தான். பிறகு ராஜா, “எேரமியா,
நான் உன்னிடம் சிலவற்ைறக் ேகட்கப்ேபாகிேறன்.
என்னிடமிருந்து எதைனயும் மைறக்க ேவண்டாம்.
எல்லாவற்ைறயும் ேநர்ைமயாக எனக்குக் கூறு”
என்றான்.

15 எேரமியா சிேதக்கியாவிடம், “நான் உனக்குப்
பதில் ெசான்னால் நீ உண்ைமயில் என்ைனக்
ெகால்வாய். நான் உனக்கு அறிவுைரச் ெசான்னாலும்
நான் ெசால்வைத நீ ேகட்கமாட்டாய்” என்றான்.

16 ஆனால் சிேதக்கியா ராஜா இரகசியமாக
எேரமியாவிடம் ஒரு உறுதிெமாழி ெசய்து
ெகாடுத்தான். சிேதக்கியா, “கர்த்தர் நமக்கு ஜீவனும்
ஆத்துமாைவக் ெகாடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர்

ஜீவேனாடு இருப்பது எவ்வளவு உண்ைமேயா
அவ்வளவு உண்ைம நான் உன்ைனக்
ெகால்லமாட்ேடன் என்பதும், உன்ைனக் ெகால்ல
விரும்புகிற அந்த அதிகாரிகளிடம் உன்ைனக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்றும் நான் வாக்குறுதி
அளிக்கிேறன்” என்றான்.

17 பிறகு எேரமியா சிேதக்கியா ராஜாவிடம்,
“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர், கூறுகிறார், ‘நீ பாபிேலான் ராஜாவின்
அதிகாரிகளிடம் சரணைடந்தால் உனது வாழ்க்ைக
காப்பாற்றப்படும். எருசேலம் எரிக்கப்படாமல்
இருக்கும். நீயும் உனது குடும்பமும்
காக்கப்படுவீர்கள். 18 ஆனால் நீ சரணைடய
மறுத்தால், பிறகு பாபிேலானியப் பைடயிடம்
எருசேலம் ெகாடுக்கப்படும். அவர்கள் எருசேலைம
எரிப்பார்கள். நீ அவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க
முடியாது’” என்றான்.

19 ஆனால் ராஜா சிேதக்கியா எேரமியாவிடம்,
“ஆனால் நான் பாபிேலானியப் பைடயுடன் ஏற்கனேவ
ேசர்ந்துவிட்ட யூதாவின் ஆட்கைளப்பற்றிப்
பயப்படுகிேறன். வீரர்கள் என்ைன அந்த யூதாவின்
ஆட்களிடம் ெகாடுப்பார்கள் என்று நான்
பயப்படுகிேறன். அவர்கள் என்ைன ேமாசமாக நடத்தி
என்ைனத் தாக்குவார்கள்” என்றான்.

20 ஆனால் எேரமியா பதிலாக, “யூதாவின்
ஆட்களிடம் அவ்வீரர்கள் உன்ைனக்
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். சிேதக்கியா ராஜாேவ, நான்
என்ன ெசால்கிேறேனா அதன்படி கர்த்தருக்கு
கீழ்ப்படி. பிறகு எல்லாம் உனக்கு நன்ைமயாகும்.
உனது வாழ்வு காப்பாற்றப்படும். 21 ஆனால்
பாபிேலானிய பைடக்குச் சரணைடய மறுத்தால்,
கர்த்தர் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்பைதக்
காட்டியிருக்கிறார். இதுதான் கர்த்தர் எனக்குச்
ெசான்னது. 22 யூதா ராஜாவின் வீட்டில்
விடப்பட்டுள்ள ஸ்திரீகள் எல்லாம் ெவளிேய
ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். அவர்கள் பாபிேலான்
ராஜாவின் முக்கிய அதிகாரிகளிடம்
ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். உங்கள் ஸ்திரீகள் ஒரு
பாடலால் பரிகாசம் ெசய்வார்கள். இதுதான்
அப்ெபண்கள் ெசால்வது:
“உங்கள் நல்ல நண்பர்கள் உனக்கு தந்திரம்
ெசய்தார்கள்.
தீயக் காரியங்கைள ெசய்யும்படி உன்ைன

மாற்றுகின்றனர்.
உங்கள் கால்கள் ேசற்றில் சிக்கிக்ெகாண்டன.
பின்னர் உன்ைன தன்னந்தனிேய அவர்கள்

விட்டுவிட்டனர்.”
23 “உன் மைனவிகளும் குழந்ைதகளும் ெவளிேய
ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். அவர்கள் பாபிேலானியப்
பைடயிடம் ெகாடுக்கப்படுவார்கள். நீங்கள்
பாபிேலான் பைடயிடமிருந்து தப்பிக்க முடியாது. நீ
பாபிேலான் ராஜாவால் ைகப்பற்றப்படுவாய்.
எருசேலம் எரிக்கப்படும்” என்றான்.

24 பிறகு சிேதக்கியா எேரமியாவிடம், “நீ
எவரிடமும் நான் உன்ேனாடு ேபசிேனன் என்று
ெசால்ல ேவண்டாம். நீ அவ்வாறு ெசய்தால் நீ
மரிப்பாய். 25 அந்த அதிகாரிகள் நான் உன்னிடம்
ேபசியைதக் கண்டுப்பிடித்துவிடலாம். பிறகு அவர்கள்
உன்னிடம் வந்து, ‘எேரமியா, நீ ராஜா
சிேதக்கியாவிடம் என்ன ெசான்னாய் என்பைத
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எங்களிடம் கூறு. ராஜா சிேதக்கியா உன்னிடம்
என்ன ெசான்னான் என்பைதயும் எங்களிடம் கூறு.
எங்கேளாடு ேநர்ைமயாக இருந்து எல்லாவற்ைறயும்
ெசால் அல்லது நாங்கள் உன்ைனக் ெகால்ேவாம்’
என்று ெசால்வார்கள். 26 அவர்கள் இதைன
உன்னிடம் ெசான்னால், அவர்களிடம் ெசால், ‘நான்
ராஜாவிடம் மீண்டும் என்ைன ேயானத்தானின்
வீட்டின் அடியில் உள்ள பள்ளத்திற்குள்
அனுப்பேவண்டாம். நான் அங்ேக திரும்பப்ேபானால்
நான் மரித்துவிடுேவன்’” என்று
ெகஞ்சிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

27 இது நிகழ்ந்தது. அந்த அரச அதிகாரிகள்
எேரமியாவிடம் ேகள்விகள் ேகட்க வந்தனர். ராஜா
என்ன பதில் ெசால்லேவண்டும் என்று
கட்டைளயிட்டிருந்தாேனா அதைனேய ெசான்னான்.
பிறகு எேரமியாைவ அந்த அதிகாரிகள் தனிேய
விட்டனர். எவரும் எேரமியாவும் ராஜாவும் என்ன
ேபசினார்கள் என்று ேகட்கவில்ைல.

28 எனேவ எேரமியா ஆலய பிரகாரத்தின் காவல்
அைறயில் எருசேலம் ைகப்பற்றப்படும்வைர
இருந்தான்.

எருசேலமின் வீழ்ச்சி

எருசேலம் ைகப்பற்றப்பட்டது
இப்படித்தான்: யூதாவின் ராஜா
சிேதக்கியாவின் ஒன்பதாவது ஆண்டின்

பத்தாவது மாதத்தில் பாபிேலானின் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு எதிராகத் தனது
முழுப்பைடயுடன் புறப்பட்டான். அந்நகைரத்
ேதாற்கடிக்க முற்றுைகயிட்டனர். 2 சிேதக்கியாவின்
பதிெனான்றாவது ஆண்டின் நாலாவது மாதத்தின்
ஒன்பதாவது நாளில் எருசேலமின் சுவர்
உைடக்கப்பட்டது. 3 பிறகு பாபிேலான் ராஜாவின்
அதிகாரிகள் எருசேலம் நகருக்குள் வந்தனர்.
அவர்கள் உள்ேள வந்து மத்திய வாசலில்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டனர். அந்த அதிகாரிகளின்
ெபயர்கள் இைவ: ெநர்கல் சேரத்ேசர், சம்கார்
ேநேபா மாவட்டத்து ஆளுநர், ஒரு மிக உயர்ந்த
அதிகாரி, ெநேபாசர்ேசகிம், இன்ெனாரு உயர்
அதிகாரி மற்றும் பல்ேவறு முக்கிய அதிகாரிகளும்
இருந்தனர்.

4 யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா பாபிேலான்
அதிகாரிகைளப் பார்த்தான். அவன் தனது பைட
வீரர்கேளாடு ஓடிப்ேபானான். அவர்கள் இரவில்
எருசேலைம விட்டனர். அவர்கள் ராஜாவின்
ேதாட்டத்தின் வழியாகச் ெசன்றனர். இரண்டு
சுவர்களுக்கு இைடயில் இருந்த வாசல் வழியாகச்
ெசன்றனர். பிறகு அவர்கள் வனாந்தரத்ைத ேநாக்கிப்
ேபானார்கள். 5 பாபிேலானியப் பைட
சிேதக்கியாைவயும் அவேனாடு ெசன்ற வீரர்கைளயும்
துரத்தியது. எரிேகாவின் சமெவளியில் அவர்கள்
சிேதக்கியாைவப் பிடித்தனர். அவைன பாபிேலான்
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாண்டுேபானார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆமாத்
ேதசத்து ரிப்லா பட்டணத்தில் இருந்தான். அந்த
இடத்தில் ேநபுகாத்ேநச்சார் சிேதக்கியாைவ என்ன
ெசய்யலாம் என்று முடிவு ெசய்தான். 6 அங்ேக ரிப்லா
பட்டணத்தில், பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியாவின்
குமாரைன சிேதக்கியா பார்க்கும்ேபாேத

ெகான்றான். ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவின் அரச
அதிகாரிகைள சிேதக்கியா
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத ெகான்றான். 7

பிறகு, ேநபுகாத்ேநச்சார் சிேதக்கியாவின் கண்கைள
குருடாக்கினான். அவனுக்கு ெவண்கலச்
சங்கிலிையப் ேபாட்டு பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுப்ேபானான்.

8 பாபிேலான் பைடயானது ராஜாவின் வீட்ைடயும்
எருசேலம் ஜனங்களின் வீட்ைடயும் ெநருப்பிட்டனர்.
அவர்கள் எருசேலமின் சுவர்கைள உைடத்தனர். 9

ேநபுசராதான் பாபிேலானிய ராஜாவின் சிறப்புக்
காவலர்களின் தளபதியாக இருந்தான். எருசேலமில்
மீதியிருந்த ஜனங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டுேபாய்
சிைறயிலிட்டான். அவர்கைளப் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுப்ேபானான். ஏற்கனேவ, அவனிடம்
சரணைடந்த எருசேலம் ஜனங்கைளயும்
ைகதிகளாக பாபிேலானுக்கு ெகாண்டுப்ேபானான்.
10 ஆனால் சிறப்புக் காவலர்களின் தளபதியான
ேநபுசராதான் யூதாவின் சில ஏைழ ஜனங்கைள
விட்டுவிட்டுச் ெசன்றான். அந்த ஜனங்கள்
ெசாந்தமாக எதுவும் இல்லாதவர்கள். எனேவ, அந்த
நாளில் ேநபுசராதான் அவ்ேவைழ ஜனங்களுக்குத்
திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் வயல்கைளயும்
ெகாடுத்தான்.

11 ஆனால், ேநபுகாத்ேநச்சார் ேநபுசராதானுக்கு
எேரமியாைவப்பற்றி சில கட்டைளகைளக்
ெகாடுத்தான். ேநபுசராதான் ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
சிறப்புக் காவலர்களின் தைலவன். இைவதான்
கட்டைளகள்: 12 “எேரமியாைவக் கண்டுபிடி.
அவைன கவனித்துக் ெகாள். அவைனத் தாக்காேத.
அவன் என்ன ேகட்கிறாேனா அவற்ைறக் ெகாடு.”

13 எனேவ ராஜாவின் சிறப்புக் காவலர்
தளபதியான ேநபுசராதான், பாபிேலானின்
தைலைமப் பைட அதிகாரியான ேநபுசராதாைனயும்
ஒரு உயர் அதிகாரியான ெநர்கல்சேரத்ேசைரயும்
மற்றும் மற்றப் பைட அதிகாரிகைளயும்
எேரமியாைவத் ேதட அனுப்பினான். 14 அவர்கள்
எேரமியாைவக் கண்டனர். ஆலய முற்றத்திலிருந்து
யூதா ராஜாவின் காவலரிடமிருந்து ெவளிேய
எடுத்தனர். பாபிேலானது பைடயின் அவ்வதிகாரிகள்
எேரமியாைவ ெகதலியாவினிடம் ஒப்பைடத்தனர்.
ெகதலியா அகிக்காமின் குமாரன். அகிக்காம்
சாப்பானுைடய குமாரன். ெகதலியா எேரமியாைவ
வீட்டிற்குத் திரும்பக் ெகாண்டுப்ேபாகும்
கட்டைளகைளப் ெபற்றிருந்தான். எனேவ, எேரமியா
வீட்டிற்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டான். அவன் தன்
ெசாந்த மனிதர்கேளாடு தங்கினான்.

எெபத்ெமேலக்குவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
ெசய்தி

15 எேரமியா ஆலயப் பிரகாரத்தில் காவலர்
பாதுகாப்பில் இருந்தேபாது கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத அவனுக்கு வந்தது. 16 “எேரமியா, ேபாய்
எத்திேயாப்பியனான எெபத்ெமேலக்குவிடம் இைதச்
ெசால்! ‘இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார். மிக விைரவில்
எருசேலம் நகைரப்பற்றி நான் ெசான்ன ெசய்திகள்
உண்ைமயாகும்படிச் ெசய்ேவன். எனது ெசய்தி
ேபரழிவின் மூலேம உண்ைமயாகுேம தவிர
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நல்லவற்றின் மூலம் அன்று. நீ உனது ெசாந்தக்
கண்களால் அது உண்ைமயாவைத பார்ப்பாய். 17

ஆனால், அந்நாளில் எெபத்ெமேலக்ேக நான்
உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். ‘நீ பயப்படுகிற ஜனங்களிடம்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாய். 18 நான் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன். எெபத்மேலக்ேக, நீ வாளால்
மரிக்கமாட்டாய். ஆனால் நீ தப்பித்து வாழ்வாய். இது
நிகழும். ஏெனன்றால் நீ என்னிடம் நம்பிக்ைக
ைவத்தாய்’” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

எேரமியா விடுதைல ெசய்யப்படல்

ராமா நகரத்தில் எேரமியா விடுதைல
ெசய்யப்பட்டப் பிறகு கர்த்தரிடமிருந்து
வார்த்ைத வந்தது. ேநபுசராதான் எனும்

பாபிேலானிய ராஜாவின் சிறப்புக் காவலாளிகளின்
தளபதி ராமா நகரில் எேரமியாைவக் கண்டான்.
எேரமியா சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான்.
அவன் எருசேலம் மற்றும் யூதாவின் ைகதிகளுக்கு
இைடயில் இருந்தான். அக்ைகதிகள்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபாவதற்காக
இருந்தனர். 2 தளபதியான ேநபுசராதான்
எேரமியாைவக் கண்டதும் அவனிடம் ேபசினான்.
அவன், “எேரமியா, உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்த
இடத்துக்கு இப்ேபரழிவு வரும் என்று ஏற்கனேவ
அறிவித்திருக்கிறார். 3 கர்த்தர், தான் ெசய்ேவன்
என்று ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்திருக்கிறார். இப்ேபரழிவு நடந்தது.
ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்களாகிய நீங்கள்
கர்த்தருக்கு எதிராக பாவம் ெசய்து
கீழ்ப்படியவில்ைல. 4 ஆனால் இப்ேபாது, எேரமியா,
நான் உன்ைன விடுதைல ெசய்கிேறன். நான் உனது
மணிக்கட்டுகளிலிருந்து சங்கிலிகைள எடுத்து
விடுேவன். நீ என்ேனாடு பாபிேலானுக்கு வர
விரும்பினால் நான் உன்ைன நன்றாக கவனித்துக்
ெகாள்ேவன். ஆனால், நீ என்ேனாடு வர
விரும்பவில்ைல என்றால் வரேவண்டாம். பார், நாடு
முழுவதும் உனக்காகத் திறந்திருக்கிறது. நீ
விரும்புகிற எங்கு ேவண்டுமானாலும் ேபாகலாம். 5

அல்லது சாப்பானின் குமாரனான அகிக்காமின்
குமாரனான ெகதலியாவிடம் திரும்பிப் ேபாகலாம்.
பாபிேலான் ராஜா ெகதலியாைவ யூதாவின்
நகரங்களுக்கு ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். ேபாய்
ஜனங்களுக்கிைடயில் ெகதலியாேவாடு வாழு.
அல்லது நீ விரும்புகிற எந்த இடத்துக்கும்
ேபாகலாம்” என்று ெசான்னான்.
பிறகு ேநபுசராதான் எேரமியாவிற்கு ெகாஞ்சம்
உணவும் பரிசுப் ெபாருட்களும் ெகாடுத்து
ேபாகச்ெசய்தான். 6 எனேவ, எேரமியா அகீக்காமின்
குமாரனான ெகதலியாவிடம் மிஸ்பாவுக்குப்
ேபானான். எேரமியா ெகதலியாேவாடு, யூதா
ேதசத்தில் விடப்பட்டுள்ள ஜனங்கேளாடு தங்கினான்.

ெகதலியாவின் குறுகிய ஆட்சி
7 எருசேலம் அழிக்கப்பட்டேபாது, யூதாவின்
பைடயிலுள்ள சில வீரர்களும் அதிகாரிகளும்
அவர்களுைடய ஆட்களும் அத்திறந்த நாட்டிேலேய,
விடுபட்டனர். அந்த வீரர்கள், அகீக்காமின்

குமாரனான ெகதலியாைவப் பாபிேலான் ராஜா
ேதசத்தில் விடுப்பட்டுள்ளவர்களின் ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளைத அறிந்தனர். விடுப்பட்டுள்ள
ஜனங்களில் ஆண்கள், ெபண்கள், சிறுவர்கள் என
ஏைழகளாக இருந்தனர். இவர்கள் ைகதிகளாகப்
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்படாமல்
இருந்தனர். 8 எனேவ அவ்வீரர்கள் மிஸ்பாவிலுள்ள
ெகதலியாவிடம் வந்தனர். அவ்வீரர்கள்:
ெநத்தானியாவின் குமாரனான இஸ்மேவல்,
ேயாகனான், அவனுைடய சேகாதரன் ேயானத்தான்,
கேரயாவின் குமாரர்கள், தன் கூேமத்தின்
குமாரனான ெசராயா, ெநத்ேதாபாத் உரின்
எப்பாயின் குமாரர்கள், மாகாத்தியாைவ
சார்ந்தவனின் குமாரன் ெயசனியா, மற்றும்
அவர்கேளாடு இருந்த மனிதர்கள்.

9 சாப்பானின் குமாரனான அகிக்காமின்
குமாரனான ெகதலியா, வந்த வீரர்களும்
அவர்கேளாடு வந்தவர்களும் பாதுகாப்ைப
உணருமாறு பிரமாணம் ெசய்தான். ெகதலியா
ெசான்னது இதுதான்: “வீரர்களாகிய நீங்கள்,
பாபிேலானிய ஜனங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய
பயப்படேவண்டாம். இந்நாட்டில் குடியிருந்து,
பாபிேலானிய ராஜாவுக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள்.
நீங்கள் இைதச் ெசய்தால் எல்லாம் நல்லபடியாக
இருக்கும். 10 நானும் மிஸ்பாவில் வாழ்ேவன். நான்
உங்களுக்காக இங்ேக வந்த கல்ேதயரிடம்
ேபசுேவன். நீங்கள் அந்த ேவைலைய எனக்கு
விட்டுவிடுங்கள். நீங்கள் திராட்ைசகைள அறுவைட
ெசய்ய ேவண்டும். ேகாைடப் பழங்கைளயும்,
எண்ெணையயும் எடுக்க ேவண்டும். நீங்கள் எைத
அறுவைட ெசய்கிறீர்கேளா அவற்ைற உங்கள்
ேசமிப்பு ஜாடிகளில் ேபாட்டு ைவயுங்கள். உங்கள்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ள நகரங்களில் வாழுங்கள்.”
11 ேமாவாப், அம்ேமான், ஏேதாம் மற்றும் மற்ற
நாடுகளில் உள்ள அைனத்து யூதா ஜனங்களும்
பாபிேலான் ராஜா யூதா ேதசத்தில் யூதா ஜனங்கள்
சிலைர விட்டுவிட்டுப் ேபாயிருக்கிறான் என்று
ேகள்விப்பட்டனர். பாபிேலான் ராஜா சாப்பானின்
குமாரனான அகிக்காமின் குமாரனான
ெகதலியாைவ அவர்களின் ஆளுநாரகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருப்பைதப்பற்றியும் ேகள்விப்பட்டனர்.
12 அந்த ஜனங்கள் இச்ெசய்திகைளக்
ேகள்விப்பட்டதும் அவர்கள் யூதா ேதசத்திற்கு
வந்தனர். அவர்கள் சிதறிக்கிடந்த நாடுகளில்
இருந்து மிஸ்பாவிலுள்ள ெகதலியாவிடம் திரும்பி
வந்தனர். எனேவ அவர்கள் திரும்பி வந்து திராட்ைச
அறுவைடையயும் ேகாைடப் பழங்கைளயும்
ேசகரித்தனர்.

13 கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானும் மற்ற
எல்லா யூதா பைடயின் அதிகாரிகளும் திறந்த
நாட்டிலுள்ள அைனவரும் ெகதலியாவிடம் வந்தனர்.
ெகதலியா மிஸ்பா பட்டணத்தில் இருந்தான். 14

ேயாகனானும் அவேனாடிருந்த அதிகாரிகளும்
ெகதலியாவிடம் ெசான்னார்கள். “அம்ேமானிய
ஜனங்களின் ராஜாவாகிய பாலிஸ் உன்ைனக்
ெகால்ல விரும்புகிறான் என்பது உனக்குத்
ெதரியுமா? அவன் ெநத்தானியாவின் குமாரனான
இஸ்மேவைல அனுப்பியிருக்கிறான்.” ஆனால்
அகிக்காமின் குமாரனான ெகதலியா அவர்கைள
நம்பவில்ைல.
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15 பிறகு கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனான்
மிஸ்பாவில் ெகதலியாவிடம் தனியாகப் ேபசினான்.
ேயாகனான் ெகதலியாவிடம், “நான் ேபாய்
ெநத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மேவைலக்
ெகால்லட்டுமா? இைதப்பற்றி எவரும் அறிந்துக்
ெகாள்ளமாட்டார்கள். இஸ்மேவல் உன்ைனக்
ெகால்லும்படி விடக்கூடாது. அது மீண்டும் உன்ைனச்
சுற்றியுள்ள அைனத்து யூதா ஜனங்கைளயும் பல்ேவறு
நாடுகளுக்குச் சிதறும்படிச் ெசய்யும். அதாவது
யூதாவின் சில மீந்தவர்களும் அழியும்படி ேநரும்”
என்றான்.

16 ஆனால், அகிக்காமின் குமாரனான ெகதலியா
கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானிடம்,
“இஸ்மேவைலக் ெகால்லாேத. நீ
இஸ்மேவைலப்பற்றிச் ெசால்வது எல்லாம் உண்ைம
அல்ல” என்றான்.

ஏழாவது மாதத்தில், ெநத்தானியாவின்
குமாரனான இஸ்மேவல் அகிக்காமின்
குமாரனான ெகதலியாவிடம் வந்தான்.

(ெநத்தானியா எலிசாமாவின் குமாரன்.) இஸ்மேவல்
அவனது பத்து ஆட்கேளாடு வந்தான். அந்த ஆட்கள்
மிஸ்பா பட்டணத்துக்கு வந்தனர். இஸ்மேவல் அரச
குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினன். அவன் யூதா
ராஜாவிடம் ஒரு அதிகாரியாக இருந்தவன்.
இஸ்மேவலும் அவனது ஆட்களும் ெகதலியாேவாடு
உணவு உண்டனர். 2 அவர்கள் ேசர்ந்து
உண்ணும்ெபாழுது, இஸ்மேவலும் அவேனாடு வந்த
பத்துேபரும் தீடீெரன்று எழுந்து அகிக்காமின்
குமாரனான ெகதலியாைவ வாளால் ெகான்றனர்.
ெகதலியா பாபிேலான் ராஜாவால் யூதாவின்
ஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். 3

இஸ்மேவல், ெகதலியாேவாடு மிஸ்பாவில் இருந்த
மற்ற ஜனங்கைளயும் ெகான்றுவிட்டான். இஸ்மேவல்
ெகதலியாேவாடு இருந்த பாபிேலானிய
வீரர்கைளயும் ெகான்றான்.

4 ெகதலியா ெகாைல ெசய்யப்பட்ட
அந்நாளுக்குப் பிறகு, 80 ேபர் மிஸ்பாவுக்கு வந்தனர்.
அவர்கள் தானியக் காணிக்ைககைளயும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். அந்த 80 ேபரும் தங்கள்
தாடிகைள சிைரத்திருந்தனர், தம் ஆைடகைளக்
கிழித்திருந்தனர், தம்ைமத்தாேம
காயப்படுத்தியிருந்தனர். அவர்கள் சீேகம், சீேலா,
சமாரியா ஆகிய இடங்களிலிருந்து வந்தனர்.
அவர்களில் எவருக்கும் ெகதலியா ெகாைல
ெசய்யப்பட்டது ெதரியாது. 6 இஸ்மேவல் மிஸ்பாைவ
விட்டு அந்த 80 ேபைரயும் சந்திக்கப் ேபானான்.
அவர்கைளச் சந்திக்க நடந்துப் ேபாகும்ேபாது அவன்
அழுதான். இஸ்மேவல் அந்த 80 ேபைரயும் சந்தித்து
அவர்களிடம், “என்ேனாடு வந்து அகிக்காமின்
குமாரனான ெகதலியாைவச் சந்தியுங்கள்” என்றான்.
7 அந்த 80 ேபரும் அவேனாடு மிஸ்பாவுக்குச்
ெசன்றனர். பிறகு இஸ்மேவலும் அவனது ஆட்களும்
அந்த 80 ேபைரக் ெகான்று அந்த 80 ேபரின்
உடல்கைளயும் ஆழமான ஒரு குழிக்குள் ேபாடத்
துவங்கினார்கள். 8 ஆனால் அவர்களுள் 10 ேபர்
இஸ்மேவலிடம், “எங்கைளக் ெகால்லாேத.
எங்களிடம் ேகாதுைமயும் பார்லியும் உள்ளன.
எங்களிடம் எண்ெணயும் ேதனும் உள்ளன. நாங்கள்
அவற்ைற வயல்களில் மைறத்து ைவத்துள்ேளாம்.

அவற்ைற உனக்குக் ெகாடுக்க விரும்புகிேறாம்”
என்றனர். எனேவ இஸ்மேவல் அந்தப் பத்துப்
ேபைரயும் தனியாக விட்டுவிட்டான். அவன்
அவர்கைள மற்றவர்கேளாடு ெகால்லவில்ைல. 9

(அந்த அகழி மிகப் ெபரியது. இது ஆசா என்னும்
யூதா ராஜாவால் கட்டப்பட்டது. ஆசா ராஜா இந்த
அகழிையக் கட்டினான். எனேவ ேபார்க் காலங்களில்
அதில் தண்ணீர் இருக்கும். இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய
பாஷாவிடமிருந்து நகரத்ைதக் காப்பாற்ற இதைனச்
ெசய்தான். இது நிரம்பும்வைர இஸ்மேவல் மரித்த
உடல்கைளப் ேபாட்டான்.)

10 இஸ்மேவல், மிஸ்பா நகரத்தில் இருந்த
அைனத்து ஜனங்கைளயும் ைகப்பற்றினான். பின்னர்
அம்ேமானியர் வாழ்ந்த நகரத்ைத கடக்கப்
புறப்பட்டான். அவர்களில் ராஜாவின் குமாரத்திகளும்
மற்ற விடுபட்ட மனிதர்களும் இருந்தனர். இவர்கைள
ெகதலியா கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி
ேநபுசாராதானால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.
ேநபுசராதான், பாபிேலான் ராஜாவின் சிறப்புக்
காவல் பைடயின் தளபதி.

11 கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானும்
அவேனாடு இருந்த பைட அதிகாரிகளும் இஸ்மேவல்
ெசய்த அைனத்து ெகட்டச் ெசயல்கைளப்பற்றியும்
ேகள்விப்பட்டனர். 12 எனேவ ேயாகனானும் பைட
அதிகாரிகளும் பல ஆட்களும் ெநத்தானியாவின்
குமாரனான இஸ்மேவேலாடு சண்ைடயிடப்
ேபானார்கள். அவர்கள் கிபிேயான் நகரத்திலுள்ள
ெபருங்குளத்து தண்ணீர் அருகில்
அவைனப்பிடித்தனர். 13 இஸ்மேவலால் ைகது
ெசய்யப்பட்டவர்கள் ேயாகனாைனயும் அவேனாடு
இருந்த பைட அதிகாரிகைளயும் பார்த்தனர். அந்த
ஜனங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடந்தனர். 14 பிறகு
இஸ்மேவலால் சிைற பிடிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் கேரயாவின் குமாரனான
ேயாகனானிடம் ஓடிச் ெசன்றனர். 15 ஆனால்
இஸ்மேவலும் அவனது எட்டு ஆட்களும்
ேயாகனானிடமிருந்து தப்பித்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் அம்ேமானிய ஜனங்களிடம்
ஓடிப்ேபானார்கள்.

16 எனேவ, கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானும்
அவனது பைடயதிகாரிகளும் ைகதிகைள
விடுவித்தனர். இஸ்மேவல் ெகதலியாைவக் ெகாைல
ெசய்திருந்தான். மிஸ்பாவிலுள்ள ஜனங்கைளக்
ைகப்பற்றியிருந்தான். மீதியிருந்தவர்களில் வீரர்கள்,
ெபண்கள், குழந்ைதகள், சைப அதிகாரிகள் என
இருந்தனர். ேயாகனான் அவர்கைள கிபிேயான்
நகரிலிருந்து திரும்பக் ெகாண்டு வந்தான்.

எகிப்திற்குத் தப்பித்தல்
17 ேயாகனானும் மற்றப் பைட அதிகாரிகளும்
கல்ேதயர்களுக்கு பயந்தனர். பாபிேலானின் ராஜா
ெகதலியாைவ யூதாவின் ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தான். ஆனால் இஸ்மேவல்
ெகதலியாைவக் ெகாைல ெசய்துவிட்டான்.
ேயாகனான், கல்ேதயர்கள் ேகாபமாக இருப்பார்கள்
என்று அஞ்சினான். எனேவ அவர்கள் எகிப்துக்கு
ஓடிப்ேபாக முடிவு ெசய்தனர். எகிப்துக்குப் ேபாகும்
வழியில் அவர்கள் ெகருத்கிம்காமினில்
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தங்கினார்கள். ெகருத்கிம்காமின் ெபத்ேலகம்
நகருக்கு அருகில் இருக்கிறது.

அவர்கள் ெகருத் கிம்காமினில் இருக்கும்
ேபாது, ேயாகனானும் ஓசாயாவின்
குமாரனான ெயசனியாவும் தீர்க்கதரிசி

எேரமியாவிடம் ெசன்றனர். எல்லாப் பைட
அதிகாரிகளும் ேயாகனான் மற்றும் ெயசனியாவுடன்
ெசன்றனர். முக்கியத்துவம் குைறந்த ஜனங்களில்
இருந்து முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள் வைர
அைனத்து ஜனங்களும் எேரமியாவிடம் ெசன்றனர். 2

அந்த ஜனங்களைன வரும் எேரமியாவிடம்,
“எேரமியா, நாங்கள் என்ன ெசால்கிேறாம் என்பைத
தயவுெசய்துக் ேகளும். யூதாவின் வம்சத்திலிருந்து
தப்பிப் பிைழத்த இந்த ஜனங்களுக்காக உமது
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யும். எேரமியா,
எங்களில் நிைறய ேபர் மீதியாக இருக்கவில்ைல
என்பைத நீர் பார்க்கமுடியும். ஒரு காலத்தில்
நாங்கள் ஏராளமாக இருந்ேதாம். 3 எேரமியா,
நாங்கள் எங்ேக ேபாக ேவண்டும், நாங்கள் என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று உமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
என்ன கூறுகிறார் என்று கர்த்தரிடம்
ெஜபம்ெசய்துக்ேகளும்” என்றனர்.

4 பிறகு, எேரமியா தீர்க்கதரிசி, “நான் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்
என்பைதப் புரிந்துக்ெகாள்கிேறன். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடி நான் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்கிேறன். கர்த்தர் ெசால்கிற
எல்லாவற்ைறயும் நான் உங்களுக்குச் ெசால்ேவன்.
நான் உங்களிடமிருந்து எைதயும்
மைறக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

5 பிறகு, அந்த ஜனங்கள் எேரமியாவிடம்,
“நாங்கள், உமது ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்னபடி
ெசய்யாவிட்டால், பிறகு கர்த்தேர எங்களுக்கு
எதிரான உண்ைமயான நம்பிக்ைகயுள்ள சாட்சியாக
இருப்பார் என்று நம்புேவாம். உமது ேதவனாகிய
கர்த்தர் நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லேவ உம்ைம அனுப்பியுள்ளார் என
அறிகிேறாம். 6 நாங்கள் அச்ெசய்திைய
விரும்புகிேறாமா அல்லது அச்ெசய்திைய
விரும்பவில்ைலயா என்பது ஒரு ெபாருட்டன்று. நமது
ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு நாங்கள் அடிபணிேவாம்.
நாங்கள் உம்ைம எங்களுக்கான ெசய்திைய
அறியேவ அனுப்புகிேறாம். அவர் என்ன
ெசால்கிறாேரா அதற்கு நாங்கள் அடிபணிேவாம்.
பிறகு எங்களுக்கு நல்லைவ நடக்கும். ஆம் நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு அடிபணிேவாம்”
என்றனர்.

7 பத்து நாட்கள் முடிந்ததும், கர்த்தரிடமிருந்து
ெசய்தி எேரமியாவிற்கு வந்தது. 8 பிறகு எேரமியா,
கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனாைனயும்
அவனுடனிருந்த பைட அதிகாரிகைளயும் ேசர்ந்து
அைழத்தான். எேரமியா, முக்கியத்துவம் குைறந்த
ஆட்களிலிருந்து முக்கியத்துவம் மிகுந்த
ஆட்கள்வைர அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அைழத்தான். 9 பிறகு அவர்களிடம் எேரமியா,
“இஸ்ரேவலர்களின் ேதவனாகிய ஆண்டவர் கூறுவது
இதுதான், நீங்கள் என்ைன அவரிடம் அனுப்பினீர்கள்.
நான் ேதவேனாடு வழக்காடி நான் அவரிடத்தில்
நீங்கள் ேகட்க விரும்பியைத ேகட்ேடன். கர்த்தர்
ெசால்கிறது இதுதான். 10 ‘ஜனங்களாகிய நீங்கள்

யூதாவில் தங்கினால் நான் உங்கைளப்
பலமுள்ளவர்களாகச் ெசய்ேவன். நான் உங்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். நான் உங்கைள நடுேவன். நான்
உங்கைளத் தள்ளமாட்ேடன். நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், நான் உங்களுக்கு
ஏற்படுத்திய பயங்கரமான ெசயல்களுக்காக
வருத்தப்படுகிேறன். 11 இப்ேபாது நீங்கள்
பாபிேலான் ராஜாவுக்குப் பயப்படுகிறீர்கள். ஆனால்
பாபிேலான் ராஜாவுக்கு நீங்கள் பயப்பட ேவண்டாம்’
இதுதான் கர்த்தருைடய வார்த்ைத, ‘ஏெனன்றால்
நான் உங்களுடன் இருக்கிேறன். நான் உங்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான் உங்கைள விடுவிப்ேபன். நான்
உங்கைள அவனுைடய ைககளிலிருந்து
தப்புவிப்ேபன். 12 நான் உங்களிடம் தயவாய்
இருப்ேபன். பாபிேலானின் ராஜாவும் உங்கைள
இரக்கத்ேதாடு நடத்துவான். அவன் உங்கைள
திரும்பவும் உங்கள் நாட்டுக்குக் ெகாண்டு வருவான்.’
13 ஆனால் நீங்கள், ‘நாங்கள் யூதாவில்
தங்கமாட்ேடாம்’ என்று ெசால்லலாம். அவ்வாறு
நீங்கள் ெசான்னால் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு அடிபணிய மறுக்கிறீர்கள். 14 நீங்கள்,
‘இல்ைல. நாங்கள் ேபாய் எகிப்தில் வாழ்ேவாம்.
எகிப்திேல நாங்கள் ேபாரினிமித்தமாக
கவைலப்படமாட்ேடாம். நாங்கள் எக்காளத்தின்
சத்தத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடாம். எகிப்தில் நாங்கள்
பசிேயாடு இருக்கமாட்ேடாம்’ என்று ெசால்லலாம்.
15 நீங்கள் அவ்வாறு ெசான்னால், பிறகு கர்த்தர்
ெசால்லும் வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். யூதாவில்
உயிர் பிைழத்தவர்கேள ேகளுங்கள். இதுதான்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நீங்கள் எகிப்துக்குப் ேபாய் வாழ
ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்தால் பிறகு இைவ
எல்லாம் நிகழும். 16 நீங்கள் ேபாரின் வாளுக்கு
அஞ்சுகிறீர்கள். ஆனால் இது அங்ேக உங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும். நீங்கள் பசிையப் பற்றி
கவைலப்படுகிறீர்கள். ஆனால் எகிப்தில் நீங்கள்
பசிேயாடு இருப்பீர்கள். நீங்கள் அங்ேக மரிப்பீர்கள்.
17 எகிப்துக்குச் ெசல்லேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்த ஒவ்ெவாருவரும் வாள் அல்லது பசி அல்லது
பயங்கர ேநாயால் மரிப்பார்கள். எகிப்துக்குப் ேபாகிற
ஒருவனும் உயிர் பிைழக்கமாட்டான். நான்
அவர்களுக்குக் ெகாண்டு வருகிற
பயங்கரமானவற்றிலிருந்து ஒருவன் கூட
தப்பிக்கமாட்டான்.’

18 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘எருசேலமிற்கு
எதிராக ேகாபத்ைத நான் காண்பித்ேதன்.
எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கைள நான்
தண்டித்ேதன். அேத வழியில் எகிப்திற்குச் ெசல்கிற
ஒவ்ெவாருவரிடமும் எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். மற்றவர்களுக்குத் தீைம
ஏற்படுவைதப்பற்றி ஜனங்கள் ேபசும்ேபாது உங்கைள
சான்றாகக் காட்டுவார்கள். நீங்கள் ஒரு சாப
வார்த்ைதப்ேபான்று ஆவீர்கள். ஜனங்கள் உங்கைள
எண்ணி அவமானம் அைடவார்கள். ஜனங்கள்
உங்கைள நிந்திப்பார்கள். நீங்கள் யூதாைவ மீண்டும்
பார்க்கமாட்டீர்கள்.’

19 “யூதாவில் உயிர் பிைழத்தவர்கேள, கர்த்தர்
உங்களுக்கு, ‘எகிப்திற்குப் ேபாக ேவண்டாம்’ என்று
நான் இப்ெபாழுது எச்சரிக்கிேறன். 20 நீங்கள் தவறு
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ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். இது உங்கள்
மரணத்துக்குக் காரணம் ஆகும். நீங்கள் என்னிடம்,
‘எங்களுக்காக எங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய். கர்த்தர் என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்கிறாேரா அைனத்ைதயும் ெசால். நாங்கள்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிேறாம்’ என்றீர்கள். 21

எனேவ இன்று, நான் உங்களிடம் கர்த்தருைடய
ெசய்திையச் ெசால்லியிருக்கிேறன். ஆனால், நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர் என்ைன உங்களிடம்
அனுப்பி ைவத்து நீங்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைற
உங்களுக்கு ெசால்ல ெசான்னைத எல்லாம் நீங்கள்
ெசய்யாமலிருக்கிறீர்கள். 22 எனேவ, இப்ேபாது
நீங்கள் உறுதியாக புரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
எகிப்திற்குச் ெசன்று வாழ விரும்புகிறீர்கள். ஆனால்
எகிப்தில் இைவ எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும்.
நீங்கள் வாள் அல்லது பசி அல்லது பயங்கரமான
ேநாயால் மரிப்பீர்கள்” என்றான்.

எனேவ எேரமியா ஜனங்களுக்கு
அவர்களது ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசான்ன
வார்த்ைதையச் ெசால்லி முடித்தான்.

கர்த்தர் ஜனங்களுக்குச் ெசால்லும்படி எேரமியாைவ
அனுப்பியவாறு எல்லாவற்ைறயும் ெசான்னான்.

2 ஓசாயாவின் குமாரனாகிய அசரியாவும்
கேரயாவின் குமாரனான ேயாகனானும் மற்றும்
சிலரும் இறுமாப்ேபாடும் பிடிவாதமானவர்களாகவும்
இருந்தனர். அவர்கள் எேரமியாவிடம் ேகாபம்
ெகாண்டனர். அவர்கள் எேரமியாவிடம், “எேரமியா,
நீ ெபாய் ெசால்லுகிறாய். எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் உன்ைன, ‘நீங்கள் எகிப்துக்கு வாழ
ேபாகேவண்டாம்’ என்று எங்களிடம் ெசால்ல
அனுப்பவில்ைல. 3 எேரமியா, ேநரியாவின்
குமாரனான பாருக் எங்களுக்கு எதிராக உன்ைன
ஏவியிருக்கிறான் என்று நாங்கள் நிைனக்கிேறாம்.
எங்கைள பாபிேலானிய ஜனங்களிடம்
ெகாடுக்குமாறு அவன் விரும்புகிறான். நீ இதைனச்
ெசய்யுமாறு அவன் விரும்புகிறான். அதனால்
அவர்கள் எங்கைளக் ெகால்ல முடியும். அல்லது நீ
இதைனச் ெசய்யுமாறு விரும்புகிறான். அதனால்
அவர்கள் எங்கைளக் ைகதிகளாக்கி
பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகமுடியும்” என்று
ெசான்னார்கள்.

4 எனேவ ேயாகனான், பைட அதிகாரிகள் மற்றும்
அைனத்து ஜனங்களும் கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு
அடிபணியவில்ைல. கர்த்தர் அவர்களுக்கு யூதாவில்
தங்கும்படி கட்டைளயிட்டிருந்தார். 5 ஆனால்
கர்த்தருக்கு அடிபணிவதற்குப் பதிலாக, ேயாகனான்
மற்றும் பைட அதிகாரிகளும் தப்பியவர்கைள
யூதாவில் இருந்து எகிப்துக்குக் ெகாண்டு ெசன்றனர்.
கடந்த காலத்தில் பைகவர் பிற நாடுகளுக்கு
அவர்கைள எடுத்துச் ெசன்றனர். ஆனால் அவர்கள்
யூதாவிற்குத் திரும்பினார்கள். 6 இப்ெபாழுது
ேயாகனான் மற்றும் அைனத்து பைடயதிகாரிகளும்
எல்லா ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள்
ஆகிேயாைர எகிப்துக்கு வழி நடத்திக் ெகாண்டு
ெசன்றனர். அந்த ஜனங்களுடன் ராஜாவின்
குமாரத்திகளும் இருந்தனர். (ேநபுசராதான்
அவர்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி ெகதலியாைவ
நியமித்தான். ேநபுசராதான் பாபிேலானிய ராஜாவின்
சிறப்புக் காவல் பைடயின் தளபதியாக இருந்தான்.)

ேயாகனான் தீர்க்கதரிசி எேரமியாைவயும்
ேநரியாவின் குமாரனான பாருக்ைகயும் அைழத்துப்
ேபானான். 7 அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறக் ேகட்கவில்ைல. எனேவ அைனத்து
ஜனங்களும் எகிப்துக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்
தக்பாேனஸ் எனும் நகரத்திற்குச் ெசன்றனர்.

8 தக்பாேனஸ் நகரத்தில், கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியா இந்த வார்த்ைதையப் ெபற்றான். 9

“எேரமியா, சில ெபரிய கற்கைள எடுத்து தக்பாேனஸ்
நகரத்தில், அவற்ைறப் பார்ேவானுைடய
அரண்மைனக்கு முன்னால் ஒலிமுக வாசலில்
ெசங்கல் நைடபாைதயில் களிமண்ணுக்குள்
புைதத்துைவ. யூதாவின் ஆட்கள் எல்ேலாரும்
பார்க்கும்ேபாேத நீ இவற்ைறச் ெசய். 10 பிறகு,
உன்ைன கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிற யூதாவின்
ஆட்களிடம் கூறு: ‘இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுவது.
நான் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாைர
இங்ேக வர அனுப்புேவன். அவன் எனது
ேவைலக்காரன். நான் புைதத்து ைவத்த இக்கல்லின்
ேமல் அவனது சிங்காசனத்ைத ைவக்கச் ெசய்ேவன்.
அவன் தனது இராஜ கூடாரத்ைத அதன் ேமல்
விரிப்பான். 11 ேநபுகாத் ேநச்சார் இங்ேக வந்து
எகிப்ைதத் தாக்குவான். மரிக்க ேவண்டியவர்களுக்கு
அவன் மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருவான். அவன்
அடிைமத்தனத்திற்கு ஏதுவானவர்கைள
சிைறயிருக்கச் ெசய்வான். வாளால்
ெகால்லப்படத்தக்கவர்கைளக் ெகால்ல வாைள
அவன் ெகாண்டு வருவான். 12 ேநபுகாத்ேநச்சார்
எகிப்திலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேகாயிலில்
ெநருப்ைப மூட்டுவான். அவன் அக்ேகாயில்கைள
எரிப்பான். அவன் அந்த விக்கிரகங்கைள ெவளிேய
எடுத்துப் ேபாடுவான். ஒரு ேமய்ப்பன் தனது
ஆைடையச் சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதில் உள்ள
மூட்ைடப்பூச்சிகைளயும் ஓட்டுப்பூச்சிகைளயும்
எடுப்பான். அேத வழியில் ேநபுகாத்ேநச்சார்
எகிப்ைதச் சுத்தப்படுத்துவான். பிறகு அவன்
பத்திரமாக எகிப்ைத விடுவான். 13

ேநபுகாத்ேநச்சார் எகிப்தின் சூரியத்ேதவன்
ஆலயத்திலுள்ள நிைனவுக் கற்கைள அழிப்பான்.
எகிப்தில் உள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ஆலயங்கைள அவன் எரித்துப்ேபாடுவான்.’” என்றான்.

எகிப்திலுள்ள யூதா ஜனங்களுக்கு கர்த்தருைடய
வார்த்ைத

கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா ஒரு
வார்த்ைதையப் ெபற்றான். எகிப்தில்
வாழுகிற அைனத்து யூதா ஜனங்களுக்கும்

இந்த வார்த்ைத உரிதானது. இந்த வார்த்ைத
மிக்ேதால், தக்பாேனஸ், ேநாப்பில், பத்ேரான்
ேபான்ற இடங்களில் வாழும் யூதாவின்
ஜனங்களுக்கானது. இதுதான் ெசய்தி: 2

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுவதாவது, ‘ஜனங்களாகிய நீங்கள்
யூதாவின் நகரங்களிலும் எருசேலமிலும் நான்
ஏற்படுத்திய பயங்கரமானவற்ைறப் பார்த்தீர்கள்.
அந்த நகரங்கள் எல்லாம் இன்று காலியான
கற்தூண்களாக உள்ளன. 3 அந்த இடங்கள்
எல்லாம் அழிக்கப்பட்டன. ஏெனன்றால், அதில்
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வாழ்ந்த ஜனங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர்.
அவர்கள் அந்நிய ெதய்வங்களுக்கு பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். அது எனக்குக் ேகாபத்ைதத் தந்தது.
கடந்த காலத்தில் நீங்களும் உங்கள்
முற்பிதாக்களும் அத்ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவில்ைல. 4 மீண்டும், மீண்டும்
எனது தீர்க்கதரிசிகைள அவர்களிடம் அனுப்பிேனன்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் எனது ேவைலக்காரர்களாக
இருந்தனர். அத்தீர்க்கதரிசிகள் எனது
ெசய்திகைளப் ேபசினார்கள். அந்த ஜனங்களிடம்,
“இப்பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள்.
விக்கிரகங்கைள நீங்கள் வழிபடுவைத நான்
ெவறுக்கிேறன்” என்றனர். 5 ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னைதக் ேகட்கவில்ைல.
அவர்கள் அத்தீர்க்கதரிசிகளிடம் தம் கவனத்ைதச்
ெசலுத்தவில்ைல. அந்த ஜனங்கள் ெகட்டவற்ைறச்
ெசய்வைத நிறுத்தவில்ைல. அவர்கள் அந்நிய
ெதய்வங்களுக்கு பலிகள் ெகாடுப்பைத
நிறுத்தவில்ைல. 6 எனேவ நான் அந்த ஜனங்களுக்கு
எதிராக என் ேகாபத்ைதக் காட்டிேனன். நான்
யூதாவின் பட்டணங்கைளயும் எருசேலமின்
ெதருக்கைளயும் தண்டித்ேதன். எனது ேகாபம்,
எருசேலைமயும் யூதாவின் பட்டணங்கைளயும்
இன்ைறக்குள்ள ெவறுைமயான
கற்குவியல்களாக்கிவிட்டது.’”

7 எனேவ, “இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார். ‘ெதாடர்ந்து
விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுக்ெகாண்டு நீங்கள்
உங்கைளேய ஏன் காயப்படுத்திக்ெகாள்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
சிறுவர்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் யூதாவின்
வம்சத்திலிருந்து பிரித்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
உங்கைள ஒன்றுமில்லாதவர்கைளேபால ஆக்க
நீங்கேள காரணமாகுகிறீர்கள். 8 ஜனங்களாகிய
நீங்கள் விக்கிரகங்கைளச் ெசய்து எனக்கு ஏன்
ேகாபத்ைத உண்டுப்பண்ணுகிறீர்கள்? இப்ெபாழுது
நீங்கள் எகிப்தில் வாழ்கிறீர்கள். எகிப்திலுள்ள
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு பலிகள் ெகாடுப்பதன்
மூலம் இப்ேபாது நீங்கள் என்ைனக்
ேகாபமூட்டிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
உங்கைளேய அழிப்பீர்கள். இது உங்களுைடய தவறு.
நீங்கள் எல்லா ஜாதிகள் மத்தியிலும் ஒரு சாபச்
ெசால்லாகவும், அவமானப்பட்டவர்களாகவும்
ஆவீர்கள். அடுத்த நாட்டு ஜனங்கள் அைதக்
ெகட்டதாகப் ேபசுவார்கள். பூமியில் உள்ள மற்ற
நாட்டினர் உங்கைள ேகலி ெசய்வார்கள். 9 உங்கள்
முற்பிதாக்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள நீங்கள்
மறந்துவிட்டீர்களா? யூதாவின் ராஜாக்களும்
இராணிகளும் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள மறந்து
விட்டீர்களா? யூதாவிலும் எருசேலம் வீதிகளிலும்
நீங்களும் உங்கள் மைனவியரும் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைள மறந்துவிட்டீர்களா? 10 இந்த
நாளிலும் கூட யூதாவின் ஜனங்கள் தங்கைளத்
தாங்கள் தாழ்த்திக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள்
எனக்கு எவ்வித மரியாைதயும் ெசய்யவில்ைல. அந்த
ஜனங்கள் எனது ேபாதைனகைளப் பின்பற்றவில்ைல.
நான் உங்களுக்கும் உங்கள் முன்ேனார்களுக்கும்
ெகாடுத்த சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல.’

11 “எனேவ, இதுதான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்வது:

‘உங்களுக்கு பயங்கரமானைவ நிகழேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்து விட்ேடன். யூதாவின் வம்சம்
முழுவைதயும் நான் அழிப்ேபன். 12 உயிர்
பிைழத்தவர்கள் சிலர் மட்டுேம உள்ளனர். அந்த
ஜனங்களும் எகிப்துக்கு வந்தனர். யூதாவின்
வம்சத்திலுள்ள அந்த சிலைரயும் நான் அழிப்ேபன்.
அவர்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள் அல்லது
பசியால் மரிப்பார்கள். அவர்களுக்கு நடப்பைதக்
ேகள்விப்பட்டு மற்ற நாடுகள் அஞ்சும். மற்றவர்கள்
அவைர சபித்து நிந்தைனக்குள்ளாக்கிடுவார்கள்.
அந்த யூதா ஜனங்கைள அவர்கள் அவமதிப்பார்கள்.
13 எகிப்தில் வாழ்வதற்குப் ேபான அந்த ஜனங்கைள
நான் தண்டிப்ேபன். நான் வாள்கள், பசி மற்றும்
பயங்கரமான ேநாய்கள் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தி
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் எருசேலம்
நகரத்ைதத் தண்டித்ததுேபான்று அந்த ஜனங்கைள
நான் தண்டிப்ேபன். 14 யூதாவிலிருந்து தப்பிப்
பிைழத்து எகிப்திற்கு வாழப் ேபானவர்களில் ஒருவர்
கூட எனது தண்டைனயிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது.
அந்த ஜனங்கள் யூதாவிற்குத் திரும்பி வந்து அங்ேக
வாழ விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஒருவரும்
யூதாவுக்குத் திரும்பிப் ேபாகமாட்டார்கள்.
ஒருேவைள சிலர் மட்டும் தப்பித்துக்ெகாள்ளலாம்.’”

15 யூதாவின் ெபண்களில் பலர் எகிப்தில்
வாழும்ேபாது அந்நிய ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களது
கணவர்களுக்கு இது ெதரியும். ஆனால் அவர்கைள
தடுத்து நிறுத்தவில்ைல. யூதாவின் ஜனங்களில்
ெபரிய கூட்டத்தினர் ஒன்று கூடுகின்றனர். அவர்கள்
எகிப்தின் ெதன்பகுதியில் வாழுகின்ற யூதா
ஜனங்களாவார்கள். மற்ற ெதய்வங்களுக்கு பலிகள்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிற அப்ெபண்களின்
கணவர்கள் எேரமியாவிடம், 16 “நீ எங்களுக்குச்
ெசான்ன கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய நாங்கள்
ேகட்கமாட்ேடாம். 17 வானராக்கினிக்கு பலிகள்
ெகாடுப்பதாக நாங்கள் வாக்குறுதி
ெகாடுத்திருக்கிேறாம். நாங்கள் வாக்குறுதி
அளித்தபடி எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேவாம். நாங்கள்
அவைளத் ெதாழுதுெகாள்ள பலிகள் ெகாடுப்ேபாம்.
பானங்களின் காணிக்ைகைய ஊற்றுேவாம். நாங்கள்
இதைனக் கடந்த காலத்தில் ெசய்ேதாம். எங்கள்
முற்பிதாக்கள், எங்கள் ராஜாக்கள், எங்கள்
அதிகாரிகள் கடந்த காலத்தில் இதைனச்
ெசய்தனர். யூதாவின் நகரங்களிலும் எருசேலமின்
ெதருக்களிலும் நாங்கள் அவற்ைறச் ெசய்ேதாம்.
ெசார்க்கத்தின் இராணிைய நாங்கள் ெதாழுதுவந்த
அந்ேநரத்தில் எங்களிடம் நிைறய உணவு இருந்தது.
நாங்கள் ெவற்றிகரமாக இருந்ேதாம். ெகட்டைவ
எதுவும் நடக்கவில்ைல. 18 ஆனால் நாங்கள்
வானராக்கினிக்கு ெதாழுதுெகாள்வைத
நிறுத்திேனாம். அவளுக்குப் பானப் பலிகள்
ஊற்றுவைத நிறுத்திேனாம். அவளுக்கு
ெதாழுைககள் ெசய்வைத நிறுத்தியதிலிருந்து
எங்களுக்குப் பிரச்சைனகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.
எங்களது ஜனங்கள் வாள்களாலும் பசியாலும்
ெகால்லப்பட்டிருக்கின்றனர்” என்றனர்.

19 பிறகு ெபண்கள் ேபசினார்கள். அவர்கள்
எேரமியாவிடம், “நாங்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைத எங்கள் கணவர்கள்
அறிவார்கள். வானராக்கினிக்கு பலிகள் ெகாடுக்க
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எங்களுக்கு அவர்களின் அனுமதி இருந்தது.
அவளுக்குப் பானங்களின் காணிக்ைக ஊற்ற
எங்களுக்கு அவர்களின் அனுமதி இருந்தது.
அவைளப் ேபான்ற அப்பங்கைள நாங்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைத எங்கள் கணவர்களும்
அறிவார்கள்” என்றனர்.

20 பிறகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள் மற்றும்
ெபண்களுடன் ேபசினான். இவற்ைறெயல்லாம்
இப்ெபாழுதுதான் ெசான்ன அவர்களுடன் எேரமியா
ேபசினான். 21 எேரமியா அந்த ஜனங்களிடம்,
“யூதாவின் நகரங்களிலும் எருசேலமின் வீதிகளிலும்
நீங்கள், பலிகள் ெசய்தைத கர்த்தர்
நிைனவுப்படுத்தினார். நீங்களும் உங்கள்
முற்பிதாக்களும், உங்கள் ராஜாக்களும், உங்கள்
அதிகாரிகளும், ேதசத்தின் ஜனங்களும் இதைனச்
ெசய்தனர். நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள் என்பைத
கர்த்தர் நிைனவுப்படுத்தினார். அைதப்பற்றி
நிைனத்தார். 22 பிறகு கர்த்தருக்கு உங்கேளாடு
அதற்கு ேமல் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியவில்ைல.
நீங்கள் ெசய்த பயங்கரமான காரியங்கைள கர்த்தர்
ெவறுத்தார். எனேவ கர்த்தர் ேதசத்ைதக் காலியான
வனாந்தரமாக்கினார். இப்ெபாழுது அங்ேக எவரும்
வாழவில்ைல. மற்றவர்கள் அத்ேதசத்ைதப் பற்றி
அருவருப்பாகப் ேபசுகிறார்கள். 23 அந்த
தீைமெயல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டன.
ஏெனன்றால், நீங்கள் அந்நிய ெதய்வங்களுக்குப்
பலிகள் ெகாடுத்தீர்கள். கர்த்தருக்கு எதிராக நீங்கள்
பாவம் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. நீங்கள் அவரது
ேபாதைனகைளயும் அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
சட்டங்கைளயும் பின்பற்றவில்ைல. உங்கள்
உடன்படிக்ைகயின் பகுதிைய நீங்கள்
பாதுகாக்கவில்ைல” என்று பதிலளித்தான்.

24 பிறகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள் மற்றும்
ெபண்களிடமும் ேபசினான். எேரமியா ெசான்னான்,
“யூதா ஜனங்களாகிய நீங்கள், இப்ெபாழுது எகிப்தில்
இருக்கிறீர்கள். கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய
கவனியுங்கள்: 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘ெபண்களாகிய
நீங்கள் ெசான்னைதேய ெசய்தீர்கள். நீங்கள்,
“நாங்கள் ெசய்த வாக்குறுதிகைளக்
காப்பாற்றுேவாம். பலிகள் ெகாடுப்பதாகவும் பானபலி
ஊற்றுவதாகவும் வாக்குறுதி அளித்ேதாம்” என்றீர்கள்.
எனேவ அவ்வாேற ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ெசய்வதாக
வாக்குறுதி ெகாடுத்தவற்ைறச் ெசய்துவிடுங்கள்.
உங்கள் வாக்குறுதிகைளக் காப்பாற்றுங்கள்.’ 26

ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். எகிப்தில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிற
யூதாவிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கேள! ‘நான் எனது
ெபரும் ெபயைரப் பயன்படுத்தி இந்த
வாக்குறுதிையச் ெசய்கிேறன். யூதாவிலுள்ள
ஜனங்களில் எகிப்தில் இப்ெபாழுது
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிற எவரும் என் நாமத்தால்
மீண்டும் வாக்குறுதி ெசய்யமாட்டார்கள் என்று நான்
வாக்குறுதி அளிக்கிேறன். அவர்கள் மீண்டும் “இேதா
கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு …” என்று சத்தியம்
ெசய்யமாட்டார்கள். 27 நான் யூதாவின் ஜனங்கள்
ேமல் கவனமாயிருக்கிேறன். ஆனால் நான்
அவர்களின் ேமல் நன்ைமக்காக
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல. நான் அவர்கள்

ேமல் தீைம ெசய்வதற்காகேவ
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். எகிப்தில் வாழ்கிற
யூதாவின் ஜனங்கள் பசியால் மரிப்பார்கள், அவர்கள்
பட்டயத்தால் ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்கள்
முடிந்து ேபாகும்வைர ெதாடர்ந்து
மரித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 28 யூதா ஜனங்களில்
சிலர் வாளால் ெகால்லப்படுவதிலிருந்து
தப்புவார்கள். அவர்கள் எகிப்திலிருந்து யூதாவிற்குத்
திரும்பி வருவார்கள். ஆனால் தப்பி வருகிற யூதாவின்
ஜனங்கள் மிகச் சிலராக இருப்பார்கள். பிறகு
தப்பிப்பிைழத்த அந்த யூதா ஜனங்கள், எகிப்தில்
வாழ்பவர்கள், யாருைடய வார்த்ைத
உண்ைமயாகிறது என்பைத அறிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
எனது வார்த்ைதயா? அல்லது அவர்களின்
வார்த்ைதயா? எது உண்ைமயானது என்பைத
அவர்கள் அறிவார்கள். 29 நான் உங்களுக்கு
அைடயாளத்ைதத் தருேவன்’ இது கர்த்தருைடய
வார்த்ைத, ‘எகிப்தில் நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
பிறகு நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன் என்ற எனது
வாக்கு உண்ைமயாக நடப்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
30 நான் என்ன ெசான்ேனேனா அைதச் ெசய்ேவன்
என்பதற்கு இதுேவ உங்களது சான்றாகும்’ கர்த்தர்
ெசால்லுவது என்னெவனில், ‘பார்ேவான் ஒப்பிரா
எகிப்தின் ராஜா. அவனது பைகவர்கள் அவைனக்
ெகால்ல விரும்புகின்றனர். நான் பார்ேவான்
ஒப்பிராைவ அவனது பைகவர்களிடம் ெகாடுப்ேபன்.
யூதாவின் ராஜாவாக சிேதக்கியா இருந்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் சிேதக்கியாவின் பைகவனாக
இருந்தான். நான் சிேதக்கியாைவ அவனது
பைகவனிடம் ெகாடுத்ேதன். அேத வழியில் நான்
பார்ேவான் ஒப்பிராைவ அவனது பைகவரிடம்
ெகாடுப்ேபன்’” என்று ெசான்னான்.

பாருக்குக்கு ஒரு ெசய்தி

ேயாயாக்கீம் ேயாசியாவின் குமாரன்.
யூதாவில் ேயாயாக்கீமின் நான்காவது
ஆட்சியாண்டில் தீர்க்கதரிசியான

எேரமியா ேநரியாவின் குமாரனான பாருக்கிடம்
இவற்ைறச் ெசான்னான். பாருக் ஒரு
புத்தகச்சுருளில் இவற்ைற எழுதினான். எேரமியா
பாருக்கிடம் ெசான்னது இதுதான்: 2 “இதுதான்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குச்
ெசால்வது: 3 ‘பாருக், நீ, “இது எனக்கு மிகவும்
ெகாடூரமானது. கர்த்தர் எனக்குத் துக்கத்ைத
ேவதைனேயாடு ெகாடுத்திருக்கிறார் நான் மிகவும்
கைளத்துப் ேபாேனன். எனது கஷ்டத்தால் நான்
ேதாய்ந்து ேபாேனன். நான் இைளப்பாற
முடியவில்ைல”’” என்று ெசான்னாய். 4 கர்த்தர்
ெசன்னார்: “எேரமியா, பாருக்கிடம் இதைனச்
ெசால். இதுதான் கர்த்தர் கூறுகிறது: ‘நான்
கட்டியவற்ைற இடித்துப்ேபாடுேவன். நான்
நாட்டியிருக்கின்றவற்ைறேய பிடுங்கிப் ேபாடுேவன்.
யூதாவின் எல்லா இடங்களிலும் நான் இதைனச்
ெசய்ேவன். 5 பாருக், நீ உனக்காக ெபருஞ்
ெசயலுக்காக எதிர்பார்த்திருக்கிறாய். ஆனால்
அவற்ைற எதிர்பார்க்காேத. ஏெனன்றால், அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் பயங்கரமானைவ நிகழும்படிச்
ெசய்ேவன்.’ கர்த்தர், ‘பல இடங்களுக்கு நீ ேபாக
ேவண்டியிருக்கும். ஆனால், நீ எங்ேக ேபானாலும்

எேரமியா 44:20

840



46

உன்ைன உயிேராடு தப்பிக்கும்படி நான் ெசய்ேவன்’”
என்று கூறினார்.

ேதசங்கைளப்பற்றி கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
ெசய்திகள்

தீர்க்கதரிசியான எேரமியாவிற்கு
இச்ெசய்திகள் வந்தன. இச்ெசய்திகள்
பல்ேவறு ேதசங்கைளப் பற்றியைவ.

எகிப்ைதப்பற்றிய ெசய்திகள்
2 எகிப்து ேதசத்ைதப்பற்றிய ெசய்தி இது.
பார்ேவான் ேநேகாவின் பைடையப்பற்றிய ெசய்தி
இது. ேநேகா எகிப்தின் ராஜாவாக இருந்தான்.
அவனது பைட கர்ேகமிசிேல ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.
கர்ேகமிஷ் ஐபிராத்து நதிக்கைரயில் இருக்கிறது.
ேயாயாக்கீம் யூதாவின் ராஜாவாக இருந்த
நான்காவது ஆட்சியாண்டில் கர்ேகமிஷிேல
பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட
பார்ேவான்ேநேகாவின் பைடைய ேதாற்கடித்தது.
ேயாயாக்கீம் ராஜா ேயாசியாவின் குமாரன்.
எகிப்துக்கு கர்த்தருைடய வார்த்ைத இதுதான்.

3 “உங்களது ெபரியதும் சிறியதுமான
ேகடயங்கைளத் தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ேபாருக்கு வாருங்கள்.

4 குதிைரகைளத் தயார் ெசய்யுங்கள்.
வீரர்கேள, உங்கள் குதிைரகள் மீது ஏறுங்கள்.
ேபாருக்கு உங்கள் இடத்துக்குப் ேபாங்கள்.
உங்கள் தைலக்கவசங்கைள

அணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் ஈட்டிகைளக் கூர்ைமப்படுத்துங்கள்.
உங்கள் கவசங்கைள அணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

5 நான் என்ன பார்க்கிேறன்?
அந்தப் பைட பயந்திருக்கிறது
வீரர்கள் ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் ைதரியமான வீரர்கள்

ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் அவசரமாக ஓடினார்கள்.
அவர்கள் திரும்பிப் பார்க்கவில்ைல.
அவர்கைளச் சுற்றிலும் ஆபத்து இருக்கிறது”
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.
6 “ேவகமாக ஓடுகிறவன் ஓடேவண்டாம்.
பலமுைடய வீரர்கள் தப்பித்துக்ெகாள்ள

ேவண்டாம்.
அவர்கள் அைனவரும் இடறி விழுவார்கள்.
இது ஐபிராத்து நதிக்கைரயில் வடக்கில் நிகழும்.

7 யார் ைநல் நதிையப்ேபான்று
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
யார் அந்தப் பலமும் ேவகமும் ெகாண்ட

நதிையப்ேபான்று வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
8 எகிப்து ைநல் நதிையப்ேபான்று
புரண்டு வருகிறான்.
அந்த ஆற்றின் பலத்ைதயும் ேவகத்ைதயும் ேபான்று
எகிப்து வருகிறான்.
எகிப்து, ‘நான் வந்து பூமிைய மூடுேவன்.
நான் நகரங்கைளயும் அவற்றில் உள்ள

ஜனங்கைளயும் அழிப்ேபன்’ என்று கூறுகிறான்.
9 குதிைர வீரர்கேள, ேபாருக்குப் ேபாய் ஏறுங்கள்.
ேதேராட்டிகேள, ேவகமாக ஓட்டுங்கள்.
ைதரியமான வீரர்கேள புறப்படுங்கள்.

கஷ் மற்றும் பூத்திலிருந்து வந்த வீரர்கேள! உங்கள்
ேகடயங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
லீதிய வீரர்கேள! உங்கள் வில்ைலப்

பயன்படுத்துங்கள்.
10 “ஆனால் அந்த ேநரத்தில், எங்கள் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரகிய ஆண்டவர் ெவல்லுவார்.
அந்த ேநரத்தில் அவர்களுக்கு ஏதுவான

தண்டைனைய அவர் ெகாடுப்பார்.
கர்த்தருைடய பைகவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய
தண்டைனையப் ெபறுவார்கள்.
அது முடியும்வைர பட்டயம் பட்சிக்கும்.
அதன் இரத்தத் தாகம் தீர்ந்து திருப்தி
அைடயும்வைர பட்டயம் பட்சிக்கும்.
இது நிைறேவறும்.
ஏெனன்றால், எங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராகிய ஆண்டவருக்கான பலி இது.
அப்பலி, வடக்குத் ேதசத்தில் ஐபிராத்து நதியின்

எகிப்தியப் பைட ஆகும்.
11 “எகிப்ேத, கீேலயாத்துக்குப் ேபாய் ெகாஞ்சம்
மருந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்.
பல மருந்துகைள நீ தயார் ெசய்வாய்.
ஆனால் அைவ உதவாது. நீ
குணமாக்கப்படமாட்டாய்.

12 ேதசங்கள் உனது அழுைகையக் ேகட்கும்.
உங்கள் அழுைக பூமி முழுவதும் ேகட்கும்.
ஒரு ‘ைதரியமான வீரன்’ இன்ெனாரு ‘ைதரியமான
வீரன்’ ேமல் ேமாதுவான்.
இரண்டு ைதரியமான வீரர்களும் ஒருவர்ேமல்

ஒருவர் விழுவார்கள்.”
13 தீர்க்கதரிசியான எேரமியாவிடம் கர்த்தர்
ெசான்ன வார்த்ைதகள் இதுதான். இந்த
வார்த்ைதகள் பாபிேலானிய ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் எகிப்ைதத் தாக்கவருவது
பற்றியதாகும்.

14 “எகிப்தில் இச்ெசய்திைய அறிவி.
மிக்ேதா நகரில் இதைனச் ெசால்.
ேநாப்பிலும் தக்பாேனசிலும் இைதச் ெசால்.

‘ேபாருக்குத் தயாராகுங்கள்.
ஏெனன்றால், உன்ைனச் சுற்றியுள்ள ஜனங்கள்

வாள்களால் ெகால்லப்படுகிறார்கள்.’
15 எகிப்ேத உனது பலமான வீரர்கள்
ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்களால் நிற்க முடியாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைளக் கீேழ

தள்ளுவார்.
16 அவ்வீரர்கள் மீண்டும், மீண்டும் இடறுவார்கள்,
அவர்கள் ஒருவர் ேமல் ஒருவர் விழுவார்கள்.
அவர்கள், ‘எழு நம் ெசாந்த ஜனங்களிடம் திரும்பிச்
ெசல்லுேவாம்.
நம் தாய் நாட்டிற்கு ேபாகலாம்.
நம் பைகவர்கள் நம்ைமத் ேதாற்கடித்துக்

ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
நாம் ெவளிேயற ேவண்டும்’ என்று

ெசால்லுவார்கள்.
17 அவர்களின் தாய்நாடுகளில் அவ்வீரர்கள்
ெசால்வார்கள்,

‘எகிப்திய ராஜாவாகிய பார்ேவான் ெவறும்
ஆரவாரமாக இருக்கிறான்.
அவனது மகிைமக்குரிய காலம் முடிந்துவிட்டது.’”

18 இந்த வார்த்ைத அரசரிடமிருந்து வந்தது.
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அந்த ராஜா சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.
“நான் என் ஜீவனில் ஆைணயிட்டுச் ெசால்கிேறன்.
ஒரு வல்லைமமிக்கத் தைலவன் வருவான்.
அவன் கடலருகில் உள்ள தாேபார்மைல மற்றும்
கர்ேமல் மைலையப் ேபான்றும் இருப்பான்.

19 எகிப்திய ஜனங்கேள, உங்கள் ெபாருட்கைள
கட்டுங்கள்.
சிைறபிடிக்கப்படத் தயாராகுங்கள்.
ஏெனன்றால், ேநாப் காலியான ேதசமாக

அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அந்நகரங்கள் அழிக்கப்படும்.
அங்ேக எவரும் வாழமாட்டார்கள்.

20 “எகிப்து அழகான பசுைவப் ேபான்று
இருக்கிறது.
ஆனால் குதிைர ெகாசுவானது அதைனத்

துன்புறுத்துவதற்கு வடக்ேக இருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறது.

21 எகிப்தின் பைடயில் உள்ள கூலிவீரர்கள்
ெகாழுத்த காைள கன்றுகைளப்
ேபான்றிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் திரும்பி ஓடுவார்கள்.
அவர்கள் தாக்குதைல எதிர்த்து பலமாக

நிற்கமாட்டார்கள்.
அவர்களின் அழிவுக் காலம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
அவர்கள் விைரவில் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

22 எகிப்து, தப்பிக்க முயலும்ேபாது
சுபசத்தமிடுகிற பாம்ைபப்ேபால் உள்ளது.
பைகவன் ெநருங்கி வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
எகிப்தியப் பைட தப்பித்து ஓட

முயன்றுக்ெகாண்டிருக்கிறது.
எகிப்ைதப் பைகவர்கள் ேகாடரியால்

தாக்குவார்கள்.
அது மரங்கைள மனிதர்கள் ெவட்டுவது
ேபான்றிருக்கும்.”

23 கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்:
“அவர்கள் எகிப்திய காடுகைள
ெவட்டித்தள்ளுவார்கள்.
அந்தக் காட்டில் (பைட) ஏராளமான மரங்கள்

(வீரர்கள்) இருக்கிறது.
ஆனால் அைவ அைனத்தும் ெவட்டித்தள்ளப்படும்.
பைக வீரர்கள் ெவட்டுக்கிளிகைள விட அதிக
எண்ணிக்ைக உைடயவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
எவராலும் எண்ண முடியாதபடி அவர்கள்

ஏராளமான வீரர்களாக இருக்கிறார்கள்.
24 எகிப்து அவமானப்படும்.
அவைள வடக்ேகயிருந்து வரும் பைகவன்

ேதாற்கடிப்பான்.”
25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார்: “தீப்ஸின் ெதய்வமான
அேமாைன நான் விைரவில் தண்டிப்ேபன், நான்
பார்ேவான் எகிப்து மற்றும் அவர்களின்
ெதய்வங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான் எகிப்திய
ராஜாக்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் பார்ேவாைனச்
சார்ந்துள்ள ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். 26 நான்
எல்லா ஜனங்கைளயும் அவர்களது பைகவர்களாலும்
அவர்கைளக் ெகால்ல விரும்புகிறவர்களாலும்
ேதாற்கடிக்கப்படச் ெசய்ேவன். நான் அவர்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரான பாபிேலானின் ராஜாவிடமும்
அவனது ேவைலக்காரர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன்.”

“நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால், எகிப்து
சமாதானமாக வாழ்ந்தது. இவ்ெவல்லா
துன்பங்களுக்கும் பிறகு, அது பைழயபடி
சமாதானமாக மீண்டும் வாழும்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார்.

வட இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு ெசய்தி
27 “யாக்ேகாேப, என் ஊழியக்காரேன,
பயப்படாேத!
இஸ்ரேவேல! அஞ்ச ேவண்டாம்!
அந்தத் தூரமான இடங்களிலிருந்து நான்
உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்.
சிைறப்பட்டிருக்கிற நாடுகளிலிருந்து நான் உன்

பிள்ைளகைள மீட்ேபன்.
யாக்ேகாபு மீண்டும் சமாதானமும் பாதுகாப்பும்
ெபறுவான்.
அவைன எவரும் பயமுறுத்த முடியாது.”

28 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்,
“யாக்ேகாேப, என் ேவைலக்காரேன! பயப்படாேத.
நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்.
நான் உன்ைனப் பல்ேவறு நாடுகளுக்கு
அனுப்புேவன்.
ஆனால் உன்ைன நான் முழுவதுமாக

அழிக்கமாட்ேடன்.
ஆனால் அந்த நாடுகைள எல்லாம் அழிப்ேபன்.
நீ ெசய்த தீயச் ெசயல்களுக்காகத் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டும்.
எனேவ நான் உன்ைனத் தண்டைனயிலிருந்து
தப்பிக்கும்படி விடமாட்ேடன்.
நான் உன்ைன ஒழுங்குப்படுத்துேவன் ஆனால் நான்
நியாயமாக இருப்ேபன்.”

ெபலிஸ்திய ஜனங்கைளப்பற்றியச் ெசய்தி

தீர்க்கதரிசியான எேரமியாவிற்கு
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்ைத.
ெபலிஸ்தியர்கைளப் பற்றிய ெசய்தி இது.

பார்ேவான் காத்சா நகைரத் தாக்குவதற்கு முன்னால்
இச்ெசய்தி வந்தது.

2 கர்த்தர் கூறுகிறார், “வடக்கில் பைக வீரர்கைளப்
பார்.
எல்லாம் ஒன்றுக்கூடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ேவகமான ஆறு கைரைய

ேமாதிக்ெகாண்டு வருவதுேபான்று வருவார்கள்.
அவர்கள் நாடு முழுவைதயும் ெவள்ளம்ேபான்று
மூடுவார்கள்.
அவர்கள் பட்டணங்கைளயும் அதில் வாழும்

ஜனங்கைளயும் மூடுவார்கள்.
அந்நாட்டில் வாழும் ஒவ்ெவாருவரும்
உதவிக்காக அழுவார்கள்.

3 அவர்கள் ஓடுகின்ற குதிைரகளின் ஓைசையக்
ேகட்பார்கள்.
அவர்கள் இரதங்களின் ஓைசையக் ேகட்பார்கள்.
அவர்கள் சக்கரங்களின் இைரச்சைலயும்

ேகட்பார்கள்.
தந்ைதகளால் பிள்ைளகைளக் காப்பாற்ற
முடியாமல் ேபாகும்.
அவர்கள் உதவ முடியாமல் மிகவும்

பலவீனமாவார்கள்.
4 ெபலிஸ்தியர்கள் எல்ேலாைரயும்
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அழிக்கின்ற ேநரம் வந்திருக்கின்றது.
தீரு மற்றும் சீேதானில் மிச்சமுள்ளவர்கைள
அழிக்கும் காலம் வந்திருக்கிறது.
ெபலிஸ்தியர்கைள கர்த்தர் மிக விைரவில்
அழிப்பார்.
கிெரட்ேட தீவிலுள்ள தப்பிப்பிைழத்த ஜனங்கைள

அவர் அழிப்பார்.
5 காத்சாவில் உள்ள ஜனங்கள் ேசாகம் அைடந்து
தங்கள் தைலகைள மழித்துக்ெகாள்வார்கள்.
அஸ்கேலானிலிருந்து வந்த ஜனங்கள்
ெமௗனமாக்கப்படுவார்கள்.
பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தப்பிப் பிைழத்தவர்கேள!

நீங்கள் உங்கைளேய இன்னும் எவ்வளவு காலம்
ெவட்டுவீர்கள்?

6 “கர்த்தருைடய பட்டயேம! நீ இன்னும்
விடவில்ைல.
நீ எவ்வளவுக் காலத்துக்குச்

சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்ேட இருப்பாய்?
நீ உனது உைறக்குள்ேள திரும்பிப்ேபா!
ஓய்ந்திரு!

7 ஆனால் கர்த்தருைடய பட்டயம் எவ்வாறு ஓயும்?
கர்த்தர் அதற்கு அஸ்கேலான் மற்றும்

கடற்கைரகைளயும் தாக்கும்படி கட்டைளயிட்டார்.”

ேமாவாப் பற்றிய ெசய்தி

இது ேமாவாைபப் பற்றிய ெசய்தி.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்கிறது:

“ேநேபா மைலக்கு ேகடு வரும்.
ேநேபா மைல அழிக்கப்படும்.
கீரியாத் தாயீம் தாழ்ைமப்படும்.
இது ைகப்பற்றப்படும்.
பலமான இடம் தாழ்ைமப்படும்.
இது ெநாறுக்கப்படும்.

2 ேமாவாப் மீண்டும் பாராட்டப்படாது.
ேமாவாபின் ேதால்விக்கு எஸ்ேபானின் ஆட்கள்

திட்டமிடுவார்கள்.
அவர்கள், ‘வா, அந்த நாட்டிற்கு ஒரு முடிவு
ெசய்ேவாம்’ என்று ெசால்வார்கள்.
மத்ேமேன, நீ ெமௗனமாக்கப்படுவாய்.
பட்டயம் உன்ைனத் துரத்தும்.

3 ஒேரானாயிமிலிருந்து வரும் கதறல்கைளக் ேகள்.
அைவ குழப்பமும் ேபரழிவுமுள்ள கதறல்களாக

இருக்கும்.
4 ேமாவாப் அழிக்கப்படும்.
அவளது சிறு குழந்ைத உதவிக்காக அழும்.

5 ேமாவாபின் ஜனங்கள் லூகித்துக்குச் ெசல்லும்
பாைதயில் ெசல்வார்கள்.
அவர்கள் ேபாகும் ேபாது மிக ேமாசமாக

அழுதுக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஒேரானாயிமுக்குச் ெசல்லும் இறக்கமான
பாைதயில்
ேவதைன மற்றும் துன்பத்தின் அழுைகெயாலி

ேகட்கலாம்.
6 ஓடுங்கள்! உங்கள் உயிருக்காக ஓடுங்கள்!
வனாந்தரத்தில் காற்றில் அடித்துச்ெசல்லும்

முட்ெசடிையப் ேபால ஓடுங்கள்!

7 “நீங்கள் உங்களால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருளின்
மீதும், உங்கள் ெசல்வத்தின்மீதும் நம்பிக்ைக
ைவத்தீர்கள்.
எனேவ, நீங்கள் ைகப்பற்றப்படுவீர்கள்.
ேகேமாஷ் ெதய்வம் சிைறெயடுக்கப்படும்.
அதேனாடு அதன் ஆசாரியர்களும் அதிகாரிகளும்

ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள்.
8 ஒவ்ெவாரு பட்டணத்துக்கு எதிராகவும்
அழிக்கிறவன் வருவான்.
ஒரு பட்டணம் கூட தப்பிக்காது.
பள்ளத்தாக்கு அழிக்கப்படும்.
ேமட்டு நிலமும் அழிக்கப்படும்.
இது நிகழும் என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.
எனேவ, இது நடக்கும்.

9 ேமாவாபின் வயல்களின் ேமல் உப்ைபத்
தூவுங்கள்.
அந்நாடு காலியான வனாந்தரமாகும்.
ேமாவாபின் பட்டணங்கள் காலியாகும்.
அவற்றில் ஜனங்கள் எவரும் வாழமாட்டார்கள்.

10 கர்த்தர் ெசால்வதின்படி ஒருவன்
ெசய்யாவிட்டால்,
அவரது பட்டயத்ைதப் பயன்படுத்தி அந்த

ஜனங்கைளக் ெகால்லாவிட்டால் பிறகு அந்த
மனிதனுக்கு தீயக் காரியங்கள் நிகழும்.

11 “ேமாவாப் என்ைறக்கும் துன்பங்கைள
அறிந்ததில்ைல.
ேமாவாப் அடியில் தங்கும் படிவிட்ட

திராட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றது.
அது ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்து இன்ெனாரு
பாத்திரத்திற்கு ஊற்றப்படாமல் இருந்தது.
அது சிைறபிடிக்கப்படாமல் இருந்தது.
அது முன்புப் ேபாலேவ சுைவக்கப்பட்டது.
அதன் வாசைன மாறாமல் இருக்கிறது.”

12 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்,
“ஆனால் நான் விைரவில் உங்கைள
உங்கள் பாத்திரத்திலிருந்து ஊற்றி ஆட்கைள

அனுப்புேவன்.
பிறகு அவர்கள் அப்பாத்திரங்கைளக் காலிச் ெசய்து
உைடத்துப் ேபாடுவார்கள்.”
13 பிறகு ேமாவாப் ஜனங்கள் தம் ேகேமாஷ் எனும்
அந்நிய ெதய்வத்துக்காக அவமானம் அைடவார்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த அந்நிய ெதய்வத்ைத
ெபத்ேதலில் நம்பினார்கள். அந்த அந்நிய ெதய்வம்
உதவி ெசய்யவில்ைல என்று இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெவட்கப்பட்டனர். ேமாவாபும் அது ேபாலாகும்.

14 “உங்களால், ‘நாங்கள் நல்ல வீரர்கள்.
ேபாரில் நாங்கள் ைதரியமான ஆட்கள்’ என்று

ெசால்ல முடியாது.
15 பைகவர்கள் ேமாவாைபத் தாக்குவார்கள்.
பைகவர்கள் அப்பட்டணங்களுக்குள் நுைழந்து

அவற்ைற அழிப்பார்கள்.
அவளது சிறந்த இைளஞர்கள் ெவட்டப்படுவார்கள்”
இந்த வார்த்ைத அரசரிடமிருந்து வந்தது.
அந்த ராஜாவின் நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தர்.
16 “ேமாவாபின் முடிவு அருகில் உள்ளது.
ேமாவாப் விைரவில் அழிக்கப்படும்.

17 ேமாவாைபச் சுற்றியுள்ள இடங்களில் வாழ்கின்ற
ஜனங்களாகிய நீங்கள் அந்நாட்டிற்காக அழுவீர்கள்.
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ேமாவாப் எவ்வளவு புகழுைடயதாக இருக்கிறது
என்று உங்களுக்குத் ெதரியும்.
எனேவ அதற்காக அழுங்கள்.

‘ஆள்ேவானின் வல்லைம உைடக்கப்பட்டது.
ேமாவாபின் வல்லைமயும் மகிைமயும்

ேபாய்விட்டன’ என்று ேசாகப் பாட்ைடப் பாடுங்கள்.
18 “தீேபானில் வாழ்கின்ற ஜனங்கேள,
உங்களது மகிைமயுள்ள இடத்ைதவிட்டு கீேழ

இறங்கி வாருங்கள்.
புழுதித் தைரயில் உட்காருங்கள்.
ஏெனன்றால், ேமாவாைப அழித்தவன் வந்துக்

ெகாண்டிருக்கிறான்.
அவன் உங்களது பலமான நகரங்கைள அழிப்பான்.”
19 கர்த்தர், “ஆேராேவரில் வாழ்கின்ற ஜனங்கேள
சாைலயிேல நின்று கவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள்.
மனிதன் ெவளிேய ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பாருங்கள்.
ெபண்கள் ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்.
என்ன நடந்தது என்று அவர்கைளக் ேகளுங்கள்.

20 “ேமாவாப் அழிக்கப்படும். ெவட்கத்தால்
நிைறயும்.
ேமாவாப் ேமலும், ேமலும் அழும்.
ேமாவாப் அழிக்கப்படுகிறது என்று ஆர்ேனான்
நதிக்கைரயில் அறிவியுங்கள்.

21 ேமட்டுச் சமெவளியில் வாழ்கின்ற ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
ஓேலான், யாத்சா, ேமப்காத் ஆகிய

பட்டணங்களுக்குத் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது.
22 தீேபான், ேநேபா, ெபத்லாத்தாயீம் ஆகிய
பட்டணங்களுக்குத் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது.

23 கீரியாத்தாயீம், ேபத்கமூல், ெபத்ெமேயான்
ஆகிய
பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது.

24 கீரிேயாத் மற்றும் ேபாஸ்றா
பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது.
ேமாவாபின் பக்கத்திலும் தூரத்திலுமுள்ள
அைனத்து
பட்டணங்களுக்கும் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது.

25 ேமாவாபின் பலம் ெவட்டப்பட்டிருக்கிறது.
ேமாவாபின் ைக உைடந்திருக்கிறது” என்று

ெசான்னார்.
26 “ேமாவாப் தன்ைன கர்த்தைர விட
முக்கியமானவனாக நிைனத்தான்.
எனேவ அவன் குடிக்காரைனப்ேபான்று
தடுமாறுகிறவைர தண்டியுங்கள்.
ேமாவாப் விழுந்து தனது வாந்தியிேலேய

உருளட்டும்.
ஜனங்கள் ேமாவாைபக் ேகலிெசய்யட்டும்.
27 “ேமாவாேப, ஒரு திருடர் கூட்டத்தால்
இஸ்ரேவல்
சிைறபிடிக்கப்பட்டேபாது நீ அதனால்

சந்ேதாஷப்பட்டு இஸ்ரேவைலக் ேகலிெசய்தாய்.
நீ இஸ்ரேவைலப்பற்றி ஒவ்ெவாரு முைறயும்
ேபசும்ேபாது,
உன் தைலைய உதறி இஸ்ரேவைலவிட நீ

சிறந்தவன் என்பதுேபால நடித்தாய்.
28 ேமாவாபின் ஜனங்கேள, உங்கள்
பட்டணங்கைள விட்டு விலகுங்கள்.
பாைறகளுக்கு இைடயில் வாழப் ேபாங்கள்.

குைகப் பிளவுகளில் புறாக்கள் கூடு கட்டியிருப்பதுப்
ேபால
அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.”

29 “நாங்கள் ேமாவாபின் ெபருைமையப்பற்றி
ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறாம்.
அவன் மிகப் ெபருமிதம் உைடயவனாக

இருந்தான்.
அவன் தன்ைன முக்கியமானவன் என்று
நிைனத்தான்.
அவன் எப்ெபாழுதும் ெபருைம ேபசினான்.
அவன் மிகமிகப் ெபருைம உைடயவன்.”

30 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “எந்தக் காரணமுமில்லாமல்
ேமாவாப் ேகாபங்ெகாண்டு வீம்பு ேபசுகிறது என்று
நான் அறிேவன்.
ஆனால் அவன் வீண் ெபருைமகள் ெபாய்யானைவ.
அவன் ெசால்வைத அவனால் ெசய்ய முடியாது.

31 எனேவ, நான் ேமாவாபிற்காக அழுகிேறன்.
நான் ேமாவாபிலுள்ள ஒவ்ெவாருவருக்காகவும்

அழுகிேறன்.
நான் கீராேரஸ்ஸிலிருந்து வந்தவர்களுக்காகவும்

அழுகிேறன்.
32 நான் யாேசருக்காக யாேசர் ஜனங்கேளாடு
ேசர்ந்து அழுகிேறன்.
சிப்மாவூர் கடந்தகாலத்தில் உனது திராட்ைசக்

ெகாடிகள் கடைலக் கடந்து பரவின.
அது ெவகு ெதாைலவிலுள்ள நகரமான யாேசைர

அைடந்தது.
ஆனால் அழிக்கிறவன் உனது பழங்கைளயும்
திராட்ைசகைளயும் எடுத்திருக்கிறான்.

33 மகிழ்ச்சியும், சந்ேதாஷமும் ேமாவாபின் ெபரிய
திராட்ைசத் ேதாட்டங்களிலிருந்து முடிவைடந்தன.
திராட்ைச ஆைலகளில் இருந்து திராட்ைசரசம்
பாய்வைத நான் நிறுத்திேனன்.
அங்ேக திராட்ைச ரசத்துக்காகத் திராட்ைச
ஆைலைய மிதிக்கிறவர்களின் பாடலும் ஆடலும்
இல்ைல.
மகிழ்ச்சியின் சத்தங்கள் இல்ைல.”

34 கர்த்தர், “எஸ்ேபான், எெலயாேல நகரங்களில்
உள்ள ஜனங்கள் அழுதுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் அழுைக ெவகு ெதாைலவில் உள்ள
யாகாஸ் வைரக்கும் ேகட்கிறது. அவர்களின் அழுைக
ேசாவாரிலிருந்து ேகட்கிறது. அது ெவகு
ெதாைலவில் உள்ள ஒேரானாயிம் மற்றும்
எக்லாத்ெசலிஷியாத் வைரக்கும் ேகட்கிறது.
நிம்ரீமின் தண்ணீரும் வற்றிப்ேபாகும். 35 ேமாவாப்
ேதசத்து ேமைடகளில் தகனபலிகள் இடுவைத நான்
தடுப்ேபன். அவர்கள் தம் ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள்
ெகாடுப்பைத நான் நிறுத்துேவன்” என்று கூறினார்.

36 “நான் ேமாவாபிற்காக மிகவும் வருந்துகிேறன்.
மரணப் பாடலில் புல்லாங்குழலில் ேசாக
ஒலிையப்ேபான்று எனது இதயம் அழுகின்றது.
கீராேரஷ் ஜனங்களுக்காக நான் வருத்தப்படுகிேறன்.
அவர்களது பணமும் ெசல்வமும் எல்லாம்
எடுக்கப்பட்டன. 37 ஒவ்ெவாருவரும் தைலைய
மழித்திருந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரின் தாடியும்
ெவட்டப்பட்டிருந்தது. ஒவ்ெவாருவரின் ைககளும்
ெவட்டப்பட்டு இரத்தம் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் இடுப்ைபச் சுற்றி
ேசாகத்தின் ஆைடைய
அணிந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர். 38 ஜனங்கள்,
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ேமாவாபின் ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் அைனத்து
வீடுகளின் ேமலும் ெதருச்சதுரங்களிலும்
மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். அங்ேக துயரம்
இருந்தது. ஏெனன்றால், ஒரு காலியான ஜாடிைய
உைடப்பதுப்ேபான்று நான் ேமாவாைப
உைடத்துள்ேளன்” என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.

39 “ேமாவாப் சிதறடிக்கப்படுகிறது. ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ேமாவாப்
சரணைடந்தது. இப்ெபாழுது ேமாவாப்
அவமானப்படுகிறது. ஜனங்கள் ேமாவாைபக்
ேகலிெசய்கிறார்கள். ஆனால் நடந்தைவகள்
அவர்களிடம் பயத்ைத நிரப்பியுள்ளன.”

40 கர்த்தர் கூறுகிறார், “பார் ஒரு கழுகு
வானத்திலிருந்து கீேழ பறந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
அது ேமாவாபின் ேமல் தன் இறக்ைககைள

விரித்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
41 ேமாவாபின் பட்டணங்கள் ைகப்பற்றப்படும்.
பலமான மைறவிடங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
அப்ேபாது ேமாவாபின் வீரர்கள் ஒரு ஸ்திரீ
பிள்ைளைய ெபறுகிற சமயத்தில் பயப்படுவதுேபால
பயப்படுவார்கள்.

42 ேமாவாப் ேதசம் அழிக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் தம்ைம கர்த்தைரவிட

முக்கியமானவர்களாக நிைனத்தனர்.”
43 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்.
“ேமாவாபின் ஜனங்கேள, பயமும், ஆழமான

குழிகளும், கண்ணிகளும் உனக்காகக்
காத்திருக்கின்றன.

44 ஜனங்கள் பயந்து ெவளிேய ஓடுவார்கள்.
அவர்கள் ஆழமான குழிகளில் விழுவார்கள்.
எவராவது ஆழமான குழிகளில் இருந்து
ெவளிேய ஏறி வந்தால் அவன் கண்ணிகளில்

சிக்குவான்.
நான் ேமாவாபிற்குத் தண்டைன ஆண்ைடக்
ெகாண்டு வருேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
45 “ஜனங்கள் வல்லைம மிக்க பைகவரிடமிருந்து
ஓடினார்கள்.
அவர்கள் பாதுகாப்புக்காக எஸ்ேபானுக்கு

ஓடினார்கள்.
(ஆனால் அங்ேக பாதுகாப்பு இல்ைல.)
எஸ்ேபானில் ெநருப்பு பற்றியது.
சீேகானில் பட்டணத்திலும் ெநருப்பு பிடித்தது.
ேமாவாபின் தைலவர்கைளயும் அது அழிக்கிறது.
இது அந்த வீண்ெபருைமயுள்ள ஜனங்கைளயும்
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.

46 ேமாவாேப, இது உனக்குக் ேகடாகும்.
ேகேமாஷின் ஜனங்கள் அழிக்கப்படுகின்றனர்.
உனது குமாரன்களும் குமாரத்திகளும்
ைகதிகளாகச் சிைறபிடிக்கப்பட்டு
அடிைமத்தனத்திற்கு ெகாண்டுப்ேபாகப்படுகின்றனர்.

47 ேமாவாபின் ஜனங்கள் ைகதிகளாகச் சிைறப்
பிடிக்கப்பட்டு அவர்கைள அடிைமகளாக அைழத்துச்
ெசல்வார்கள். ஆனால் நாட்கள் வரும்ேபாது நான்
ேமாவாபின் ஜனங்கைளத் திரும்பக் ெகாண்டு
வருேவன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
ேமாவாபின் தீர்ப்பு இத்துடன் முடிந்தது.

அம்ேமாைனப் பற்றிய ெசய்தி

அம்ேமானியர்கைளப்பற்றி கர்த்தர் இைதக்
கூறுகிறார்,
“அம்ேமானிய ஜனங்கேள, இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குப்
பிள்ைளகள் இல்ைலெயன்று நிைனக்கிறீர்களா?
ெபற்ேறார்கள் மரித்தப்ேபாது நாட்ைட
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
பிள்ைளகள் இல்ைல என்று நிைனக்கிறீர்களா?
ஒருேவைள அதற்காகேவதான் மில்காம் காத்தின்
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கலாம்.”

2 கர்த்தர் கூறுகிறார், “அம்ேமானின் ரப்பாவிேல
ஒரு காலம் வரும்.
அப்ேபாது ஜனங்கள் ேபாரின் சத்தங்கைளக்

ேகட்பார்கள்.
அம்ேமானின் ரப்பா அழிக்கப்படும்.
அது அழிந்த கட்டிடங்கள் நிைறந்த ெவற்று

மைலயாகும்.
அைதச் சுற்றியுள்ள பட்டணங்கள் எரிக்கப்படும்.
அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தம்
ெசாந்த நாட்ைட விட்டு விலகும்படி
பலவந்தப்படுத்தினார்கள்.
ஆனால் பிறகு, இஸ்ரேவல் அவர்கைள விலகும்படி

வற்புறுத்தி அவர்கள் ேதசத்ைத சுதந்தரிப்பர்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
3 “எஸ்ேபான் ஜனங்கேள அழுது புலம்புங்கள்!
ஏெனன்றால், ஆயி பட்டணம்
அழிந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
அம்ேமானது ராப்பாவின் ெபண்கேள அழுங்கள்!
ேசாகத்துக்குரிய ஆைடைய அணிந்துக் ெகாண்டு
அழுங்கள்.
பாதுகாப்புக்காக நகரத்திற்கு ஓடுங்கள்.
ஏெனன்றால், பைகவன்
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
அவர்கள் மில்காம் என்ற ெதய்வத்ைத எடுத்துச்
ெசல்வார்கள்.
அவர்கள் மில்காமின் ஆசாரியர்கைளயும்

அதிகாரிகைளயும் எடுத்துச் ெசல்வார்கள்.
4 நீ உனது பலத்ைதப்பற்றி ெபருைமபட்டாய்.
ஆனால் நீ உனது பலத்ைத இழந்துக்

ெகாண்டிருக்கிறாய்.
உனது பணம் உன்ைன பாதுகாக்கும் என்று
நம்புகிறாய்.
எவரும் உன்ைனத் தாக்கிட

நிைனக்கவும்மாட்டார்கள் என்று நிைனக்கிறாய்.”
5 ஆனால் சர்வ வல்ைலயுள்ள கர்த்தர் இதைனக்
கூறுகிறார்:
“எல்லாப் பக்கங்களிலுமிருந்தும் உனக்கு
கஷ்டங்கைள வரப்பண்ணுேவன்.
நீங்கள் அனைவரும் ஓடுவீர்கள்.
எவராலும் உங்கள் அைனவைரயும் ஒன்று

ேசர்க்கமுடியாது.”
6 “அம்ேமானிய ஜனங்கள் ைகதிகளாகச் சிைற
பிடிக்கப்பட்டு அடிைமத்தனத்திற்குக் ெகாண்டு
ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால் ேநரம் வரும். அப்ேபாது
நான் அம்ேமானிய ஜனங்கைளத் திரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
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ஏேதாம் பற்றிய ெசய்தி
7 இச்ெசய்தி ஏேதாைமப் பற்றியது. சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்கிறார்:
“ேதமானில் இனி ஞானமில்ைலயா?
ஏேதாமில் உள்ள ஞானிகள் நல்ல ஆேலாசைனக்

கூற முடிவதில்ைலேயா?
அவர்கள் தம் ஞானத்ைத இழந்துவிட்டார்கள்.

8 ேததானில் வாழ்கிற ஜனங்கேள ஓடிப் ேபாங்கள்!
ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஏெனன்றால், நான் ஏசாைவ அவர்களின்

தீைமகளுக்குத் தண்டிப்ேபன்.
9 “ேவைலக்காரர்கள் திராட்ைசக் ெகாடிகளில்
இருந்து திராட்ைசையப் பறிக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெகாடியில் சில திராட்ைசகைள

விட்டுவிடுவார்கள்.
இரவில் திருடர்கள் வந்தால்
அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் எடுக்கமாட்டார்கள்.

10 நான் ஏசாவிலிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுப்ேபன்.
நான் அவர்களின் அைனத்து மைறவிடங்கைளயும்

கண்டுக்ெகாள்ேவன்.
அவன் என்னிடமிருந்து ஒளிந்துக்ெகாள்ள முடியாது.
அவனது பிள்ைளகள், உறவினர்கள், அயலார்கள்

அைனவரும் மரிப்பார்கள்.
11 தன் பிள்ைளகைள பராமரிக்க யாரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.
அவனுைடய மைனவிகள் தாங்கள் சார்ந்திருக்க

எவரும் இல்லாதிருப்பார்கள்.”
12 இதுதான் கர்த்தர் ெசால்கிறது: “சில ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் அல்ல. ஆனால் அவர்கள்
துன்புறுகிறார்கள். ஆனால் ஏேதாம் நீ
தண்டிக்கப்படத் தகுதி உள்ளவன். எனேவ, நீ
உண்ைமயாகத் தண்டிக்கப்படுவாய். உனக்ேகற்ற
தண்டைனயிலிருந்து நீ தப்பிக்கமாட்டாய் நீ
தண்டிக்கப்படுவாய்.” 13 கர்த்தர் கூறுகிறார், “எனது
ெசாந்த வல்லைமயினால், நான் இந்த
வாக்குறுதிையச் ெசய்கிேறன். ேபாஸ்றா பட்டணம்
அழியப்ேபாகிறது என்று நான் வாக்குக்
ெகாடுக்கிேறன். அந்த பட்டணம் பாைறக் குவியலாக
அழியும். ஜனங்கள் மற்ற நகரங்களுக்கு ஏற்படும்
அழிவுகைளப்பற்றி ெசால்லும்ேபாது இதைன
எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுவார்கள். ஜனங்கள்
அப்பட்டணத்ைத நிந்திப்பார்கள். ேபாஸ்றாைவச்
சுற்றியுள்ள அைனத்து பட்டணங்களும் என்ெறன்றும்
அழிக்கப்படும்.”

14 நான் கர்த்தரிடமிருந்து இந்த வார்த்ைதையக்
ேகட்ேடன்.
கர்த்தர் நாடுகளுக்கு ஒரு தூதுவைன

அனுப்பினார்.
“உங்கள் பைடகைள ஒன்று ேசருங்கள்! ேபாருக்குத்
தயாராகுங்கள்!
ஏேதாம் நாட்டிற்கு எதிராகச் ெசல்லுங்கள்!
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
15 ஏேதாேம, நான் உன்ைன ஜனங்களுக்குள்ேள
முக்கியமற்றவனாகச் ெசய்ேவன்.
ஒவ்ெவாருவரும் உன்ைன ெவறுப்பார்கள்.

16 ஏேதாேம, நீ மற்ற ேதசங்கைள பயமுறுத்தினாய்.
எனேவ நீ முக்கியமானவன் என்று நிைனத்தாய்.
ஆனால் நீ முட்டாளானாய்.

உன் ெபருைம உன்ைன வஞ்சித்திருக்கிறது.
ஏேதாேம, நீ மைலகளின் உச்சியில் இருக்கிறாய்.
நீ பாைறகளும் குன்றுகளும் பாதுகாப்பாக

இருக்கிற இடத்தில் இருக்கிறாய்.
ஆனால், நீ உனது வீட்ைட கழுகின்
கூட்ைடப்ேபான்று உயரத்தில் கட்டினாலும் நான்
உன்ைனப் பிடிப்ேபன்.
நான் உன்ைன அங்கிருந்து கீேழ ெகாண்டு

வருேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
17 “ஏேதாம் அழிக்கப்படும்.
ஜனங்கள் அழிந்த நகரங்கைளப் பார்த்து அதிர்ச்சி

அைடவார்கள்.
அந்த அழிந்த நகரங்களில் ஜனங்கள் பிரமித்து

பிரமிப்பார்கள்.
18 ேசாேதாம் ெகாேமாரா மற்றும் அைதச்
சுற்றியுள்ள நகரங்கைளப்ேபான்று ஏேதாம்
அழிக்கப்படும்.
அங்ேக ஜனங்கள் எவரும் வாழமாட்டார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

19 “ேயார்தான் ஆற்றின் கைரயிலுள்ள
அடர்த்தியான புதர்களில் இருந்து சில ேவைளகளில்
சிங்கம் வரும். ஜனங்கள் தங்கள் ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும் விட்டிருக்கிற வயல்களில் அச்சிங்கம்
ேபாகும். நான் அந்தச் சிங்கத்ைதப்
ேபான்றிருக்கிேறன். நான் ஏேதாமுக்குப் ேபாேவன்.
நான் அந்த ஜனங்கைளப் பயப்படுத்துேவன்.
அவர்கைள ஓடும்படிச்ெசய்ேவன். அவர்களது
இைளஞர்கள் யாரும் என்ைனத் தடுக்கமுடியாது.
எவரும் என்ைனப்ேபால இரார். எவரும் எனக்குச்
சவால் விடமுடியாது. அவர்களில் எந்த
ேமய்ப்பர்களும் (தைலவர்கள்) எனக்கு எதிேர
நிற்கமுடியாது.”

20 எனேவ, ஏேதாம் ஜனங்களுக்கு என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்
என்று கர்த்தர் திட்டமிட்டுள்ளாேரா அைதக்

கவனி!
தீமான் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் என்ன
ெசய்யேவண்டும்
என்று முடிவு ெசய்தாேரா, அைத கவனி!
ஏேதாமின் மந்ைதயில் (ஜனங்கள்) உள்ள
குட்டிகைளப் பைகவர்கள் இழுத்துப் ேபாடுவார்கள்.
ஏேதாமின் ேமய்ச்சல் நிலம் அவர்கள் என்ன
ெசய்தார்கேளா
அதினிமித்தம் ெவறுைமயாய்விடும்.

21 ஏேதாமின் வீழ்ச்சியின் ஓைசயில்
பூமி அதிரும்.
அவர்களின் அழுைக
ெசங்கடல் வழி முழுவதும் ேகட்கும்.

22 கர்த்தர், மிருகத்ைதத் தாக்கப்ேபாகிற கழுகு
ேமேல பறப்பதுப்ேபான்று இருப்பார்.
ேபாஸ்ராவின் ேமல் சிறைக விரிக்கிற

கழுைகப்ேபான்று கர்த்தர் இருப்பார்.
அந்ேநரத்தில் ஏேதாமின் வீரர்கள் மிகவும்
அஞ்சுவார்கள்.
குழந்ைதையப் ெபறுகிற ெபண்ைணப்ேபான்று

அவர்கள் பயத்தால் அழுவார்கள்.
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தமஸ்குைவப்பற்றியச் ெசய்தி
23 இச்ெசய்தி தமஸ்குைவப்பற்றியது:

“ஆமாத், அர்ப்பாத் ஆகிய பட்டணங்கள்
அஞ்சுகின்றன.
அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் ெகட்டச் ெசய்திகைளக்

ேகட்டனர்.
அவர்கள் அைதரியப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் கவைலப்படுகிறார்கள்,

பயப்படுகிறார்கள்.
24 தமஸ்கு நகரம் பலவீனமாயிற்று.
ஜனங்கள் ஓட விரும்புகின்றனர்.
ஜனங்கள் திகில் அைடய தயாராகின்றனர்.
குழந்ைத ெபறும் ெபண்கைளப்ேபான்று
ஜனங்கள் வலியும் துன்பமும் அைடகின்றனர்.

25 “தமஸ்கு மகிழ்ச்சியுள்ள நகரமாயிருக்கிறது.
ஜனங்கள் அந்த ‘மகிழ்ச்சி நகைர’ இன்னும் விட்டுப்

ேபாகவில்ைல.
26 எனேவ, இைளஞர்கள் நகரின் ெபாதுச்
சதுரங்களில் மரிப்பார்கள்.
அந்த ேநரத்தில் அவளது வீரர்கள் எல்ேலாரும்

ெகால்லப்படுவார்கள்.”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

27 “தமஸ்குவின் சுவர்களில் நான் ெநருப்ைப
ைவப்ேபன்.
அது ெபனாதாத்தின் பலமான ேகாட்ைடகைள

முழுவதுமாக எரிக்கும்.”

ேகதார் மற்றும் காத்ேசார் பற்றியச் ெசய்தி
28 இது ேகதார் மற்றும் காத்ேசார் ேகாத்திரத்ைத
ஆள்ேவார்கைளப்பற்றிய ெசய்தி. பாபிேலான் ராஜா
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“ேபாய் ேகதாரின் ேகாத்திரத்ைத தாக்கு.
கிழக்கின் ஜனங்கைள அழியுங்கள்.

29 அவர்களின் கூடாரங்களும் மந்ைதகளும்
எடுக்கப்படும்.
அவர்களின் கூடாரம் மற்றும் அவர்களின்

ெசல்வெமல்லாம் எடுக்கப்படும்.
பைகவர்கள் அவர்களது ஒட்டகங்கைள

எடுப்பார்கள்.
இதைன ஆண்கள் அவர்களிடம் சத்தமிடுவார்கள்.
‘நம்ைமச் சுற்றிலும் பயங்கரமானைவ

நிகழ்ந்துெகாண்டிருக்கின்றன.’
30 ேவகமாக ஓடுங்கள்!
காத்ேசாரின் ஜனங்கேள, ஒளிந்துக்ெகாள்ள நல்ல

இடத்ைதப் பாருங்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
“ேநபுகாத்ேநச்சார் உனக்கு எதிராக

திட்டமிட்டான்.
உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க அவன் ஒரு நல்ல
திட்டத்ைத நிைனத்தான்.

31 “பாதுகாப்ைப உணர்கிற ஒரு ேதசம்
இருக்கிறது.
அத்ேதசம் பாதுகாப்ைப உணர்கிறது.
அந்தத் ேதசத்திற்கு வாசேலா,
ேவலிேயா பாதுகாப்புக்கு இல்ைல.

அவற்றின் அருகில் எவரும் இல்ைல.
கர்த்தர், ‘அத்ேதசத்ைதத் தாக்குங்கள்!’ என்றார்.

32 பைகவர்கள் அவர்களின் ஒட்டகங்கைளத்
திருடுவார்கள்,
அவர்களின் ெபரிய மந்ைதைய

எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான் பூமியின் மூைலகளுக்கு அவர்கைள ஓடச்
ெசய்ேவன்.
நான் அவர்களுக்குப் பயங்கரமான துன்பங்கைள

எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் ெகாண்டுவருேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

33 “ஆேசார் ேதசம், காட்டு நாய்கள் மட்டும்
வாழத்தக்க இடமாக மாறும்.
அந்த இடத்தில் எவரும் வாழ்வதில்ைல.
அது என்ெறன்றும் காலியான வனாந்தரமாக

இருக்கும்.”

ஏலாைமப் பற்றியச் ெசய்தி
34 யூதாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவின்
ஆட்சியின் ஆரம்ப நாட்களில், தீர்க்கதரிசி எேரமியா
கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்திையப் ெபற்றான்.
அச்ெசய்தி ஏலாம் ேதசத்ைதப்பற்றியது.

35 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்.
“நான் விைரவில் ஏலாமின் வில்ைல உைடப்ேபன்.
வில் ஏலாமின் பலமான ஆயுதம்.

36 நான் ஏலாமிற்கு எதிராக நான்கு காற்றுகைளக்
ெகாண்டு வருேவன்.
நான் அவற்ைற வானத்தின் நான்கு மூைலகளில்

இருந்தும் ெகாண்டுவருேவன்.
நான்கு காற்றுகளும் வீசுகிற பூமியின் அைனத்து
இடங்களுக்கும் ஏலாம் ஜனங்கைள அனுப்புேவன்.
எல்லா ேதசங்களுக்கும் ஏலாமின் ைகதிகள்
ெகாண்டுச்ெசல்லப்படுவார்கள்.

37 நான் ஏலாைம, அவர்களின் பைகவர்கள்
கவனிக்கும்ேபாேத துண்டுகளாக உைடப்ேபன்.
அவர்கைளக் ெகால்ல விரும்பும் ஜனங்களின்
முன்னால்
ஏலாைம நான் உைடப்ேபன்.
நான் அவர்களுக்குப் பயங்கரமானவற்ைறக்
ெகாண்டு வருேவன்.
நான் எவ்வளவு ேகாபமாக இருக்கிேறன்,
என்பைதக் காட்டுேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

“நான் ஏலாைமத் துரத்தும்படி வாைள அனுப்புேவன்.
நான் அவர்கள் அைனவைரயும் ெகால்லும்வைர

அந்த வாள் அவர்கைளத் துரத்தும்.
38 நான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிேறன் என்பைத
ஏலாமிற்குக் காட்டுேவன்.
நான் அவளது ராஜாைவயும் அவளது

அதிகாரிகைளயும் அழிப்ேபன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
39 “ஆனால் எதிர்காலத்தில், நான் ஏலாமிற்கு
நன்ைம நடக்கும்படிச் ெசய்ேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

பாபிேலான் பற்றியச் ெசய்தி

பாபிேலாைனப் பற்றியும் பாபிேலானிய
ஜனங்கைளப் பற்றியும் கர்த்தர் ேபசிய
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வார்த்ைத இது. கர்த்தர் இந்த வார்த்ைதைய
எேரமியா மூலமாகப் ேபசினார்:

2 “அைனத்து ேதசங்களுக்கும் இதைன
அறிவியுங்கள்!
ஒரு ெகாடிையத் தூக்கிச் ெசய்திைய

அறிவியுங்கள்!
முழுச் ெசய்திையயும் ேபசுங்கள்:
ெசால்லுங்கள்: ‘பாபிேலான் ேதசம்

ைகப்பற்றப்படும்.
அந்நிய ெதய்வமாகிய ேபல் ெதய்வம் அவமானம்

அைடவான்.
ெபாய்த் ெதய்வமாகிய ெமெராதாக் ெதய்வம்

மிகவும் பயப்படுவான்.
பாபிேலானின் விக்கிரகங்கள் அவமானம் அைடயும்.
அவளது ெதய்வங்களின் விக்கிரகங்கள்

பயங்கரத்தால் நிைறந்திருக்கும்.’
3 வடக்கிலிருந்து ஒரு ேதசம் பாபிேலாைனத்
தாக்கும்.
அத்ேதசம் பாபிேலாைனக் காலியான வனாந்தரம்

ேபாலாக்கும்.
அங்ேக எவரும் வாழமாட்டார்கள்.
அங்கிருந்து மனிதர்களும் மிருகங்களும் ெவளிேய

ஓடுவார்கள்.”
4 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “அந்த ேநரத்தில்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் யூதாவின் ஜனங்களும்

ேசர்வார்கள்.
அவர்கள் அழுவார்கள்.
அவர்கள் கூடி அழுவார்கள்.
அவர்களுைடய ேதவனாகிய கர்த்தைரத் ேதட

அவர்கள் ேபாவார்கள்.
5 சீேயானுக்கு எப்படி ேபாகேவண்டும் என்று அந்த
ஜனங்கள் ேகட்பார்கள்.
அந்தத் திைசயில் அவர்கள் ேபாகத்

ெதாடங்குவார்கள்.
ஜனங்கள் ெசால்லுவார்கள், ‘வாருங்கள்,
கர்த்தருடன் நாம் ஒன்று ேசர்ேவாம்.
நாம் என்ெறன்றும் நிைலத்திருக்கும்படி ஒரு

ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ேவாம்.
என்ெறன்றும் மறக்கமுடியாதபடி ஒரு ஒப்பந்தத்ைத

நாம் ெசய்ேவாம்.’
6 “எனது ஜனங்கள் காணாமல் ேபான
ஆட்ைடப்ேபான்று இருக்கிறீர்கள்.
அவற்றின் ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) தவறான

வழியில் வழிநடத்துகின்றனர்.
அவர்களின் தைலவர்கள் அவர்கைள மைலகளிலும்
குன்றுகளிலும் அைலய ைவத்தார்கள்.
அவர்களது ஆறுதலுக்குரிய இடம் எதுெவன்று

அவர்கள் மறந்தார்கள்.
7 எவர்கள் என் ஜனங்கைளக் கண்டார்கேளா
அவர்கைள காயப்படுத்தினார்கள்.
அப்பைகவர்கள் ‘நாங்கள் தவறு எதுவும்

ெசய்யவில்ைல’ என்று ெசான்னார்கள்.
‘அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தார்கள்.
கர்த்தர் தாேம அவர்களுைடய உண்ைமயான
இைளப்பாறும் இடம்.
கர்த்தர் தாேம அவர்களது முற்பிதாக்கள் நம்பின

ேதவன்.’
8 “பாபிேலாைன விட்டு ஓடுங்கள்.

பாபிேலானிய ஜனங்களின் ேதசத்ைத விட்டு
விலகுங்கள்.
மந்ைதைய வழிநடத்திச் ெசல்லும்

ெவள்ளாடுகைளப் ேபான்று இருங்கள்.
9 நான் வடக்கிலிருந்து பல ேதசங்கைள ஒன்று
ேசர்ப்ேபன்.
இந்தத் ேதசங்களின் குழு பாபிேலானுக்கு
எதிராகச் சண்ைடயிடத் தயாராகும்.
வடக்கிலிருந்து வரும் ஜனங்களால் பாபிேலான்
ைகப்பற்றப்படும்.
இத்ேதசங்கள் பாபிேலான் ேமல் பல அம்புகைள
எய்யும்.
அந்த அம்புகள் ேபாரிலிருந்து ெவறுங்ைககேளாடு
திரும்பி வராத வீரர்கைளப் ேபான்றிருக்கும்.

10 பைகவர்கள் கல்ேதயர் ஜனங்களின்
ெசல்வெமல்லாவற்ைறயும் எடுப்பார்கள்.
அவ்வீரர்கள் அவர்கள் விரும்பும் எல்லாவற்ைறயும்

எடுப்பார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
11 “பாபிேலாேன, நீ சந்ேதாஷமும் மகிழ்ச்சியும்
அைடந்தாய்.
நீ என் நாட்ைட எடுத்தாய்.
நீ ஒரு இளம்பசு தானியங்களுக்குள்
புகுந்ததுப்ேபான்று சுற்றிலும் ஆடுகிறாய்.
குதிைரகள் ெசய்வதுப்ேபான்று உனது சிரிப்பு
சந்ேதாஷ ஒலியாக உள்ளது.

12 ஆனால் உனது தாய் மிகவும் அவமானம்
அைடவாள்.
உன்ைனப் ெபற்ற ெபண் சங்கடம் அைடவாள்.
எல்லா ேதசங்கைளயும்விட பாபிேலான் குைறந்த
முக்கியத்துவம் உைடயது.
அவள் காலியான, வறண்ட வனாந்தரம்ேபால்

ஆவாள்.
13 கர்த்தர் அவரது ேகாபத்ைதக் காட்டுவார்.
எனேவ அங்ேக ஜனங்கள் எவரும்

வாழமாட்டார்கள்.
பாபிேலான் முழுவதும் காலியாகும்.
பாபிேலாைனக் கடந்துப்ேபாகும் எவரும்
பயப்படுவார்கள்.
அது எவ்வளவு ேமாசமாக

அழிக்கப்பட்டிருக்கிறைதப் பார்க்கும்ேபாது அவர்கள்
தங்கள் தைலகைள அைசப்பார்கள்.

14 “பாபிேலானுக்கு எதிராகப் ேபாரிடத்
தயாராகுங்கள்.
வில்ேலாடுள்ள வீரர்கள் அைனவரும் பாபிேலான்

ேமல் அம்ைப எய்யுங்கள்.
உங்கள் அம்புகளில் எைதயும் ேசமிக்கேவண்டாம்.
பாபிேலான் கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்திருக்கிறது.

15 பாபிேலாைனச் சுற்றியுள்ள வீரர்கேள
ெவற்றிக்குரைல எழுப்புங்கள்!
பாபிேலான் முற்றுைகயிடப்பட்டிருக்கிறது!
அவளது சுவர்களும் ேகாபுரங்களும் கீேழ
தள்ளப்படும்!
கர்த்தர் அவர்களுக்கு உரிய தண்டைனையக்

ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
ேதசங்களாகிய நீங்கள் பாபிேலானுக்கு
ெபாருத்தமான தண்டைனையக்

ெகாடுக்கேவண்டும்.
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மற்ற ேதசங்களுக்கு அவள் என்ன ெசய்தாேளா
அவற்ைற அவளுக்குச் ெசய்யுங்கள்.

16 பாபிேலானில் உள்ள ஜனங்கைளத் தங்கள்
விைதைய விைதக்கவிடாதீர்.
அவர்கைள அறுவைடையச் ேசகரிக்கவிடாதீர்.
பாபிேலானின் வீரர்கள் தம் நகரத்திற்கு பல
ைகதிகைளக் ெகாண்டு வந்திருக்கின்றனர்.
இப்ேபாது பைகவரது வீரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள்.
எனேவ, அந்தக் ைகதிகள்

திரும்பப்ேபாயிருக்கிறார்கள்.
அக்ைகதிகள் தங்கள் ெசாந்த நாடுகளுக்குத்
திரும்பி ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

17 “நாடு முழுவதும் சிதறி இருக்கிற
மந்ைதையப்ேபான்று
இஸ்ரேவல் சிதறி இருக்கிறது.
இஸ்ரேவல் சிங்கங்களால் துரத்தப்படுகின்ற
ஆடுேபான்று உள்ளது.
அசீரியா ராஜா தாக்குவது முதல் சிங்கம்

தாக்குவது ேபான்றது.
பாபிேலான் ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சார் கைடசி
சிங்கத்ைதப்ேபான்று தாக்கி
அதன் எலும்புகைள ெநாறுக்குவான்.

18 எனேவ, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
‘நான் விைரவில் பாபிேலான் ராஜாைவயும் அவனது
நாட்ைடயும் தண்டிப்ேபன்.
நான் அசீரியா ராஜாைவத் தண்டித்ததுப்ேபான்று

அவைனத் தண்டிப்ேபன்.
19 “‘நான் இஸ்ரேவைல அவர்களின் ெசாந்த
வயல்களுக்கு மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன்.
அப்ெபாழுது அவன் கர்ேமல் மைலயிலும் பாசான்

நாட்டிலும் விைளந்த உணைவ உண்ணுவான்.
அவன் உண்டு நிைறவுப்ெபறுவான்.
எப்பிராயீமின் மைலகளிலும் கீேலயாத்திலும் அவன்

உண்ணுவான்.’”
20 கர்த்தர் கூறுகிறார், “அந்த ேநரத்தில்,
இஸ்ரேவலின் குற்றத்ைதக் கண்டுப்பிடிக்க ஜனங்கள்
மிகக் கடுைமயாக முயலுவார்கள்.
ஆனால் அங்ேக குற்றம் இருக்காது.
யூதாவின் பாவங்கைள கண்டுப்பிடிக்க அவர்கள்
முயலுவார்கள்.
ஆனால் எந்தப் பாவத்ைதயும் கண்டுப்பிடிக்க

முடியவில்ைல.
ஏெனன்றால், நான் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாவிலிருந்து உயிர் பிைழத்தவர்கைள
காப்பாற்றிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
அவர்களது அைனத்துப் பாவங்கைளயும் நான்
மன்னித்துவிடுகிேறன்.”

21 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “ெமரதாயீம் ேதசத்ைதத்
தாக்கு!
ேபேகாடில் வாழ்கின்ற ஜனங்கைளத் தாக்கு!
அவர்கைளத் தாக்கு!
அவர்கைளக் ெகால்! அவர்கைள முழுைமயாக

அழி!
நான் உனக்குக் கட்டைளயிட்ட அைனத்ைதயும்

ெசய்.
22 “நாடு முழுவதிலும் யுத்தத்தின் ேபாெராலிையக்
ேகட்கலாம்.
அது ேபரழிவின் ஓைசயாகும்.

23 பாபிேலான், ‘பூமியின் சம்மட்டி’

என்று அைழக்கப்பட்டது.
ஆனால் இப்ேபாது ‘சம்மட்டி’ உைடக்கப்படுகிறது.
எல்லா ேதசங்கைளயும்விட அதிகமாக

அழிக்கப்பட்ட ேதசம் பாபிேலான்.
24 பாபிேலாேன, நான் உனக்காகக் கண்ணி
ைவத்ேதன்.
அதைனத் ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்கு முன்னால் நீ

மாட்டிக்ெகாண்டாய்.
நீ கர்த்தருக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டாய்.
எனேவ நீ கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டு பிடிப்பட்டாய்.

25 கர்த்தர் தமது ெபாருட்கள் ேசமிக்கும்
அைறையத் திறந்திருக்கிறார்.
கர்த்தர் அவருைடய ேகாபத்தின் ஆயுதங்கைள

ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் அந்த
ஆயுதங்கைளக் ெகாண்டுவந்தார்.
ஏெனன்றால், அவர் ெசய்யேவண்டிய ேவைல

இருக்கிறது.
கல்ேதய ஜனங்களின் ேதசத்தில் அவர் ெசய்ய

ேவண்டிய ேவைல இருக்கிறது.
26 “பாபிேலானுக்கு எதிராகத் ெதாைல
தூரத்திலிருந்து வா.
அவள் தனது தானியங்கைளச் ேசகரித்து

ைவத்திருக்கிற அைறகைள உைடத்துத் திற.
பாபிேலாைன முழுைமயாக அழி.
எவைரயும் உயிேராடுவிடாேத.
அவர்களது உடல்கைளத் தானியக் கதிர்கைளக்
குவியலாக்குவதுப்ேபால் குவியலாக்கு.

27 பாபிேலானில் உள்ள எல்லா
இளங்காைளையயும் (இைளஞைரயும்) ெகால்.
அவர்கள் ெவட்டப்படட்டும்.
அவர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவதற்கான ேநரம்
வந்திருக்கிறது.
எனேவ இது அவர்களுக்கு மிகக் ேகடாகும்.
இது அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய காலம்.

28 ஜனங்கள் பாபிேலாைன விட்டு
ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் ேதசத்திலிருந்து

தப்பித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் சீேயானுக்கு

வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாருவரிடமும் கர்த்தர்
ெசய்தவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
கர்த்தர் பாபிேலானுக்கு ஏற்ற தண்டைனையக்

ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார் என்று ஜனங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
பாபிேலான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத அழித்தது.
எனேவ இப்ேபாது கர்த்தர் பாபிேலாைன

அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
29 “அம்புகைள எய்யும் ஆட்கைளக் கூப்பிடு.
பாபிேலாைனத் தாக்கும்படி அவர்களிடம் ெசால்.
நகரத்ைத முற்றுைகயிடும்படி அவர்களிடம் ெசால்.
எவைரயும் தப்பிக்கவிடாேத.
அவள் ெசய்த தீைமக்கு, திருப்பிக்ெகாடுங்கள்.
அவள் மற்ற ேதசங்களுக்கு எவற்ைறச்

ெசய்தாேளா அவற்ைற அவளுக்குச் ெசய்யுங்கள்.
பாபிேலான் கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசய்யவில்ைல.
பாபிேலான் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரிடம்

மிகவும் ேமாசமாக நடந்துக்ெகாண்டது.
எனேவ பாபிேலாைனத் தண்டித்துவிடு.
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30 பாபிேலானின் இைளஞர்கள் ெதருவில்
ெகால்லப்படுவார்கள்.
அந்த நாளில் அவளது வீரர்கள் எல்லாம்

ெகால்லப்படுவார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
31 “பாபிேலாேன, நீ மிகவும் வீண்ெபருைம
உள்ளவள்.
நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்” எங்கள்

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்.
“நான் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிேறன்.
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய காலம்

வந்திருக்கிறது.
32 வீண் ெபருைமயுள்ள பாபிேலாேன நீ இடறி
விழுவாய்.
நீ எழ எவரும் உதவி ெசய்யமாட்டார்கள்.
நான் அவளது பட்டணங்களில் ெநருப்ைப
ைவப்ேபன்.
அவைளச் சுற்றியுள்ள எல்ேலாைரயும் ெநருப்பு

முழுைமயாக எரிக்கும்.”
33 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் யூதா ஜனங்களும்
அடிைமகளாக இருக்கிறார்கள்.
பைகவர் அவர்கைளக் ைகப்பற்றினார்கள்.
பைகவர் இஸ்ரேவைலப் ேபாக விடமாட்டார்கள்.

34 ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்கைளத் திரும்பக்
ெகாண்டுவருவார்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய

கர்த்தர்.
அவர் அவர்கைளப் பலமாகப் பாதுகாப்பார்!
அவர்கைள அவர் பாதுகாப்பார்.
அதனால் அவர் அந்த ேதசத்ைத ஓய்வுக்ெகாள்ளச்

ெசய்வார்.
ஆனால் அங்ேக பாபிேலானில் வாழ்கிற
ஜனங்களுக்கு ஓய்வு இராது.”

35 கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“வாேள, பாபிேலானில் வாழ்கிற ஜனங்கைளக்
ெகால்.
வாேள, ராஜாவின் அதிகாரிகைளயும்
பாபிேலானின் ஞானிகைளயும் ெகால்”

36 வாேள, பாபிேலானின் ஆசாரியர்கைளயும்,
கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகைளயும் ெகால்.
அவர்கள் முட்டாள்கைளப்ேபான்று ஆவார்கள்.
வாேள, பாபிேலானின் வீரர்கைளக் ெகால்.
அவர்கள் பயங்கரத்தினால் நிைறந்திருப்பார்கள்.

37 வாேள, பாபிேலானின் குதிைரகைளக்
ெகான்றுப்ேபாட்டு பாபிேலானிய இரதங்கைள
அழித்துப்ேபாடு.
வாேள, பிற ேதசங்களில் இருந்து கூலிக்குக்
ெகாண்டுவரப்பட்ட வீரர்கைளயும் ெகால்.
அவ்வீரர்கள் பயந்தப் ெபண்கைளப்

ேபான்றுள்ளார்கள்.
வாேள, பாபிேலானின் ெபாக்கிஷங்கைள அழி.
அப்ெபாக்கிஷங்கள் எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.

38 வாேள, பாபிேலானின் தண்ணீைரத் தாக்கு.
அத்தண்ணீர் வற்றிப்ேபாகும்.
பாபிேலானில் நிைறய, நிைறய விக்கிரகங்கள்
உள்ளன.
பாபிேலான் ஜனங்கள் முட்டாள்கள் என்பைத

அந்த விக்கிரகங்கள் காட்டுகிறது.

எனேவ அந்த ஜனங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும்.
39 “பாபிேலான் மீண்டும் ஜனங்களால் நிைறயாது.
காட்டு நாய்கள், ெநருப்புக் ேகாழிகள், பிற காட்டு
மிருகங்கள் அங்கு வாழும்.
ஆனால் ஒருக்காலம் மீண்டும் மனிதர்கள் அங்ேக

வாழமாட்டார்கள்.
40 ேதவன் முழுைமயாக ேசாேதாம் ெகாேமாரா
மற்றும் அவற்ைறச் சுற்றியுள்ள நகரங்கைளயும்
அழித்தார்.
இப்ெபாழுது அந்நகரங்களில் ஜனங்கள் எவரும்

வாழவில்ைல.
அேத வழியில் பாபிேலானில் ஜனங்கள் எவரும்
வாழவில்ைல.
அங்ேக வாழ ஜனங்கள் எவரும் என்ெறன்றும்

ேபாகமாட்டார்கள்.
41 “பார்! வடக்கிலிருந்து ஜனங்கள்
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் வல்லைமயான நாட்டிலிருந்து

வருகிறார்கள்.
உலகின் சுற்றிலும் உள்ள பல ராஜாக்கள் ேசர்ந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

42 அவர்களது பைடகள் வில்லும் ஈட்டிகளும்
ைவத்திருக்கிறார்கள்.
வீரர்கள் ெகாடுைமயானவர்கள்.
அவர்களிடம் இரக்கம் இல்ைல.
வீரர்கள் தங்கள் குதிைரகளின்ேமல் சவாரி
ெசய்கிறார்கள்.
அந்த ஓைச இைரச்சலிடுகிற கடைலப்

ேபான்றுள்ளது.
அவர்கள் தம் இடங்களில் நிற்கிறார்கள்.
ேபாருக்குத் தயாராக இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் பாபிேலான் நகரேம, உன்ைனத் தாக்கத்

தயாராக இருக்கிறார்கள்.
43 பாபிேலான் ராஜா அப்பைடகைளப்பற்றிக்
ேகள்விபட்டான்.
அவன் மிகவும் பயம் அைடந்தான்.
அவன் ைககள் நகரமுடியாத அளவிற்குப் பயந்தான்.
குழந்ைதப்ெபறுகிற ெபண்ணின் வயிறுேபான்று

அவனது வயிறு வலித்தது.”
44 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“சில ேநரங்களில் ேயார்தான் நதிக்கைரயிலுள்ள

அடர்ந்த புதர்களிலிருந்து சிங்கம் வரும்.
ஜனங்கள் தங்கள் மிருகங்கைள விட்டிருக்கிற
வயல்களில் சிங்கம் நடந்துப்ேபாகும்.

(அங்குள்ள மிருகங்கள் ெவளிேய ஓடும்).
நான் அந்தச் சிங்கத்ைதப்ேபான்று இருப்ேபன்.
நான் பாபிேலாைன அதன் ேதசத்திலிருந்து

விரட்டுேவன்.
இைதச் ெசய்வதற்கும் நான் யாைரத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்.
என்ைனப்ேபால் எவரும் இல்ைல.
எனக்குச் சவால்விட எவரும் இல்ைல.
(எனேவ நாேன இதைனச் ெசய்ேவன்).
எந்த ேமய்ப்பனும் வந்து என்ைனத் துரத்திடான்.
நான் பாபிேலான் ஜனங்கைளத் துரத்துேவன்.”

45 பாபிேலானுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று கர்த்தர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்பைத

கவனி.
பாபிேலானிய ஜனங்களுக்கு
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கர்த்தர் ெசய்யேவண்டுெமன முடிவு
ெசய்திருப்பைத கவனி.
பைகவர்கள் பாபிேலானின் மந்ைதயிலிருந்து

(ஜனங்கள்) சிறிய குட்டிகைள இழுத்துச்
ெசல்வார்கள்.
பாபிேலானின் ேமய்ச்சல் நிலங்கள் கர்த்தரால்

முழுவதுமாக அழிக்கப்படும்.
46 பாபிேலான் விழும்.
அந்த வீழ்ச்சி பூமிைய அதிரச்ெசய்யும்.
பாபிேலானின் அழுைகயின் சத்தத்ைத
அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்கள்

ேகள்விப்படுவார்கள்.
கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“வல்லைமயான ஒரு காற்ைற நான்
வீசச்ெசய்ேவன்.

நான் அதைன பாபிேலானுக்கும் கல்ேதயாவின்
தைலவர்களுக்கும் எதிராக வீசச்ெசய்ேவன்.

2 நான் பாபிேலானுக்கு அயல்நாட்டவைர
அனுப்புேவன்.
அவர்கள் பாபிேலாைனத் தூற்றுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் பாபிேலானிலிருந்து
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நகரத்ைதப் பைடகள் முற்றுைகயிடும்.
பயங்கரமான ேபரழிவு ஏற்படும்.

3 பாபிேலான் வீரர்கள் தங்கள் வில்ைலயும்
அம்ைபயும் பயன்படுத்தமாட்டார்கள்.
அவ்வீரர்கள் தங்கள் கவசங்கைளயும் கூட

அணிந்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
பாபிேலானிய இைளஞர்களுக்காக
இரக்கம்ெகாள்ளாேத.
அவளது பைடைய முழுவதுமாக அழித்துவிடு.

4 கல்ேதயர்களின் ேதசத்தில் பாபிேலானிய
வீரர்கள் ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ேமாசமாக பாபிேலான் ெதருக்களில்

காயம் அைடவார்கள்.”
5 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவத் தனியாகக்

கணவைன இழந்த விதைவப் ெபண்ைணப்ேபான்று
விடமாட்டார்.
ேதவன் அந்த ஜனங்கைள விட்டுவிடமாட்டார்.
இல்ைல, அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின்

பரிசுத்தமானவைர விட்டு விலகின குற்றவாளிகள்.
அவர்கள் அவைர விட்டு விலகினார்கள்.
ஆனால் அவர் அவர்கைள விட்டு விலகவில்ைல.

6 பாபிேலாைன விட்டு ஓடுங்கள்!
உங்கள் உயிைரக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ஓடுங்கள்!

தங்காதீர்கள்.
பாபிேலானின் பாவத்தால் ெகால்லப்படாதீர்கள்.
பாபிேலானின் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த
தீைமக்காக கர்த்தரால் தண்டிக்கப்படக் கூடிய
காலம் இது!
பாபிேலான் அவளுக்கு ஏற்றதான தண்டைனையப்

ெபறும்.
7 பாபிேலான் கர்த்தருைடய ைகயிலுள்ள தங்கக்
கிண்ணத்ைதப் ேபான்றிருந்தது.
பாபிேலான் உலகம் முழுவைதயும் குடிக்கும்படி

ெசய்தது.
ேதசங்கள் பாபிேலானின் திராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தது.
எனேவ அைவ புத்திமயங்கிப்ேபாயின.

8 ஆனால் பாபிேலான் திடீெரன்று விழுந்து
உைடந்துப்ேபாகும்.
அவளுக்காக அழுங்கள்!
அவளது வலிக்கு மருந்து வாங்குங்கள்!
ஒருேவைள குணம் ெபறலாம்!

9 நாம் பாபிேலான் குணமைடய முயன்ேறாம்.
ஆனால் அவளால் குணம் ெபறமுடியாது.
எனேவ, அவைள விட்டுவிடுங்கள்.
நம் ெசாந்த நாட்டுக்கும் நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும்

ேபாகவிடுங்கள்.
பரேலாகத்திலுள்ள ேதவன் பாபிேலானின்
தண்டைனைய முடிவு ெசய்வார்.
பாபிேலானுக்கு என்ன ேநரும் என்பைதயும் அவர்
முடிவு ெசய்வார்.

10 கர்த்தர் நமக்காக காரியங்கைளச் சரி
ெசய்துள்ளார்.
வாருங்கள், நமது ேதவனாகிய கர்த்தர்
ெசய்திருக்கிறவற்ைற பற்றி சீேயானில்
எடுத்துச்ெசால்லுேவாம்.

11 அம்புகைளக் கூர்ைமப்படுத்துங்கள்!
ேகடயங்கைள வாங்குங்கள்!
கர்த்தர் ேமதியருைடய ராஜாக்களின் ஆவிைய
எழுப்பினார்.
ஏெனன்றால், அவர் பாபிேலாைன அழிக்க

விரும்புகிறார்.
பாபிேலானிய ஜனங்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய
கர்த்தர் ெகாடுப்பார்.
எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
பாபிேலான் பைட அழித்தது.
எனேவ கர்த்தர் அவர்களுக்குரிய தண்டைனையக்

ெகாடுப்பார்.
12 பாபிேலான் சுவர்களுக்கு எதிராகக் ெகாடிைய
உயர்த்துங்கள்
ேமலும் காவலாளிகைளக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
அவர்களின் இடங்களில் காவல்காரர்கைளப்
ேபாடுங்கள்.
இரகசிய தாக்குதலுக்குத் தயாராகுங்கள்.
கர்த்தர், தான் திட்டமிட்டப்படிச் ெசய்வார்.
பாபிேலான் ஜனங்களுக்கு எதிராக எைதச்

ெசய்ேவன் என்று ெசான்னாேரா அைதச் ெசய்வார்.
13 பாபிேலாேன, நீ மிகுந்த தண்ணீருக்கு அருகில்
வாழ்கிறாய்.
நீ ெபாக்கிஷங்கேளாடு ெசல்வத்துடன்

இருக்கிறாய்.
ஆனால் உனது முடிவு வந்திருக்கிறது.
உனது அழிவுக்கான காலம் வந்திருக்கிறது.

14 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தன் நாமத்ைதப்
பயன்படுத்தி இந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்தார்.
“பாபிேலாேன, நான் உன்ைனப் பல பைக
வீரர்களால் நிரப்புேவன்.
அவர்கள் ெவட்டுக்கிளியின் கூட்டத்ைதப்

ேபான்றிருப்பார்கள்.
உனக்கு எதிராகப் ேபாரில் அவர்கள்

ெவல்வார்கள்.
அவர்கள் உனக்கு ேமல் நின்றுக்ெகாண்டு ெவற்றி

முழக்கம் ெசய்வார்கள்.”
15 கர்த்தர் தனது ெபரும் வல்லைமையப்
பயன்படுத்தி பூமிைய உண்டாக்கினார்.
அவர் தனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி

உலகத்ைதப் பைடத்தார்.
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அவர் தனது ேபரறிவினால் வானத்ைத விரித்தார்.
16 அவர் சத்தமிடுைகயில், வானத்திலுள்ள தண்ணீர்
இைரந்தது.
அவர் பூமி முழுவதும் ேமகங்கைள அனுப்பினார்.
அவர் தனது ேசமிப்பு அைறயிலிருந்து
காற்ைறக் ெகாண்டுவந்தார்.

17 ஆனால் ஜனங்கள் மிகவும் முட்டாள்களாக
இருக்கிறார்கள்.
ேதவன் என்ன ெசய்திருக்கிறார் என்று

அவர்களால் புரிந்துக்ெகாள்ள முடியவில்ைல.
திறைமயுள்ள ெதாழிலாளிகள் ெபாய்
ெதய்வங்களின் விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தனர்.
அவ்விக்கிரகங்கள் மாையயான ெதய்வங்கேள.
எனேவ, அந்த விக்கிரகங்கள் அைவகைள
உருவாக்கின ெதாழிலாளிகளின்
முட்டாள்தனத்திற்கு சான்றாக இருக்கின்றன.
அந்த விக்கிரகங்கள் உயிரற்றைவ.

18 அந்த விக்கிரகங்கள் பயனற்றைவ.
ஜனங்கள் அந்த விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தனர்.
அைவ மாைய என்பைதத் தவிர ேவறு

எதுவுமில்ைல.
நியாயத் தீர்ப்புக்கான காலம் வரும்.
அந்த விக்கிரகங்கள் அழிக்கப்படும்.

19 ஆனால் யாக்ேகாபுவின் பங்கு (ேதவன்)
அப்பயனற்ற விக்கிரகங்கைளப் ேபான்றவறில்ைல.
ஜனங்கள் ேதவைன உருவாக்கவில்ைல,
ேதவேன தன் ஜனங்கைள உருவாக்கினார்.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் உருவாக்கினார்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.
20 கர்த்தர் கூறுகிறார், “பாபிேலாேன, நீ எனது
தண்டாயுதம்.
நான் உன்ைனப் பயன்படுத்தி ேதசங்கைள

ெநாறுக்கிேனன்.
இராஜ்யங்கைள அழிக்க நான் உன்ைனப்

பயன்படுத்திேனன்.
21 நான் குதிைரையயும், அைத ஓட்டுபவைனயும்
ெநாறுக்க உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
இரதத்ைதயும் ேதேராட்டிையயும் ெநாறுக்க நான்

உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
22 ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெநாறுக்கநான்
உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
இைளஞர்கைளயும் முதியவர்கைளயும் ெநாறுக்க

நான் உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
இளம் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெநாறுக்க

நான் உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
23 ேமய்ப்பர்கைளயும் ஆடுகைளயும் ெநாறுக்க
நான் உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
விவசாயிகைளயும் பசுக்கைளயும் ெநாறுக்க நான்

உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
ஆளுநர்கைளயும் முக்கிய அதிகாரிகைளயும்

ெநாறுக்க நான் உன்ைனப் பயன்படுத்திேனன்.
24 ஆனால் பாபிேலானுக்குத் திருப்பிக்
ெகாடுப்ேபன்.
நான் பாபிேலானிய ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
திருப்பிக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் சீேயானுக்குச் ெசய்த அத்தைன

தீைமகளுக்கும் திருப்பிக் ெகாடுப்ேபன்.
யூதாேவ, உனக்கு எதிரில்தாேன நான்

அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்”
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

25 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“பாபிேலாேன, நீ ஒரு அழிக்கும் மைல.
நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்.
பாபிேலாேன, முழு நாட்ைடயும் அழித்துவிட்டாய்.
நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்.
நான் எனது ைகைய உனக்கு எதிராக ைவப்ேபன்.
நான் உன்ைனக் கன்மைலயிலிருந்து

உருட்டுேவன்.
நான் உன்ைன எரிந்துப்ேபான மைலயாக்குேவன்.
26 ஜனங்கள் கட்டிடத்திற்கு அஸ்திவாரம் ஆக்க
பாபிேலானிலிருந்து எந்த கல்ைலயும்
எடுக்கமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள் மூைலக்கல்லுக்குப் ேபாதுமான அளவு

ெபரிய கல்ைலக் கண்டுப்பிடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், உனது நகரமானது கற்களின்
குவியலாக என்ெறன்ைறக்கும் இருக்கும்”
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.
27 “இந்நாட்டில் ேபார்க்ெகாடிைய ஏற்றுங்கள்!
அைனத்து நாடுகளிலும் எக்காளத்ைத ஊதுங்கள்!
பாபிேலானுக்கு எதிராகச் சண்ைட ெசய்ய
ேதசங்கைளத் தயார் ெசய்யுங்கள்!
அந்த இராஜ்யங்கைளப் பாபிேலானுக்கு எதிராகப்
ேபாரிட அைழயுங்கள்.
ஆரராத், மின்னி, அஸ்ெகனாஸ்.
அதற்கு எதிராகப் பைட நடத்திச்ெசல்ல ஒரு
தளபதிையத் ேதர்ந்ெதடு.
ெவட்டுக்கிளிக் கூட்டத்ைதப்ேபான்ற குதிைரகைள
ஏராளமாக அனுப்பு.

28 அவளுக்கு எதிராகப் ேபாரிட ேதசங்கைளத்
தயார் ெசய்.
ேமதியா ேதசத்தின் ராஜாக்கைளத் தயார் ெசய்.
அவர்களின் ஆளுநர்கைளயும் முக்கிய
அதிகாரிகைளயும் தயார் ெசய்.
பாபிேலானுக்கு எதிராகப் ேபாரிட அவர்கள்

ஆளும் ேதசங்கைளத் தயார் ெசய்.
29 நிலமானது வலிேயாடு இருப்பதுப்ேபான்று
அைசந்து நடுங்குகிறது.
கர்த்தர் தனது திட்டப்படி பாபிேலானுக்குச்

ெசய்யும்ேபாது ேதசம் நடுங்கும்.
கர்த்தருைடய திட்டம் பாபிேலான் ேதசத்ைத
காலியான வனாந்தரமாக்குவேத.
அங்ேக எவரும் வாழமாட்டார்கள்.

30 பாபிேலானிய வீரர்கள் சண்ைடயிடுவைத
நிறுத்தினார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ேகாட்ைடகளில் தங்கினார்கள்.
அவர்களின் பலம் ேபாயிருக்கிறது.
அவர்கள் திகிலைடந்த ெபண்கைளப்ேபான்று

இருக்கிறார்கள்.
பாபிேலானின் வீடுகள்
எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன.
அவளது கதவின் கட்ைடகள்

உைடக்கப்படுகின்றன.
31 ஒரு தூதுவன் இன்ெனாருவைனப் பின்
ெதாடருகிறான்.
அவர்கள் பாபிேலான் ராஜாவிடம்
அவனது நாடு முழுவதும் ைகப்பற்றப்பட்டது
என்று ெதரிவிக்கின்றனர்.

32 ஆற்ைறக் கடக்கும் வழிகள் எல்லாம்
ைகப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன.
சகதியான நிலம் எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன.
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பாபிேலானிய வீரர்கள் அைனவரும்
அஞ்சுகின்றனர்.”

33 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“பாபிேலான் மிதிக்கப்படும் களத்ைதப்ேபான்று
உள்ளது.
அறுவைட காலத்தில் ஜனங்கள் பதரிலிருந்து

தானியத்ைதப் பிரிக்க அடிப்பார்கள்.
பாபிேலாைன அடிக்க ேவண்டிய காலம் விைரவாக

வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.”
34 சீேயான் ஜனங்கள் இவ்வாறு கூறுவார்கள்,
“பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் கடந்த
காலத்தில் எங்கைள அழித்தான்.
கடந்த காலத்தில் ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்கைளத்

தாக்கினான்.
கடந்த காலத்தில் அவன் எங்கள் ஜனங்கைளக்
ெகாண்டுப் ேபானான்.
நாங்கள் காலியான ஜாடிையப் ேபான்றிருந்ேதாம்.
எங்களிடமிருந்த சிறந்தவற்ைற அவன் எடுத்தான்.
அவன் ெபரிய ராட்சதைனப்ேபான்று வயிறு

நிைறயும்வைர தின்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.
எங்களிடமுள்ள சிறந்தவற்ைற எடுத்துக் ெகாண்டு
எங்கைள எறிந்துவிட்டான்.

35 எங்கைளத் தாக்க பாபிேலான்
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தது.
அைவ இப்ெபாழுது பாபிேலானுக்கு

ஏற்படேவண்டுெமன்று நான் விரும்புகிேறன்.”
சீேயானில் வாழ்கின்ற ஜனங்கள் அவற்ைறச்
ெசால்வார்கள்:
“பாபிேலானிய ஜனங்கள் எங்கள் ஜனங்கைளக்
ெகான்ற குற்றம் உள்ளவர்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் தாம் ெசய்த தவறுக்குத்

தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்”
எருசேலம் நகரம் அவற்ைறச் ெசால்லும்.
36 எனேவ கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“யூதா உன்ைன நான் பாதுகாப்ேபன்.
பாபிேலான் தண்டிக்கப்படும் என்பைத நான் உறுதி

ெசய்ேவன்.
பாபிேலான் கடைல நான் வற்றச் ெசய்ேவன்.
நான் அவளது நீரூற்றுக்கைள வற்றச் ெசய்ேவன்.

37 பாபிேலான் அழிந்த கட்டிடங்களின் குவியலாக
ஆகும்.
பாபிேலான் காட்டு நாய்கள் வாழத்தக்க

இடமாகும்.
ஜனங்கள் கற்குவியைலப் பார்த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பாபிேலாைனப் பற்றி நிைனக்கும்ேபாது
தங்கள் தைலகைள அைசப்பார்கள்.
ஜனங்கள் எவரும் வாழாத இடமாக பாபிேலான்

ஆகும்.
38 “பாபிேலான் ஜனங்கள் ெகர்ச்சிக்கிற இளம்
சிங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்களது சத்தம் சிங்கக் குட்டிகைளப்

ேபான்றிருக்கும்.
39 அந்த ஜனங்கள் வல்லைம மிக்க சிங்கங்கைளப்
ேபான்று நடித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
நான் அவர்களுக்கு ஒரு விருந்துக் ெகாடுப்ேபன்.
நான் அவர்கைளக்

குடிேபாைதேயறினவர்களாக்குேவன்.

அவர்கள் சிரிப்பார்கள். நல்ல ேநரத்ைதப்
ெபறுவார்கள்.
பிறகு அவர்கள் என்ெறன்றும் தூங்குவார்கள்.
அவர்கள் என்றும் விழிக்கமாட்டார்கள்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
40 “பாபிேலான் ெகால்லப்படுவதற்காகக்
காத்திருக்கும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக் கடாக்கள்,
ெவள்ளாடுகள் ேபான்றிருக்கும்.
நான் அவற்ைற ெவட்டுவதற்குக் ெகாண்டு
ெசல்ேவன்.

41 “ேசசாக்கு” ேதாற்கடிக்கப்படும்.
பூமியிேல சிறந்ததும் கர்வமுமுள்ள நாடு எவ்வாறு
சிைறப் பிடிக்கப்படும்?
மற்ற ேதசங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
பாபிேலான் பாழாய்ப்ேபாவைத கவனித்துப்
பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் பார்க்கின்றைவ அவர்கைளப்

பயப்படுத்தும்.
42 பாபிேலான் மீது கடல் எழும்பும்.
அதன் இைரச்சலான அைலகள் அவைள மூடும்.

43 பாபிேலான் நகரங்கள் அழிக்கப்பட்டு
காலியாகும்.
பாபிேலான் வறண்ட வனாந்தரமாகும்.
அது ஜனங்கள் வாழாத ேதசமாகும்.
ஜனங்கள் பாபிேலான் வழியாகப் பயணம்கூட

ெசய்யமாட்டார்கள்.
44 பாபிேலானிலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வமான ேபைலத்
தண்டிப்ேபன்.
அவன் விழுங்கிய ஜனங்கைள வாந்திப்பண்ணும்படி

ெசய்ேவன்.
பாபிேலாைனச் சுற்றியுள்ள சுவர்கள் கீேழ விழும்.
மற்ற ேதசத்தார்கள் பாபிேலானுக்கு வருவைத

நிறுத்துவார்கள்.
45 எனது ஜனங்கேள, பாபிேலான் நகரத்ைத விட்டு
ெவளிேய வாருங்கள்.
உங்கள் உயிைரக் காப்பாற்ற ஓடுங்கள்.
கர்த்தருைடய ெபருங்ேகாபத்திலிருந்து ஓடுங்கள்.

46 “எனது ஜனங்கேள, பயந்து நடுங்கேவண்டாம்.
வதந்திகள் பரவும் ஆனால் பயப்படேவண்டாம்!
இந்த ஆண்டு ஒரு வதந்தி வரும்.
அடுத்த ஆண்டு இன்ெனாரு வதந்தி வரும்.
நாட்டில் நடக்கும் பயங்கரமான சண்ைடையப்பற்றி
வதந்திகள் இருக்கும்.
ஆள்ேவார்கள் மற்ற ஆள்ேவார்களுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடுவைதப்பற்றி வதந்திகள் இருக்கும்.

47 ேநரம் நிச்சயம் வரும்.
பாபிேலானில் உள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்கைள நான்

தண்டிப்ேபன்.
பாபிேலான் நாடு முழுவதும் ெவட்கப்படுத்தப்படும்.
ஏராளமாக மரித்த ஜனங்கள்
அந்நகரத் ெதருக்களில் கிடப்பார்கள்.

48 பிறகு பாபிேலாைனப்பற்றி பரேலாகமும் பூமியும்
அவற்றில் உள்ளனவும் மகிழ்ச்சியுடன் சத்தமிடும்.
அவர்கள் சத்தமிடுவார்கள்.
ஏெனன்றால், வடக்கிலிருந்து பைட வந்து
பாபிேலானுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டது”
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
49 “இஸ்ரேவலில் உள்ள ஜனங்கைள பாபிேலான்
ெகான்றது.
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52

பூமியின் ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் உள்ள
ஜனங்கைள பாபிேலான் ெகான்றது.
எனேவ பாபிேலான் விழேவண்டும்!
50 வாளுக்குத் தப்பியவர்கேள,
ேவகமாக பாபிேலாைன விட்டு விலகுங்கள்.
காத்திருக்காதீர்கள்!
நீங்கள் ெதாைலதூர நாட்டில் இருக்கிறீர்கள்.
ஆனால், நீங்கள் எங்ேக இருந்தாலும் கர்த்தைர

நிைனயுங்கள்.
எருசேலைம நிைனயுங்கள்.

51 “யூதாவின் ஜனங்களாகிய நாங்கள்
அவமானமைடகிேறாம்.
நாங்கள் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்.
ஏெனன்றால், அந்நியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின்
பரிசுத்தமான இடங்களுக்குள்

ேபாயிருக்கிறார்கள்.”
52 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “ேநரம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது,
நான் பாபிேலானின் விக்கிரகங்கைளத்

தண்டிப்ேபன்.
அப்ேபாது, புண்ப்பட்ட ஜனங்கள் வலியுடன்
நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் அழுவார்கள்.

53 பாபிேலான் வானத்ைதத் ெதாடுகின்றவைர
வளரலாம்.
பாபிேலான் தனது ேகாட்ைடகைளப்
பலப்படுத்தலாம்.
ஆனால் அந்நகரத்ைத எதிர்த்து ேபாரிடுமாறு நான்

ஜனங்கைள அனுப்புேவன்.
அந்த ஜனங்கள் அவைள அழிப்பார்கள்”
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.
54 “பாபிேலானில் ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள் ேகட்கமுடியும்.
பாபிேலான் ேதசத்தில் ஜனங்கள் ெபாருட்கைள

அழித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ஓைசையக்
ேகட்கமுடியும்.

55 விைரவில் கர்த்தர் பாபிேலாைன அழிப்பார்.
அந்த நகரில் உள்ள உரத்த ஓைசகைள அவர்

நிறுத்துவார்.
பைகவர்கள் இைரகின்ற அைலகைளப்ேபான்று
வருவார்கள்.
சுற்றிலும் உள்ள ஜனங்கள் அந்த இைரச்சைலக்

ேகட்பார்கள்.
56 பைட வந்து பாபிேலாைன அழிக்கும்.
பாபிேலானின் வீரர்கள் ைகப்பற்றப்படுவார்கள்.
அவர்களின் அம்புகள் உைடக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ஜனங்கள் ெசய்த
தீயெசயல்களுக்கு தண்டைனையக் ெகாடுக்கிறார்.
கர்த்தர் அவர்களுக்ேகற்ற முழு தண்டைனையயும்

ெகாடுக்கிறார்.
57 நான் பாபிேலானின் ஞானிகைளயும்
முக்கியமான அதிகாரிகைளயும்

குடிமயக்கத்துக்குள்ளாக்குேவன்.
நான் ஆளுநர்கைளயும் அதிகாரிகைளயும்
வீரர்கைளயும்கூடக் குடிக்கச்ெசய்ேவன்.
பிறகு அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் உறங்குவார்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் எழமாட்டார்கள்”
ராஜா இவற்ைறச் ெசான்னார்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்.

58 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்,

“பாபிேலானின் அகலமான வலிைமயான சுவர்
கீேழத்தள்ளப்படும்.
அவளது உயர்ந்த வாசல்கள் எரிக்கப்படும்.
பாபிேலான் ஜனங்கள் கடினமான ேவைல
ெசய்வார்கள்.
ஆனால் அது உதவாது.
அவர்கள் நகைரக் காப்பாற்ற முயல்வதில்
ேசார்ந்து ேபாவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் எரியும் ெநருப்புக்கு எண்ெணய்
ேபான்று ஆவார்கள்.”

எேரமியா பாபிேலானுக்குச் ெசய்தி அனுப்புகிறான்
59 இதுதான் எேரமியா அதிகாரி ெசராயாவிற்குக்
ெகாடுத்த ெசய்தி. ெசராயா ேநரியாவின் குமாரன்.
ேநரியா மெசயாவின் குமாரன். ெசரயா யூதாவின்
ராஜா சிேதக்கியாேவாடு பாபிேலானுக்குப்
ேபானான். இது சிேதக்கியா யூதாவின் ராஜாவாக
இருந்த நான்காவது ஆட்சியாண்டில் நடந்தது.
அப்ேபாது, எேரமியா இச்ெசய்திைய அதிகாரியான
ெசரயாவிடம் ெகாடுத்தான். 60 எேரமியா
பாபிேலானுக்கு ஏற்படக்கூடிய பயங்கரங்கைளப்பற்றி
புத்தகச்சுருளில் எழுதியிருந்தான். அவன்
பாபிேலாைனப்பற்றி எல்லாவற்ைறயும்
எழுதியிருந்தான்.

61 எேரமியா ெசராயாவிடம் ெசான்னான்,
“ெசராயா, பாபிேலானுக்குப் ேபா, இச்ெசய்திைய
வாசிப்பைதப்பற்றி உறுதி ெசய்துக்ெகாள். எனேவ
எல்லா ஜனங்களும் உன்ைனக் ேகட்பார்கள். 62

பிறகு ெசால், ‘கர்த்தாேவ, இந்த இடத்ைத
அழிக்கப்ேபாவதாகச் ெசான்னீர். நீர் அழிப்பீர்.
எனேவ மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா இதில் வாழாது.
இந்த இடம் என்ெறன்றும் காலியான அழிவிடமாக
இருக்கும்.’ 63 இப்புத்தகச் சுருைள வாசித்து முடிந்த
பிறகு இதில் ஒரு கல்ைலக்கட்டு. பிறகு இந்தப்
புத்தகச்சுருைள ஐபிராத்து நதியில் ேபாடு. 64 பிறகு
ெசால், ‘இேத வழியில் பாபிேலான் மூழ்கும்,
பாபிேலான் என்றும் எழாது. பாபிேலானியர் மூழ்கிப்
ேபாவார்கள். ஏெனன்றால், நான் இங்ேக
பயங்கரமானைவ நிகழும்படிச் ெசய்ேவன்.’”
எேரமியாவின் வார்த்ைதகள் இங்ேக முடிகிறது.

எருசேலமின் வீழ்ச்சி

சிேதக்கியா யூதாவின் ராஜாவாகியேபாது
அவனது வயது 21. சிேதக்கியா
எருசேலைம பதிேனாரு ஆண்டுகள்

ஆண்டான். அவனது தாயின் ெபயர் அமுத்தாள்.
அவள் எேரமியாவின் குமாரத்தி. அவனது குடும்பம்
லீப்னா ஊரிலிருந்து வந்தது. 2 சிேதக்கியா
ெபால்லாப்புகைள ேயாயாக்கீம் ேபாலச் ெசய்தான்.
சிேதக்கியா ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்வைத கர்த்தர்
விரும்பவில்ைல. 3 எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும்
பயங்கரமானைவ ேநர்ந்தது. ஏெனன்றால் கர்த்தர்
அவர்களுடன் ேகாபமாக இருந்தார். இறுதியாக,
கர்த்தர் அவரது பார்ைவயிலிருந்து எருசேலம் மற்றும்
யூதா ஜனங்கைளத் தூர எறிந்தார்.
சிேதக்கியா பாபிேலான் ராஜாவுக்கு எதிராகத்
திரும்பினான். 4 எனேவ, சிேதக்கியாவின் 9வது
ஆட்சியாண்டின் பத்தாவது மாதத்தின் பத்தாவது
நாளில் பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
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எருசேலமிற்கு எதிராகப் பைடெயடுத்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு அவனது முழுப்பைடயும்
இருந்தது. பாபிேலானின் பைடயானது
எருசேலமிற்கு ெவளிேய முகாமிட்டது. நகரச்
சுவைரச் சுற்றிலும் அவர்கள் மதிற்சுவர்கைளக்
கட்டினார்கள். எனேவ அவர்களால் சுவைரத் தாண்ட
முடிந்தது. 5 எருசேலம் நகரமானது பாபிேலான்
பைடயால் சிேதக்கியாவின் பதிேனாராவது
ஆட்சியாண்டுவைர முற்றுைகயிடப்பட்டது. 6 அந்த
ஆண்டின் நாலாவது மாதத்தின் ஒன்பதாவது நாளில்
நகரில் பசியானது மிக அதிகமாக இருந்தது. நகர
ஜனங்கள் உண்பதற்கு உணவு எதுவும் மீதியில்ைல. 7

அந்த நாளில் பாபிேலானின் பைட எருசேலமிற்குள்
நுைழந்தது. எருசேலமிலுள்ள வீரர்கள் ெவளிேய
ஓடினார்கள். அவர்கள் இரவில் நகைரவிட்டு
ஓடினார்கள். இரண்டு சுவர்களுக்கு இைடயில்
உள்ள வாசல் வழியாக அவர்கள் ேபானார்கள். அந்த
வாசல் ராஜாவின் ேதாட்டத்திற்கு அருகில்
இருந்தது. பாபிேலானின் பைட நகைர
முற்றுைகயிட்டிருந்தேபாதிலும் எருசேலம் வீரர்கள்
ேமலும் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
வனாந்தரத்தின் வழியாக ஓடிப்ேபானார்கள்.

8 ஆனால் பாபிேலானியப்பைட ராஜா
சிேதக்கியாைவத் துரத்தியது. எரிேகா சமெவளியில்
அவர்கள் அவைனப் பிடித்தனர். அவேனாடு வந்த
வீரர்கள் ஓடிப்ேபாய்விட்டனர். 9 பாபிேலான் பைட
ராஜா சிேதக்கியாைவக் ைகப்பற்றினர். அவர்கள்
அவைன ரிப்லா நகரத்திற்குக் ெகாண்டுேபாயினர்.
ரிப்லா, ஆமாத் நாட்டில் இருக்கிறது. ரிப்லாவில்
பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியா பற்றிய தீர்ப்ைப
அறிவித்தான். 10 ரிப்லா நகரத்தில் சிேதக்கியாவின்
குமாரர்கைள பாபிேலான் ராஜா ெகான்றான். தன்
குமாரர்கள் ெகால்லப்படுவைத கவனிக்கும்படி
சிேதக்கியா வற்புறுத்தப்பட்டான். பாபிேலான் ராஜா
யூதாவின் எல்லா அதிகாரிகைளயும் ெகான்றான். 11

பிறகு பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியாவின்
கண்கைளப் பிடுங்கினான். அவன் அவனுக்கு
ெவண்கல சங்கிலிகைளப் ேபாட்டான். பிறகு அவன்
பாபிேலானுக்கு சிேதக்கியாைவக் ெகாண்டுப்
ேபானான். பாபிேலானில் அவன் சிைறயில்
சிேதக்கியாைவ அைடத்தான். சிேதக்கியா மரித்துப்
ேபாகும்வைர சிைறயிேலேய இருந்தான்.

12 ேநபுசராதான், பாபிேலான் ராஜாவின் சிறப்பு
காவல் பைடயின் தளபதி. அவன் எருசேலமிற்கு
வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 19வது
ஆட்சியாண்டின் ஐந்தாவது மாதத்தின் 10வது நாளில்
இது நடந்தது. பாபிேலானில் ேநபுசராதான் ஒரு
முக்கியமான தைலவன். 13 ேநபுசராதான்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத எரித்தான். அவன்
எருசேலமில் ராஜாவின் அரண்மைனையயும்
இன்னும் பல வீடுகைளயும் எரித்தான். எருசேலமில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு முக்கிய கட்டிடத்ைதயும்
எரித்தான். 14 பாபிேலானியப் பைட முழுவதும்
எருசேலைமச் சுற்றியுள்ள சுவர்கைள உைடத்தது.
அப்பைட அரசரது சிறப்புப் பைடயின் தளபதியின்கீழ்
இருந்தது. 15 ேநபுசராதான், தளபதி, எருசேலமில்
மீதியாக இருந்த ஜனங்கைளக் ைகதிகளாகச்
சிைறபடுத்தினான். பாபிேலான் ராஜாவிடம்
சரணைடந்தவர்கைளயும் அவன் அைழத்துக்
ெகாண்டுப்ேபானான். எருசேலமில் மீதியாக இருந்த

ைகவிைனக் கைலஞர்கைளயும் அவன்
அைழத்துக்ெகாண்டுப்ேபானான். 16 ஆனால்
ேநபுசராதான் அந்நாட்டில் சில ஏைழகைள மட்டும்
விட்டுவிட்டுப் ேபானான். திராட்ைசத்
ேதாட்டத்திலும் வயல்களிலும் ேவைல ெசய்யுமாறு
அவர்கைள விட்டுவிட்டுப் ேபானான்.

17 பாபிேலானியப்பைட ஆலயத்தில் உள்ள
ெவண்கலத்தூண்கைள உைடத்தார்கள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் உள்ள தாங்கிகைளயும்
ெவண்கலத்ெதாட்டிையயும் உைடத்தார்கள்.
அவர்கள் பாபிேலானுக்கு அவ்ெவண்கலத்ைதக்
ெகாண்டுப் ேபானார்கள். 18 பாபிேலானியப்பைட
ஆலயத்திலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
ெகாண்டுப்ேபானது. ெசப்புச் சட்டிகள், சாம்பல்
எடுக்கும் கரண்டிகள், ெவட்டுக்கத்திகள், கலங்கள்,
கலயங்கள், ஆராதைனக்குரிய சகல ெவண்கலப்
பணிமுட்டுகள், 19 ராஜாவின் சிறப்புக் காவல்
பைடயின் தளபதி இவற்ைறயும் ெகாண்டுேபானான்.
கிண்ணங்கள், ெநருப்புத்தட்டுகள், கலங்கள்,
சட்டிகள், விளக்குத் தண்டுகள், கலயங்கள்,
கரகங்கள், பான பலிகளின் காணிக்ைக மற்றும்
ெவள்ளியாலும் ெபான்னாலுமான எல்லாவற்ைறயும்
அவன் எடுத்தான். 20 இரண்டு தூண்கள், கடல்
ெதாட்டியும் அதனடியில் உள்ள பன்னிெரண்டு
ெவண்கல காைளகளும் நகரும் தாங்கிகளும் மிக
கனமானைவ. சாெலாேமான் ராஜா கர்த்தருைடய
ஆலயத்திற்காக ெசய்தான். எைட பார்க்க முடியாத
அளவுள்ள ெவண்கலத்ைத இப்ெபாருட்கள் ெசய்ய
பயன்படுத்தினான். 21 ஒவ்ெவாரு ெவண்கலத்
தூணும் 31 அடி உயரமுைடயது. ஒவ்ெவாரு தூணும்
21 அடி சுற்றளவு உள்ளது. ஒவ்ெவாரு தூணும்
உள்ேள ெவற்றிடம் ெகாண்டது. ஒவ்ெவாரு தூணிண்
சுவரும் 3 அங்குலம் உைடயது. 22 முதல் தூணின்
ேமலிருந்த குமிழின் உயரம் 8 அடி உயரம் உைடயது.
அைதச்சுற்றிலும் வைலப் பின்னல்களாலும் மாதளம்
பழங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்தத்
தூணிலும் மாதளம்பழ அலங்காரம் உண்டு. அது
முதல் தூைணப்ேபான்றிருந்து. 23 ெமாத்தம் 96
மாதுளம்பழங்கள் தூணின் பக்கங்களில் ெதாங்கின.
ஆக ெமாத்தம் 100 மாதுளம்பழங்கள் வைலப்
பின்னலில் தூண்கைளச் சுற்றி இருந்தன.

24 ராஜாவின் சிறப்புக் காவல்பைட தளபதி
ெசராயா மற்றும் ெசப்பனியாைவ ைகதிகளாகச்
சிைறப்பிடித்தான். ெசராயா தைலைம ஆசாரியன்,
ெசப்பனியா அடுத்த ஆசாரியன். மூன்று வாயில்
காவலர்களும் சிைறப்பிடிக்கப்பட்டனர். 25

ராஜாவின் சிறப்புக் காவல் பைடத் தளபதி
சண்ைடயிடுேவாரின் ேமலதிகாரிையச்
சிைறப்பிடித்தான். அவர் ராஜாவின் ஏழு
ஆேலாசகர்கைளயும் சிைறப்பிடித்தான்.
எருசேலமில் அவர்கள் அப்ெபாழுதும் இருந்தனர்.
பைடயில் ேசர்க்கின்ற எழுத்தாளைனயும் அவன்
பிடித்தான். அவன் நகரில் இருந்த சாதாரண ஆட்கள்
60 ேபைரயும் பிடித்தான். 26 ேநபுசராதான் தளபதி
இந்த அதிகாரிகள் எல்ேலாைரயும் பிடித்தான். அவன்
அவர்கைள பாபிேலான் ராஜாவிடம் ெகாண்டு
வந்தான். பாபிேலான் ராஜா ரிப்லா நகரில்
இருந்தான். ரிப்லா ஆமாத் நாட்டில் இருக்கிறது.
அந்த ரிப்லா நகரில், ராஜா அதிகாரிகைளெயல்லாம்
ெகால்லும்படி கட்டைளயிட்டான்.
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எனேவ யூதா ஜனங்கள் தமது நாட்டிலிருந்து
பிடித்துச்ெசல்லப்பட்டனர். 28 ேநபுகாத்ேநச்சார்
எத்தைன ஜனங்கைளக் ைகது ெசய்தான் என்னும்
பட்டியல் இது:
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஏழாவது ஆட்சியாண்டில்
யூதாவிலிருந்து 3,023 ஆண்கள் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர்.
29 ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 18வது ஆட்சியாண்டில்
832 ஜனங்கள் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர்.
30 ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 23வது ஆட்சியாண்டில்
ேநபுசராதான் 745 ேபைரக் ைகது ெசய்து
ெகாண்டுப்ேபானான்.
ேநபுசராதான் ராஜாவின் சிறப்புக் காவல்

பைடயின் தளபதி.
ெமாத்தம் 4,600 ஜனங்கள் சிைற ெசய்யப்பட்டனர்.

ேயாயாக்கீன் விடுதைல ெசய்யப்படுகிறான்
31 ேயாயாக்கீன் யூதாவின் ராஜா. இவன்
பாபிேலானில் 37 ஆண்டுகள் சிைறயில் இருந்தான்.

பாபிேலானின் ராஜாவாகிய ஏவில் ெமெராதாக்
ேயாயாக்கீனுடன் இரக்கமாயிருந்தான்.
அவ்வாண்டில் ேயாயாக்கீைன சிைறையவிட்டு
விடுவித்தான். இேத ஆண்டில்தான்
ஏவில்ெமெராதாக் பாபிேலானின் ராஜா ஆனான்.
ஏவில்ெமெராதாக் 12வது மாதத்தின் 25ஆம்
நாளன்று ேயாயாக்கீைன சிைறயிலிருந்து
விடுவித்தான். 32 ஏவில்ெமெராதாக்
ேயாயாக்கீனுடன் இரக்கமான வழியில் ேபசினான்.
பாபிேலானில் தன்ேனாடு இருந்த மற்ற
ராஜாக்களுக்குரியைதவிட ெகௗரவமான
இடத்ைதக் ெகாடுத்தான். 33 எனேவ ேயாயாக்கீன்
தனது சிைற உைடைய நீக்கினான். மீதியுள்ள
வாழ்நாளில், ராஜாவின் ேமைசயில் ஒழுங்காகச்
சாப்பிட்டான். 34 ஒவ்ெவாரு நாளும் பாபிேலான்
ராஜா ேயாயாக்கீனுக்கு உதவித் ெதாைக
ெகாடுத்தான். ேயாயாக்கீன் மரிக்கும்வைர இது
ெதாடர்ந்தது.
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1

புலம்பல்

எருசேலம் அவளது அழிவிற்காக அழுகிறாள்

எருசேலம் ஒரு காலத்தில் ஜனங்கள்
நிைறந்த நகரமாக இருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது, இந்த நகரம்

வனாந்தரமாயுள்ளது!
எருசேலம் உலகத்தில் ெபரிய நகரங்களுள்
ஒன்றாயிருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது, அவள் ஒரு விதைவையப்

ேபான்றிருக்கிறாள்.
அவள் ஒரு காலத்தில் நகரங்களில் இளவரசிையப்
ேபான்றிருந்தாள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது

அடிைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறாள்.
2 அவள் இரவில் பரிதாபமாக அழுகிறாள்.
அவளது கண்ணீர் அவளின் கன்னங்களில் உள்ளது.
இப்ெபாழுது யாருேம அவைளத் ேதற்றுவாரில்ைல.
பல நாடுகள் அவளிடம் நட்புடனிருந்தன.
இப்ெபாழுது யாரும் அவளுக்கு ஆறுதல்

அளிக்கவில்ைல.
அவளது அைனத்து நண்பர்களும் அவளுக்கு
முதுைகத் திருப்பிக் ெகாண்டனர்.
அவளது நண்பர்கள் அவளின் எதிரிகளானார்கள்.

3 யூதா மிகவும் துன்புற்றது.
பிறகு, யூதா சிைறெயடுக்கப்பட்டது.
யூதா மற்ற நாடுகளுக்கு மத்தியில் வாழ்கிறது.
ஆனால், அவள் ஓய்ைவப் ெபற்றிருக்கவில்ைல.
ஜனங்கள் அவைளத் துரத்திப் பிடித்தார்கள்.
அவர்கள் அவைளக் குறுகலான

பள்ளத்தாக்குகளில் பிடித்தனர்.
4 சீேயானுக்குப் ேபாகிற சாைலகள் மிகவும்
துக்கப்படுகின்றன.
ஏெனன்றால், விடுமுைற நாட்கைளக் கழிக்க

எவரும் இனிேமல் வருவதில்ைல.
சீேயானின் அைனத்து வாசல்களும்
அழிக்கப்பட்டன.
சீேயானின் அைனத்து ஆசாரியர்களும்

தவிக்கிறார்கள்.
சீேயானின் இளம் ெபண்கள் கடத்திக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.
இைவ அைனத்தும் சீேயானுக்கு துக்கத்ைத

ஏற்படுத்துகிறது.
5 எருசேலமின் பைகவர்கள் ெவற்றி ெபற்றார்கள்.
அவளது பைகவர்கள் வளமைடந்தனர்.
இது ஏன் நிகழ்ந்தது என்றால், கர்த்தர் அவைளத்
தண்டித்தார்.
அவர் எருசேலைம அவளது பல பாவங்களுக்காகத்

தண்டித்தார்.
அவளது பிள்ைளகள் ெவளிேயறிவிட்டனர்.

அவர்களது பைகவர்கள் அவர்கைளக் ைகப்பற்றி
பிடித்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள்.

6 சீேயான் மகளது அழகு ேபாய்விட்டது.
அவளது இளவரசர்கள் ேமய்ச்சல் இடத்ைதக்

கண்டுபிடியாத மான்கைளப் ேபாலானார்கள்.
அவர்கள் பலமில்லாமல் அவர்கள் தம்ைம

துரத்துகிறவைன விட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
7 எருசேலம் பின்ேனாக்கி நிைனத்துப்
பார்க்கிறாள்.
எருசேலம் தான் பாதிக்கப்பட்டு
தன் வீடுகைள இழந்த காலத்ைத நிைனக்கிறாள்.
அவள் கடந்த காலத்தில் தான் ெபற்றிருந்த
இனிய காரியங்கைள எண்ணிப் பார்க்கிறாள்.
அவள் பைழய நாட்களில் ெபற்ற
சிறந்தவற்ைற நிைனத்துப் பார்க்கிறாள்.
அவள் தனது ஜனங்கள் எதிரிகளால் சிைற
பிடிக்கப்பட்டைத
எண்ணிப் பார்க்கிறாள்.
அவள் தனக்கு உதவ எவரும் இல்லாத
நிைலைய எண்ணுகிறாள்.
அவைள அவளது பைகவர்கள் பார்க்கும்ேபாது
சிரித்தார்கள்.
ஏெனன்றால், அவள் அழிக்கப்பட்டாள்.

8 எருசேலம் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்தாள்.
எருசேலம் பாவம் ெசய்ததால்,
அவள் அழிக்கப்பட்ட நகரமானாள்.
ஜனங்கள் அவளது நிைலையக் கண்டு தங்களின்
தைலகைள அைசத்து மறுதலிக்கிறார்கள்.
கடந்த காலத்தில் ஜனங்கள் அவைள மதித்தனர்.

இப்ேபாது ஜனங்கள் அவைள ெவறுக்கின்றனர்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் அவைள
அவமானப்படுத்தினார்கள்.
எருசேலம் ெபருமூச்சுவிட்டு பின்னிட்டுத்

திரும்பினாள்.
9 எருசேலமின் ஆைடகள் அழுக்காயின.
அவளுக்கு என்ன நிகழப்ேபாகிறது என்பைதப்

பற்றி அவள் எண்ணிப் பார்க்கவில்ைல.
பார் நான் எப்படி காயப்பட்ேடன்! அவளது வீழ்ச்சி
அதிசயமானது.
அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல எவருமில்ைல.

“கர்த்தாேவ! நான் எவ்வாறு காயப்பட்ேடன்
என்பைதப் பாரும்.
எனது பைகவன் தன்ைன எவ்வளவு ெபரியவனாக

நிைனக்கிறான் என்பைதப் பாரும்!” என்று
ெசான்னாள்.

10 பைகவன் தனது ைகைய நீட்டினான்.
அவன் அவளது இன்பமான அைனத்ைதயும்

எடுத்துக் ெகாண்டான்.
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உண்ைமயில், அவள் தனது ஆலயத்திற்குள்
அயல்நாட்டவர்கள் நுைழவைதப் பார்த்தாள்,
கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் எங்கள் சைபயில்

ேசரமுடியாது என்று நீர் ெசான்னீர்!
11 எருசேலமின் அைனத்து ஜனங்களும்
தவிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உணவுக்காக அைலகிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் நல்ல ெபாருட்கைள

உணவுக்காக மாற்றிக் ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் உயிர் வாழ்வதற்காக இவற்ைறச்

ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
எருசேலம் ெசால்கிறது: “கர்த்தாேவ என்ைனப்
பாரும்!
ஜனங்கள் என்ைன எப்படி ெவறுக்கிறார்கள்

பாரும்.
12 சாைல வழியாகக் கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கேள,
நீங்கள் எனக்காக கவைலப்படுகின்றவர்களாக

ெதரியவில்ைல.
ஆனால் என்ைனப் பாருங்கள்.
எனது வலிையப்ேபான்று ேவறுவலி உண்ேடா?
எனக்கு வந்திருக்கிற வலிையப்ேபான்று ேவறுவலி

இருக்கிறதா?
கர்த்தர் என்ைனத் தண்டித்திருக்கிறது ேபான்றவலி
ேவறு உள்ளேதா?
அவர் தனது ெபருங்ேகாபமான நாளில் என்ைனத்

தண்டித்திருக்கிறார்.
13 கர்த்தர் ேமலிருந்து ெநருப்ைப அனுப்பினார்,
அந்த ெநருப்பு எனது எலும்புகளுக்குள் ெசன்றது.
அவர் எனது கால்களுக்கு வைலைய விரித்தார்.
என்ைனப் பின்னிட்டு விழப்பண்ணினார்.
என்ைனப் பாழ்நிலமாகப் பண்ணினார்.
நாள் முழுவதும் நான் ேநாயுற்றிருந்ேதன்.

14 “எனது பாவங்கள் நுகத்ைதப்ேபான்று
கட்டப்பட்டுள்ளது,
எனது பாவங்கள் கர்த்தருைடய ைககளில்

கட்டப்பட்டுள்ளது.
கர்த்தருைடய நுகம் என் கழுத்தில் இருக்கிறது.
கர்த்தர் என்ைன பலவீனமாக்கியுள்ளார்.
நான் எதிர்த்து நிற்க முடியாதபடி
கர்த்தர் என்ைன ஒடுக்குகிற ஜனங்களின் ைகயில்

ெகாடுத்திருக்கிறார்.
15 கர்த்தர் எனது பலமான பைட வீரர்கைள
மறுத்துவிட்டார்.
அவ்வீரர்கள் நகரத்திற்குள்ேள இருந்தனர்.
பிறகு கர்த்தர் ஒரு ஜனக்குழுைவ எனக்கு எதிராக
ெகாண்டு வந்தார்.
என்னுைடய இளம் வீரர்கைளக் ெகால்வதற்காக

அவர்கைளக் ெகாண்டு வந்தார்.
கர்த்தர் ஆைலக்குள்ேள திராட்ைசப் பழங்கைள
மிதிப்பதுேபால
யூதா குமாரத்தியாகிய கன்னிைகைய மிதித்தார்.

16 “நான் இைவ அைனத்தின் நிமித்தம் அழுகிேறன்.
எனது கண்களில் கண்ணீர் ஓடுகிறது.
எனக்கருகில் ஆறுதல் எதுவுமில்ைல.
என்ைனத் ேதற்ற எவருமில்ைல.
எனது பிள்ைளகள் பாழான நிலத்ைதப்
ேபான்றிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அவ்வாறு இருக்கின்றனர்.
ஏெனன்றால் பைகவர்கள் ெவன்றிருக்கின்றனர்.”

17 சீேயான் தனது ைககைள விரித்தாள்.

அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல எவருமில்ைல.
கர்த்தர் யாக்ேகாபின் பைகவர்களுக்கு கட்டைள
ெகாடுத்திருக்கிறார்.
கர்த்தர் யாக்ேகாபின் பைகவர்களுக்கு

நகரத்ைதச் சுற்றி வைளக்கும்படி கட்டைளயிட்டார்.
எருசேலம் அசுத்தமாகியிருக்கிறது.
அந்தப் பைகவர்களுக்கு மத்தியில் எருசேலம்

அசுத்தமாயிற்று.
18 இப்ேபாது எருசேலம் கூறுகிறாள்: “நான்
கர்த்தருக்கு ெசவிெகாடுக்க மறுத்ேதன்.
எனேவ, கர்த்தர் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யும்

உரிைமையப் ெபற்றார்.
எனேவ ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்! எனது
ேவதைனையப் பாருங்கள்!
எனது இளம் ெபண்களும் ஆண்களும்

சிைறபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
19 நான் எனது ேநசர்கைள கூப்பிட்ேடன்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைன ேமாசம்

பண்ணினார்கள்.
எனது ஆசாரியர்களும், முதியவர்களும்
இந்நகரத்தில் மரித்திருக்கின்றனர்.
அவர்கள் உணவுக்காக அைலந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உயிேராடு வாழ விரும்பியிருக்கிறார்கள்.

20 “என்ைனப் பாரும் கர்த்தாேவ, நான் மிக்க
துன்பத்தில் இருக்கிேறன்!
எனது உள்மனம் கலங்குகிறது!
எனது இதயம் ேமலிருந்து கீழ்ப்பக்கம்
திரும்பினதுேபால் உள்ளது!
என்னுைடய கசப்பான அனுபவங்களின்
காரணமாக என் இதயம் இப்படி உணர்கிறது!
வீதிகளில் வாள் எனது பிள்ைளகைளக் ெகான்றது.
வீடுகளுக்குள் மரணம் இருந்தது.
21 “என்ைனக் கவனியுங்கள்! ஏெனன்றால், நான்
தவித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
எனக்கு ஆறுதல் ெசால்ல எவரும் இல்ைல!
எனது பைகவர்கள் எல்லாரும் என் துன்பத்ைதக்
ேகள்விப்பட்டு,
அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கின்றனர்.
நீர் இவற்ைற எனக்குச் ெசய்ததால்,
அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்.
தண்டைனக்குரிய காலம் வரும் என்று நீர்
ெசான்னீர்.
எனது பைகவர்கைளத் தண்டிப்பதாகச் ெசான்னீர்.
நீர் என்ன ெசான்னீேரா அைத இப்ெபாழுது
ெசய்யும்.
நான் இப்ெபாழுது இருப்பதுேபான்று என்

பைகவரும் இருக்கட்டும்.
22 “எனது பைகவர்கள் எவ்வளவு ெகாடியவர்கள்
எனப்பாரும்.
எனது பாவங்களுக்ெகல்லாம் எனக்கு எவ்வாறு

ெசய்தீேரா அேத வழியில் அவர்களுக்கும் ெசய்யும்.
இதைனச் ெசய்யும்.
ஏெனன்றால், நான் ேமலும், ேமலும்
ேவதைனயைடகிேறன்.
ஏெனன்றால், எனது இதயம் ேநாயுற்றிருக்கிறது.”

கர்த்தர் எருசேலைம அழித்தார்.

கர்த்தர் சீேயான் குமாரத்திைய ஒரு
ேமகத்தின் கீழ் எவ்வாறு மூடி
ைவத்திருக்கிறார் என்பைத பார்.
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அவர் இஸ்ரேவலின் மகிைமைய வானத்திலிருந்து
பூமிக்கு எறிந்திருக்கிறார்.
கர்த்தர் அவரது ேகாப நாளில் இஸ்ரேவல் அவரது

பாதபீடம் என்பைத தன் மனதில் ைவக்கவில்ைல.
2 கர்த்தர் யாக்ேகாபின் வீடுகைள அழித்தார்.
அவர் அவற்ைற இரக்கமில்லாமல் அழித்தார்.
அவர் அவரது ேகாபத்தில் யூதா குமாரத்தியின்
ேகாட்ைடகைள அழித்தார்.
கர்த்தர் யூதாவின் இராஜ்யத்ைதயும்
அதன் ராஜாக்கைளயும் தைரயில் தூக்கி

எறிந்தார்.
அவர் யூதாவின் இராஜ்யத்ைத அழித்தார்.

3 கர்த்தர் ேகாபமாக இருந்து இஸ்ரேவலின்
பலத்ைத அழித்தார்.
அவர் தனது வலது ைகைய இஸ்ரேவலிலிருந்து

எடுத்தார்.
பைகவர்கள் வந்தேபாது அவர் இதைனச் ெசய்தார்.
அவர் யாக்ேகாபில் அக்கினி ஜூவாைலப் ேபால்

எரிந்தார்.
அவர் சுற்றிலும் உள்ளவற்ைற எரிக்கிற
ெநருப்ைபப் ேபான்று இருந்தார்.

4 கர்த்தர் தனது வில்ைல ஒரு பைகவைனப்
ேபான்று வைளத்தார்.
அவர் தனது வாைள வலது ைகயில் ஏந்தினார்.
அவர் யூதாவினுள் கண்ணுக்கு அழகான ஆண்கைள
எல்லாம் ெகான்றார்.
கர்த்தர் ஒரு பைகவைனப்ேபான்று அவர்கைளக்

ெகான்றார்.
கர்த்தர் தனது ேகாபத்ைத ஊற்றினார்.
அவர் சீேயானின் கூடாரங்களில் அதைன

ஊற்றினார்.
5 கர்த்தர் ஒரு பைகவைனேபான்று
ஆகியிருக்கிறார்.
அவர் இஸ்ரேவைல விழுங்கியிருக்கிறார்.
அவர் அவளது அரண்மைனகைளெயல்லாம்
விழுங்கினார்.
அவர் அவளது ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்

விழுங்கினார்.
அவர் யூதா குமாரத்தியின் மரித்த ஜனங்களுக்காக
மிகவும் துக்கமும் அழுைகயும் உண்டாக்கினார்.

6 கர்த்தர் தனது ெசாந்த கூடாரத்ைத
ஒரு ேதாட்டத்தின் ெசடிகைளப் பிடுங்குவைதப்

ேபான்று பிடுங்கிப்ேபாட்டார்.
ஜனங்கள் ேபாய் கூடி அவைர ெதாழுவதற்காக
இருந்த இடத்ைத அவர் அழித்திருந்தார்.
கர்த்தர் சீேயானில் சிறப்பு சைபக்
கூட்டங்கைளயும்,
ஓய்வு நாட்கைளயும் மறக்கப்பண்ணினார்.
கர்த்தர் ராஜா மற்றும் ஆசாரியர்கைள
நிராகரித்தார்.
அவர் ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைள நிராகரித்தார்.

7 கர்த்தர் அவரது பலிபீடத்ைதயும் தனது
ெதாழுவதற்குரிய பரிசுத்தமான இடத்ைதயும்
புறக்கணித்தார்.
அவர் எருசேலமின் அரண்மைன சுவர்கைள

இடித்துப்ேபாடும்படி பைகவர்கைள அனுமதித்தார்.
பண்டிைக நாளில் ஆரவாரம் ெசய்வதுேபால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஆரவாரம் பண்ணினர்.

8 சீேயான் குமாரத்தியின் சுவர்கைள அழித்திட
கர்த்தர் திட்டமிட்டார்.

அவர் ஒரு அளவு ேகாட்ைட சுவரில் குறித்து,
அதுவைர இடித்துப் ேபாடேவண்டும் என்று
காட்டினார்.
அவர் அழிப்பதிலிருந்து தன்ைன நிறுத்தவில்ைல.
எனேவ, அவர் அைனத்து சுவர்கைளயும் துக்கத்தில்
அழும்படிச் ெசய்தார்.
அைவ எல்லாம் முற்றிலும் ஒன்றுக்கும் உதவாது

அழிந்துேபாயின.
9 எருசேலமின் வாசல்கள் தைரயில்
அமிழ்ந்துகிடந்தன.
அவர் அதன் தாழ்ப்பாள்கைள உைடத்து

ெநாறுக்கிப்ேபாட்டார்.
அவரது ராஜா மற்றும் இளவரசர்கள் அயல்
நாடுகளில் இருக்கிறார்கள்.
அங்ேக அவர்களுக்கு இனி ேவறு ேபாதைனகள்

எதுவுமில்ைல.
எருசேலமின் தீர்க்கதரிசிகளும் கூட
கர்த்தரிடமிருந்து எந்தவிதமான தரிசனத்ைதயும்

ெபறவில்ைல.
10 சீேயானின் முதியவர்கள் தைரயில்
இருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தைரயில் அமர்ந்து ெமௗனமாக

இருக்கிறார்கள்.
தம் தைலயில் அவர்கள் தூசிையப் ேபாட்டனர்.
அவர்கள் ேகாணிையப் ேபாட்டுக்ெகாள்கிறார்கள்.
எருசேலமின் இளம்ெபண்கள் துக்கத்தில்
தைலகைளக் குனிந்து தைரையப் பார்க்கின்றனர்.

11 எனது கண்கள் கண்ணீரால்
கைளத்துப்ேபாயின!
எனது உள்மனம் கலங்குகிறது!
எனது இதயம் தைரயில் ஊற்றப்பட்டதுேபான்று
உணர்கின்றது!
எனது ஜனங்களின் அழிைவக்கண்டு நான்

இவ்வாறு உணர்கிேறன்.
பிள்ைளகளும் குழந்ைதகளும் நகரத்தின் ெபாது
வீதிகளின் மூைலகளிலும்
மயக்கமைடந்து கிடக்கின்றனர்.

12 அப்பிள்ைளகள் தம் தாய்மார்களிடம்,
“அப்பமும் திராட்ைசரசமும் எங்ேக?” எனக்

ேகள்விையக் ேகட்ட வண்ணமாகேவ அவர்களின்
தாயின் மடியிேல மரிக்கின்றனர்.

13 சீேயான் மகேள, நான் எதேனாடு உன்ைன
ஒப்பிட முடியும்?
சீேயானின் கன்னிைகேய, நான் உன்ைன

எதேனாடு ஒப்பிடமுடியும்?
நான் உன்ைன எப்படி ஆறுதல் ெசய்யமுடியும்?
உனது அழிவானது கடைலப்ேபான்று அவ்வளவு

ெபரிதாக இருக்கிறது.
எவரும் உன்ைன குணப்படுத்த முடியும் என்று நான்

நிைனக்கவில்ைல.
14 உனது தீர்க்கதரிசிகள் உனக்காகத் தரிசனம்
கண்டார்கள்.
ஆனால் அவர்களது தரிசனங்கள் எல்லாம்

பயனற்றைவகளாயின.
அவர்கள் உனது பாவங்களுக்கு எதிராகப்
ேபசவில்ைல.
அவர்கள் காரியங்கைளச் சரிபண்ண முயற்சி

ெசய்யவில்ைல.
அவர்கள் உனக்கு ெசய்திகைளப் பிரசங்கித்தனர்.
ஆனால் அைவ உன்ைன ஏமாற்றும் ெசய்திகள்.
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15 சாைலயில் உன்ைனக் கடந்துேபாகும் ஜனங்கள்
உன்ைனப் பார்த்து ைகதட்டுகிறார்கள்.
அவர்கள் பிரமித்து எருசேலம் குமாரத்திையப்
பார்த்து
தைலயாட்டுகிறார்கள்.
அவர்கள், “இதுதானா, ‘முழுைமயான அழகுைடய
நகரம்’

‘பூமியிேல எல்ேலாருக்கும் மகிழ்ச்சியளிப்பது’
என்று ஜனங்களால் அைழக்கப்பட்ட நகரம்?”
என்று ேகட்கிறார்கள்.

16 உனது எல்லா பைகவர்களும் உன்ைனப் பார்த்து
நைகப்பார்கள்.
அவர்கள் உன்ைனப் பார்த்து பிரமித்து தம்

பற்கைளக் கடிக்கிறார்கள்.
அவர்கள், “நாங்கள் அவர்கைள
விழுங்கியிருக்கிேறாம்!
நாங்கள் உண்ைமயிேலேய இந்த நாளுக்காகேவ

நம்பிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
நாங்கள் இறுதியாக இது நிகழ்வைதப்

பார்த்திருக்கிேறாம்” என்பார்கள்.
17 கர்த்தர் தான் திட்டமிட்டபடிேய ெசய்தார்.
அவர் எைதச் ெசய்ேவன் என்று ெசான்னாேரா

அைதேய ெசய்திருக்கிறார்.
நீண்ட காலத்திற்கு முன்பிருந்ேத அவர் எைத

கட்டைளயிட்டாேரா அைதச் ெசய்திருக்கிறார்.
அவர் அழித்தார், அவரிடம் இரக்கம் இல்ைல.
உனக்கு ஏற்பட்டவற்றுக்காக அவர் உனது

பைகவர்கைள மகிழ்ச்சிப்படுத்தினார்.
அவர் உனது பைகவர்கைளப் பலப்படுத்தினார்.

18 கர்த்தரிடம் உனது இதயத்ைத ஊற்றி கதறு!
சீேயான் குமாரத்தியின் சுவேர, ஒரு

நதிையப்ேபான்று கண்ணீர்விடு!
இரவும் பகலும் உன் கண்ணீைர வடியவிடு!

நிறுத்தாேத!
உனது கண்ணின் கறுப்பு விழி
சும்மா இருக்கும்படிச் ெசய்யாேத!

19 எழுந்திரு! இரவில் கதறு! இரவின் முதற்
சாமத்தில் கதறு!
உனது இதயத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபான்று ஊற்று!
கர்த்தருக்கு முன்னால் உன் இதயத்ைத ஊற்று!
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்வதற்கு உன் ைககைள
ேமேல தூக்கு.
உன் குழந்ைதகைள வாழவிடும்படி அவரிடம் ேகள்.
பசியினால் மயங்கிக்ெகாண்டிருந்த உனது

பிள்ைளகள் வாழும்படி நீ அவரிடம் ேகள்.
நகரத்தின் எல்லா ெதருக்களிலும் அவர்கள்

பசியால் மயங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
20 கர்த்தாேவ, என்ைனப் பாரும்!
இந்த வழியில் யாைர நீர் நடத்தியிருக்கிறீர் என்று

பாரும்!
என்ைன இக்ேகள்விையக் ேகட்கவிடும்; ெபண்கள்
தாம் ெபற்ற பிள்ைளகைளேய தின்ன ேவண்டுமா?
ெபண்கள் தாம் கவனித்துக் ெகாள்ளேவண்டிய

பிள்ைளகைளேய தின்னேவண்டுமா?
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் ஆசாரியரும்

தீர்க்கதரிசியும் ெகால்லப்படேவண்டுமா?
21 நகர வீதிகளின் தைரகளில் இைளய ஆண்களும்
முதிய ஆண்களும் விழுந்து கிடக்கின்றனர்.
கர்த்தாேவ, நீர் அவர்கைள உமது ேகாபத்தின்
நாளில் ெகான்றீர்!

அவர்கைள இரக்கமில்லாமல் ெகான்றீர்!
22 நீர் எல்லா இடங்களிலிருந்தும்
பயங்கரங்கைள என்ேமல் வரெசய்தீர்.
பண்டிைக நாட்களுக்கு வரவைழப்பதுேபான்று
நீர் பயங்கரங்கைள வரவைழத்தீர்.
கர்த்தருைடய ேகாபநாளில் எவரும் தப்பவில்ைல.
நான் வளர்த்து ஆளாக்கியவர்கைள என் பைகவன்

ெகான்றிருக்கிறான்.

துன்பங்களின் அர்த்தம்

நான் அதிகமான துன்பங்கைளப்
பார்த்திருக்கிற மனிதன்.
கர்த்தர் கம்பால் எங்கைள அடித்தார்.

நான் இது நிகழ்ந்தைதப் பார்த்ேதன்!
2 கர்த்தர் என்ைன ெவளிச்சத்தில் அல்ல
இருட்டில் வழிநடத்தி ெகாண்டுவந்தார்.

3 கர்த்தர் தனது ைகைய எனக்கு எதிராகத்
திருப்பினார்.
அவர் நாள்முழுதும் இதைன மீண்டும், மீண்டும்

ெசய்தார்.
4 அவர் எனது சைதையயும் ேதாைலயும்
முற்றலாக்கினார்.
அவர் எனது எலும்புகைள உைடத்தார்.

5 கர்த்தர் எனக்கு எதிராகக் கசப்ைபயும்
வருத்தத்ைதயும் ஏற்படுத்தினார்.
அவர் கசப்ைபயும் வருத்தத்ைதயும் என்ைனச்

சுற்றிலும் வரும்படி ெசய்தார்.
6 அவர் என்ைன இருட்டில் இருக்கும்படிச்
ெசய்தார்.
நீண்ட காலமாகச் ெசத்துக் கிடக்கிற சிலைரப்

ேபால என்ைன அவர் ெசய்தார்.
7 கர்த்தர் என்ைன உள்ேள ைவத்து பூட்டினார்.
என்னால் ெவளிேய வரமுடியவில்ைல.
அவர் என்மீது கனமான சங்கிலிகைளப்

ேபாட்டார்.
8 நான் கதறினாலும் உதவி ேகட்டாலும்
கர்த்தர் எனது ெஜபத்ைதக் ேகட்பதில்ைல.

9 அவர் எனது பாைதையக் கற்களால்
அைடத்துவிட்டார்.
அவர் எனது பாைதையக் ேகாணலாக்கினார்.

10 கர்த்தர் என்ைனத் தாக்க வரும் கரடியாய்
இருக்கிறார்.
அவர் மைறவிடத்திலுள்ள சிங்கம் ேபாலவும்

இருக்கிறார்.
11 கர்த்தர் என் பாைதயின் மீது முட்கைளப்
பரப்பினார்.
அவர் என்ைனத் துண்டு துண்டாகக்

கிழித்துப்ேபாட்டார்.
அவர் என்ைன பாழாக்கினார்.

12 அவர் தனது வில்ைல தயார் ெசய்தார்.
அவரது அம்புகளுக்கு என்ைன இலக்காக்கினார்.

13 அவர் தனது அம்ைப என்னுைடய
வயிற்றில் எய்தார்.

14 நான் எனது ஜனங்கள் அைனவருக்கும் ஒரு
ேவடிக்ைகயாகிப் ேபாயிருக்கிேறன்.
நாள் முழுவதும் அவர்கள் என்ைனப்பற்றி பாடல்

பாடி என்ைனக் ேகலிச் ெசய்கிறார்கள்.
15 கர்த்தர் இந்த விஷத்ைத (தண்டைனைய) நான்
குடிக்கும்படி ெகாடுத்திருக்கிறார்.
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அவர் என்ைன இந்தக் கசப்பான பானத்தால்
நிரப்பினார்.

16 கர்த்தர் பாைற நிலத்தில் என் பற்கைளத்
தள்ளினார்.
அவர் என்ைனத் தூசியில் தள்ளினார்.

17 நான் மீண்டும் அைமதி ெபறப்ேபாவதில்ைல
என்று நிைனத்ேதன்.
நான் நல்லவற்ைறப் பற்றி மறந்துவிட்ேடன்.

18 நான் எனக்குள், “கர்த்தர் எனக்கு உதவி
ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைகைய
நான் இழந்து விட்ேடன்” என்ேறன்.

19 கர்த்தாேவ, நான் மிகவும் வருத்தமாய்
இருக்கிேறன் என்ைன நிைனத்தருளும்.
எனக்கு வீடு இல்ைல.
நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த கசப்பான விஷத்ைத

(தண்டைனைய) நிைனத்துப்பாரும்.
20 நான் எனது எல்லாத் துன்பங்கைளயும்
நிைனத்துப் பார்க்கிேறன்.
நான் மிகவும் துக்கமாய் இருக்கிேறன்.

21 ஆனால் பிறகு, ஏேதா சிலைதப் பற்றி
நிைனக்கிேறன்.
பின்னர் நான் நம்பிக்ைக ெபறுகிேறன்.
நான் என்ன நிைனக்கிேறன் என்பது இதுதான்:

22 கர்த்தருைடய அன்பு மற்றும் கருைணக்கு
முடிவில்ைல.
கர்த்தருைடய இரக்கம் எப்ெபாழுதும்

முடிவதில்ைல.
23 ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் அவர் அைத புதிய
வழிகளில் காண்பிக்கிறார்!
கர்த்தாேவ, உமது உண்ைமயும், பற்றுதலும் மிகப்

ெபரியது!
24 நான் எனக்குள், “கர்த்தேர எனது
ேதவனாயிருக்கிறார்,
ஆகேவ நான் அவைர நம்புேவன்” என்கிேறன்.

25 கர்த்தர் தனக்காகத் காத்திருக்கும்
ஜனங்களுக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார்.
கர்த்தர் அவைரத் ேதடும் ஜனங்களுக்கு

நல்லவராய் இருக்கிறார்.
26 ஒருவன் தன்ைன இரட்சித்துக்ெகாள்ள
கர்த்தருக்காக அைமதியாகக் காத்திருப்பது

நல்லது.
27 ஒருவன் கர்த்தருைடய நுகத்ைத
அணிந்துெகாள்ளுவது நல்லது.
ஒருவன், தன் இளைம காலத்திலிருந்ேத அந்த

நுகத்தடிையச் சுமப்பது நல்லது.
28 கர்த்தர் நுகத்ைத அவன் மீது ைவக்கும்ேபாது,
அந்த மனிதன் தனியாகவும் அைமதியாகவும்

இருப்பான்.
29 அம்மனிதன் கர்த்தருக்கு முன் தன் முகம்
தைரயில் படும்படி குப்புற விழுந்து வணங்க ேவண்டும்.
அதில் இன்னும் நம்பிக்ைக இருக்கலாம்.

30 அம்மனிதன் தன் ஒரு கன்னத்தில்
அடிக்கிறவனுக்கு மறு கன்னத்ைதத் திருப்பேவண்டும்.
அம்மனிதன் ஜனங்கள் தன்ைன நிந்திக்கும்படி

அனுமதிக்கேவண்டும்.
31 கர்த்தர் என்ெறன்றும் ஜனங்கைள
புறக்கணிக்கமாட்டார் என்பைத
அம்மனிதன் நிைனவில்ெகாள்ளேவண்டும்.

32 கர்த்தர் தண்டிக்கும்ேபாது
அவனுக்கும் இரக்கத்ைதயும் ெவளிபடுத்துகிறார்.

அவரது ேபரன்பாலும் கருைணயாலும் அன்பாலும்
அவனுக்கு இரக்கம் ெவளிப்படுகிறது.

33 கர்த்தர் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க
விரும்புவதில்ைல.
அவர் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியற்று இருப்பைத

விரும்புவதில்ைல.
34 கர்த்தர் இவற்ைற விரும்புவதில்ைல.
யாேரா ஒருவன் பூமியிலுள்ள அைனத்து சிைறக்

ைகதிகைளயும் தன் காலுக்கடியில் நசுக்குவைத
அவர் விரும்புவதில்ைல.

35 யாேரா ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்கு
அநியாயமானவனாக இருப்பைத அவர்
விரும்புவதில்ைல.
ஆனால் சில ஜனங்கள் உன்னதமான ேதவனுக்கு

முன்பாக அத்தீயவற்ைறச் ெசய்கிறார்கள்.
36 கர்த்தர், ஒருவன் இன்ெனாருவைன
ஏமாற்றுவைத விரும்புவதில்ைல.
கர்த்தர் இத்தைகய எவற்ைறயுேம

விரும்புவதில்ைல.
37 ஏதாவது நிகழேவண்டும் என்று கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டால் எவராலும் ெசால்லவும் முடியாது,
நிகழச் ெசய்யவும் முடியாது.

38 உன்னதமான ேதவேன
நல்லதும் தீயதும் நிகழும்படி கட்டைளயிடுகிறார்.

39 ஒருவனது பாவங்களுக்காகக் கர்த்தர்
தண்டிக்கும்ேபாது
உயிேராடுள்ள எவனும் புகார் கூற முடியாது.

40 நாம் நம்முைடய ெசயல்கைளச் ேசாதித்து
ஆராய்ேவாம்.
பிறகு கர்த்தரிடம் திரும்புேவாம்.

41 பரேலாகத்தின் ேதவனிடம்
நமது ைககேளாடு இதயத்ைதயும் ஏெறடுப்ேபாம்.

42 நாம் அவரிடம், “நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம்,
பிடிவாதமாயிருந்ேதாம்.
இதனால் எங்கைள நீர் மன்னிக்காமல் இருந்தீர்.

43 நீர் ேகாபத்தால் மூடப்பட்டு
எங்கைளத் துரத்தினீர்.
நீர் எங்கைள இரக்கமில்லாமல் ெகான்றீர்!

44 ெஜபம் எதுவும் வந்து ேசராதபடி
நீர் உம்ைம ேமகத்தால் மூடிக்ெகாண்டீர்.

45 மற்ற நாட்டு ஜனங்களுக்கிைடேய எங்கைள
குப்ைபயாகவும்
அருவருக்கத்தக்கவர்களாகவும் ஆக்கினீர்.

46 எங்களது பைகவர்கள் எல்லாம்
எங்களுடன் ேகாபத்ேதாடு ேபசுகிறார்கள்.

47 நாங்கள் பயந்திருக்கிேறாம்.
நாங்கள் குழியில் விழுந்திருக்கிேறாம்.
நாங்கள் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்.
நாங்கள் உைடந்திருக்கிேறாம்!” என்கிேறன்.

48 எனது கண்களில் கண்ணீர் ஓைட பாய்கின்றது!
எனது ஜனங்களின் அழிவினால் நான் அழுகிேறன்.

49 எனது கண்களில் கண்ணீர் நிறுத்தப்படாமல்
பாய்ந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன!
நான் அழுதுெகாண்ேடயிருக்கிேறன்!

50 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் கீேழ பார்க்கிறவைர,
நான் ெதாடர்ந்து அழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!
நீர் பரேலாகத்திலிருந்து பார்க்கிறவைர
நான் ெதாடர்ந்து அழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!

51 எனது நகரத்தில் ெபண்களுக்கு என்ன
ஏற்பட்டது என்று பார்க்கும்ேபாது
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4

என் கண்கள் என்ைனத் துக்கமுறச் ெசய்தன.
52 அந்த ஜனங்கள் காரணம் இல்லாமேலேய
எனக்குப் பைகவர்கள் ஆனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைனப் பறைவையப்ேபான்று

ேவட்ைடயாடினார்கள்.
53 நான் உயிேராடு இருக்கும்ேபாேத என்ைனப்
பள்ளத்தில் ேபாட்டார்கள்.
அவர்கள் என்மீது கல்ைலயும் எறிந்தார்கள்.

54 என் தைலக்கு ேமேல தண்ணீர் வந்தது.
“நான் முடிந்து ேபாேனன்” என்று எனக்குள்

ெசான்ேனன்.
55 கர்த்தாேவ, நான் உமது நாமத்ைத
அைழத்ேதன்.
நான் பள்ளத்திற்குள்ளிருந்து உமது நாமத்ைதச்

ெசால்லி அைழத்ேதன்.
56 நீர் எனது சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
நீர் உமது காதுகைள மூடவில்ைல.
நீர் என்ைன மீட்பதற்கு மறுக்கவில்ைல.

57 நான் உம்ைம அைழத்த நாளன்று நீர் என்னிடம்
வந்தீர்.

“பயப்படாேத” என்று நீர் என்னிடம் ெசான்னீர்.
58 கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக் காப்பாற்றினீர்.
நீர் எனது உயிைர மீண்டும் எனக்காக மீட்டுக்

ெகாண்டு வந்தீர்.
59 கர்த்தாேவ, நீர் எனது துன்பங்கைளப் பார்த்தீர்.
இப்ெபாழுது எனக்காக எனது வழக்ைக

நியாயந்தீரும்.
60 எனது பைகவர்கள் எவ்வாறு
என்ைனக் காயப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்

என்பைதப் பார்த்திருக்கிறீர்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராகச் ெசய்த
அைனத்து தீயத் திட்டங்கைளெயல்லாம் நீர்

பார்த்திருக்கிறீர்.
61 கர்த்தாேவ, அவர்கள் என்ைன நிந்தித்தைதக்
ேகட்டீர்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராகச் ெசய்த அைனத்து

தீயத் திட்டங்கைளப்பற்றி ேகள்விப்பட்டீர்.
62 எல்லா ேநரத்திலும்
எனது பைகவர்களின் வார்த்ைதகளும்

எண்ணங்களும் எனக்கு எதிராக இருக்கின்றன.
63 கர்த்தாேவ, அவர்கள் உட்காரும்ேபாதும்,

எழுந்திருக்கும் ேபாதும்,
என்ைன எவ்வாறு பரிகாசம் ெசய்கிறார்கள் என்று

பாரும்!
64 கர்த்தாேவ, அவர்கள் ைககள் ெசய்ததிற்கு ஏற்ற
தண்டைனைய அவர்களுக்கு ெகாடும்!
அவர்கள் ெசய்திருப்பைத அவர்களுக்குத்

திருப்பிக்ெகாடும்!
65 அவர்களுக்கு கடினமான இதயத்ைதக் ெகாடும்!
பிறகு, அவர்கள் மீது உமது சாபத்ைதக் ெகாடும்!

66 அவர்கைளக் ேகாபத்ேதாடு துரத்தும்! அழியும்!
கர்த்தாேவ, வானத்தின் கீேழ அவர்கைள

அழித்துவிடும்!

எருசேலம் மீதான தாக்குதலின் பயங்கரங்கள்

தங்கம் எவ்வளவு ஒளி மங்கி இருக்கிறது
என்று பார்.
நல்ல தங்கமானது எப்படி மாறியிருக்கிறது

எனப் பார்.

எல்லா இடங்களிலும் நைககள் சிதறி
கிடக்கின்றன.
ஒவ்ெவாரு ெதருமுைனயிலும் அைவ சிதறி

கிடக்கின்றன.
2 சீேயானின் ஜனங்கள் மிகுதியான
நன்மதிப்புள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்.
அவர்கள் தங்கத்தின் எைடக்குச் சமமான

எைடயுள்ளவர்களாக இருந்தனர்.
ஆனால் இப்ெபாழுது பைகவர்கள் அந்த
ஜனங்கைள பைழய மண்பாத்திரங்கைளப்ேபான்று
கருதுகின்றனர்.
பைகவர்கள், குயவனால் ெசய்யப்பட்ட

மண்பாத்திரங்கைளப்ேபான்று இவர்கைளக்
கருதுகிறார்கள்.

3 காட்டுநாய்கூடத் தன் குட்டிகளுக்கு
உணவூட்டுகின்றன.
ஓநாய் கூடத் தன் குட்டிகள் மார்பில் பால்

குடிக்கும்படிவிடும்.
ஆனால் எனது ஜனங்களின் குமாரத்திேயா
ெகாடூரமானவள்.
அவள் வனாந்தரத்தில் வாழும் ெநருப்புக்

ேகாழிையப் ேபான்றவள்.
4 சிறு குழந்ைதகளின் நாக்கானது,
தாகத்தால் வாயின்ேமல் அன்னத்ேதாடு ஒட்டிக்

ெகாள்கிறது.
சிறு குழந்ைதகள் அப்பம் ேகட்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு எவரும் அப்பம்

ெகாடுக்கவில்ைல.
5 ஒரு காலத்தில், ெசல்வமான உணைவ உண்ட
ஜனங்கள் இப்ேபாது,
வீதிகளில் மரித்துக் கிடக்கின்றனர்.
ெமன்ைமயான சிவப்பு ஆைடகைள அணிந்த
ஜனங்கள்
இப்ேபாது குப்ைபேமடுகைள ெபாறுக்குகிறார்கள்.

6 எனது ஜனங்களின் குமாரத்தி
ெசய்த பாவம் மிகப்ெபரியது.
அவளின் பாவம் ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும்
ெசய்த பாவத்ைத விடப் ெபரியது.
ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும் திடீெரன
அழிக்கப்பட்டது.
எந்த மனிதனின் ைகயும் அழிவுக்கு

காரணமாயிருக்க முடியவில்ைல.
7 யூதாவிலுள்ள சில புருஷர்கள்
விேசஷ முைறயில் ேதவனுக்கு

அர்ப்பணிக்கப்பட்டனர்.
அம்மனிதர் மிகவும் பரிசுத்தமானவர்கள்.
அவர்கள் பனிையவிட ெவள்ைளயானவர்கள்.
அவர்கள் பாைலவிட ெவண்ைமயானவர்கள்.
அவர்களின் உடல்கள் பவளத்ைதப்ேபான்று
சிவந்தைவ.
அவர்களின் தாடிகள் இந்திர நீலக்

கற்களாயிருந்தன.
8 ஆனால் இப்ெபாழுது, அவர்களின் முகங்கள்
கரிையவிட கருத்துப்ேபாயின.
வீதியில் எவராலும் அவர்கைள அைடயாளம்

காணமுடியவில்ைல.
அவர்களின் ேதால் எலும்புகேளாடு ஒட்டிக்
ெகாண்டது.
அவர்களின் ேதால் மரத்ைதப் ேபாலுள்ளது.
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9 வாளால் ெகால்லப்பட்ட ஜனங்கள் பஞ்சத்தால்
ெகால்லப்பட்ட ஜனங்கைளவிடச் சிறந்தவர்கள்.
பட்டினியாக இருந்த ஜனங்கள் மிக துக்கமாக

இருந்தார்கள்.
அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் வயலிலிருந்து எந்த உணைவயும்

ெபறாததால் மரித்தனர்.
10 அப்ெபாழுது, மிக ெமல்லிய இயல்புைடய
ெபண்களும்கூடத்
தம் ெசாந்த குழந்ைதகைளச் சைமத்தனர்.
அக்குழந்ைதகள் தம் தாய்மார்களின் உணவாயிற்று.
என் ஜனங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டேபாது இது

நிகழ்ந்தது.
11 கர்த்தர் தனது ேகாபம் அைனத்ைதயும்
பயன்படுத்தினார்.
அவர் தனது ேகாபம் முழுவைதயும் ெகாட்டித்

தீர்த்தார்.
அவர் சீேயானில் ஒரு ெநருப்ைப உண்டாக்கினார்.
அந்த ெநருப்பு சீேயாைன அதன்

அஸ்திபாரம்வைரக்கும் எரித்துேபாட்டது.
12 பூமியிலுள்ள ராஜாக்கள் என்ன நிகழ்ந்தது
என்பைதப்பற்றி நம்ப முடியவில்ைல.
உலகில் உள்ள ஜனங்களால் என்ன நடந்தது
என்பைத
நம்ப முடியவில்ைல.
பைகவர்களால் எருசேலமின் நகர வாசல்கள்
மூலமாக
நுைழய முடியும் என்பைத அவர்களால்
நம்ப முடியவில்ைல.

13 எருசேலமில் உள்ள தீர்க்கதரிசிகள் ெசய்த
பாவத்தால் இது நிகழ்ந்தது.
எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள் ெசய்த
தீயச்ெசயல்களால் இது நிகழ்ந்தது.
எருசேலம் நகரில் அந்த ஜனங்கள் இரத்தம்
வடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
நல்ல ஜனங்களின் இரத்தத்ைத அவர்கள்

சிந்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
14 தீர்க்கதரிசிகளும் ஆசாரியர்களும் வீதிகளில்
குருட்டு மனிதர்கைளப்ேபான்று நடந்து

திரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் இரத்தத்தினால் அழுக்காயிருந்தார்கள்.
அவர்களது அழுக்கால் எவரும் அவர்களுைடய

ஆைடைய ெதாடமுடியாதபடி இருந்தனர்.
15 “ெவளிேய ேபா! ெவளிேய ேபா!
எங்கைளத் ெதாடேவண்டாம்” என்று ஜனங்கள்

சத்தமிட்டனர்.
அந்த ஜனங்கள் சுற்றி அைலந்தனர்.
அவர்களுக்கு வீடு இல்ைல.
மற்ற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கள், “அவர்கள்

எங்கேளாடு வாழ்வைத நாங்கள் விரும்பவில்ைல”
என்றனர்.

16 கர்த்தர் தாேம அந்த ஜனங்கைள அழித்தார்.
அதற்குப் பிறகு அவர்கைள அவர்

பாதுகாக்கவில்ைல.
அவர் ஆசாரியர்கைள மதிக்கவில்ைல.
யூதாவிலுள்ள மூப்பர்களுடன் அவர் சிேநகம்

ைவக்கவில்ைல.
17 நாங்கள் உதவிக்காகக் காத்திருந்து எங்கள்
கண்கள் கைளத்துப் பழுதாயிற்று.
ஆனால் எந்த உதவியும் வரவில்ைல.

எங்கைளக் காப்பாற்றப் ேபாகிற ஒரு
ேதசத்திற்காக நாங்கள் காத்திருந்ேதாம்.
நாங்கள் பார்ைவ ேகாபுரத்திலிருந்து

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
ஆனால் எந்தத் ேதசமும் எங்களுக்கு உதவ

வரவில்ைல.
18 எங்கள் பைகவர்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கைள
ேவட்ைடயாடினார்கள்.
எங்களால் வீதிகளுக்குக் கூடப்

ேபாகமுடியவில்ைல.
எங்கள் முடிவு அருகில் ெநருங்கி வந்தது. எங்கள்
காலம் ேபாய்விட்டது.
எங்கள் முடிவு வந்தது!

19 எங்கைளத் துரத்துகிற மனிதர்கள் வானத்தில்
பறக்கும் கழுகுகைளவிட விைரவாக இருந்தனர்.
அம்மனிதர்கள் எங்கைள மைலகளுக்குத்

துரத்தினார்கள்.
எங்கைளப் பிடிப்பதற்காக
அவர்கள் வனாந்தரத்தில் மைறந்திருந்தனர்.

20 ராஜா எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவனாக
இருந்தான்.
எங்கள் நாசியின் சுவாசத்ைதப் ேபால் இருந்தான்.
ஆனால் ராஜா அவர்களால்

வைலக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்தான்.
இந்த ராஜா கர்த்தராேலேய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தான்.
ராஜாைவப் பற்றி நாம், “நாங்கள் அவனது நிழலில்

வாழ்ேவாம்.
அவன் எங்கைள பிற ேதசங்களிடமிருந்து

காப்பாற்றுகிறான்” என்று ெசால்லியிருந்ேதாம்.
21 ஏேதாம் ஜனங்கேள, மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள்.
ஊத்ஸ் நாட்டில் வாழும் ஜனங்கேள, மகிழ்ச்சியாய்

இருங்கள்.
ஆனால் நிைனத்துக்ெகாள், கர்த்தருைடய
ேகாபமாகிய கிண்ணம் உங்கைளச் சுற்றிலும் கூட
வரும்.
நீ கிண்ணத்திலிருந்து (தண்டைன) குடிக்கும் ேபாது
நீ குடிகாரனாவாய்.
உன்ைன நீேய நிர்வாணமாக்கிக்ெகாள்வாய்.

22 சீேயாேன, உனது தண்டைன முடிந்தது.
நீ மீண்டும் சிைறைகதியாகமாட்டாய்.
ஆனால் ஏேதாம் ஜனங்கேள கர்த்தர் உனது
பாவங்கைளத் தண்டிப்பார்.
அவர் உனது பாவங்கைள ெவளிப்படுத்துவார்.

கர்த்தருக்கு ஒரு ெஜபம்

கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு என்ன நடந்தது
என்று எண்ணிப்பாரும்.
எங்களது அவமானத்ைத ேநாக்கிப்பாரும்!

2 எங்கள் நாடு அந்நியர்களுக்கு உரியதான
ெசாத்தாக மாறிற்று.
எங்கள் வீடுகள் அயல் நாட்டுக்காரர்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
3 நாங்கள் அநாைதகளாயிருக்கிேறாம்.
எங்களுக்குத் தந்ைத இல்ைல.
எங்கள் தாய்மார்கள் விதைவகைளப்ேபான்று

ஆனார்கள்.
4 நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணீைரயும் விைலக்கு
வாங்க ேவண்டியதிருக்கிறது.
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நாங்கள் பயன்படுத்துகிற விறகுக்கும் விைல
ெகாடுக்க ேவண்டியதிருக்கிறது.

5 எங்கள் கழுத்துகளில் நுகத்ைதப் பூட்டிக்ெகாள்ள
வற்புறுத்தப்படுகிேறாம்.
நாங்கள் கைளத்துப்ேபாகிேறாம். எங்களுக்கு

ஓய்வில்ைல.
6 நாங்கள் எகிப்ேதாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்திருக்கிேறாம்.
நாங்கள் ேபாதுமான அப்பங்கைளப் ெபற

அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தம் ெசய்திருக்கிேறாம்.
7 எங்கள் முற்பிதாக்கள் உமக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்தனர்.
இப்ேபாது அவர்கள் மரித்துப்ேபானார்கள்.
இப்ெபாழுது நாங்கள் அவர்கள் ெசய்த

பாவத்துக்காகத் துன்பப்படுகிேறாம்.
8 அடிைமகள் எங்களது ஆள்ேவார்களாக
ஆகியிருக்கின்றனர்.
அவர்களிடமிருந்து எவராலும் எங்கைளக்

காப்பாற்ற முடியவில்ைல.
9 நாங்கள் உணைவப்ெபற வாழ்க்ைகயில்
அபாயத்ைத எதிர்ெகாள்கிேறாம்.
வனாந்திரத்தில் மனிதர்கள் வாள்கேளாடு

நின்றுக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.
10 எங்கள் ேதால் வறுக்கும் சட்டிையப்ேபான்று
சூடாக உள்ளது.
எங்களுக்கு பசியினால் அதிகமாய் காய்ச்சல்

உள்ளது.
11 பைகவர்கள் சீேயான் ெபண்கைள
கற்பழித்தனர்.
யூதாவின் நகரங்களில் அவர்கள் ெபண்கைள

கற்பழித்தனர்.
12 பைகவர்கள் எங்கள் இளவரசர்கைள
தூக்கிலிட்டனர்.
எங்கள் மூப்பர்கைள அவர்கள்

ெகௗரவிக்கவில்ைல.
13 பைகவர்கள் எங்கள் இைளஞர்கைள

எந்திர ஆைலகளில் தானியத்ைத அைரக்கும்படிச்
ெசய்தனர்.
எங்கள் இைளஞர்கள் மரத்தடிகளின் சுைமயால்
கீேழ இடறி விழுந்தார்கள்.

14 மூப்பர்கள் இனி நகரவாசல்களில்
உட்காருவதில்ைல.
இைளஞர்கள் இனி இைச எழுப்புவதில்ைல.

15 எங்கள் இதயத்தில் இனி மகிழ்ச்சிேய இல்ைல.
எங்கள் நடனம் மரித்தவர்களுக்கான ஒப்பாரியாக

மாறிவிட்டது.
16 எங்கள் தைலயிலிருந்து கிரீடம் கீேழ
விழுந்துவிட்டது.
எங்களுக்கு எங்கள் பாவங்களால் நிைலைம

ேமாசமாகிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
17 இவற்றால் எங்கள் இதயம் ேநாயுற்றிருக்கிறது.
எங்கள் கண்களால் ெதளிவாகப்

பார்க்கமுடியவில்ைல.
18 சீேயான் மைல ெவறு நிலமாகிவிட்டது.
சீேயான் மைலையச் சுற்றி நரிகள் ஓடித்

திரிகின்றன.
19 ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்
ஆளுகிறீர்,
உமது இராஜ சிங்காசனம் என்ெறன்றும் நிைலத்து

நிற்கும்.
20 கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும் எங்கைள
மறந்துவிட்டது ேபான்று இருக்கின்றீர்.
எங்கைள ெநடுங்காலமாக தனிேய

விட்டுவிட்டதுேபான்று இருக்கின்றீர்.
21 கர்த்தாேவ, உம்மிடம் மீண்டும் எங்கைளக்
ெகாண்டுவாரும்.
நாங்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு உம்மிடம் திரும்பி

வருேவாம்.
எங்கள் வாழ்க்ைகைய முன்பு இருந்ததுேபான்று

ஆக்கும்.
22 நீர் எங்கள் ேபரில் கடுங்ேகாபமாக இருந்தீேர.
எங்கைள நீர் முழுைமயாக நிராகரித்துவிட்டீரா?
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1

எேசக்கிேயல்

முன்னுைர

நான் ஆசாரியன், பூசியின் குமாரனான
எேசக்கிேயல், நான் நாடு கடத்தப்பட்டு
பாபிேலானின் ேகபார் ஆற்றின் அருகில்

இருந்தேபாது வானங்கள் திறந்தன. நான்
ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன். இது முப்பதாம்
ஆண்டின் நான்காம் (ஜூைல) மாதத்தில் ஐந்தாம்
ேததியாக இருந்தது. ேயாயாக்கீன் ராஜா
சிைறயிலிருந்து ஐந்தாவது ஆண்டில் ஐந்தாவது
மாதத்தில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
எேசக்கிேயலிடம் வந்தது. அந்த இடத்தில்
கர்த்தருைடய வல்லைம அவன் ேமல் வந்தது.

கர்த்தருைடய இரதம் ேதவனுைடய சிங்காசனம்
4 நான் (எேசக்கிேயல்) வடக்கிலிருந்து ெபரிய
புயல் வருவைதப் பார்த்ேதன். அது ெபரும் ேமகமாய்
பலமான காற்ைறயுைடயதாய் இருந்தது.
அதிலிருந்து ெநருப்பு பளிச்சிட்டது. அைதச்
சுற்றிலும் ெவளிச்சமும் இருந்தது. இது
ெநருப்புக்குள்ேள பழுத்துக்ெகாண்டிருக்கும்
உேலாகம்ேபால் இருந்தது. 5 அதற்குள்ேள நான்கு
ஜீவன்கள் இருந்தன. அைவ மனிதர்கைளப்ேபான்று
காணப்பட்டன. 6 ஆனால், ஒவ்ெவாரு
ஜீவன்களுக்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு
சிறகுகளும் இருந்தன. 7 அவற்றின் கால்கள் ேநராக
இருந்தன. அவற்றின் பாதங்கள் பசுக்களின்
பாதங்கைளப்ேபான்றிருந்தன. அைவ துலக்கப்பட்ட
ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று பளபளப்பாக இருந்தன. 8

அவற்றின் சிறகுகளுக்கடியில் மனித ைககள்
இருந்தன. அங்ேக நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன.
ஒவ்ெவான்றிற்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு
சிறகுகளும் இருந்தன. 9 ஒவ்ெவாரு ஜீவனின்
இறக்ைககளும் மற்ற ஜீவனின் இறக்ைககைள
ஒவ்ெவாரு பக்கமும் ெதாட்டன. ஜீவன்கள்
அைசயும்ேபாது அைவ திரும்பவில்ைல. அைவ
எந்தத் திைசையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவா
அத்திைசயிேலேய ெசன்றன.

10 ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் நான்கு முகங்கள்
இருந்தன. முன்பக்கத்தில் ஒவ்ெவான்றுக்கும் மனித
முகம் இருந்தது. வலது பக்கத்தில் உள்ளைவ
சிங்கங்களின் முகங்களாக இருந்தன. இடது
பக்கத்தில் உள்ளைவ காைளகளின் முகங்களாக
இருந்தன. பின்பக்கத்தில் அவற்றிற்கு கழுகின்
முகங்களாக இருந்தன. 11 ஜீவன்கள் தம்ைம
சிறகுகளால் மூடிக்ெகாண்டன. அைவ இரண்டு
சிறகுகளால் தம் அருகிலிருக்கும் ஜீவைனத் ெதாட
நீட்டின. இரண்டு சிறகுகளால் தம் உடைல
மைறத்துக்ெகாண்டன. 12 அைவ எந்தத் திைசையப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவா அந்தச்
திைசயிேலேய ெசன்றன. காற்று அவற்ைற
எத்திைசயில் ெசலுத்துகின்றேதா அத்திைசயிேலேய
ெசன்றன. அந்த ஜீவன்கள் நகரும்ேபாது
திரும்புவதில்ைல. 13 அந்த ஜீவன்கள் அப்படித்தான்
காணப்பட்டன.
ஜீவன்களுக்குள் இருந்த இைடெவளியில் ஏேதா
எரிகின்ற ெநருப்பு கரிதுண்டுகைளப் ேபாலிருந்தது.
இந்த ெநருப்பானது சிறு தீபங்கைளப்ேபால
ஜீவன்கைளச் சுற்றி அைசந்துெகாண்டிருந்தது. அது
பிரகாசமாக மின்னைலப்ேபான்று ஒளிையப்
பரப்பிக்ெகாண்டிருந்தது! 14 அந்த ஜீவன்கள்
மின்னைலப்ேபான்று ஓடித்திரிந்தன!

15 நான் அந்த ஜீவன்கைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நான்கு
சக்கரங்கைளக் கண்ேடன். ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும்
ஒரு சக்கரம் இருந்தது. அச்சக்கரங்கள் தைரையத்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. அச்சக்கரங்கள் மஞ்சள்
நைகயால் ெசய்யப்பட்டதுப்ேபான்று ேதான்றின.
சக்கரத்திற்குள் சக்கரம் இருப்பதுப்ேபான்று அைவ
ேதான்றின. 17 சக்கரங்கள் எத்திைசயிலும் (திரும்ப)
அைசய முடிந்தது, ஆனால் ஜீவன்கேளா அைவ
அைசந்தேபாது திரும்பவில்ைல.

18 இப்ெபாழுது நான் அவற்றின்
பின்பாகத்ைதப்பற்றி ெசால்லுேவன்! சக்கரங்களின்
ஓரங்கள் உயரமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருந்தன.
நான்கு சக்கரங்களின் ஓரங்கள் முழுவதிலும் கண்கள்
இருந்தன.

19 அச்சக்கரங்கள் எப்ெபாழுதும்
ஜீவன்கேளாேடேய நகர்ந்தன. ஜீவன்கள் காற்றில்
ேமேலறிப் பறந்தால் அச்சக்கரங்களும் அவற்ேறாடு
ெசன்றன. 20 காற்றானது அவற்ைற எங்ெகங்கு
ெசலுத்த விரும்புகிறேதா அங்ேக அவற்ேறாடு
சக்கரங்களும் ெசன்றன. ஏெனன்றால், ஜீவன்களின்
வல்லைமயானது அவற்றின் சக்கரத்தில் உள்ளன. 21

எனேவ, ஜீவன்கள் நகர்ந்தால் சக்கரங்களும்
நகர்ந்தன. ஜீவன்கள் நின்றால் சக்கரங்களும்
நின்றன. சக்கரங்கள் காற்றில் பறந்து ேபானால்
ஜீவன்களும் அவற்ேறாடு ேபாயின. ஏெனன்றால்,
சக்கரங்களுக்குள் காற்று இருந்தது.

22 ஜீவன்களின் தைலகளின்ேமல்
வியப்பைடயச்ெசய்யும் ஒன்று இருந்தது. அது தைல
கீழாகத் திருப்பப்பட்ட ஒரு கிண்ணம்ேபால்
இருந்தது. அப்பாத்திரம் படிகக்கட்டிையப்ேபான்று
ெதளிவாக இருந்தது. இது ஜீவன்களின்
தைலக்குேமல் காற்றில் ெதாங்கிக்ெகாண்டிருந்தது!
23 பாத்திரத்திற்குக் கீேழ, ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும்
நான்கு ேநரான சிறகுகள் இருந்தன. இரண்டு
சிறகுகள் விரிக்கபட்டு அருகிலிருக்கும் ஜீவனின்
சிறகுகைள ேநாக்கி நீட்டப்பட்டிருந்தன. இரண்டு
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சிறகுகள் மற்ற திைசயில் விரிக்கப்பட்டு ஜீவனின்
உடைல மூடியிருந்தன.

24 பிறகு, நான் சிறகுகளின் சத்தம் ேகட்ேடன்.
ஜீவன்கள் ஒவ்ெவாருமுைற நகரும்ேபாதும் அதன்
சிறகுகள் ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பின. அச்சத்தம்
ெவள்ளப்ெபருக்கின் சத்தத்ைதப் ேபான்றிருந்தது.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய குரல் ேபால்
இருந்தது. அது ஒரு பைட அல்லது ஜனங்கள்
கூட்டத்தின் சத்தத்ைதப் ேபாலவும் இருந்தது.
ஜீவன்கள் நகர்வைத நிறுத்தும்ேபாது தம் சிறகுகைள
பக்கவாட்டில் ைவத்துக்ெகாள்ளும்.

25 ஜீவன்கள் நகர்வைத நிறுத்தின. தமது
சிறகுகைளத் தாழ்த்தின. இன்ெனாரு ெபருஞ்சத்தம்
ேகட்டது, அது அவற்றின் தைலக்கு ேமலிருந்த
கிண்ணத்திலிருந்து ேகட்டது. 26 பாத்திரத்திற்கு
ேமேல ஏேதா இருந்தது. அது
சிங்காசனத்ைதப்ேபால் இருந்தது. அது நீல
வண்ணத்தில் ரத்தினம்ேபால் இருந்தது. அந்தச்
சிங்காசனத்தில் யாேரா ஒரு மனிதர்
உட்கார்ந்திருப்பதுேபான்று ேதான்றியது. 27 நான்
அவைர இடுப்பிலிருந்து ேமல்ேநாக்கிப் பார்த்ேதன்.
அவர் சூடான உேலாகத்ைதப்ேபான்று இருந்தார்.
அவைரச் சுற்றிலும் ெநருப்பு இருப்பைதப்
ேபான்றிருந்தது. நான் அவைர இடுப்பிலிருந்து கீழ்
ேநாக்கிப் பார்த்ேதன். அது ெநருப்ைபப்
ேபான்றிருந்தது. அவைரச் சுற்றிலும் அது மின்னியது.
28 அவைரச் சுற்றிலும் மின்னிக்ெகாண்டிருந்த
ெவளிச்சமானது வானவில்ைலப் ேபான்றிருந்தது.
அது கர்த்தருைடய மகிைம. அைதப் பார்த்த உடேன
நான் தைரயிேல விழுந்ேதன். என் முகம் தைரயிேல
படும்படிக் குனிந்ேதன். பின்னர் ஒரு குரல் என்ேனாடு
ேபசுவைதக் ேகட்ேடன்.

குரலானது, மனுபுத்திரேன, எழுந்து நில்,
நான் உன்ேனாடு ேபசப்ேபாகிேறன் என்று
ெசான்னது.

2 பிறகு, ஒரு காற்று வந்து என்ைன நிற்கும்படி
ெசய்தது. என்ேனாடு ேபசிய அந்த நபருக்கு (ேதவன்)
ெசவிசாய்த்ேதன். 3 அவர் என்னிடம் “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடு ேபசுவதற்கு நான்
உன்ைன அனுப்புகிேறன். அந்த ஜனங்கள் எனக்கு
எதிராகப் பலமுைற திரும்பினார்கள். அவர்களது
முற்பிதாக்களும் எனக்கு எதிராகத் திரும்பினார்கள்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராகப் பலமுைற பாவம்
ெசய்திருக்கின்றனர். அவர்கள் இன்றும்
பாவம்ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றனர். 4 அந்த
ஜனங்கேளாடு ேபசேவ உன்ைன நான்
அனுப்புகிேறன். ஆனால் அவர்கள் மிகக்
கடினமானவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்கள்
கடினமான மனைத உைடயவர்கள். ஆனால் நீ அந்த
ஜனங்கேளாடு ேபசேவண்டும். நமது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று நீ
ெசால்லேவண்டும். 5 ஆனால் அந்த ஜனங்கள் நீ
ெசால்வைதக் கவனிக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
எனக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
ேமாசமான கலகக்காரர்கள். அவர்கள் எப்ெபாழுதும்
எனக்கு எதிராக திரும்புகின்றார்கள். ஆனால் நீ
அவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும். எனேவ, அவர்கள்
மத்தியில் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருப்பைத
அறிந்துக்ெகாள்வார்கள்.

6 “மனுபுத்திரேன, அந்த ஜனங்களுக்குப்
பயப்படாேத, அவர்கள் ெசால்கின்றவற்றுக்கும்
பயப்படாேத. இது உண்ைம. அவர்கள் உனக்கு
எதிராகத் திரும்பி உன்ைனக் காயப்படுத்த
விரும்புவார்கள். அவர்கள் முட்கைளப்
ேபான்றிருப்பார்கள். நீ ேதள்கேளாடு
இருப்பைதப்ேபான்று நிைனப்பாய். ஆனால் அவர்கள்
ெசால்கின்றவற்றுக்கு நீ பயப்படாேத. அவர்கள்
கலகக்காரர்கள். அவர்களுக்குப் பயப்படாேத! 7

நான் ெசால்கின்றவற்ைற நீ அவர்களிடம்
ெசால்லேவண்டும். அவர்கள், நீ ெசால்வைதக்
கவனிக்க மாட்டார்கள் என்பைத நான் அறிேவன்.
எனக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
கலகக்காரர்கள்.

8 “மனுபுத்திரேன நான் உனக்குச்
ெசால்கின்றவற்ைற நீ கவனிக்கேவண்டும்.
அக்கலகக்கார ஜனங்கைளப்ேபான்று நீ எனக்கு
எதிராகத் திரும்பேவண்டாம். உன் வாையத் திறந்து
நான் தரும் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள். பின்னர்
அவ்வார்த்ைதகைள அந்த ஜனங்களிடம் ேபசு,
இவ்வார்த்ைதகைள சாப்பிடு” என்றார்.

9 பின்னர் நான் (எேசக்கிேயல்) என்னிடம் ஒரு ைக
நீட்டப்படுவைதக் கண்ேடன். அதனிடம் எழுதப்பட்ட
சுருள் ஒன்று இருந்தது. 10 நான் அச்சுருைளத்
திறந்து முன்னும் பின்னும், எழுதப்பட்டிருப்பைதப்
பார்ேதன். அைனத்தும் துக்கப் பாடல்களாகவும்
துக்கக் கைதகளாகவும் எச்சரிக்ைககளாகவும்
இருந்தன.

ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:
“மனுபுத்திரேன, நீ எைதப் பார்க்கிறாேயா
அைத சாப்பிடு. இச்சுருைளயும் சாப்பிடு.

பின்னர் ேபாய் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
இவற்ைறச் ெசால்.”

2 எனேவ, நான் எனது வாையத் திறந்ேதன். அவர்
என் வாய்க்குள் சுருைளப் ேபாட்டார். 3 பின்னர்
ேதவன், “மனுபுத்திரேன, நான் இந்தச் சுருைளக்
ெகாடுக்கிேறன், இைத விழுங்கு. இது உன் உடைல
நிரப்பட்டும்” என்றார்.
எனேவ நான் சுருைளச் சாப்பிட்ேடன். அது
வாயிேல ேதைனப்ேபான்று சுைவயாக இருந்தது.

4 பின்னர் ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ெசல். என்
வார்த்ைதகைள அவர்களிடம் ேபசு. 5 நீ
புரிந்துெகாள்ள இயலாத அந்நிய
நாட்டுக்காரர்களிடம் உன்ைன அனுப்பவில்ைல. நீ
இன்ெனாரு ெமாழிையக் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டியதில்ைல. நான் உன்ைன இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடம் அனுப்புகிேறன்! 6 நான் உன்ைன
உன்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத ெமாழிகைளப்
ேபசுகிற பல்ேவறு நாடுகளுக்கு அனுப்பவில்ைல. நீ
அந்த ஜனங்களிடம் ெசன்று அவர்கேளாடு ேபசினால்
அவர்கள் நீ ெசால்வைதக் கவனிப்பார்கள். ஆனால் நீ
அந்த கடினமான ெமாழிையக் கற்க
ேவண்டியதில்ைல. 7 இல்ைல! நான் உன்ைன
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் அனுப்புகிேறன். இந்த
ஜனங்கள் மட்டுேம கடினமான மனங்கைள
உைடயவர்கள். அவர்கள் மிகவும்
பிடிவாதமுள்ளவர்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நீ
ெசால்வைத கவனிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள்
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என்ைனக் கவனிக்க விரும்புவதில்ைல. 8 ஆனால்
அவர்கைளப்ேபான்று உன்ைனயும் அவ்வளவு
கடினமுள்ளவனாகச் ெசய்ேவன்.
அவர்களுைடயைதப் ேபான்ேற உனது மனமும்
அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கும். 9 ைவரமானது
கன்மைலையவிடக் கடினமானது. அைதப்ேபாலேவ
உனது மனமானது அவர்கைளவிடக் கடினமாகும். நீ
அைதவிட மிகக்கடினமாக இருப்பாய். எனேவ, அந்த
ஜனங்களுக்கு நீ பயப்படமாட்டாய். எப்ெபாழுதும்
எனக்கு எதிராகத் திரும்புகிற அந்த ஜனங்களுக்குப்
பயப்படமாட்டாய்” என்றார்.

10 பின்னர் ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்திரேன,
நான் உன்னிடம் ெசால்லுகிற ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதையயும் நீ கவனிக்கேவண்டும். நீ
அவ்வார்த்ைதகைள நிைனவுெகாள்ளேவண்டும். 11

பிறகு, நீ நாடு கடத்தப்பட்ட உனது ஜனங்களிடம்
ெசன்று, ‘நமது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசால்கிறார்’ என்று ெசால்லேவண்டும். அவர்கள் நீ
ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் பாவம்
ெசய்வைத நிறுத்தமாட்டார்கள். ஆனால், நீ
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்”
என்றார்.

12 பிறகு காற்று என்ைனத் தூக்கியது. பிறகு நான்
எனக்குப் பின்னால் ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
அது இடிையப்ேபான்று ெபருஞ்சத்தமாக இருந்தது.
அது “கர்த்தருைடய மகிைம ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக”
என்று ெசான்னது. 13 பின்னர் ஜீவன்களின் சிறகுகள்
நகரத் ெதாடங்கின. சிறகுகள் ஒன்ைற ஒன்று
ெதாட்டு விடுவதுேபான்று ெபருஞ்சத்தத்ைத
எழுப்பின. அவற்றின் முன்னால் இருந்த சக்கரங்கள்
இடிையப்ேபான்று ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பின. 14

காற்று என்ைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டது.
நான் அந்த இடத்ைத விட்டுவிலகிேனன். எனது ஆவி
மிகவும் துக்கமும் கலக்கமுமைடந்தது.
கர்த்தருைடய வல்லைம என்மீது மிகவும் பலமாக
இருந்தது. 15 இஸ்ரேவைல விட்டு கட்டாயமாக,
ெதலாபீபிேல, ேகபார் கால்வாய் அருகில் வாழச்
ெசன்ற ஜனங்களிடம் ேபாேனன். அவர்களுடன் நான்
ஏழு நாட்கள் தங்கிேனன். அந்த நாட்களில் நான்
அதிர்ச்சி அைடந்த நிைலயில் ேபச முடியாதவனாக
இருந்ேதன்.

16 ஏழு நாட்கள் ஆன பிறகு, கர்த்தருைடய
வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர், 17

“மனுபுத்திரேன, நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
காவல்காரனாக ஆக்கிேனன். அவர்களுக்கு
ஏற்படப்ேபாகும் தீயவற்ைறப்பற்றி நான் உனக்குச்
ெசால்ேவன். நீ அவற்ைறப்பற்றி இஸ்ரேவைல
எச்சரிக்க ேவண்டும். 18 ‘இந்தக் ெகட்ட மனிதன்
மரிப்பான்!’ என்று நான் ெசான்னால் பிறகு, நீ
அவைன எச்சரிக்க ேவண்டும். அவன் தனது வாழ்ைவ
மாற்றி தீைம ெசய்வைத நிறுத்தேவண்டும். நீ அவைன
எச்சரிக்காவிட்டால் அவன் மரிப்பான். அவன் தனது
பாவத்தால் மரிப்பான்! ஆனால் நான் அவனது
மரணத்திற்கு உன்ைனயும் ெபாறுப்பாளி ஆக்குேவன்.
ஏெனன்றால், நீ அவனிடம் ெசன்று அவனது
வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்றவில்ைல.

19 “ஒருேவைள அந்த மனிதைன நீ எச்சரித்து
அவன் தனது வாழ்ைவ மாற்றிக்ெகாண்டு தீயவற்ைறச்
ெசய்வைத நிறுத்தும்படிச் ெசால்லியிருக்கலாம்.
அவன் நீ ெசால்வைதக் கவனிக்க மறுத்ததால் அவன்

மரிப்பான். அவன் பாவம் ெசய்ததால் மரிப்பான். நான்
அவன் மரணத்திற்கு உன்ைனப்
ெபாறுப்பாளியாக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால், நீ
அவைன எச்சரித்தாய், நீ உனது வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றினாய்.

20 “அல்லது ஒரு நல்லவன் தனது நற்ெசயைல
நிறுத்திவிடலாம். அவனுக்கு முன்னால் நான் சில
தைடகைள ைவப்ேபன். அது அவன் விழக்
(பாவஞ்ெசய்ய) காரணமாகலாம். அவன் தீயவற்ைறச்
ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். அவன் பாவம் ெசய்வதால்
மரிப்பான். நீ அவைன எச்சரிக்கவில்ைல. அவனது
மரணத்திற்கு உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக்குேவன்.
ஜனங்கள் அவன் ெசய்த நன்ைமகைள
நிைனக்கமாட்டார்கள்.

21 “ஆனால், நீ ஒரு நல்ல மனிதைன எச்சரித்து
பாவத்ைத நிறுத்தும்படிச் ெசால்ல அவனும் பாவம்
ெசய்வைத நிறுத்திவிட்டால் பின்னர் அவன்
மரிக்கமாட்டான். ஏெனன்றால், நீ அவைன
எச்சரித்தாய், அவனும் உன்ைனக் கவனித்தான்.
இவ்வழியில் நீ உனது ெசாந்த உயிைரக்
காப்பாற்றினாய்” என்றார்.

22 பின்னர் கர்த்தருைடய வல்லைம என்னிடம்
அங்கு வந்தது. அவர் என்னிடம், “எழுந்து
பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபா, அங்ேக நான் உன்னிடம்
ேபசுேவன்” என்றார்.

23 எனேவ, நான் எழுந்து பள்ளத்தாக்குக்குப்
ேபாேனன். கர்த்தருைடய மகிைம அங்ேக இருந்தது.
ேகபார் ஆற்றங்கைரயில் இருந்தது ேபான்றிருந்தது.
எனேவ, நான் தைரயில் என் முகம் படும்படிக்
குனிந்ேதன். 24 ஆனால் காற்று வந்து நான்
நிற்குமாறு என்ைனத் தூக்கியது. அவர் என்னிடம்
“உன் வீட்டிற்குப் ேபாய் உனது வீட்டிற்குள் அங்ேக
உன்ைனப் பூட்டிெகாள். 25 மனுபுத்திரேன, ஜனங்கள்
கயிறுகேளாடு வந்து உன்ைனக்
கட்டிப்ேபாடுவார்கள். ஜனங்களிடம் ேபாக உன்ைன
அனுமதிக்கமாட்டார்கள். 26 நான் உனது நாக்ைக
ேமல் அண்ணத்ேதாடு ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படிச்
ெசய்ேவன். உன்னால் ேபசமுடியாமல் ேபாகும்.
எனேவ அந்த ஜனங்கள், அவர்கள் தவறு
ெசய்கிறார்கள் என்று கற்றுத் தர ஆள் இல்லாமல்
ேபாவார்கள். ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எதிராகத் திரும்புகின்றனர்.
27 ஆனால் நான் உன்னிடம் ேபசுேவன். பின்னர்
நான் உன்ைனப் ேபச அனுமதிப்ேபன். ஆனால் நீ
அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். ‘நமது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்.’ ஒருவன்
இதைனக் ேகட்க விரும்பினால் நல்லது. ஒருவன்
ேகட்க விரும்பாவிட்டாலும் நல்லது. ஆனால் அந்த
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு எதிராகத்
திரும்புகின்றனர்.

“மனுபுத்திரேன, ஒரு ெசங்கல்ைல எடு.
அதன் மீது எருசேலம் நகரத்தின் படத்ைத
வைர. 2 பிறகு நகரத்ைதச் சுற்றி

முற்றுைகயிடும் பைட ேபால நடி. நகரத்ைதத் தாக்க
உதவுவதற்கு, அைதச் சுற்றி மதிைலக் கட்டு.
நகரத்தின் சுவர்வைர ேபாகும் ஒரு மண் பாைதையப்
ேபாடு, இடிக்கும் கருவிகைளக் ெகாண்டு வா.
நகரத்ைதச் சுற்றிப் பைட முகாம்கைள ஏற்படுத்து. 3

பிறகு ஒரு இரும்பு தகட்டிைன எடுத்து உனக்கும்
நகரத்திற்கும் இைடயில் ைவ, அது உன்ைனயும்
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நகரத்ைதயும் பிரிக்கின்ற இருப்புச் சுவைரப்
ேபான்றது. இவ்வாறு நீ நகரத்திற்கு எதிரானவன்
என்பைதக் காட்டுவாய். நீ முற்றுைகயிட்டு
நகரத்ைதத் தாக்குவாய். ஏெனன்றால், இது
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாருக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்டாகும். நான் (ேதவன்) எருசேலைம
அழிப்ேபன் என்பைத இது காட்டும்.

4 “பின்னர் நீ உனது இடதுபக்கத்தில் படுக்க
ேவண்டும். உனக்குக் காட்டுகிறபடி நீ ெசய்ய
ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த பாவத்ைத
நீேய சுமக்கேவண்டும். நீ இடதுபுறமாக எவ்வளவு
நாட்கள் படுத்திருக்கிறாேயா அத்தைன நாட்கள் நீ
அவர்களின் குற்றத்ைதச் சுமப்பாய். 5 நீ 390
நாட்கள் இஸ்ரேவலரின் குற்றங்கைளச்
சுமக்கேவண்டும். இவ்வாறு, நான் இஸ்ரேவல்
எவ்வளவு காலம் தண்டிக்கப்படும் என்பைத ஒரு
நாள், ஒரு ஆண்டுக்குச் சமமாகக் கணக்கிட்டுச்
ெசால்ேவன்.

6 “அதற்குப் பிறகு, 40 நாட்கள் நீ உனது
வலதுபுறமாகப் படுப்பாய். இம்முைற நீ யூதாவின்
குற்றங்கைள சுமப்பாய். ஒரு நாள் ஓராண்டுக்குச்
சமம். எவ்வளவு காலத்திற்கு யூதா தண்டிக்கப்படும்
என்பைத நான் ெசால்கிேறன்” என்றார்.

7 ேதவன் மீண்டும் ேபசினார். அவர், “இப்ெபாழுது,
நீ உனது சட்ைட ைககைளச் சுருட்டிக்ெகாள்,
ெசங்கலுக்கு ேமலாக உன் கரத்ைத உயர்த்து.
எருசேலம் நகரத்ைதத் தாக்குவதுேபான்று நடி. நீ
ஜனங்களிடம் எனது தூதுவைனப்ேபான்று
ேபசுகிறாய் என்பைதக் காட்ட இதைனச் ெசய். 8

இப்ெபாழுது பார். நான் உன் ேமல் கயிற்ைறக்
கட்டுகிேறன். நகரத்திற்கு எதிராக உனது தாக்குதல்
முடியுமட்டும் உன்னால் ஒரு பக்கத்திலிருந்து
இன்ெனாரு பக்கத்திற்கு உருளமுடியாது” என்றார்.

9 ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நீ ெராட்டி
ெசய்வதற்கு ெகாஞ்சம் தானியத்ைதப்
ெபறேவண்டும். ெகாஞ்சம் ேகாதுைம,
வாற்ேகாதுைம, ெமாச்ைச, அவைரக்காய், திைன,
கம்பு ஆகியவற்ைறயும் ெபறு, ஒரு பாத்திரத்தில்
எல்லாவற்ைறயும் ேபாட்டு கலந்து மாவாக்கு. நீ
இதைன ெராட்டி ெசய்யப் பயன்படுத்து. நீ 390
நாட்கள் ஒரு பக்கமாகப் படுத்திருக்கும்ேபாது இந்த
ெராட்டிையேய உண்பாய். 10 இம்மாவில் ஒரு
நாைளக்கு ஒரு ேகாப்ைப மட்டுேம ெராட்டி ெசய்யப்
பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவாய். நீ
ேவளாேவைளக்கு அந்த உணைவ உண்பாய். 11 நீ
ஒவ்ெவாரு நாளும் 3 ேகாப்ைப தண்ணீைரமட்டுேம
குடிக்க அனுமதிக்கப்படுவாய். இைத நீ ஒவ்ெவாரு
நாளும் ேவளாேவைளக்குக் குடிக்க
அனுமதிக்கப்படுவாய். 12 உனது உணைவ நீேய
ஒவ்ெவாரு நாளும் தயாரிக்கேவண்டும். நீ காய்ந்த
மனித மலத்ைத எரித்து ெராட்டிையச் சுட ேவண்டும்.
இந்த ெராட்டிைய நீ ஜனங்களுக்கு முன்னால் சுட்டு
உண்ணேவண்டும்.” 13 பின்னர் கர்த்தர் ெசான்னார்:
“இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் ெவளி நாடுகளில்
சுத்தமற்ற ெராட்டிைய உண்பார்கள்” என்பைத இது
காட்டும். அவர்கள் அத்தைகய நாடுகளுக்குப்
ேபாகும்படி நான் பலவந்தப்படுத்திேனன்.

14 பிறகு நான் (எேசக்கிேயல்) ெசான்ேனன் “ஓ,
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, நான் என்ைறக்கும்
அசுத்தமான உணைவ உண்டதில்ைல. நான் இது

வைர ேநாயால் மரித்த அல்லது காட்டுமிருகத்தால்
ெகால்லப்பட்ட மிருகத்தின் இைறச்சிையத்
தின்றதில்ைல. நான் சிறுவனாய் இருந்த நாள் முதல்
இன்றுவைர அசுத்தமான இைறச்சிையத்
தின்றதில்ைல. இத்தைகய ேமாசமான இைறச்சி
என் வாய்க்குள் நுைழந்ததில்ைல.”

15 பிறகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார் “சரி! நான்
உனது அப்பத்ைத சுடுவதற்கு உலர்ந்த மாட்டுச்
சாணத்ைதப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிேறன். நீ
காய்ந்த மனிதமலத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்.”

16 பிறகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:
“மனுபுத்திரேன, எருசேலமிற்கு விநிேயாகம் ஆகும்
உணைவ அழிக்கிேறன். ஜனங்களிடம் உண்பதற்குச்
சிறிதளவு உணவு உள்ளது. அவர்கள் தமது உணவு
விநிேயாகத்ைதப்பற்றிக் கவைலேயாடு
இருப்பார்கள். அவர்களிடம் குடிப்பதற்குச் சிறிது
அளவு தண்ணீர் மட்டுேம இருக்கும். அவர்கள் அந்தத்
தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது மிகவும்
பயப்படுவார்கள். 17 ஏெனன்றால், ஜனங்களுக்குப்
ேபாதிய அளவு உணவும் தண்ணீரும் இருக்காது.
ஜனங்கள் தமது பாவங்களுக்காக,
ஒருவருக்ெகாருவர் பயந்து வாடிப் ேபாவார்கள்.

“மனுபுத்திரேன, நகரத்தின்ேமல் உனது
தாக்குதலுக்குப் பிறகு, நீ இவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும். நீ கூர்ைமயான ஒரு வாைள

எடுத்துக்ெகாள். அதைன சவரகனின்
கத்திையப்ேபான்று பயன்படுத்தி உனது முடிையயும்
தாடிையயும் மழித்துவிடு. மழித்த முடிையத்
தராசில்ேபாட்டு நிறுத்துப்பார். உனது முடிைய
சமமான மூன்று பாகங்களாகப் பிரி, அதில் மூன்றில்
ஒரு பாகத்ைத நகரத்தின் (ெசங்கல்) ேமல் ைவ,
அந்நகரத்தில் முடிைய எரி. சில ஜனங்கள்
நகரத்திற்குள் மரிப்பார்கள் என்பைத இது காட்டும்.
பிறகு வாைளப் பயன்படுத்தி மூன்றில் ஒரு பாகமுள்ள
முடிையச் சிறு துண்டுகளாக ெவட்டு. அவற்ைற
நகைரச் (ெசங்கல்) சுற்றிலும் ேபாடு. இது, சில
ஜனங்கள் நகரத்திற்கு ெவளிேய மரிப்பார்கள்
என்பைதக் காட்டும். பிறகு மூன்றில் ஒரு பங்கு
முடிையக் காற்றில் தூவு. காற்று அவற்ைறப்
பரவலாக்கட்டும். நான் என் வாைள ெவளியிெலடுத்து
அந்த ஜனங்களுள் சிலைரப் பிற தூர நாடுகளுக்குத்
துரத்துேவன் என்பைத இது காட்டும். 3 ஆனால்
பிறகு, நீ ேபாய் சில முடிகைள எடுத்து வரேவண்டும்.
அவற்ைற உன்ேமல் சட்ைடயில் சுற்றிைவத்துப்
பாதுகாக்கேவண்டும். நான் என் ஜனங்கள் சிலைரக்
காப்பாற்றுேவன் என்பைத இது காட்டும். 4 பிறகு
பறந்துேபான இன்னும் ெகாஞ்சம் முடிைய எடுத்து
வரேவண்டும். அவற்ைற ெநருப்பில் ேபாடேவண்டும்.
அங்கு ெநருப்ெபான்று எரிய ஆரம்பித்து இஸ்ரேவல்
வீடு முழுவைதயும் அழிக்கும் என்பைத இது
காட்டுகிறது.”

5 பிறகு, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறினார்;
“அந்தச் ெசங்கல் எருசேலைமக் குறிக்கிறது. நான்
எருசேலைம மற்ற ேதசங்களுக்கு நடுவில் இருக்கச்
ெசய்ேதன். அவைளச் சுற்றிலும் மற்ற நாடுகள்
உள்ளன. 6 எருசேலம் ஜனங்கள் எனது
கட்டைளகளுக்கு எதிராகக் கலகம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் மற்ற நாடுகைளவிட ேமாசமாக
இருக்கின்றனர்! அவர்கைளச் சுற்றியுள்ள
நாட்டிலுள்ளவர்கைளவிட அவர்கள் எனது

எேசக்கிேயல் 4:4

868



6

ெபரும்பாலான சட்டங்கைள மீறிவிட்டனர். எனது
கட்டைளகைளக் ேகட்கவும், சட்டங்களுக்கு
அடிபணியவும் மறுத்துவிட்டனர்.”

7 எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்; “நான் உனக்குப் பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசய்ேவன்; ஏெனன்றால், நீ எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணியவில்ைல. நீ எனது கட்டைளகளுக்கு
அடிபணியவில்ைல. உன்ைனச் சுற்றியுள்ள
ஜனங்கைள விட நீ எனது சட்டங்கைள அதிகமாக
மீறினாய்! உன்ைனச் சுற்றியிருக்கும் நாடுகள் தவறு
என கருதும் குற்றங்கைளயும் கூட நீ ெசய்தாய்!” 8

எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்;
“எனேவ இப்ெபாழுது, நானும்கூட உனக்கு
எதிராேனன்! மற்ற ஜனங்கள் பார்க்கும்படி நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். 9 நான் இதற்கு முன்னால்
ெசய்யாதவற்ைற உனக்குச் ெசய்ேவன். நான்
பயங்கரமானவற்ைற மீண்டும் ெசய்யமாட்ேடன்!
ஏெனன்றால், நீ ஏராளமான ெகாடூரமானச்
ெசயல்கைளச் ெசய்தாய். 10 ெபற்ேறார் தம்
குழந்ைதகைளத் தின்பார்கள். அத்தைகய பசியில்
எருசேலம் ஜனங்கள் இருப்பார்கள். பிள்ைளகளும்
தம் ெசாந்த ெபற்ேறார்கைளத் தின்பார்கள். நான்
உன்ைனப் பல வழிகளில் தண்டிப்ேபன்! மீதி வாழ்கிற
ஜனங்கைள நான் காற்றிேல தூவுேவன்.”

11 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்;
“எருசேலேம, நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன் என்று
என் உயிரின்ேமல் சத்தியம் ெசய்கிேறன்.
ஏெனன்றால், எனது பரிசுத்தமான இடத்தில் நீ
ெகாடூரமான ெசயைலச் ெசய்தாய். அதைனத்
தீட்டுப்படுத்துமாறு நீ அருவருப்பான ெசயல்கைளச்
ெசய்தாய்! நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான்
உன்னிடம் இரக்கம்ெகாள்ளமாட்ேடன். நான்
உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன். 12 உனது
ஜனங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் நகரத்திற்குள்
பசியாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் மரிப்பார்கள்.
உனது ஜனங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர்
நகரத்திற்கு ெவளியில் ேபாரில் மரிப்பார்கள். உனது
ஜனங்களில் பங்கினைர எனது வாைள
ெவளியிெலடுத்து அவர்கைள தூரேதசங்களுக்கு
விரட்டுேவன். 13 அதற்குப் பிறகுதான் நான் உங்கள்
மீதுள்ள ேகாபத்ைத நிறுத்துேவன். அவர்கள்
எனக்குச் ெசய்த தீைமகளுக்காகத்
தண்டிக்கப்பட்டனர் என்று அறிேவன். நான் கர்த்தர்,
அவர்கள் ேமலுள்ள ஆழ்ந்த அன்பினால் நான்
அவர்களிடம் ேபசிேனன் என்பைத அவர்கள்
அறிவார்கள்.”

14 கர்த்தர் கூறினார்; “எருசேலேம, நான் உன்ைன
அழிப்ேபன். நீ ஒன்றுமில்லாமல் ெவறும் கற்களின்
குவியலாவாய். உன்ைனக் கடந்து ெசல்லும்
ஜனங்கள் ேகலிெசய்வார்கள். 15 உன்ைனச்
சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் உன்ைனக்
ேகலிெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நீ ஒரு
பாடமாக இருப்பாய். நான் ேகாபங்ெகாண்டு
உன்ைனத் தண்டித்துவிட்டைத அவர்கள்
காண்பார்கள். நான் மிகவும் ேகாபமாக இருந்ேதன்
உன்ைன எச்சரித்ேதன். என்னால் என்ன ெசய்ய
முடியும் என்று கர்த்தராகிய நான் ெசான்ேனன்! 16

உனக்கு பயங்கரமான பஞ்சத்ைத அனுப்புேவன்
என்று ெசான்ேனன். உன்ைன அழிக்கக் கூடியவற்ைற
அனுப்புேவன் என்று நான் ெசான்ேனன். அப்பஞ்ச

காலம் மீண்டும், மீண்டும் வரும். நான் உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் உணவுப் ெபாருள்கைள
நிறுத்திவிடுேவன் என்று ெசான்ேனன். 17 நான்
பஞ்சகாலத்தின்ேபாது உங்கள் குழந்ைதகைளக்
ெகால்லும் காட்டு மிருகங்கைள உங்களுக்கு
எதிராக அனுப்புேவன் என்று ெசான்ேனன். நகரம்
முழுவதும் ேநாயும் சாவுமாக இருக்கும். அந்தப் பைக
பைட வீரர்கைள உங்கேளாடு சண்ைடயிட
அைழப்ேபன். கர்த்தராகிய நான் உனக்கு
இைவெயல்லாம் நிகழும் என்று ெசான்ேனன்,
அைவெயல்லாம் நடக்கும்!”

பின்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்
என்னிடம் வந்தது. 2 அவர் ெசான்னார்,
“மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவலின் மைலகைள

ேநாக்கித் திரும்பு! எனக்காக அவற்றுக்கு எதிராகப்
ேபசு. 3 அம்மைலகளிடம் இவற்ைறக் கூறு:
‘இஸ்ரேவலின் மைலகேள, எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவரிடமிருந்து வந்த ெசய்திையக் ேகளுங்கள்.
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த
மைலகளிடமும், குன்றுகளிடமும்
மைலச்சந்துகளிடமும் பள்ளதாக்கிடமும் கூறுவது
இதுதான். பாருங்கள்! ேதவனாகிய நான், உனக்கு
எதிராகச் சண்ைடயிட பைகவைரக்
ெகாண்டுவருகிேறன். நான் உனது உயர்ந்த
ேமைடகைள அழிப்ேபன். 4 உனது பலிபீடங்கள்
துண்டு துண்டாக உைடக்கப்படும்! உனது நறுமணப்
பீடங்கள் ெநாறுக்கப்படும்! நான் உனது மரித்த
உடல்கைள நரகலான சிைலகளுக்கு முன்னால்
எறிேவன். 5 நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மரித்த
உடல்கைள உங்களது நரகலான சிைலகளுக்கு
முன்னால் ேபாடுேவன். உங்களது பலிபீடங்கைளச்
சுற்றிலும் உங்கள் எலும்புகைளப் ேபாடுேவன். 6

உங்களது ஜனங்கள் எங்ெகல்லாம் வாழ்கிறார்கேளா
அங்ெகல்லாம் தீைம ஏற்படும். அவர்களது நகரங்கள்
கற்களின் குவியலாகும். அவர்களது ேமைடகள்
அழிக்கப்படும். ஏெனன்றால், வழிபாட்டிற்குரிய
அவ்விடங்கள் மீண்டும் பயன்படக் கூடாது.
அப்பலிபீடங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படும். ஜனங்கள்
நரகலான அச்சிைலகைள மீண்டும்
வழிபடமாட்டார்கள். அச்சிைலகள் தகர்க்கப்படும். நீ
ெசய்த அைனத்தும் அழிக்கப்படும்! 7 உங்கள்
ஜனங்கள் ெகால்லப்படுவார்கள். பிறகு, நான் கர்த்தர்
என்று நீ அறிவாய்!’”

8 ேதவன் கூறினார்: “ஆனால் நான் உங்கள்
ஜனங்களில் சிலைரத் தப்பிக்க ைவப்ேபன், அவர்கள்
ெகாஞ்சக் காலத்திற்கு ெவளிநாட்டில் வாழ்வார்கள்.
அவர்கைள ேவறுநாடுகளில் சிதறி வாழும்படி நான்
வற்புறுத்துேவன். 9 பின்னர் தப்பிப்ேபான அவர்கள்
சிைறபிடிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ேவறு நாடுகளில்
வாழும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். ஆனால்
தப்பிப்ேபான அவர்கள் என்ைன
ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள்வார்கள். நான் அவர்களின்
ஆத்துமாைவ உைடத்ேதன். அவர்கள் தாம் ெசய்த
தீைமக்காகத் தம்ைமேய ெவறுப்பார்கள். கடந்த
காலத்தில், அவர்கள் என்ைனவிட்டு விலகிப்
ேபானார்கள். அவர்கள் தம் நரகலான சிைலகைளத்
துரத்திச் ெசன்றனர். அவர்கள் தம் கணவைன விட்டு,
விட்டு இன்ெனாருவேனாடு ேசாரம்ேபாகிற
ெபண்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் பல
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தனர். 10 ஆனால்
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நான்தான் கர்த்தர் என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள்!
நான் ெசான்னால் ெசான்னபடி ெசய்ேவன் என்பைத
அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட
எல்லாத் தீைமகளுக்கும் நாேன காரணம் என்பைத
அறிவார்கள்.”

11 பிறகு, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறினார்,
“உங்கள் ைககைளத் தட்டுங்கள், கால்கைள
உைதயுங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த
ெகாடூரமான காரியங்கைளப்பற்றிப் ேபசுங்கள்.
அவர்கள் ேநாயாலும் பசியாலும்
ெகால்லப்படுவார்கள் என்று எச்சரிக்ைக ெசய்.
அவர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள் என்று
ெசால். 12 ெதாைல தூரங்களில் ஜனங்கள் ேநாயால்
மரிப்பார்கள். இந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள
ஜனங்கள் வாள்களால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
இந்நகரத்தில் மீதியாக தங்கும் ஜனங்கள்
பட்டினியால் மரிப்பார்கள். பிறகுதான் நான் என்
ேகாபத்ைத நிறுத்துேவன். 13 பிறகுதான், நான்
கர்த்தர் என்பைத நீ அறிவாய். உங்களது மரித்த
உடல்கள் நரகலான சிைலகளுக்கு முன்னாலும்
பலிபீடங்களுக்கு அருகிலும் கிடக்கும்ேபாது நீ
அறிவாய். அந்த உடல்கள், உங்களது ஒவ்ெவாரு
வழிபாட்டு இடங்களிலும், உயர்ந்த குன்றுகளிலும்,
மைலகளிலும், ஒவ்ெவாரு பச்ைச மரங்கள் மற்றும்
இைலகளுடனுள்ள ஓக் மரங்களின் அடியிலும்,
கிடக்கும். அந்த இடங்களில் எல்லாம் நீ பலிகைளச்
ெசலுத்தினாய். அங்ேக, அைவ உன்னுைடய,
நரகலான சிைலகளுக்கு இனிய வாசைனைய
ெவளிப்படுத்தியது. 14 ஆனால் ஜனங்களாகிய
உங்கள்ேமல் என் கரத்ைத உயர்த்தி நீங்கள் எங்கு
குடியிருந்தாலும் தண்டிப்ேபன்! உங்கள் நாட்ைட
அழிப்ேபன்! அது திப்லாத் வனாந்தரத்ைதவிட மிகவும்
ெவறுைமயாக இருக்கும். பிறகு நாேன கர்த்தர்
என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள்!”

பின்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. 2 அவர் ெசான்னார்: “இப்ெபாழுது,
மனுபுத்திரேன, இைதச் ெசால்: எனது

கர்த்தராகிய ஆண்டவரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தி
வந்திருக்கிறது. இச்ெசய்தி இஸ்ரேவல்
நாட்டுக்குரியது!
“முடிவு வந்திருக்கிறது.
நாடு முழுவதும் அழிக்கப்படுகிறது.

3 இப்ெபாழுது உன் முடிவு
வந்துெகாண்டிருக்கிறது!
நான் உன் மீது எவ்வளவு ேகாபத்ேதாடு

இருக்கிேறன் என்பைதக் காட்டுேவன்.
நீ ெசய்த தீைமகளுக்காக நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்.
நீ ெசய்த பயங்கரமானவற்றுக்ெகல்லாம் உன்ைன

விைல ெகாடுக்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
4 நான் உன்னிடம் எவ்வித இரக்கமும்
காட்டமாட்ேடன்.
நான் உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன்.
நீ ெசய்த தீைமகளுக்காக நான் உன்ைனத்
தண்டிக்கிேறன்.
நீ அத்தைகய பயங்கரமானவற்ைறச்

ெசய்திருக்கிறாய்.
இப்ெபாழுது நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ அறிவாய்.”

5 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்: “ஒரு ேகட்டிற்குப் பின் இன்ெனாரு ேகடு

ஏற்படும்! 6 முடிவு வருகிறது, அது விைரவில் நிகழும்!
7 இஸ்ரேவலில் குடியிருக்கும் ஜனங்கேள
மகிழ்ச்சியின் குரைலக் ேகட்டிருக்கிறீர்களா?
பைகவன் வருகிறான், தண்டைனக் காலம் மிக
விைரவில் வருகிறது! பைகவரின் சத்தம் மைலகளில்
ேமலும், ேமலும் அதிகரிக்கிறது. 8 இப்ெபாழுது மிக
விைரவில் நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்.
உனக்கு எதிரான எனது ேகாபம் முழுவைதயும் நான்
காட்டுேவன். நீ ெசய்த தீயவற்றுக்காக நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ ெசய்த பயங்கர
ெசயலுக்காக விைல ெகாடுக்கச் ெசய்ேவன். 9 நான்
எவ்வித இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன். நான்
உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன். நீங்கள்
அத்தைகய பயங்கரங்கைளச் ெசய்திருக்கிறீர்கள்.
இப்ெபாழுது, உங்கைள அடிக்கும், நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.

10 “ஒரு ெசடி துளிர்த்து, ெமாட்டுவிட்டு,
பூப்பதுேபால், தண்டைனக் காலம் வந்திருக்கிறது.
ேதவன் அைடயாளம் ெகாடுத்துவிட்டார். பைகவன்
தயாராகிவிட்டான். ெபருைமெகாண்ட ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஏற்ெகனேவ வல்லைம
வாய்ந்தவனாகிக்ெகாண்டிருக்கிறான். 11

மூர்க்கத்தனமான மனிதன் ெகட்ட ஜனங்கைளத்
தண்டிக்கத் தயாராகி இருக்கிறான். இஸ்ரேவலில்
நிைறய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவன்
அவர்களில் ஒருவன் அல்ல. அந்தக் கூட்டத்தில்
ஒருவனாக அவன் இல்ைல. அவன் அந்த ஜனங்களில்
உள்ள முக்கிய தைலவர்களில் ஒருவன் அல்ல.

12 “அந்தத் தண்டைனக் காலம் வந்திருக்கிறது,
அந்த நாள் இேதா இருக்கிறது. ெபாருட்கைள
வாங்குகிறவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கமாட்டான்.
ெபாருட்கைள விற்பவனும் விற்பைதப்பற்றி
துக்கப்படமாட்டான். ஏெனன்றால், அப்பயங்கரமான
தண்டைன ஒவ்ெவாருவருக்கும் கிைடக்கும். 13 தம்
ெசாத்ைத விற்கிற ஜனங்கள் திரும்பவும் அங்ேக
வருவதில்ைல. ஒருவன் உயிர் தப்பிப் பிைழத்தாலும்
அவன் தன் ெசாத்ைதப் ெபற திரும்பப்
ேபாகமாட்டான். ஏெனன்றால், இந்த தரிசனம்
ஜனங்கள் கூட்டம் முழுவதற்குரியதாகும். எனேவ,
ஒருவன் தப்பி உயிர் பிைழத்தாலும் ஜனங்கள்
பலமிருப்பதாக உணரமாட்டார்கள்.

14 “அவர்கள் ஜனங்கைள எச்சரிக்க எக்காளத்ைத
ஊதுவார்கள். ஜனங்கள் ேபாருக்குத் தயாராவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ேபார் ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், அந்தக் கூட்டத்தின் ேமல் நான்
எவ்வளவு ேகாபங்ெகாண்டிருக்கிேறன் என்பைதக்
காட்டுேவன். 15 பைகவன் தனது வாேளாடு
நகரத்திற்கு ெவளிேய இருக்கிறான். ேநாயும் பசியும்
நகரத்திற்குள்ேள இருக்கின்றன. ஒருவன்
நகரத்திற்கு ெவளிேய ேபானால் பைகவரின்
ேபார்வீரன் ெகால்வான். அவன் நகரில் தங்கினால்
பசியும் ேநாயும் அவைன அழிக்கும்.

16 “ஆனால் சில ஜனங்கள்
தப்பித்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் மைலகளுக்கு
ஓடுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் தமது அைனத்து
பாவங்களுக்காகவும் வருந்துவார்கள். அவர்கள்
அழுவார்கள். புறாக்கைளப் ேபான்ற துயர ஒலிகைள
எழுப்புவார்கள். 17 ஜனங்கள் தம் ைககைள
உயர்த்துவதற்குச் ேசார்வும் துக்கமும் அைடவார்கள்.
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அவர்களது கால்கள் தண்ணீைரப் ேபான்றிருக்கும்.
18 அவர்கள் துக்கத்திற்குரிய ஆைடகைள
அணிவார்கள். பயத்தால் மூடப்படுவார்கள்.
ஒவ்ெவாரு முகத்திலும் நீ அவமானத்ைதக்
காண்பாய். அவர்கள் தம் துயரத்ைதக் காட்ட
தைலைய மழித்துக்ெகாள்வார்கள். 19 அவர்கள்
தமது தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலுமான சிைலகைள
வீதிகளில் எறிவார்கள். ஏெனன்றால், கர்த்தர்
அவர்கள் மீது தன் ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது
அச்சிைலகளால் அவர்களுக்கு உதவமுடியாமல்
இருக்கும். அச்சிைலகள் அவர்கைளப் பாவத்தில்
விழச்ெசய்கிற வைலயல்லாமல் ேவறு எதுவுமில்ைல.
அச்சிைலகள் ஜனங்களுக்கு உணைவக் ெகாடுப்பது
இல்ைல. அச்சிைலகள் அவர்கள் வயிற்றில் உணைவ
ைவப்பதுமில்ைல.

20 “அந்த ஜனங்கள் தம் அழகான நைககைளப்
பயன்படுத்தி ஒரு சிைலையச் ெசய்தனர். அவர்கள்
அச்சிைலக்காகப் ெபருைமப்பட்டனர். அவர்கள்
தமது ெவறுக்கத் தக்க சிைலகைளச் ெசய்தனர்!
அவர்கள் நரகலான அவற்ைறச் ெசய்தனர். எனேவ
நான் (ேதவன்) அவர்கைள அழுக்கு நிைறந்த
கந்ைதையப்ேபால் ெவளிேய எறிேவன். 21

அவர்கைள அந்நியர்கள் எடுத்துச் ெசல்லும்படி
அனுமதிப்ேபன். அந்நியர்கள் அவர்கைளக் ேகலி
ெசய்வார்கள். அந்த அந்நியர்கள் சில ஜனங்கைளக்
ெகான்று மற்றவர்கைளக் ைகதிகளாகச்
சிைறபிடிப்பார்கள். 22 அவர்களிடமிருந்து நான் என்
தைலையத் திருப்புேவன். நான் அவர்கைளப்
பார்க்கமாட்ேடன். அந்த அந்நியர்கள் என்
ஆலயத்ைத அழிப்பார்கள். அவர்கள்
அப்பரிசுத்தமான கட்டிடத்தின் மைறக்கப்பட்ட
பகுதிகளுக்குள் ெசன்று அவற்ைறப்
பரிசுத்தமற்றதாகச் ெசய்வார்கள்.

23 “சிைறக் ைகதிகளுக்காகச் சங்கிலிகைளச்
ெசய்யுங்கள்! ஏெனன்றால், மற்றவர்கைளக்
ெகால்லுகிற ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
நகரத்தின் ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் வன்முைற
நிகழும். 24 நான் மற்ற நாடுகளில் உள்ள ெகட்ட
ஜனங்கைள அைழத்து வருேவன். அக்ெகட்ட
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
வீடுகைளயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள். நான்
உங்களது பலம் வாய்ந்த ஜனங்கள்
ெபருைமப்படுவைத நிறுத்துேவன்.
ெவளிநாடுகளிலுள்ள அந்த ஜனங்கள் நீங்கள்
ெதாழுைக ெசய்யும் இடங்கைள எல்லாம்
அபகரிப்பார்கள்.

25 “ஜனங்களாகிய நீங்கள் அச்சத்தால்
நடுங்குவீர்கள். நீங்கள் சமாதானத்ைதத் ேதடுவீர்கள்,
ஆனாலும் அது இருக்காது. 26 நீங்கள்
ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்றாகத் துன்பக் கைதகைளக்
ேகட்பீர்கள். நீங்கள் ெகட்ட ெசய்திகைளத் தவிர
ேவறு எைதயும் ேகட்கமாட்டீர்கள். நீங்கள்
தீர்க்கதரிசிையத் ேதடி அவனிடம் தரிசனம் பற்றி
ேகட்பீர்கள், ஆனால் அது கிைடக்காது.
ஆசாரியர்களிடம் உங்களுக்குக் கற்றுத்தர எதுவும்
இருக்காது. மூப்பர்களிடம் உங்களுக்கு
ஆேலாசைன ெசால்ல எதுவும் இருக்காது. 27

உங்கள் ராஜா மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காக
அழுதுெகாண்டிருப்பான். தைலவர் துக்கத்திற்குரிய
ஆைடைய அணிந்திருப்பார்கள். ெபாது ஜனங்கள்

மிகவும் பயந்து ேபாயிருப்பார்கள். ஏெனன்றால், நான்
அவர்களுைடய தீயெசயல்களுக்கு ஏற்றவண்ணம்
திருப்பிக்ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்குரிய
தண்டைனைய நான் தீர்மானிப்ேபன். நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். பிறகு அந்த ஜனங்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள்.”

ஒரு நாள் நான் (எேசக்கிேயல்) என் வீட்டில்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். யூதாவின்
மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனக்கு முன்னால்

உட்கார்ந்திருந்தார்கள். இது நாடுகடத்தப்பட்ட
ஆறாம் ஆண்டின் ஆறாம் மாதத்தின் ஐந்தாம் நாளாக
இருந்தது. திடீெரன்று எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவருைடய வல்லைம என்ேமல் வந்தது. 2

ெநருப்புேபான்ற ஒன்ைற நான் பார்த்ேதன். அது
மனித உடைலப்ேபான்றும் இருந்தது. இடுப்புக்குக்
கீேழ அது ெநருப்ைபப் ேபான்றிருந்தது. இடுப்புக்கு
ேமேல ெநருப்பிேல பழுத்த உேலாகம்ேபான்று
மின்னிக்ெகாண்டிருந்தது. 3 பிறகு நான்
ைகையப்ேபான்று ேதான்றிய ஒன்ைறப் பார்த்ேதன்.
அவர் தன் ைகைய நீட்டி என் தைலமயிைரப்
பிடித்துத் தூக்கினார். பின்னர் ஆவியானவர்
என்ைனத் தூக்கிக்ெகாண்டு, ேதவதரிசனத்திேல
என்ைன எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுேபானார். அவர்
வடதிைசக்கு எதிரான உள்வாசலின்
நைடயில்விட்டார். ேதவனுக்கு
எரிச்சலுண்டாக்குகிற சிைலயும் அங்ேக இருந்தது.
4 ஆனால் இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைமயும்
அங்ேக இருந்தது. அம்மகிைமயானது நான்
பள்ளத்தாக்கிேல கண்டிருந்த தரிசனத்திற்கு
ஒத்ததாக இருந்தது.

5 ேதவன் என்னிடம் ேபசினார். அவர் ெசான்னார்:
“மனுபுத்திரேன, வடக்ைக ேநாக்கிப் பார்.” எனேவ,
நான் வடக்கு ேநாக்கிப் பார்த்ேதன்! அங்ேக,
பலிபீடத்தின் வாசலுக்கு வடக்ேக, நைடயிேல
ேதவனுக்கு எரிச்சைல உண்டாக்குகிற சிைல
இருந்தது.

6 பிறகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:
“மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்கிற
ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைள நீ காண்கிறாயா?
அவர்கள் இங்ேக எனது ஆலயத்ைத அடுத்து அந்த
பயங்கரமான சிைலையக் ைவத்திருகிறார்கள்! நீ
என்ேனாடு வந்தால், இைதவிடப்
பயங்கரமானவற்ைறெயல்லாம் நீ பார்க்கலாம்!”

7 எனேவ, நான் பிரகாரத்தின் வாசலுக்குப்
ேபாேனன். நான் சுவற்றில் ஒரு துவாரத்ைதப்
பார்த்ேதன். 8 ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்திரேன,
சுவற்றில் ஒரு துவாரம் ெசய்” என்றார். எனேவ, நான்
சுவற்றில் ஒரு துவாரம் ெசய்ேதன். அங்ேக நான் ஒரு
கதைவப் பார்த்ேதன்.

9 பிறகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்: “உள்ேள
ேபாய் ஜனங்கள் ெசய்யும் ெவறுக்கத்தக்கதும்
ெகட்டதுமானவற்ைறெயல்லாம் பார்.” 10 எனேவ,
நான் உள்ேள ேபாய் பார்த்ேதன். நீங்கள் நிைனத்துப்
பார்க்கேவ ெவறுக்கின்ற ஊர்கின்ற மற்றும் ஓடுகின்ற
மிருகங்களின் சிைலகள் இருந்தன. அைவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்களால் வழிபடப்படுகிற
அருவருப்பான சிைலகள். அந்த நரகலான சிைலகள்
சுவற்றில் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன!

11 பின்னர், நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின்
மூப்பரில் (தைலவர்கள்) எழுபது ேபரும் அவர்களின்
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நடுவிேல சாப்பானுைடய குமாரனாகிய யசனியாவும்
ெதாழுதுெகாண்டு இருப்பைதக்கவனித்ேதன்.
அவர்கள் ஜனங்களுக்கு முன்னால் இருந்தனர்!
ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தன் ைகயிேல தூப
கலசத்ைத ைவத்திருந்தனர். அவற்றிலிருந்து
ெவளிவந்த புைக காற்றில் எழும்பியது: 12 பிறகு
ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார். “மனுபுத்திரேன,
இருளிேல இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் என்ன
ெசய்கிறார்கள் என்பைதப் பார்த்தாயா?
ஒவ்ெவாருவனும் தமது ெபாய்த் ெதய்வத்துக்கு ஒரு
சிறப்பான அைற ைவத்திருக்கிறான். அம்மனிதர்கள்
தங்களுக்குள், ‘கர்த்தரால் நம்ைமப்
பார்க்கமுடியாது. கர்த்தர் இந்நாட்ைட விட்டு
விலகிப்ேபாய்விட்டார்’ என்கின்றனர்.” 13 பிறகு
ேதவன் என்னிடம்: “நீ என்ேனாடு வந்தால்,
அம்மனிதர்கள் இைதவிடப் பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசய்வைத நீ காணலாம்” என்றார்.

14 பிறகு ேதவன், கர்த்தருைடய ஆலய வாசலுக்கு
அைழத்துச் ெசன்றார். இந்த வாசல் வடப் பக்கத்தில்
இருந்தது. அங்ேக ெபண்கள் அமர்ந்து
அழுதுெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன். அவர்கள்
ெபாய்த் ெதய்வமான தம்மூஸுக்காகத்
துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

15 ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன,
இப்பயங்கரமானவற்ைறப் பார்த்தாயா? என்ேனாடு
வா. இைதவிட மிக ேமாசமானவற்ைற நீ பார்ப்பாய்!”
என்றார். 16 பிறகு கர்த்தருைடய ஆலயத்திலுள்ள
உட்பிரகாரத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றார். அந்த
இடத்தில் 25 ேபர் குனிந்து
ெதாழுதுெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்ேதன். அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் வாசல் நைடயிேல
மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவிேல தவறான
திைச ேநாக்கி இருந்தனர்! அவர்களின் முதுகுகள்
பரிசுத்த இடத்தின் பக்கம் திரும்பியிருக்க அவர்கள்
சூரியைனப் பார்த்து குனிந்து
வணங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்!

17 பிறகு ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன,
இதைனப் பார்த்தாயா? யூதா ஜனங்கள் எனது
ஆலயத்ைத முக்கியமானதாகக் கருதாமல், என்
ஆலயத்தில் இவ்வாறு பயங்கரமான காரியங்கைளச்
ெசய்கின்றனர்! இந்நாடு வன்முைறயால்
நிைறந்துள்ளது. என்ைனக் ேகாபப்படுத்தும்படியான
காரியங்கைள எப்ெபாழுதும் ெசய்கின்றனர். பார்! தம்
மூக்கில் வைளயங்கைள சந்திரன் எனும் ெபாய்த்
ெதய்வத்ைத ெகௗரவப்படுத்துவதற்காக
அணிந்துள்ளனர்! 18 நான் எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். நான் அவர்களிடம் எவ்வித இரக்கமும்
காட்டமாட்ேடன்! நான் அவர்களுக்காக
வருத்தப்படமாட்ேடன்! அவர்கள் அழுது, சத்தமானக்
குரலில் என்ைனக் கூப்பிடுவார்கள்! ஆனால் நான்
அவற்ைறக் கவனிக்க மறுக்கிேறன்!”

பின்னர் ேதவன், தண்டைனக்குப்
ெபாறுப்பாக இருந்த தைலவர்களிடம்
சத்தமிட்டார். ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தமது

ைகயில் ெகாைலக்குரிய ஆயுதங்கைள
ைவத்திருந்தனர். 2 பிறகு உயர்ந்த வாசலிலிருந்து
ஆறு மனிதர்கள் சாைலயில் நடந்து வருவைத நான்
பார்த்ேதன். அவ்வாசல் வடபகுதியில் இருக்கிறது.
ஒவ்ெவாருவரும் தமது ைகயில் ெவட்டுகிற
ஆயுதத்ைத ைவத்திருந்தனர். ஒரு மனிதன் சணல்

நூல் ஆைட அணிந்திருந்தான். அவன் தன் இடுப்பில்
நகலரின் எழுது ேகாைலயும் ைமக்கூட்ைடயும்
ைவத்திருந்தான். அம்மனிதர்கள் ஆலயத்தில் உள்ள
ெவண்கல பலிபீடத்தின் அருகில் நின்றனர். 3 பிறகு
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம ேகருபீன்
ேமலிருந்து எழும்பியது. பிறகு அந்த மகிைம
ஆலயத்தின் வாசலுக்குச் ெசன்றது. அங்ேக நின்று,
அம்மகிைம சணல் நூலாைட அணிந்து ைமக்கூடும்
எழுதுேகாலும் ைவத்திருக்கிற மனிதைனக்
கூப்பிட்டது.

4 பிறகு அவனிடம் கர்த்தர் (மகிைம) ெசான்னார்:
“எருசேலம் நகரத்தின் வழியாகப் ேபா. நகரில்
ஜனங்கள் ெசய்யும் எல்லா பயங்கரமான
காரியங்கைளயும் பற்றி ெபருமூச்சுவிட்டு
அழுகிறவர்களின் ெநற்றிகளில் அைடயாளம் ேபாடு.”

5 பிறகு ேதவன் மற்றவர்களிடம் கூறுகிறைதக்
ேகட்ேடன்: “நீங்கள் முதல் மனிதைனப் பின்பற்ற
ேவண்டும் என நான் விரும்புகிேறன். தன் ெநற்றியில்
அைடயாளம் இல்லாத ஒவ்ெவாருவைரயும் நீங்கள்
ெகால்லேவண்டும். நீங்கள் யார் ேமலும்
பரிதாபப்படேவண்டாம். ெநற்றியில் அைடயாளம்
இல்லாத மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) இைளஞர்கள்,
இளம் ெபண்கள், குழந்ைதகள், பிள்ைளகள்
தாய்மார்கள் உள்பட எல்ேலாைரயும் ெகால்லுங்கள்.
உங்கள் ஆயுதங்களால் அவர்கைளக்
ெகால்லேவண்டும். அவர்களிடம் இரக்கம்
காட்டேவண்டாம். எவருக்காகவும்
வருத்தப்படேவண்டாம். எனது ஆலயத்திலிருந்ேத
ெதாடங்குங்கள்.” எனேவ, ஆலயத்தின்
முன்னாலிருந்து மூப்பர்கேளாடு ஆரம்பித்தார்கள்.

7 ேதவன் அவர்களிடம் ெசான்னார்: “இந்த
ஆலயத்ைத தீட்டுப்படுத்துங்கள். இப்பிரகாரங்கைள
மரித்த உடல்களால் நிரப்புங்கள்! இப்ெபாழுது
ேபாங்கள்!” எனேவ, அவர்கள் நகருக்குள் ேபாய்
ஜனங்கைளக் ெகான்றார்கள்.

8 அம்மனிதர்கள் ேபாய் ஜனங்கைளக்
ெகால்லும்ேபாது நான் அங்ேக தங்கிேனன். நான்
என் முகம் தைரயில் படும்படிக் குனிந்து வணங்கிச்
ெசான்ேனன். “எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர,
எருசேலமின் மீது தனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுகிறவேர, இஸ்ரேவலில் தப்பிப் பிைழத்த
அைனவைரயும் ெகால்லப் ேபாகிறீரா?”

9 ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும்
யூதா வம்சத்தாரும் மிகவும் ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்திருக்கின்றனர்! நாட்டில் ஒவ்ெவாரு
இடங்களிலும் ஜனங்கள் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். நகரம் குற்றங்களால்
நிைறந்திருக்கின்றது. ஏெனன்றால், ஜனங்கள்
தங்களுக்குள் ‘கர்த்தர் நாட்ைட விட்டு விலகினார்.
நாம் ெசய்கின்றவற்ைற அவரால் பார்க்க முடியாது’
என்று கூறுகின்றனர். 10 நான் எவ்வித இரக்கமும்
காட்டமாட்ேடன். நான் இந்த ஜனங்களுக்காக
வருத்தப்படமாட்ேடன். அவர்கள் இதைனத்
தாமாகேவ ெகாண்டுவந்தனர். நான் அவர்களுக்கு
ஏற்ற தண்டைனையேய ெகாடுக்கிேறன்!”

11 பிறகு சணல் நூலாைட அணிந்து நகலரின்
எழுது ேகாலும் ைமக்கூடும் ைவத்திருந்தவன்
ேபசினான். அவன், “நீர் கட்டைளயிட்டபடி நான்
ெசய்திருக்கிேறன்” என்றான்.
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பிறகு நான் ேகருபீன்களுைடய தைலக்கு
ேமலிருந்த கிண்ணம் ேபான்ற வட்டத்ைதப்
பார்த்ேதன். அது இந்திர நீல ரத்தினம்

ேபான்று காணப்பட்டது. அதற்குேமல் ஒரு
சிங்காசனம் இருப்பது ேபாலவும் ேதான்றியது. 2

பிறகு சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்திருந்தவர்
சணல் நூலாைட அணிந்த மனிதனிடம் ெசான்னார்;
“சக்கரங்களுக்கு இைடயில் வா, ேகருபீனின் கீழ்
உள்ள பகுதிக்கு வா, ேகருபீன்களின் நடுவிேல
எரிந்துெகாண்டிருந்த ெநருப்புத் தழைலக் ைக
நிைறய எடு. அவற்ைற எருசேலம் நகரத்தின் ேமல்
ஏறி.”
அந்த மனிதன் என்ைனக் கடந்து ேபானான். 3

அந்த மனிதன் ேமகங்களுக்குள் நடந்துப்
ேபானேபாது ேகருபீன்கள் ஆலயத்தின் வலது
புறத்தில் நின்றன. அந்த ேமகம் உட்பிரகாரத்ைத
நிரப்பியது. 4 பிறகு பிரகாரத்திலும் ஆலயத்தின்
வாசலிலும் நின்றுெகாண்டிருந்த ேகருபீன்களின்
ேமலிருந்து கர்த்தருைடய மகிைம எழும்பியது. பிறகு
ேமகம் ஆலயத்ைத நிரப்பிற்று. கர்த்தருைடய
மகிைமயின் பிரகாசத்தினால் ஆலயப் பிரகாரம்
நிரம்பியது. 5 பின்னர் நான் ேகருபீன்களுைடய
சிறகுகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
அச்சத்தமானது, சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
ேபசும்ேபாது ஏற்படும் இடிேயாைச ேபான்றிருந்தது.
சிறகுகளின் சத்தத்ைத ெவளிப்பிரகாரம்வைர
ேகட்கமுடிந்தது.

6 ேதவன் சணல் நூலாைட அணிந்திருந்த
மனிதைனப் பார்த்து, ஒரு கட்டைளயிட்டார். ேதவன்
அவனிடம் சக்கரத்திற்குள்ேள ேபாய்
ேகருபீன்களிைடயிலுள்ள ெநருப்புத் தழைல எடுத்து
வரும்படிச் ெசால்லியிருந்தார். எனேவ அந்த மனிதன்
உள்ேள நுைழந்து சக்கரத்தின் அருகிேல நின்றான்.
7 அப்ேபாது ஒரு ேகருபீன் தன் ைகைய
ேகருபீன்களுக்கிைடயில் உள்ள ெநருப்புவைர நீட்டி
எடுத்தது. அம்மனிதனின் ைககளில் ெநருப்புத்
துண்டுகைள இட்டது. அம்மனிதன் ேபானான். 8

(ேகருபீனின் சிறகுகளுக்கடியில் மனித
ைகையப்ேபான்று காணப்பட்டது)

9 பிறகு நான் நான்கு சக்கரங்கள் இருப்பைதக்
கவனித்ேதன். ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் ஒரு
சக்கரம் இருந்தது. சக்கரங்கள் ஒவ்ெவான்றும்
ஒளிமிக்க மஞ்சள் நிற இரத்தினக்கல் ேபாலிருந்தது.
10 அங்ேக நான்கு சக்கரங்கள் இருந்தன. அைனத்து
சக்கரங்களும் ஒன்றுேபால காணப்பட்டன. ஒரு
சக்கரத்திற்குள் இன்ெனாரு சக்கரம்
இருப்பதுேபால் ேதான்றியது. 11 அைவ நகரும்
ேபாெதல்லாம் நான்கும் ஒேர ேநரத்தில் நகர்ந்தன.
ஆனால் அைவ நகரும்ேபாது ேகருபீன் திரும்பாது.
தைலபார்க்கும் திைசயிேலேய அைவ ெசன்றன.
அைவ நகரும்ேபாது திரும்பவில்ைல. 12 அவற்றின்
உடெலல்லாம் கண்கள் இருந்தன. அவற்றின்
பின்புறத்திலும், ைககளிலும் சிறகுகளிலும்
சக்கரங்களிலும் கண்கள் இருந்தன. ஆம், நான்கு
சக்கரங்களிலும் கண்கள் இருந்தன. 13 சக்கரங்கள்
“சுழலும் சக்கரங்கள்” என்று அைழக்கப்படுவைத
நான் ேகட்ேடன்.

14 ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் நான்கு முகங்கள்
இருந்தன. முதல் முகம் ேகருபீன் முகமாக
இருந்தது. இரண்டாவது முகம் மனிதமுகமாக

இருந்தது. மூன்றாவது முகம் சிங்கமுகமாக
இருந்தது. நான்காவது முகம் கழுகின் முகமாக
இருந்தது. நான் ேகபார் ஆற்றருகில் தரிசனத்தில்
கண்ட ஜீவன்கள் ேகருபீன்கள் என்பைத
அறிந்துெகாண்ேடன்.
ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பின. 16 அவற்ேறாடு
சக்கரங்களும் எழும்பின. ேகருபீன்கள் ேமேல
எழும்பிக் காற்றில் பறந்தேபாது சக்கரங்கள் திைச
மாறவில்ைல. 17 ேகருபீன்கள் காற்றில்
பறக்கும்ேபாது சக்கரங்கள் அவற்ேறாடு ெசன்றன.
ேகருபீன்கள் அைசயாமல் நின்றேபாது
சக்கரங்களும் நின்றன. ஏெனன்றால், ஜீவனுைடய
ஆவி (வல்லைம) அவற்றில் இருந்தது.

18 பிறகு கர்த்தருைடய மகிைம ஆலயத்தின்
வாசற்படியில் இருந்து ேகருபீன்களின் ேமலிருந்த
இடத்திற்குச் ெசன்று நின்றது. 19 அப்ெபாழுது
ேகருபீன்கள் தம் சிறகுகைள விரித்துக் காற்றில்
பறந்தன. அைவ ஆலயத்ைத விட்டுப் ேபாவைதப்
பார்த்ேதன். சக்கரங்கள் அவற்ேறாடு ெசன்றன.
பின்னர் அைவ கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் கிழக்கு
வாசலில் நின்றன. இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய
மகிைமயானது அவற்றின்ேமல் காற்றில் இருந்தது.

20 பிறகு நான், ேகபார் ஆற்றின் அருகில் கண்ட
தரிசனத்தில் இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய
மகிைமக்கடியில் ெதரிந்த ஜீவன்கைள நிைனத்துப்
பார்த்ேதன். நான், அவ்விலங்குகள் ேகருபீன்கள்
என்பைத அறிந்துெகாண்ேடன். 21 ஒவ்ெவாரு
ஜீவனுக்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு சிறகுகளும்
சிறகுகளுக்கடியில் மனித கரங்கைளப்ேபான்று
மைறந்தும் இருந்தன. 22 ேகருபீன்களின் முகங்கள்
ேகபார் ஆற்றின் அருகில் தரிசனத்தில் கண்ட
ஜீவன்களின் முகங்கைளப்ேபான்றிருந்தன. அைவ
ஒவ்ெவான்றும் தமது முகம் இருந்த திைசைய
ேநாக்கிச் ெசன்றன.

பிறகு ஆவியானவர் என்ைன கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசலுக்குத் தூக்கிச்
ெசன்றார். இந்த வாசல் சூரியன் உதிக்கிற

கிழக்கு ேநாக்கி இருந்தது. நுைழ வாசலில் 25 ேபர்
இருப்பைத நான் பார்த்ேதன். அம்மனிதர்கேளாடு
ஆசூரின் குமாரனான ெபலத்தியாவும் இருந்தான்.
ெபலத்தியா ஜனங்களின் தைலவனாயிருந்தான்.

2 பிறகு, ேதவன் என்னிடம் ேபசினார். அவர்
ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன, இவர்கள்தான்
நகரத்திற்குக் ேகடான திட்டங்கைளத்
தீட்டுகிறவர்கள். இம்மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும்
ஜனங்களிடம் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யும்படிக்
கூறுகிறார்கள். 3 இம்மனிதர்கள், ‘நாங்கள்
விைரவில் எங்களது வீடுகைள கட்டப்ேபாகிேறாம்.
நாங்கள் இந்நகரத்தில் பாத்திரத்திற்குள் இருக்கிற
இைறச்சிேபான்று பத்திரமாக இருக்கிேறாம்’
என்கின்றனர். 4 அவர்கள் இப்ெபாய்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். எனேவ,
எனக்காக நீ ஜனங்களிடம் ேபசேவண்டும்.
மனுபுத்திரேன, ஜனங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லப் ேபா.”

5 பிறகு கர்த்தருைடய ஆவி என்ேமல் வந்தார்.
அவர் என்னிடம் ெசான்னார்: “கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று அவர்களிடம் கூறு: இஸ்ரேவல்
குடும்பேம, நீ ெபரியவற்ைறத் திட்டமிட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிறாய். ஆனால் நீ என்ன நிைனத்துக்
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ெகாண்டிருக்கிறாய் என்பைத நான் அறிேவன்! 6 நீ
இந்நகரத்தில் பலைரக் ெகான்றிருக்கிறாய். நீ
ெதருக்கைளப் பிணங்களால் நிைறத்திருக்கிறாய். 7

இப்ேபாது நமது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: ‘மரித்த உடல்கேள இைறச்சியாகும்.
நகரேம பாைனயாகும். ஆனால் அவன்
(ேநபுகாத்ேநச்சார்) வந்து உன்ைனப் பாதுகாப்பான
பாைனயிேல இருந்து ெவளிேய எடுப்பான்! 8 நீ
வாளுக்குப் பயப்படுகிறாய். ஆனால் நான் உனக்கு
எதிராக வாைளக் ெகாண்டு வருகிேறன்!’” நமது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
எனேவ அைவ நிகழும்!

9 ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நான்
ஜனங்களாகிய உங்கைள நகரத்திலிருந்து
ெவளிேயற்றுேவன். நான் அந்நியர்களிடம்
உங்கைளக் ெகாடுப்ேபன் உங்கைளக் கடுைமயாகத்
தண்டிப்ேபன்! 10 நீங்கள் வாளால் மரணம்
அைடவீர்கள். நான் உங்கைள இங்ேக இஸ்ரேவலில்
தண்டிப்ேபன். எனேவ, உங்கைளத் தண்டிக்கிறவர்
நாேன என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள். நாேன கர்த்தர்.
11 ஆம், இந்த இடம் சைமயல் பாைனயாக
இருக்கும். அதற்குள் ேவகும் இைறச்சி நீங்கேள!
நான் உங்கைள இஸ்ரேவலில் தண்டிப்ேபன். 12

பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
நீங்கள் மீறியது எனது சட்டம்! நீங்கள் எனது
ஆைணகளுக்கு அடிபணியவில்ைல. உங்கைளச்
சுற்றிலும் உள்ள நாட்டினைரப்ேபான்று நீங்கள் வாழ
முடிவுெசய்தீர்கள்.”

13 நான் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடிக்கும்ேபாது,
ெபனாயாவின் குமாரனான ெபலத்தியா மரித்தான்!
நான் தைரயில் விழுந்ேதன். என் முகம் தைரயில்
படும்படி குனிந்து, “ஓ, எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, இஸ்ரேவலில் வாழ்கிற மீதியான உயிர்
தப்பிேயார் அைனவைரயும் நீர்
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்!” என்று உரத்த
குரெலழுப்பிேனன்.

எருசேலமில் உள்ள மீதி தப்பிப்பிைழத்தவர்களுக்கு
எதிரான தீர்க்கதரிசனம்

14 ஆனால், கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 15 “மனுபுத்திரேன,
உனது சேகாதரர்கைள நிைனத்துப்பார். இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாைரயும் இந்நகைர விட்டு
ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கைளயும் நிைனத்துப்பார்!
அந்த ஜனங்கள் இந்நாட்டிலிருந்து ெதாைல
தூரத்தில் வாழ்கிறார்கள். ஆனால் எருசேலமில்
வாழ்கிற ஜனங்கேள அவர்களிடம் கூறுகிறார்கள்:
‘கர்த்தரிடமிருந்து விலகி தூரத்தில் இருங்கள். இந்த
நிலம் எங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது, இது
எங்களுைடயது!’

16 “எனேவ, ஜனங்களிடம் இவற்ைறப்பற்றிச்
ெசால்; எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்;
‘இது உண்ைம. நான் எனது ஜனங்கைள அந்நிய
நாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்திேனன்.
பல நாடுகளில் அவர்கைளச் சிதறும்படிச் ெசய்ேதன்.
அவர்கள் அங்குத் தங்கும்ெபாழுது, குறுகிய
காலத்திற்கு நான் அவர்களுைடய
ஆலயமாயிருப்ேபன். 17 எனேவ நீ அந்த
ஜனங்களிடம் அவர்களது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்,

அவர்கைளத் திரும்ப ெகாண்டு வருவார் என்று
ெசால்லேவண்டும். உங்கைளப் பல நாடுகளில்
சிதறடித்திருந்ேதன். ஆனால் நான் உங்கைளச்
ேசர்த்து அந்நாடுகளில் இருந்து திரும்ப
அைழப்ேபன். நான் இஸ்ரேவல் நாட்ைட
உங்களுக்கு திரும்பத் தருேவன்! 18 எனது ஜனங்கள்
திரும்பி வரும்ேபாது அவர்களுைடய ெவறுக்கத்தக்க
அருவருக்கத்தக்கச் சிைலகைள அழிப்பார்கள். 19

நான் அவர்கைள ஒன்று ேசர்த்து ஒேர ஆள்ேபான்று
ெசய்ேவன். நான் அவர்களுக்குப் புதிய ஆவிையக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களிடமுள்ள கல்ேபான்ற
இருதயத்ைத எடுத்துவிட்டு அந்த இடத்தில்
உண்ைமயான இருதயத்ைத ைவப்ேபன். 20 பின்னர்
அவர்கள் எனது சட்டங்களுக்குப் பணிவார்கள். நான்
அவர்களிடம் ெசால்வைதச் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
எனது உண்ைமயான ஜனங்களாக இருப்பார்கள்.
நான் அவர்களின் ேதவனாக இருப்ேபன்.’”

கர்த்தருைடய மகிைம எருசேலைம விட்டு
ெவளிேயறுதல்

21 பிறகு ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால், இப்ேபாது
அவர்கள் இருதயம் அந்த ெவறுக்கத்தக்க
அருவருக்கத்தக்கச் சிைலகளுக்குரியதாக
இருக்கிறது. நான், அவர்கள் ெசய்த
தீயச்ெசயல்களுக்காக தண்டிப்ேபன்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவற்ைறச் ெசான்னார். 22

பிறகு ேகருபீன்கள் தம் சிறைக விரித்து காற்றில்
பறக்க ஆரம்பித்தன, சக்கரங்களும் அவற்ேறாடு
இருந்தன. இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய மகிைம அதற்கு
ேமல் இருந்தது. 23 கர்த்தருைடய மகிைம காற்றில்
எழுந்து எருசேலைம விட்டு ெவளிேயறியது. அது
நகரத்துக்குக் கிழக்ேக இருக்கிற மைலயின் ேமல்
நின்றது. 24 பிறகு ஆவியானவர் என்ைன ேமேல
தூக்கி பாபிேலானியாவிற்கு இஸ்ரேவைல விட்டுக்
கட்டாயமாக ெவளிேய அனுப்பப்பட்ட ஜனங்களிடம்
திரும்பக் ெகாண்டுவந்தார். நான் அைதெயல்லாம்
ேதவ தரிசனத்தில் கண்ேடன். பின்னர் நான்
தரிசனத்தில் கண்ட அவர் காற்றில் எழுந்து
என்ைனவிட்டுப் ேபானார். 25 பிறகு நான்
நாடுகடத்தப்பட்ட ஜனங்களிடம் ேபசிேனன். கர்த்தர்
எனக்குக் காட்டிய எல்லாவற்ைறயும் நான்
ெசான்ேனன்.

பின்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, நீ கலகக்காரர்களின்
மத்தியில் வாழ்கிறாய். அவர்கள் எப்ெபாழுதும்
எனக்கு எதிராகத் திரும்புகின்றனர். நான்
அவர்களுக்காகச் ெசய்தைதப் பார்க்க அவர்களிடம்
கண்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்கள்
அவற்ைறப் பார்க்கவில்ைல. நான் அவர்களிடம்
ெசய்யச் ெசால்வைதக் ேகட்க அவர்களிடம் காதுகள்
இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்கள் எனது
ஆைணகைளக் ேகட்கவில்ைல. ஏெனன்றால்,
அவர்கள் கலகக்காரர்கள். 3 எனேவ, மனுபுத்திரேன,
உனது ைபகைளக்கட்டு, நீ ெதாைலதூர நாட்டிற்குப்
ேபாவதுேபான்று நடி. இவ்வாறு ெசய். இதனால்
உன்ைன ஜனங்கள் பார்க்கமுடியும். அவர்கள்
உன்ைனப் பார்க்கலாம், ஆனால் அவர்கள்
கலகக்காரர்கள்.

எேசக்கிேயல் 11:6
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4 “பகல் ேநரத்தில், உனது ைபகைள ெவளிேய
ைவ, அதனால் உன்ைன ஜனங்கள் பார்க்கமுடியும்.
பிறகு மாைலயில், ஒரு ைகதி ெதாைலதூர
நாட்டிற்குப் ேபாவதுேபான்று நீ புறப்படு. 5 ஜனங்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது சுவற்றில் ஒரு
துவாரமிட்டு, அத்துவாரத்தின் வழியாக ெவளிேய
ேபா. 6 இரவில், உனது ைபகைளத் ேதாளில்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு விலகிப்ேபா. உன் முகத்ைத
மூடிக்ெகாள். அதனால் நீ ேபாகும்ேபாது உன்னால்
பார்க்க முடியாமல்ேபாகும். நீ இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யேவண்டும். எனேவ ஜனங்கள் உன்ைனப்
பார்க்கமுடியும். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல்
குடும்பத்துக்கு உன்ைன ஒரு எடுத்துக்காட்டாகப்
பயன்படுத்துேவன்.”

7 எனேவ நான் (எேசக்கிேயல்)
கட்டைளயிடப்பட்டபடி ெசய்ேதன். பகல் ெபாழுதில்,
எனது ைபகைள எடுத்துெகாண்டு தூரநாடுகளுக்குப்
ேபாவதுேபான்று புறப்பட்ேடன். அன்று மாைலயில்
நான் என் ைகயால் சுவரில் துவாரமிட்ேடன். இரவில்
நான் என் ேதாளில் ைபகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
விலகிேனன். நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ
ஜனங்களால் என்ைனப் பார்க்கமுடிந்தது.

8 மறுநாள் காைலயில், கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 9

“மனுபுத்திரேன, நீ என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்
என்று இஸ்ரேவலின் கலகக்காரர்கள் உன்ைனப்
பார்த்துக் ேகட்டார்கள் அல்லவா? 10 அவர்களது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார் என்று
அவர்களிடம் கூறு. இந்தத் துயரச் ெசய்தியானது
எருசேலமின் தைலவைரயும் இஸ்ரேவலில் வாழ்கிற
அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்றியது. 11

அவர்களிடம், ‘நான் (எேசக்கிேயல்) ஜனங்களாகிய
உங்கள் அைனவருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக
இருக்கிேறன். நான் ெசய்திருக்கின்றைவெயல்லாம்
நிச்சயம் உங்களுக்கு ஏற்படும்’ என்று ெசால். நீங்கள்
சிைறக் ைகதிகளாகத் தூர நாடுகளுக்குப்
பலவந்தமாக அனுப்பப்படுவீர்கள். 12 உங்கள்
தைலவன் சுவற்றில் துவாரமிட்டு அவற்றின் வழியாக
நழுவிப் ேபாய்விடுவான். அவன் தனது முகத்ைத
மூடுவான். எனேவ, ஜனங்களால் அவைன
அைடயாளம் காணமுடியாது. அவன் எங்ேக
ேபாகிறான் என்பைத அவனது கண்களால்
கண்டுெகாள்ள முடியாது. 13 அவன்
தப்பித்துக்ெகாள்ள முயல்வான். ஆனால் நான்
(ேதவன்) அவைனப் பிடித்துக்ெகாள்ேவன்! அவன் என்
வைலக்குள் பிடிக்கப்படுவான். நான் அவைன
கல்ேதயர் வாழும் பாபிேலானுக்கு ெகாண்டு
ேபாேவன். ஆனாலும் அவன் பாபிேலாைனப்
பார்க்கமுடியாது. பைகவர்கள் அவனது கண்கைளக்
குத்திக் குருடாக்குவார்கள். பிறகு அவன் அங்கு
மரிப்பான். 14 இஸ்ரேவைலச் சுற்றியுள்ள நாடுகளில்
வாழும்படி நான் ராஜாவின் ஜனங்கைளப்
பலவந்தப்படுத்துேவன். நான் அவனது பைடையக்
காற்றில் சிதறடிப்ேபன். பைகவரின் பைடவீரர்கள்
அவர்கைளத் துரத்துவார்கள். 15 பிறகு அந்த
ஜனங்கள், நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிந்துெகாள்வார்கள். நான் அவர்கைளப் பல
நாடுகளில் சிதறடித்ேதன் என்பைதயும் அறிவார்கள்.
அவர்கைள ேவறு நாடுகளுக்குச் ெசல்லும்படி நான்

கட்டாயப்படுத்திேனன் என்பைதயும் அவர்கள்
அறிவார்கள்.

16 “ஆனால், ெகாஞ்சம் ஜனங்கைள நான்
வாழும்படி அனுமதித்ேதன். அவர்கள் ேநாயாலும்
பசியாலும் ேபாராலும் மரிக்கமாட்டார்கள். நான்
அந்த ஜனங்கைள வாழவிடுேவன், அதனால் அவர்கள்
எனக்கு எதிராகச் ெசய்த பயங்கரமான
காரியங்கைளப்பற்றிப் பிற ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல
முடியும், பிறகு, நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறிவார்கள்.”

பயத்ேதாடு நடுங்கு
17 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 18 “மனுபுத்திரேன, நீ
பயந்தவைனப்ேபான்று நடக்கேவண்டும். நீ உணைவ
உண்ணும்ேபாது நடுங்கேவண்டும். நீ உனது
தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது கவைலயும் அச்சமும்
ெகாண்டவைனப்ேபான்று நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
19 நீ இதைனப் ெபாது ஜனங்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும். நீ, இவ்வாறு ெசால்லேவண்டும்.
எருசேலமிலும் இஸ்ரேவலின் மற்றப் பகுதிகளிலும்
வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு, ‘நமது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார். உங்கள் உணைவ
நீங்கள் உண்ணும்ேபாது ஜனங்களாகிய நீங்கள்
மிகவும் கவைலப்படுவீர்கள், நீங்கள் உங்கள்
தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது திகிலைடவீர்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் நாட்டிலுள்ள அைனத்துப்
ெபாருட்களும் அழிக்கப்படும்! அங்ேக
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் ஜனங்களிடம் பைகவர்கள்
ெகாடூரமாக நடந்துெகாள்வார்கள். 20 இப்ெபாழுது
உங்கள் நகரங்களில் ஏராளமான ஜனங்கள்
வாழ்கிறார்கள். ஆனால் அந்நகரங்கள்
அழிக்கப்படும். உங்கள் நாடு முழுவதும்
பாழாக்கப்படும். பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள் அறிந்துெகாள்வீர்கள்.’”

துன்பம் வரும்
21 பிறகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 22 “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் நாட்ைடப்பற்றி ஜனங்கள் இந்தப்
பாடைல ஏன் பாடுகின்றனர்?
“‘துன்பம் விைரவில் வராது,
தரிசனம் நிகழாது.’
23 “அவர்களின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இப்பாடைல நிறுத்துவார் என்று அந்த ஜனங்களிடம்
ெசால். இனிேமல் அவர்கள் இஸ்ரேவைலப்பற்றி
அவற்ைறச் ெசால்லமாட்டார்கள். இப்ெபாழுது
அவர்கள் இப்பாடைலச் ெசால்லுவார்கள்:
“‘துன்பம் விைரவில் வரும்,
தரிசனம் நிகழும்.’
24 “இது உண்ைம. இனிேமல் ெபாய்யான
தரிசனங்கள் இஸ்ரேவலில் இராது.
மந்திரவாதிகளின் நிைறேவறாத குறிகளும்
இனிேமல் இராது. 25 ஏெனன்றால், நாேன கர்த்தர்.
என்ன ெசால்ல விரும்புகிேறேனா அைதேய
ெசால்ேவன். அைவ நிகழும்! நான் அதன் காலத்ைத
நீடிக்கச் ெசய்யமாட்ேடன். அத்துன்பங்கள் உன்
ெசாந்த வாழ்நாளிேலேய விைரவில் வரும்!
கலகக்காரர்கேள, நான் எைதயாவது
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ெசால்லும்ேபாது அது நடக்கும்படிச் ெசய்ேவன்.”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவற்ைறச்
ெசான்னார்.

26 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 27 “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
தரிசனங்கள் நிகழ அேநக நாட்கள் ஆகும் என்று
எண்ணுகிறார்கள். பல, வருஷங்கள் கழித்து
நடக்கப்ேபாகும் காரியங்கைளப்பற்றி நீ ேபசுவதாக
அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள். 28 எனேவ நீ
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்: ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: நான் இனி
தாமதிக்கமாட்ேடன். ஏதாவது நிகழும் என்று நான்
ெசான்னால் அது நிகழும்!’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, நீ எனக்காக
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிசிகளிடம் ேபச ேவண்டும்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் உண்ைமயில் எனக்காகப்
ேபசவில்ைல, அவர்கள் தாம் ெசால்ல
விரும்புவைதேய ெசால்கிறார்கள். எனேவ நீ
அவர்களிடம் ேபசேவண்டும். அவர்களிடம் இவற்ைறப்
ேபசு, ‘கர்த்தரிடமிருந்து வந்த இச்ெசய்திையக்
ேகளுங்கள்! 3 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார். மூடத் தீர்க்கதரிசிகேள,
உங்களுக்குத் தீயைவ ஏற்படும். நீங்கள் உங்களது
ெசாந்த ஆவிகைளப் பின்பற்றுகிறீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமயில் எவற்ைறத் தரிசிக்கிறீர்கேளா அவற்ைற
ஜனங்களிடம் கூறுவதில்ைல.

4 “‘இஸ்ரேவேல, உங்கள் தீர்க்கதரிசிகள்
வனாந்தரங்களிலும் பாழைடந்த கட்டிடங்களிலும்
வாழும் நரிகளுக்கு ஒப்பானவர்கள். 5 நீங்கள்
நகரத்தின் உைடந்த சுவர்களுக்கு அருகில் பைட
வீரர்கைள நிறுத்தி ைவக்கவில்ைல. நீங்கள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைரப் பாதுகாப்பதற்காக
சுவர்கைளக் கட்டியிருக்கவில்ைல. எனேவ கர்த்தர்
உங்கைளத் தண்டிக்கும் காலம் வரும்ேபாது நீங்கள்
ேபாைர இழப்பீர்கள்!

6 “‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகள் தரிசனங்கைளக்
கண்டதாகக் கூறினார்கள். அவர்கள் தம்
மந்திரங்கைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
எதிர்காலத்ைதக் குறித்து தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் ெபாய்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் தம்ைம கர்த்தர்
அனுப்பியதாகச் ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள்
ெபாய் ெசான்னார்கள். அவர்கள் இன்னும் தாம்
கூறிய ெபாய்கள் உண்ைமயாவதற்காக
காத்திருக்கிறார்கள்.

7 “‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகேள, நீங்கள் கண்ட
தரிசனங்கெளல்லாம் உண்ைமயல்ல. நீங்கள் உங்கள்
மந்திரங்கைளச் ெசய்தீர்கள். சில நிகழும் என்றீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் ெபாய் ெசான்னீர்கள்! கர்த்தர்
அவற்ைறக் கூறியதாக நீங்கள் ெசான்னீர்கள்.
ஆனால் நான் உங்களிடம் ேபசவில்ைல!’”

8 எனேவ இப்ேபாது, எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் உண்ைமயிேலேய ேபசுவார்! அவர்
கூறுகிறார்: “நீங்கள் ெபாய்கைளச் ெசான்னீர்கள்.
நீங்கள் உண்ைமயற்ற தரிசனங்கைளப் பார்த்தீர்கள்.
எனேவ நான் (ேதவன்) இப்ெபாழுது உங்களுக்கு

எதிராக இருக்கிேறன்.” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இதைனச் ெசான்னார். 9 கர்த்தர்
கூறுகிறார்: “ெபாய்த் தரிசனங்கைளப் பார்த்து ெபாய்
ெசான்ன தீர்க்கதரிசிகைள நான் தண்டிப்ேபன்.
அவர்கைள என் ஜனங்களிடமிருந்து விலக்குேவன்.
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் பட்டியலில் அவர்களின்
ெபயர்கள் இருக்காது. அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவல்
நாட்டிற்கு வரமாட்டார்கள். பிறகு, நான்தான்
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்றும், நீங்கள் அறிவீர்கள்!

10 “மீண்டும், மீண்டும் அந்தப் ெபாய்த்
தீர்க்கதரிசிகள் என் ஜனங்களிடம் ெபாய்
ெசால்கிறார்கள். சமாதானம் இருக்கிறது என்று
தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னார்கள். ஆனால் அங்ேக
சமாதானம் இல்ைல. ஜனங்களுக்கு சுவைர
நிர்மாணித்து ேபார் ெசய்ய தயாராகிட அவசியம்
இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் உைடந்த சுவரின் ேமல்
ஒரு ெமல்லிய பூச்ைச மட்டுேம பூசினார்கள். 11 நான்
கல்மைழையயும் ெபருமைழையயும் (பைகவர் பைட)
அனுப்புேவன் என்று அம்மனிதர்களிடம் ெசால்.
காற்று கடுைமயாக அடிக்கும். புயல் காற்றும் வரும்.
12 பிறகு அந்தச் சுவர் கீேழ விழும். ஜனங்கள்
தீர்க்கதரிசிகளிடம், ‘சுவரில் நீங்கள் பூசிய பூச்சு
என்னவாயிற்று?’ என்று ேகட்பார்கள்.” 13 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “நான்
ேகாபமாக இருக்கிேறன். நான் உனக்கு எதிராகப்
பலமான புயல் காற்ைற அனுப்புேவன். நான்
ேகாபமாக இருக்கிேறன். நான் உனக்கு எதிராகப்
ெபருமைழைய அனுப்புேவன். நான் ேகாபமாக
இருக்கிேறன். நான் வானத்திலிருந்து ெபருங்கல்
மைழையப் ெபாழியச் ெசய்து உன்ைன முழுைமயாக
அழிப்ேபன்! 14 நீங்கள் அவற்றில் பூச்சு பூசினீர்கள்.
ஆனால் நான் முழுச் சுவற்ைறயும் அழித்துவிட்ேடன்.
அைதத் தைரயிேல விழப்பண்ணுேவன். அச்சுவர்
உன்மீது விழும். பிறகு, நான்தான் கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள் அறிந்துெகாள்வீர்கள். 15 நான் சுவருக்கும்
சாந்து பூசினவர்களுக்கும் எதிரான எனது
ேகாபத்ைத முடிப்ேபன். பிறகு நான் ெசால்லுேவன்;
‘சுவரும் இல்ைல, சாந்து பூசின ேவைலக்காரர்களும்
இல்ைல.’

16 “இஸ்ரேவலில் உள்ள ெபாய்த்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு இைவ எல்லாம் ஏற்படும்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் எருசேலம் ஜனங்களிடம்
ேபசுகிறார்கள். அத்தீர்க்கதரிசிகள் சமாதானம்
உண்ெடன்று ெசால்கிறார்கள். ஆனால் சமாதானம்
இல்ைல” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவற்ைறச்
ெசான்னார்.

17 ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவலில் உள்ள ெபண் தீர்க்கதரிசிகைளப்
பாருங்கள். அப்ெபண் தீர்க்கதரிசிகள் எனக்காகப்
ேபசுவதில்ைல. அவர்கள் விரும்புவைதேய
ெசால்லுகிறார்கள். எனேவ அவர்களுக்கு எதிராக நீ
எனக்காக அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். 18 ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்:
ெபண்களாகிய உங்களுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும்.
நீங்கள், ஜனங்கள் தம் ைகயில் அணிந்துெகாள்ளத்
தாயத்துகைளச் ெசய்கிறீர்கள். ஜனங்கள், தம்
தைலயில் அணிந்துக்ெகாள்ள சிறப்பான
முக்காட்டுச் ேசைலகைள உண்டாக்குகிறீர்கள்.
ஜனங்களது வாழ்ைவ அடக்கி ஆள மந்திரசக்தி
இவற்றில் உள்ளதாகக் கூறுகிறீர்கள். உங்களது
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வாழ்வுக்காக அந்த ஜனங்கைள நீங்கள்
ேவட்ைடயாடுகிறீர்கள்! 19 நான்
முக்கியமானவனில்ைல என்று ஜனங்கைள
நிைனக்கும்படிச் ெசய்கிறீர்கள். சில பிடி
வாற்ேகாதுைமக்காகவும் அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும்
அவர்கைள எனக்கு எதிராக நீங்கள் திருப்புகிறீர்கள்.
நீங்கள் என் ஜனங்களிடம் ெபாய் கூறுகிறீர்கள்.
அவர்கள் ெபாய்கைளக் ேகட்க விரும்புகிறார்கள்.
வாழேவண்டிய ஜனங்கைளக் ெகால்லுகிறீர்கள்.
மரிக்கேவண்டிய ஜனங்கைள வாழைவக்கிறீர்கள். 20

எனேவ கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: நீங்கள் துணிையயும் தாயத்துக்கைளயும்
ஜனங்கைள வைலக்குட்படுத்த உருவாக்குகிறீர்கள்.
ஆனால் நான் அந்த ஜனங்கைள விடுவிப்ேபன்.
அவர்கள் ைககளிலிருந்து அத்தாயத்துகைளப்
பிய்த்து எறிேவன். ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து
விடுதைல ெபறுவார்கள். அவர்கள் வைலயிலிருந்து
பறக்கும் பறைவகைளப்ேபான்று இருப்பார்கள்! 21

நான் உங்கள் முக்காட்டுச் ேசைலகைளக் கிழித்து
உங்கள் வல்லைமயிலிருந்து என் ஜனங்கைளக்
காப்ேபன். அந்த ஜனங்கள் உங்கள்
வைலகளிலிருந்து தப்புவார்கள். நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.

22 “‘தீர்க்கதரிசிகளாகிய நீங்கள் ெபாய்கைளச்
ெசால்கிறீர்கள். உங்களது ெபாய்கள் நல்ல
ஜனங்கைளப் புண்படுத்துகின்றன. அந்த நல்ல
ஜனங்கள் புண்படுவைத நான் விரும்புவதில்ைல.
நீங்கள் ெகட்ட ஜனங்கைள ஆதரிக்கிறீர்கள்,
உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள். அவர்களின் வாழ்ைவ
மாற்றும்படி நீங்கள் அவர்களிடம் ெசால்வதில்ைல.
அவர்களின் வாழ்ைவக் காப்பாற்ற நீங்கள்
முயல்வதில்ைல! 23 எனேவ இனி நீங்கள் பயனற்ற
தரிசனங்கைளக் காண்பதில்ைல. இனிேமல் நீங்கள்
எவ்வித மந்திரமும் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. நான்
எனது ஜனங்கைள உங்களது சக்திகளிலிருந்து
காப்பாற்றுேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள்.’”

இஸ்ரேவலின் மூப்பார்கள் என்னிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள் என்ேனாடு ேபச
உட்கார்ந்தார்கள். 2 கர்த்தருைடய

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்; 3

“மனுபுத்திரேன, இம்மனிதர்கள் உன்ேனாடு ேபச
வந்திருக்கிறார்கள். என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க
அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அம்மனிதர்கள்
இன்னும் தங்கள் அசுத்தமான விக்கிரகங்கைள
ைவத்திருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் பாவத்ைத
உண்டுபண்ணுபவற்ைற ைவத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அந்தச் சிைலகைள இன்னும்
வழிபடுகிறார்கள். எனேவ, என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்க எதற்காக அவர்கள் வரேவண்டும்? அவர்களது
ேகள்விகளுக்கு நான் பதில் ெசால்ேவனா? இல்ைல!
4 ஆனால் நான் ஒரு பதிைலச் ெசால்ேவன். நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்! நீ அவர்களிடம்
இவற்ைறக் கூறேவண்டும். ‘எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் கூறுகிறார்; எந்த இஸ்ரேவலராவது ஒரு
தீர்க்கதரிசியிடம் வந்து என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்டால், அவனுக்கு அத்தீர்க்கதரிசி பதில்
ெசால்லமாட்டான். அவனது ேகள்விக்கு நாேன பதில்
கூறுேவன். இன்னும் அவனிடம் அந்த அசுத்தமான
விக்கிரகங்கள் இருந்தாலும், இன்னும் அவன்

அச்சிைலகைள வணங்கி வந்தாலும், இன்னும்
அவர்கள் பாவத்ைதச் ெசய்யத் தூண்டும்
ெபாருட்கைள ைவத்திருந்தாலும் நான் பதில்
ெசால்ேவன். அவனுைடய அசுத்த விக்கிரகங்கள்
இன்னும் இருந்தெபாழுதும் நான் அவனுடன்
ேபசுேவன். 5 ஏெனன்றால், நான் அவர்களின்
இதயத்ைதத் ெதாட விரும்புகிேறன். என்னத்தான்
அவர்கள் அசுத்தமான விக்கிரகங்கைள வணங்க
என்ைன விட்டு விலகினாலும், நான் அவர்கைள
ேநசிக்கிேறன் என்பைதக் காட்டேவண்டும்.’

6 “எனேவ, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
இவற்ைறச் ெசால், ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்: என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள், உங்கள்
அசுத்த விக்கிரகங்கைள விட்டுவிடுங்கள்.
அப்ெபாய்யான ெதய்வங்கைள விட்டு
விலகிப்ேபாங்கள். 7 இஸ்ரேவலில் வாழும்
இஸ்ரேவலேனா அல்லது அயல்நாட்டுக்காரேனா
என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க வந்தால், நான்
அவனுக்குப் பதில் ெசால்ேவன். அவன் இன்னும் அந்த
அசுத்த விக்கிரகங்கைள ைவத்திருந்தாலும்,
இன்னும் அவன் பாவத்ைத
உண்டுபண்ணுகின்றவற்ைற ைவத்திருந்தாலும்,
இன்னும் அவன் அச்சிைலகைள வணங்கினாலும்,
நான் அவனுக்கு பதில் ெசால்ேவன். அவனுக்கு நான்
தரும் பதில் இதுதான். 8 நான் அவனுக்கு எதிராகத்
திரும்புேவன். நான் அவைன அழிப்ேபன். அவன் மற்ற
ஜனங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பான்.
ஜனங்கள் அவைனப் பார்த்துச் சிரிப்பார்கள். நான்
அவைன எனது ஜனங்களிலிருந்து விலக்குேவன்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்வீர்கள்! 9 ஒரு தீர்க்கதரிசி
முட்டாைளப்ேபான்று தன் ெசாந்தமாக ஒரு
பதிைலச் ெசான்னால், அப்ெபாழுது நான் அவன்
எவ்வளவு மதியீனன் என்பைத அவனுக்குக்
காட்டுேவன். நான் அவனுக்கு எதிராக எனது
வல்லைமையக் காட்டுேவன்! நான் அவைன அழித்து
எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து விலக்குேவன்.
10 எனேவ, ஆேலாசைனக்கு வருபவன் பதில்
ெசால்லும் தீர்க்கதரிசி, என இருவரும் ஒேர
தண்டைனையப் ெபறுவார்கள். 11 ஏன்? எனது
ஜனங்கைள என்னிடமிருந்து வழிதப்பிப் ேபாக
அந்தத் தீர்க்கதரிசிகள் தூண்டுவைத
உற்சாகப்படுத்தேவண்டும். எனேவ எனது ஜனங்கள்
அவர்கள் பாவங்களால் அசுத்தமாகாமல்
தடுக்கப்படுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் எனது
சிறப்புக்குரிய ஜனங்களாவார்கள். நான் அவர்களின்
ேதவனாய் இருப்ேபன்.’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

எருசேலம் தண்டிக்கப்படும்
12 பிறகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 13 “மனுபுத்திரேன,
என்ைன விட்டு விலகி எனக்கு எதிராகப் பாவம்
ெசய்யும் எந்த நாட்ைடயும் நான் தண்டிப்ேபன். நான்
அவர்களுக்கு உணவு ெகாடுக்கப்படுவைத
நிறுத்துேவன். நான் பசி காலத்திற்குக் காரணம்
ஆேவன். அந்நாட்ைட விட்டு மனிதர்கைளயும்
விலங்குகைளயும் விலக்குேவன். 14 நான்
அந்நாட்ைட அங்கு ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு
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ேபான்றவர்கள் வாழ்ந்தாலும் கூடத் தண்டிப்ேபன்.
தங்கள் நற்குணத்தினால் அம்மனிதர்கள் தம் ெசாந்த
உயிைரக் காப்பாற்றமுடியும். ஆனால் அவர்களால்
முழு நாட்ைடயும் காப்பாற்ற முடியாது.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

15 ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது நான் காட்டு
விலங்குகைள அந்நாட்டிற்கு அனுப்புேவன்.
அவ்விலங்குகள் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ெகால்லும், அக்காட்டு விலங்குகளால் எவரும்
அந்நாட்டின் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய முடியாது. 16

ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆகிேயார் வாழ்ந்தால்
நான் அம்மூன்று ேபைரயும் காப்பாற்றுேவன்.
அம்மூன்று ேபரும் தம் ெசாந்த உயிைரக்
காப்பாற்றுவார்கள். ஆனால் நான் என் வாழ்வில்
வாக்களித்தபடி, அவர்களால் மற்றவர்களின் உயிைர
காப்பாற்றமுடியாது. அது அவர்களது ெசாந்த
குமாரர்கள் அல்லது குமாரத்திகளாக இருந்தாலும்
காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீய நாடு அழிக்கப்படும்!”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

17 ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது அந்நாட்டுக்கு
எதிராகப் ேபாரிட ஒரு பைகப்பைடைய அனுப்பலாம்.
அவ்வீரர்கள் அந்நாட்ைட அழிக்கலாம். நான்
அந்நாட்டிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
விலங்குகைளயும் விலக்குேவன். 18 ேநாவா,
தானிேயல், ேயாபு ஆகிேயார் அங்ேக வாழ்ந்தாலும்
நான் அம்மூன்று நல்லவர்கைள மட்டுேம
காப்பாற்றுேவன். அம்மூன்றுேபராலும் தங்கள்
உயிைரத்தான் காப்பாற்ற முடியும். ஆனால் நான் என்
உயிரின்ேமல் அளித்த வாக்குறுதிப்படி அவர்களால்
மற்றவர்களின் உயிைர, அது அவர்களது
குமாரர்களாக அல்லது குமாரத்திகளாக
இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீய நாடு
அழிக்கப்படும்!” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

19 ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது அந்நாட்டிற்கு
எதிராக நான் ெகாள்ைள ேநாைய அனுப்பலாம்.
நான் என் கடுங்ேகாபத்ைத அதன் மீது இரத்தச்
சிந்துதலுடன் ஊற்றுேவன். நான் அந்நாட்டிலுள்ள
எல்லா ஜனங்கைளயும் விலங்குகைளயும்
விலக்குேவன். 20 ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு
ஆகிேயார் அங்கு வாழ்ந்தாலும், நான் அம்மூன்று
ேபைர மட்டும் காப்பாற்றுேவன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் நல்லவர்கள். அம்மூன்று ேபராலும் தங்கள்
உயிைர மட்டுேம காப்பாற்றமுடியும். ஆனால் நான்
என் உயிரின்ேமல் வாக்களிக்கிேறன், அவர்களால்
மற்றவர்களின் உயிைர, அது அவர்களது
குமாரர்களாகேவா, குமாரத்திகளாகேவா
இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறினார்.

21 பிறகு எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ேமலும்
ெசான்னார். “எனேவ எருசேலமிற்கு இது எவ்வளவு
ேகடானது என்று எண்ணிப்பார். நான் இந்த
நகரத்திற்கு எதிராக இந்நான்கு தண்டைனகைளயும்
அனுப்புேவன். நான் பைகவரின் பைட, பசி, ேநாய்,
காட்டுமிருகங்கள் ஆகியவற்ைற நகருக்ெகதிராக
அனுப்புேவன். நான் அந்நாட்டிலுள்ள ஜனங்கைளயும்
விலங்குைளயும் ெவளிேய அனுப்புேவன்! 22

ஜனங்களில் சிலர் அந்நாட்டிலிருந்து
தப்பித்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உதவிக்காகத்

தம் குமாரர்கைளயும் குமாரத்திகைளயும் உன்னிடம்
அைழத்து வருவார்கள். பின்னர் அவர்கள்
உண்ைமயில் எவ்வளவு ேமாசமானவர்கள் என்பைத
நீ அறிவாய். நான் எருசேலமிற்குக் ெகாடுத்த
துன்பங்கள் எல்லாம் பரவாயில்ைல என்று நீ
உணர்வாய். 23 அவர்கள் வாழும் வாழ்ைவயும்
ெசய்யும் தீைமையயும் நீ பார்ப்பாய். பிறகு, நான்
அவர்கைளத் தண்டித்ததற்குச் சரியான காரணம்
உண்ெடன்று நீ அறிவாய்” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

எருசேலம் என்னும் திராட்ைசக்ெகாடி எரிக்கப்படும்

பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது, அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, காட்டிலுள்ள
மரங்களிலிருந்து ெவட்டப்பட்டக் கிைளகைள விட
திராட்ைசக் கிைளகளின் குச்சி சிறந்ததா? இல்ைல!
3 திராட்ைசக் ெகாடியிலிருக்கும் மரத்துண்ைட நீ
எதற்காவது பயன்படுத்த முடியுமா? இல்ைல! அந்த
மரத்ைதக் ெகாண்டு பாத்திரங்கைளத் ெதாங்கவிடும்
முைளகைளச் ெசய்யமுடியுமா? இல்ைல! 4

ஜனங்கள் அவற்ைற தீயில்தான் ேபாடுவார்கள். சில
குச்சிகள் முைனகளில் எரியத்ெதாடங்கும்.
நடுப்பகுதி ெநருப்பால் கறுப்பாகும். அக்குச்சிகள்
முழுவதும் எரியாது. அக்குச்சிகைள நீ ேவறு எதற்கும்
பயன்படுத்த முடியுமா? 5 அைவ எரிவதற்கு முன்னேம
அவற்ைறப் பயன்படுத்த முடியாது என்றால், பிறகு
அைவ எரிந்தபின் அவற்ைறப்
பயன்படுத்தேவமுடியாது! 6 எனேவ திராட்ைசக்
ெகாடியிலுள்ள குச்சிகளும் காட்டிலுள்ள மற்ற
மரங்களின் குச்சிகைளப் ேபான்றைவதான்.
ஜனங்கள் அம்மரத்துண்டுகைள ெநருப்பில்
எறிவார்கள்.” ெநருப்பு அவற்ைற எரிக்கும்!
அதுேபாலேவ, நானும் எருசேலமில் வாழ்கிற
ஜனங்கைள ெநருப்பில் எறிேவன். எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இைதச் ெசான்னார். 7

“நான் அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். ஆனால்
ஜனங்களில் சிலர் முழுவதும் எரியாத
குச்சிகைளப்ேபான்றுள்ளனர். அவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்கள்
முழுவதுமாக அழிக்கப்படவில்ைல. அந்த ஜனங்கைள
நான் தண்டித்ேதன் என்பைத நீ பார்ப்பாய். நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீ அறிவாய்! 8 நான் அந்த
நாட்ைட அழிப்ேபன். ஏெனன்றால் ஜனங்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள வணங்க என்ைனவிட்டு
விலகினார்கள்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எருசேலம் ஜனங்களிடம்
அவர்கள் ெசய்திருக்கிற ெவறுக்கத்தக்க
ெசயல்கைளப்பற்றி ெசால். 3 நீ ெசால்லேவண்டியது,
‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசேலமிற்கு
இவற்ைறச் ெசால்கிறார்; உன் வரலாற்ைறப் பார், நீ
கானான் ேதசத்தில் பிறந்தாய். உனது தந்ைத
எேமாரியன்: உனது தாய் எத்தித்தி. 4 எருசேலேம,
உன் பிறந்த நாளில் உன் ெதாப்புள் ெகாடிைய
அறுக்க யாருமில்ைல, உன் மீது உப்பிைனப் ேபாட்டு
உன்ைனக் கழுவிச் சுத்தப்படுத்திட எவருமில்ைல.
எவரும் உன்ைனத் துணியில் சுற்றவில்ைல. 5
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எருசேலேம, நீ தனிைமயாக இருந்தாய். உனக்காக
எவரும் வருத்தப்படவில்ைல. உன்ைன ஆதரிக்க
எவருமில்ைல. எருசேலேம, நீ பிறந்த நாளிேல உன்
ெபற்ேறார் உன்ைன வயல்ெவளியில் வீசினார்கள். நீ
அப்ெபாழுதும் பிறந்தவுடன் உன்ேமலுள்ள
இரத்தத்தில் கிடப்பைதப் பார்த்ேதன்.

6 “‘பிறகு நான் (ேதவன்) கடந்து ேபாேனன். அங்ேக
நீ இரத்தத்தில் கிடப்பைதப் பார்த்ேதன். நீ
இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருந்தாய். நான் “நீ
பிைழத்திரு!” என்ேறன். ஆம் நீ இரத்தத்தால்
மூடப்பட்டிருந்தாய். ஆனால் நான், “நீ பிைழத்திரு!”
என்று ெசான்ேனன். 7 வயலில் வளரும்
ெசடிையப்ேபான்று நீ வளர நான் உதவிேனன். நீ
இளம் ெபண்ணானாய். நீ ேமலும், ேமலும்
வளர்ந்தாய். உனது மாதவிலக்குத் ெதாடங்கியது.
உனது மார்புகள் வளர்ந்தன. உனது முடி
வளரத்ெதாடங்கியது. ஆனால் நீ அப்ெபாழுதும்
நிர்வாணமாக இருந்தாய். 8 நான் உன்ைன
முழுவதாய் பார்த்ேதன். நீ மணம் ெசய்ய தயாராக
இருப்பைதப் பார்த்ேதன். எனேவ நான் எனது
ஆைடகைள உன்ேமல் விரித்து உனது
நிர்வாணத்ைத மைறத்ேதன். நான் உன்ைன
மணந்துெகாள்வதாய் வாக்களித்ேதன். நான்
உன்ேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேதன். நீ
என்னுைடயவளானாய்.’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: 9 “‘நான்
உன்ைன தண்ணீரில் கழுவிேனன். நான் உன்
இரத்தத்ைதக் கழுவிேனன். உன் ேதால்மீது
எண்ெணய் தடவிேனன். 10 நான் உனக்கு சித்திரத்
ைதயல் ேவைல ெபாருந்திய ஆைடையக்
ெகாடுத்ேதன்: ெமன்ைமயான ேதால்
பாதரட்ைசகைளக் ெகாடுத்ேதன். நான் உனக்கு
ெமல்லிய புடைவையயும் மூடிக்ெகாள்ள பட்டுச்
சால்ைவையயும் ெகாடுத்ேதன். 11 பிறகு, நான்
உனக்கு சில நைககைளக் ெகாடுத்ேதன். நான்
உனது ைககளில் ைகயணிையயும், கழுத்துக்கு
மாைலையயும் ெகாடுத்ேதன். 12 நான் உனக்கு
மூக்கு வைளயத்ைதயும், சில காதணிகைளயும்,
அழகான கிரீடத்ைதயும் ெகாடுத்ேதன். 13 நீ உனது
தங்கம் மற்றும் ெவள்ளி நைககளில் அழகாக
இருந்தாய். நீ ெமல்லிய புடைவையயும் பட்ைடயும்
சித்திர ேவைலப்பாடுகளுள்ள ஆைடகைளயும்
அணிந்தாய். நல்ல உணவிைன உண்டாய். நீ மிக,
மிக அழகுெபற்றாய். நீ இராணி ஆனாய்! 14 நீ உன்
அழகில் புகழ்ெபற்றாய். ஏெனன்றால், நான் உன்ைன
அழகாகவும் மகிைமயாகவும் ஆக்கியிருந்ேதன்!’”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

எருசேலம் என்னும் உண்ைமயற்ற மணவாட்டி
15 ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால் நீ உனது அழைக
நம்பத்ெதாடங்கினாய். நீ உனது நல்ல ெபயைரப்
பயன்படுத்தி எனக்கு உண்ைமயற்றவளாக ஆனாய்.
உன்ைனக் கடந்துெசல்லும் ஒவ்ெவாருவரிடமும் நீ
ேவசிையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய். அவர்கள்
அைனவருக்கும் நீ உன்ைனேய ெகாடுத்தாய். 16 நீ
உனது ஆைடகைள எடுத்து ெதாழுைக இடங்கைள
அலங்கரிக்கப் பயன்படுத்தினாய். நீ அந்த
இடங்களில் ேவசிையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்.

அங்ேக வரும் அைனவருக்கும் நீ உன்ைனக்
ெகாடுத்தாய்! 17 பிறகு நீ உன் அழகான, நான்
ெகாடுத்த நைககைள எடுத்து, ெவள்ளியாலும்
தங்கத்தாலும் ஆன அந்நைககைள ஆண்
உருவங்கைளச் ெசய்யப் பயன்படுத்தினாய். நீ
அவர்கேளாடு பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாண்டாய்.
18 பிறகு நீ உனது அழகான ஆைடகைள எடுத்து
அச்சிைலகளுக்குப் பயன்படுத்தினாய். நான்
உனக்குக் ெகாடுத்த நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் அவ்வுருவச் சிைலகளுக்கு
முன்னால் ைவத்தாய். 19 நான் உனக்கு அப்பம்,
ேதன், எண்ெணய் ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் நீ அவற்ைற அந்த விக்கிரகங்களுக்கு
ெகாடுத்தாய். உனது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
மகிழ்ச்சிப்படுத்த நீ இனிய மணப்ெபாருட்கைள
வழங்கினாய்! அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் நீ ஒரு
ேவசிையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

20 ேதவன் ெசான்னார்: “நீ எனக்குப் ெபற்ற உன்
குமாரர்கைளயும், உன் குமாரத்திகைளயும் எடுத்து,
அவர்கைளக் ெகான்று அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ெகாடுத்துவிட்டாய்! ஆனால், நீ என்ைன
ஏமாற்றிவிட்டு அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ேபானேபாது நீ ெசய்த ெகட்டக் காரியங்களில்
இைவச் சில மாத்திரேம. 21 நீ எனது குமாரர்கைள
ெநருப்பின் மூலம் ெகான்று அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு பலியாகக் ெகாடுத்தாய். 22 நீ
என்ைன விட்டு விலகி பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசய்தாய். நீ இளைமயாக இருந்த காலத்ைதப்பற்றி
நிைனக்கவில்ைல. நான் உன்ைனக் கண்டேபாது, நீ
நிர்வாணமாக இரத்தம் படிந்து கிடந்தைத
நிைனப்பதில்ைல.

23 “அைனத்துத் தீய ெசயல்களுக்கும் பிறகு, … ஓ
எருசேலேம, உனக்கு மிகுந்த ேகடு வரும்!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறெயல்லாம்
கூறினார். 24 “அைவ அைனத்துக்கும் பிறகு அந்தப்
ெபாய்த் ெதய்வத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள நீ
ேமைடையக் கட்டினாய். ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனயிலும் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள நீ அவ்விடங்கைளக் கட்டினாய்.
25 ஒவ்ெவாரு சாைலயின் முைனயிலும் நீ உயர்ந்த
ேமைடகைளக் கட்டினாய். பிறகு நீ உன் அழைக
ேகவலப்படுத்திக்ெகாண்டாய். அவ்வழியாகப்
ேபாேவாைரப் பிடிக்க அதைனப் பயன்படுத்தினாய். நீ
உனது பாவாைடையத் தூக்கினாய். அதனால்
அவர்களால் உன் கால்கைளக் காணமுடிந்தது. பின்
அம்மனிதர்கேளாடு ேவசிகைளப்ேபான்று
நடந்துெகாண்டாய். 26 பிறகு நீ எகிப்துக்குப்
ேபானாய். ஏெனன்றால் அவனிடம் ெபரிய ஆணுறுப்பு
இருந்தது. எனக்குக் ேகாபம் ஊட்டுவதற்காக நீ
அவேனாடு பலமுைற பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாண்டாய். 27 எனேவ நான் உன்ைனத்
தண்டித்ேதன். நான் உனது சம்பளத்தின் (நிலம்) ஒரு
பகுதிைய எடுத்துக்ெகாண்ேடன். உனது
பைகவர்களான ெபலிஸ்தருைடய குமாரத்திகள்
(நகரங்கள்) அவர்கள் விருப்பப்படி உனக்கு
ேவண்டியைதச் ெசய்ய அனுமதித்ேதன். அவர்கள்
கூட உனது முைறேகடான ெசயல்கைளப் பார்த்து
ெவட்கப்பட்டார்கள். 28 பிறகு நீ அசீரியாேவாடு
பாலின உறவு ெசய்தாய். உனக்குப் ேபாதுமானைத
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ெபற முடியவில்ைல, நீ எப்ெபாழுதும்
திருப்திபட்டதில்ைல. 29 எனேவ நீ கானான் பக்கம்
திரும்பினாய், பிறகு பாபிேலானில் இருந்தும் நீ
திருப்தி அைடயவில்ைல. 30 நீ உன்னுைடய தீய
வழிகளினால் ெபலவீனமைடந்தாய். பாவம்
ெசய்வதற்கு மற்ற அைனத்து ஆண்கைளயும் நீ
அனுமதித்தாய். நீ ஒரு ெவட்கமற்ற
ேவசிையப்ேபாலேவ நடந்துெகாண்டாய்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

31 ேதவன் ெசான்னார், “ஆனால் நீ ஒரு சரியான
ேவசியாக இருக்கவில்ைல. ஒவ்ெவாரு சாைல
முைனகளிலும் நீ ேமைடகைளக் கட்டினாய்.
ஒவ்ெவாரு ெதருமுைனயிலும் நீ வழிபடுவதற்கான
இடங்கைளக் கட்டினாய். நீ அம்மனிதர்கள்
அைனவருடனும் ேவசித்தனம் ெசய்தாய். ஆனால் நீ
ேவசிையப்ேபான்று அவர்களிடம் பணம்
ேகட்கவில்ைல. 32 நீ ேசாரம் ேபான ெபண். நீ உன்
ெசாந்தக் கணவைன விட்டுவிட்டு அந்நிய
ஆண்கேளாடு பாலின உறவுெகாள்வைத
விரும்புகிறவள். 33 ெபரும்பாலான ேவசிகள் பாலின
உறவுக்காக பணத்ைத வற்புறுத்திக் ேகட்பார்கள்.
ஆனால் நீ உனது ேநசர்களுக்கு உன்ைனேய
ெகாடுத்தாய். நீ உன்னுைடய ேநசர்களுக்குப்
பணத்ைதக் ெகாடுத்து உன்ேனாடு பாலின
உறவுெகாள்ள வரும்படி அைழத்தாய். 34 நீ
ேவசிகளுக்கு எதிர்மாறாக இருக்கிறாய். ேவசிகள்
ேவசித்தனம் ெசய்ய பணம் ேகட்டு
வற்புறுத்துவார்கள். ஆனால் நீேயா உன்ேனாடு
உடலுறவு ைவத்துக்ெகாள்பவர்களுக்குப் பணம்
ெகாடுக்கிறாய்.”

35 ேவசிேய, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்திையக்
ேகள். 36 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நீ உனது பணத்ைதச் ெசலவழித்தாய்.
உன்ைன ேநசித்தவர்களும் ெபாய்த் ெதய்வங்களும்
உனது நிர்வாணத்ைதக் காணவும் உன்ேனாடு
பாலின உறவுெகாள்ளவும் அனுமதித்தாய். நீ உன்
குழந்ைதகைளக் ெகான்றிருக்கிறாய். அவர்களது
இரத்தத்ைதச் சிந்தினாய். அப்ேபாலித்
ெதய்வங்களுக்கு இது நீயளித்த பரிசாகும். 37

எனேவ நான் உன்ைன ேநசித்த யாவைரயும் ஒன்று
கூட்டுேவன். உன்ைன ேநசித்த எல்லா
ஆண்கைளயும், நீ ெவறுத்த எல்லா ஆண்கைளயும்
ஒன்று கூட்டுேவன். அவர்கள் அைனவைரயும் ஒன்று
கூட்டி உனது நிர்வாணத்ைதப் பார்க்கும்படிச்
ெசய்ேவன். அவர்கள் உனது முழு நிர்வாணத்ைதயும்
பார்பார்கள். 38 பிறகு நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்.
நான் உன்ைனக் ெகாைலக்காரியாகவும் ேசாரம்
ேபானவளாகவும் தண்டிப்ேபன். ஒரு ேகாபமும்
ெபாறாைமயும்ெகாண்ட கணவனால் பழி
தீர்க்கப்படுவதுேபால் தண்டிப்ேபன். 39 உன்ைன
ேநசித்தவர்களிடம் உன்ைன ஒப்பைடப்ேபன்.
அவர்கள் உனது ேமைடகைள அழிப்பார்கள்.
அவர்கள் உன்ைன ெதாழுதுெகாள்ளும் இடங்கைள
எரிப்பார்கள், அவர்கள் உன்னுைடய உயர்ந்த
ஆராதைன ேமைடகைள உைடத்துப்ேபாடுவார்கள்.
அவர்கள் உனது ஆைடகைள கிழித்ெதறிவார்கள்.
உனது அழகான நைககைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நான் உன்ைன முதலில்
பார்த்தேபாது இருந்தைதப்ேபான்று அவர்கள்
உன்ைன நிர்வாணமாக விட்டு விட்டுப் ேபாவார்கள்.

40 அவர்கள் ஜனங்கள் கூட்டத்ைதக் கூட்டி வந்து
உன்ேமல் கல்ைல எறிந்து ெகால்ல முயல்வார்கள்,
பிறகு அவர்கள் தம் வாள்களால் உன்ைனத்
துண்டுகளாக ெவட்டிப் ேபாடுவார்கள். 41 அவர்கள்
உனது வீட்ைட (ஆலயத்ைத) எரிப்பார்கள். பிற
ெபண்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ெபாழுது
அவர்கள் உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். நீ ஒரு
ேவசிையப்ேபால் வாழ்வைத நான் தடுப்ேபன். நீ
உனது ேநசர்களுக்குப் பணம் ெகாடுப்பைதயும் நான்
தடுப்ேபன். 42 பிறகு நான் ேகாபமும் ெபாறாைமயும்
அைடவைத நிறுத்துேவன். நான் அைமதி
அைடேவன். நான் இனிக்
ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன். 43 ஏன் இைவ எல்லாம்
நிகழ்கின்றன? நீ இளைமயில் எவ்வாறு இருந்தாய்
என்பைத நிைனக்காததால் இைவெயல்லாம்
உனக்கு நிகழும். நீ அைனத்து தீயச்ெசயல்கைளயும்
ெசய்து என்ைனக் ேகாபமூட்டுகிறாய். அதனால் நான்
உன்ைனத் தீயச் ெசயல்களுக்காகத் தண்டித்ேதன்.
ஆனால் நீ இன்னும் பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்யத் திட்டமிட்டுள்ளாய்.” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

44 “உன்ைனப்பற்றி ேபசுகிற ஜனங்கள் எல்லாரும்
ேபச இன்னுெமான்று உள்ளது. அவர்கள், ‘தாையப்
ேபால குமாரத்தி’ என்று ெசால்வார்கள். 45 நீ உனது
தாயின் குமாரத்தி. நீ உனது கணவன் அல்லது
குழந்ைதகைளப்பற்றி கவைலப்படுவதில்ைல. நீ
உனது சேகாதரிையப் ேபான்றிருக்கிறாய். நீங்கள்
இருவரும் கணவைனயும் குழந்ைதகைளயும்
ெவறுத்தீர்கள். நீ உனது ெபற்ேறார்கைளப்
ேபான்றிருக்கிறாய். உனது தாய் ஏத்தித்தி, உன்
தகப்பன் எேமாரியன். 46 உனது மூத்த சேகாதரி
சமாரியா. அவள் உனது வட புறத்தில் தன்
குமாரத்திகேளாடு (நகரங்கள்) வாழ்ந்தாள். உன்
இைளய சேகாதரி ேசாேதாம். அவள் உனது
ெதன்புறத்தில் தனது குமாரத்திகேளாடு (நகரங்கள்)
வாழ்ந்தாள். 47 அவர்கள் ெசய்த அைனத்து
பயங்கரங்கைளயும் நீயும் ெசய்தாய். ஆனால் நீ
அவற்ைற விடவும் ேமாசமாகச் ெசய்தாய். 48 நாேன
கர்த்தரும், ஆண்டவரும் ஆேவன். நான் உயிேராடு
இருக்கிேறன். என் உயிைரக்ெகாண்டு நான்
வாக்குைரக்கிேறன். உன் சேகாதரி ேசாேதாமும்
அவளது குமாரத்திகளும் நீயும் உனது
குமாரத்திகளும் ெசய்ததுேபான்று அவ்வளவு
தீயச்ெசயல்கைளச் ெசய்யவில்ைல.”

49 ேதவன் ெசான்னார்: “உனது சேகாதரி
ேசாேதாமும் அவளது குமாரத்திகளும் தற்ெபருைம
ெகாண்டவர்கள். அவர்கள் அதிகமாக உண்டார்கள்.
அதிகமான ேநரத்ைத வீணாக ெசலவழித்தனர்.
அவர்கள் ஏைழகளுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும்
உதவவில்ைல. 50 ேசாேதாமும் அவளது
குமாரத்திகளும் மிகவும் தற்ெபருைம
ெகாண்டவர்களாகி எனக்கு முன்னால் தீைமகைளச்
ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். அவர்கள் அவற்ைறச்
ெசய்வைதக் கண்டேபாெதல்லாம் நான்
தண்டித்ேதன்.”

51 ேதவன் ெசான்னார்: “நீ ெசய்த தீயச்
ெசயல்களில் பாதி அளவுக்கூட சமாரியா
ெசய்யவில்ைல. நீ சமாரியாைவ விடப் பல மடங்கு
தீைமகைளச் ெசய்திருக்கிறாய். நீ உன்
சேகாதரிகைள விடப் பல மடங்கு பாவங்கைளச்
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ெசய்திருக்கிறாய். ேசாேதாமும் சமாரியாவும்
உன்ேனாடு ஒப்பிடும்ேபாது நல்லவர்களாகத்
ேதான்றுகிறார்கள். 52 எனேவ, உனது
அவமானத்ைத நீ தாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உன்ேனாடு ஒப்பிடும்ேபாது உனது சேகாதரிகைள நீ
நல்லவர்கள் ஆக்கிவிடுகிறாய். நீ பயங்கரமான
பாவங்கைளச் ெசய்திருக்கிறாய். எனேவ, நீ
அவமானப்படேவண்டும்.”

53 ேதவன் ெசான்னார்: “நான் ேசாேதாைமயும்
அதைனச் சுற்றியுள்ள நகரங்கைளயும் அழித்ேதன்.
நான் சமாரியாைவயும் அதைனச்
சுற்றியுள்ளவற்ைறயும் அழித்ேதன். எருசேலேம,
உன்ைனயும் நான் அழிப்ேபன். ஆனால்
அந்நகரங்கைள நான் மீண்டும் கட்டுேவன்.
எருசேலேம உன்ைனயும் நான் கட்டுேவன். 54 நான்
உனக்கு ஆறுதல் அளிப்ேபன். பிறகு நீ ெசய்த
பயங்கரமான காரியங்கைள நிைனவுபடுத்துவாய். நீ
அதற்கு அவமானப்படுவாய். 55 எனேவ, நீயும் உன்
சேகாதரிகளும் மீண்டும் கட்டப்படுவீர்கள்.
ேசாேதாமும் அைதச் சுற்றியுள்ள நகரங்களும்
சமரியாவும் அைதச் சுற்றியுள்ள நகரங்களும், நீயும்
உன்ைனச் சுற்றியுள்ள நகரங்களும், மீண்டும்
கட்டப்படுவீர்கள்.”

56 ேதவன் ெசான்னார், “முன்பு, நீ தற்ெபருைம
ெகாண்டு ேசாேதாைமக் ேகலி ெசய்தாய். ஆனால் நீ
அவற்ைற மீண்டும் ெசய்யமாட்டாய். 57 நீ
தண்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பும் உனது அயலவர்கள்
உன்ைனக் ேகலிெசய்வதற்கு முன்பும் நீ அவற்ைறச்
ெசய்தாய். ஏேதாமின் குமாரத்திகளும் (நகரங்கள்)
ெபலிஸ்தியாவும் உன்ைன இப்ேபாது ேகலி
ெசய்கிறார்கள். 58 இப்ெபாழுது நீ ெசய்த பயங்கரச்
ெசயல்களுக்காக வருத்தப்படேவண்டும்.” கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

கர்த்தர் உண்ைமயுள்ளவராகேவ இருக்கிறார்
59 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார், “நீ என்ைன நடத்தின வண்ணம் நான்
உன்ைன நடத்துேவன்! நீ உனது திருமண
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தாய். நீ நமது
உடன்படிக்ைகைய மதிக்கவில்ைல. 60 ஆனால்
நான் உனது இளைமயில் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள்ேவன். நான் என்ெறன்றும்
ெதாடரும் ஒரு உடன்படிக்ைக உன்ேனாடு
ெசய்ேதன்! 61 நான் உன் சேகாதரிகைள உன்னிடம்
அைழத்து வந்ேதன். நான் அவர்கைள உனது
குமாரத்திகளாக ஆக்குேவன். அது நமது
உடன்படிக்ைகயில் இல்ைல. ஆனால் அதைன
உனக்காகச் ெசய்ேவன். பிறகு நீ உனது தீய
வழிகைள நிைனத்து அதற்காக அவமானமைடவாய்.
62 எனேவ நான் எனது உடன்படிக்ைகைய
உன்னுடன் ெசய்ேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அறிவாய். 63 நான் உன்னிடம் நல்லபடி இருப்ேபன்.
எனேவ என்ைன நீ நிைனவுெகாள்வாய். நீ ெசய்த
தீைமகளுக்காக ெவட்கப்படுவாய். உன்னால் ஒன்றும்
ெசால்லமுடியாது. ஆனால் நான் உன்ைன
தூய்ைமயாக்குேவன். நீ மீண்டும்
ெவட்கமைடயமாட்டாய்!” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடம் இக்கைதையக் கூறு. இதன்
ெபாருள் என்னெவன்று ேகள். 3 அவர்களிடம் ெசால்:
“‘ஒரு ெபரிய கழுகு (ேநபுகாத்ேநச்சார்) ெபருஞ்
சிறகுகளுடன் லீபேனானுக்கு வந்தது.
அக்கழுகு புள்ளிகைளக்ெகாண்ட இறகுகைள

ெகாண்டிருந்தது.
4 அக்கழுகு ெபரிய ேகதுரு மரத்தின் உச்சிைய

(லீபேனான்) உைடத்தது;
கானானுக்குக் ெகாண்டுவந்தது.
கழுகு வியாபாரிகளின் பட்டணத்திற்கு

கிைளையக் ெகாண்டுவந்தது.
5 பிறகு கழுகு கானானிலிருந்து சில விைதகைள

(ஜனங்கள்) எடுத்தது.
அது அவற்ைற நல்ல மண்ணில் நட்டுைவத்தது.
அது நல்ல ஆற்றங்கைரயில் நட்டது.

6 அவ்விைதகள் வளர்ந்து திராட்ைச ெகாடியானது.
இது ஒரு நல்ல ெகாடி.
இக்ெகாடி உயரமாக இல்ைல.
ஆனால் அது படர்ந்து ெபரும் இடத்ைத

அைடத்தது.
அக்ெகாடிகளுக்கு ேவர்கள் வளர்ந்தன.
சிறு ெகாடிகள் மிக நீளமாக வளர்ந்தன.

7 இன்ெனாரு ெபரிய கழுகு தன் ெபருஞ் சிறகுடன்
இக்ெகாடிையப் பார்த்தது.
அக்கழுகுக்கு நிைறய இறகுகள் இருந்தன.
அத்திராட்ைசக் ெகாடி,
இக்கழுகு தன்ைனப் பராமரிக்க ேவண்டும் என்று

விரும்பியது.
எனேவ இக்கழுைக ேநாக்கித் தன் ேவர்கைள
வளர்த்தது.
அதன் கிைளகளும் இக்கழுைக ேநாக்கி நீண்டன.
கிைளகள் தன்ைன நட்டுைவத்த நிலத்ைத விட்டு

ெவளிேய வளர்ந்தன.
திராட்ைசக் ெகாடி இக்கழுகு தனக்குத் தண்ணீர்

ஊற்ற ேவண்டும் என விரும்பியது.
8 திராட்ைசக் ெகாடியானது நல்ல நிலத்தில்
நடப்பட்டிருந்தது.
ஏராளமான தண்ணீரின் அருகில் இது
நடப்பட்டிருந்தது.
அதில் கிைளகளும் பழங்களும் வளர்ந்திருந்தன.
அது நல்ல திராட்ைசக் ெகாடியாக

இருந்திருக்கலாம்.’”
9 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்:
“அக்ெகாடி ெதாடர்ந்து ெசழித்து வளரும் என்று
நிைனக்கிறாயா?
இல்ைல! புதிய கழுகு திராட்ைசக் ெகாடிையப்

பூமியில் இருந்து பிடுங்கும்.
அப்பறைவ ெகாடியின் ேவர்கைள உைடக்கும்.
அது எல்லா திராட்ைசகைளயும் உண்ணும்.
பிறகு புதிய இைலகள் வாடி உதிரும்.
அக்ெகாடி மிகவும் பலவீனமாகும்.
பலம் வாய்ந்த புயத்ேதாடும் வல்லைம வாய்ந்த
ஜனங்கேளாடும் வந்து
அதைனப் பிடுங்கிப்ேபாடத் ேதைவயில்ைல.

10 ெகாடிைய நட்ட இடத்தில் அது வளருமா?
இல்ைல! சூடான கிழக்குக் காற்று வீசும்.

எேசக்கிேயல் 17:10
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அதில் அது வாடி உலர்ந்துேபாகும்.
அது நட்டுைவத்த இடத்திேலேய வாடிப் ேபாகும்.”

சிேதக்கியா ராஜா தண்டிக்கப்படுதல்
11 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 12 “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
இக்கைதையக் விவரித்துக் கூறு. அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எதிராகத் திரும்புகிறார்கள்.
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால். முதல் கழுகு
என்பது பாபிேலானிய ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார். அவன் எருசேலமிற்கு வந்தான்.
ராஜாைவயும் தைலவர்கைளயும் பிடித்தான். அவன்
அவர்கைள பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபானான்.
13 பிறகு ேநபுகாத்ேநச்சார் அரச குடும்பத்திலுள்ள
ஒருவனிடம் ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அம்மனிதைன வற்புறுத்தி ஒரு
வாக்குறுதிையச் ெசய்ய ைவத்தான். எனேவ அவன்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு உண்ைமயாக இருப்பதாக
வாக்களித்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் அவைன
யூதாவின் புதிய ராஜாவாக ஆக்கினான், பிறகு அவன்
ஆற்றல்மிக்க மனிதர்கைளெயல்லாம் யூதாைவ விட்டு
ெவளிேயற்றினான். 14 எனேவ யூதா ஒரு
பலவீனமான அரசானது. ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
எதிராகத் திரும்ப முடியாதுேபாயிற்று. புதிய
ராஜாேவாடு ெசய்த ஒப்பந்தத்ைத ஜனங்கள்
பின்பற்றும்படி வற்புறுத்தப்பட்டனர். 15 ஆனால் புதிய
ராஜா எப்படியாவது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
எதிராகக் கலகம் ெசய்ய விரும்பினான்! அவன் உதவி
ேவண்டி எகிப்துக்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பினான்.
புதிய ராஜா ஏராளமான குதிைரகைளயும்,
வீரர்கைளயும் ேகட்டான். இப்ெபாழுது, யூதாவின்
புதிய ராஜா ெவற்றி ெபறுவான் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? இப்புதிய ராஜா ேபாதிய
ஆற்றைலப்ெபற்று ஒப்பந்தத்ைத உைடத்து
தண்டைனயில் இருந்து தப்புவான் என்று
நிைனக்கின்றீர்களா?”

16 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “என்
உயிரின்ேமல் உறுதியாகச் ெசால்கிேறன்! புதிய
ராஜா பாபிேலானில் மரிப்பான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
இப்புதியவைன யூதாவின் ராஜாவாக ஆக்கினான்.
ஆனால் இவன் தான் ேநபுகாத்ேநச்சாேராடுச் ெசய்த
வாக்குறுதிைய உைடத்தான். இப்புதிய ராஜா
ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட ெசய்தான். 17 எகிப்தின்
ராஜா யூதாவின் ராஜாைவக் காப்பாற்ற முடியாது.
அவன் ேவண்டுமானால் ஏராளமான வீரர்கைள
அனுப்பலாம். ஆனால் எகிப்தின் ெபரும் பலம்
யூதாைவக் காப்பாற்றாது. ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட
நகரத்ைதக் ைகப்பற்றுவதற்காக மண்
சாைலகைளயும், முற்றுைகச் சுவர்கைளயும்
கட்டுவார்கள். ஏராளமானவர்கள் மரிப்பார்கள். 18

ஆனால் யூதாவின் ராஜா தப்பிக்கமாட்டான்.
ஏெனன்றால் அவன் தன் ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட
ெசய்தான். அவன் ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு ெசய்த
வாக்குறுதிைய உைடத்தான்.” 19 எனது
ஆண்டவரான கர்த்தர் இந்த வாக்குறுதிையச்
ெசய்கிறார்: “எனது உயிரின்ேமல், நான் யூதாவின்
ராஜாைவத் தண்டிப்பதாக வாக்குைரத்ேதன்.
ஏெனன்றால் அவன் எனது எச்சரிக்ைகைய அசட்ைட
ெசய்தான். அவன் எங்கள் ஒப்பந்தத்ைத

உைடத்தான். 20 நான் எனது வைலையப்
ேபாடுேவன். அவன் அதில் அகப்படுவான். நான்
அவைன பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு வருேவன்.
அவன் அங்ேக தண்டிக்கப்படுவான். ஏெனன்றால்
அவன் எனக்கு எதிராகத் திரும்பினான். 21 நான்
அவனது பைடைய அழிப்ேபன். நான் அவனது சிறந்த
ேபார் வீரர்கைள அழிப்ேபன், தப்பிப்
பிைழப்பவர்கைள நான் காற்றில் சிதறடிப்ேபன். பிறகு
நாேன கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். நான்
இவற்ைற உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். 22 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இைதக் கூறினார்:
“நான் உயர்ந்த ேகதுரு மரத்திலிருந்து ஒரு
கிைளைய எடுப்ேபன்.
நான் மர உச்சியிலிருந்து ஒரு சிறு கிைளைய

எடுப்ேபன்.
நாேன அதைன உயரமான மைலயில் நடுேவன்.

23 நாேன அதைன இஸ்ரேவலின் மைலயில்
நடுேவன்.
அக்கிைள மரமாக வளரும்.
அது கிைளகளாக வளர்ந்து கனிதரும்.
அது அழகான ேகதுரு மரமாகும்.
பல பறைவகள் அதன் கிைளகளில் அமரும்.
பல பறைவகள் அதன் கிைளகளின் அடியிலுள்ள

நிழலில் தங்கும்.
24 “பிறகு மற்ற மரங்கள்,
நான் உயரமான மரங்கைளத் தைரயில்

வீழ்த்துேவன்,
குட்ைடயான மரங்கைள உயரமாக வளர்ப்ேபன்

என்பைத அறியும்.
நான் பச்ைசமரங்கைள உலரச் ெசய்ேவன்.
உலர்ந்த மரங்கைளத் தளிர்க்கச் ெசய்ேவன்.
நாேன கர்த்தர்.
நான் சிலவற்ைறச் ெசய்வதாகச் ெசான்னால்

ெசய்ேவன்!”
கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“ஜனங்களாகிய நீங்கள் இப்பழெமாழிைய
மீண்டும், மீண்டும் ெசால்கிறீர்கள்:
“‘ஏன்? நீங்கள் ெபற்ேறார்கள் புளித்த திராட்ைச
தின்றார்கள்.
ஆனால் குழந்ைதகள் புளிப்புச் சுைவையப்

ெபறுகிறார்கள்’” என்று ெசால்லுகிறீர்கள்.
3 ஆனால் எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்: “எனது உயிைரக்ெகாண்டு நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு வாக்களிக்கிேறன்.
இப்பழெமாழி இனிேமல் உண்ைமயாக இருக்காது.
4 நான் ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவ்வாேற
நடத்துகிேறன். அவன் ெபற்றவனா, பிள்ைளயா
என்பைதப்பற்றி கவைலயில்ைல. பாவம் ெசய்கிற
ஒருவன் அதற்ேகற்றபடி மரிப்பான்!

5 “ஒருவன் நல்லவனாக இருந்தால் அவன்
நன்றாக வாழ்வான்! அந்நல்லவன் ஜனங்களிடம்
நியாயமாக இருக்கிறான். 6 அந்நல்லவன்
மைலகளுக்குச் ெசன்று ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
உணவு காணிக்ைக தரவில்ைல. இஸ்ரேவலில்
உள்ள அசுத்த ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் ேவண்டுதல்
ெசய்யவில்ைல. அவன் அயலானின் மைனவிேயாடு
விபச்சாரப் பாவத்ைதச் ெசய்யவில்ைல. அவன் தனது
மைனவியுடன் அவளது விலக்குக் காலத்தில் பாலின
உறவுைவத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. 7 அந்நல்லவன்
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பிறைர தன் நன்ைமக்காகப் பயன்படுத்தவில்ைல.
எவராவது அவனிடமிருந்து பணம் கடன் வாங்கினால்
திருப்பித் தரும்ேபாது அடமானத்ைதத் திருப்பிக்
ெகாடுத்துவிடுகிறான். அந்நல்லவன்
பசித்தவர்களுக்கு உணைவத் தருகிறான்.
ேதைவயானவர்களுக்கு ஆைட ெகாடுக்கிறான். 8

ஒருவன் அந்நல்லவனிடம் கடன் வாங்க விரும்பினால்
அவன் கடன் ெகாடுப்பான். அவன் அந்தக்
கடனுக்காக வட்டி ெபறவில்ைல. அவன் வஞ்சகமாக
நடந்துெகாள்ளவில்ைல. அவன் எல்ேலாரிடமும்
ேநர்ைமயாக நடந்து ெகாள்கிறான். ஜனங்கள்
அவைன நம்பலாம். 9 அவன் எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணிகிறான், அவன் எனது முடிவுகைளப்பற்றி
எண்ணுகிறான், நியாயமாக இருக்கக்
கற்றிருக்கிறான். அவன் நல்லவன், அதனால்
வாழ்வான்.

10 “ஆனால் அந்நல்லவனுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்து
அவன் தன் தந்ைதையப்ேபால் இந்நற்காரியங்களில்
எைதயும் ெசய்யாதவனாக இருக்கலாம். அந்த
குமாரன் ெபாருட்கைளத் திருடலாம், பிறைரக்
ெகாைல ெசய்யலாம். 11 அந்த குமாரன்
இத்தீைமகளில் எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யலாம். அவன் மைலகளுக்குப் ேபாய் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு உணவுக் காணிக்ைக தரலாம்.
அப்பாவியாகிய குமாரன் அயலான் மைனவிேயாடு
கள்ள உறவு ைவத்திருக்கலாம். 12 அவன்
ஏைழகைளயும் ஆதரவற்றவர்கைளயும் தவறாக
நடத்தலாம். அவன் ஜனங்கைள ஏமாற்றி
பயன்ெபறலாம். ஒருவன் தனது கடைனத் திருப்பிக்
ெகாடுக்கும்ேபாது அவன் அடமானத்ைதத் திருப்பிக்
ெகாடுக்காமல் இருக்கலாம். அந்தப் பாவி குமாரன்
அந்த ஆபாசமான விக்கிரங்களுக்கு பிரார்த்தைன
ெசய்து ேவறு பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்யலாம். 13 ஒருவனுக்கு இப்பாவி மகனிடம்
இருந்து பணம் கடன் வாங்கும் ேதைவ ஏற்படலாம்.
அம்மகன் அவனுக்குக் கடன் ெகாடுக்கலாம். ஆனால்
அவன் அக்கடனுக்கு வட்டி ெகாடுக்கும்படி
வற்புறுத்துவான். எனேவ அப்பாவி குமாரன்
வாழமாட்டான். அவன் எல்லா அருவருப்பான
ெசயல்கைளயும் ெசய்தான். அதனால் மரணம்
அைடவான். அவனது மரணத்திற்கு அவேன
ெபாறுப்பாவான்.

14 “இப்ெபாழுது, இப்பாவி குமாரனுக்கு ஒரு
குமாரன் பிறந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த குமாரன்
தன் தந்ைத ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும் பார்த்து
அவன் தந்ைதையப்ேபான்று வாழ மறுக்கலாம். அந்த
நல்ல குமாரன் ஜனங்கைள நியாயமாக நடத்தலாம்.
15 அந்நல்ல குமாரன் மைலகளுக்குப் ேபாய் தனது
உணைவப் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு பகிர்ந்து
ெகாடுப்பதில்ைல. இஸ்ரேவலில் அசுத்தத்
ெதய்வங்களிடம் அவன் விண்ணப்பம் ெசய்வதில்ைல.
அவன் அயலானின் மைனவிேயாடு விபச்சாரம்
ெசய்வதில்ைல. 16 அந்நல்ல குமாரன் ஜனங்கைள
ஒடுக்குவதில்ைல. ஒருவன் இவனிடம் வந்து கடன்
ேகட்டால் இவன் அடமானத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
கடன் ெகாடுக்கிறான். அவன் கடைனத் திருப்பிக்
ெகாடுக்கும்ேபாது அடமானத்ைத இவன் திருப்பிக்
ெகாடுக்கிறான். இந்நல்ல குமாரன்
பசித்தவர்களுக்கு உணவு ெகாடுக்கிறான்.
ேதைவயானவர்களுக்கு ஆைட ெகாடுக்கிறான். 17

இவன் ஏைழகளுக்கு உதவுகிறான். ஒருவன்
இவனிடம் பணம் கடன் ேகட்க விரும்பினால் கடன்
ெகாடுக்கிறான். இவன் அக்கடனுக்கு வட்டி
வசூலிக்கவில்ைல. இந்நல்ல குமாரன் எனது
நியாயங்களுக்கு அடிபணிந்து எனது நியாயங்கைளப்
பின்பற்றுகிறான். இந்நல்ல குமாரன் தந்ைதயின்
பாவங்களுக்காக மரணமைடயமாட்டான். இந்நல்ல
குமாரன் வாழ்வான். 18 இத்தந்ைத ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுைம ெசய்து அவர்களின் ெபாருட்கைளத்
திருடியிருக்கலாம். அவன் தனது ஜனங்களுக்கு
எவ்வித நன்ைமயும் ெசய்யாமல் இருக்கலாம்.
இத்தந்ைத தனது ெசாந்தப் பாவங்களுக்காக
மரிப்பான். ஆனால் அம்மகன் தனது தந்ைதயின்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டான்.

19 “நீ, ‘அந்த குமாரன் தந்ைதயின்
பாவங்களுக்காக ஏன் தண்டிக்கப்படவில்ைல?’ என்று
ேகட்கலாம், குமாரன் நல்லவனாக இருந்து
நன்ைமையச் ெசய்தான் என்பதுதான் காரணம்!
அவன் ெவகு கவனமாக எனது நியாயங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான்! எனேவ அவன் வாழ்வான். 20

பாவங்கள் ெசய்கிற ஒருவேன மரணத்திற்கு
ஆளாவான். ஒரு குமாரன் தனது தந்ைதயின்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டான். ஒரு
தந்ைத தன் மகனது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படமாட்டான். ஒரு நல்லவனின் நன்ைம
அவைன மட்டுேம ேசரும். ஒரு ெகட்டவனின்
பாவங்கள் அவைன மட்டுேம ேசரும்.

21 “இப்ெபாழுது, தீயவன் தனது வாழ்க்ைக
முைறைய மாற்றினால் பிறகு அவன் மரிக்கமாட்டான்
வாழ்வான். அவன் தான் ெசய்த பாவங்கைள
நிறுத்திவிடலாம் அவன் எனது சட்டங்களுக்கு
கவனமாகக் கீழ்ப்படியலாம். அவன் நல்லவனாகவும்
நியாயமானவனாகவும் ஆகலாம். 22 ேதவன் அவன்
ெசய்த தீயைவகைள நிைனக்கமாட்டார். ேதவன்
அவனது நன்ைமகைள மட்டுேம நிைனப்பார்! எனேவ
அம்மனிதன் வாழ்வான்!”

23 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்:
“நான் தீயவர்கள் மரிப்பைத விரும்பவில்ைல. நான்
அவர்கள் தம் வாழ்ைவ மாற்றுவைத விரும்புகிேறன்.
எனேவ, அவர்கள் வாழமுடியும்!

24 “இப்ெபாழுது, ஒரு நல்ல மனிதன் தனது
நற்ெசயல்கைள நிறுத்தலாம். அவன் தன் வாழ்ைவ
மாற்றி முன்பு தீயவர்கள் என்ெனன்ன பாவங்கைளச்
ெசய்தார்கேளா அவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம்.
(அத்தீயவன் மாறினான் எனேவ அவன் வாழமுடியும்).
எனேவ, அந்நல்ல மனிதன் மாறிப் தீயவனானால்
பிறகு ேதவன் அவன் ெசய்த நன்ைமகைளப்பற்றி
நிைனக்கமாட்டார். அவன் அவருக்கு எதிராக மாறி
பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டான் என்பைதேய
நிைனப்பார். எனேவ அம்மனிதன் தனது
பாவங்களுக்காக மரிப்பான்.”

25 ேதவன் ெசான்னார்: “நீங்கள், ‘எனது
ேதவனாகிய ஆண்டவர் நியாயமானவராக இல்ைல!’
என்று ெசால்லலாம். ஆனால், கவனியுங்கள்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, நியாயமற்றவர்கள்
நீங்கள்தான்! 26 ஒரு நல்ல மனிதன் மாறிப் பாவம்
ெசய்யத் ெதாடங்கினால் அவன் தனது
பாவங்களுக்காக மரிப்பான். 27 ஒரு தீயமனிதன்
மாறி நன்ைம ெசய்யத் ெதாடங்கினால், பிறகு அவன்
தனது வாழ்ைவக் காப்பாற்றுவான். அவன் வாழ்வான்!
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28 அந்த மனிதன், எவ்வளவு தீயவனாக இருந்தான்,
அவன், தான் எவ்வளவு ேமாசமானவன் என்று
உணர்ந்து என்னிடம் திரும்பிவரத் தீர்மானித்தான்.
அவன் கடந்த காலத்தில் ெசய்த பாவத்ைத
நிறுத்தினான். எனேவ அவன் வாழ்வான்,
மரிக்கமாட்டான்!”

29 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசான்னார்கள்: “அது
ெசம்ைமயில்ைல! எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அவ்வாறு இருக்கக்கூடாது!”
ேதவன் ெசான்னார்: “நான் நியாயமாகேவ
இருக்கிேறன். நீங்கேள நியாயமற்றவர்கள்! 30

ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நான்
ஒவ்ெவாரு மனிதைரயும் அவர்கள்
ெசய்தவற்றுக்காகேவ நியாயம் தீர்க்கிேறன்!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.
“எனேவ என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்! அந்த
அருவருப்பான ெபாருட்கள் (விக்கிரகங்கள்)
உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்ட
அனுமதிக்காதீர்கள்! 31 எல்லா அருவருப்பான
ெபாருட்கைளயும் தூர எறியுங்கள். அைவ நீங்கள்
ெசய்தைவ. அைவேய உங்களது
பாவங்களுக்ெகல்லாம் காரணம்! உங்களது
இருதயங்கைளயும் ஆவிகைளயும்
புதுப்பித்துக்ெகாள்ளுங்கள்! இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள,
உங்களது மரணத்ைத ஏன் நீங்கேள
வரவைழத்துக்ெகாள்கிறீர்கள்? 32 நான் உங்கைளக்
ெகால்ல விரும்பவில்ைல. தயவுெசய்து திரும்பிவந்து
வாழ்ந்திருங்கள்!” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அவற்ைறக் கூறினார்.

ேதவன் என்னிடம் கூறினார்: “இஸ்ரேவல்
தைலவர்கைளப்பற்றிய இந்த ேசாகப்
பாடைல நீ பாடேவண்டும்.

2 “‘உன்னுைடய தாய், அங்கு
ஆண் சிங்கங்களுடன் படுத்திருக்கும் ெபண்

சிங்கத்ைதப் ேபாலிருக்கிறாள்.
அவள், இளம் ஆண் சிங்கங்களுடன் படுக்கச்
ெசன்றாள்.
பல குட்டிகைள ெபற்ெறடுத்தாள்.

3 தனது குட்டிகளில் ஒன்று எழும்புகிறது.
அது பலமான இளஞ்சிங்கமாக வளர்ந்திருக்கிறது.
அது தனது உணைவப் பிடிக்கக் கற்றிருக்கிறது.
அது மனிதைனக் ெகான்று தின்றது.

4 “‘அது ெகர்ச்சிப்பைத ஜனங்கள் ேகட்டனர்.
அவர்கள் அதைன வைலயில் பிடித்தனர்!
அதன் வாயில் ெகாக்கிகைளப் ேபாட்டனர்:
அதைன எகிப்துக்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள்.

5 “‘அக்குட்டி தைலவனாகும் என்று தாய்ச்சிங்கம்
நம்பிக்ைக ைவத்திருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது அது

நம்பிக்ைகயிழந்துவிட்டது.
எனேவ அது தனது அடுத்த குட்டிைய எடுத்தது.
சிங்கமாவதற்குரிய பயிற்சிையக் ெகாடுத்தது.

6 அது ெபரிய சிங்கத்ேதாடு ேவட்ைடக்குப்
ேபானது.
அது பலமான இளம் சிங்கமாயிற்று.
அது தனது உணைவப் பிடிக்கக் கற்றது.
அது மனிதைனக் ெகான்று தின்றது.

7 அது அரண்மைனகைளத் தாக்கியது.
அது நகரங்கைள அழித்தது.

அந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் அதன்
ெகர்ச்சிைனையக் ேகட்டு ேபசப் பயந்தனர்.

8 பிறகு அதைனச் சுற்றி வாழ்ந்த ஜனங்கள் அதற்கு
ஒரு வைல அைமத்தனர்.
அவர்கள் அதைனத் தம் வைலயில் பிடித்தனர்.

9 அவர்கள் ெகாக்கிகைளப் ேபாட்டு அதைனப்
பூட்டினார்கள்.
அவர்கள் அதைன வைலக்குள் ைவத்தனர்.
எனேவ அவர்கள் பாபிேலான் ராஜாவிடம்

ெகாண்டு ேபானார்கள்.
இப்ெபாழுது அதன் கர்ச்சைனைய
இஸ்ரேவல் மைலப் பகுதிகளில் நீங்கள் ேகட்க

முடியாது,
10 “‘உனது தாய் தண்ணீர் கைரயில் நடப்பட்ட
திராட்ைசக் ெகாடிையப் ேபான்றவள்.
அவளுக்கு மிகுதியான தண்ணீர் இருந்தது.
எனேவ அவள் தைழத்த திராட்ைசக்

ெகாடியாயிருந்தாள்.
11 பிறகு அவள் நிைறய கிைளகேளாடு வளர்ந்தாள்.
அந்தக் கிைளகள் ைகத்தடிகைளப்

ேபான்றிருந்தன.
அக்கிைளகள் ராஜாவின் ெசங்ேகாைலப்

ேபான்றிருந்தன.
அத்திராட்ைசக் ெகாடி ேமலும், ேமலும் உயரமாக
வளர்ந்தது,
அது பல கிைளகைளப் ெபற்று ேமகங்கைளத்

ெதாட்டன.
12 ஆனால் அக்ெகாடி ேவேராடு பிடுங்கப்பட்டு
தைரயில் வீசிெயறியப்பட்டது.
சூடான கிழக்குக் காற்று வந்து பழங்கைள காய
ைவத்தது.
பலமான கிைளகள் ஒடிந்தன. அைவ ெநருப்பில்

எறியப்பட்டன.
13 “‘இப்ேபாது திராட்ைசக் ெகாடி வனாந்தரத்தில்
நடப்படுகிறது.
இது வறண்ட தாகமுள்ள நிலம்.

14 ெபரிய கிைளயிலிருந்து ெநருப்பு பரவியது.
அந்ெநருப்பு அதன் கிைளகைளயும் பழங்கைளயும்

எரித்தது.
எனேவ இனிேமல் அதில் ைகத்தடி இல்ைல.
ராஜாவின் ெசங்ேகாலும் இல்ைல.’

இது மரணத்ைதப்பற்றிய ேசாகப் பாடல். இது
மரணத்ைதப்பற்றிய துன்பப் பாடலாகப்
பாடப்பட்டது.”

ஒரு நாள், சில மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
இஸ்ரேவலில் இருந்து, கர்த்தரிடம்
ஆேலாசைன ேகட்க என்னிடம் வந்தனர்.

இது ைகதியான ஏழாம் ஆண்டு ஐந்தாம் மாதம்
பத்தாம் நாள். அம்மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனக்கு
முன்னால் உட்கார்ந்தார்கள்.

2 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 3 “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களிடம் (தைலவர்கள்) கூறு.
அவர்களிடம், ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்க வந்திருக்கிறீர்களா? அது அவ்வாறானால்
நான் அதைனத் தரமாட்ேடன். எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.’ 4 அவர்கைள
நியாயம்தீர்க்க ேவண்டுமா? மனுபுத்திரேன, நீ
அவர்கைள நியாயம்தீர்க்கிறாயா? அவர்கள்
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பிதாக்கள் ெசய்த அருவருப்பான பாவங்கைளப்பற்றி
நீ ெசால்ல ேவண்டும். 5 நீ அவர்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டும்: ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: நான் இஸ்ரேவைலத்
ேதர்ந்ெதடுத்த நாளில், நான் யாக்ேகாபின்
குடும்பத்தின்ேமல் என் ைகைய உயர்த்தி, நான்
அவர்களுக்கு முன்னால், எகிப்தில், என்ைன
ெவளிப்படுத்திேனன். என் ைகைய உயர்த்தி நான்
ெசான்ேனன்: “நாேன உமது ேதவனாகிய கர்த்தர்.” 6

அந்நாளில் உன்ைன எகிப்ைதவிட்டு ெவளிேய
எடுத்துச்ெசல்ேவன் என்று வாக்களித்ேதன்: நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிற்கு அைழத்துச்
ெசல்ேவன். இது பல நன்ைமகள் நிைறந்த நல்ல
நாடு. இது எல்லா நாடுகைளயும்விட அழகான நாடு!

7 “‘நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் அவர்களது
அருவருப்பான விக்கிரகங்கைள எறிந்து விடும்படிச்
ெசான்ேனன். எகிப்தில் உள்ள அசுத்தமான
சிைலகேளாடு ேசர்ந்து
தீட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளாதீர்கள் என்று ெசான்ேனன்.
“நாேன உங்களது ேதவனாகிய கர்த்தர்.” 8 ஆனால்
அவர்கள் எனக்கு எதிராகத் திரும்பி என்
ெசால்ைலக் ேகட்க மறுத்துவிட்டார்கள். அவர்கள்
தம் அருவருப்பான விக்கிரகங்கைள எறியவில்ைல.
ஆனால் அவர்கள் எகிப்தியரின் அந்த ஆபாசமான
சிைலகைள விடவில்ைல. எனேவ நான் (ேதவன்)
எகிப்தில் அவர்கைளயும் அழித்திட முடிவு ெசய்ேதன்.
எனது ேகாபத்தின் முழு சக்திையயும் அவர்கள்
உணருமாறுச் ெசய்ேதன். 9 ஆனால் நான்
அவர்கைள அழிக்கவில்ைல. அவர்கைள
எகிப்ைதவிட்டு ெவளிேய ெகாண்டுவருேவன் என்று
அவர்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த நாட்டில்
ஏற்ெகனேவ நான் ெசால்லியிருந்ேதன். நான் எனது
நல்ல ெபயைர அழிக்கவில்ைல. எனேவ, மற்ற
ஜனங்களின் முன்பு இஸ்ரேவைல நான்
அழிக்கவில்ைல. 10 நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாைர
எகிப்திற்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன். நான்
அவர்கைள வனாந்தரத்தில் வழிநடத்திேனன். 11

பிறகு நான் எனது சட்டங்கைளக் ெகாடுத்ேதன்.
எனது விதிகைள எல்லாம் அவர்களிடம்
ெசான்ேனன். ஒருவன் அந்த விதிகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான். 12 நான்
அவர்களுக்கு ஓய்வுக்குரிய சிறப்பான
நாட்கைளப்பற்றியும் ெசான்ேனன். அவ்விடுமுைற
நாட்கள் எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயில் உள்ள
அைடயாளங்கள் ஆகும். நாேன கர்த்தர். நான்
அவர்கைள எனக்குப் பரிசுத்தமாக்கிக்
ெகாண்டிருந்ேதன் என அைவ காட்டும். எனக்குரிய
சிறப்பாக அவற்ைறச் ெசய்ேதன்.

13 “‘ஆனால் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
வனாந்தரத்தில் எனக்கு எதிராகத் திரும்பினார்கள்.
அவர்கள் எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல.
அவர்கள் எனது விதிகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.
அைவ நல்ல விதிகள். ஒருவன் அவ்விதிகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான். அவர்கள்
ஓய்வுக்குரிய சிறப்பான நாட்கைள எல்லாம்
முக்கியமற்றதாகக் கருதினார்கள். அவர்கள்
அந்நாட்களில் பலமுைற ேவைல ெசய்தனர். நான்
அவர்கைள வனாந்தரத்திேலேய
அழிக்கேவண்டுெமன முடிெவடுத்ேதன். என்
ேகாபத்தின் முழு சக்திையயும் அவர்கள்

உணர்ந்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன நிைனத்ேதன். 14

ஆனால் அவர்கைள நான் அழிக்கவில்ைல. நான்
இஸ்ரேவலைர எகிப்ைத விட்டு ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தைத மற்ற நாடுகள் பார்த்தன. நான் எனது நல்ல
ெபயைர அழிக்க விரும்பவில்ைல எனேவ மற்றவர்கள்
முன்பு நான் இஸ்ரேவலைர அழிக்கவில்ைல. 15

வனாந்தரத்தில் அந்த ஜனங்களுக்கு இன்ெனாரு
வாக்கு ெகாடுத்ேதன். நான் ெகாடுத்திருந்த
நாட்டிற்கு அவர்கைள அைழத்து வரமாட்ேடன் என்று
ெசான்ேனன். அது நன்ைமகள் நிைறந்த நல்ல நாடு.
எல்லா நாடுகைளயும் விட அது அழகான நாடு!

16 “‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது விதிகளுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். என் சட்டங்கைள அவர்கள்
பின்பற்றவில்ைல. அவர்கள் எனது ஓய்வுக்குரிய
சிறப்பான நாட்கைள முக்கியமற்றதாகக்
கருதினார்கள். அவர்கள் இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்தனர். ஏெனன்றால், அவர்கள் இருதயங்கள்
அந்த அசுத்த விக்கிரங்களுக்குச்
ெசாந்தமாயிருந்தன. 17 ஆனால் நான்
அவர்களுக்காக வருத்தப்பட்ேடன். நான் அவர்கைள
அழிக்கவில்ைல. நான் வனாந்தரத்தில் அவர்கைள
முழுைமயாக அழிக்கவில்ைல. 18 வனாந்திரத்தில்
நான் அவர்களது பிள்ைளகேளாடு ேபசிேனன்:
“உங்கள் ெபற்ேறார்கைளப்ேபான்று இருக்க
ேவண்டாம். நீங்கள் அசுத்த சிைலகேளாடு ேசர்ந்து
அசுத்தமாகேவண்டாம். அவர்களின் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றேவண்டாம். அவர்களது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டாம். 19 நாேன கர்த்தர். நாேன
உங்கள் ேதவன். எனது சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள். எனது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். நான் ெசான்னபடி
ெசய்யுங்கள். 20 எனது ஓய்வுக்குரிய நாட்கள்
எல்லாம் முக்கியமானைவ என்று காட்டுங்கள்.
எனக்கும் உங்களுக்கும் இைடேய அைவ சிறப்பான
அைடயாளங்களாக இருப்பைத
நிைனவுெகாள்ளுங்கள். நாேன கர்த்தர்.
அவ்விடுமுைறகள் நாேன உங்கள் ேதவன் என்பைதக்
காட்டும்.”

21 “‘ஆனால் அப்பிள்ைளகள் எனக்கு எதிராகத்
திரும்பினார்கள். அவர்கள் எனது சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்கள் எனது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவில்ைல. நான் ெசான்னபடி அவர்கள்
ெசய்யவில்ைல. அைவ நல்ல சட்டங்கள். ஒருவன்
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான்.
அவர்கள் எனது சிறப்பிற்குரிய ஓய்வு நாட்கைள
முக்கியமற்றைவயாகக் கருதினர். எனேவ அவர்கைள
வனாந்திரத்தில் நான் முழுைமயாக அழிக்க
விரும்பிேனன். 22 ஆனால் நான் என்ைனக்
கட்டுப்படுத்திேனன். நான் இஸ்ரேவலைர
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தைத மற்ற
நாட்டினர் பார்த்தனர். நான் எனது நல்ல ெபயைர
அழிக்க விரும்பவில்ைல. எனேவ மற்ற நாடுகளின்
முன்னால் நான் இஸ்ரேவலைர அழிக்கவில்ைல. 23

எனேவ வனாந்திரத்தில் அந்த ஜனங்களுக்கு
ேவெறாரு வாக்கு தந்ேதன். அவர்கைளப் பல்ேவறு
நாடுகளில் சிதறடிப்ேபன் என்று வாக்குறுதி
ெசய்ேதன்.

24 “‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள்
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எனது சிறப்புக்குரிய ஓய்வு நாட்கைள
முக்கியமற்றதாகக் கருதினார்கள். அவர்கள் தம்
தந்ைதயர்களுைடய அசுத்த விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டனர். 25 எனேவ நான்
அவர்களுக்கு நன்ைமயற்ற சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். வாழ்வு தராத கட்டைளகைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 26 நான் அவர்கள்
தமது அன்பளிப்புகளால் (அவர்கள்
விக்கிரகங்களுக்கு பைடத்தைவ) தங்கைளேய
தீட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ள இடங்ெகாடுத்ேதன்.
அவர்கள் தம் முதல் குழந்ைதகைளக் கூட பலியிடத்
ெதாடங்கினார்கள். இவ்வழியில், அந்த ஜனங்கைள
அழிப்ேபன். பிறகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிவார்கள்.’ 27 எனேவ இப்ெபாழுது,
மனுபுத்திரேன இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ேபசு.
அவர்களிடம், ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
என்ைனப்பற்றி ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னார்கள்.
எனக்கு எதிராகத் தீயத்திட்டங்கைளப் ேபாட்டனர்.
28 ஆனால் நான் வாக்களித்த நாட்டிற்கு அவர்கைள
அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள் அைனத்து
குன்றுகைளயும் பச்ைச மரங்கைளயும் பார்த்தனர்.
அவர்கள் அந்த இடங்களுக்கு ெதாழுைகச் ெசய்யச்
ெசன்றனர். அவர்கள் தம் பலிகைளயும் எனக்குக்
ேகாப பலிையயும் ெகாண்டு ெசன்றனர். அவர்கள்
பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அது இனிய மணத்ைதக்
ெகாடுத்தது. அந்த இடங்களில் எல்லாம் அவர்கள்
பானங்களின் காணிக்ைகையக் ெகாடுத்தனர். 29

நான் அந்த ஜனங்களிடம் அந்த ேமடான
இடங்களுக்கு ஏன் ேபாகிறீர்கள் என்று ேகட்ேடன்.
இன்றும் அம்ேமடான இடங்கள் அங்கு
இருக்கின்றன’” என்று ெசால்.

30 ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனத்துப் பாவங்கைளயும் ெசய்தனர். எனேவ
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ேபசு. ‘என் கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: உங்கள் முற்
பிதாக்கைளப்ேபான்று தீைமகைளச் ெசய்து நீங்கள்
உங்கைள அசுத்தமாக்கிக்ெகாண்டீர்கள். நீங்கள்
ேவசிையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டீர்கள். நீங்கள்
உங்கள் முன்ேனார்கள் வழிபட்ட அருவருப்பான
ெதய்வங்கைள வணங்க என்ைனவிட்டு விலகினீர்கள்.
31 நீங்கள் அேதேபான்று அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதகைளப்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குப் பலியாக ெநருப்பில்
ேபாடுகிறீர்கள். இன்றுவைர நீங்கள் அசுத்த
விக்கிரகங்கேளாடு ேசர்ந்து உங்கைள
தீட்டாக்கிக்ெகாண்டீர்கள்! நான் உங்கைள
என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க வரவிடேவண்டும்
என்று நீங்கள் உண்ைமயிேலேய நிைனக்கிறீர்களா?
நாேன ஆண்டவரும் கர்த்தருமாயிருக்கிேறன். என்
உயிரின் மூலம் நான் வாக்களிக்கிேறன், நான்
உங்கள் ேகள்விகளுக்குப் பதில் ெசால்லமாட்ேடன்.
உங்களுக்கு ஆேலாசைன தரமாட்ேடன்! 32 நீங்கள்
ேவறு நாட்டினைரப்ேபான்று இருப்ேபாம் என்று
ெசால்கிறீர்கள். நீங்கள் பிற நாட்டினைரப்ேபான்று
வாழ்கிறீர்கள். நீங்கள் மரத்துண்டுகைளயும்
கல்ைலயும் (சிைலகள்) ேசவிக்கிறீர்கள்.’”

33 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “என்
உயிைரக்ெகாண்டு நான் வாக்களிக்கிேறன், நான்
உங்கைள ராஜாைவப்ேபான்று ஆள்ேவன். ஆனால்

நான் என் வல்லைம வாய்ந்த ைகைய உயர்த்தி
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் உங்களுக்கு
எதிரான எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்! 34

உங்கைள நான் சிதறடித்த நாடுகளிலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். நான் உங்கைள ஒன்று
ேசர்ப்ேபன். இந்நாடுகளிலிருந்து உங்கைள மீண்டும்
ெகாண்டு வருேவன். ஆனால், நான் எனது வல்லைம
வாய்ந்த கரத்ைத உங்களுக்கு எதிராக உயர்த்தி
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களுக்கு எதிரான
எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்! 35 நான் உங்கைள
முன்புேபால் வனாந்திரத்தில் வழிநடத்துேவன்.
ஆனால் இது மற்ற நாட்டினர் வாழும் இடம். நாம்
ேநருக்கு ேநராக நிற்ேபாம். நான் உங்கைள
நியாயந்தீர்ப்ேபன். 36 நான் எகிப்தின் அருகில் உள்ள
வனாந்திரத்தில் உங்கள் முன்ேனார்கைள
நியாயந்தீர்த்தது ேபான்று உங்கைள
நியாயந்தீர்ப்ேபன்” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

37 “நான் உடன்படிக்ைகயின் உங்கள்
குற்றங்கைள நியாயம் தீர்த்து தண்டிப்ேபன். 38 நான்
எனக்கு எதிராகத் திரும்பி பாவம் ெசய்தவர்கைள
விலக்குேவன். நான் அவர்கைள உங்கள்
தாய்நாட்டிலிருந்து விலக்குேவன். அவர்கள் மீண்டும்
இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு வரமாட்டார்கள். பிறகு,
நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்வீர்கள்.”

39 இப்ெபாழுது, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தினேர,
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “எவராவது தம் அசுத்த விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டுமானால், அவன் ேபாய்
ெதாழுதுெகாள்ளட்டும். ஆனால் பிறகு,
என்னிடமிருந்து ஆேலாசைன கிைடக்கும் என்று
எண்ண ேவண்டாம்! இனிேமலும் எனது நாமத்ைத
உங்கள் அன்பளிப்புகளாலும், உங்கள்
விக்கிரகங்களாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படுத்த முடியாது.”

40 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்:
“ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான மைலகளுக்கு
இஸ்ரேவலிலுள்ள உயரமான மைலயில் எனக்குச்
ேசைவ ெசய்ய வரேவண்டும்! இஸ்ரேவலின் எல்லா
வம்சத்தாருமாகிய அைனவரும் உங்கள் நிலத்தில்
(ேதசத்தில்) இருப்பீர்கள். என்னிடம் வந்து
ஆேலாசைன ேகட்கக்கூடிய இடம் அதுதான்.
நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு உங்கள் காணிக்ைககைள
எடுத்துக்ெகாண்டு வரேவண்டும். உங்கள்
விைளச்சலின் முதல் பகுதிைய அந்த இடத்திற்கு
நீங்கள் ெகாண்டு வரேவண்டும். உங்கள் பரிசுத்த
அன்பளிப்புகள் அைனத்ைதயும் அந்த இடத்திற்கு
நீங்கள் ெகாண்டு வரேவண்டும். 41 பிறகு நான்
உங்கள் பலிகளின் இனிய மணத்தால் பிரியமாய்
இருப்ேபன். நான் உங்கைளத் திரும்ப அைழத்து
வரும்ேபாது அது நிகழும். நான் உங்கைளப் பல
ேதசங்களில் சிதற அடித்திருந்ேதன். ஆனால் நான்
உங்கைளக் கூட்டிச் ேசர்ப்ேபன். நான் உங்கைள
எனது சிறப்புக்குரிய ஜனங்களாக மீண்டும்
ெசய்ேவன். அந்நாடுகள் எல்லாம் இதைனப்
பார்க்கும். 42 பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். நான் உங்கைள மீண்டும் இஸ்ரேவல்
நாட்டிற்குக் ெகாண்டுவரும்ேபாது இதைன
அறிவீர்கள். உங்கள் முற்பிதாக்களிடம் அந்த
நாட்ைடேய உங்களுக்குத் தருவதாக
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வாக்களித்திருந்ேதன். 43 அந்நாட்டில் உங்கைள
அசுத்தமாக்கிய நீங்கள் ெசய்த பாவங்கைள
நிைனப்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள் தீய வழிகளினிமித்தம்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவீர்கள். 44 இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாேர, நீங்கள் பல ெகட்டக் காரியங்கைளச்
ெசய்தீர்கள். அத்தீயக்காரியங்களால் நீங்கள்
அழிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ஆனால் எனது
நற்ெபயைரக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள உங்களுக்ேகற்ற
அத்தண்டைனகைள நான் தரவில்ைல. பிறகு நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள். எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.”

45 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 46 “மனுபுத்திரேன,
யூதாவின் ெதன் பகுதியிலுள்ள ெநேகைவப் பார்.
ெநேகவ் காட்டிற்கு எதிராகப் ேபசு. 47

ெநேகவ்காட்டிடம் ெசால், ‘கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகள். எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்: பார், உன் காட்டில் ெநருப்பிட
நான் தயாராக இருக்கிேறன். ெநருப்பானது எல்லா
பச்ைச மரங்கைளயும் எல்லா காய்ந்த மரங்கைளயும்
அழிக்கும். எரியும் ஜூவாைலைய
அைணக்கமுடியாது. ெதற்கிலிருந்து வடக்கு
வைரயுள்ள அைனத்து நிலமும் எரியும். 48 பிறகு
எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தராகிய நாேன ெநருப்பு
ைவத்ேதன் என அறிவார்கள். அந்ெநருப்பு
அைணக்கப்படாது!’”

49 பிறகு நான் (எேசக்கிேயல்) ெசான்ேனன், “ஓ,
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர! நான் இவற்ைறச்
ெசான்னால், பிறகு ஜனங்கள் நான் கைதகைள
மட்டும் ெசால்வதாக நிைனப்பார்கள். இது
உண்ைமயில் நிகழும் என்று அவர்கள்
நிைனக்கமாட்டார்கள்!”

எனேவ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எருசேலைம ேநாக்கிப்
பார். அதன் பரிசுத்தமான இடங்களுக்கு எதிராகப்
ேபசு. எனக்காக இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு எதிராகப்
ேபசு. 3 இஸ்ரேவல் நாட்டிடம் கூறு, ‘கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்; நான் உனக்கு எதிரானவன்!
நான் எனது வாைள அதன் உைறயிலிருந்து
எடுப்ேபன்! நல்லவர்கள் தீயவர்கள் ஆகிய எல்லா
ஜனங்கைளயும் உன்னிடமிருந்து விலக்குேவன். 4

நான் நல்ல ஜனங்கைளயும், தீய ஜனங்கைளயும்
உன்னிடமிருந்து துண்டிப்ேபன்! நான் எனது வாைள
அதன் உைறயிலிருந்து உருவி ெதற்கிலிருந்து
வடக்கு வைரயுள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
எதிராகப் பயன்படுத்துேவன். 5 பிறகு நாேன கர்த்தர்
என்பைத எல்லா ஜனங்களும் அறிந்துெகாள்வார்கள்.
நாேன எனது வாைள உைறயிலிருந்து
உருவியிருக்கிேறன் என்பைதயும்
அறிந்துெகாள்வார்கள். எனது வாள் தன் ேவைலைய
முடிக்கும்வைர தன் உைறக்குள் திரும்பப் ேபாகாது.’”

6 ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார், “மனுபுத்திரேன,
துக்கமான மனிதைனப்ேபான்று உைடந்த
உள்ளத்துடன் துக்க ஒலிகைள எழுப்பு. இத்துயர
ஒலிகைள ஜனங்களுக்கு முன்னால் எழுப்பு. 7 பிறகு
அவர்கள் உன்ைன ‘ஏன் இத்தைகய துக்க ஒலிகைள
எழுப்புகிறாய்’ எனக் ேகட்பார்கள். பிறகு நீ,
‘துக்கச்ெசய்தி வரப்ேபாகிறது, ஒவ்ெவாரு இதயமும்
பயத்தால் உருகப்ேபாகிறது, எல்லா ைககளும்

பலவீனமைடயப் ேபாகிறது. எல்லா ஆவியும்
ேசார்ந்துேபாகும். எல்லா முழங்கால்களும்
தண்ணீைரப்ேபான்று ஆகும்’ என்று
ெசால்லேவண்டும். பார், ெகட்ட ெசய்தி
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. இைவ எல்லாம் நிகழும்!”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்.

வாள் தயாராயிருக்கிறது
8 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 9 “மனுபுத்திரேன, எனக்காக
ஜனங்களிடம் ேபசு. இவற்ைறக் கூறு, ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘பார், ஒரு வாள், கூர்ைமயான வாள்,
அந்த வாள் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது.

10 வாள் ெகால்வதற்காகக்
கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இது மின்னைலப்ேபான்று பளிச்சிட

கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
என் மகேன, நான் உன்ைனத் தண்டிக்க வரும்
பிரம்பிடமிருந்து ஓடிவிட்டாய்.
அம்மரத்தடியால் தண்டிக்கப்படுவதற்கு நீ

மறுக்கிறாய்.
11 எனேவ, வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இப்ேபாது இதைனப் பயன்படுத்த முடியும்.
வாள் கூர்ைமயாகவும் பளபளப்பாகவும்
ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இப்ேபாது இது ெகாைலயாளியின் ைகயில்

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
12 “‘கதறியழு, கத்து, மனுபுத்திரேன! ஏெனன்றால்,
இந்த வாள் எனது ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரேவைல
ஆள்ேவார்களுக்கும் எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும்!
அந்த ஆள்ேவார்கள் ேபாைர விரும்பினார்கள்.
எனேவ, வாள் வரும்ேபாது அவர்கள் எனது
ஜனங்கேளாடு இருப்பார்கள்! எனேவ உனது
ெதாைடயிேல அடித்துக்ெகாண்டு, உன் துக்கத்ைதக்
காட்ட ஒலி எழுப்பு! 13 எெனன்றால், இது ஒரு
ேசாதைன அன்று! மரத்தடியால் தண்டிக்கப்பட நீ
மறுத்தாய் எனேவ, நான் உன்ைன ேவறு எதனால்
தண்டிக்க முடியும்? ஆம் வாளால்தான்’” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

14 ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன, உன்
ைககைளத் தட்டு.
எனக்காக ஜனங்களிடம் ேபசு.
இந்த வாள் கீேழ இரண்டு முைற வரட்டும்! மூன்று
முைற வரட்டும்.
இந்த வாள் ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்குரியது!
இந்த வாள் ெபருங் ெகாைலக்குரியது.
இந்த வாள் ஜனங்களுக்குள் ஊடுருவுமாறு

ெசருகப்பட்டிருக்கிறது.
15 அவர்களின் இதயங்கள் அச்சத்தால் உருகும்.
மிகுதியான ஜனங்கள் கீேழ விழுவார்கள்.
நகர வாசல்களில் இந்த வாள் பலைரக் ெகால்லும்.
ஆம் இந்த வாள் மின்னைலப்ேபான்று பளிச்சிடும்.
இது ஜனங்கைளக் ெகால்லத்

தீட்டப்பட்டிருக்கிறது!
16 வாேள, கூர்ைமயாக இரு!
வலது பக்கத்ைத ெவட்டு.
ேநராக ேமேல ெவட்டு.
இடது பக்கத்ைத ெவட்டு.
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22

உனது முைன ேதர்ந்ெதடுத்த இடங்களில் எல்லாம்
ேபா!

17 “பிறகு நானும் எனது ைககைளத் தட்டுேவன்.
என் ேகாபத்ைதக் காட்டுவைத நிறுத்துேவன்.
கர்த்தராகிய நான் ேபசிேனன்!”

எருசேலம் தண்டிக்கப்படுதல்
18 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 19 “மனுபுத்திரேன, பாபிேலானிய
ராஜாவின் வாள் இஸ்ரேவலுக்கு வரத்தக்கதாக
இரண்டு பாைதகைள வைரந்துக்ெகாள். இரண்டு
சாைலகளும் ஒேர ேதசத்திலிருந்து (பாபிேலான்) வர
ேவண்டும். சாைலயின் ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்ைப
எழுது. 20 அைடயாளத்ைதப் பயன்படுத்தி எந்த
வழியில் வாள் வருெமன்று காட்டு. ஒருவழி
அம்ேமானியரின் நகரமாகிய ரப்பாவுக்குக்
ெகாண்டுேபாகும். இன்ெனாரு வழி யூதாவில்
இருக்கிற பாதுகாக்கப்பட்ட நகரம் எருசேலமிற்கு
ெகாண்டுேபாகும்! 21 பாபிேலானிய ராஜா
தாக்குவதற்காகத் தான் ேபாக விரும்பும் வழிையத்
திட்டமிட்டிருக்கிறான் என்பைத இது காட்டும்.
பாபிேலான் ராஜா இரு வழிகளும் பிரிகிற இடத்திற்கு
வந்திருக்கிறான். பாபிேலான் ராஜா எதிர்காலத்ைத
அறிய மந்திர அைடயாளங்கைளப்
பயன்படுத்தியிருக்கிறான். அவன் சில அம்புகைள
ஆட்டினான். அவன் குடும்ப விக்கிரகங்களிடம்
ேகள்விகள் ேகட்டான். அவன் தான் ெகான்ற
விலங்கின் ஈரைலப் பார்த்தான்.

22 “அைடயாளமானது வலது பக்கமாக
எருசேலமிற்குப் ேபாகும் வழியில் ேபாகச் ெசால்லும்!
அவன் வாசைல இடிக்கும் எந்திரங்கைளக்
ெகாண்டுவர திட்டமிடுகிறான். அவன் கட்டைள
இடுவான். அவனது வீரர்கள் ெகால்லத்
ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள் ேபார் ஆரவாரத்ைதச்
ெசய்வார்கள். பிறகு அவர்கள் நகரத்ைதச் சுற்றி
சுவைரக் கட்டுவார்கள், மணசாைலகைள
அைமப்பார்கள். நகரத்ைதத் தாக்க அவர்கள்
மரக்ேகாபுரங்கைளக் கட்டுவார்கள். 23

அச்ெசயல்கைள ெவறும் பயனற்ற மந்திர
வித்ைதகளாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கருதினார்கள்.
அவர்கள் தங்களுக்குள் விசுவாசப் பிரமாணம்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் கர்த்தர் அவர்களது
பாவங்கைள நிைனப்பார்! பிறகு இஸ்ரேவலர்கள்
சிைற பிடிக்கப்படுவார்கள்.”

24 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர், இதைனக்
கூறுகிறார்: “நீ பல பாவங்கைளச் ெசய்திருக்கிறாய்.
உன் பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிகின்றன. நீ
குற்றவாளி என்பைத அைவ எனக்கு
நிைனப்பூட்டுகின்றன. எனேவ எதிரி தன் ைகயில்
உன்ைனப் பிடித்துக்ெகாள்வான். 25 இஸ்ரேவலின்
தீய தைலவனான நீ ெகால்லப்படுவாய். உன்
தண்டைனக் காலம் வந்திருக்கிறது. இங்ேக முடிவு
இருக்கிறது!”

26 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “உன் தைலப்பாைகைய எடு! உன்
கிரீடத்ைத எடுத்துவிடு. காலம் மாறி இருக்கிறது.
முக்கியமான தைலவர்கள் தாழ்த்தப்படுவார்கள்.
முக்கியமற்றவர்கள் தைலவர்கள் ஆவார்கள். 27

நான் அந்த நகரத்ைத முழுைமயாக அழிப்ேபன்!

ஆனால் சரியான மனிதன் புதிய ராஜா ஆகும்வைர
இது நிகழாது. பிறகு நான் அவைன (பாபிேலான்
ராஜாைவ) இந்நகரத்ைத ைவத்துக்
ெகாள்ளவிடுேவன்.”

அம்ேமானுக்கு எதிரான தீர்க்கதரிசனம்
28 ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன, எனக்காக
ஜனங்களிடம் கூறு, இவற்ைறச் ெசால், ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அம்ேமான் ஜனங்களிடமும்
அவர்களின் அவமானத்திற்குரிய ெபாய்த்
ேதவனிடமும் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்:
“‘பார், ஒரு வாள்!
வாள் உைறயிலிருந்து ெவளிேய உள்ளது.
வாள் கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்கிறது!
வாள் ெகாைல ெசய்யத் தயாராக இருக்கிறது.
இது மின்னைலப்ேபான்று ஒளிவிட

கூர்ைமயாக்கப்பட்டுள்ளது!
29 “‘உங்கள் தரிசனங்கள் பயனற்றைவ,
உங்கள் மந்திரம் உங்களுக்கு உதவாது. இது

ெபாய்களின் ெகாத்து மட்டுேம.
இவ்வாள் இப்ெபாழுது தீய மனிதர்களின்
ெதாண்ைடயில் உள்ளது.
அவர்கள் மரித்த உடல்களாக விைரவில்

ஆவார்கள்.
அவர்களின் ேநரம் வந்திருக்கிறது.
அவர்களின் தீைம முடிவைடயும் ேநரம்

வந்திருக்கிறது.

பாபிேலானுக்கு எதிரான தீர்க்கதரிசனம்
30 “‘உனது வாைள (பாபிேலான்) உைறயிேல
ேபாடு, பாபிேலாேன, நீ எந்த இடத்தில்
உருவாக்கப்பட்டாேயா, எந்த இடத்தில் பிறந்தாேயா
அங்ேக நான் உன்ைன நியாயந்தீர்ப்ேபன். 31 எனது
ேகாபத்ைத நான் உனக்கு எதிராகக் ெகாட்டுேவன்.
எனது ேகாபம் உன்ைன ஒரு சூடான
காற்ைறப்ேபான்று அழிக்கும். நான் உன்ைனத் தீய
மனிதர்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன். அவர்கள்
ஜனங்கைளக் ெகால்வதில் திறைம உைடயவர்கள்.
32 நீங்கள் ெநருப்புக்கான எண்ெணையப்
ேபான்றவர்கள். உங்கள் இரத்தம் பூமியின்
ஆழம்வைர பாயும். ஜனங்கள் உன்ைன மீண்டும்
நிைனக்கமாட்டார்கள். கர்த்தராகிய நான்
ேபசிேனன்!’”

எேசக்கிேயல் எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபசுகிறான்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, நீ நியாயம் தீர்ப்பாயா?
ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்ைத (எருசேலம்)
நியாயம்தீர்ப்பாயா? நீ அவளிடம் அவள் ெசய்த
அருவருப்புகைள எல்லாம் ெசால்வாயா? 3 நீ
கூறேவண்டும், ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: இந்நகரம்
ெகாைலக்காரர்களால் நிைறந்திருக்கிறது. எனேவ
அவளது தண்டைனக் காலம் வந்திருக்கிறது. அவள்
தனக்குள் அசுத்த விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தாள்.
அைவ அவைள தீட்டுப்படுத்தின.

4 “‘எருசேலம் ஜனங்கேள, நீங்கள் பல
ஜனங்கைளக் ெகான்றீர்கள், நீங்கள் அசுத்த
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விக்கிரகங்கைளச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள்
குற்றவாளிகள், தண்டைனக் காலம் வந்திருக்கிறது.
உங்கள் முடிவு வந்திருக்கிறது. மற்ற நாடுகள்
உங்கைளக் ேகலிெசய்கின்றன. அந்நாடுகள்
உங்கைளப் பார்த்துச் சிரிக்கின்றன. 5

ெதாைலவிலும் அருகிலும் உள்ள ஜனங்கள்
உங்கைளக் ேகலிெசய்கின்றனர். நீங்கள் உங்கள்
ெபயர்கைள அழித்தீர்கள். நீங்கள் உரத்த சிரிப்ைபக்
ேகட்க முடியும்.

6 “‘பாருங்கள்! எருசேலமில் எல்லா
ஆள்ேவார்களும் தம்ைமப் பலப்படுத்தினர். எனேவ,
அவர்கள் மற்ற ஜனங்கைளக் ெகால்லமுடியும். 7

எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாைர
மதிப்பதில்ைல. அந்நகரத்தில் அவர்கள் அயல்
நாட்டினைரத் துன்புறுத்தினார்கள். அந்த இடத்தில்
அவர்கள் அநாைதகைளயும் விதைவகைளயும்
ஏமாற்றினார்கள். 8 நீங்கள் என் பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைள ெவறுக்கிறீர்கள். எனது சிறப்பிற்குரிய
ஓய்வு நாட்கைள நீங்கள் முக்கியமற்றைவயாகக்
கருதினீர்கள். 9 எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் மற்ற
ஜனங்கைளப்பற்றிப் ெபாய் ெசால்கிறார்கள்.
அவர்கள் அப்பாவி ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்காக
இவ்வாறு ெசய்கின்றனர். ஜனங்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள மைலகளுக்குப்
ேபாகிறார்கள். பிறகு அவர்களின் ஐக்கிய உணைவ
உண்ண எருசேலமிற்கு வருகிறார்கள்.

“‘எருசேலமில், ஜனங்கள் பல பாலின உறவு
பாவங்கைளச் ெசய்கின்றனர். 10 எருசேலமில்
ஜனங்கள் தம் தந்ைதயின் மைனவிேயாடு பாலின
உறவு ெகாள்கின்றனர். எருசேலமில் ஆண்கள்
ெபண்களின் மாதவிலக்கு நாட்களிலும் பலவந்தமாக
பாலின உறவுெகாள்கின்றனர். 11 ஒருவன்
அருவருக்கத்தக்க இப்பாவத்ைத தன் அயலானின்
மைனவிேயாேடேய ெசய்கிறான். இன்ெனாருவன்
தன் ெசாந்த மருமகளிடேம பாலின உறவுெகாண்டு
அவைளத் தீட்டுப்படுத்துகிறான். இன்ெனாருவன் தன்
தந்ைதக்குப் பிறந்த குமாரத்திைய தன் ெசாந்த
சேகாதரிையக் கற்பழிக்கிறான். 12 எருசேலமில்,
நீங்கள் ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்குப் பணம்
ெபறுகிறீர்கள். நீங்கள் கடன் ெகாடுத்து அவற்றுக்கு
வட்டி வசூலிக்கிறீர்கள். நீங்கள் சிறிது பணம்
ெபறுவதற்காக உங்கள் நண்பர்கைள
ஏமாற்றுகிறீர்கள். நீங்கள் என்ைன
மறந்திருக்கிறீர்கள்.’ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்.”

13 ேதவன் ெசான்னார்: “‘இப்ேபாது பார்! நான்
எனது ைகைய நீட்டி உன்ைனத் தடுக்கிேறன். நீ
ஜனங்கைள ஏமாற்றியதற்கும் ெகான்றதற்கும் நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். 14 பிறகு ைதரியமாக
இருப்பாயா? நான் உன்ைனத் தண்டிக்க வரும்
காலத்தில் நீ பலமுைடயவனாக இருப்பாயா?
இல்ைல! நாேன கர்த்தர், நான் ேபசியிருக்கிேறன்!
நான் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்ேவன். 15 நான்
உங்கைளப் பலநாடுகளில் சிதறடிப்ேபன். நீங்கள்
பலநாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி நான் உங்கைளப்
பலவந்தப்படுத்துேவன். இந்நகரிலுள்ள
தீட்டானைவகைள நான் முழுவதுமாக அழிப்ேபன்.
16 ஆனால் எருசேலேம, நீ தீட்டாவாய். இைவ
எல்லாம் நிகழ்வைத மற்ற நாடுகள் எல்லாம்

பார்க்கும். பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அறிவாய்.’”

இஸ்ரேவல் பயனற்ற ெபாருள் ேபாலாகிறது
17 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 18 “மனுபுத்திரேன, பித்தைள,
தகரம், இரும்பு, ஈயம் ஆகியவற்ைற ெவள்ளிேயாடு
ஒப்பிடும்ேபாது அைவ பயன் குைறந்தைவ.
ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த ெநருப்பிேல
ேபாடுவார்கள். ெவள்ளி உருகிய பின் அதிலுள்ள
அசுத்தத்ைத ேவைலக்காரர்கள் நீக்குவார்கள்.
இஸ்ரேவல் நாடு அந்த உதவாத மீதியான அழுக்ைகப்
ேபாலாயிற்று. 19 எனேவ எனது ஆண்டவரும்
கர்த்தருமானவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: ‘நீங்கள்
எல்ேலாரும் பயனற்றவர்களாவீர்கள். நான்
உங்கைள எருசேலமிற்குள் கூட்டிச் ேசர்ப்ேபன். 20

ேவைலக்காரர்கள் ெவள்ளி, பித்தைள, இரும்பு, ஈயம்
ேபான்றவற்ைற ெநருப்பிேல ேபாடுவார்கள். அது
ெவப்பம் அைடய காற்ைற ஊதுவார்கள். பிறகு அந்த
உேலாகங்கள் உருக ஆரம்பிக்கும். அதுேபாலேவ,
நான் உங்கைள என் ெநருப்பில்ேபாட்டு
உருகைவப்ேபன். அந்ெநருப்புதான் என் ேகாபம். 21

நான் உன்ைன அந்ெநருப்பில் ேபாடுேவன். என்
ேகாபத்தீயில் காற்று ஊதுேவன். நீ உருகத்
ெதாடங்குவாய். 22 ெவள்ளி ெநருப்பில் உருகும்.
ேவைலக்காரர்கள் ெவள்ளிைய மட்டும் தனிேய
ஊற்றி அதைனக் காப்பாற்றுவார்கள். அது ேபாலேவ
நகரில் நீ உருகுவாய். பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிவாய். அேதாடு என் ேகாபத்ைத உனக்கு எதிராக
ஊற்றியைதயும் நீ அறிவாய்.’”

எேசக்கிேயல் எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபசியது
23 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 24 “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவலிடம் ேபசு. அவள் பரிசுத்தமாக இல்ைல
என்பைதக் கூறு. அந்நாட்டின் மீது நான் ேகாபமாக
இருக்கிேறன். எனேவ அந்நாடு அதன் மைழையப்
ெபறவில்ைல. 25 எருசேலமில் உள்ள
தீர்க்கதரிசிகள் பாவத் திட்டங்கைள இடுகிறார்கள்.
அவர்கள் சிங்கத்ைதப் ேபான்றவர்கள். அது தான்
பிடித்த விலங்ைகத் தின்னத் ெதாடங்கும்ேபாது
ெகர்ச்சிக்கும். அத்தீர்க்கதரிசிகள் பலரது வாழ்ைவ
அழித்திருக்கின்றனர். அவர்கள் பல விைலமதிப்புள்ள
ெபாருட்கைள எடுத்திருக்கின்றனர். எருசேலமில்
பல ெபண்கள் விதைவயாவதற்குக் காரணமாக
இருந்திருக்கின்றனர்.

26 “ஆசாரியர்கள் உண்ைமயில் எனது
ேபாதைனகைள சிைதத்துவிட்டனர். எனது
பரிசுத்தமானவற்ைற அவர்கள் சரியாக
ைவத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. அவற்ைற அவர்கள்
முக்கியமானதாகக் காண்பிப்பதில்ைல.
பரிசுத்தமானவற்ைற பரிசுத்தமற்றைவேபான்று
நடத்துகிறார்கள். அவர்கள் சுத்தமானவற்ைறச்
சுத்தமற்றவற்ைறப்ேபால் நடத்துகிறார்கள். அவர்கள்
ஜனங்களுக்கு இைதப்பற்றி கற்றுத் தரவில்ைல.
எனது சிறப்புக்குரிய ஓய்வு நாட்களுக்கு மதிப்பு
மறுக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ைன
முக்கியமற்றவராக நடத்தினார்கள்.
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27 “எருசேலமில் தைலவர்கள் எல்லாம் தான்
பிடித்த இைரையத் தின்கிற ஓநாய்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அத்தைலவர்கள் ெசல்வம்
ெபறுவதற்காக ஜனங்கைளப் பிடித்துக்
ெகால்கின்றனர்.

28 “தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்கைள எச்சரிப்பதில்ைல.
அவர்கள் உண்ைமைய மூடினார்கள். அவர்கள் சுவர்
கட்டத்ெதரியாத ேவைலக்காரர்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் துவாரங்களில் சாந்ைத
மட்டும் பூசுகிறவர்கள். அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டும்
ேபசுகிறார்கள். அவர்கள் எதிர்காலத்ைத
அறிந்துெகாள்ள மந்திரத்ைதப்
பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள், ‘எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்’ என்று
ெசால்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ெபாய்கைள
மட்டும் ெசால்கிறார்கள். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
ேபசவில்ைல!

29 “ெபாது ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர்
பயன்படுத்திக்ெகாள்கிறார்கள். ஒருவைர ஒருவர்
ஏமாற்றுகிறார்கள்: ஒருவைர ஒருவர் திருடுகின்றனர்.
அவர்கள் ஏைழகைளயும் ஆதரவற்றவர்கைளயும்
பிச்ைசக்காரர்கைளயும் தங்கள்
உபேயாகத்திற்காகப் பயன்படுத்திக்ெகாள்கின்றனர்.
அவர்கள் அந்நிய நாட்டவைர ஏமாற்றுகின்றனர்,
அவர்களுக்கு எதிராக எந்த நியாயமும் இல்ைல
என்பதுேபான்று நடந்து ெகாள்கின்றனர்!

30 “நான் ஜனங்களிடம் அவர்களது வாழ்க்ைகைய
மாற்றும்படியும் நாட்ைடக் காப்பாற்றும்படியும்
ேகட்ேடன். நான் ஜனங்களிடம் சுவைர
இைணக்கும்படி ேகட்ேடன். அவர்கள் திறப்புகளில்
நின்று பைகவருடன் சண்ைடயிட்டு நகைரக்
காப்பாற்றேவண்டும் என்று விரும்பிேனன். ஆனால்
எவரும் உதவிக்கு வரவில்ைல! 31 எனேவ, நான் என்
ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான் அவர்கைள
முழுைமயாக அழிப்ேபன். அவர்கள் ெசய்திருக்கிற
தீயைவகளுக்காக நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
இெதல்லாம் அவர்களுைடய தவறு!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, சமாரியா மற்றும்
எருசேலம் பற்றிய இந்தக் கைதையக் ேகள். இரண்டு
சேகாதரிகள் இருந்தனர். அவர்கள் ஒேர தாயின்
குமாரத்திகள். 3 அவர்கள் இளைமயாக
இருக்கும்ேபாேத எகிப்தில் ேவசிகள் ஆனார்கள்,
எகிப்தில் அவர்கள் முதலில் ேவசித்தனம் ெசய்தனர்.
ஆண்கள் தம் மார்புகைளத் ெதாடவும் வருடவும்
அனுமதித்தனர். 4 மூத்தவளின் ெபயர் அேகாலாள்;
அவள் தங்ைகயின் ெபயர் அேகாலிபாள். அந்தச்
சேகாதரிகள் எனது மைனவிகள் ஆனார்கள்.
எங்களுக்குப் பிள்ைளகள் இருந்தனர். (அேகாலாள்
உண்ைமயில் சமாரியா. அேகாலிபாள் உண்ைமயில்
எருசேலம்).

5 “பிறகு அேகாலாள் எனக்கு நம்பிக்ைகயற்றவள்
ஆனாள். அவள் ேவசிையப்ேபான்று வாழத்
ெதாடங்கினாள். அவள் தனது ேநசர்கைள விரும்பத்
ெதாடங்கினாள். அவள் அசீரிய பைடவீரர்கைள 6

அவர்களது நீல வண்ணச் சீருைடயில் பார்த்தாள்.
அவர்கள் குதிைரேமல் சவாரி ெசய்கிற விரும்பத்தக்க
இளம் வீரர்கள். அவர்கள் தைலவர்களாகவும்

அதிகாரிகளாகவும் இருந்தனர். 7 அேகாலாள்
அவர்கள் அைனவருக்கும் தன்ைனேய ெகாடுத்தாள்.
அவர்கள் அைனவரும் அசீரியப் பைடயில்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட வீரர்கள். அவள் அவர்கள்
அைனவைரயும் விரும்பினாள். அவள் அவர்களது
தீட்டான சிைலகேளாடு ேசர்ந்து தீட்டானாள். 8

இேதாடுகூட, அவள் எகிப்து மீதுெகாண்ட ேநசம்
ேமாகத்ைதயும் நிறுத்தவில்ைல. அவள் இளைமயாக
இருந்தேபாது எகிப்து அவேளாடு ேநசம் ெசய்தது.
அவளது இளம் மார்பகங்கைளத் ெதாட்ட முதல்
ேநசன் எகிப்துதான். எகிப்து தனது உண்ைமயற்ற
ேநசத்ைத அவள் மீது ஊற்றியது. 9 எனேவ நான்
அவைள ேநசர்கள் ைவத்துக்ெகாள்ளும்படி
விட்டுவிட்ேடன். அவள் அசீரியாைவ விரும்பினாள்.
எனேவ, நான் அவைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
10 அவர்கள் அவைளக் கற்பழித்தனர். அவளது
குழந்ைதகைள எடுத்தனர். அவர்கள் அவைளக்
கடுைமயாகத் தண்டித்தனர். அவைள வாளால்
ெகான்றனர். ெபண்கள் இன்றும் அவைளப்பற்றிப்
ேபசுகிறார்கள்.

11 “அவளது இைளய சேகாதரி அேகாலிபாள்
இைவ எல்லாம் நடப்பைதப் பார்த்தாள். ஆனாலும்
அவள் தன் அக்காைவவிட மிகுதியாகப்
பாவங்கைளச் ெசய்தாள்! அவள் அேகாலாைளவிட
மிகவும் நம்பிக்ைகயற்றவள் ஆனாள், 12 அவள்
அசீரியத் தைலவர்கைளயும், அதிகாரிகைளயும்
விரும்பினாள். அவள் நீலவண்ணச் சீருைடயில்
குதிைரயில் சவாரி ெசய்துவரும் இளம் வீரர்கைள
விரும்பினாள். அவர்கள் அைனவரும் விரும்பத்தக்க
இளம் ஆண்கள். 13 அவர்கள் இருவரும் அேத
தவறால் தம் வாழ்ைவ தீட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டைத
நான் பார்த்ேதன்.

14 “அேகாலிபாள் தன் ேசாரத்ைதத்
ெதாடர்ந்தாள். பாபிேலானில், சுவரில் ஆண்கள்
உருவம் ெசதுக்கப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்தாள். அைவ
சிவப்புச் சீருைட அணிந்த கல்ேதயரின் உருவங்கள்.
15 அவர்கள் தம் இடுப்ைபச்சுற்றி கச்ைச
அணிந்திருந்தனர். தைலயில் நீண்ட தைலப் பாைக
அணிந்தனர். அவர்கள் அைனவரும்
ேதேராட்டிகைளப்ேபான்று காட்சி தந்தனர்.
அவர்கள் அைனவரும் பாபிேலானில் பிறந்தவர்களின்
சாயலில் இருந்தனர். 16 அேகாலிபாள் அவர்கைள
விரும்பினாள். அதனால் அவள் தூதர்கைள
கல்ேதயாவுக்கு அவர்களிடம் அனுப்பினாள். 17

எனேவ பாபிேலானியர்கள் அவளது ேநசம்
படுக்ைகக்கு வந்து அவேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டனர். அவர்கள் அவைளப் பயன்படுத்தி
மிகவும் தீட்டுப்படுத்தியதினால் அவள் அவர்கள் ேமல்
ெவறுப்பைடந்தாள்!

18 “அேகாலிபாள் இவ்வாறு என்னிடம்
விசுவாசமற்றவளாக இருந்தைத யாவரும்
காணும்படிச் ெசய்தாள். பலர் அவளது
நிர்வாணத்ைத அனுபவிக்கும்படி அனுமதித்தாள்.
நான் அவளது அக்காேளாடு ெவறுப்பைடந்ததுேபால
அவேளாடும் ெவறுப்பைடந்ேதன். 19 மீண்டும்,
மீண்டும் அேகாலிபாள் எனக்குத் துேராகம்
ெசய்தாள். பிறகு அவள் தான் இளம்ெபண்ணாக
எகிப்தில் இருந்தெபாழுது நடந்த ேவசித்தனத்ைத
நிைனவுபடுத்திக்ெகாண்டாள். 20 கழுைதக்
குறிகள்ேபான்ற தன் ேநசர்களின் ஆண் குறிகள்
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மீதும், குதிைரகளினுைடயைதப்ேபான்ற தன்
ேநசர்களின் விந்துப் ெபருக்கின் மீதும் தனக்கிருந்த
ஆைசைய அவள் நிைனத்துக்ெகாண்டாள்.

21 “அேகாலிபாேள, நீ உன் இளைமையப்பற்றி
கனவு கண்டுெகாண்டிருக்கிறாய். அக்காலத்தில் உன்
ேநசர்கள் உன் மார்பகங்கைளத் ெதாட்டு
வருடினார்கள். 22 எனேவ, அேகாலிபாேள, எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: ‘நீ
உன் ேநசர்கள்ேமல் ெவறுப்பைடந்தாய், ஆனால்
நான் இங்கு உன் ேநசர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கள் உன்ைன முற்றுைகயிடுவார்கள். 23 நான்
பாபிேலானில் உள்ள அைனத்து ஆண்கைளயும்
குறிப்பாகக் கல்ேதயர்கைளயும் அைழப்ேபன். நான்
ேபேகாடு, ேசாவா, ேகாவா ஆகிய ேதசங்களில்
உள்ளவர்கைளயும் அைழப்ேபன். நான் அசீரியாவில்
உள்ள ஆண்கைளயும் அைழப்ேபன். நான்
அைனத்துத் தைலவர்கைளயும் அதிகாரிகைளயும்
அைழப்ேபன். அவர்கள் எல்ேலாரும் குதிைர மீது
சவாரிெசய்யும் விரும்பத்தக்க இளம் ஆண்கள்,
அதிகாரிகள், ேசனாதிபதிகள், ேமலும் முக்கிய
நபர்களாகவும் இருந்தனர். 24 அந்த ஆண்களின்
கூட்டம் உன்னிடம் வரும். அவர்கள் தமது
இரதங்களிலும் குதிைரகளிலும் ஏறி வருவார்கள்.
அவர்கள் எண்ணிக்ைகயில் மிகுதியாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் தமது ஈட்டிகள்,
ேகடயங்கள், தைலக்கவசங்கள் ஆகியவற்ைற
அணிந்திருப்பார்கள். அவர்கள் உன்ைனச் சுற்றி
நிற்பார்கள். நான் அவர்களிடம் நீ எனக்குச்
ெசய்திருந்தைதச் ெசால்ேவன். அவர்கள் தம்
ெசாந்த முைறயிேலேய உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள்.
25 நான் எவ்வளவு ெபாறாைமயுள்ளவன் என்பைத
உனக்குக் காட்டுேவன். அவர்கள் மிகவும்
ேகாபம்ெகாண்டு உன்ைனத் துன்புறுத்துவார்கள்.
அவர்கள் உனது மூக்ைகயும் காதுகைளயும்
ெவட்டுவார்கள். அவர்கள் வாைளப் பயன்படுத்தி
உன்ைனக் ெகால்லுவார்கள். பிறகு உனது
பிள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். பிறகு
விடுபட்டுள்ள உனக்குரியவற்ைற எரிப்பார்கள். 26

அவர்கள் உனக்குரிய ெமல்லிய ஆைடகைளயும்
நைககைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். 27 நான்
உனது எகிப்ேதாடுள்ள ேவசித்தனம் பற்றிய கனைவ
நிறுத்துேவன். அவற்ைற நீ மீண்டும் ேதடமாட்டாய்.
அவர்கைள மீண்டும் நீ நிைனக்கமாட்டாய்!’”

28 எனது கார்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நீ ெவறுக்கிற ஆண்களிடம் நான்
உன்ைனக் ெகாடுக்கிேறன். நீ அருவருப்பைடந்த
ஆண்களிடம் நான் உன்ைனக் ெகாடுக்கிேறன். 29

அவர்கள் உன்ைன எவ்வளவு தூரம் ெவறுக்கிறார்கள்
என்பைதக் காட்டுவார்கள். அவர்கள் உன்
உைழப்பின் பலைன எல்லாம் எடுத்துக்
ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன்ைன ெவறுைமயாகவும்
நிர்வாணமாகவும் விட்டுவிடுவார்கள். ஜனங்கள் உன்
பாவங்கைளத் ெதளிவாகக் காண்பார்கள். அவர்கள்,
நீ ேவசிையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டைதயும்
ெகட்ட கனவுகள் கண்டைதயும் காண்பார்கள். 30 நீ
என்ைன விட்டுவிட்டு மற்ற நாடுகைளத்
துரத்திக்ெகாண்டு ேபானேபாது அப்பாவங்கைளச்
ெசய்தாய். அவர்களது அசுத்த விக்கிரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது
அப்பாவங்கைளச் ெசய்தாய். அவற்றினால் நீ

உன்ைனேய தீட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டாய். 31 நீ உன்
அக்காைவப் பின்பற்றி அவைளப்ேபான்று வாழ்ந்தாய்.
நீேய அவளுைடய விஷக் ேகாப்ைபைய எடுத்து
உனது ைககளில் பிடித்துக்ெகாண்டாய். உனது
தண்டைனக்கு நீேய காரணம் ஆனாய்.” 32 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“நீ உன் சேகாதரியின் விஷக் ேகாப்ைபைய
குடிப்பாய்.
இது உயரமும் அகலமும்ெகாண்ட விஷக்

ேகாப்ைப.
அக்ேகாப்ைபயில் மிகுதியான விஷம் (தண்டைன)
உள்ளது.
ஜனங்கள் உன்ைனப் பார்த்துச் சிரித்துக்

ேகலிெசய்வார்கள்.
33 நீ ஒரு குடிகாரைனப்ேபான்று தடுமாறுவாய்.
நீ மிகவும் சஞ்சலம் அைடவாய்.
அது அழிவும் பாழ்க்கடிப்பும் உள்ள ேகாப்ைப.
இது உன் சேகாதரி குடித்த ேகாப்ைபையப்

(தண்டைன) ேபான்றது.
34 அக்ேகாப்ைபயிலுள்ள விஷத்ைத நீ குடிப்பாய்.
அதிலுள்ள கைடசி ெசாட்ைடயும் நீ குடிப்பாய்.
நீ அந்தக் ேகாப்ைபைய எறிந்து துண்டு
துண்டாக்குவாய்.
நீ ேவதைனயினால் உன் மார்பகங்கைளக்

கிழிப்பாய்.
இைவ நிகழும், ஏெனன்றால், நாேன ஆண்டவரும்
கர்த்தருமாய் இருக்கிேறன்.
நான் இவற்ைறக் கூறிேனன்.
35 “எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்: ‘எருசேலேம, என்ைன மறந்து
விட்டாய். நீ என்ைன தூர எறிந்துவிட்டு என்ைன
விட்டுப் ேபாய்விட்டாய். எனேவ இப்ேபாது என்ைன
விட்டு விலகியதற்காக நீ துன்பப்படேவண்டும்.
ேவசிையப்ேபான்று வாழ்கிறாய். உனது ெகட்ட
கனவுகளுக்காகவும் உன் ேவசித்தனங்களுக்காகவும்
நீ துன்பப்பட ேவண்டும்.’”

அேகாலாள், அேகாலிபாள் ஆகிேயாருக்கு எதிரான
நியாயத்தீர்ப்பு

36 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்னிடம்
ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன, அேகாலாைவயும்
அேகாலிபாைளயும் நியாயம்தீர்க்கப்ேபாகிறாயா?
அவர்கள் ெசய்திருக்கிற அருவருப்பான
ெசயல்கைளப்பற்றி அவர்களிடம் கூறு, 37 அவர்கள்
விபச்சாரமாகிய பாவத்ைதச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெகாைலக் குற்றவாளிகள். அவர்கள்
ேவசிகைளப்ேபான்று நடந்துெகாண்டனர். அவர்கள்
அசுத்த விக்கிரகங்களுக்காக என்ைன
விட்டுவிட்டனர். அவர்கள் என் மூலம்
குழந்ைதகைளப் ெபற்றனர். ஆனால் அவர்கைளக்
கட்டாயப்படுத்தி தீக்குள்ளாக்கி அந்த அசுத்த
விக்கிரகங்களுக்கு ேபாஜனப்பலியாகக்
ெகாடுத்தனர். 38 ேமலும் அவர்கள் என்னுைடய
ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தி என் சிறப்பான ஓய்வு
நாட்கைள முக்கியமற்றதாக நடத்தினார்கள். 39

அவர்கள் தம் விக்கிரகங்களுக்காகக்
குழந்ைதகைளக் ெகான்றார்கள். அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான இடத்திற்குச் ெசன்று அவற்ைறயும்
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அருவருப்பானதாக ஆக்கினார்கள்! அவர்கள்
இதைன என் ஆலயத்திற்குள் ெசய்தார்கள்!

40 “அவர்கள் ெதாைலதூர நாடுகளிலிருந்து
ஆண்கைள அைழக்க அனுப்பியிருந்தனர். நீ
இம்மனிதர்களிடம் தூதுவைன அனுப்பினாய்.
அம்மனிதர்கள் உன்ைனப் பார்க்க வந்தனர்.
அவர்களுக்காக நீ குளித்தாய். கண்ணுக்கு ைம
தீட்டினாய். நைககைள அணிந்துெகாண்டாய். 41 நீ
அழகான படுக்ைகயில் அமர்ந்து அதனருகில்
ேமைசையப்ேபாட்டாய். எனது
வாசைனப்ெபாருட்கைளயும் எனது எண்ெணையயும்
ேமைசேமல் ைவத்தாய்.

42 “எருசேலமில் உள்ள சத்தம் விருந்துண்ணும்
ஒரு கும்பலின் இைரச்சைலப்ேபான்று ேகட்டது. பல
மனிதர்கள் விருந்துக்கு வந்தனர். அவர்கள்
வனாந்தரத்திலிருந்து வந்ததுேபான்று ஏற்ெகனேவ
குடித்திருந்தனர். அவர்கள் அப்ெபண்களுக்கு
ைகவைளகைளயும் கிரீடங்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.
43 பிறகு நான் விபச்சாரத்தால் கைளத்துப் பழுதான
ஒரு ெபண்ணிடம் ேபசிேனன். நான் அவளிடம்,
‘அவர்கள் உன்ேனாடும் நீ அவர்கேளாடும் ெதாடர்ந்து
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்வீர்களா?’ என்று
ேகட்ேடன். 44 ஆனால் அவர்கள் ேவசிகளிடம்
ேபாவதுேபான்று அவேளாடு
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆம், அவர்கள்
மீண்டும், மீண்டும் அந்த முைறேகடான ெபண்களான
அேகாலாளிடமும் அேகாலிபாளிடமும் ேபானார்கள்.

45 “ஆனால் நல்லவர்கள் அவர்கைளக்
குற்றவாளியாக நியாயந்தீர்ப்பார்கள். அவர்கள்
அப்ெபண்கைள அவர்களது விபச்சாரம் மற்றும்
ெகாைல பாவங்களுக்காக நியாயந்தீர்ப்பார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் அேகாலாளிடமும்
அேகாலிபாளிடமும் விபச்சாரப் பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்களால் ெகால்லப்பட்டவர்களின் இரத்தம்
அவர்களது ைகயில் இன்னும் இருக்கிறது.”

46 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்: “ஜனங்கைள ஒன்று ேசருங்கள். அந்த
ஜனங்கள் அேகாலாைவயும் அேகாலிபாைளயும்
தண்டிக்க அனுமதியுங்கள். அந்த ஜனங்கள் குழு
இரண்டு ெபண்கைளயும் தண்டித்துக் ேகலி ேபசும்.
47 பிறகு அந்த ஜனங்கள் குழு அவர்கள் மீது கல்ைல
வீசிக் ெகால்லும், பிறகு அவர்கள் தம் வாள்களால்
அப்ெபண்கைளத் துண்டுகளாக்குவார்கள். அவர்கள்
அப்ெபண்களின் பிள்ைளகைளயும் ெகால்வார்கள்.
அவர்களின் வீடுகைளயும் எரிப்பார்கள். 48

இப்படியாக, நான் இந்நாட்டில் உள்ள
அவமானத்ைதப் ேபாக்குேவன். நீங்கள் ெசய்தது
ேபான்ற அவமானகரமான ெசய்ைககைளச்
ெசய்யேவண்டாம் என்று எல்லாப் ெபண்களும்
எச்சரிக்கப்படுவார்கள். 49 நீங்கள் ெசய்த
முைறேகடான ெசயல்களுக்காக அவர்கள்
உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். நீங்கள் உங்கள் அசுத்த
விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டதற்காக
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். பிறகு நாேன கர்த்தரும்
ஆண்டவருமாயிருக்கிேறன் என்றும் நீங்கள்
அறிவீர்கள்.”

பாைனயும் இைறச்சியும்

எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய
வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. இது
சிைறப்பட்ட ஒன்பதாம் ஆண்டின் பத்தாம்

மாதத்தின் (டிசம்பர்) பத்தாம் நாளில் நடந்தது, அவர்
ெசான்னார்: 2 “மனுபுத்திரேன, இந்த நாளின்
ேததிையயும் இந்தக் குறிப்ைபயும் நீ எழுதிைவ.
‘இந்த நாளில் பாபிேலான் ராஜாவின் பைட
எருசேலைம முற்றுைகயிட்டது.’ 3 இந்தக்
கைதையக் கீழ்ப்படிய மறுக்கும் குடும்பத்தாரிடம்
(இஸ்ரேவல்) கூறு. அவர்களிடம் இவற்ைறக் கூறு,
‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இதைனக்
கூறுகிறார்:
“‘பாத்திரத்ைத அடுப்பிேல ைவ,
பாத்திரத்ைத ைவத்து அதில் தண்ணீைர ஊற்று.

4 அதில் இைறச்சித் துண்டுகைளப் ேபாடு.
ெதாைட மற்றும் ேதாள்களில் உள்ள நல்ல

கறிகைளப் ேபாடு,
நல்ல எலும்புகளாலும் பாத்திரத்ைத நிரப்பு.

5 மந்ைதயில் நல்ல ஆடுகைள பயன்படுத்து,
பாத்திரத்திற்குக் கீேழ விறகுகைள அடுக்கு,
இைறச்சித் துண்டுகைளக் ெகாதிக்க ைவ.
எலும்புகளும் ேவகும்வைர ெபாங்கக் காய்ச்சு!

6 “‘எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
இது எருசேலமிற்குக் ேகடாகும்.
ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்திற்கு இது

ேகடாகும்.
எருசேலம் துரு ஏறிய ஒரு பாத்திரத்ைதப்
ேபான்றது.
அத்துரு நீக்க முடியாதது!
அப்பாத்திரம் சுத்தமானதாக இல்ைல,
எனேவ நீ அப்பாத்திரத்திலுள்ள எல்லாக் கறித்

துண்டுகைளயும் ெவளிேய எடுத்துப் ேபாடேவண்டும்!
அக்ெகட்டுப்ேபான இைறச்சியில் ஆசாரியர்கள்

எைதயும் ேதர்ந்ெதடுக்க, தின்ன
அனுமதிக்கேவண்டாம்.

7 எருசேலம் துருேவாடுள்ள பாத்திரத்ைதப்
ேபான்றது.
ஏெனன்றால் ெகாைலகளினால் ஏற்பட்ட இரத்தம்

இன்னும் உள்ளது!
அவள் ெவறும் பாைறயில் இரத்தத்ைதப்
ேபாட்டாள்!
அவள் இரத்தத்ைத நிலத்தில் ஊற்றி அைதப்

புழுதியினால் மூடவில்ைல.
8 நான் அவள் இரத்தத்ைத ெவறும் பாைறயில்
ைவத்ேதன்.
எனேவ இது மைறக்கப்படாது.
நான் இதைனச் ெசய்ேதன், எனேவ ஜனங்கள்
ேகாபப்படுவார்கள்,
அப்பாவி ஜனங்கைளக் ெகான்றதற்காக அவைளத்

தண்டிப்பார்கள்.’”
9 “‘எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
ெகாைலக்காரர்கள் நிைறந்த இந்நகரத்துக்கு இது
ேகடாகும்!
நான் ெநருப்புக்காக நிைறய விறகுகைள

அடுக்குேவன்.
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10 பாத்திரத்திற்குக் கீேழ நிைறய விறகுகைள
அடுக்கு.
ெநருப்பு ைவ,
இைறச்சிைய நன்றாக ேவகைவ!
மசாலாைவக் கலந்து ைவ.
எலும்புகைளயும் எரித்துவிடு!

11 பிறகு பாத்திரத்ைதக் காலியாக்கி ெநருப்பின்
ேமல் ைவ.
அதன் கைறகள் உருகத் ெதாடங்கும் வைர

சூடாக்கு.
அதன் கைறகள் உருகிவிடும்,
துருவும் அழிக்கப்படும்.

12 “‘எருசேலம், அழுக்கிைன ேபாக்க
கடுைமயாக ேவைல ெசய்யேவண்டும்.
ஆனாலும் “துரு” ேபாகாது!
ெநருப்பு (தண்டைன) மட்டுேம துருைவ அகற்றும்!

13 “‘நீ எனக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்தாய்.
அதனால் பாவக்கைறேயாடு உள்ளாய்.
நான் உன்ைனக் கழுவிச் சுத்தமாக்க விரும்பிேனன்.
ஆனால் அழுக்கு ெவளிேயறவில்ைல.
எனது ேகாபெநருப்பு தணியும்வைர
நான் மீண்டும் உன்ைனக் கழுவ முயற்சி

ெசய்யமாட்ேடன்!
14 “‘நாேன கர்த்தர், உனது தண்டைன வரும்
என்று நான் ெசான்ேனன். நான் அது வரும்படிச்
ெசய்ேவன். நான் தண்டைனைய நிறுத்தி
ைவப்பதில்ைல. நான் உனக்காக
வருத்தப்படுவதில்ைல. நீ ெசய்த பாவங்களுக்காக
நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்.’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் அவற்ைறச் ெசான்னார்.

எேசக்கிேயல் மைனவியின் மரணம்
15 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 16 “மனுபுத்திரேன, நீ
உன் மைனவிையப் அதிகமாய் ேநசிக்கிறாய். ஆனால்
நான் அவைள உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்
ேபாகிேறன். உன் மைனவி திடீெரன்று மரிப்பாள்.
ஆனால் உனது துக்கத்ைத நீ காட்டக்கூடாது. நீ
உரக்க அழேவண்டாம். நீ அழுவாய். உன் கண்ணீர்
கீேழ விழும். 17 ஆனால் உனது துயரத்ைத
அைமதியாக ெவளிப்படுத்தேவண்டும். உனது மரித்த
மைனவிக்காக நீ உரக்க அழாேத. நீ வழக்கமாக
அணிகிற ஆைடையேய அணியேவண்டும். உனது
தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும்
அணியேவண்டும். உனது துயரத்ைதக் காட்ட
மீைசைய மைறக்க ேவண்டாம். உறவினர்
மரித்துப்ேபானால் வழக்கமாக மற்றவர்கள் உண்ணும்
உணைவ நீ உண்ண ேவண்டாம்.”

18 மறுநாள் காைலயில் ஜனங்களிடம் ேதவன்
ெசான்னைதச் ெசான்ேனன். அன்று மாைலயில்
எனது மைனவி மரித்தாள். மறுநாள் காைலயில்
ேதவனுைடய கட்டைளபடி நான் ெசய்ேதன்: 19

பிறகு ஜனங்கள் என்னிடம் ெசான்னார்கள்; “ஏன்
இவ்வாறு ெசய்கிறீர்? இதன் ெபாருள் என்ன?”

20 பிறகு நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன்:
“கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
21 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ெசால்லச்
ெசான்னார். எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
ெசான்னார்: ‘பார், நான் எனது பரிசுத்தமான
இடத்ைத அழிப்ேபன். அந்த இடத்ைதப்பற்றி

ெபருைமப்படுகிறீர்கள். அைதப்பற்றிப் புகழ்ந்து
பாடுகிறீர்கள். அந்த இடத்ைதப் பார்க்க
ஆைசப்படுகிறீர்கள். நீங்கள் உண்ைமயில் அந்த
இடத்ைத ேநசிக்கிறீர்கள். ஆனால் நான் அந்த
இடத்ைத அழிப்ேபன். நீங்கள் விட்டுச்ெசல்லும்
உங்கள் பிள்ைளகைளப் ேபாரில் ெகால்ேவன். 22

ஆனால், நான் என் மைனவிக்குச் ெசய்தைதேய
நீங்கள் ெசய்வீர்கள். உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்ட
மீைசைய மைறக்கமாட்டீர்கள். ஒருவன்
மரித்ததற்காக வழக்கமாக உண்ணும் உணைவ
நீங்கள் உண்ணமாட்டீர்கள். 23 நீங்கள் உங்கள்
தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும் அணிந்து
ெகாள்வீர்கள். நீங்கள் உங்கள் துக்கத்ைதக்
காட்டமாட்டீர்கள். நீங்கள் அழமாட்டீர்கள். ஆனால்
உங்களது பாவங்களால் நீங்கள்
வீணாக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் உங்களது துயர
ஒலிகைள ஒருவருக்ெகாருவர் அைமதியாக
ெவளிப்படுத்திக்ெகாள்வீர்கள், 24 எனேவ
எேசக்கிேயல் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு,
அவன் ெசய்தைத எல்லாம் நீங்கள் ெசய்வீர்கள்.
அந்தத் தண்டைனக் காலம் வரும். பிறகு நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறிந்துெகாள்வீர்கள்.’”

25 “மனுபுத்திரேன, நான் ஜனங்களிடமிருந்து
அப்பாதுகாப்பான இடத்ைத (எருசேலம்)
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். அந்த அழகிய இடம்
அவர்கைள மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்கிறது. அவர்கள்
அந்த இடத்ைதப் பார்க்க அதிகமாக
விரும்புகின்றனர். அவர்கள் உண்ைமயில் அந்த
இடத்ைத ேநசிக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த ேநரத்தில்
நான் அந்த நகரத்ைதயும் அவர்களது
பிள்ைளகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். தப்பிப்
பிைழத்த ஒருவன் எருசேலம் பற்றிய ெகட்ட
ெசய்திையச் ெசால்வதற்கு வருவான். 27

அப்ெபாழுது அவேனாடு ேபச உன்னால் முடியும். நீ
இனிேமலும் ெமௗனமாய் இருக்கமாட்டாய்.
இதுேபாலேவ நீ அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக
இருப்பாய். பிறகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிவார்கள்.”

அம்ேமானுக்கு எதிரான தீர்க்கதரிசனம்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, அம்ேமான் ஜனங்கைள
ேநாக்கி அவர்களுக்கு எதிராக எனக்காகப் ேபசு. 3

அம்ேமான் ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
எனது பரிசுத்தமான இடங்கள் அழிக்கப்பட்டேபாது
நீங்கள் மகிழ்ச்சி அைடந்தீர்கள். இஸ்ரேவல் ேதசம்
பாழாக்கப்படுகிறேபாது அதற்கு விேராதமாக
இருந்தீர்கள். யூதாவின் குடும்பத்தினர்
சிைறபிடிக்கப்பட்டேபாது, அவர்களுக்கு
விேராதமாக இருந்தீர்கள். 4 எனேவ கிழக்ேக உள்ள
ஜனங்களிடம் உன்ைனக் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
உன் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது
பைடவீரர்கள் உனது நாட்டில் தம் கூடாரங்கைள
அைமப்பார்கள். அவர்கள் உங்களிைடேய
வாழ்வார்கள். அவர்கள் உங்கள் பழங்கைளத் தின்று
உங்கள் பாைலக் குடிப்பார்கள்.

எேசக்கிேயல் 25:4
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5 “‘நான் ரப்பா நகரத்ைத ஒட்டகங்களின்
ேமய்ச்சல் நிலமாகவும் நாட்ைட ஆட்டுக்
கிைடயாகவும் ஆக்குேவன். பிறகு நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீ அறிந்துெகாள்வாய். 6 கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: இஸ்ரேவல்
அழிக்கப்பட்டதற்காக நீ மகிழ்ச்சி அைடந்தாய். நீ
உன் ைககைளத் தட்டி கால்களால் மிதித்தாய். நீ
இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ேகலி ெசய்து அவமதித்தாய்.
7 எனேவ, நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ, ேபாரில்
வீரர்கள் ைகப்பற்றத்தக்க விைல மதிப்புள்ள
ெபாருட்களாவாய். நீ உனது நிலத்ைத இழப்பாய்.
ெதாைலதூர நாடுகளில் நீ மரித்துப்ேபாவாய். நான்
உனது நாட்ைட அழிப்ேபன்! பிறகு நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீ அறிவாய்.’”

ேமாவாப் மற்றும் ேசயீருக்கு எதிரான தீர்க்கதரிசனம்
8 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “ேமாவாபும் ேசயீரும் (ஏேதாம்)
ெசால்கின்றன, ‘யூத வம்சமானது மற்ற நாடுகைளப்
ேபான்றது.’ 9 ேமாவாபின் ேதாள்கைள நான்
ெவட்டுேவன். அதன் எல்ைலேயாரங்களில் உள்ள
நகரங்கைள நான் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ேதசத்தின்
மகிைமையயும் ெபத்ெயசிேமாத்ைதயும், பாகால்
ெமேயாைனயும் கீரியாத்தாயீைமயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். 10 பிறகு நான்
இந்நகரங்கைள கிழக்ேக உள்ள ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் உன் நாட்ைடப்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். கிழக்ேக உள்ள ஜனங்கள்
அம்ேமான் ஜனங்கைள அழிக்கும்படி நான்
அனுமதிப்ேபன். அம்ேமான் என்று ஒரு ேதசம்
இருந்தைத எல்ேலாரும் மறந்துவிடுவார்கள். 11

எனேவ, நான் ேமாவாைபத் தண்டிப்ேபன். பிறகு
அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.”

ஏேதாமிற்கு விேராதமான தீர்க்கதரிசனம்
12 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “ஏேதாம் ஜனங்கள் யூதா வம்சத்தாருக்கு
விேராதமாகத் திரும்பினார்கள். அவர்கள் பழி
வாங்கினார்கள். ஏேதாம் ஜனங்கள் குற்றவாளிகள்.”
13 எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்: “நான் ஏேதாைமத் தண்டிப்ேபன். நான்
ஏேதாமிலுள்ள மனிதர்கைளயும் விலங்குகைளயும்
அழிப்ேபன். நான் ேதமான் முதல் ேததான் வைரயுள்ள
ஏேதாம் நாடு முழுவைதயும் அழிப்ேபன்.
ஏேதாமியர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள். 14

நான் இஸ்ரேவலர்களாகிய என் ஜனங்கைளப்
பயன்படுத்தி, ஏேதாைமப் பழிவாங்குேவன். இவ்வாறு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஏேதாமிற்கு விேராதமாக என்
ேகாபத்ைதக் காட்டுவார்கள், பிறகு ஏேதாம்
ஜனங்கள், அவர்கைள நான் தண்டித்தைத
அறிவார்கள்” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

ெபலிஸ்தியர்களுக்கு விேராதமான தீர்க்கதரிசனம்
15 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “ெபலிஸ்தியர்கள் பழிவாங்க முயன்றனர்.
அவர்கள் மிகவும் ெகாடூரமானவர்கள். அவர்கள்
தமக்குள் ேகாபத்ைத நீண்ட காலமாக
எரியவிட்டனர்!” 16 எனேவ எனது கர்த்தராகிய

ஆண்டவர் கூறினார்: “நான் ெபலிஸ்தியர்கைளத்
தண்டிப்ேபன், ஆம், நான் கிேரத்தாவிலிருந்து வந்த
அந்த ஜனங்கைள அழிப்ேபன். கடற்கைரேயாரமாக
வாழ்கிற அைனவைரயும் நான் அழிப்ேபன். 17 நான்
அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான்
பழிவாங்குேவன். எனது ேகாபம் அவர்களுக்கு ஒரு
பாடத்ைத கற்பிக்கும்படி நான் ெசய்ேவன். பிறகு
அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்!”

தீருைவப்பற்றிய துக்கச் ெசய்தி

பதிேனாராம் ஆண்டின் முதல் ேததியில்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எருசேலைமப்பற்றி தீரு
ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னது: ‘ஆ, ஆ! ஜனங்கைளப்
பாதுகாக்கிற நகரவாசல் அழிக்கப்பட்டது!
நகரவாசல் எனக்காகத் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நகரம் (எருசேலம்) அழிக்கப்படுகிறது எனேவ
அதிலிருந்து எனக்கு ஏராளமான விைலமதிப்புள்ள
ெபாருட்கள் கிைடக்கும்!’”

3 ஆைகயால் எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
கூறுகிறார்: “தீரு! நான் உனக்கு விேராதமானவன்.
உனக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட பல நாடுகைள
அைழத்துவருேவன். அவர்கள் மீண்டும், மீண்டும்
கடற்கைர அைலகைளப்ேபான்று வருவார்கள்.”

4 ேதவன் ெசான்னார்: “அந்தப் பைகவீரர்கள்
தீருவின் சுவர்கைள அழிப்பார்கள், ேகாபுரங்கைள
இடித்துத் தள்ளுவார்கள், நானும் அந்நாட்டின் ேமல்
மண்ைணத் துைடப்ேபன். தீருைவ ெவறும்
பாைறையப்ேபான்று ஆக்குேவன். 5 தீருவானது மீன்
பிடிப்பதற்கான வைலகள் விரித்து ைவப்பதற்குரிய
இடமாக ஆகும். நான் இைதச் ெசான்ேனன்!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “தீரு, ேபாரில்
வீரர்கள் எடுக்கத்தக்கதான விைலமதிப்புள்ள
ெபாருளாகும். 6 அவளது குமாரத்திகள் (சிறு
நகரங்கள்), முக்கிய பிராதான நிலத்தில் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள். பிறகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்று அறிவார்கள்.”

தீருைவ ேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்குவான்
7 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நான் தீருவுக்கு விேராதமாக
வடக்கிலிருந்து பைகவைர வரவைழப்ேபன்.
அப்பைகவன், பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார்! அவன் ெபரும்பைடையக்
ெகாண்டுவருவான். அதில் குதிைரகள், இரதங்கள்,
குதிைர வீரர்கள், மற்றும் ஏராளமான வீரர்களும்
இருப்பார்கள்! அவ்வீரர்கள் பல்ேவறு நாடுகளில்
உள்ளவர்கள். 8 ேநபுகாத்ேநச்சார் உனது
முக்கியமான நிலத்திலுள்ள குமாரத்திகைள (சிறு
நகரங்கைள) ெகால்வான். உன் பட்டணத்ைதத்
தாக்க அவன் ேகாபுரங்கைளக் கட்டுவான். உன்
நகைரச் சுற்றி மண் பாைத ேபாடுவான். அவன் மதில்
சுவர்வைர ேபாகும் வழிகைள அைமப்பான். 9 உனது
சுவர்கைள இடிக்க ெபருந்தடிகைளக்
ெகாண்டுவருவான். அவன் கடப்பாைரகைளப்
பயன்படுத்தி உனது ேகாபுரங்கைள இடிப்பான். 10

அங்கு ஏராளமாக குதிைரகள் இருக்கும்.
அவற்றிலுள்ள புழுதி உன்ைன மூடும். குதிைர
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வீரர்கள், வாகனங்கள், இரதங்கள் ஆகியவற்றுடன்
பாபிேலான் ராஜா நகர வாசல் வழியாக
நுைழயும்ேபாது எழும் சத்தத்தால் உன் சுவர்கள்
நடுங்கும், ஆம், அவர்கள் உன் நகரத்திற்குள்ேள
வருவார்கள். ஏெனன்றால், அதன் சுவர்கள் இடித்துத்
தள்ளப்படும். 11 பாபிேலான் ராஜா நகரவாசல்
வழியாக நகரத்திற்குள் சவாரி ெசய்து வருவான்.
அவனது குதிைரகளின் குளம்புகளினால் உன்
வீதிகைள எல்லாம் மிதிப்பான். அவன் உன்
ஜனங்கைள வாள்களால் ெகால்லுவான். உன் நகரில்
உள்ள பலமான தூண்கள் தைரயில் விழுந்துேபாகும்.
12 உனது ெசல்வங்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆட்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ விற்க விரும்புகிற
ெபாருட்கைள அவர்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் உன் சுவர்கைள உைடத்ெதறிவார்கள்,
கல்லாலும் மரத்தாலுமான இன்பமான வீடுகைள
அழித்துக் குப்ைபையப்ேபான்று கடலில் எறிவார்கள்.
13 எனேவ, நான் உனது மகிழ்ச்சியான பாடல்
ஒலிைய நிறுத்துேவன். ஜனங்கள் உனது சுரமண்டல
ஒலிைய இனிக் ேகட்கமாட்டார்கள். 14 நான்
உன்ைன ெவறுைமயான பாைறயாக்குேவன். நீ மீன்
பிடிக்கும் வைலையப் பரப்புவதற்குரிய இடமாவாய்! நீ
மீண்டும் கட்டப்படமாட்டாய். ஏெனன்றால்,
கர்த்தராகிய நான் ேபசிேனன்!” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

பிற நாடுகள் தீருக்காக அழும்
15 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீருக்கு இைதக்
கூறுகிறார்: “மத்தியதைர கடேலாரங்களிலுள்ள
நகரங்கள் எல்லாம் நீ விழுகிற சப்தம் ேகட்டு
நடுங்கும். உன் ஜனங்கள் காயமும் மரணமும்
அைடயும்ேபாது இது நிகழும். 16 பிறகு
அந்நாடுகளில் உள்ள தைலவர்கள் தம்
சிங்காசனத்ைத விட்டு இறங்கி தம் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்துவார்கள். அவர்கள் தம் சிறப்பிற்குரிய
ஆைடகைள அகற்றிவிடுவார்கள். அவர்கள் தம்
அழகான ஆைடகைள அகற்றுவார்கள். பிறகு
அவர்கள் தம் நடுக்கமாகிய ஆைடைய (பயம்)
அணிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள் தைரயில்
அமர்ந்து அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். நீ இவ்வளவு
விைரவாக அழிக்கப்பட்டைத எண்ணி அவர்கள்
பிரமிப்பார்கள். 17 அவர்கள் உன்ைனப்பற்றி
இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடுவார்கள்:
“‘ஓ தீருேவ, நீ புகழ்ெபற்ற நகரமாக இருந்தாய்.
ஜனங்கள் உன்னிடம் வாழக் கடல் கடந்து

வந்தனர்.
நீ புகேழாடு இருந்தாய்.
இப்ேபாது நீ ேபாய்விட்டாய்!
கடலில் நீ பலத்ேதாடு இருந்தாய்.
உன்னில் வாழ்பவர்களும் அப்படிேய இருந்தார்கள்.
முக்கிய நிலத்தில் வாழ்பவர்கைளெயல்லாம்
பயமுறுத்தினாய்.

18 இப்ெபாழுது நீ விழும் நாளில்
தீவுகளில் உள்ள நாடுகள் அச்சத்தால்

நடுங்குகின்றன.
நீ பல குடியிருப்புக் கூட்டங்கைளக் கடேலாரமாகத்
ெதாடங்கினாய்.
இப்ெபாழுது, நீ வீழ்ச்சியைடயும் அன்று கடேலார

நாடுகள் அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள்.’”

19 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “தீரு, நான் உன்ைன அழிப்ேபன். நீ ஒரு
பைழய ெவறுைமயான நகரமாவாய். அங்கு எவரும்
வாழமாட்டார்கள். கடல் ெபாங்கி உன்ேமல்
பாயும்படி ெசய்ேவன். ெபருங்கடல் உன்ைன
மூடிவிடும். 20 நான் உன்ைன மரித்த மனிதர்கள்
இருக்கின்ற ஆழமான பாதாளத்திற்கு அனுப்புேவன்.
நீ நீண்ட காலத்திற்கு முன்னால் மரித்தவர்கேளாடு
ேசர்வாய். நீ குடிேயறாமல் இருக்கும்படி ெதாடக்க
காலம் முதல் பாழாயிருக்கிற பூமியின்
தாழ்விடங்களிேல குழியில் இறங்குகிறவர்கேளாடு
நான் உன்ைனத் தங்கச் ெசய்ேவன். பிறகு உன்னில்
எவரும் வாழமாட்டார்கள். உயிர்கள் வாழும்
இடத்தில் நீ இருக்கமாட்டாய்! 21 பிற ஜனங்கள்
உனக்கு ஏற்பட்டைதப் பார்த்து அஞ்சுவார்கள். நீ
முடிந்துேபாவாய். ஜனங்கள் உன்ைனத் ேதடுவார்கள்.
அவர்கள் உன்ைன மீண்டும் காணமாட்டார்கள்!”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்வது இதுதான்.

கடல் வியாபாரத்தின் ைமயமாக இருந்த தீரு

கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார். 2

“மனுபுத்திரேன, தீருைவப்பற்றிய
இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடு. 3 தீருைவப்பற்றி
இவற்ைறக் கூறு: ‘தீரு, நீ கடல்களுக்குக் கதவாக
இருக்கிறாய், பல நாடுகளுக்கு நீ வியாபாரி.
கடற்கைரேயாரமாக உள்ள பல நாடுகளுக்குப்
பயணம் ெசய்கிறாய். எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘தீருேவ, நீ மிக அழகானவள் என்று எண்ணுகிறாய்.
நீ முழுைமயான அழகுைடயவள் என்று

எண்ணுகிறாய்!
4 உனது நகைரச் சுற்றி மத்திய தைரக்கடல்
எல்ைலயாக இருக்கிறது.
உன்ைனக் கட்டினவர்கள் உன்னிடமிருந்து
புறப்படும்
கப்பைலப்ேபான்று முழு அழேகாடு கட்டினார்கள்.

5 ேசனீர் மைலகளிலிருந்து வந்த ேதவதாரு
மரங்களால்
உன் கப்பலின் தளத்திற்கான பலைககைளச்

ெசய்தார்கள்.
லீபேனானிலிருந்து ெகாண்டுவந்த ேகதுரு
மரங்களால்
பாய்மரங்கைளச் ெசய்தார்கள்.

6 பாசானின் கர்வாலி மரங்களினால்
உன் துடுப்புகைளச் ெசய்தார்கள்.
சீப்புரு தீவுகளிலிருந்து ெகாண்டு வந்த
ைபன்மரத்தால்
உன் கப்பல் தளத்ைத ெசய்தார்கள்.
அதைன அவர்கள் தந்தங்களால் அலங்காரம்

ெசய்தனர்.
7 உன் பாய்க்காக எகிப்திலிருந்து வந்த
சித்திரத்ைதயல் உள்ள
சணல் நூல் புடைவையப் பயன்படுத்தினார்கள்.
அந்தப் பாய் தான் உன் ெகாடியாக இருந்தது.
உன் அைறயின் திைரச் சீைல நீலமும் சிவப்புமாக
இருந்தது.
அைவ சீப்புரு தீவிலிருந்து வந்தது.
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8 உனது படகுகைள சீேதான் அர்வாத் என்னும்
நகரங்களின் ஜனங்கள் உங்களுக்காக
ஓட்டினார்கள்.
தீரு, உன் ஞானிகள் உனது கப்பலில்

மாலுமிகளாக இருப்பார்கள்.
9 ேகபாரின் நகரத்து மூப்பர்களும் ஞானிகளும்
கப்பலில் உள்ள பலைககைள ஒன்ேறாெடான்ைற

ஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
கடலில் உள்ள அைனத்து கப்பல்களும்
அவற்றிலுள்ள மாலுமிகளும்
உன்னுடன் வியாபாரம் ெசய்வதற்காக

உன்னிடத்தில் இருந்தார்கள்.
10 “‘உனது பைடயில் ெபர்சியரும் லூதியரும்
பூத்தியரும் இருந்தனர். அவர்கள் உனது ேபார்
வீரர்கள். அவர்கள் தமது ேகடயங்கைளயும்
தைலக்கவசங்கைளயும் உன் சுவர்களில்
ெதாங்கவிட்டனர். அவர்கள் உன் நகரத்திற்கு
ெபருைமயும், மகிைமயும் ெகாண்டுவந்தனர். 11

அர்வாத் மற்றும் சிலிசியாவின் ஆண்கள் உனது
சுவைரச் சுற்றிலும் காவல் காத்தார்கள். கம்மாத்
ஆண்கள் உன் ேகாபுரங்களில் இருந்தனர். அவர்கள்
தம் ேகடயங்கைள உனது நகைரச் சுற்றியுள்ள
சுவர்களில் ெதாங்கவிட்டனர். அவர்கள் உனது
அழைக முழுைமயாக்கினர்.

12 “‘தர்ஷீஸ் ஊரார் உன்னுைடய சிறந்த
வாடிக்ைகயாளர்கள். அவர்கள் ெவள்ளி, இரும்பு,
தகரம், ஈயம் மற்றும் நீ விற்பைன ெசய்த சிறந்த
ெபாருட்கைள வியாபாரம் ெசய்தனர். 13 கிரீஸ்,
துருக்கி, கருங்கடைலச் சுற்றியுள்ள பகுதி ஜனங்கள்
உன்ேனாடு வணிகம் ெசய்தனர். அவர்கள்
அடிைமகைளயும் ெவண்கலப் பாத்திரங்கைளயும்
வியாபாரம் ெசய்தனர். 14 ெதாகர்மா சந்ததியினர் நீ
விற்ற ெபாருள்களுக்காக ேபார்க் குதிைரகைளயும்
ேகாேவறு கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவந்தனர். 15

ேததான் ஜனங்கள் உன் வியாபாரிகளாய்
இருந்தார்கள். நீ உன் ெபாருட்கைளப் பல
இடங்களில் விற்றாய். ஜனங்கள் யாைனத்
தந்தங்கைளயும் கருங்காலி மரங்கைளயும்
அவற்றுக்குப் பதிலாகக் ெகாண்டுவந்தனர். 16 அராம்
உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்ய வந்தது. ஏெனன்றால்,
உன்னிடம் பல நல்ல ெபாருட்கள் இருந்தன. அராம்
ஜனங்கள் மரகதங்கைளயும்.
இரத்தாம்பரங்கைளயும்,
சித்திரத்ைதயலாைடகைளயும், உயர்ந்த
ஆைடகைளயும், பவளங்கைளயும், பளிங்ைகயும்,
உன் சந்ைதகளில் விற்க வந்தார்கள்.

17 “‘யூதா ஜனங்களும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
உன்னுடன் வியாபாரம் ெசய்யவந்தனர். ேகாதுைம,
ேதன், எண்ெணய், பிசின் ைதலம் ஆகியவற்ைற
உன்னிடம் வாங்க வந்தனர். 18 தமஸ்கு சிறந்த
வாடிக்ைகயாளர். உன்னிடமிருந்த அற்புதமான
ெபாருட்களுக்காக உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்ய
வந்தார்கள். ெகல்ேபானின் திராட்ைசரசத்ைதயும்,
ெவண்ைமயான ஆட்டு மயிைரயும் உனக்கு
விற்றார்கள். 19 தமஸ்கு உேசரில் உள்ள திராட்ைச
ரசத்ைத உன் ெபாருட்களுக்காகக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் துலக்கப்பட்ட இரும்ைபயும்,
இலவங்கத்ைதயும், வசம்ைபயும் உன் சந்ைதகளில்
விற்றார்கள். 20 ேததானின் ஆட்கள் நல்ல
வியாபாரம் ெசய்தனர். அவர்கள் இரதங்களுக்குப்

ேபாடுகிற இரத்தினக் கம்பளங்கைள உன்ேனாடு
வியாபாரம் பண்ணினார்கள். 21 அரபியரும்
ேகதாரின் எல்லா தைலவர்களும்
வாடிக்ைகயாளர்கள். அவர்கள்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஆட்டுக் கடாக்கைளயும்
உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்தனர். 22 ேசபா, ராமா
நகரங்களில் உள்ளவர்கள் உன்னுடன் வியாபாரம்
ெசய்தனர். ேமல்தரமான எல்லா
மணப்ெபாருட்கைளயும், எல்லா இரத்தினக்
கற்கைளயும், ெபான்ைனயும் உன் சந்ைதக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 23 ஆரான், கன்ேன, ஏேதன்
என்னும் பட்டணத்தார்களும் ேசபாவின்
வியாபாரிகளும், அசீரியரும், கில்மாத்
பட்டணத்தாரும் உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்தனர்.
24 இவர்கள் எல்லாவித உயர்ந்த சரக்குகைளயும்,
இளநீலப் பட்டுகளும் விசித்திரத் ைதயலாைடகளும்
அடங்கிய புடைவக் கட்டுக்கைளயும் விைல உயர்ந்த
துணிகள் ைவக்கப்பட்டு கயிறுகளால் கட்டியிருக்கும்
ேகதுருமரப் ெபட்டிகைளயும் ெகாண்டுவந்து
உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்தனர். இைவகைளேய
அவர்கள் உன்ேனாடு வியாபாரம் ெசய்தனர். 25

தர்ஷீசின் கப்பல்கள் நீ விற்றப் ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுேபானார்கள்.
“‘தீரு, நீயும் ஒரு சரக்குக் கப்பைலப்ேபான்றவள்.
நீ கடலில் ெசல்வங்கள் ஏற்றப்பட்ட கப்பல்.

26 கப்பைலச் ெசலுத்துகிறவர்கள் ஆழமான
தண்ணீரில் உன்ைன அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்.
ஆனால் கடலில் உன் கப்பைல பலமான கிழக்குக்

காற்று அழித்தது.
27 உனது ெசல்வங்கள் எல்லாம் கடலுக்குள்
மூழ்கும்.
நீ விற்க ைவத்திருந்த ெசல்வமும் வாங்கிய

ெசல்வமும் கடலுக்குள் மூழ்கும்.
உனது கப்பலாட்களும், மாலுமிகளும், கப்பைலச்
ெசப்பனிடுகிறவர்களும் உன் வியாபாரிகளும்
உன்னில் உள்ள எல்லாப் ேபார் வீரர்களும்
கடலுக்குள் மூழ்குவார்கள்.
இது, நீ அழியும் நாளில் நிகழும்!

28 “‘நீ உனது வியாபாரிகைளத் ெதாைல தூர
நாடுகளுக்கு அனுப்பினாய்.
அந்த இடங்கள் உனது மாலுமியின் அழுகுரைலக்

ேகட்டு அச்சத்தால் நடுங்கும்!
29 கப்பைலச் ெசலுத்தும் முழுக் குழுவும் கப்பைல
விட்டுக் குதிக்கும்.
கப்பலாட்களும் கடல் மாலுமிகள் அைனவரும் தம்

கப்பல்கைள விட்டுக் குதித்து கைரைய
அைடவார்கள்.

30 அவர்கள் உன்ைனப்பற்றி துக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் அழுவார்கள்.
அவர்கள் தம் தைலயில் மண்ைண

வாரிப்ேபாடுவார்கள்.
அவர்கள் சாம்பலில் புரளுவார்கள்.

31 அவர்கள் உனக்காகத் தம் தைலைய
ெமாட்ைடயடிப்பார்கள்.
அவர்கள் துக்கத்தின் ஆைடைய அணிவார்கள்.
அவர்கள் உனக்காக மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
அழுவதுேபான்று அழுவார்கள்.
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32 “‘அவர்கள் தம் பலத்த அழுைகயில்,
உன்ைனப்பற்றிய இந்தச் ேசாகப் பாடைலப் பாடி
உனக்காக அழுவார்கள்.
“‘தீருைவப்ேபான்று யாருமில்ைல!
தீரு கடல் நடுவில் அழிக்கப்படுகிறது!

33 உன் வியாபாரிகள் கடல் கடந்து ேபானார்கள்.
உனது ெபருஞ்ெசல்வம் மற்றும் உன் சந்ைதயின்

மூலம் நீ பலைரத் திருப்திப்படுத்தினாய்.
நீ பூமியின் ராஜாக்கைளச் ெசல்வர்கள்

ஆக்கினாய்!
34 ஆனால் இப்ெபாழுது கடல் அைலகளால்
ஆழங்களில் உைடக்கப்பட்டாய்.
நீ விற்ற அைனத்துப் ெபாருட்களும்
உனது ஆட்களும் விழுந்துவிட்டனர்!

35 கடேலாரங்களில் வாழும் ஜனங்கள்
உன்ைனப்பற்றி அறிந்து திைகக்கிறார்கள்.
அவர்களின் ராஜாக்கள் மிகவும்
பயந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களின் முகங்கள் அதிர்ச்சிைய

காண்பிக்கின்றன.
36 பிற நாடுகளில் உள்ள வியாபாரிகள்
உனக்காக பரிகசிப்பார்கள்.
உனக்கு நிகழ்ந்தைவ ஜனங்கைளப் பயப்படச்
ெசய்யும், ஏெனன்றால்,
நீ முடிந்துேபானாய்.
நீ இனி இருக்கமாட்டாய்.’”

தீரு தன்ைனத்தாேன ஒரு ேதவன் என்று
நிைனக்கிறது

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, தீருவின் ராஜாவிடம் கூறு:
‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
“‘நீ மிகவும் ெபருைமெகாண்டவன்!
நீ ெசால்கிறாய்: “நான் ெதய்வம்!
கடல்களின் நடுேவ ெதய்வங்கள் வாழும்
இடங்களில்
நான் அமருேவன்.”

“‘நீ ஒரு மனிதன். ெதய்வம் அல்ல!
நீ ேதவன் என்று மட்டும் நிைனக்கிறாய்.

3 நீ தானிேயைலவிட புத்திசாலி என்று
நிைனக்கிறாய்!
உன்னால் எல்லா இரகசியங்கைளயும்

கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நிைனக்கிறாய்!
4 உனது ஞானத்தாலும், புத்தியினாலும்
நீ உனது ெசல்வத்ைத ெபற்றாய்.
நீ ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
உன் ெசல்வத்தில் ேசர்த்துக்ெகாண்டாய்.

5 உன் ஞானத்தாலும் வியாபாரத்தாலும்
ெசல்வத்ைத வளரச்ெசய்தாய்.
அச்ெசல்வத்தால்
இப்ெபாழுது ெபருைமெகாள்கிறாய்.

6 “‘எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
தீரு, நீ ஒரு ேதவைனேபான்று உன்ைன
நிைனத்தாய்.

7 உனக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட நான் அந்நியைர
அைழப்ேபன்.

அவர்கள், நாடுகளிேலேய மிகவும்
ெகாடூரமானவர்கள்!
அவர்கள் தம் வாைள உருவி,
உனது ஞானத்தால் ெகாண்டுவந்த அழகிய

ெபாருட்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் உன் சிறப்ைபக் குைலப்பார்கள்.

8 அவர்கள் உன்ைனக் குழியிேல விழத்
தள்ளுவார்கள்.
நீ கடலின் நடுேவ ெகாைலயுண்டு மரிக்கிற

பயணிகைளப்ேபான்று மரிப்பாய்.
9 அம்மனிதன் உன்ைனக் ெகால்வான்.
“நான் ஒரு ேதவன்” என்று இனியும் ெசால்வாயா?
இல்ைல! அவன் தனது வல்லைமயால் உன்ைன
அைடவான்.
நீ ேதவனில்ைல, மனிதன் என்பைத நீ அறிவாய்.

10 அந்நியர்கள் உன்ைன ெவளிநாட்டவைரப்ேபால
நடத்தி ெகாைல ெசய்வார்கள்!
அைவ நிகழும், ஏெனன்றால், நான்

கட்டைளயிட்ேடன்!’”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்.

11 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 12 “மனுபுத்திரேன, தீரு
ராஜாைவப்பற்றிய ேசாகப் பாடைல நீ பாடு.
அவனிடம் ெசால், ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘நீ உயர்ந்த (இலட்சிய) மனிதனாக இருந்தாய்.
நீ ஞானம் நிைறந்தவன்.
நீ முழுைமயான அழகுள்ளவன்.

13 நீ ஏேதனில் இருந்தாய்.
அது ேதவனுைடய ேதாட்டம்.
உன்னிடம் எல்லா விைலயுயர்ந்த கற்களும்

பத்மராகம், புஷ்பராகம், ைவரம், படிகப்பச்ைச,
ேகாேமதகம், யஸ்பி, இந்திரநீலம், மரகதம்,
மாணிக்கம் ஆகியவற்ைற ைவத்திருந்தாய்.
இைவ அைனத்தும் ெபான்னில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
நீ பைடக்கப்பட்ட நாளிேலேய இவ்வழகுகள்

உனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
ேதவன் உன்ைன பலமுள்ளதாகச் ெசய்தார்.

14 நீ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேகரூப்களில் ஒருவன்
உனது
சிறகுகள் என் சிங்காசனத்தின்ேமல் விரிந்தன.
நான் உன்ைன ேதவனுைடய பரிசுத்த மைலயில்
ைவத்ேதன்.
நீ அந்த இடத்திற்குப் ெபாறுப்பாளியாயிருந்தாய்.
நீ ெநருப்ைபப்ேபான்று ஒளிவீசும் நைககளின்

மத்தியில் நடந்தாய்.
15 நான் உன்ைனப் பைடக்கும்ேபாது நீ
நல்லவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும் இருந்தாய்.
ஆனால் பிறகு ெகட்டவனானாய்.

16 உனது வியாபாரம் உனக்குப் ெபருஞ்
ெசல்வத்ைதத் தந்தது.
ஆனால் அைவ உனக்குள் ெகாடூரத்ைத ைவத்தன.

நீ பாவம் ெசய்தாய்.
எனேவ நான் உன்ைனச் சுத்தமற்ற ஒன்றாக
நடத்திேனன்.
நான் உன்ைனத் ேதவனுைடய மைலயில் இருந்து

அப்பால் எறிந்ேதன்.
நீ சிறப்புக்குரிய ேகருபீன்களில் ஒருவன்.
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உனது சிறகுகள் என் சிங்காசனத்தின்ேமல்
விரிந்தன.
ஆனால் நான் உன்ைன ெநருப்ைபேபான்று
ஒளிவீசும்
நைககைளவிட்டு விலகச் ெசய்ேதன்.

17 உனது அழகு உன்ைனப் ெபருைமெகாள்ளச்
ெசய்தது.
உனது மகிைம உன் ஞானத்ைத அழித்தது.
எனேவ உன்ைனத் தைரயில் எறிேவன்.
இப்ெபாழுது மற்ற ராஜாக்கள் உன்ைன

முைறத்துப் பார்க்கின்றனர்.
18 நீ பல பாவங்கைளச் ெசய்தாய்.
நீ அநீதியான வியாபாரியாக இருந்தாய்.
இவ்வாறு நீ பரிசுத்தமான இடங்கைள

அசுத்தமாக்கினாய்.
எனேவ உனக்குள்ளிருந்து ெநருப்ைப நான்
ெகாண்டுவந்ேதன்.
இது உன்ைன எரித்தது!
நீ தைரயில் எரிந்து சாம்பலானாய்.
இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாருவரும் உன்

அவமானத்ைதப் பார்க்கமுடியும்.
19 “‘மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
உனக்கு என்ன நடந்தது என்பைத அறிந்து
திைகத்தார்கள்.
உனக்கு நடந்தது ஜனங்கைள அஞ்சும்படிச்

ெசய்யும்.
நீ முடிவைடந்தாய்!’”

சீேதானுக்கு எதிரான ெசய்தி
20 கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 21 “மனுபுத்திரேன, சீேதானுக்கு
எதிராகத் திரும்பி எனக்காகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால். 22 ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: என்று ெசால்.
“‘சீேதாேன நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்!
உன் ஜனங்கள் என்ைன மதிக்க கற்பார்கள்.
நான் சீேதாைனத் தண்டிப்ேபன்.
பிறகு, நாேன கர்த்தர் என்பைத ஜனங்கள்

அறிவார்கள்.
பிறகு, நான் பரிசுத்தமானவர் என்று அறிவார்கள்.
அவ்வாேற என்ைன அவர்கள் மதிப்பார்கள்.

23 நான் சீேதானுக்கு ேநாையயும் மரணத்ைதயும்
அனுப்புேவன்.
நகரத்தில் பலர் மரிப்பார்கள்.
பலர் (பைகவீரர்) வாளால் நகரத்திற்கு ெவளியில்
ெகால்லப்படுவார்கள்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்

அறிவார்கள்!’”

இஸ்ரேவைலக் ேகலி ெசய்வைத நாடுகள் நிறுத்தும்
24 “‘இஸ்ரேவைலச் சுற்றிலுள்ள நாடுகள் அவைள
ெவறுத்தனர். ஆனால் அந்நாடுகளுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும். பிறகு அங்ேக இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைரப்
புண்படுத்தும் முட்களும் துன்புறுத்தும் ெநருஞ்சிலும்
இல்லாமல் ேபாகும். அப்ெபாழுது நாேன
அவர்களுைடய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று
அறிந்துெகாள்ளுவார்கள்.’”

25 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்:
“நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள மற்ற நாடுகளில்

சிதறடித்ேதன். ஆனால் மீண்டும் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர ஒன்று ேசர்ப்ேபன். பிறகு அந்நாடுகள்
நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத அறிந்து அவ்வாறு
என்ைன மதிப்பார்கள். அந்ேநரத்தில்,
இஸ்ரேவலர்கள் தம் நாட்டில் வாழ்வார்கள், நான்
அந்த நாட்ைட என் தாசனாகிய யாக்ேகாபுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். 26 அவர்கள் தம் நாட்டில்
பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
வீடுகட்டுவார்கள். திராட்ைச ேதாட்டங்கைள
அைமப்பார்கள். அதைன ெவறுக்கிற, சுற்றிலும்
உள்ள அைனத்து நாட்டினைரயும் நான்
தண்டிப்ேபன். பிறகு இஸ்ரேவலர்கள் பாதுகாப்பாக
வாழ்வார்கள். நாேன அவர்களுைடய ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள்.”

எகிப்துக்கு விேராதமான ெசய்தி

பத்தாம் ஆண்டின் பத்தாம் மாதம்
பன்னிரண்டாம் ேததியிேல எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எகிப்து மன்னனான பார்ேவாைனப்
பார். அவனுக்கும் எகிப்துக்கும் எதிராக எனக்காகப்
ேபசு. 3 ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
“‘எகிப்து மன்னனான பார்ேவாேன, நான் உனக்கு
விேராதமானவன்.
நீ ைநல் நதியின் நடுவிேல ெபரிய பூதம்ேபான்று

படுத்துக்ெகாண்டு,
“இது என்னுைடய நதி!
நான் இந்த நதிைய உண்டாக்கிேனன்!” என்று

ெசால்கிறாய்.
4 “‘ஆனால் நான் உனது வாயில் ெகாக்கிையப்
ேபாடுேவன்.
ைநல் நதியிலுள்ள மீன் உன் ெசதில்களில்

ஒட்டிக்ெகாள்ளும்.
நான் உன்ைனயும் உனது மீைனயும் நதிைய விட்டு
ெவளிேய இழுத்து,
வறண்ட நிலத்தில் ேபாடுேவன்.
நீ தைரயில் விழுவாய்.
உன்ைன எவரும் எடுக்கேவா

புைதக்கேவாமாட்டார்கள்.
நான் உன்ைனக் காட்டு மிருகங்களுக்கும்,
பறைவகளுக்கும் ெகாடுப்ேபன்.
நீ அவற்றின் உணவு ஆவாய்.

6 பிறகு எகிப்தில் வாழ்கிற அைனத்து ஜனங்களும்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்!

“‘ஏன் நான் இவற்ைறச் ெசய்கிேறன்?
இஸ்ரேவலர்கள் உதவிக்காக எகிப்ைதச்
சார்ந்திருந்தார்கள்.
ஆனால் அந்த உதவி நாணல் ேகாைலப்ேபான்று

பலவீனமாக இருந்தது!
7 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உதவிக்காக எகிப்ைதச்
சார்ந்திருந்தார்கள்.
ஆனால் எகிப்து அவர்களது ைககைளயும்

ேதாள்கைளயும் கிழித்தது.
அவர்கள் உதவிக்காக உன்ேமல் சாய்ந்தார்கள்.
ஆனால் நீ அவர்களின் இடுப்ைப திருப்பி

முறிந்துேபாகப் பண்ணினாய்.’”
8 எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்:

எேசக்கிேயல் 28:17
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“நான் உனக்கு எதிராக ஒரு வாைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.
நான் உனது ஜனங்கைளயும் மிருகங்கைளயும்

அழிப்ேபன்.
9 எகிப்து ெவறுைமயாகி அழியும்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்

அறிவார்கள்.”
ேதவன் ெசான்னார்: “ஏன் நான் இவற்ைறச்
ெசய்யப்ேபாகிேறன்? நீ, ‘இது எனது நதி. நான் இந்த
நதிைய உண்டாக்கிேனன்’ என்று கூறினாய். 10

எனேவ, நான் (ேதவன்) உனக்கு விேராதமாக
இருக்கிேறன். உன் ைநல் நதியின் பல
கிைளகளுக்கும் நான் விேராதமானவன். நான்
எகிப்ைத முழுைமயாக அழிப்ேபன். நகரங்கள்
மிக்ேதாலிலிருந்து ெசெவேனவைர, எத்திேயாப்பியா
எல்ைலவைர ெவறுைமயாகும். 11 எந்த மனிதரும்
மிருகமும் எகிப்து வழியாகப் ேபாகமுடியாது. எதுவும்
40 ஆண்டுகளுக்கு எகிப்தில் வாழ முடியாது. 12 நான்
எகிப்ைத அழிப்ேபன். நகரங்கள் 40 ஆண்டுகளுக்கு
அழிந்த நிைலயிேலேய இருக்கும். நான்
எகிப்தியர்கைளப் பல நாடுகளில் சிதறடிப்ேபன். நான்
அவர்கைள அயல்நாடுகளில் அந்நியர்களாக்குேவன்.”

13 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நான் எகிப்தியர்கைளப் பல நாடுகளில்
சிதறடிப்ேபன். ஆனால் 40 ஆண்டுகள் முடிந்ததும்
அவர்கைள மீண்டும் கூட்டுேவன். 14 நான் எகிப்திய
ைகதிகைள மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன். நான்
எகிப்தியர்கைள மீண்டும் அவர்கள் பிறந்த நாடான
பத்ேராசுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். ஆனால்
அவர்களது அரசு முக்கியமற்றிருக்கும், 15 இது மிக
அற்பமான அரசாக இருக்கும். இது மற்ற
நாடுகைளவிட ேமலாக என்றும் உயராது. நான்
அதைன ேவறு நாடுகைள ஆளமுடியாதபடி மிகச்
சிறிதாக்குேவன். 16 இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் மீண்டும்
எகிப்ைதச் சார்ந்திருக்கமாட்டார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள் தம் பாவத்ைத நிைனப்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவைன ேநாக்கித் திரும்பாமல்,
உதவிக்காக எகிப்திடம் திரும்பினார்கள். அவர்கள்
நாேன கர்த்தரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிேறன்
என்பைத அறிவார்கள்.”

பாபிேலான் எகிப்ைதக் ைகப்பற்றும்
17 இருபத்ேதழாம் ஆண்டின் முதலாம் மாதம்

(ஏப்ரல்) முதலாம் நாளில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 18

“மனுபுத்திரேன, பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார், தீருவுக்கு எதிராகத் தன்
பைடையக் கடுைமயாகப் ேபாரிடுமாறு ெசய்தான்.
அவர்கள் எல்லா வீரர்களின் தைலகைளயும்
ெமாட்ைடயடித்தனர். ஒவ்ெவாருவரின் ேதாளும்
பாரமான தடிகள் சுமந்து ேதால் உரிந்துேபானது,
ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனது பைடயும் தீருைவத்
ேதாற்கடிக்கக் கடுைமயாக ேவைல ெசய்தது.
ஆனால் அக்கடும் ேவைலயால் அவர்கள் எைதயும்
ெபறவில்ைல.” 19 எனேவ எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: “நான் எகிப்து
நாட்ைட பாபிேலான் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எகிப்தியர்கைளச் சிைற

எடுத்துச்ெசல்வான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
எகிப்திலிருந்து பல விைலமதிப்புள்ள ெபாருட்கைள
எடுத்துச்ெசல்வான். இது ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
பைடகளுக்கான கூலியாகும். 20 நான்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு அவனது கடுைமயான
உைழப்புக்குப் அன்பளிப்பாக எகிப்ைதக்
ெகாடுப்ேபன். ஏெனன்றால், அவர்கள் எனக்காக
உைழத்தார்கள்!” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்!

21 “அந்த நாளில் நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைரப்
பலமுள்ளவர்களாக்குேவன். பிறகு உன் ஜனங்கள்
எகிப்தியைரப் பார்த்துச் சிரிப்பார்கள். அவர்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.”

பாபிேலான் பைட எகிப்ைதத் தாக்கும்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார், 2

“மனுபுத்திரேன, எனக்காகப் ேபசு. ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்.
“‘அழுதுெகாண்ேட ெசால்:
“அந்தப் பயங்கரமான நாள் வருகிறது.”

3 அந்த நாள் அருகில் உள்ளது!
ஆம், கர்த்தருைடய நியாயத்தீர்ப்பு நாள் அருகில்
உள்ளது.
அது ேமகமூடிய நாள்.
இது நாடுகைள நியாயந்தீர்க்கும் காலமாக

இருக்கும்!
4 எகிப்திற்கு எதிராக ஒரு வாள் வருகிறது!
எத்திேயாப்பியாவிலுள்ள ஜனங்கள் பயத்தால்

நடுங்குவார்கள், அந்த ேநரத்தில் எகிப்து விழும்.
பாபிேலனின் பைட எகிப்திய ஜனங்கைளச் சிைற
பிடித்துச் ெசல்லும்.
எகிப்தின் அடித்தளம் உைடந்து ேபாகும்!
5 “‘பல ஜனங்கள் எகிப்ேதாடு சமாதான
உடன்படிக்ைக ெசய்தனர். ஆனால் எத்திேயாப்பியா,
பூத், லூத், அேரபியா, லிபியா மற்றும் இஸ்ரேவலர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்!

6 “‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
எகிப்திற்கு ஆதரவளிக்கும் ஜனங்கள் வீழ்வார்கள்!
அவளது பலத்தின் ெபருைம அழியும்.
மிக்ேதால் முதல் ெசெவேன வைரக்குமுள்ள
எகிப்திய ஜனங்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்

கூறுகிறார்!
7 எகிப்து அழிக்கப்பட்ட மற்ற நாடுகேளாடு ேசரும்.
எகிப்தும் ெவறுைமயான நாடுகளில் ஒன்றாகும்.

8 நான் எகிப்தில் ஒரு ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்துேவன்.
அவளது ஆதரவாளர்கள் எல்ேலாரும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறிவார்கள்!

9 “‘அந்த ேநரத்தில், நான் தூதுவர்கைள
அனுப்புேவன். அவர்கள் ெகட்ட ெசய்திேயாடு
எத்திேயாப்பியாவிற்குக் கப்பலில் ேபாவார்கள்.
எத்திேயாப்பியா இப்ேபாது பாதுகாப்ைப
உணர்கிறது. எகிப்து தண்டிக்கப்படும்ேபாது,
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எத்திேயாப்பியர்கள் பயத்தினால் நடுங்குவார்கள்!
அந்த ேநரம் வருகிறது!’”

10 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
“நான் பாபிேலான் ராஜாைவப் பயன்படுத்துேவன்.
நான் ேநபுகாத்ேநச்சாைர எகிப்து ஜனங்கைள

அழிக்கப் பயன்படுத்துேவன்.
11 ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனது ஜனங்களும்
நாடுகளிேலேய மிகவும் ெகாடூரமானவர்கள்.
நான் எகிப்ைத அழிக்க அவர்கைளக்

ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கள் தம் வாள்கைள எகிப்திற்கு எதிராக
உருவுவார்கள்.
அவர்கள் அத்ேதசத்ைத மரித்த உடல்களால்

நிரப்புவார்கள்.
12 நான் ைநல் நதிைய வறண்ட நிலமாக்குேவன்.
பிறகு நான் வறண்ட நிலத்ைதத் தீயவர்களுக்கு

விற்ேபன்.
நான் அந்நியர்கைளப் பயன்படுத்தி அந்நாட்ைடக்
காலி பண்ணுேவன்!
கர்த்தராகிய நான் ேபசியிருக்கிேறன்.”

எகிப்தின் விக்கிரகங்கள் அழிக்கப்படும்
13 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்.
“நான் எகிப்திலுள்ள விக்கிரகங்கைள அழிப்ேபன்.
நான் ேநாப்பின் சிைலகைள ெவளிேய

அப்புறப்படுத்துேவன்.
எகிப்து நாட்டில் இனிேமல் ஒரு தைலவனும்
இருக்கமாட்டான்.
நான் எகிப்து நாட்டில் அச்சத்ைத ைவப்ேபன்.

14 நான் பத்ேராைசக் காலி பண்ணுேவன்.
நான் ேசாவானில் ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துேவன்.
நான் ேநா நகைரத் தண்டிப்ேபன்.

15 நான் எகிப்தின் ேகாட்ைடயான சீனுக்கு
விேராதமாக எனது ேகாபத்ைத ஊற்றுேவன்.
நான் ேநா ஜனங்கைள அழிப்ேபன்!

16 நான் எகிப்தில் ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துேவன்.
சீன் என்னும் ெபயருள்ள நகரம் துன்பத்தில்

இருக்கும்.
ேநா நகரத்திற்குள் வீரர்கள் நுைழவார்கள்.
ேநா ஒவ்ெவாரு நாளும் புதிய துன்பங்கைள

அனுபவிக்கும்.
17 ஆெவன், பிேபெசத் ஆகிய நகரங்களின்
இைளஞர்கள் ேபாரில் மரிப்பார்கள்.
ெபண்கள் சிைறபிடிக்கப்பட்டு

ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
18 நான் எகிப்தின் நுகங்கைள முறிக்கும்ேபாது
தக்பாேனசிேல பகல் இருண்டு ேபாகும்.
எகிப்தின் ெபருைமயான பலம் முடிந்துேபாகும்!
எகிப்ைத ஒரு ேமகம் மூடும்.
அவளது குமாரத்திகள் சிைறபிடிக்கப்பட்டு

ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
19 எனேவ நான் எகிப்ைதத் தண்டிப்ேபன்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்

அறிவார்கள்!”

எகிப்து என்ெறன்றும் பலவீனமாகும்
20 சிைறபிடிக்கப்பட்ட பதிெனான்றாவது ஆண்டின்
முதல் மாதத்து (ஏப்ரல்) ஏழாம் நாள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 21

“மனுபுத்திரேன, நான் எகிப்து மன்னனான
பார்ேவானின் ைகைய (பலம்) உைடத்திருக்கிேறன்.
எவரும் அவனது ைகயில் கட்டுப்ேபாட முடியாது. அது
குணமாவதில்ைல. எனேவ அவனது ைகயானது
வாைளத் தாங்கும் அளவிற்குப் பலம் ெபறுவதில்ைல.”

22 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நான் எகிப்து மன்னனான
பார்ேவானுக்கு விேராதமானவன். அவனது இரண்டு
ைககைளயும் நான் உைடப்ேபன். அவற்றில் ஒன்று
ஏற்ெகனேவ உைடந்தது; இன்ெனான்று பலமுள்ளது.
நான் அவனது ைகயிலிருந்து வாளானது விழும்படிச்
ெசய்ேவன். 23 நான் எகிப்தியர்கைள
நாடுகளிைடேய சிதறடிப்ேபன். 24 நான் பாபிேலான்
ராஜாவின் ைகையப் பலப்படுத்துேவன். நான் எனது
வாைள அவனது ைகயில் ெகாடுப்ேபன். ஆனால்
நான் பார்ேவானின் ைககைள உைடப்ேபன். பிறகு
பார்ேவான் வலியால் கதறுவான். அவனது கதறல்
மரிக்கிறவனின் கதறல் ேபான்றிருக்கும். 25 எனேவ
நான் பாபிேலான் ராஜாவின் ைககைளப்
பலப்படுத்துேவன். ஆனால் பார்ேவானின் ைககள்
கீேழ விழும். பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறிவார்கள்!

“நான் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில் என்
வாைளக் ெகாடுப்ேபன். பிறகு அவன் எகிப்து
நாட்டிற்கு எதிராக வாைள நீட்டுவான். 26 நான்
நாடுகளில் எகிப்தியர்கைளச் சிதறடிப்ேபன், பிறகு
நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள்.”

அசீரியா ேகதுரு மரத்ைதப் ேபான்றது

சிைறபிடிக்கப்பட்ட பதிெனான்றாவது
ஆண்டின் மூன்றாவது மாதத்து (ஜூன்)
முதல் நாளில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எகிப்திய ராஜாவாகிய
பார்ேவானிடமும் அவனது ஜனங்களிடமும்
இவற்ைறக் கூறு:
“‘உனது மகத்துவத்தில்,
உன்னுடன் யாைர நான் ஒப்பிட முடியும்?

3 அசீரியா, அழகான கிைளகளுடன், காட்டு
நிழேலாடு உயரமாக உள்ள லீபேனானின் ேகதுரு
மரம்.
அதன் உச்சி ேமகங்களுக்கிைடயில் உள்ளது!

4 தண்ணீர் மரத்ைத வளரச் ெசய்கிறது.
ஆழமான நதி மரத்ைத உயரமாக்கியது.
நதிகள் நடப்பட்ட மரத்ைத சுற்றி ஓடுகின்றன.
ஒரு மரத்திலிருந்து மற்ற மரங்களுக்கு சிறு

ஓைடகள் மட்டுேம பாய்கின்றன.
5 எனேவ காட்டிலுள்ள மற்ற மரங்கைளவிட
அம்மரம் உயரமாக இருக்கின்றது.
இதில் பல கிைளகள் வளர்ந்துள்ளன.
அங்ேக தண்ணீர் மிகுதியாக உள்ளது.
எனேவ கிைளகள் பரந்து வளர்ந்துள்ளன.

6 அம்மரத்தின் கிைளகளில் வானத்துப் பறைவகள்
எல்லாம் தம் கூடுகைளக் கட்டிக்ெகாண்டன.
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காட்டிலுள்ள விலங்குகள் எல்லாம் அம்மரத்துக்
கிைளகளின் அடியிேலேய குட்டிேபாட்டன.
அம்மரத்தின் அடியிேலேய
எல்லா ெபருநாடுகளும் வாழ்ந்தன.

7 அந்த மரம் அழகாக இருந்தது.
அது ெபரிதாக இருந்தது,
அதற்கு அவ்வளவு ெபரிய கிைளகள் இருந்தன.
அதன் ேவர்களுக்கு மிகுதியான நீர் இருந்தது!

8 ேதவனுைடய ேதாட்டத்தில் உள்ள ேகதுரு
மரங்கள் கூட
இம்மரத்ைதப்ேபான்று இவ்வளவு ெபரிதாக

இல்ைல.
ேதவதாரு மரங்களுக்கு இவ்வளவு கிைளகள்
இல்ைல.
அர்ேமான் மரங்களுக்கு அைதப்ேபான்று

கிைளகள் இல்ைல.
இந்த மரத்ைதப்ேபான்று ேதவனுைடய
ேதாட்டத்தில் உள்ள
எந்த மரமும் அழகானதாக இல்ைல.

9 நான் இதற்குப் பல கிைளகைளக் ெகாடுத்ேதன்,
அதைன அழகுைடயதாக ஆக்கிேனன்.
ேதவன் ேதாட்டமான ஏேதனிலுள்ள
அைனத்து மரங்களும் ெபாறாைமப்பட்டன!’”
10 எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்: “இம்மரம் உயரமாக
வளர்ந்திருக்கிறது. இது தனது உச்சிைய
ேமகங்களிைடேய ைவத்தது. இம்மரத்திற்குத் தான்
வளர்ந்திருந்ததால் ெபருைம இருந்தது! 11 எனேவ
ஒரு பலம் வாய்ந்த ராஜா அந்த மரத்ைதக்
ைகப்பற்றும்படிச் ெசய்ேதன். அந்த ராஜா மரம்
ெசய்த தீைமகளுக்காக அதைனத் தண்டித்தான்.
நான் அந்த மரத்ைத என் ேதாட்டத்தில் இருந்து
ெவளிேயற்றிேனன். 12 உலகிேலேய மிகக்
ெகாடூரமான ஜனங்கள் அதைன
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். அந்த மரக்கிைளகள்
மைலகளின் மீதும் பள்ளத்தாக்குகளின் மீதும்
விழுந்தன. அதன் முறிந்த கிைளகள் ஆறுகளால் பல
இடங்களுக்கும் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டன. இனி
ேமல் மரத்தின் கீேழ நிழல் இருக்காது. எனேவ
எல்லா ஜனங்களும் ெவளிேயறினர். 13 இப்ெபாழுது
விழுந்த மரத்தில் பறைவகள் வாழ்கின்றன. காட்டு
மிருகங்கள் விழுந்த கிைளகளின் ேமல் நடக்கின்றன.

14 “இப்ெபாழுது, தண்ணீர்க் கைரயிலுள்ள எந்த
மரமும் ெபருைம ெகாள்ளமுடியாது. அைவ
ேமகங்கைளத் ெதாட முயற்சி ெசய்வதில்ைல.
தண்ணீைரக் குடித்துப் பலம் ெகாண்ட எந்த மரமும்
தான் உயரமாக இருப்பைதப்பற்றி ெபருைம
ெகாள்வதில்ைல. ஏெனன்றால், அைனத்தும் மரிக்க
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அைவ எல்லாம்
உலகத்திற்குக் கீேழ சீேயால் என்னும் மரண
இடத்திற்குப் ேபாகும். அைவ மரித்து ஆழமான
குழிகளுக்குள் ேபான மற்ற ஜனங்கேளாடு ேபாய்
ேசரும்.”

15 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “அந்த மரம் சீேயாலுக்குள் இறங்கும்
நாளிேல எல்ேலாைரயும் அதற்காகத்
துக்கப்படும்படிச் ெசய்ேதன். லீபேனான் அதற்காகத்
துக்கப்பட்டது. வயல்ெவளியிலுள்ள எல்லா
மரங்களும் அதன் வீழ்ச்சிையக் ேகட்டு துக்கமும்
அதிர்ச்சியும் அைடந்தன. ஆழ்கடல் தன் தண்ணீர்

ஓட்டத்ைதயும் அதன் ஆறுகைளயும் நிறுத்தியது. 16

நான் அந்த மரத்ைத விழச் ெசய்ேதன். நாடுகள் அது
விழும் சத்தத்ைதக் ேகட்டு பயத்தால் நடுங்கின. நான்
அந்த மரத்ைத மரண இடத்திற்குப் ேபாகும்படிச்
ெசய்ேதன். அது ஏற்ெகனேவ மரித்தவர்கள் ெசன்ற
ஆழமான இடத்திற்குப் ேபானது. கடந்த காலத்தில்,
ஏேதனில் உள்ள அைனத்து மரங்களும் லீபேனானின்
சிறந்த ேமன்ைமயான மரங்களும் அந்த தண்ணீைரக்
குடித்தன. அம்மரங்கள் கீழ் உலகத்தில் ஆறுதல்
அைடந்தன. 17 ஆம், அம்மரங்கள் கூட, ெபரிய
மரத்ேதாடு மரண இடத்திற்குச் ெசன்றன. ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு அைவ ேசர்ந்தன. அந்தப்
ெபரிய மரம் மற்ற மரங்கைளப் பலமைடயச் ெசய்தது.
அம்மரங்கள் அப்ெபரிய மரத்தின் நிழலில்
நாடுகளுக்கிைடயில் வாழ்ந்தன.

18 “எனேவ எகிப்ேத, ஏேதனில் உள்ள ெபரிய
வல்லைமயுள்ள மரங்களில் எதேனாடு உன்ைன
ஒப்பிடேவண்டும்? ஏேதனின் மரங்கேளாடு நீயும்
பூமியின் தாழ்விடங்களில் மரிக்கப்படுவாய்! அந்த
அந்நிய மனிதர்கேளாடும் ேபாரில்
மரித்தவர்கேளாடும் மரணத்தின் இடத்தில் நீ
படுத்திருப்பாய்.

“ஆம் அது பார்ேவானுக்கும் அவனது அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் ஏற்படும்!” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

பார்ேவான்: ஒரு சிங்கமா அல்லது முதைலயா?

சிைறபிடிக்கப்பட்ட பன்னிெரண்டாம்
ஆண்டு பன்னிரண்டாம் மாதம் (மார்ச்)
முதலாம் ேததியில் கர்த்தருைடய

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் கூறினார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எகிப்து ராஜாவாகிய
பார்ேவாைனப்பற்றிய இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடு.
அவனிடம் கூறு:
“‘நீ நாடுகளிைடயில் ெபருைமேயாடு நைடேபாட்ட
பலம் வாய்ந்த இளம் சிங்கம் என்று உன்ைன
நிைனத்தாய்.
ஆனால் உண்ைமயில் நீ ஏரிகளில் கிடக்கிற

முதைலையப் ேபான்றவன்.
நீ உனது வழிைய ஓைடகளில் தள்ளிச்ெசன்றாய்.
நீ உன் கால்களால் தண்ணீைரக் கலக்குகிறாய்.
நீ எகிப்து நதிகைள குழப்புகிறாய்.’”
3 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
“நான் பல ஜனங்கைள ஒன்று கூட்டிேனன்.
இப்ேபாது நான் என் வைலைய உன் ேமல்

வீசுேவன்.
அந்த ஜனங்கள் உன்ைன உள்ேள இழுப்பார்கள்.

4 பிறகு நான் உன்ைன ெவறுந்தைரயில் விடுேவன்.
நான் உன்ைன வயலில் எறிேவன்.
எல்லாப் பறைவகளும் வந்து உன்ைனத்
உண்ணும்படிச் ெசய்ேவன்.
காட்டு மிருகங்கள் எல்லா இடங்களிலுமிருந்து

வந்து வயிறு நிைறயும்வைர உன்ைன உண்ணும்.
5 நான் உனது உடைல மைலகளில் சிதற
ைவப்ேபன்.
நான் பள்ளத்தாக்குகைள உனது மரித்த உடலால்

நிரப்புேவன்.
6 நான் உனது இரத்தத்ைத மைலகளில்
சிதறுேவன்.
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அது தைரக்குள் ஊறிச்ெசல்லும்.
நதிகள் உன்னால் நிைறயும்.

7 நான் உன்ைன மைறயும்படி ெசய்ேவன்.
நான் வானத்ைத மூடி நட்சத்திரங்கைள இருளச்

ெசய்ேவன்.
நான் சூரியைன ேமகத்தால் மூடுேவன், நிலவு

ஒளிவிடாது.
8 நான் வானத்தில் ஒளிவிடும் எல்லா
விளக்குகைளயும் உன்ேமல் இருண்டுப்ேபாகச்
ெசய்ேவன்.
நான் உன் நாடு முழுவதும் இருண்டுப்ேபாகக்

காரணம் ஆேவன்.
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்.

9 “நான் உன்ைன அழிக்கப் பைகவைரக்
ெகாண்டுவரும்ேபாது பல ஜனங்கள் வருந்தி
கலக்கமைடயும்படிச் ெசய்ேவன். உனக்குத்
ெதரியாத நாடுகள் கூடத் துக்கப்படும். 10

உன்ைனப்பற்றி பல ஜனங்கள் அறிந்து திைகக்கும்படி
நான் ெசய்ேவன். அவர்களின் ராஜாக்கள் நான்
அவர்கள் முன் வாள் வீசும்ேபாது பயங்கரமாக
அஞ்சுவார்கள். நீ விழுகின்ற நாளில் ராஜாக்கள்
ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.
ஒவ்ெவாரு ராஜாவும் தன் ெசாந்த வாழ்க்ைகக்காகப்
பயப்படுவான்.”

11 ஏெனன்றால், எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “பாபிேலான் ராஜாவின் வாள்
உனக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட வரும். 12 நான்
அவ்வீரர்கைள உன் ஜனங்கைளப் ேபாரில் ெகால்லப்
பயன்படுத்துேவன். அவ்வீரகள் மிகக் ெகாடூரமான
நாடுகளிலிருந்து வருகின்றனர். அவர்கள் எகிப்து
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாண்டிருப்பவற்ைறக்
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள். எகிப்து ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள். 13 எகிப்தில் ஆற்றங்கைரயில்
பல மிருகங்கள் உள்ளன. நான் அந்த
மிருகங்கைளயும் அழிப்ேபன். ஜனங்கள் இனிேமல்
தங்கள் கால்களால் தண்ணீைரக் கலக்கமுடியாது.
இனிேமல் பசுக்களின் குளம்புகளும் தண்ணீைரக்
கலக்கமுடியாது. 14 எனேவ நான் எகிப்தில் உள்ள
தண்ணீைர அைமதிப்படுத்துேவன். நான் நதிகைள
ெமதுவாக ஓடச் ெசய்ேவன். அைவ
எண்ெணையப்ேபான்று ஓடும்” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்: 15 “நான் எகிப்து
நாட்ைடக் காலி பண்ணுேவன். அத்ேதசம்
எல்லாவற்ைறயும் இழக்கும். எகிப்தில் வாழ்கிற
எல்லா ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். பிறகு அவர்கள்
நாேன கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று அறிவார்கள்!

16 “ஜனங்கள் எகிப்திற்காகப் பாடேவண்டிய
ேசாகப் பாடல் இதுதான். ேவறு நாடுகளில் உள்ள
குமாரத்திகள் (நகரங்கள்) எகிப்திற்காக இச்ேசாகப்
பாடைலப் பாடுவார்கள். இது அவர்கள்
எகிப்திற்காகவும் அதன் ஜனங்களுக்காகவும் பாடுகிற
ேசாகப் பாடல்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அவற்ைறக் கூறினார்.

எகிப்து அழிக்கப்படும்
17 சிைறபிடிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டாவது ஆண்டு
அந்த மாதத்தின் பதிைனந்தாம் ேததியன்று,
கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்

ெசான்னார்: 18 “மனுபுத்திரேன, எகிப்து
ஜனங்களுக்காக புலம்பு. எகிப்ைதயும் அந்த
குமாரத்திகைளயும் பலம் வாய்ந்த நாடுகளிலிருந்து
கல்லைறக்கு வழிநடத்து. அவர்கைளக் கீழ்
உலகத்திற்கு ஏற்ெகனேவ ஆழமான குழிகளில்
இருக்கிறவர்கேளாடு அனுப்பு.

19 “எகிப்ேத, ேவறு எவைரயும்விட நீ
சிறந்ததில்ைல! மரண இடத்திற்கு இறங்கிப்ேபா.
அந்த அந்நியர்கேளாடு படுத்துக்ெகாள்.

20 “எகிப்து ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட
மனிதர்கேளாடு ேசரும். பைகவன் அவைளயும்
அவளது ஜனங்கைளயும் ெவளிேய
இழுத்துக்ெகாண்டான்.

21 “ேபாரில் பலமும் ஆற்றலுமிக்க மனிதர்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். அந்த அந்நியர்கள் மரண
இடத்திற்குச் ெசன்றனர். அந்த இடத்திலிருந்து,
அந்த மனிதர்கள் எகிப்ேதாடும் அதன்
ஆதரவாளர்கேளாடும் ேபசுவார்கள், அவர்களும்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.

22 “அசூரும் அதன் பைடயும் மரண இடத்தில்
இருக்கும். அவர்களின் கல்லைறகள் ஆழமான
குழிக்குள் ெசல்லும். அந்த அசூரிய வீரர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள். அசூரியப் பைடயானது அதன்
கல்லைறையச் சுற்றி உள்ளது. அவர்கள்
உயிேராடிருந்தேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தினார்கள். ஆனால் இப்ெபாழுது எல்லாம்
அைமதியாகிவிட்டது. அவர்கள் அைனவரும் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டனர்.

24 “ஏலாமும் இங்ேக இருக்கிறது. அதன் பைட
அவள் கல்லைறையச் சுற்றியிருக்கிறது. அவர்கள்
அைனவரும் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர். அந்த
அந்நியர்கள் பூமிக்குக் கீேழ ேபாய்விட்டார்கள்.
அவர்கள் உயிேராடு இருந்தேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தினார்கள். ஆனால் அவர்கள் தம்ேமாடு
அவமானத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ஆழமான
குழிகளுக்குள் ெசன்றுவிட்டார்கள். 25 அவர்கள்
ஏலாமுக்கும் ேபாரில் மரித்த அவர்களின் அைனத்து
வீரர்களுக்கும் படுக்ைக ேபாட்டிருக்கிறார்கள்.
ஏலாமின் பைட அதன் கல்லைறையச்
சுற்றியிருக்கிறது. அந்த அந்நியர்கள் அைனவரும்
ேபார்க்களத்தில் ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள்
உயிேராடு இருந்தேபாது, ஜனங்கைள
பயப்படுத்தினார்கள். ஆனால் அவர்கள் தம்
அவமானத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ஆழமான
குழிக்குள் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெகால்லப்பட்ட
மற்ற ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து
ைவக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

26 “ேமேசக், தூபால் மற்றும் அவற்றின் பைடகளும்
அங்ேக உள்ளன. அவர்களின் கல்லைறகள் அைதச்
சுற்றியுள்ளன. அந்த அந்நியர்களும் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் உயிேராடு
இருந்தேபாது ஜனங்கைள பயப்படுத்தினார்கள். 27

ஆனால், இப்ெபாழுது நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால்
மரித்துப்ேபான, வல்லைமயான மனிதர்கேளாடு
படுத்துக்கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் தம்
ேபார்க்கருவிகேளாடு புைதக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்களின் வாள்கள் அவர்களின் தைலகளுக்குக் கீழ்
ைவக்கப்படும். ஆனால் அவர்களின் பாவங்கள்
அவர்களின் எலும்பில் உள்ளன. ஏெனன்றால்,
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அவர்கள் உயிேராடு இருக்கும்ேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தினார்கள்.

28 “எகிப்ேத, நீயும் அழிக்கப்படுவாய். அந்த
அந்நியர்களால் நீ வீழ்த்தப்படுவாய். ேபாரில்
ெகால்லப்பட்ட வீரர்கேளாடு கிடப்பாய்.

29 “ஏேதாமும் அங்ேக இருக்கிறது. அவேனாடு
ராஜாக்களும் மற்ற தைலவர்களும் அங்ேக
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பலம் ெபாருந்திய
வீரர்களாகவும் இருந்தனர். ஆனால் இப்ெபாழுது
ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட மற்றவர்கேளாடு
கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த அந்நியர்களுடன்
கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆழமான குழிக்குள்
கிடக்கும் மற்ற ஜனங்களுடன் இருக்கின்றனர்.

30 “வடக்கில் உள்ள ராஜாக்கள் அைனவரும்
அங்ேக இருக்கின்றனர்! சீேதானில் உள்ள அைனத்து
வீரர்களும் அங்ேக இருக்கின்றனர். அவர்களது பலம்
ஜனங்கைளப் பயப்படுத்தியது. ஆனால், அவர்கள்
அதனால் அவமானமைடகிறார்கள். அந்த
அந்நியர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு
கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் தம் அவமானத்ேதாடு
அக்குழிக்குள் ெசன்றார்கள்.

31 “பார்ேவான் மரண இடத்திற்குச் ெசன்ற
ஜனங்கைள பார்ப்பான். அவனும் அவேனாடுள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் ஆறுதல் ெபறுவார்கள். ஆம்,
பார்ேவானும் அவனது அைனத்துப் பைடகளும்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

32 “பார்ேவான் உயிேராடு இருக்கும்ேபாது,
ஜனங்கள் அவனுக்குப் பயப்படும்படிச் ெசய்ேதன்.
ஆனால் இப்ேபாது, அவன் அந்த அந்நியர்கேளாடு
விழுந்துகிடக்கிறான். பார்ேவானும் அவனது பைடயும்
ஏற்ெகனேவ ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட வீரர்கேளாடு
விழுந்துகிடப்பார்கள்.” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் அவற்ைறச் ெசான்னார்.

ேதவன் இஸ்ரேவலின் காவல்காரனாக
எேசக்கிேயைலத் ெதரிந்ெதடுக்கிறார்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, உன் ஜனங்களிடம் ேபசு.
அவர்களிடம் கூறு, ‘நான் இந்த நாட்டிற்கு
விேராதமாகப் ேபாரிட பைகவைரக்
ெகாண்டுவருேவன். அது நிகழும்ேபாது, ஜனங்கள்
ஒரு மனிதைனத் தங்கள் காவல்காரனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். 3 இந்தக் காவல்காரன், பைக
வீரர்கள் வருவைதப் பார்க்கும்ேபாதும் எக்காளத்ைத
ஊதி ஜனங்கைள எச்சரிப்பான். 4 ஜனங்கள்
எச்சரிக்ைகையக் ேகட்டாலும் அதைனப்
புறக்கணித்தால் எதிரிகள் அவர்கைளக் ைகப்பற்றிச்
சிைறெயடுத்துச் ெசல்வார்கள். அவனது ெசாந்த
மரணத்திற்கு அவேன ெபாறுப்பாவன். 5 அவன்
எக்காளத்ைதக் ேகட்டான், ஆனால்
எச்சரிக்ைகையப் புறக்கணித்தான். எனேவ அவனது
மரணத்திற்கு அவேன காரணமாகிறான். அவன்
எச்சரிக்ைகயில் கவனம் ெசலுத்தியிருந்தால், பிறகு
அவன் தன் ெசாந்த வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றியிருக்க முடியும்.

6 “‘ஆனால் காவல்காரன் பைக வீரர்கள்
வருவைதக் கண்டும் அவன் எக்காளம் ஊதவில்ைல

என்றால், அவன் ஜனங்கைள எச்சரிக்கவில்ைல,
பைகவன் அவர்கைளக் ைகப்பற்றிச் சிைறெயடுத்துச்
ெசல்வான். அந்த மனிதன் ெகால்லப்படலாம்.
ஏெனன்றால், அவன் பாவம் ெசய்திருக்கிறான்.
ஆனால் காவல்காரனும் அந்த ஆளின் மரணத்திற்குப்
ெபாறுப்பாளி ஆவான்.’

7 “இப்ெபாழுது, மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவல்
குடும்பத்துக்கு உன்ைனக் காவல்காரனாக நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கிேறன். எனது வாயிலிருந்து ெசய்திைய
நீ ேகட்டால், எனக்காக ஜனங்கைள எச்சரிக்க
ேவண்டும். 8 நான் உனக்குச் ெசால்லலாம்: ‘இந்தக்
ெகட்ட மனிதன் மரிப்பான்.’ பிறகு நீ எனக்காகப்
ேபாய் அவைன எச்சரிக்க ேவண்டும். நீ அந்தப்
பாவிைய எச்சரிக்காமல் அவனது வாழ்க்ைகைய
மாற்றிக்ெகாள்ளும்படி ெசால்லாவிட்டால், பிறகு
அவன் தான் ெசய்த பாவத்துக்காக மரிப்பான்.
ஆனால் அவனது மரணத்திற்கு நான் உன்ைனப்
ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். 9 ஆனால் நீ அந்தப்
பாவிையத் தன் வாழ்க்ைகைய
மாற்றிக்ெகாள்ளும்படியும், பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தும்படியும் எச்சரிக்ைக ெசய்தும் அவன் பாவம்
ெசய்வைத நிறுத்த மறுத்துவிட்டால், பின் அவன்
மரிப்பான். ஏெனன்றால், அவன் பாவம் ெசய்தவன்.
ஆனால் நீ உன்னுைடய வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றியிருக்கிறாய்.

ஜனங்கைள அழிக்க ேதவன் விரும்புகிறதில்ைல
10 “எனேவ, மனுபுத்திரேன, எனக்காக இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரிடம் ேபசு. அந்த ஜனங்கள் ெசால்லலாம்:
‘நாங்கள் பாவம் ெசய்து சட்டங்கைள மீறிேனாம்.
எங்கள் பாவங்கள் தாங்கமுடியாத அளவிற்குப்
பாரமானைவ. அந்தப் பாவங்களால் நாங்கள்
ெகட்டுப்ேபாேனாம். நாங்கள் உயிர் வாழ என்ன
ெசய்யேவண்டும்?’

11 “நீ அவர்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும். ‘எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: என்
உயிரின் ேமல் ஆைணயிடுகிேறன், நான் ஜனங்கள்
மரிப்பைத, பாவிகள் கூட மரிப்பைதப் பார்ப்பதில்
மகிழ்ச்சியைடவதில்ைல. அவர்கள் மரிப்பைத நான்
விரும்புவதில்ைல. அந்தப் பாவி ஜனங்களும்
என்னிடம் திரும்பி வருவைதேய நான்
விரும்புகிேறன். நான், அவர்கள் வாழ்ைவ
மாற்றிக்ெகாண்டு உண்ைமயான வாழ்க்ைக
வாழ்வைத விரும்புகிேறன். எனேவ என்னிடம் திரும்பி
வா. தீைம ெசய்வைத நிறுத்து. இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர நீங்கள் ஏன் மரிக்க ேவண்டும்?’

12 “மனுபுத்திரேன, உன் ஜனங்களிடம் ெசால்:
‘ஒருவன் தீயவனாக மாறிப் பாவம் ெசய்யத்
ெதாடங்குவாேனயானால் அவன் முன்பு ெசய்த
நன்ைமகள் எல்லாம் அவைனக் காப்பாற்றாது.
ஒருவன் தீைமயிலிருந்து மாறிவிடுவாேனயானால்
அவன் முன்பு ெசய்த தீைமகள் அவைன அழிக்காது.
எனேவ, ஒருவன் பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கினால்
அவன் முன்பு ெசய்த நன்ைமகள் அவைனக்
காப்பாற்றாது என்பைத நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள்.’

13 “நான் ஒரு நல்லவனிடம் நீ வாழ ேவண்டும்
என்று ெசால்லலாம். ஒருேவைள அவன் தான் முன்பு
ெசய்த நன்ைமகள் தன்ைனக் காப்பாற்றும் என்று
நிைனக்கலாம். எனேவ, அவன் தீைமகள் ெசய்யத்
ெதாடங்கலாம். நான் அவன் முன்பு ெசய்த
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நன்ைமகைள நிைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன்!
இல்ைல, அவன் தான் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்ட
பாவத்தால் மரிப்பான்.

14 “அல்லது நான் ஒரு தீயவனிடம் அவன் மரிப்பான்
என்று ெசால்லலாம். ஆனால், அவன் தன்
வாழ்க்ைகைய மாற்றலாம். அவன் பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தி, சரியான வழியில் வாழத் ெதாடங்கலாம்.
அவன் நல்லவனாகவும் நியாயமானவனாகவும்
ஆகலாம். 15 அவன் கடன் ெகாடுத்தேபாது ெபற்ற
ெபாருட்கைளத் திருப்பிக் ெகாடுத்துவிடலாம். அவன்
திருடிய ெபாருைளயும் திருப்பிக் ெகாடுக்கலாம்.
அவன் வாழ்ைவத் தருகிற நியாயப்பிரமாணங்கைளப்
பின்பற்றத் ெதாடங்கலாம். அவன் தீைம ெசய்வைத
நிறுத்திவிடுகிறான். பிறகு அவன் நிச்சயம் வாழ்வான்.
அவன் மரிக்கமாட்டான். 16 அவன் முன்பு ெசய்த
தீைமகைள நான் நிைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன்.
ஏெனன்றால், அவன் இப்ெபாழுது நல்லவனாகவும்
ேநர்ைமயானவனாகவும் இருக்கிறான். எனேவ அவன்
வாழ்வான்!

17 “ஆனால் உங்கள் ஜனங்கள், ‘அது சரியன்று!
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவ்வாறு இருக்க
முடியாது!’ என்கிறார்கள்.

“ஆனால் அவர்கேளா ேநர்ைமயில்லாத
ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள். அவர்கேள
மாறேவண்டிய ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். 18 ஒரு
நல்லவன் தான் ெசய்யும் நன்ைமகைள நிறுத்திப்
பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கினால், பிறகு அவன் தன்
பாவத்தாேலேய மரிப்பான். 19 ஒரு பாவி தான்
ெசய்யும் தீைமகைள நிறுத்தி நல்லவனாகவும்
ேநர்ைமயானவனாகவும் வாழத்ெதாடங்கினால் பிறகு
அவன் வாழ்வான். 20 ஆனாலும் நீங்கள் நான்
ேநர்ைமயாக இல்ைல என்று இன்னும்
ெசால்கிறீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாேர, ஒவ்ெவாருவனும் தான் ெசய்த
காரியங்களுக்காகேவ நியாயந்தீர்க்கப்படுவான்!”

எருசேலம் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
21 எங்கள் சிைறயிருப்பின் பன்னிரண்டாம் ஆண்டு
பத்தாம் மாதம் (ஜனவரி) ஐந்தாம் நாளில்
எருசேலமிலிருந்து ஒருவன் என்னிடம் வந்தான்.
அங்குள்ள ேபாரிலிருந்து அவன் தப்பித்து வந்தான்.
அவன், “அந்நகரம் (எருசேலம்) எடுக்கப்பட்டது!”
என்றான்.

22 இப்ெபாழுது, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவரின்
வல்லைம, அந்த ஆள் என்னிடம் வருவதற்கு முன்
மாைலயில், என் ேமல் வந்திருந்தது, ேதவன் என்ைன
ேபச முடியாதவாறு ெசய்திருந்தார். அந்த ஆள்
என்னிடம் வந்தேபாது, கர்த்தர் என் வாையத் திறந்து
மீண்டும் என்ைனப் ேபசும்படிச் ெசய்தார். 23 பிறகு
கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார், 24 “மனுபுத்திரேன, இஸ்ரேவலின்
அழிந்த நகரங்களில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழ்கின்றனர். அந்த ஜனங்கள், ‘ஆபிரகாம்
ஒருவனாயிருந்தான். ேதவன் அவனிடம் இந்த நாடு
முழுவைதயும் ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுது நாங்கள்
பலராக இருக்கிேறாம். எனேவ உறுதியாக இந்நாடு
எங்களுக்குச் ெசாந்தம்! இது எங்கள் நாடு!’
என்கிறார்கள்.

25 “கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று நீ ெசால்லேவண்டும்: ‘நீ இன்னும்
இரத்தம் நீக்கப்படாத இைறச்சிையத் தின்கிறாய்.
உதவிக்காக நீ விக்கிரகங்கைள ேநாக்கிப்
பார்க்கிறாய். நீ ஜனங்கைளக் ெகான்றாய். எனேவ,
நான் உனக்கு இந்நாட்ைட ஏன் ெகாடுக்கேவண்டும்?
26 நீ உன் ெசாந்த வாைள நம்பியிருக்கிறாய். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் அருவருக்கத்தக்கச் ெசயல்கைளச்
ெசய்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் அயலான்
மைனவிேயாடு பாலின உறவு பாவத்ைதச்
ெசய்கிறீர்கள். எனேவ உங்களுக்கு இந்நாடு
கிைடக்காது!’

27 “‘கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று நீ அவர்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டும்: “என் உயிரின்ேமல் ஆைண, அழிந்துேபான
நகரங்களில் வாழும் அந்த ஜனங்கள் வாளால்
ெகால்லப்படுவார்கள் என்று நான் வாக்களித்ேதன்.
எவனாவது நாட்ைடவிட்டு ெவளிேய இருந்தால்,
நான் அவைன மிருகங்கள் ெகான்று தின்னச்
ெசய்ேவன். ஜனங்கள் ேகாட்ைடகளுக்குள்ளும்
குைககளுக்குள்ளும் மைறந்திருந்தால். அவர்கள்
ேநாயால் மரிப்பார்கள். 28 நான் அந்நாட்ைட
ெவறுைமயானதாகவும் பயனற்றதாகவும் ெசய்ேவன்.
அந்த நாடு தான் ெபருைமப்பட்டுக்
ெகாண்டவற்ைறெயல்லாம் இழக்கும். இஸ்ரேவல்
மைலகள் எல்லாம் காலியாகும். அந்த இடத்தின்
வாழியாக எவரும் கடந்து ெசல்லமாட்டார்கள். 29

அந்த ஜனங்கள் பல அருவருப்பானக் காரியங்கைளச்
ெசய்திருக்கின்றனர். எனேவ நான் அந்நாட்ைட
ெவறுைமயான நாடாகச் ெசய்ேவன். பிறகு இந்த
ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.”

30 “‘இப்ெபாழுது, மனுபுத்திரேன, உன்ைனப்பற்றிக்
கூறுகிேறன். உன் ஜனங்கள் சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டு
வாசல்களிலும் உன்ைனக்குறித்துப் ேபசுகிறார்கள்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “வாருங்கள்.
கர்த்தரிடமிருந்து புறப்பட்ட வார்த்ைத என்னெவன்று
ேகட்ேபாம்” என்கிறார்கள். 31 எனேவ அவர்கள்
உன்னிடம் எனது ஜனங்கைளப்ேபால வருகிறார்கள்.
அவர்கள் எனது ஜனங்கைளப்ேபான்று உன்
முன்னால் அமருகிறார்கள். அவர்கள் உன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள்
நீ ெசால்வைதச் ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம்
நல்லெதன்று எைத உணருகின்றார்கேளா
அவற்ைறேய ெசய்கிறார்கள். அவர்கள் பிற
ஜனங்கைள ஏமாற்றிப் பணம் ேசர்க்கமட்டுேம
விரும்புகிறார்கள்.

32 “‘இந்த ஜனங்களுக்கு நீ ஒன்றுமில்ைல. ஆனால்
நீ அவர்களுக்கு இன்பப் பாட்டு பாடுகிற பாடகனாய்
இருக்கிறாய். உன்னிடம் இனிய குரல் உள்ளது. நீ
உனது கருவிகைள நன்றாக இைசக்கிறாய்.
அவர்கள் உன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிறார்கள்.
ஆனால் நீ ெசான்னபடி அவர்கள்
நடக்கமாட்டார்கள். 33 ஆனால் நீ பாடுவெதல்லாம்
உண்ைமயாக நடக்கும். பிறகு ஜனங்கள்
உண்ைமயில் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு தீர்க்கதரிசி
வாழ்ந்தான் என்று அறிவார்கள்!’”
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34

இஸ்ரேவல் ஒரு ஆட்டு மந்ைதப் ேபான்றது

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, எனக்காக இஸ்ரேவலின்
ேமய்ப்பர்களுக்கு (தைலவர்கள்) விேராதமாகப் ேபசு.
எனக்காக நீ அவர்களிடம் ேபசு. எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
அவர்களிடம் கூறு: ‘இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பர்களாகிய
நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டுேம உணவு ஊட்டுகிறீர்கள்.
இது உங்களுக்கு மிகத் தீைமயாகும்! நீங்கள் ஏன்
உங்கள் மந்ைதைய ேமய்க்கவில்ைல? 3 நீங்கள்
ெகாழுத்த ஆடுகைளத் தின்றுவிட்டு அதன் மயிரால்
உங்களுக்குக் கம்பளி ெசய்துெகாள்கிறீர்கள். நீங்கள்
ெகாழுத்த ஆடுகைளக் ெகான்று உண்கிறீர்கள்.
நீங்கள் மந்ைதக்கு உணவளிப்பதில்ைல. 4 நீங்கள்
பலவீனமான ஆடுகைளப் பலப்படுத்துவதில்ைல.
நீங்கள் ேநாயுற்ற ஆடுகைளப்பற்றிக்
கவைலப்படுவதில்ைல. நீங்கள் காயம்பட்ட
ஆடுகளுக்குக் கட்டுப்ேபாடுவதில்ைல. சில ஆடுகள்
எங்ேகா அைலந்து காணாமல் ேபாகும். அவற்ைறத்
ேதடிப்ேபாய் நீங்கள் திரும்பக்ெகாண்டு
வருவதில்ைல. காணாமல் ேபான ஆடுகைளத் ேதடி
நீங்கள் ேபாகவில்ைல. இல்ைல. நீங்கள்
ெகாடூரமானவர்களாகவும் கடுைமயானவர்களாகவும்
இருந்தீர்கள். இவ்வாறுதான் நீங்கள் உங்கள்
ஆடுகைள வழி நடத்தினீர்கள்!

5 “‘இப்ெபாழுது ேமய்ப்பன் இல்லாததால் ஆடுகள்
சிதறிப் ேபாய்விட்டன. அைவ ஒவ்ெவாரு காட்டு
மிருகங்களுக்கும் உணவாயின. எனேவ அைவ
சிதறிப்ேபாயின. 6 என் மந்ைத எல்லா மைலகளிலும்
உயரமான குன்றுகளிலும் அைலந்து திரிகின்றது,
பூமியின் எல்லாப் பாகங்களிலும் எனது மந்ைத
சிதறிப்ேபாயிற்று. அவற்ைறத் ேதடிப் ேபாவதற்கும்
கவனித்துக்ெகாள்ளவும் யாருமில்ைல.’”

7 ஆைகயால், ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் கூறுகிறார், 8 “என் உயிைரக்ெகாண்டு,
நான் உனக்கு இந்த வாக்ைகயளிக்கிேறன். காட்டு
மிருகங்கள் என் மந்ைதையப் பிடித்தது. ஆம், எனது
மந்ைத காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகியது.
ஏெனன்றால், அவற்றுக்கு உண்ைமயான ேமய்ப்பன்
இல்ைல. எனது ேமய்ப்பர்கள் எனது மந்ைதைய
கவனிக்கவில்ைல. இல்ைல, அம்ேமய்ப்பர்கள்
ஆடுகைளத் தின்று தமக்கு உணவாக்கிக்
ெகாண்டார்கள். அவர்கள் என் மந்ைதைய
ேமய்க்கவில்ைல.”

9 எனேவ, ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! 10 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு விேராதமானவன்! நான்
என் ஆடுகைள அவர்களிடமிருந்து வற்புறுத்தி
உரிைமயுடன் ேகட்ேபன்! நான் அவர்கைள
ேவைலையவிட்டு நீக்குேவன். அவர்கள் இனி என்
ேமய்ப்பர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். எனேவ
ேமய்ப்பர்களால் தங்களுக்ேக
உணவளித்துக்ெகாள்ள முடியாது. நான் அவர்களின்
வாயிலிருந்து என் மந்ைதையக் காப்ேபன். பிறகு என்
மந்ைத அவர்களுக்கு உணவாகாது.”

11 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்:
“நான், நாேன, அவர்களின் ேமய்ப்பன் ஆேவன். நான்
என் ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் அவர்கைளக்
கவனிப்ேபன். 12 ேமய்ப்பன் தன் ஆடுகேளாடு
இருக்கும்ேபாது ஆடுகள் வழிதவறிப் ேபானால் அவன்
அவற்ைறத் ேதடி அைலவான். அைதப்ேபான்று
நானும் என் ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் என்
ஆடுகைளக் காப்பாற்றுேவன். அந்த இருளான,
மங்கலான நாட்களில் அவர்கள் சிதறிப்ேபான எல்லா
இடங்களிலிருந்தும் அவர்கைள நான் திரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். 13 நான் அவற்ைற
அந்நாடுகளிலிருந்து ெகாண்டுவருேவன். நான்
அந்நாடுகளிலிருந்து அவற்ைற ஒன்று ேசர்ப்ேபன்.
நான் அவற்ைறத் தம் ெசாந்த நாட்டுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். நான் அவற்ைற இஸ்ரேவல்
மைலகளிலும், ஓைடக் கைரகளிலும், ஜனங்கள்
வாழ்கிற இடங்களிலும் ேமய்ப்ேபன். 14 நான்
அவற்ைறப் புல்ெவளிகளுக்கு வழிநடத்துேவன். அைவ
இஸ்ரேவல் மைலகளின் உச்சிக்குப் ேபாகும். அங்ேக
அைவ தைரயில் படுத்துக்கிடந்து புல்ைல ேமயும்.
அைவ இஸ்ரேவல் மைலகளில் உள்ள வளமான
புல்ைல ேமயும். 15 ஆம், நான் என் மந்ைதைய
நன்றாக ேமய்த்து ஓய்விடங்களுக்கு
நடத்திச்ெசல்ேவன்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

16 “நான் காணாமல்ேபான ஆடுகைளத் ேதடுேவன்.
நான் சிதறிப்ேபான ஆடுகைளத் திரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். நான் புண்பட்ட ஆடுகளுக்குக்
கட்டுப்ேபாடுேவன். நான் பலவீனமான ஆடுகைளப்
பலப்படுத்துேவன். ஆனால் நான் ெகாழுத்த
ஆற்றலுைடய ேமய்ப்பர்கைள அழிப்ேபன். நான்
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையக் ெகாடுப்ேபன்.”

17 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “என் மந்ைதேய, நான் ஒரு ஆட்டுக்கும்
இன்ெனாரு ஆட்டுக்கும் நியாயந்தீர்ப்ேபன். நான்
ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்கும் ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்கும்
நியாயம்தீர்ப்ேபன். 18 நீங்கள் நல்ல நிலத்தில்
வளர்ந்த புல்ைல உண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள்
எதற்காக இன்ெனாரு ஆடு உண்ண விரும்புகிற
புல்ைல மிதித்துத் துைவக்கிறீர்கள். நீங்கள்
ஏராளமான ெதளிந்த தண்ணீைரக் குடிக்கலாம்.
ஆனால், நீங்கள் எதற்காக மற்ற ஆடுகள் குடிக்கிற
தண்ணீைரக் கலக்குகிறீர்கள்? 19 எனது ஆடுகள்
உங்களால் மிதித்து துைவக்கப்பட்டப் புல்ைல
ேமயேவண்டும். அைவ உங்களால் கலக்கப்பட்ட
தண்ணீைரக் குடிக்க ேவண்டும்!”

20 எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அவற்றிடம் கூறுகிறார்: “நான், நாேன ெகாழுத்த
ஆட்டிற்கும் ெமலிந்த ஆட்டிற்கும் இைடயில் நியாயம்
தீர்ப்ேபன்! 21 நீங்கள் பக்கவாட்டினாலும்
ேதாள்களாலும் தள்ளுகிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
ெகாம்புகளால் பலவீனமான ஆடுகைள முட்டித்
தள்ளுகிறீர்கள். நீங்கள் அைவ ெவளிேயறும்வைர
தள்ளுகிறீர்கள். 22 எனேவ நான் எனது மந்ைதையக்
காப்ேபன். அைவ இனி காட்டு மிருகங்களால்
ைகப்பற்றப்படாது, நான் ஒரு ஆட்டிற்கும்
இன்ெனாரு ஆட்டிற்கும் இைடயில் நியாயம்
தீர்ப்ேபன். 23 பிறகு நான் அவற்றுக்கு ேமலாக ஒரு
ேமய்ப்பைன நியமிப்ேபன். அவேன என் தாசனாகிய
தாவீது. அவன் அவற்றுக்கு உணவளித்து அவர்கள்
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ேமய்ப்பனாக இருப்பான். 24 பிறகு கர்த்தரும்
ஆண்டவருமான நான் அவர்களின்
ேதவனாயிருப்ேபன். என் தாசனாகிய தாவீது
அவர்களிைடயில் வாழ்கிற அதிபதியாவன்.
கர்த்தராகிய நான் ேபசிேனன்.

25 “நான் எனது ஆடுகேளாடு ஒரு சமாதான
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேவன். நான் தீைம தருகிற
மிருகங்கைள அந்த இடத்ைத விட்டு அகற்றுேவன்.
பிறகு அந்த ஆடுகள் வனாந்தரத்தில் பாதுகாப்பாக
இருக்கும், காடுகளில் நன்றாகத் தூங்கும். 26 நான்
ஆடுகைள ஆசீர்வதிப்ேபன். எனது மைலையச்
(எருசேலம்) சுற்றியுள்ள இடங்கைளயும்
ஆசீர்வதிப்ேபன். சரியான ேநரத்தில் நான்
மைழையப் ெபாழியச் ெசய்ேவன். அைவ
அவர்கள்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபாழியும். 27

வயல்களில் வளர்ந்த மரங்கள் கனிகைளத் தரும். பூமி
தன் விைளச்சைலத் தரும். எனேவ ஆடுகள் தன்
நிலத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கும். நான் அவற்றின்
நுகத்ைத உைடப்ேபன். நான் அவற்ைற
அடிைமயாக்கிய ஜனங்களின் வல்லைமயிலிருந்து
காப்ேபன். பின் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிவார்கள். 28 அவர்கள் எந்த நாடுகளாலும்
மிருகங்கைளப்ேபான்று பிடிக்கப்படமாட்டார்கள்.
அந்த மிருகங்கள் இனி இவற்ைற உண்ணாது.
ஆனால் அைவ பாதுகாப்பாக வாழும். எவரும்
அவற்ைறப் பயப்படுத்த முடியாது. 29 நான்
அவர்களுக்குத் ேதாட்டம் இடத்தக்க நல்ல
நிலத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். பிறகு அவர்கள் பசியால்
துன்பப்படேவண்டாம். பிற நாட்டினர் ெசய்யும்
நிந்தைனகைள இனி அவர்கள் தாங்கேவண்டாம். 30

பின் அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.
நான் அவர்கேளாடு இருக்கிேறன் என்பைதயும்
அறிவார்கள். இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எனது ஜனங்கள்
என்பைதயும் அவர்கள் அறிவார்கள்!” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்!

31 “நீங்கள் எனது ஆடுகள். என் புல்ெவளியில்
ேமய்கிற ஆடுகள். நீங்கள் மனிதர்கள். நான் உங்கள்
ேதவன்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்.

ஏேதாமுக்கு விேராதமான ெசய்தி

கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 2

“மனுபுத்திரேன, ேசயீர் மைலையப் பார்.
அதற்கு விேராதமாக எனக்காகப் ேபசு. 3 அதனிடம்
ெசால், எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்.
“‘ேசயீர் மைலேய, நான் உனக்கு விேராதமானவன்!
நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்.
நான் உன்ைன ெவறுைமயான நிலமாக்குேவன்.

4 நான் உன் நகரங்கைள அழிப்ேபன்.
நீ ெவறுைம ஆவாய்.
பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ அறிவாய்.

5 “‘ஏெனன்றால், நீ எப்ெபாழுதும் எனது
ஜனங்களுக்கு விேராதமாக இருந்தாய். நீ உனது
வாைள இஸ்ரேவலுக்கு எதிராக அவர்களின் ஆபத்து
காலத்தில் அவர்களின் இறுதித் தண்டைன
காலத்தில் பயன்படுத்தினாய்!’” 6 எனேவ, எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “என்

உயிைரக்ெகாண்டு, உனக்கு மரணம் வரும்படி
ஆைணயிடுகிேறன். மரணம் உன்ைனத் துரத்தும். நீ
ஜனங்கைளக் ெகால்லுவைத ெவறுப்பதில்ைல.
எனேவ மரணம் உன்ைனத் துரத்தும். 7 நான் ேசயீர்
மைலையப் பாழான இடமாக்குேவன். அந்த
நகரத்திலிருந்து வரும் ஒவ்ெவாருவைரயும் நான்
ெகால்லுேவன். அந்த நகரத்திற்குள் ெசல்ல விரும்பும்
ஒவ்ெவாருவைரயும் நான் ெகால்லுேவன். 8 நான்
இதன் மைலகைள மரித்த உடல்களால் நிரப்புேவன்.
உனது குன்றுகள் முழுவதும் மரித்த உடல்களால்
நிரம்பும். உனது பள்ளதாக்குகளிலும், உனது ஆற்றுப்
படுக்ைககளிலும், உடல்கள் கிடக்கும். 9 நான்
உன்ைன என்ெறன்றும் ெவறுைமயாக்குேவன். உன்
நகரங்களில் எவரும் வாழமாட்டார்கள். பிறகு நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீ அறிவாய்.”

10 நீ ெசான்னாய், “இந்த இரண்டு குலங்களும்,
நாடுகளும் (இஸ்ரேவலும் யூதாவும்) என்னுைடயதாக
இருக்கும். நாங்கள் அவர்கைளச் ெசாந்தமாக
எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்.”
ஆனால் கர்த்தர் அங்ேக இருக்கிறார்! 11 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “நீ என்
ஜனங்கள் ேமல் ெபாறாைமேயாடு இருந்தாய். நீ
அவர்கள் மீது ேகாபத்ேதாடு இருந்தாய். நீ
அவர்கைள ெவறுத்தாய், எனேவ எனது
உயிைரக்ெகாண்டு ஆைணயிடுகிேறன், நீ
அவர்கைளப் புண்படுத்திய அேத முைறயில் நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான் உன்ைனத் தண்டித்து
நான் அவர்கேளாடு இருப்பைத ஜனங்கள்
அறியும்படிச் ெசய்ேவன். 12 நான் உனது
நிந்ைதகைளெயல்லாம் ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன்
என்பைத நீ பிறகு அறிந்துெகாள்வாய்.

“இஸ்ரேவல் மைலக்கு விேராதமாகப் பல
தீயவற்ைற நீ ெசான்னாய். நீ ெசான்னாய்,
‘இஸ்ரேவல் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது! நான்
அவர்கைள உணைவப்ேபான்று சுைவப்ேபன்!’ 13 நீ
ெபருைமெகாண்டு, எனக்கு விேராதமானவற்ைறச்
ெசான்னாய். நீ பல தடைவ ெசான்னாய், நீ ெசான்ன
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் ேகட்டிருக்கிேறன். ஆம்,
நீ ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்.”

14 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “நான் உன்ைன அழிக்கும்ேபாது பூமி
முழுவதும் மகிழும். 15 இஸ்ரேவல் நாடு
அழிக்கப்பட்டேபாது நீ மகிழ்ச்சியாக இருந்தாய்.
நானும் உன்ைன அைதப்ேபாலேவ நடத்துேவன்.
ேசயீர் மைலயும் ஏேதாம் நாடு முழுவதும்
அழிக்கப்படும்! பிறகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அறிவாய்.”

இஸ்ரேவல் நாடு மீண்டும் கட்டப்படும்

“மனுபுத்திரேன, எனக்காக இஸ்ரேவல்
மைலகளிடம் ேபசு. கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்குமாறு இஸ்ரேவல்

மைலகளிடம் கூறு. 2 கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார் என்று அவர்களிடம் கூறு:
‘பைகவர்கள் உனக்கு விேராதமாகத் தீயவற்ைறச்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் ெசான்னார்கள்: ஆ, ஆ!
இஸ்ரேவலின் பழங்காலத்து மைலகள் எங்கள்
வசமாகும்!’
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3 “எனக்காக இஸ்ரேவல் மைலகளிடம் ேபசு.
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்
என்று அவர்களிடம் ெசால்: ‘பைகவர்கள் உன்
நகரங்கைள அழித்தனர். அவர்கள் உன்ைனச்
சுற்றிலும் எல்லாத் திைசகளிலும் நின்று
தாக்கினார்கள். அவர்கள் இதைனச் ெசய்தனர்.
எனேவ நீ பிற நாடுகளுக்கு உரியவனானாய். பிறகு
ஜனங்கள் உன்ைனப்பற்றி ேபசி அவதூறு
உைரத்தனர்.’”

4 எனேவ, இஸ்ரேவல் மைலகேள, எனது
கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவரின் வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்! கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவர்
ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டு, சுற்றியுள்ள நாடுகளால்
பரிகாசம் ெசய்யப்பட்ட மைலகளுக்கும்
குன்றுகளுக்கும், ஓைடகளுக்கும்,
பள்ளத்தாக்குகளுக்கும், பாழாக்கப்பட்ட
இடங்களுக்கும் ெவறுைமயாய் விடப்பட்ட
நகரங்களுக்கும் இவற்ைறக் கூறுகிறார். 5 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்: “நான் எனது
பலமான உணர்ச்சிகைள எனக்காகப் ேபச
அனுமதிப்ேபன்! நான், ஏேதாைமயும் மற்ற
நாடுகைளயும் என் ேகாபத்ைத உணரச் ெசய்ேவன்.
ஏேதாம் ஜனங்கள் எனது நாட்ைட அழிக்கும்
ேநாக்கத்துடன் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
அந்த நாட்ைட ெவறுப்பதில் மகிழ்ச்சி அைடந்தனர்.
அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்பற்றிக்
கவைலப்படவில்ைல. அவர்கள் அந்நாட்ைட
அழிப்பதற்காக தமக்ேக எடுத்துக் ெகாண்டனர்!”

6 “எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: எனேவ இஸ்ரேவலின்
நாட்டிடம் எனக்காகப் ேபசு. மைலகளுக்கும்,
குன்றுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும்,
பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் ெசால். கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார் என்று கூறு: ‘நான்
என் எரிச்சலினாலும் உக்கிரத்தினாலும் ேபசுேவன்.
ஏெனன்றால், அந்நாடுகள் ெசய்த நிந்ைதயினால்
துன்பப்பட்டீர்கள்.’”

7 எனேவ எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “உங்கைளச் சுற்றிலும்
இருக்கிற நாடுகள் அந்த நிந்ைதகளுக்காக
துன்பப்பட ேவண்டும் என்று நாேன
வாக்களிக்கிேறன்!

8 “ஆனால் இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள் புதிய
மரங்கைள வளர்த்து என் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப்
பழங்கைளக் ெகாடுப்பீர்கள். என் ஜனங்கள்
விைரவில் திரும்பி வருவார்கள். 9 நான் உங்கேளாடு
இருப்ேபன். நான் உங்களுக்கு உதவுேவன். ஜனங்கள்
உங்கள் மண்ைணப் பண்படுத்துவார்கள். ஜனங்கள்
உங்களில் விைதகைள விைதப்பார்கள். 10

உங்களில் ஏராளமான ஜனங்கள் வாழ்வார்கள்.
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் முழுவதும் அங்ேக
வாழ்வார்கள். நகரங்களில் ஜனங்கள்
குடிேயற்றப்படுவார்கள். அழிந்துேபான இடங்கள்
புதிதாகக் கட்டப்படும். 11 நான் உங்களுக்குப் பல
ஜனங்கைளயும், மிருகங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் ேமலும் ெபருகுவார்கள். முற்காலத்தில்
இருந்ததுேபால, வாழ்வதற்காக ஜனங்கைள இங்கு
நான் ெகாண்டுவருேவன். நான் உங்கைளத்
ெதாடக்கத்தில் இருந்தைத விட சிறப்பாகச்
ெசய்ேவன். பின்னர் நான் கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்

அறிவீர்கள். 12 ஆம், நான் என் ஜனங்கள் பலைரயும்
உன் நாட்டிற்கு, வழிநடத்துேவன். அவர்கள் உன்ைன
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ அவர்களுக்கு
உரியவளாவாய். நீ மீண்டும் என்றும் என் ஜனங்கள்
மீது மரணத்ைதக் ெகாண்டு வரமாட்டாய்.”

13 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “இஸ்ரேவல் பூமிேய, ஜனங்கள்
உன்னிடம் ெகட்டவற்ைறக் கூறுகிறார்கள். நீ உனது
ஜனங்கைள அழித்துவிட்டதாகக் கூறுகிறார்கள். நீ
உனது பிள்ைளகைளச் மரிக்க ெகாடுத்தாய் என்று
கூறுகிறார்கள். 14 நீ இனிேமல் ஜனங்கைள
அழிக்கமாட்டாய். நீ இனிேமல் உன் பிள்ைளகைள
மரிக்க ெகாடுப்பதில்ைல” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்: 15 “நான்
இனிேமல் பிறநாட்டார் உன்ைன அவமானம்
ெசய்யும்படி விடமாட்ேடன். நீ இனிேமல் அந்த
ஜனங்களால் பாதிக்கப்படமாட்டாய். நீ அவர்கைள
இனிேமல் குழந்ைத இல்லாமல் இருக்கும்படிச்
ெசய்யமாட்டாய்.” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

கர்த்தர் அவரது ெசாந்த நல்ல நாமத்ைதக்
காத்துக்ெகாள்வார்

16 பிறகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 17 “மனுபுத்திரேன,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் தம் ெசாந்த நாட்டில்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த நாட்ைட
தமது ெகட்டச் ெசயல்களால் தீட்டுப்படுத்தினார்கள்.
எனக்கு அவர்கள் மாதவிலக்கால் தீட்டான
ெபண்ைணப்ேபான்று இருந்தார்கள். 18 அவர்கள்
அந்த நாட்டில் ஜனங்கைளக் ெகான்றேபாது
இரத்தத்ைத தைரயில் சிந்தினார்கள். அவர்கள்
அந்த நாட்ைடத் தங்கள் அசுத்த விக்கிரகங்களால்
தீட்டாக்கினார்கள். எனேவ நான் எவ்வளவு
ேகாபமாய் இருக்கிேறன் என்பைதக் காட்டிேனன்.
19 நான் பிற நாடுகளுக்குள்ேள அவர்கைளக்
சிதறடித்ேதன். பல ேதசங்களில் அவர்கள் தூற்றிப்
ேபாடப்பட்டார்கள். அவர்கள் ெசய்த ெகட்ட
ெசயல்களுக்காக நான் தண்டித்ேதன். 20 அவர்கள்
பிற நாடுகளுக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த
நாடுகளிலும் என் நாமத்ைதக் ெகடுத்தார்கள்.
எப்படி? அந்நாடுகளில் உள்ளவர்கள்
இவர்கைளப்பற்றிப் ேபசினார்கள். அவர்கள்,
‘இவர்கள் கர்த்தருைடய ஜனங்கள். ஆனால்
அவர்கள் அவரது நாட்ைடவிட்டு வந்தார்கள்.
அதனால் கர்த்தரிடம் ஏேதா தவறு
இருக்கேவண்டும்!’ என்று ேபசினார்கள்.

21 “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்கள்
சிதறடிக்கப்பட்டிருந்த நாடுகளில் எனது
பரிசுத்தமான நாமத்ைத பாழாக்கினார்கள். நான்
என் நாமத்திற்காக வருத்தப்பட்ேடன். 22 எனேவ,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம், கர்த்தரும்
ஆண்டவருமானவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார், என்று
ெசால்: ‘இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள்
எங்ெகல்லாம் ேபானீர்கேளா அங்ெகல்லாம் என்
பரிசுத்தமான நாமத்ைதக் ெகடுத்தீர்கள். இதைன
நிறுத்த நான் சிலவற்ைறச் ெசய்யப்ேபாகிேறன்.
இஸ்ரேவேல நான் இதைன உனக்காகச்
ெசய்யவில்ைல. நான் இதைன எனது பரிசுத்தமான
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நாமத்திற்காகேவ ெசய்ேவன். 23 எனது ெபரும்
நாமம் உண்ைமயில் பரிசுத்தமானது என்பைத அந்த
நாடுகளுக்குக் காட்டப்ேபாகிேறன். நீங்கள்
அந்நாடுகளில் என் நாமத்ைதப் பாழாக்கீனீர்கள்.
ஆனால் நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத
காட்டுேவன். நீங்கள் என் நாமத்ைத மதிக்கும்படி
ெசய்ேவன். பிறகு அந்த நாட்டவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைத அறிவார்கள்’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

24 ேதவன் ெசான்னார்: “நான் அந்நாடுகளிலிருந்து
உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவந்து, ஒன்று ேசர்த்து,
உங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கு அைழத்து வருேவன். 25

பின்னர் நான் உங்கள் ேமல் சுத்தமான தண்ணீைரத்
ெதளிப்ேபன். நான் உங்கைள சுத்தமாக்குேவன்.
நான் உங்களது எல்லா அசுத்தங்கைளயும்
கழுவுேவன். நான் உங்களது பாவங்களாலும்,
அருவருப்பான விக்கிரகங்களாலும் வந்த
அசுத்த்ைதயும் கழுவுேவன். 26 நான் உங்களில் புதிய
ஆவிைய ைவத்து, உங்கள் சிந்தைன முைறையயும்
மாற்றுேவன். நான் உங்கள் உடலில் உள்ள கல்
ேபான்ற இருதயத்ைத எடுத்துவிட்டு ெமன்ைமயான
மனித இருதயத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். 27 நான்
உங்களுக்குள் எனது ஆவிைய ைவப்ேபன். நான்
உங்கைள மாற்றுேவன். எனேவ நீங்கள் என்
சட்டங்களுக்கு அடிபணிவீர்கள். நீங்கள் கவனமாக
என் கட்டைளகளுக்கு அடிபணிவீர்கள். 28 பின்னர்
நீங்கள் உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட நாட்டில் வாழ்வீர்கள். நீங்கள் என்
ஜனங்களாயிருப்பீர்கள். நான் உங்களது
ேதவனாயிருப்ேபன். 29 நான் உங்கைளப்
பாதுகாப்ேபன், அசுத்தமாகாமல் இரட்சிப்ேபன்.
நான் தானியத்ைத முைளக்கும்படி
கட்டைளயிடுேவன். உங்களுக்கு விேராதமாகப்
பஞ்சம் ஏற்படும்படிச் ெசய்யமாட்ேடன். 30 நான்
உங்கள் மரங்களிலிருந்து நிைறய பழங்கள்
கிைடக்கும்படியும் உங்கள் வயல்களிலிருந்து நல்ல
விைளச்சல் கிைடக்கும்படியும் ெசய்ேவன். எனேவ
நீங்கள் பிற நாடுகளில் பசியால்
அவமானப்பட்டைதப்ேபான்று இனிேமல் மீண்டும்
படமாட்டீர்கள். 31 நீங்கள் ெசய்த ெகட்டவற்ைற
நிைனப்பீர்கள். நீங்கள் அைவ நல்லைவ அல்ல என
நிைனப்பீர்கள். பிறகு நீங்கேள உங்கைள
ெவறுப்பீர்கள். ஏெனன்றால், நீங்கள் ெசய்த
பாவங்களும் பயங்கரமான ெசயல்களும் மிகுதி.”

32 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்:
“நீங்கள் இவற்ைற நிைனவுெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் விரும்புகிேறன். நான் இவற்ைற உங்கள்
நன்ைமக்காக ெசய்யவில்ைல! எனது நல்ல
நாமத்திற்காகேவ நான் இதைனச் ெசய்ேதன்!
எனேவ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் வாழ்ந்த
முைறைய எண்ணி ெவட்கப்படுங்கள்!”

33 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார், “நான் உங்கள் பாவங்கைளக் கழுவும்
நாளில் நான் உங்கைள உங்களது நாட்டிற்குத்
திரும்பக் ெகாண்டு வருேவன். அந்த அழிந்துேபான
நகரங்கள் மீண்டும் கட்டப்படும். 34 காலியான
நிலங்கள் பயிரிடப்படும். அந்த வழியாகப்
ேபாகிறவர்களின் பார்ைவயில் இனி பாழாக இராது.
35 அவர்கள் ெசால்வார்கள், ‘முன்பு இந்நிலம்
பாழாகக் கிடந்தது, ஆனால் இப்ெபாழுது ஏேதன்

ேதாட்டம் ேபால் ஆகியிருக்கிறது. நகரங்கள்
அழிக்கப்பட்டிருந்தன. அைவ பாழாகி
ெவறுைமயாயிற்று. ஆனால் இப்ெபாழுது அைவ
பாதுகாக்கப்பட்டன. அவற்றில் ஜனங்கள்
வாழ்கின்றனர்.’”

36 ேதவன் ெசான்னார்: “பின்னர் உன்ைனச்
சுற்றியுள்ள அந்நாடுகள் நாேன கர்த்தர் என்பைதயும்
நான் பாழான இடங்கைள மீண்டும் கட்டிேனன்
என்பைதயும் அறிவார்கள். காலியாக இருந்த இந்த
நிலத்தில் நான் நட்டுைவத்ேதன். நாேன கர்த்தர்
நான் இவற்ைறக் கூறிேனன் இைவ நடக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்!”

37 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் கூட
என்னிடம் வந்து தங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்
என்று ேகட்க அனுமதிப்ேபன். அவர்கள் ேமலும்,
ேமலும் ெபருகும்படிச் ெசய்ேவன். அவர்கள் ஆட்டு
மந்ைதகைளப் ேபான்றிருப்பார்கள். 38 எருசேலமில்
அதன் சிறப்பான திருவிழாக்களில் வருகிற மந்ைதக்
கூட்டம்ேபான்று ஜனங்கள் மிகுதியாக இருப்பார்கள்.
அைதப்ேபாலேவ நகரங்களும் பாழான இடங்களும்
ஜனங்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பும். பின்னர் அவர்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.”

காய்ந்த எலும்புகளின் தரிசனம்

கர்த்தருைடய வல்லைம என்ேமல் வந்தது.
கர்த்தருைடய ஆவி என்ைன
நகரத்திலிருந்து தூக்கி ஒரு

பள்ளத்தாக்கின் நடுவிேல ெகாண்டுேபாய்விட்டது.
அப்பள்ளத்தாக்கு மரித்துப்ேபான மனிதர்களின்
எலும்புகளால் நிைறந்திருந்தது. 2 பள்ளத்தாக்கின்
ெவட்ட ெவளியில் அந்த எலும்புகள் மிகுதியாகக்
கிடந்தன. என்ைன அந்த எலும்புகள் நடுேவ
நடக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். நான்
அவ்ெவலும்புகள் மிகவும் காய்ந்து கிடந்தைதக்
கண்ேடன்.

3 பிறகு எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்னிடம்
ேகட்டார்: “மனுபுத்திரேன, இந்த எலும்புகளுக்கு
உயிர்வருமா?”
நான் ெசான்ேனன், “எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவேர, உமக்கு மட்டுேம இந்தக் ேகள்விக்குப்
பதில் ெதரியும்.”

4 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்னிடம்
ெசான்னார்: “அவ்ெவலும்புகளிடம் எனக்காகப் ேபசு.
அவ்ெவலும்புகளிடம் ெசால், ‘காய்ந்த எலும்புகேள,
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் கவனியுங்கள்! 5

எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைற
உங்களுக்குக் கூறுகிறார். உங்களுக்குள் உயிர்மூச்சு
வரும்படிச் ெசய்ேவன். நீங்கள் உயிர் ெபறுவீர்கள்! 6

நான் உங்களில் தைசநார்கைளயும், தைசகைளயும்
ைவப்ேபன். நான் உங்கைள ேதாலால் மூடுேவன்.
பின்னர், நான் உங்களுக்குள் மூச்சுக் காற்ைற
ைவப்ேபன். நீங்கள் திரும்ப உயிர் ெபறுவீர்கள்! பிறகு,
நாேன கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்பைத
அறிவீர்கள்.’”

7 எனேவ, நான் கர்த்தருக்காக எலும்புகளிடம்
அவர் ெசான்னது ேபால் ேபசிேனன். நான் இன்னும்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, உரத்த சத்தம்
ேகட்டது, எலும்புகள் அைசந்து ஒன்ேறாடு ஒன்று
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ேசர்ந்துக்ெகாண்டன. 8 அங்ேக என் கண் முன்னால்
எலும்புகளின் ேமல் தைசநார்களும், தைசகளும்
ேசர்ந்தன. அவற்ைறத் ேதால் மூடிக்ெகாண்டது.
ஆனால் உடல்கள் அைசயவில்ைல. அவற்றில்
மூச்சுக் காற்று இல்ைல.

9 பிறகு எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்னிடம்
கூறினார்: “எனக்காகக் காற்றிடம் ேபசு.
மனுபுத்திரேன, எனக்காகக் காற்றிடம் ேபசு.
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்
என்று காற்றிடம் ெசால்: ‘காற்ேற, எல்லா
திைசகளிலுமிருந்து வா, மரித்த உடல்களுக்குள்
மூச்சுக் காற்ைற ஊது! அவர்கள் மீண்டும்
உயிர்ெபறட்டும்!’”

10 எனேவ நான் கர்த்தருக்காகக் காற்றிடம் அவர்
ெசான்னதுேபான்று ேபசிேனன். மரித்த
உடல்களுக்குள் ஆவி புகுந்தது. அவர்கள்
உயிர்ெபற்று எழுந்து நின்றார்கள். அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயில் மிகமிக அதிகமான
ெபருஞ்ேசைனையப்ேபான்று நின்றார்கள்!

11 பிறகு, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்னிடம்
கூறினார்: “மனுபுத்திரேன, இவ்ெவலும்புகள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருேம, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெசால்கிறார்கள்: ‘எங்கள் எலும்புகள்
காய்ந்துவிட்டன. எங்கள் நம்பிக்ைக ேபாய்விட்டது.
நாங்கள் முழுைமயாக அழிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்!’ 12

எனேவ, எனக்காக அவர்களிடம் ேபசு, கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று ெசால்:
‘என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் கல்லைறகைளத்
திறந்து உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவருேவன்!
பின்னர் உங்கைள நான் இஸ்ரேவல் நிலத்திற்குக்
ெகாண்டு வருேவன். 13 என் ஜனங்கேள, நான்
உங்கள் கல்லைறகைளத் திறந்து உங்கைள
ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். பிறகு, நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள். 14 நான் உங்களில்
எனது ஆவிைய ைவப்ேபன். நீங்கள் மீண்டும் உயிர்
ெபறுவீர்கள். பின்னர் நான் உங்கைள உங்களது
ெசாந்த நாட்டிற்கு வழிநடத்திச்ெசல்ேவன். பிறகு,
நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்வீர்கள். நான் இவற்ைறச் ெசான்ேனன்
என்பைதயும் இைவ நடக்கும்படிச் ெசய்ேவன்
என்பைதயும் நீங்கள் அறிவீர்கள்.’” கர்த்தர்
அவற்ைறச் ெசான்னார்.

யூதாவும் இஸ்ரேவலும் மீண்டும் ஒன்றாகுதல்
15 கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: 16 “மனுபுத்திரேன, ஒரு
ேகாைல எடுத்து இதைன எழுதிைவ: ‘இந்த ேகால்
யூதாவுக்கும் அதன் நண்பர்களான இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் உரியது’ பின்னர் இன்ெனாரு
ேகாைல எடுத்து இதைன எழுதிைவ. ‘இந்தக் ேகால்
ேயாேசப்புக்கும் அவன் நண்பர்களாகிய இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் ெசாந்தம். அதனுைடய ெபயர்:
“எப்பிராயீமின் ேகால்.”’ 17 பின்னர் இரண்டு
ேகால்கைளயும் ஒன்று ேசர்த்துவிடு. உன் ைகயில்
இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கும்.

18 “அதன் ெபாருள் என்னெவன்று விளக்கும்படி
உன் ஜனங்கள் உன்னிடம் ேகட்பார்கள். 19

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்
என்று அவர்களிடம் ெசால்: ‘நான் எப்பிராயீம்
ைகயிலும் அவன் நண்பர்களாகிய இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் ைகயிலும் இருக்கும் ேயாேசப்பின்
ேகாைல எடுத்து, அக்ேகாைல யூதாவின் ேகாேலாடு
ேசர்த்து அவற்ைற ஒேர ேகாலாக்குேவன். என்
ைகயில் அைவ ஒேர ேகாலாக இருக்கும்!’

20 “அக்ேகால்கைள உன் ைகயில் அவர்களுக்கு
முன்பாகப் பிடி. நீ அக்ேகால்களில் அப்ெபயர்கைள
எழுதினாய். 21 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசன்ற
நாடுகளிலிருந்து அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைளச் சுற்றிலுமுள்ள நாடுகளிலிருந்து
ேசகரித்து அவர்களது ெசாந்த நாட்டிற்குக் ெகாண்டு
வருேவன். 22 நான் அவர்கைள மைலகளின்
ேதசமாகிய இஸ்ரேவலில் ஒேர நாடாக்குேவன்.
அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர ராஜா இருப்பான்.
அவர்கள் இரு நாட்டினராக இருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இனிேமல் இரண்டு அரசுகளாக
இருக்கமாட்டார்கள். 23 அவர்கள் இனிேமல்
அருவருப்பான சிைலகைளயும், விக்கிரங்கைளயும்
வணங்கித் தங்கைளத் தீட்டாக்கிக்
ெகாள்ளமாட்டார்கள். அல்லது, ேவறு
குற்றங்கைளயும் ெசய்யமாட்டார்கள். ஆனால் நான்
அவர்கள் பாவம் ெசய்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும்
அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைளக்
கழுவிச் சுத்தமாக்குேவன். அவர்கள் எனது
ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான் அவர்களின்
ேதவனாக இருப்ேபன்.

24 “‘அவர்களுக்கு எனது தாசனாகிய தாவீது
ராஜாவாக இருப்பான். அவர்கள் அைனவருக்கும்
ஒேர ேமய்ப்பன் இருப்பான். அவர்கள் எனது
நியாயங்களில் நடந்து என் கட்டைளகைளக்
கைடபிடிப்பார்கள். அவர்கள் நான்
ெசான்னவற்றின்படிேய நடப்பார்கள். 25 நான் எனது
தாசனாகிய யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிேலேய
அவர்கள் வாழ்வார்கள். உங்கள் முற்பிதாக்கள் அந்த
இடத்தில் வாழ்ந்தார்கள். என் ஜனங்களும் அங்ேக
வாழ்வார்கள். அவர்களும் அவர்களது பிள்ைளகளும்
அவர்களது ேபரப்பிள்ைளகளும் அங்ேக என்ெறன்றும்
வாழ்வார்கள். எனது தாசனாகிய தாவீது
என்ெறன்றும் அவர்களின் தைலவனாயிருப்பான். 26

நான் அவர்கேளாடு ஒரு சமாதான
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவன். இந்த
உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து இருக்கும்.
நான் அவர்களது நாட்ைட அவர்களிடம் ெகாடுக்க
ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். நான் அவர்கள் ேமலும், ேமலும்
ெபருக ஒப்புக்ெகாண்ேடன். நான் எனது
பரிசுத்தமான இடத்ைத அங்ேக அவர்களுடன்
என்ெறன்றும் ைவக்க ஒப்புக்ெகாண்ேடன். 27 என்
பரிசுத்தமான கூடாரம் அவர்கேளாடு இருக்கும்.
ஆம், நான் அவர்களது ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். 28 மற்ற
நாடுகளும் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறிந்துெகாள்வார்கள். எனது பரிசுத்தமான
இடத்திைன இஸ்ரேவலர்களிடம் என்ெறன்றும்
இருக்கச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்கைள எனது
சிறப்புக்குரிய ஜனங்களாக்கிேனன் என்பைத
அவர்கள் அறிவார்கள்.’”
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38

ேகாகுக்கு விேராதமான ெசய்தி

கர்த்தருைடய ெசய்தி என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: 2 “மனுபுத்திரேன,
மாேகாகு நாட்டில், ேகாைகப் பார். அவன்

ேமேசக், தூபால் நாட்டினரின் முக்கியமான
தைலவன். ேகாகுக்கு விேராதமாக எனக்காகப்
ேபசு. 3 கர்த்தரும் ஆண்ட வருமானவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று அவனிடம் ெசால், ‘ேகாேக, நீ
ேமேசக், தூபால் ஆகிய நாடுகளின் முக்கியமான
தைலவன்! ஆனால் நான் உனக்கு விேராதமானவன்.
4 நான் உன்ைனக் ைகப்பற்றி மீண்டும் இங்ேக
ெகாண்டுவருேவன். உனது பைடயில் உள்ள
அைனவைரயும் இங்ேக ெகாண்டுவருேவன். நான்
எல்லாக் குதிைரகைளயும் குதிைர வீரர்கைளயும்
திரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். நான் உங்கள்
வாய்களில் ெகாக்கிகைளப் ேபாட்டு இங்ேக
திரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். எல்லா வீரர்களும்
தங்கள் சீருைடகைளயும் ேகடயங்கைளயும்
வாள்கைளயும் அணிந்திருப்பார்கள். 5 ெபர்சியா,
எத்திேயாப்பியா, லீபியா ஆகிய நாட்டுவீரர்கள்
அவர்கேளாடு இருப்பார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
தம் ேகடயங்கைளயும் தைலக்கவசங்கைளயும்
அணிந்திருப்பார்கள். 6 ேகாேமரும் அவனுைடய
எல்லாப் பைடகளும் அங்ேக இருப்பார்கள்.
வடதிைசயிலுள்ள ேதாகர்மா வம்சத்தாரும்
அவர்களது பைடகளும் இருப்பார்கள்.
ைகதிகளாகிய கூட்டம் கூட்டமான ஜனங்களும்
அங்ேக இருப்பார்கள்.

7 “‘தயாராக இரு. ஆம், உன்ைனத்
தயார்படுத்திக்ெகாண்டு உன்ேனாடுள்ள
பைடகைளயும் தயார்படுத்து. நீ அவர்களுக்குக்
காவலனாகத் தயாராக இரு. 8 நீண்ட காலத்துக்குப்
பிறகு நீ கடைமக்காக அைழக்கப்பட்டாய். பின்வரும்
ஆண்டுகளில் ேபாரிலிருந்து குணமான நாட்டிற்கு
வருவாய். மைலகளுள்ள இஸ்ரேவலுக்குப் பல
நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் கூடித் திரண்டு திரும்பி
வருவார்கள். முன்பு மைலகளுள்ள இஸ்ரேவல்
மீண்டும், மீண்டும் அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த
ஜனங்கள் பல நாடுகளிலிருந்து திரும்பி வருவார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்.
9 ஆனால் நீங்கள் அவர்கைளத் தாக்க வருவீர்கள்.
நீங்கள் புயைலப்ேபான்று வருவீர்கள். நீங்கள் பூமிைய
மூட வருகிற இடியுைடய ேமகம்ேபான்று வருவீர்கள்.
இந்த ஜனங்கைளத் தாக்க நீயும் உனது பைட
வீரர்களும் பல நாடுகளிலிருந்து வருவீர்கள்.’”

10 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “அப்ெபாழுது, உங்கள் மனதில் ஒரு
திட்டம் வரும். ஒரு ெகட்டத் திட்டத்ைத நீங்கள்
ெதாடங்குவீர்கள். 11 நீங்கள் ெசால்வீர்கள்:
‘சுவர்கள் இல்லாத நகரங்கைள உைடய அந்த
நாட்டுக்கு (இஸ்ரேவல்), விேராதமாக நான் தாக்கப்
ேபாேவன். அந்த ஜனங்கள் சமாதானமாய்
வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதாக நிைனக்கிறார்கள். அங்ேக அவர்கைளக்
காப்பதற்கு எந்தச் சுவர்களும் இல்ைல.
அவர்களுைடய கதவுகளுக்கு எந்தப் பூட்டுகளும்
இல்ைல. அவர்களுக்குக் கதவுகளும் இல்ைல! 12

நான் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து அவர்களிடமுள்ள
அைனத்து விைலமதிப்புைடய ெபாருட்கைளயும்

எடுத்து வருேவன். கடந்தகாலத்தில் அழிக்கப்பட்டு,
ஆனால், இப்ேபாது ஜனங்கள் குடிேயறியிருக்கும்
இடங்களுக்கு விேராதமாக நான் சண்ைடயிடுேவன்.
ஆனால், ஜனங்கள் அங்ேக வாழ்கிறார்கள். நான்
அந்த ஜனங்களுக்கு (இஸ்ரேவல்) விேராதமாகப்
ேபாரிடுேவன். அவர்கள் பல நாடுகளில் இருந்து
ேசகரிக்கப்பட்டனர். இப்ெபாழுது அந்த ஜனங்கள்
ஆடுமாடுகளும் ெசாத்துக்களும்
ைவத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் உலகின் சாைல
சந்திப்புக்களில் வாழ்கின்றனர். பலம் வாய்ந்த
நாடுகள் இந்த இடத்தின் வழியாகத்தான் மற்ற பலம்
வாய்ந்த நாடுகளுக்குப் ேபாகேவண்டும்.’

13 “ேசபா, ேததான், ஆகிய நகர ஜனங்களும்
தர்ஷீசின் வியாபாரிகளும் அவர்கேளாடு வியாபாரம்
ெசய்யும் நகரங்களும் உன்னிடம் ேகட்பார்கள்: ‘நீ
விைலமதிப்புைடய ெபாருட்கைளக் ைகப்பற்ற
வந்தாயா? நல்ல ெபாருட்கைளப்
பறித்துக்ெகாள்ளவும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்ள உன்
வீரர்கைள அைழத்து வந்தாயா? இவ்விைல
மதிப்புைடய ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துச்
ெசல்ல நீ வந்தாயா?’”

14 ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன, எனக்காக
ேகாகிடம் ேபசு. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று அவனிடம் ெசால்: ‘என் ஜனங்கள்
சமாதானமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழும்ேபாது நீ
அவர்கைளத் தாக்குவதற்கு வருவாய். 15 நீ
வடதிைசயில் உள்ள உனது இடத்திலிருந்து
வருவாய். நீ உன்ேனாடு பலைர அைழத்து வருவாய்.
அவர்கள் அைனவரும் குதிைரயின் ேமல்
வருவார்கள். நீ ெபரியதும் ஆற்றல் உைடயதுமான
பைடயாக இருப்பாய். 16 எனது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட நீ வருவாய். நீ
பூமிைய மூட வரும் இடிேமகம் ேபான்று வருவாய்.
அந்த ேநரம் வரும்ேபாது, என் நாட்டிற்கு எதிராகப்
ேபாரிட நான் உன்ைன அைழப்ேபன். பிறகு ேகாேக,
நான் எவ்வளவு வல்லைம உைடயவர் என்பைத
நாடுகள் அறிந்துெகாள்ளும். அவர்கள் என்ைன
மதிக்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நான்
பரிசுத்தமானவர் என்பைத ெதரிந்துெகாள்வார்கள்.
நான் உனக்கு என்ன ெசய்ேவன் என்பைத அவர்கள்
பார்ப்பார்கள்!’”

17 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசால்கிறார்: “அந்ேநரத்தில், முன்பு நான்
உன்ைனப்பற்றி ேபசிேனன் என்பைத ஜனங்கள்
நிைனவுெகாள்வார்கள். நான் எனது
ேவைலயாட்களாகிய இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிசிகைளப் பயன்படுத்திேனன் என்பைத
நிைனவுெகாள்வார்கள். இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிசிகள் முன்பு எனக்காகப் ேபசினார்கள்
என்பைத அவர்கள் நிைனவுெகாள்வார்கள்,
அவர்களுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட நான்
உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன் என்று
ெசான்னார்கள்.”

18 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசான்னார்:
“அந்ேநரத்தில் இஸ்ரேவல் நாட்டுக்கு விேராதமாகச்
சண்ைடயிட ேகாகு வருவான். நான் என்
ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். 19 நான் எனது
ேகாபத்திலும் பலமான உணர்ச்சியிலும் இந்த
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ஆைணையச் ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல் நாட்டில்
ெபரும் நில அதிர்ச்சி ஏற்படும் என்று ஆைண
ெசய்ேதன். 20 அந்த ேநரத்தில், வாழுகின்ற எல்லா
உயிர்களும் அச்சத்தால் நடுங்கும். கடலிலுள்ள
மீன்கள், வானத்துப் பறைவகள், காட்டிலிலுள்ள
மிருகங்கள், தைரயில் ஊருகின்ற சின்னஞ்சிறு
உயிர்கள், ேமலும் எல்லா மனித உயிர்களும்
அச்சத்தால் நடுங்கும். மைலகள் இடியும், மதில்கள்
தைரயிேல விழும், எல்லாச் சுவர்களும் தைரயிேல
விழும்!”

21 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் கூறுகிறார்:
“இஸ்ரேவலின் மைலகள் ேமல், பட்டயத்ைத
ேகாகுக்கு விேராதமாக வரவைழப்ேபன். அவனது
வீரர்கள் பயந்து ஒருவைரெயாருவர் தாக்கி
ஒருவைரெயாருவர் தம் வாளால் ெகால்வார்கள். 22

நான் ேகாைக ேநாயாலும் மரணத்தாலும்
தண்டிப்ேபன். நான் ேகாகின் ேமலும் அவனது
ெவவ்ேவறு நாடுகைளச் சார்ந்த வீரர்களின் ேமலும்
கல் மைழையயும், ெநருப்ைபயும், கந்தகத்ைதயும்
ெபாழியச்ெசய்ேவன். 23 பிறகு நான் எவ்வளவு
ெபரியவர் என்பைதக் காட்டுேவன். நான்
பரிசுத்தமானவர் என்பைத நிரூபிப்ேபன். நான்
ெசய்வைத பல நாடுகள் பார்த்து நான்
யாெரன்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும். பின்னர் அவர்கள்
நான் கர்த்தர் என்பைத அறிந்துெகாள்வார்கள்.

ேகாகும் அவனது பைடயும் மரணமைடதல்

“மனுபுத்திரேன, எனக்காகக் ேகாகிற்கு
விேராதமாகப் ேபசு. கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார் என்று

அவனிடம் ெசால், ‘ேகாேக, நீ ேமேசக், தூபால்
ஆகிய இரு நாடுகளிலும் மிக முக்கியமான தைலவன்!
ஆனால், நான் உனக்கு விேராதமானவன். 2 நான்
உன்ைனக் ைகப்பற்றி இங்ேக ெகாண்டு வருேவன்.
நான் உன்ைன வட திைசயிலிருந்து
ெகாண்டுவருேவன். நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
மைலகளுக்கு விேராதமாகப் ேபாரிட அைழப்ேபன்.
3 ஆனால் நான் உனது இடது ைகயிலுள்ள
வில்ைலத் தட்டிவிடுேவன். நான் உனது வலது
ைகயிலுள்ள அம்புகைளத் தட்டிவிடுேவன். 4 நீ
இஸ்ரேவலின் மைலகளில் ெகால்லப்படுவாய்.
அப்ேபாரில் நீயும் உன்ேனாடுள்ள பைட வீரர்களும்,
உன்ேனாடுள்ள பிற நாட்டவர்களும்
ெகால்லப்படுவார்கள். நான் உங்கைள
இைறச்சிையத் தின்னுகிற எல்லாவைகப்
பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாகக் ெகாடுப்ேபன். 5 நீ நகரத்திற்குள்
நுைழயமாட்டாய். நீ ெவளிேய திறந்த ெவளியில்
ெகால்லப்படுவாய். நான் ெசான்ேனன்!’” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவற்ைறச் ெசான்னார்.

6 ேதவன் ெசான்னார்: “நான் மாேகாகுக்கு
விேராதமாகவும் தீவுகளில் பாதுகாப்பாக வாழ்கிற
ஜனங்களுக்கு விேராதமாகவும் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன். பிறகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைத அறிவார்கள். 7 நான் எனது பரிசுத்தமான
நாமம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெதரியும்படிச்
ெசய்ேவன். நான் இனிேமல் என் நாமத்ைத ஜனங்கள்
அழிக்கும்படி விடமாட்ேடன். நாேன கர்த்தர்
என்பைத நாடுகள் அறியும். நான் இஸ்ரேவலில்

பரிசுத்தமானவர் என்பைத அவர்கள்
அறிந்துெகாள்வார்கள். 8 அந்தக் காலம்
வருகின்றது! இது நிகழும்!” கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்: “நான் ேபசுகிறது அந்த
நாைளப்பற்றித்தான்.

9 “அந்த ேநரத்தில், இஸ்ரேவல் நகரங்களில்
வாழ்கின்ற ஜனங்கள் வயல்கைளவிட்டு ெவளிேய
ெசல்வார்கள். அவர்கள் பைகவர்களின்
ஆயுதங்கைளப் ெபாறுக்கி அவற்ைற எரிப்பார்கள்.
அவர்கள் எல்லா ேகடயங்கைளயும்,
வில்லம்புகைளயும், வைள தடிகைளயும்,
ஈட்டிகைளயும் எரிப்பார்கள். அவர்கள் ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு அவற்ைற விறகாகப்
பயன்படுத்துவார்கள். 10 அவர்கள் வயல்களில் விறகு
ெபாறுக்குவைதேயா அல்லது காடுகளில் விறகு
ெவட்டேவாமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
ஆயுதங்கைள விறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தம்ைமக் ெகாள்ைளயிட்ட
வீரர்களிடமிருந்து விைல உயர்ந்த ெபாருட்கைள
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள். தங்களிடமிருந்து நல்ல
ெபாருட்கைளச் சூைறயாடியவர்களிடமிருந்து, நல்ல
ெபாருட்கைள அவர்கள் சூைறயாடுவார்கள்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

11 ேதவன் ெசான்னார்: “அந்நாளில், நான்
இஸ்ரேவலில் ேகாைகப் புைதக்கிற இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். அவன், சவக் கடலின் கிழக்ேக
பயணக்காரர்களின் பள்ளத்தாக்கில்
புைதக்கப்படுவான். அது பயணிகளின் வழிைய
அைடக்கும். ஏெனன்றால், ேகாகும் அவனது
பைடயும் அந்த இடத்தில் புைதக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் இதைன ‘ஆேமான் ேகாகின்
பள்ளத்தாக்கு’ என்று அைழப்பார்கள். 12 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் அவர்கைள புைதத்து பூமிையச்
சுத்தப்படுத்த ஏழு மாதங்கள் ஆகும். 13 ெபாது
ஜனங்கள் அந்த பைகவீரர்கைளப் புைதப்பார்கள்.
நாேன எனக்கு மகிைமக் ெகாண்டுவரும், அந்த
நாளில் அவர்கள் புகழைடவார்கள்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவற்ைற கூறினார்.

14 ேதவன் ெசான்னார்: “ஜனங்கள்
ேவைலக்காரர்களுக்கு மரித்த வீரர்கைளப் புைதக்க
முழுநாள் ேவைலையக் ெகாடுப்பார்கள். இவ்வாறு,
அவர்கள் பூமிையச் சுத்தம் ெசய்தார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் ஏழு மாதங்கள்
ேவைலெசய்வார்கள். அவர்கள் மரித்த உடல்கைளத்
ேதடி சுற்றிலும் அைலவார்கள். 15

அவ்ேவைலக்காரர்கள் ேதடியைலவார்கள்.
அவர்களில் ஒருவன் எலும்ைபப் பார்த்தால் அவன்
அதில் ஒரு அைடயாளம் இடுவான். அந்த
அைடயாளமானது கல்லைறக்குழி
ேதாண்டுகிறவர்கள் வந்து அந்த எலும்ைப ேகாகின்
பள்ளத்தாக்கில் புைதக்கும்வைர இருக்கும். 16

மரித்த ஜனங்களின் நகரமானது ஆேமானா என்று
அைழக்கப்படும். இவ்வாறு அவர்கள் நாட்ைடத்
தூய்ைமப்படுத்துவார்கள்.”

17 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்: “மனுபுத்திரேன, எனக்காக எல்லாப்
பறைவகளிடமும் காட்டு மிருகங்களிடமும் ேபசு:
‘இங்ேக வாருங்கள்! இங்ேக வாருங்கள்! சுற்றிலும்
கூடுங்கள். நான் உங்களுக்காகத் தயார் ெசய்து
ைவத்த இந்தப் பலிைய உண்ணுங்கள்,
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இஸ்ரேவலின் மைலகளில் மிகப் ெபரிய பலி
இருக்கும். வாருங்கள் இைறச்சிையத் தின்று
இரத்தத்ைதக் குடியுங்கள். 18 நீங்கள் பலமான
வீரர்களின் உடல்களிலுள்ள இைறச்சிையத்
தின்பீர்கள். உலகத் தைலவர்களின் இரத்தத்ைத
நீங்கள் குடிப்பீர்கள். அவர்கள் பாசானிேல
ெகாழுத்துப்ேபான ஆட்டுக் கடாக்களுக்கும், ஆட்டுக்
குட்டிகளுக்கும், ெவள்ளாட்டுக் கடாக்களுக்கும்,
காைளகளுக்கும் சமமானவர்கள். 19 நீங்கள் உங்கள்
விருப்பம்ேபால் ெகாழுப்ைப எல்லாம் உண்ணலாம்.
நீங்கள் வயிறு நிைறய இரத்தம் குடிக்கலாம். நான்
உங்களுக்காகக் ெகான்ற எனது பலிகளிலிருந்து
நீங்கள் உண்பீர்கள், குடிப்பீர்கள். 20 எனது
ேமைசயில் உங்களுக்கு உண்ண நிைறய ஏராளமாக
இைறச்சி இருக்கும். அங்ேக குதிைரகளும்,
இரதேமாட்டிகளும், ஆற்றலுைடய வீரர்களும், ேபார்
வீரர்களும் இருப்பார்கள்.’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

21 ேதவன் ெசான்னார்: “நான் என்ன
ெசய்திருக்கிேறன் என்பைத பிற நாட்டினைரப்
பார்க்கச் ெசய்ேவன். அந்த நாடுகள் என்ைன
மதிக்கத் ெதாடங்கும்! அவர்கள் எனது
வல்லைமையப் பார்ப்பார்கள். இந்த வல்லைம அந்தப்
பைகவனுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தியது. 22 பிறகு
அந்நாளிலிருந்து இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் நாேன
அவர்களது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்பைத
அறிவார்கள். 23 அந்நாடுகள் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
ஏன் பிற நாடுகளுக்குச் சிைறபிடிக்கப்பட்டு
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள் என்பைத அறியும். என்
ஜனங்கள் எனக்கு விேராதமாக மாறினார்கள்
என்பைத அவர்கள் அறிவார்கள். எனேவ நான்
அவர்களிடமிருந்து விலகிேனன். நான் அவர்கைள
அவர்களது பைகவர்கள் ேதாற்கடிக்கும்படிச்
ெசய்ேதன். எனேவ, என் ஜனங்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டார்கள். 24 அவர்கள் பாவம் ெசய்து
தம்ைமத்தாேம அசுத்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் ெசய்தவற்றிற்காக நான்
அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். நான் அவர்களிடமிருந்து
விலகி அவர்களுக்கு உதவி ெசய்ய மறுத்ேதன்.”

25 எனேவ, எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “இப்ெபாழுது நான்
யாக்ேகாபு வம்சத்தாைர சிைறயிருப்பிலிருந்து
ெகாண்டுவருேவன். நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
எல்ேலார் மீதும் இரக்கம் ெகாள்ேவன். நான் எனது
பரிசுத்தமான நாமத்திற்காக பலமான
உணர்ச்சிையக் காட்டுேவன். 26 ஜனங்கள்
கடந்தகாலத்தில் எனக்கு விேராதமாகச் ெசய்தத்
தீயச்ெசயல்களுக்காக ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
ெசாந்த நாட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்.
எவரும் அவர்கைள அச்சப்படுத்தமுடியாது. 27 நான்
மற்ற நாடுகளிலிருந்து என் ஜனங்கைளத் திரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். அவர்களின் பைகவரது
நாடுகளிலிருந்து அவர்கைள ஒன்று கூட்டுேவன்.
பிறகு, பல நாடுகள் நான் எவ்வளவு பரிசுத்தமானவர்
என்பைதக் காணும். 28 அவர்கள் நாேன அவர்களது
ேதவனாகிய கர்த்தர் என்பைத அறிவார்கள்.
ஏெனன்றால், நான் அவர்கைளத் தம் ெசாந்த
வீட்டிைன விட்டு நாடு கடத்தப்பட்டு சிைற இருக்கச்
ெசய்ேதன். நான் அவர்கைள ஒன்று கூட்டி
அவர்களது நாட்டுக்குத் திரும்பக் ெகாண்டுவந்ேதன்.

எந்த இஸ்ரேவலனும் சிைறயிருப்பில்
இருக்கமாட்டான். 29 நான் எனது ஆவிைய
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம் ஊற்றுேவன். அதற்குப்
பிறகு, நான் மீண்டும் என் ஜனங்கைளவிட்டு
விலகமாட்ேடன்” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
அவற்ைறச் ெசான்னார்.

புதிய ஆலயம்

நாங்கள் சிைறப்பட்ட 25ஆம் ஆண்டின்
ெதாடக்கத்தில் முதலாம் மாதம்
(அக்ேடாபர்) பத்தாம் நாளன்று

கர்த்தருைடய வல்லைம என்ேமல் வந்தது.
பாபிேலானியர்கள் எருசேலைமப் பிடித்து 14
ஆண்டுகளாயிற்று, ஒரு தரிசனத்தில் கர்த்தர்
என்ைன அங்ேக எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானார்.

2 தரிசனத்தில், ேதவன் என்ைன இஸ்ரேவல்
நாட்டுக்குக் ெகாண்டுேபானார். ஒரு உயரமான
மைலயில் என்ைன அவர் ைவத்தார். மைலயின் ேமல்
ஒரு கட்டிடம் நகரத்ைதப்ேபான்று காட்சியளித்தது.
அந்நகரம் கிழக்கு ேநாக்கி இருந்தது. 3 கர்த்தர்
என்ைன அங்ேக ெகாண்டுேபானார். அங்ேக ஒரு
மனிதன் இருந்தான். அவன் துலக்கப்பட்ட
ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று பளபளப்பாக இருந்தான்.
அவன் ைகயில் சணல்கயிறும, அளவு ேகாலும்
இருந்தன. அவன் வாசலருகில்
நின்றுெகாண்டிருந்தான். 4 அம்மனிதன் என்னிடம்
ெசான்னான், “மனுபுத்திரேன, உன் கண்கைளயும்,
காதுகைளயும் பயன்படுத்து. இவற்ைறப் பார்,
என்ைனக் கவனி! நான் காட்டுகிற எல்லாவற்றிலும்
உன் கவனத்ைதச் ெசலுத்து. ஏெனன்றால், நீ
ெகாண்டுவரப்பட்டாய். எனேவ நான் உனக்கு
இவற்ைறக் காட்டுகிேறன். நீ
பார்த்தவற்ைறெயல்லாம் பற்றி இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரிடம் கூறேவண்டும்.”

5 நான் ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் கட்டப்பட்ட ஒரு
சுவைரக் கண்ேடன். அந்த மனிதனின் ைகயில் ஒரு
அளவுேகால் இருந்தது, அது ஆறு முழ நீளமுள்ளதாக
(10’6”) இருந்தது. எனேவ அம்மனிதன் அச்சுவரின்
கனத்ைத அளந்தான். அது ஒரு அளவுேகாலின்
(10’6”) கனமுள்ளதாக இருந்தது. அம்மனிதன்
சுவரின் உயரத்ைத அளந்தான். அது ஒரு
அளவுேகால் உயரமுைடயதாக (10’6”) இருந்தது.

6 பிறகு அம்மனிதன் கிழக்கு வாசலுக்குச்
ெசன்றான். அம்மனிதன் படிகளில் ஏறிப்ேபாய்
வாசலின் இைடெவளிைய அளந்தான். அது ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது.
மறுவாசற்படிையயும் ஒரு அளவு ேகால் (10’6”)
அகலமுைடயதாக அளந்தான். 7

காவலாளிகளுக்குரிய அைறகள் ஒரு அளவு ேகால்
(10’6”) நீளமுைடயதாகவும் ஒரு அளவு ேகால் (10’6”)
அகலமுைடயதாகவும் இருந்தன. அைறகளுக்கு
இைடயில் 5 முழ (8’9”) இடமிருந்தது.
மண்டபத்தருேகயுள்ள இைடெவளி, ஆலயத்ைத
எதிர்ேநாக்கியிருந்த வாசல் வழியின்
கைடசியிலிருந்தது. அங்கும் ஒரு அளவு ேகால்
(10’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது. 8 பிறகு
அம்மனிதன் வாசலின் மண்டபத்ைதயும் உள்ேள ஒரு
ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக அளந்தான். 9

பிறகு அம்மனிதன் வாசலின் மண்டபத்ைத
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அளந்தான். அது எட்டு முழமுைடயதாக (14’)
இருந்தது. அம்மனிதன் வாசலின் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்திலிருந்த சுவர்கைள அளந்தான். ஒவ்ெவாரு
பக்கமும் 2 முழம் (3’6”) ெகாண்டதாக இருந்தது.
வாசலின் மண்டபம் ஆலயத்ைத எதிர்
ேநாக்கியிருந்த வாசல் வழியின் கைடசியிலிருந்தது.
10 வாசலின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும் மூன்று சிறிய
அைறகள் இருந்தன. இம்மூன்று சிறு அைறகளும்
ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும் சம அளவுைடயதாக
இருந்தன. இருபக்கங்களிலும் இருந்த
பக்கச்சுவர்கள் சம அளவுைடயதாக இருந்தது. 11

அம்மனிதன் வாசல் கதவுகளின் அகலத்ைத
அளந்தான். அைவ 10 முழம் (17’6”)
அகலமுைடயதாக இருந்தன. அந்த முழு வாசலும்
13 முழம் நீளம் உைடயதாக இருந்தன. 12

ஒவ்ெவாரு அைறயின் முன்பும் சிறு சுவர் இருந்தது.
அச்சுவர் 1 முழம் (1’6”) உயரமும் 1 முழம் (1’6”)
கனமும் உைடயதாக இருந்தது. அவ்வைறகள் 6
முழம் (10’6”) நீளமுைடயதாக ஒவ்ெவாரு
பக்கத்திலும் இருந்தன.

13 அம்மனிதன் வாசலில் இருந்து அைறயின்
ெமத்ைதயினின்றும் மற்ற அைறயின் ெமத்ைத மட்டும்
அளந்தார். அது 25 முழமாக (43’9”) இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு கதவும் இன்ெனாரு கதவிற்கு ேநர்
எதிராக இருந்தது. 14 அம்மனிதன் முற்றத்திலிருந்து
மண்டபத்தின் இரு பக்கங்களிலிருந்த பக்கசுவர்கள்
உள்பட எல்லா பக்கச்சுவர்களின் முன்புறங்கைளயும்
அளந்தான். அது ெமாத்தம் 60 முழம். 15

ெவளிவாயிலின் உட்புற முைனயிலிருந்து
மண்டபத்தின் கைடசி முைனவைர 50
முழங்களாகும். 16 எல்லா அைறகளிலும்,
பக்கச்சுவர்களின் ேமலும் வாயில் மண்டபங்களின்
ேமலும் சிறு, சிறு ஜன்னல்கள் இருந்தன.
ஜன்னல்களின் அகலப்பகுதி நுைழ வாயிைல
ேநாக்கியிருந்தது. நுைழவாயிலின் இரு
பக்கங்களிலும் உள்ள சுவர்களில் ேபரீச்சமரங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.

ெவளிப்பிரகாரம்

17 பிறகு, அம்மனிதன் என்ைன
ெவளிப்பிரகாரத்திற்கு அைழத்து வந்தான். நான்
அைறகைளயும் தள வரிைசகைளயும் பார்த்ேதன்.
அைவ பிரகாரத்ைதச் சுற்றிலும் இருந்தன. சுவற்றின்
வழிேய நைட பாைதைய உள்ேநாக்கி 30 அைறகள்
இருந்தன. 18 அத்தள வரிைச வாசலின் பக்கம்வைர
ெசன்றது. தளவரிைச வாசல்களின் நீளத்திற்கு
இருந்தது. இது தாழ்ந்த தளவரிைசயாக இருந்தது.
19 பிறகு அம்மனிதன் கீழ்வாசலின்
உள்பக்கத்திலிருந்து உள்முற்றத்தின் ெவளிப்பக்கம்
வைரயுள்ள அகலத்ைத அளந்தான். அது
கிழக்குப்பக்கமும் வடக்குப்பக்கமும் 100 முழம் அளவு
இருந்தது.

20 ெவளிப்பிரகாரத்ைதச் சுற்றியுள்ள சுவரில்
வடக்கு வாசலின் நீளத்ைதயும் அகலத்ைதயும்
அம்மனிதன் அளந்தான். 21 அது இரு பக்கங்களிலும்
மூன்று அைறகளுைடயதாக இருந்தது. அதன் வாசல்
தூண்களும் மண்டபமும் முதல் வாசலின்
அளவுகைளப் ேபான்ேற இருந்தன. அது 50 முழம்
(87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும்

உைடயதாக இருந்தது. 22 அதன் ஜன்னல்களும்
மண்டபமும் ேபரிச்ச மரச் ெசதுக்கல்களும் கிழக்கு
ேநாக்கியிருந்த வாசைல ேபான்றதாகேவ இருந்தது.
வாசைல ேநாக்கி ஏழு படிகள் ேமேல ேபாயின.
வாசலின் மண்டபம் நுைழவாயிலின் உள்பக்கம்
கைடசியில் இருந்தது. 23 வடக்கு
நுைழவாயிலிலிருந்து முற்றத்துக்குக் குறுக்ேக
உள்முற்றத்துக்கு ஒரு நுைழவாயில் இருந்தது. அது
கிழக்கில் இருந்த நுைழவாயிைலப் ேபான்றிருந்தது.
ஒரு நுைழவாயிலிலிருந்து இன்ெனாரு
நுைழவாயில்வைர அளந்தான். அது 100 முழம் (175’)
அகலம் இருந்தது.

24 பிறகு அம்மனிதன் என்ைனத் ெதற்ேக நடத்திச்
ெசன்றான். நான் ெதற்ேக ஒரு வாசைலக் கண்ேடன்.
அம்மனிதன் பக்கச் சுவர்கைளயும் மண்டபத்ைதயும்
அளந்தான். அைவ மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்ேற
அளவுைடயதாக இருந்தன. 25 வாசலும் அதன்
மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்ேற
ஜன்னல்கள் உைடயதாக இருந்தன. அைவ 50 முழம்
(87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும்
ெகாண்டதாக இருந்தன. 26 வாசலில் ஏழு படிகள்
ேமல் ேநாக்கிச் ெசன்றன. அதன் மண்டபம்
நுைழவாயிலின் உட்புறமாக கைடசியில் இருந்தது.
சுவர்கள் ேமல் இரு பக்கமும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. 27 உட்பிரகாரத்தின் ெதன்
பக்கமும் ஒரு வாசல் இருந்தது. அம்மனிதன் ெதற்கு
ேநாக்கி உள் வாசலில் இருந்து இன்ெனாரு
வாசலுக்கு அளந்தான். அது 100 முழம் (175’)
அகலமுைடயதாக இருந்தது.

உட்பிரகாரம்

28 பிறகு, அம்மனிதன் என்ைனத் ெதற்கு வாசல்
வழியாக உட்பிரகாரத்திற்கு அைழத்துப்ேபானான்.
அவன் இந்த வாசைல அளந்தான். அத்ெதற்கு
வாசலும் மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்று
அளவுைடயதாக இருந்தது. 29 ெதற்கு வாசலில்
உள்ள அைறகள், அதன் பக்கச்சுவர்கள், அதன்
மண்டபம் ஆகியைவ மற்ற வாசல்களில் உள்ள
அளைவேய ெகாண்டிருந்தன. வாசைலயும்
மண்டபத்ைதயும் சுற்றி ஜன்னல்கள் இருந்தன.
வாசல் 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”)
அகலமும் இருந்தது. 30 மண்டபம் 25 முழம் (43’9”)
அகலமும் 5 முழம் (8’9”) நீளமும் இருந்தது. 31

ெதன்பக்க வாசல் மண்டபம் ெவளிப்பிரகாரத்ைத
ேநாக்கி இருந்தது. நுைழவாயிலின் இரு
பக்கச்சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அதில் ஏறிட 8 படிகளும்
இருந்தன.

32 அம்மனிதன் என்ைன கிழக்குப் புறமுள்ள
உட்பிரகாரத்திற்கு அைழத்து வந்தான். அவன்
வாசைல அளந்தான். அது மற்ற
வாசல்கைளப்ேபான்ேற அளவுைடயதாக இருந்தது.
33 கிழக்கு வாசலின் அைறகளும், பக்கச்சுவர்களும்,
மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்ேற
அளக்கப்பட்டன. வாசைலயும் அதன்
மண்டபத்ைதயும் சுற்றி ஜன்னல்கள் இருந்தன.
கிழக்கு வாசல் 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம்
(43’9”) அகலமும் உைடயதாக இருந்தது. 34 அதன்
மண்டபம் ெவளிப்பிரகாரத்ைத ேநாக்கி இருந்தது.
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நுைழவாயிலின் இரு பக்கச்சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர
உருவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அதற்குப் ேபாக
எட்டுப் படிகள் இருந்தன.

35 பிறகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு
வாசலுக்கு அைழத்து வந்தான். அவன் அைத
அளந்தான். அது மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்று அேத
அளவுைடயதாக இருந்தது. 36 இதன் அைறகள்,
இதன் பக்கச் சுவர்களும், வாயில் மண்டபமும் கூட,
மற்ற நுைழ வாயில்களின் அளவுைடயதாக
இருந்தன. வாசைலச் சுற்றி ஜன்னல்கள் இருந்தன.
இது 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”)
அகலமும் ெகாண்டதாக இருந்தது. 37 இதன்
வாயில் மண்டபம், நுைழ வாயிலின் கைடசியில்
ெவளிமுற்றத்திற்குப் பக்கத்தில் இருந்தது.
நுைழவாயிலின் இருபக்கச் சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர
உருவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் ேமேல
ேபாக 8 படிகள் இருந்தன.

பலிகைள ஆயத்தப்படுத்தும் அைறகள்
38 வாயில் மண்டபத்தில் கதவுள்ள ஒரு அைற
இருந்தது. இதுதான் ஆசாரியர்கள் தம்
தகனபலிக்காக மிருகங்கைளக் கழுவும் இடம். 39

மண்டபத்தின் கதவின் இரண்டு பக்கத்திலும் இரண்டு
ேமைசகள் இருந்தன. தகனபலி, பாவநிவாரண பலி,
குற்ற நிவாரணப் பலி ஆகியவற்றின் மிருகங்கைள
ேமைச ேமல் ைவத்துக் ெகால்லுவார்கள். 40

மண்டபத்துக்கு ெவளிேய, வடக்கு வாசல்
திறந்திருக்கிற இடத்தில், இரண்டு ேமைசகள்
இருந்தன. இம்மண்டபத்தின் ெவளிவாசலின்
ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும் இரண்டு ேமைசகள்
இருந்தன. 41 இவ்வாறு உள்ேள நான்கு ேமைசகள்
இருந்தன. ெவளிேய நான்கு ேமைசகள் இருந்தன.
இந்த எட்டு ேமைசகளின் ேமல் ஆசாரியர்கள்
பலிகளுக்கான மிருகங்கைளக் ெகான்றார்கள். 42

நான்கு ேமைசகள் தகனபலிக்காகக் கல்லால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. இம்ேமைசகள் 1 1/2 முழம்
(2’7 1/2”) நீளமும் 1 1/2 முழம் (2’7 1/2”) அகலமும் 1
முழம் (1’6”) உயரமும் உள்ளதாக இருந்தன.
ேமைசகளின்ேமல் ஆசாரியர்கள் தகன பலிகள்
மற்றும் இதர பலிகளுக்கான மிருகங்கைளக்
ெகால்வதற்கான கருவிகைள ைவத்திருந்தார்கள்.
43 ெகாக்கிகள் 1 சாண் (3”) நீளமுள்ள இைறச்சிக்
ெகாக்கிகள் இப்பகுதியிலுள்ள எல்லாச் சுவர்களிலும்
அடிக்கப்பட்டிருந்தன. காணிக்ைககளின் இைறச்சி
ேமைசேமல் ைவக்கப்பட்டது.

ஆசாரியர்களின் அைறகள்
44 உட்புற முற்றத்தில் இரண்டு அைறகள்
இருந்தன. ஒன்று வடக்கு வாசலில் இருந்தது. அது
ெதற்கு ேநாக்கி இருந்தது. இன்ெனான்று ெதற்கு
வாசலில் இருந்தது. அது வடக்கு ேநாக்கி இருந்தது.
45 அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான், “ெதற்கு
ேநாக்கி இருக்கும் இந்த அைற ஆலயத்தில்
பணியிலிருந்து ேசைவ ெசய்கிற ஆசாரியரின் அைற.
46 ஆனால் வடக்கு ேநாக்கி இருக்கும் அைற
பலிபீடத்தில் பணிெசய்கிற ஆசாரியரின்
அைறயாகும். இந்த ஆசாரியர்கள் ேலவியின்
தைலமுைறையச் சார்ந்தவர்கள். ஆனால் இந்த
இரண்டாவது ஆசாரியக் குழு சாேதாக்கின்

வாரிசுகள். அவர்கள் மாத்திரேம பலிகைள
பலிபீடத்திற்குச் சுமந்துெசன்று கர்த்தருக்குச்
ேசைவ ெசய்ய முடியும்.”

47 அம்மனிதன் பிரகாரத்ைத அளந்தான். அது
சரியான சதுரமாக இருந்தது. இது 100 முழம் (175’)
நீளமும் 100 முழம் (175’) அகலமும் உைடயதாக
இருந்தது. பலிபீடம் ஆலயத்தின் முன்னால்
இருந்தது.

ஆலயத்தின் மண்டபம்
48 பிறகு, அம்மனிதன் என்ைன ஆலய
மண்டபத்துக்குக் ெகாண்டுேபானான். மண்டபத்தின்
இரு பக்கங்களிலும் இருந்த சுவர்கைள அளந்தான்.
ஒவ்ெவாரு பக்கச்சுவரின் கனம் 5 முழமாகவும்
அகலம் 3 முழமாகவும் இருந்தது. அைவகளுக்குள்
இருந்த இைடெவளி 14 முழமாயிருந்தது. 49

மண்டபம் 20 முழம் (35’) நீளமும் 12 முழம் (19’3”)
அகலமும் உள்ளது. மண்டபத்தின் ேமேல ெசல்ல 10
படிகள் இருந்தன. தூணாதரங்களிேல இந்தப்
புறத்தில் ஒரு தூணும் அந்தப்புறத்தில் ஒரு தூணும்
இருந்தது.

ஆலயத்தின் பரிசுத்த இடம்

பின்பு அவன் என்ைன ஒரு அைறக்கு
(பரிசுத்தமான இடத்திற்கு) அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபானான். அவன் அைறயின்

இருபுறமுள்ள சுவர்கைள அளந்தான். அைவ 6 முழம்
(10’6”) கனமுைடயதாக ஒவ்ெவாரு பக்கமும்
இருந்தன. 2 கதவானது 10 முழம் (17’6”)
அகலமுைடயதாக இருந்தது. வாசல் நைடயின்
பக்கங்கள் ஒவ்ெவாரு புறத்திலும் 5 முழம் (8’9”)
உைடயன. அம்மனிதன் அந்த அைறைய அளந்தான்.
அது 40 முழம் (70’) நீளமும் 20 முழம் (35’) அகலமும்
ெகாண்டது.

ஆலயத்தின் மகா பரிசுத்த இடம்
3 பிறகு, அவன் கைடசி அைறக்குள் ெசன்றான்.
அவன் வாசலின் இருபக்கச் சுவர்கைளயும்
அளந்தான். ஒவ்ெவாரு பக்கச்சுவரும் 2 முழம்
கனமாகவும் 7 முழம் அகலமாகவும் இருந்தது. வாசல்
வழியானது 6 முழம் அகலமுைடயதாயிருந்தது. 4

பிறகு, அம்மனிதன் அைறயின் நீளத்ைத அளந்தான்.
அது 20 முழம் (35’) நீளமும் 20 முழம் (35’)
அகலமுமாக ஆலயத்தின் முன்புறத்தில் அளந்தான்.
அம்மனிதன் என்னிடம், “இது மிகவும் பரிசுத்தமான
இடம்” என்றான்.

ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள மற்ற அைறகள்
5 பிறகு அம்மனிதன் ஆலயத்தின் சுவைர
அளந்தான். அது 6 முழம் கனமாகயிருந்தது.
ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் பக்கத்து அைறகள்
இருந்தன. இைவ 4 முழம் (7’) அகலமுைடயதாக
இருந்தன. 6 இந்த பக்கத்து அைறகள் மூன்று
ேவறுபட்ட தளங்களில் இருந்தன. அைவ ஒன்றின்
ேமல் ஒன்றாக இருந்தன. ஒவ்ெவாரு தளத்திலும் 30
அைறகள் இருந்தன. இந்த பக்கத்து அைறகள்
சுற்றிலும் உள்ள சுவரால் தாங்கப்பட்டிருந்தன.
எனேவ ஆலயச் சுவர் தானாக அைறகைளத்
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தாங்கவில்ைல. 7 ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் பக்கத்து
அைறகளின் ஒவ்ெவாரு தளமும் கீேழ உள்ள
தளத்ைதவிட அகலம் அதிகமாயிருந்தது.
ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள உயர ேமைடயானது
ஒவ்ெவாரு தளத்திலும் ஆலயத்ைதச் சுற்றிப்
பரந்திருந்தது, எனேவ, ேமல் தளங்களின் அைறகள்
அகலமாயிருந்தன. ஆதலால் கீழ்த்தளத்திலிருந்து
நடுத்தளம் வழியாய் ேமல் தளத்திற்கு ஏறும் வழி
இருந்தது.

8 ஆலயத்ைதச் சுற்றி உயர்த்தப்பட்ட அடிப்பாகம்
இருப்பைதப் பார்த்ேதன். அது பக்கத்து
அைறகளுக்கு அஸ்திபாரமாக இருந்தது. அது ஒரு
முழுக் ேகாலின் உயரம் ெகாண்டதாயிருந்தது. 9

பக்கத்து அைறகளின் ெவளிச் சுவரின் அகலம் 5
முழமாக (8’9”) இருந்தது. ஆலயத்தின் பக்கத்து
அைறகளுக்கும் ஆசாரியரின் அைறகளுக்கும்
இைடேய ஒரு திறந்தெவளி இருந்தது. 10 அது
ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் 20 முழம் (35’) அகலமாக
இருந்தது. 11 பக்கத்து அைறகளின் கதவுகள்,
உயர்த்தப்பட்ட அடிப்பாகத்ைத ேநாக்கித்
திறந்திருந்தன. ஒரு வாசல்நைட வடேகயும் ஒரு
வாசல்நைட ெதற்ேகயும் இருந்தன. உயர்த்தப்பட்ட
அடிப்பாகத்தின் அகலம் 5 முழமாய் (8’9”) சுற்றிலும்
இருந்தது.

12 தைடெசய்யப்பட்ட ஆலய முற்றத்தின்
முன்பிருந்த ேமற்கு திைசயிலுள்ள கட்டிடம் 70 முழம்
(122’6”) அகலமுைடயதாய் இருந்தது,
அக்கட்டிடத்தின் சுற்றுச் சுவர்கள் 5 முழம் (8’9”)
கனமுைடயதாய் இருந்தன. அது 90 முழம் (157’6”)
நீளமுைடயது. 13 பிறகு அம்மனிதன் ஆலயத்ைத
அளந்தான். அது 100 முழம் (175’) நீளமுைடயது.
தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ைபயும், கட்டிடத்ைதயும்,
அதன் சுவர்கைளயும் 100 முழம் (175’)
அகலமுைடயதாக அளந்தான். 14 ஆலயத்தின்
முற்புறமும் கிழக்குக்கு எதிரான தைடச்
ெசய்யப்பட்ட பரப்பும் 100 முழம் (175’)
அகலமுைடயதாக இருந்தது.

15 அம்மனிதன் தைடெசய்யப்பட்ட பரப்பின்
பின்புறமாக அதற்கு எதிேர இருந்த கட்டிடத்தின்
நீளத்ைதயும் அதற்கு இரு புறத்திலும் இருந்த நைட
பந்தல்கைளயும் அளந்தான். அது 100 முழம் (175’)
நீளமுைடயது.
மகா பரிசுத்த இடமும், பரிசுத்த இடமும்,
மண்டபமும், உள் அைறைய ேநாக்கியிருந்தன. 16

அவற்றின் சுவர்கள் முழுவதும் மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. மூன்று பக்கங்களிலும் சுற்றி
ஜன்னல்கள் இருந்தன. வாசல்களுக்கு எதிரான
நைடப் பந்தல்களும் சுற்றிலும் தைர ெதாடங்கி
ஜன்னல்கள் வைர பலைக அடித்திருந்தது.
ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருந்தன. 17 வாசலின் ேமேல
ெதாடங்கி,
ஆலயத்தின் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும்
பலைககளால் மூடப்பட்டிருந்தன. சுற்றிலும் சுவரின்
உட்புறமும் ெவளிப்புறமும் 18 ேகருபீன்களும் ேபரீச்ச
மரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. ேகருபீன்களுக்கு
இைடயில் ேபரீச்சமரம் இருந்தது. ஒவ்ெவாரு
ேகருபீனுக்கும் இரு முகங்கள் இருந்தன. 19 ஒரு
முகம் மனிதமுகமாய் ேபரீச்ச மரத்தின் ஒரு
பக்கத்ைதப் பார்த்தவாறு இருந்தது. இன்ெனாரு
முகம் சிங்க முகமாய் ேபரீச்ச மரத்தின் இன்ெனாரு

பக்கத்ைதப் பார்த்தவாறு இருந்தது. அைவ
ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. 20

தைரயிலிருந்து வாசலின் ேமல்புறம்வைர பரிசுத்த
இடத்தின் சுவர்களில் ேகருபீன்களும் ேபரீச்ச
மரங்களும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன.

21 பரிசுத்த இடத்தின் இருபக்கத்திலும் இருந்த
சுவர்கள் சதுரமானைவ. மகாபரிசுத்தமான
இடத்துக்கு எதிரில் ஏேதா ஒன்று
பலிபீடத்ைதப்ேபாலக் காணப்பட்டது. 22 அது
மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடத்ைதப்
ேபான்றிருந்தது. அது 3 முழம் உயரமும் 2 முழம்
நீளமுமாயிருந்தது. அதன் மூைலகள், அடிப்பாகம்,
பக்கங்கள் எல்லாம் மரத்தால் ஆனைவ. அம்மனிதன்
என்னிடம், “இதுதான் கர்த்தருக்கு முன்னால் உள்ள
ேமைச” என்றான்.

23 நடு அைறயும் (பரிசுத்தமான இடமும்) மிகப்
பரிசுத்தமான இடமும் இரட்ைடக் கதவுகைளக்
ெகாண்டைவ. 24 வாசல்களுக்கு மடக்குக்
கதவுகளாகிய இரட்ைடக் கதவுகள் இருந்தன.
ஒவ்ெவாரு வாசலுக்கும் இரண்டு சிறு கதவுகளும்
இருந்தன. 25 பரிசுத்த இடத்தின் கதவுகளிலும்
ேகருபீன்களும் ேபரிச்ச மரங்களும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அைவ சுவற்றில்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தைவ ேபான்றிருந்தன. ெவளிேய
மண்டபத்தின் முன்பாக உத்திரங்கள்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. மண்டபத்தின் முன்
பாகத்திற்குேமல் ஒரு மரக் கூைரயிருந்தது. 26

இருபுறங்களிலும் ஆலயத்தின் சுற்றுக் கட்டுக்களிலும்
சட்டங்கள் ெபாருந்திய ஜன்னல்கள் இருந்தன.
சுவர்களிலும் ஆலயத்ைதச் சுற்றியுள்ள அைறகளிலும்
வைரயப்பட்ட ேபரீச்ச மரங்களும் இருந்தன.

ஆசாரியர்களின் அைற

பிறகு அம்மனிதன் என்ைன வட திைசயின்
வழியாக ெவளிப்பிரகாரத்திற்கு
அைழத்துப்ேபானான். தைடெசய்யப்பட்ட

பரப்பிற்கு ேமற்ேகயிருந்த அைறக்கும் வடக்ேக
இருந்த கட்டிடத்திற்கும் ேபாேனாம். 2 வடக்ேக
இருந்த கட்டிடமானது 100 முழம் (175’) நீளமும் 50
முழம் (87’6”) அகலமும்ெகாண்டது. 3

இக்கட்டத்தில் மூன்று முன்மண்டபங்களுைடய ேமல்
மாடிகள் இருந்தன. 20 முழம் அளவுள்ள உள்முற்றம்,
கட்டிடத்திற்கும் ஆலயத்திற்கும் இைடயில்
இருந்தது. இன்ெனாரு பக்கம், அைறகள்
ெவளிமுற்றத்தின் நைடபாைதைய ேநாக்கியிருந்தன.
4 அைறகளுக்கு முன்னால் ஒருவழி இருந்தது. அது
உள்ேள ெசன்றது. இது 10 முழம் (17’6”) அகலமும்
100 முழம் (175’) நீளமும் உைடயதாக இருந்தது.
அவற்றின் கதவுகள் வடக்ேக இருந்தன. 5 கட்டிடம்
3 மாடி உயரமுள்ளதாகவும், ெவளிமுற்றத்ைதப்ேபால
தூண்கள் இல்லாததாலும், ேமல் அைறகள்
நடுமாடியிலும், முதல்தளத்திலும் இருந்த
அைறகைளவிட சற்றுப் பின்னால் இருந்தன.
ேமல்தளம், நடுத்தளத்ைதயும், அடித்தளத்ைதயும்விட
குறுகலாயிருந்தது. ஏெனனில், ேமல்மாடிகள்
இவ்விடங்கைள பயன்படுத்தியிருந்தன. 7 ெவளிேய
ஒரு மதில் இருந்தது. அது அைறகளுக்கு
இைணயாக இருந்தது. அது ெவளிப்பிரகாரத்ைதச்
சுற்றிலும் அைமந்திருந்தது. அது அைறகளுக்கு
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எதிேர இருந்தது. அதன் நீளம் 50 முழம் (87’6”)
இருந்தது. 8 ெவளிப்பிரகாரத்தில் உள்ள
அைறகளும் 50 முழம் (87’6”) நீளமுைடயதாக
இருந்தன. கட்டிடத்தின் முழு நீளம், ஆலயத்தின்
பக்கம் 100 முழம் நீளமாயிருந்தது. 9 கிழக்ேக
ெவளிப்பிரகாரத்திலிருந்து அந்த அைறகளுக்குள்
ெசல்லுகிற நைட அவற்றின் கீேழ இருந்தது. 10

உள்ேள நுைழயும் வாசல், முற்றத்தின் பக்கத்திலுள்ள
சுவரின் ஆரம்பத்திலிருந்தது.
தைடெசய்யப்பட்ட பரப்பிற்கும் கட்டிடத்திற்கும்
ெதற்குப் பக்கத்திலும் அைறகள் இருந்தன. 11

அைவகளுக்கு முன்னால் ஒரு பாைத இருந்தது.
அைவ வடக்ேக உள்ள அைறகள் ேபான்றைவ. அைவ
அேத நீளமும் அகலமும் ெகாண்டைவயாகவும் அேத
மாதிரியான கதவுகைளக்ெகாண்டைவயாகவும்
இருந்தன. 12 கீழ் அைறகளுக்குப் ேபாகும் நுைழ
வாசல் கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதியின்
கைடசியிலிருந்தது. இதனால் ஜனங்கள் சுவரின்
பக்கம் இருந்த பாைதயின் முடிவில் திறந்தவழியாகப்
ேபாக முடியும்.

13 அம்மனிதன் என்னிடம், “தைடெசய்யப்பட்ட
பரப்பிற்கு முன்னிருக்கிற வடபுறமான அைறகளும்
ெதன்புறமான அைறகளும் பரிசுத்தமான அைறகள்.
இந்த அைறகள் கர்த்தருக்குப் பலிகள் பைடக்கிற
ஆசாரியர்களுைடயைவ. அவ்வாசாரியர்கள்
இவ்வைறகளில்தான் மிகப் பரிசுத்தமான உணைவ
உண்பார்கள். அங்குதான் அவர்கள் மிகப்
பரிசுத்தமான பலிகைள எல்லாம் ைவக்கிறார்கள்.
ஏெனன்றால், அந்த இடம் பரிசுத்தமானது. தானிய
காணிக்ைக, பாவப்பரிகாரபலி, குற்ற நிவாரண பலி,
ஆகியைவ மிகப் பரிசுத்தமான காணிக்ைககளாகும்.
14 பரிசுத்தமான பகுதிக்குள் நுைழயும் ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்த இடத்திலிருந்து ெவளிப்பிரகாரத்திற்கு
வருவதற்கு முன்ேப ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது
அணிந்திருந்த உைடகைளக் கழற்றி ைவப்பார்கள்.
ஏெனன்றால், அந்த உைடகள் பரிசுத்தமானைவ.
ஆசாரியர் ஜனங்கள் இருக்கும் பிரகாரத்துக்குப்
ேபாக விரும்பினால் ேவறு உைடகைள
அணிந்துெகாண்டு ேபாவார்கள்.”

ஆலயத்தின் ெவளிமுற்றம்
15 அம்மனிதன் ஆலயத்தின் உள்பக்கத்ைத
அளந்து முடித்த பிறகு அவன் என்ைன கீழ்த்திைசக்கு
எதிரான வாசல் வழியாக ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். அவன் ஆலயத்தின்
ெவளிப்புறத்தில் சுற்றிலும் அளந்தான். 16 அவன்
அளவு ேகாலால் கிழக்குப் பகுதிைய அளந்தான். அது
500 முழம் (875’) நீளமிருந்தது. 17 அவன் வடப்
பகுதிைய அளந்தான். அது 500 முழம் (875’)
இருந்தது. 18 அவன் ெதற்குப்பகுதிைய அளந்தான்.
அது 500 முழம் (875’) இருந்தது. 19 அவன்
சுற்றிக்ெகாண்டு ேமற்குப் பகுதிக்குப்ேபாய்
அளந்தான். அது 500 முழம் (875’) இருந்தது. 20

அவன் ஆலயத்தின் நான்கு புறங்கைளயும்
அளந்தான். ஆலயத்ைதச் சுற்றி மதில் சுவர்
இருந்தது. அது 500 முழம் நீளமும் 500 முழம்
அகலமுமாயிருந்தது. அது பரிசுத்தமற்ற
இடத்திலிருந்து அப்பரிசுத்தமான இடத்ைதப்
பிரித்தது.

கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்வார்

அம்மனிதன் என்ைனக் கிழக்கு வாசலுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். 2 அங்ேக
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகிைம

கீழ்த்திைசயிலிருந்து வந்தது. ேதவனுைடய சத்தம்
கடலின் இைரச்சைலப் ேபான்றிருந்தது. ேதவ
மகிைமயால் பூமி பிரகாசித்தது. 3 நான் பார்த்த
தரிசனம் ேகபார் ஆற்றங்கைரயில் கண்ட
தரிசனத்ைதப்ேபான்று இருந்தது. நான் தைரயில்
முகங்குப்புற விழுந்ேதன். 4 கர்த்தருைடய மகிைம
கீழ்த்திைசக்கு எதிரான வாசல் வழியாக ஆலயத்தின்
உள்ேள நுைழந்தது.

5 அப்ெபாழுது என்ைன ஆவியானவர்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய் உட்பிரகாரத்தில் விட்டார்.
கர்த்தருைடய மகிைம ஆலயத்ைத நிரப்பியது. 6

என்னிடம் யாேரா ஆலயத்திற்குள்ளிருந்து
ேபசுவைதப்ேபான்று ேகட்ேடன். இன்னும் அந்த
மனிதன் என்னுடன் இருந்தான். 7

ஆலயத்திற்குள்ளிருந்து வந்த குரல் என்னிடம்
ெசான்னது, “மனுபுத்திரேன, இந்த இடத்தில்தான்
எனது சிங்காசனமும் பாதபீடமும் உள்ளன. நான்
என்ெறன்றும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தியில் இந்த
இடத்தில் வாழ்ேவன். இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
இனிேமல் என் நாமத்ைதப் பாழாக்கமாட்டார்கள்.
ராஜாக்களும் அவரது ஜனங்களும் தங்கள்
ேவசித்தனங்களாலும் இங்ேக தங்கள் ராஜாக்களின்
உடல்கைளப் புைதப்பதின் மூலமும் எனது
நாமத்ைதத் தீட்டுப்படுத்துவதில்ைல. 8 அவர்கள்,
என் கதவு நிைலக்கு அடுத்து அவர்கள் கதவு
நிைலைய ைவத்தும் தங்கள் வாசற்படிைய என்
வாசற்படியருகில் கட்டியும் என் நாமத்திற்கு
அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். முன்பு
ஒரு சுவர் என்ைன அவர்களிடமிருந்து பிரித்தது.
எனேவ அவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைற பாவம்
ெசய்யும்ேபாதும் அருவருப்பான ெசயல்கைளச்
ெசய்யும்ேபாதும் என் நாமத்திற்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அதற்காகத்தான் நான்
ேகாபம்ெகாண்டு அவர்கைள அழித்ேதன். 9

இப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் பாலின உறவு
பாவங்கைளயும், தங்கள் ராஜாக்களின் மரித்த
உடல்கைளயும் என்ைனவிட்டுத் தூரமாய் எடுத்துச்
ெசல்லட்டும். பிறகு, நான் அவர்கள் மத்தியில்
என்ெறன்றும் வாழ்ேவன்.

10 “இப்ெபாழுது, மனுபுத்திரேன,
ஆலயத்ைதப்பற்றி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம் ெசால்.
பிறகு, அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஆலயத்துக்கான
திட்டங்கைளப்பற்றி அறிந்துெகாள்வார்கள். 11

அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமகளுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஆலயத்தின்
வடிவத்ைதப்பற்றித் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். அவர்கள்
ஆலயத்ைத எவ்வாறு கட்டுவது என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். எங்ேக அதன்
நுைழவாசல்கைளயும் எங்ேக அதன் பின்
வாசல்கைளயும் ைவப்பது என்பதுபற்றி அறியட்டும்.
அதன் எல்லா சட்டதிட்டங்கைளயும் கற்றுக்ெகாடு.
இவற்ைறெயல்லாம் எழுதிைவ. அவர்கள் பார்த்து
ஆலயத்தின் எல்லா விதிகைளயும்
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ைகக்ெகாள்ளுவார்கள். பிறகு அவர்களால்
அவற்ைறச் ெசய்ய முடியும். 12 இதுதான் ஆலயத்தின்
சட்டம்: மைல உச்சியின் ேமல் சுற்றிலும் அதன்
எல்ைலெயங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்.
இதுேவ ஆலயத்தின் சட்டம்.

பலிபீடம்

13 “இைவ பலிபீடத்தின் அளவுகள். இைவ முழக்
ேகால்களால் அளக்கப்பட்டைவ. பலிபீடத்தின்
அடிப்பாகத்ைதச் சுற்றிலும் ஒரு முழம் (1’9”) ஆழமும்
ஒரு முழம் (1’9”) அகலமும் ெகாண்ட வாய்க்கால்
இருந்தது. அதன் ஓரத்ைதச் சுற்றியுள்ள விளிம்பு ஒரு
சாண் (9”) உயரமாயிருக்கும். இதுதான் பலிபீடத்தின்
உயரமாக இருந்தது. 14 தைரயிேல இருக்கிற
ஆதாரம் முதல் கீழ்நிைலமட்டும் 2 முழம் (3’6”)
இருந்தது. அதன் அகலம் ஒரு முழம் (1’9”) இருந்தது.
சின்ன விளிம்பு முதல் ெபரிய விளிம்புவைர நான்கு
முழம் அளவு (7’) இருந்தது. அதன் அகலம் 2 முழம்
(3.6”). 15 பலிபீடத்தின் ெநருப்பு ைவக்கிற இடம் 4
முழம் (7’) உயரமாயிருந்தது. பலிபீடத்தின் ஒவ்ெவாரு
மூைலயில் ஒன்றாக 4 ெகாம்புகள் இருந்தன. 16

பலிபீடத்தின் ெநருப்பு ைவக்கிற இடம் 12 முழம்
நீளமும் 12 முழம் (21’) அகலமுமாய் இருந்தன. இது
சரியான நாற்சதுரம். 17 அதன் சட்டமும்
சதுரமானது. அது 14 முழம் (24’6”) நீளமும் 14 முழம்
(24’6”) அகலமும் ெகாண்டது. அைதச் சுற்றிலும்
உள்ள விளிம்பு அைர முழம் (10 1/2’)
அகலமாயிருந்தது. அதைனச் சுற்றியுள்ள ஆதாரம் 2
முழம் (3’6”) ஆக இருக்கும். பீடத்திற்கு ேபாகும்
படிகள் கிழக்குப்பக்கம் இருந்தன.”

18 பிறகு அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்:
“மனுபுத்திரேன, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: ‘இதுதான் பலிபீடத்துக்கான விதிகள்.
இதைனக் கட்டும் நாளிேல அதன்ேமல்
தகனபலியிடவும் அதன்ேமல் இரத்தம் ெதளிக்கவும்
அைமக்கப்படும். 19 நீ ஒரு இளங்காைளைய பாவப்
பரிகாரப் பலியாக சாேதாக்கின் குடும்பத்தில்
ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். இந்த ஆட்கள்
ேலவியர் வம்சத்திலிருந்து வந்தவர்கள். அவர்கள்
ஆசாரியர்களாக இருக்கிறார்கள்.’” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: 20

“நீ காைளயின் இரத்தத்ைத எடுத்து பலிபீடத்தின்
நான்கு ெகாம்புகளிலும், சட்டத்தின் நான்கு
ெகாடிகளிலும், சுற்றியிருக்கிற விளிம்பிலும் பூசி
பாவநிவர்த்தி ெசய்யலாம். இவ்வாறு நீ பலிபீடத்ைத
சுத்தப்படுத்துவாய். 21 நீ பாவப் பரிகார பலிக்குக்
காைளையக் ெகாண்டு வந்து அைத ஆலயத்திற்கு
ெவளியில் அதற்குரிய இடத்தில்
சுட்ெடரிக்கேவண்டும்.

22 “இரண்டாவது நாளிேல பழுதற்ற ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகார பலியாக
பலியிடு. ஆசாரியர்கள் முன்பு காைள பலிக்குச்
ெசய்தது ேபாலேவ இதற்கும் பலிபீடத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். 23 நீ பலிபீடத்ைத
பரிசுத்தப்படுத்தின பின்பு, பழுதற்ற ஒரு
இளங்காைளையயும், மந்ைதயிலிருந்து பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியாக்கு. 24 பிறகு நீ அவற்ைற
கர்த்தருக்கு முன் பலியிடு. ஆசாரியர்கள் அதன்ேமல்
உப்ைபத் தூவுவார்கள். பிறகு ஆசாரியர்கள்

காைளையயும் கடாைவயும் கர்த்தருக்குத் தகன
பலியாகக் ெகாடுப்பார்கள். 25 ஏழு நாட்களுக்குத்
ெதாடர்ந்து தினம் பாவப்பரிகாரத்திற்காக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவத் தயார் ெசய். அேதாடு
மந்ைதயிலிருந்து ஒரு காைளையயும்
ஆட்டுக்கடாைவயும் தயார் ெசய். காைளக்கும்
ஆட்டுக்காடாவுக்கும் எவ்விதப் பழுதும் இருக்கக்
கூடாது. 26 ஏழு நாட்களுக்கு ஆசாரியர்கள்
பலிபீடத்ைதச் சுத்தமாக ைவத்து, சுத்திகரித்து
அர்ப்பணிக்கேவண்டும். 27 அந்நாட்கள் முடிந்த
பின்பு எட்டாம் நாள் முதல் ஆசாரியர்கள்
பலிபீடத்தின் ேமல் உங்கள் தகன பலிகைளயும்,
சமாதான பலிகைளயும் பைடக்கேவண்டும்.
அப்ெபாழுது நான் உன்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.”
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இைதச் ெசான்னார்.

ெவளிவாசல்

பிறகு அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தின்
கிழக்கு வாசலுக்கு அைழத்து வந்தான்.
அது பூட்டப்பட்டிருந்தது. 2 கர்த்தர்

என்னிடம் ெசான்னார்: “இந்த வாசல்
திறக்கப்படாது. இது எப்ெபாழுதும்
பூட்டப்பட்டிருக்கும். இதன் வழியாக எவரும் நுைழய
முடியாது. ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் கர்த்தர்
இதன் வழியாக நுைழந்திருக்கிறார். எனேவ இது
எப்ேபாதும் பூட்டப்பட்டிருக்கும். 3 இந்த வாசலில்
உட்கார ஜனங்களின் அதிபதிக்கு மாத்திரேம
உரிைமயுண்டு. கர்த்தருைடய சந்நிதியில் உணவு
உண்ணும்ேபாது உட்காரலாம். அவன் வாசல்
மண்டபக் கதவு வழியாக நுைழந்து அேத வழியாக
ெவளிேயற ேவண்டும்.”

ஆலயத்தின் பரிசுத்தம்
4 பிறகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு வாசல்
வழியாக ஆலயத்தின் முன்புறத்திற்கு
அைழத்துவந்தான். நான் கர்த்தருைடய மகிைம
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் நிைறந்திருப்பைதக்
கண்ேடன். நான் தைரயில் முகம்குப்புற விழுந்ேதன்.
5 கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்திரேன,
கவனமாகப் பார்! உன் கண்கைளயும் காதுகைளயும்
பயன்படுத்து. இவற்ைறக் கவனி. நான் உனக்கு
கர்த்தருைடய ஆலயத்தின் சகல விதிகைளயும்
அதன் சகல சட்டங்கைளயும்பற்றிச் ெசால்வைதக்
கவனமாகக் ேகள். ஆலயத்தின் எல்லா நுைழ
வாசல்கைளயும் பரிசுத்த இடத்திலிருந்து
ெவளிேயறும் வாசல்கைளயும் கவனமாகப் பார். 6

பிறகு இந்தச் ெசய்திைய எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. அவர்களிடம்
ெசால்: ‘எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் ெசய்த
எல்லா அருவருப்புகளும் ேபாதும்! 7 நீங்கள் எனது
ஆலயத்திற்குள் அந்நியைர அைழத்து வந்தீர்கள்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள் தம்ைம எனக்கு
முழுைமயாகக் ெகாடுக்கவில்ைல. இவ்வாறு நீங்கள்
என் ஆலயத்ைத அசுத்தம் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் நமது
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தீர்கள். நீங்கள்
அருவருப்பான ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள். பிறகு
நீங்கள் அப்பம், ெகாழுப்பு, இரத்தம் ஆகிய
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காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தீர்கள். ஆனால்,
இைவகேள என் ஆலயத்ைத அசுத்தமாக்கின. 8

நீங்கள் எனது பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்ளவில்ைல. நீங்கள் எனது பரிசுத்த
இடத்தின் ெபாறுப்ைப அந்நியர்களிடம்
விட்டுவிட்டீர்கள்!’”

9 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “உண்ைமயான விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாத அந்நியன் என் ஆலயத்திற்குள்
வரக் கூடாது. இஸ்ரேவலர் மத்தியில் நிரந்தரமாக
வாழும் அந்நியனும் என் ஆலயத்திற்குள் வருவதற்கு
முன் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு தன்ைன
எனக்கு முழுைமயாகத் தரேவண்டும். 10 கடந்த
காலத்தில் இஸ்ரேவலர்கள் என்ைனவிட்டு
விலகியேபாது ேலவியர்கள் என்ைனவிட்டு
விலகினார்கள். இஸ்ரேவலர்கள் தம்
விக்கிரகங்கைள பின்பற்றுவதற்காக என்னிடமிருந்து
விலகினார்கள். ேலவியர்கள் தம் பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். 11 ேலவியர்கள் எனது
பரிசுத்தமான இடத்தில் ேசைவ ெசய்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஆலயத்தின்
வாசைலக் காவல் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
ஆலயத்திற்குள் ேசைவ ெசய்தார்கள். அவர்கள்
பலியிடுவதற்காக மிருகங்கைளக் ெகான்றார்கள்.
ஜனங்களுக்காகத் தகன பலிகைளச் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் ஜனங்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் ேசைவ
ெசய்வதற்காகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். 12

ஆனால் அந்த ேலவியர்கள் எனக்கு விேராதமாகப்
பாவம் ெசய்வதற்கு உதவினார்கள்! அவர்கள்,
விக்கிரகங்கைளத் ெதாழுதுக்ெகாள்ள
ஜனங்களுக்கு உதவி ெசய்தார்கள்! எனேவ நான்
அவர்களுக்கு விேராதமாக இந்த ஆைணையச்
ெசய்கிேறன்: ‘அவர்கள் தமது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.’” எனது கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

13 “எனேவ ஆசாரியர்கைளப்ேபான்று ேலவியர்கள்
காணிக்ைககைள எனக்குக்
ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான ெபாருட்களுக்கு அருகிேல
வரமாட்டார்கள். அல்லது மிகப் பரிசுத்த
ெபாருட்களுக்கு அருகிலும் வரமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த அருவருப்பான
ெசயல்களுக்காக அவமானங்கைளச் சுமக்க
ேவண்டும். 14 ஆனால், அவர்கள் ஆலயத்தின்
ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதிப்ேபன்.
அவர்கள் ஆலயத்திற்குள் ேவைலெசய்வார்கள்.
ெசய்யேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்வார்கள்.

15 “ஆசாரியர்கள் அைனவரும் ேலவியர்
வம்சத்திலிருந்து வந்தவர்கள். ஆனால்
இஸ்ரேவலர்கள் என்ைன விட்டு விலகிப்
ேபானேபாது, சாேதாக்கின் குடும்பத்திலிருந்து வந்த
ஆசாரியர்கள் மட்டுேம எனது பரிசுத்தமான
இடத்ைதக் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். எனேவ சாேதாக்கின்
குடும்பத்தார் மட்டுேம எனக்கு காணிக்ைக
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவர்கள் எனக்கு முன்ேன
நின்று ெகாழுப்ைபயும் இரத்தத்ைதயும்
ெசலுத்துவார்கள்” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார். 16 “அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான இடத்திற்குள் நுைழவார்கள். எனக்கு

ேசைவ ெசய்ய என் பீடத்தின் அருகில் வருவார்கள்.
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த ெபாருள்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்வார்கள். 17 அவர்கள் உள்
பிரகாரத்தின் வாசலுக்குள் நுைழகிறேபாது
சணல்நூல் ஆைடகைள அணிந்துெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் உட்பிரகாரத்தின் வாசல்களிலும்
உள்ேளயும் ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது ஆட்டுமயிர்
ஆைடைய அணியக் கூடாது. 18 அவர்கள் தம்
தைலயில் சணல் தைலப்பாைக அணிவார்கள்.
அவர்கள் தம் இைடகளில் சணல் நூல்
உள்ளாைடகைளக் கட்டுவார்கள். வியர்ைவ
உண்டாக்கத்தக்க எந்த ஆைடகைளயும் அவர்கள்
அணியமாட்டார்கள். 19 அவர்கள் ெவளிப்
பிரகாரமாகிய புறமுற்றத்திலுள்ள ஜனங்களிடம்
ேபாகும்ேபாது, தாங்கள் ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது
அணிந்திருந்த ஆைடகைளக் கழற்றி விடுவார்கள்.
அவற்ைற பரிசுத்த அைறகளில் ைவப்பார்கள். பிறகு
அவர்கள் ேவறு ஆைடகைள அணிவார்கள், இவ்வாறு
அவர்கள் தம் பரிசுத்தமான ஆைடகைள ஜனங்கள்
ெதாடவிடமாட்டார்கள்.

20 “இந்த ஆசாரியர்கள் தம் தைலகைளச்
சிைரக்கேவா தங்கள் மயிைர நீளமாக வளர்க்கேவா
மாட்டார்கள். இவ்வாறு ெசய்தால் அவர்கள்
ேசாகமாய் இருப்பதாகக் காட்டும். கர்த்தருக்குச்
ேசைவெசய்யும்ேபாது மகிழ்ச்சியாக
இருக்கேவண்டும். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
தைலமுடிையக் கத்தரித்துக் ெகாள்ளேவண்டும். 21

அவர்கள் உட்பிரகாரத்திற்குள் ெசல்லும்ேபாது எந்த
ஆசாரியரும் திராட்ைசரசம் குடித்திருக்கக் கூடாது.
22 ஆசாரியர்கள் ஒரு விதைவையேயா, விவாகரத்து
ெபற்றவைளேயா மணக்கக் கூடாது. அவர்கள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்திலுள்ள கன்னிப் ெபண்கைளேயா
அல்லது மரித்துப்ேபான ஆசாரியனின்
விதைவையேயா மாத்திரம் மணந்துக்ெகாள்ளலாம்.

23 “அேதாடு ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்குப்
பரிசுத்தமானைவ எைவ என்றும் பரிசுத்தமற்றைவ
எைவ என்றும் கற்பிக்கேவண்டும். அவர்கள், எனது
ஜனங்கள் சுத்தமானைவ எைவெயன்றும்,
சுத்தமற்றைவ எைவ என்றும் ெதரிந்துெகாள்ள
உதவேவண்டும். 24 ஆசாரியர்கள் நீதிமன்றங்களில்
நீதிபதிகளாக இருப்பார்கள். எனேவ, ஜனங்கைள
அவர்கள் நியாயம்தீர்க்கும்ேபாது எனது
சட்டங்கைளக் கைடப்பிடிக்கேவண்டும். எனது
அைனத்து சிறப்புப் பண்டிைககளிலும் அவர்கள் என்
நியாயப்பிரமாணங்கைளயும் கட்டைளகைளயுேம
கைடப்பிடிக்க ேவண்டும். அவர்கள் எனது சிறப்பு
ஓய்வு நாட்கைள மதித்து அவற்ைறப் பரிசுத்தமாகக்
ைகக்ெகாள்ள ேவண்டும். 25 அவர்கள் மரித்த
உடல்களுக்கு அருகில் ேபாய்த் தங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளக் கூடாது, ஆனால்
மரித்துப்ேபானவர்கள் ஆசாரியரின் தந்ைத, தாய்,
குமாரன், குமாரத்தி, சேகாதரன் அல்லது
மணமாகாத சேகாதரியாக இருந்தால் அவர்கள்
அதன் மூலம் தீட்டைடந்தாலும் அதன் அருகில்
ேபாகலாம். 26 அது ஆசாரியைன தீட்டுப்படுத்தும்.
பிறகு, ஆசாரியன் தன்ைனச்
சுத்தப்படுத்திக்ெகாண்ட பிறகு ஏழு நாட்கள்
காத்திருக்கேவண்டும். 27 பிறேக அவனால்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குத் திரும்பிப் ேபாகமுடியும்.
ஆனால் அவன் உட்பிரகாரத்திற்குள்
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ஆராதைனக்குச் ெசல்லும் நாளில் அவன் தனக்காகப்
பாவப்பரிகாரப் பலிையக் ெகாடுக்கேவண்டும்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

28 “ேலவியர்களுக்குரிய நிலங்கைளப்பற்றியது:
நாேன அவர்களின் ெசாத்து. நீங்கள் இஸ்ரேவலில்
ேலவியர்களுக்ெகன்று எந்தச் ெசாத்தும் ெகாடுக்க
ேவண்டாம். நாேன இஸ்ரேவலில் அவர்களின் பங்கு.
29 அவர்கள் உண்பதற்காக தானியக் காணிக்ைக,
பாவப்பரிகாரப் பலி, குற்றநிவாரணபலி
ஆகியவற்ைறப் ெபறுவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும் அைனத்தும்
அவர்களுக்கு உரியதாகும். 30 எல்லாவைக
விைளச்சலிலும் உள்ள முதல் அறுவைட
ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாகும். நீங்களும் உங்களது
பிைசந்த மாவின் முதல் பகுதிையக் ெகாடுப்பீர்கள்.
அது உங்கள் வீட்டிற்கு ஆசீர்வாதத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். 31 ஆசாரியர்கள் இயற்ைகயாக
மரித்துப்ேபான எந்தப் பறைவகைளேயா
மிருகங்கைளேயா உண்ணக்கூடாது. காட்டு
மிருகங்களால் துண்டுத் துண்டாகக்
கிழித்ெதறியப்பட்டவற்ைறயும் அவர்கள் உண்ணக்
கூடாது.

பரிசுத்த பயன்பாட்டிற்காக நிலம் பிரிக்கப்படுதல்

“நீங்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்காக நிலங்கைளப் பங்கு
ைவத்துெகாள்ள ேவண்டும். அந்த

ேநரத்தில் நிலத்தின் ஒரு பகுதிையத் தனியாகப்
பிரிக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமான
பகுதியாகும். அந்நிலம் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமும் 20,000 முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும்
உைடயதாக இருக்க ேவண்டும். இந்நிலம் முழுவதும்
பரிசுத்தமானதாக இருக்கும். 2 500 முழம் (875’)
சதுரமுள்ள இடம் ஆலயத்துக்குரியது, 50 முழம்
(875’) அகலமுைடய திறந்த ெவளி இடம்
ஆலயத்ைதச் சுற்றிலும் இருக்க ேவண்டும். 3

பரிசுத்தமான இடத்தில் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமும்
ெகாண்ட இடம் அளந்ெதடுக்க ேவண்டும். அந்தப்
பகுதியில் ஆலயம் அைமக்க ேவண்டும். ஆலயப் பகுதி
மிகவும் பரிசுத்தமான இடமாக இருக்கும்.

4 “நிலத்தின் பரிசுத்தமான பகுதியானது,
ஆசாரியர்களுக்கும் கர்த்தருக்கு அருகில் ேபாய்
ஆராதைன ெசய்யும் ஆலயப் பணியாளர்களுக்கும்
உரியது. இது ஆசாரியர்களின் வீடுகளுக்கும்
ஆலயத்திற்கும் உரியது. 5 இன்ெனாரு பகுதி
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 10,000 முழம் (3.3
ைமல்) அகலமும் உைடயதாக ஆலயத்தில்
பணிபுரியும் ேலவியர்களுக்காக இருக்கேவண்டும்.
இந்த நிலமும் ேலவியர்கள் வாழ்வதற்குரிய இடமாக
இருக்கும்.

6 “நீங்கள் நகரத்துக்ெகன்று 5,000 முழம் (1.6
ைமல்) அகலமும் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும்
ெகாண்ட இடம் தரேவண்டும். இது பரிசுத்தமான
பகுதிக்கு அருகிேலேய இருக்கேவண்டும். இது
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருக்கும் உரியதாக
இருக்கும். 7 அதிபதி பரிசுத்தமான பகுதியின்
இருபக்கங்களிலுள்ள நிலத்ைதயும் நகரத்திற்குச்
ெசாந்தமான நிலத்ைதயும் ெபறுவான். இது

பரிசுத்தமான பகுதிக்கும் நகரப்பகுதிக்கும்
இைடயில் இருக்கும். இது வம்சத்தாருக்குரிய
பகுதியின் பரப்ைபப் ேபான்ற அளவுைடயதாக
இருக்க ேவண்டும். இதன் நீளம் ேமல் எல்ைல
ெதாடங்கி கீழ் எல்ைல மட்டும் இருக்கும். 8 இது
இஸ்ரேவலில் அதிபதியின் ெசாத்தாக இருக்கும்.
எனேவ அதிபதி எனது ஜனங்கைள என்ைறக்கும்
துன்பப்படுத்த ேவண்டிய ேதைவயில்ைல. ஆனால்,
அவர்கள் அந்த நிலத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு
அவர்களின் ேகாத்திரங்களுக்குத் தக்கதாகக்
ெகாடுப்பார்கள்!”

9 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறினார்: “ேபாதும் இஸ்ரேவல் அதிபதிகேள!
ெகாடூரமாக இருப்பைத நிறுத்துங்கள்! ஜனங்களிடம்
ெகாள்ைளயடிப்பைத நிறுத்துங்கள்! ேநர்ைமயாக
இருங்கள். நன்ைமையச் ெசய்யுங்கள். என்
ஜனங்கைள வீட்ைட விட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தாதீர்கள்!” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

10 “ஜனங்கைள ஏமாற்றுவைத விடுங்கள். சரியான
படிக்கற்கைளயும் அளவு ேகால்கைளயும்
பயன்படுத்துங்கள்! 11 மரக்காலும் அளவு குடமும்
ஒேர அளவாய் இருக்கட்டும். மரக்கால் கலத்திேல
பத்தில் ஒரு பங்கும் அளவுக்குடம் கலத்திேல பத்தில்
ஒரு பங்கும் பிடிக்கட்டும். கலத்தின்படிேய அதன்
அளவு நிர்ணயிக்கப்படட்டும். 12 ஒரு ேசக்கல்
இருபது ேகரா, ஒரு மினா 60 ேசக்கலுக்கு
இைணயாக ேவண்டும். 20 ேசக்கலுடன் 25
ேசக்கைலச் ேசர்த்து, அேதாடு 15 ேசக்கைலச்
ேசர்த்தால், அதற்கு இைணயாக ேவண்டும்.

13 “இது நீங்கள் ெகாடுக்கேவண்டிய சிறப்புக்
காணிக்ைக.
ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) ேகாதுைமயிேல ஒரு
மரக்காலில் 1/6 பங்ைகயும் (14 ேகாப்ைபகள்),
ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) வாற்ேகாதுைமயிேல ஒரு
மரக்காலில் 1/6 பங்ைகப் (14 ேகாப்ைபகள்)
பைடக்க ேவண்டும்:
14 அளவு குடத்தால் அளக்கேவண்டிய
எண்ெணயின் கட்டைள:
பத்து குடம் பிடிக்கிற கலத்துக்குச் சரியான ஒரு
ஜாடி (55 ேகலன்) எண்ெணயில் 1/10 பங்ைக (1/2
ேகலன்) பைடக்க ேவண்டும்.
15 இஸ்ரேவல் நாட்டிேல நல்ல ேமய்ச்சல் ேமய்கிற
மந்ைதயிேல 200 ஆடுகளில் ஒரு ஆடு ெகாடுக்க
ேவண்டும்.
“இச்சிறப்பு காணிக்ைக தானிய
காணிக்ைகக்காகவும் தகனபலியாகவும் சமாதான
பலியாகவும் அைமயும். இக்காணிக்ைககள்
ஜனங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த உதவும்” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இதைனக் கூறினார்.

16 “நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் அதிபதிக்கு
இக்காணிக்ைககைளக் ெகாடுக்கேவண்டும். 17

ஆனால் அதிபதி சிறப்பான பரிசுத்த
விடுமுைறகளுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும். அதிபதி தகனபலிகள், தானியக்
காணிக்ைககள், பானங்களின் காணிக்ைககள்
ஆகியவற்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டும். இவற்ைறப்
பண்டிைக நாட்களிலும் அமாவாைச (மாதப் பிறப்பு)
நாட்களிலும், ஓய்வு நாட்களிலும், இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரின் மற்ற எல்லாச் சிறப்புப் பண்டிைக
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நாட்களிலும் ெகாடுக்கேவண்டும். அதிபதி
பாவப்பரிகாரக் பலிகைளயும், தானியக்
காணிக்ைககைளயும், தகன பலிகைளயும், சமாதான
பலிகைளயும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக் ெகாடுக்கேவண்டும்.”

18 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “முதல் மாதத்தின், முதல் நாளில்,
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளைய எடுக்கேவண்டும்.
நீங்கள் அதைன ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தேவண்டும்.
19 ஆசாரியன் பாவப் பரிகார இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்
எடுத்து ஆலயத்தின் வாசல் தூண்களிலும்
பலிபீடத்தின் சட்டத்து நான்கு மூைலகளிலும்
உட்பிரகாரத்தின் வாசல் நிைலகளிலும் பூசேவண்டும்.
20 நீங்கள் இேதேபான்று மாதத்தின் ஏழாவது
நாளிலும் தவறுதலாகேவா அல்லது ெதரியாமேலா
பாவம் ெசய்த ஒருவனுக்காகச் ெசய்யலாம். இவ்வாறு
நீங்கள் ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தலாம்.

பஸ்கா பண்டிைகயின்ேபாது ெகாடுக்கேவண்டிய
காணிக்ைககள்

21 “முதல் மாதத்தின் 14வது நாளன்று நீங்கள்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடேவண்டும். இந்த ேநரத்தில்
புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிைக ெதாடங்கும்.
அப்பண்டிைக ஏழுநாட்கள் ெதாடரும். 22 அந்த
ேநரத்தில் அதிபதி தாேன ஒரு இளங்காைளைய
அவனுக்காகவும், எல்லா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்காகவும் பாவப்பரிகாரம் ெசய்வதற்காகக்
ெகாடுப்பான். 23 ஏழு நாள் பண்டிைகயின்ேபாது
அதிபதி ஏழு இளங்காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பழுதற்றதாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அைவ கர்த்தருக்குரிய தகனபலியாக
அைமயும். ஏழு நாள் பண்டிைகயில் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ஒரு இளங்காைளையக் ெகாடுப்பான். அவன்
ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ பாவப்
பரிகார பலியாக ெகாடுப்பான். 24 ஒவ்ெவாரு
காைளேயாடும் ஒரு மரக்கால் மாைவயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாேவாடு ஒரு எப்பா வாற் ேகாதுைம
மாைவயும் ெகாடுப்பான். அதிபதி ஒருபடி (1 ேகலன்)
எண்ெணையயும் ெகாடுப்பான். 25 ஏழாம் மாதம்
பதிைனந்தாம் நாளில் ெதாடங்குகிற கூடாரப்
பண்டிைகயிேல அவன் அப்படிேய ஏழு நாளும்
அதற்குச் சரியானபடிச் ெசய்ய ேவண்டும். அப்பலிகள்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும் தகனபலியாகவும்
தானியக் காணிக்ைகயாகவும் எண்ெணய்
காணிக்ைகயாகவும் அைமய ேவண்டும்.”

அதிபதியும் பண்டிைககளும்

எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார். “உட்பிரகாரத்தின் கிழக்கு
வாசல் ஆறு ேவைல நாட்களிலும்

பூட்டப்பட்டிருக்கும், அது ஓய்வு நாளிலும்,
அமாவாைச நாளிலும் திறக்கப்படும். 2 அப்ெபாழுது
அதிபதி ெவளிவாசல் மண்டபத்தின் வழியாக
நுைழந்து வாசலருகில் நிற்பான். பிறகு ஆசாரியர்கள்
அதிபதியுைடய தகன பலிகைளயும், சமாதான
பலிகைளயும் பைடப்பார்கள். அதிபதி வாசல்
படியிேலேய ெதாழுைக ெசய்வான். பிறகு அவன்
ெவளிேயறுவான். அந்த வாசல் மாைலவைர

பூட்டப்படாமல் இருக்கும். 3 ெபாது ஜனங்கள் ஓய்வு
நாளிலும் அமாவாைச நாளிலும் அந்த வாசலின்
நைடயிேல கர்த்தருைடய சந்நிதியில் ெதாழுைக
நடத்துவார்கள்.

4 “அதிபதி ஓய்வு நாளிேல கர்த்தருக்குப் பலியிடும்
தகனபலிையத் தருவான். அவன் பழுதற்ற ஆறு
ஆட்டுக்குட்டிகளும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக் கடாவுேம
தருவான். 5 ஆட்டுக் கடாேவாடு தானியக்
காணிக்ைகயாக ஒரு மரக்கால் மாைவக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டிகேளாேட தானியக்
காணிக்ைகயாக தன்னால் முடிந்தவைர ெகாடுக்க
ேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாேட
ஒருபடி எண்ெணையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

6 “அமாவாைச நாளிேலா, பழுதற்ற
இளங்காைளைய அவன் ெகாடுக்கேவண்டும். அவன்
பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் ஒரு ஆட்டுக்
கடாைவயும் பலிெகாடுக்கேவண்டும். 7 தானியக்
காணிக்ைகயாக இளங்காைளேயாடு ஒரு மரக்கால்
மாைவக் ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடு தானியக்காணிக்ைகைய தனக்கு
முடிந்தவைர ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு
மரக்கால் மாேவாடு ஒருபடி எண்ெணையயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.”

8 அதிபதி வருகிறேபாது, “கிழக்கு வாசலின்
மண்டபத்தின் வழியாய் நுைழந்து அதன் வழியாகத்
திரும்பிப்ேபாக ேவண்டும்.

9 “ெபாது ஜனங்கள் சிறப்புப் பண்டிைக நாட்களில்
கர்த்தருைடய சந்நிதியில் வரும்ேபாது, ெதாழுைக
ெசய்ய வடக்கு வாசல் வழியாக வந்து ெதற்கு வாசல்
வழியாகப் ேபாக ேவண்டும். அவன் தான் நுைழந்த
வாசல் வழியாக திரும்பிப் ேபாகாமல் தனக்கு
எதிரான வழியாய்ப் புறப்பட்டுப் ேபாக ேவண்டும். 10

அவர்கள் நுைழயும்ேபாது அதிபதி அவர்கள் நடுவிேல
அவர்கேளாடு கூட நுைழய ேவண்டும். அவர்கள்
புறப்படும்ேபாது அவனும் அவர்கேளாடு கூடப்
புறப்பட்டு ேபாகேவண்டும்.

11 “பண்டிைககளிலும் குறிக்கப்பட்ட சிறப்புக்
கூட்டங்களிலும் அவன் பைடக்கும் தானியக்
காணிக்ைகயாவது: அவன் ஒவ்ெவாரு
இளங்காைளேயாடு ஒரு மரக்கால் மாவு
ெகாடுக்கேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்
கடாேவாடும், ஒரு மரக்கால் மாவு
ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு
அவனால் முடிந்தவைர தானியக் காணிக்ைகையக்
ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு மரக்கால்
மாேவாடும் ஒருபடி எண்ெணய் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

12 “அதிபதி சுயவிருப்பக் காணிக்ைகைய
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்ேபாது அது தகன
பலியாயிருக்கலாம், அல்லது சமாதான
பலியாயிருக்கலாம். அல்லது சுயவிருப்பக்
காணிக்ைகயாயிருக்கலாம். அவனுக்குக் கிழக்கு
வாசல் திறக்கப்படேவண்டும். அப்ெபாழுது அவன்
ஓய்வு நாட்களில் ெசய்கிறதுேபால தன்
தகனபலிையயும் சமாதான பலிையயும் ெசலுத்தி
பின்பு புறப்படேவண்டும். அவன் புறப்பட்ட பின்பு
வாசல் பூட்டப்படேவண்டும்.
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தினசரி காணிக்ைக
13 “நீ ஒரு வயது நிரம்பிய பழுதற்ற ஆட்டுக்
குட்டிையக் ெகாடுப்பாய். இது ஒவ்ெவாரு நாளும்
கர்த்தருக்குத் தகன பலியாக இருக்கும். நீ இதைன
ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் ெகாடுப்பாய். 14

அேதாடு ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் நீ ஆட்டுக்
குட்டிேயாடு தானியக் காணிக்ைகயாக ஒரு
மரக்கால் மாவிேல 1/6 பங்கு (14 ேகாப்ைப) ஒரு படி
எண்ெணயிேல 1/3 பங்கு (1/3 ேகலன்) எண்ெணைய
மாைவப் பிைசவதற்காகவும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இது கர்த்தருக்குத் தினந்ேதாறும் ெகாடுக்க
ேவண்டிய தானியக் காணிக்ைகயாகும். 15 எனேவ
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் தகன
பலியாக ஆட்டுக்குட்டிையயும் எண்ெணையயும்
தானியக் காணிக்ைகையயும் ெசலுத்த ேவண்டும்.”

அதிபதிக்குரிய வாரிசுச் சட்டங்கள்
16 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:

“ஒரு அதிபதி தனது நிலத்திலுள்ள ஒரு பங்ைகத் தன்
குமாரர்களில் ஒருவனுக்குக் ெகாடுத்தால் அது
அம்மகனுக்குரியதாகும். அது அவனுைடய
ெசாத்தாகும். 17 ஆனால் அவன் தன் அடிைமகளில்
ஒருவனுக்குத் தன் நிலத்தில் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுத்தால் அது விடுதைலயைடயும் ஆண்டுவைர
(யூபிலிவைர) அவனுைடயதாக இருக்கும். பிறகு, அது
திரும்பவும் அதிபதியின் உடைமயாகும். அதிபதி
குமாரர்களுக்கு மட்டுேம அது உரியதாகும். அது
அவர்களுைடயதாக இருக்கும். 18 அதிபதி தன்
ஜனங்களின் நிலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது.
அல்லது அவன் அவர்கைளப் பலவந்தமாக
நிலத்ைதவிட்டு ெவளிேயற்ற முடியாது. அவன் தன்
ெசாந்த நிலத்ைதேய தன் குமாரர்களுக்கு ெகாடுக்க
ேவண்டும். இவ்வாறு எனது ஜனங்கள் தம் நிலத்ைத
இழக்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படமாட்டார்கள்.”

சிறப்பான சமயலைறகள்
19 அம்மனிதன் வாசலின் பக்கத்தில் இருந்த நைட
வழியாய் என்ைன அைழத்துப் ேபானான். அவன்
என்ைன வடக்குக்கு எதிரான ஆசாரியர்களுைடய
பரிசுத்தமான அைறகளுக்கு அைழத்துப்ேபானான்.
அங்ேக பாைதக்கு ேமற்புறக் கைடசியில் ஒரு இடம்
இருப்பைதப் பார்த்ேதன். 20 அம்மனிதன் என்னிடம்
ெசான்னான்: “இந்த இடம்தான் ஆசாரியர்கள்
குற்றநிவாரணப் பலிையயும் பாவப்பரிகார
பலிையயும், தானியக் காணிக்ைகையயும் சைமக்கிற
இடம். ஏெனன்றால், ெவளிப்பிரகாரத்திேல
ெகாண்டுேபாய் இந்த காணிக்ைககைள
ஜனங்களிடம் காட்ட ேவண்டிய ேதைவயில்ைல.
எனேவ, அவர்கள் பரிசுத்தமான இப்ெபாருட்கைளப்
ெபாது ஜனங்கள் இருக்கிற இடத்திற்குக்
ெகாண்டுவரமாட்டார்கள்.”

21 பிறகு, அம்மனிதன் என்ைன
ெவளிப்பிரகாரத்திற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானான். என்ைனப் பிரகாரத்தின் நாலு
மூைலகைளயும் கடந்து ேபாகச் ெசய்தான். ெபரிய
முற்றத்தின் ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் சிறிய முற்றங்கள்
இருப்பைதக் கண்ேடன். 22 பிரகாரத்தின் நாலு
மூைலகளிலும் ேவலியைடக்கப்பட்ட சிறுபகுதி

இருந்தது. ஒவ்ெவாரு முற்றமும் 40 முழம் (70’)
நீளமும் 30 முழம் (52’6”) அகலமும் உைடயது.
நான்கு மூைலகளும் ஒேர அளவுைடயதாக
இருந்தன. 23 உள்ேள இந்த நாலு சிறு
முற்றங்கைளச் சுற்றிலும் ெசங்கல் சுவர்கள்
இருந்தன. இந்தச் சுவர்களுக்குள் சைமப்பதற்கான
இடங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன. 24 அம்மனிதன்
என்னிடம் ெசான்னான்: “இைவ, ஜனங்கள் தரும்
பலிகைள ஆலயத்தின் ேவைலக்காரர்கள் சைமக்கிற
சைமயலைறகள்.”

ஆலயத்திலிருந்து ெவளிேய வழிந்ேதாடும் தண்ணீர்

அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தின்
வாசலுக்குத் திரும்ப வரச்ெசய்தான்.
ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசலின் கீழிருந்து

தண்ணீர் கிழக்ேக ஓடுவைதப் பார்த்ேதன்.
ஆலயத்தின் முகப்பு கிழக்கு ேநாக்கியிருந்தது.
அந்தத் தண்ணீர் ஆலயத்தின் வலதுபுறமாய்
பலிபீடத்திற்குத் ெதற்ேக பாய்ந்தது. 2 அம்மனிதன்
என்ைன வடக்கு வாசல் வழியாக ெவளிேய நடத்திச்
ெசன்றான். அவன் என்ைன ெவளிேய கீழ்த்திைசயின்
புறவாசல் வைர சுற்றி நடத்திக் ெகாண்டு ேபானான்.
அங்ேக தண்ணீர் வாசலின் ெதற்ேக பாய்ந்தது.

3 அம்மனிதன் தனது ைகயில் நூைலப்
பிடித்துக்ெகாண்டு கிழக்ேக நடந்தான். அவன் 1,000
முழம் (1/3 ைமல்) அங்ேக அளந்தான். பிறகு அவன்
என்னிடம் அந்த இடத்தில் தண்ணீைரக் கடக்கச்
ெசான்னான். அத்தண்ணீர் என் கணுக்கால்
அளவுக்கு இருந்தது. 4 அம்மனிதன் இன்னும் 1,000
முழம் (1/3 ைமல்) அளந்தான். அங்ேக அவன்
என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கும்படிச் ெசான்னான்.
அங்ேக தண்ணீர் முழங்கால் அளவாய் இருந்தது.
பிறகு, அவன் இன்ெனாரு 1,000 முழம் (1/3 ைமல்)
அளந்து, அந்த இடத்தில் என்னிடம் தண்ணீைரக்
கடக்கும்படிச் ெசான்னான். அங்ேக தண்ணீர் என்
இடுப்பளவிற்கு இருந்தது. 5 அம்மனிதன் இன்னும்
1,000 முழம் (1/3 ைமல்) அளந்தான். ஆனால் அங்ேக
தண்ணீர் கடக்க முடியாத அளவிற்கு ஆழமாக
இருந்தது. அது ஆறு ேபால இருந்தது. அந்தத்
தண்ணீர் நீந்துகிற அளவிற்கு ஆழமாயிருந்தது. 6

பிறகு அம்மனிதன் என்னிடம், “மனுபுத்திரேன, நீ
பார்த்தைத உன்னிப்பாகக் கவனித்தாயா?” என்றான்.
பிறகு என்ைன, நதிேயாரமாகத் திரும்ப
நடத்திக்ெகாண்டு ேபானான். 7 நான் நடந்து
வரும்ேபாது இேதா நதிேயாரத்தில் இக்கைரயிலும்
அக்கைரயிலும் அேநக மரங்கள் இருந்தன. 8

அம்மனிதன் என்னிடம், “இந்தத் தண்ணீர் புறப்பட்டு
கிழக்ேக ேபாய், கீேழ அரபா பள்ளத்தாக்கிற்கு
ேபாகிறது. 9 இந்தத் தண்ணீர் சவக்கடலுக்குள்
பாயும். அதனால் அக்கடலிலுள்ள தண்ணீர்
புத்துயிரும் சுத்தமும் அைடயும். இத்தண்ணீரில்
ஏராளமான மீன்கள் உள்ளன. இந்த ஆறு ேபாகிற
இடங்களில் எல்லாம் எல்லா வைக மிருகங்களும்
உள்ளன. 10 என்ேகதி முதல் எெனக்லாயிம் வைர
மீன் பிடிக்கிறவர்கள் ஆற்றங்கைரயில் நிற்பைத நீ
பார்க்கமுடியும். அவர்கள் தம் வைலைய வீசி
பலவைக மீன்கள் பிடிப்பைத நீ பார்க்க முடியும்.
சவக்கடலிலுள்ள மீன்கள் மத்திய தைரக் கடலில்
உள்ள மீன்கைளப்ேபான்று பலவைககளாகவும்
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மிகுதியாகவும் இருக்கும். 11 ஆனாலும் அதனுைடய
உைளயான பள்ளங்களும் ேமடுகளும் வளம்
ெபறாமல் உப்பு நிலமாகேவ விடப்படும். 12

எல்லாவைகயான பழ மரங்களும் ஆற்றின் இரு
கைரகளிலும் வளரும். அவற்றின் இைலகள் காய்ந்து
உதிர்வதில்ைல. அம்மரங்களில் பழங்கள் பழுப்பது
நிற்பதில்ைல. ஒவ்ெவாரு மாதமும் மரங்களில்
பழங்கள் வரும். ஏெனன்றால், இம்மரங்களுக்கான
தண்ணீர் ஆலயத்திலிருந்து வருகின்றது.
அம்மரங்களின் கனிகள் உணவாகவும் அவற்றின்
இைலகள் மருந்தாகவும் பயன்படும்.”

ேகாத்திரங்களுக்கான நிலப் பாகுபாடுகள்
13 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: “இஸ்ரேவலின் 12 ேகாத்திரங்களுைடய
எண்ணிக்ைகப்படிேய நாட்டில் குறிக்க ேவண்டிய
எல்ைலயாவது: ேயாேசப்பு இரண்டு பங்குகைளப்
ெபறுவான். 14 நீ ேதசத்ைத சமமாகப் பங்கிட
ேவண்டும். நான் இந்தத் ேதசத்ைத உங்களது
முற்பிதாக்களுக்குத் தருவதாக வாக்களித்ேதன்.
ஆைகயால் இந்தத் ேதசத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.

15 “ேதசத்தின் எல்ைலயாவது: வடபுறம்
மத்தியதைரக் கடலில் இருந்து ெதாடங்கி
ேசதாதுக்குப் ேபாகிற எத்ேலான் வழியாய்
இருக்கிறது. 16 ஆமாத்தும் ேபெராத்தாவும்
தமஸ்குவின் எல்ைலக்கும் ஆமாத்தின் எல்ைலக்கும்
நடுவான சிப்ராயிமும் ஆப்ரானின் எல்ைலேயாேட
ேசர்ந்த ஆத்சார் அத்தீேகானுமானது. 17 அப்படிேய
எல்ைல கடலிலிருந்து தமஸ்குவின் வட எல்ைலயான
ஆத்சார் ஏனான் மற்றும் ஆமாத்திற்குப் ேபாகும். இது
வட புறத்தில் இருக்கும்.

18 “கிழக்குப் பக்கத்தில், எல்ைலயானது ஆத்சார்
ஏனானிலிருந்து ஆப்ரானுக்கும் தமஸ்குவுக்கும்
இைடயில் ெசன்று ேயார்தான் நதியின் ஓரமாக
கீேலயாத்துக்கும் இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்கும்
இைடயில் கிழக்குக்கடலுக்குச் ெசன்று தாமார்வைர
ெசல்லுகிறது. இது கிழக்கு எல்ைலயாக இருக்கும்.

19 “ெதன் புறத்தில், எல்ைலயானது, தாமார்
ெதாடங்கி ெமரிபா காேதஷின் பாைலவனச்
ேசாைலவைர இருக்கும். பிறகு இது எகிப்து
ஆற்றிலிருந்து மத்தியதைர கடல் வைர ேபாகும்.
இது ெதன்ெனல்ைலயாக இருக்கும்.

20 “ேமற்கு புறத்தில், மத்தியத்தைரக்கடல் ேலேபா
ஆமாத்தின் முன் இருக்கும் எல்லா
நிலப்பரப்புவைரயும் ெமற்ெகல்ைலயாக இருக்கும்.

21 “எனேவ நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ேகாத்திரங்களின்படிேய உங்களுக்குள்ேள
ேதசத்ைதப் பங்கிட்டுக்ெகாள்வீர்களாக. 22 நீங்கள்
நிலத்ைதச் ெசாத்தாக, உங்களுக்கும், தங்கள்
பிள்ைளகளுடன் உங்கள் மத்தியில் வாழும்
அந்நியர்களுக்கும் பங்குேபாடுவீர்கள். அந்த அந்நிய
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலில் பிறந்தவர்கள் ேபாலேவ
ஜனங்கள் ஆவார்கள். இஸ்ரேவலின்
ேகாத்திரங்களின் மத்தியில் நீங்கள் அவர்களுக்குக்
ெகாஞ்சம் நிலத்ைத பங்குேபாடுவீர்கள். 23 எந்தக்
ேகாத்திரத்ேதாடு அந்த அந்நியன்
தங்கியிருக்கிறாேனா அவர்கள் அவனுக்குரிய

ெகாஞ்சம் நிலத்ைதக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.” எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறினார்.

இஸ்ரேவலின் ேகாத்திரங்களுக்குரிய நிலம்

“வடக்ெகல்ைலயானது, மத்தியதைரக்
கடலிலிருந்து கிழக்கு ேநாக்கி எத்ேலான்
வழியாக ஆமாத்துக்குப் ேபாகும். பிறகு

அது ஆத்சார் ஏனானுக்குப் ேபாகும். இது
தமஸ்குவுக்கும் ஆமாத்துக்கும் இைடயிலுள்ள
எல்ைல. கிழக்கு எல்ைலயிலிருந்து ேமற்கு
எல்ைலவைர இத்ேதசம் ேகாத்திரங்களுக்கு
உரியதாகும். வடக்கிலிருந்து ெதற்கு வைர இப்பகுதி
தாண், ஆேசர், நப்தலி, மனாேச, எப்பிராயீம், ரூபன்,
யூதா ஆகிய ேகாத்திரங்களுக்குரியதாகும்.

ேதசத்தின் சிறப்பான பகுதி
8 “ேதசத்தின் அடுத்த பகுதியானது சிறப்புப்
பயன்பாட்டுக்கு உரியதாகும். இது யூதா நிலத்தின்
ெதன்பகுதியாகும். இப்பகுதி 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமாக வடக்கிலிருந்து ெதற்குவைர
உள்ளது. கிழக்கிலிருந்து ேமற்காக இருக்கிற
பங்குகளில் மற்றக் ேகாத்திரங்களுக்குச்
ெசாந்தமான நிலத்தின் அகல அளேவ இருக்கும்.
இந்தப் பகுதியின் நடுவில் ஆலயம் இருக்க
ேவண்டும். 9 நீங்கள் இந்தப் பங்ைக கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணிக்க ேவண்டும். இது 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமும் 20,000 முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும்
உைடயதாக இருக்க ேவண்டும். 10 இத்தனியான
பகுதி ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவியர்களுக்கும்
பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

“ஆசாரியர்கள் இதன் ஒரு பகுதிையப்
ெபறுவார்கள். இப்பகுதி 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமாக வடபுறத்திலும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்)
அகலமாக ேமற்கு புறத்திலும் 10,000 முழம் (3.3
ைமல்) அகலமாக கிழக்குப் புறத்திலும் 25,000 முழம்
(8.3 ைமல்) நீளமாக ெதற்கு புறத்திலும் இருக்கும்.
இப்பகுதியின் நடுவில் கர்த்தருைடய ஆலயம்
அைமக்கப்படும். 11 இப்பகுதி சாேதாக்கின்
சந்ததிகளான ஆசாரியர்களுக்கு உரியது. இவர்கள்
எனது பரிசுத்தமான ஆசாரியர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் வழி தப்பிப்ேபாைகயில்,
ேலவியர் வழி தப்பிப்ேபானது ேபான்று சாேதாக்கின்
குடும்பம் ேபாகவில்ைல. 12 நிலத்தின் இந்தப்
பரிசுத்தமான பகுதியிலிருக்கும் இந்தச் சிறப்பான
பங்கானது ஆசாரியர்களுக்குரியது. இது ேலவியரின்
நிலத்திற்குப் பக்கத்தில் இருக்கும்.

13 “ஆசாரியர்களின் பங்குக்கு அடுத்து ேலவியரின்
பங்கு இருக்கும். அது 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமும்
உைடயது. அவர்கள் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமும் 20,000 முழம் (6.6. ைமல்) அகலமும் உைடய
முழு நீளமும் அகலமும் உள்ள நிலத்ைதப்
ெபறுவார்கள். 14 ேலவியர்கள் இந்தப் பங்ைக
விற்கேவா மாற்றேவா முடியாது. அவர்கள் இதைன
மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கவும் முடியாது!
ஏெனன்றால், இப்பகுதி கர்த்தருக்குரியது. இது
தனிச் சிறப்புைடயது. இது ேதசத்தின் சிறந்த
பகுதியாக இருக்கும்.
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நகரச் ெசாத்திற்குப் பங்குகள்
15 “5,000 முழம் (1.6 ைமல்) அகலமும் 25,000
முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் ெகாண்ட நிலப்பகுதி
ஆசாரியர்களுக்காகவும் ேலவியர்களுக்காகவும்
ெகாடுத்த நிலத்தின் மீதியாகும். இது நகரத்துக்கும்
மிருகங்களின் ேமய்ச்சலுக்கும் வீடுகள் கட்டுவதற்கும்
உதவும்ேபாது ஜனங்கள் இதைனப் பயன்படுத்தலாம்.
இதன் மத்தியில் நகரம் அைமயும். 16 இைவதான்
நகரத்தின் அளவுகள்: வடப்பக்கம் 4,500 முழம் (1.5
ைமல்). ெதன் பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்).
கிழக்குப் பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்). ேமற்குப்
பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்). 17 நகரத்தில்
புல்ெவளி இருக்கும். இது 250 முழம் (437’6”)
வடக்கு பக்கத்திலும், 250 முழம் (437’6”) ெதற்குப்
பக்கத்திலும், 250 முழம் (437’6”) கிழக்குப்
பக்கத்திலும் 250 முழம் (437’6”) ேமற்குப்
பக்கத்திலும் இருக்கும். 18 பரிசுத்தமான பரப்பிற்குப்
பக்கம் ஓடும் நீள அளவு எவ்வளவு
விடப்பட்டிருக்கிறேதா அது 10,000 முழம் (3.3
ைமல்) கிழக்கிலும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்)
ேமற்கிலும் இருக்கும். இது பரிசுத்தமான பரப்பிற்கு
பக்கவாட்டிலிருக்கும். இந்நிலத்தில் நகர
ேவைலக்காரர்களுக்காக உணவு விைளயும். 19 நகர
ேவைலக்காரர்களுக்காக இந்த நிலத்ைத
உழுவார்கள். அவர்கள் எல்லா
ேகாத்திரங்களிலிருந்தும் இருப்பார்கள்.

20 “இத்தனிச் சிறப்புகுரிய பகுதி சதுரமாக
இருக்கும். இது 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும்
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) அகலமும் உைடயது.
இதன் ஒரு பகுதி ஆசாரியர்களுக்கும் இன்ெனாரு
பகுதி ேலவியர்களுக்கும் உரியதாகும். ஒரு பகுதி
நகரத்திற்குரியது.

21 “ஒரு பகுதி அதிபதிக்குரியது. அது
சதுரமாயிருக்கும் 25,000 முழம் நீளமும் 25,000
முழம் அகலமுமானது. சிறப்பான நிலத்தின் ஒரு
பகுதி. ஆசாரியருக்குரியதும், ஒரு பகுதி
ேலவியருக்குமாகும். இப்பரப்பின் நடுவில் ஆலயம்
இருக்கிறது. மீதியுள்ள நிலப்பகுதி நாட்டின்
அதிபதிக்கு உரியதாகும். அதிபதி ெபன்யமீனின்
நிலத்திற்கும் யூதா நிலத்திற்கும் இைடப்பட்ட
பகுதிையப் ெபற்றுக்ெகாள்வான்.

23 “சிறப்பான பகுதிக்குத் ெதற்ேக உள்ள பகுதி
ேயார்தான் ஆற்றுக்கு கிழக்குப் பகுதியில் வாழும்
ேகாத்திரங்களுக்கு உரியதாகும். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்திரமும் கிழக்கு எல்ைலயிலிருந்து
மத்தியதைரக் கடல்வைரக்கும் வடக்கும் ெதற்கும்
உள்ள பகுதியில் தம் பிரிைவப் ெபறுவார்கள்.
ெபன்யமீன், சிமிேயான், இசக்கார், ெசபுேலான், காத்
ஆகிேயார் வடக்கிலிருந்து ெதற்குவைரயுள்ள
ேகாத்திரங்களாவார்கள்.

28 “காத்தின் நிலப்பகுதிக்கு ெதற்கு
எல்ைலயானது தாமாரில் ெதாடங்கி ெமரிபா-
காேதஷ் பாைலவனச் ேசாைல வழியாக எகிப்தின்
சிற்றாறு வழியாக மத்தியதைரக் கடல்வைர ேபாகும்.
29 அந்த நிலப்பகுதிதான் இஸ்ரேவலின்
ேகாத்திரங்களாகிய நீங்கள் பங்கிடப் ேபாகும் பகுதி.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்திரமும் ெபறப்ேபாகும் பகுதியும்
இதுதான்!” எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறினார்!

நகரத்தின் வாசல்கள்
30 “இைவ நகரத்தின் வாசல்களாகும்.
இவ்வாசல்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின்
ெபயர்கைளப் ெபறும்.

“நகரத்தின் வட பகுதி 4,500 முழம் (1.5 ைமல்)
நீளம் உைடயது. 31 அங்ேக மூன்று வாசல்கள்
இருக்கும்: அைவ ரூபனின் வாசல், யூதாவின் வாசல்,
ேலவியின் வாசல்.

32 “நகரத்தின் கிழக்குப் பகுதி 4,500 முழம் (1.5
ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று வாசல்கள்
இருக்கும்: அைவ ேயாேசப்பின் வாசல், ெபன்யமீனின்
வாசல், தாணின் வாசல்.

33 “நகரத்தின் ெதன் பகுதி 4,500 முழம் (1.5
ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று வாசல்கள்
இருக்கும். அைவ: சிமிேயானின் வாசல், இசக்காரின்
வாசல், ெசபுேலானின் வாசல்.

34 “நகரத்தின் ேமற்கு பகுதி 4,500 முழம் (1.5
ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று வாசல்கள்
இருக்கும். அைவ: காத்தின் வாசல், ஆேசாரின்
வாசல், நப்தலியின் வாசல்.

35 “நகரத்ைதச் சுற்றிலும் உள்ள அளவானது
18,000 முழம் (6 ைமல்) ஆகும். இப்ேபாதிருந்து
அந்த நகரத்தின் ெபயர்: கர்த்தர் அங்ேக
இருக்கிறார்.”
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1

தானிேயல்

தானிேயல் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்படுதல்

ேநபுகாத்ேநச்சார் பாபிேலானின் ராஜாவாக
இருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
எருசேலமிற்கு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்

அவனது பைடயுடன் எருசேலைம
முற்றுைகயிட்டான். யூதாவின் ராஜாவாகிய
ேயாயாக்கீமின் ஆட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டில் இது
நடந்தது. 2 கர்த்தர் யூதாவின் ராஜாவாகிய
ேயாயாக்கீைம, ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதாற்கடிக்கும்படி
அனுமதித்தார். ேதவனுைடய ஆலயத்திலிருந்து
ேநபுகாத்ேநச்சார் அைனத்துப் பாத்திரங்கைளயும்
மற்ற ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபானான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள அவனது விக்கிரக ெதய்வங்களின்
ஆலயத்தில் ைவத்தான்.

3 பிறகு ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
அஸ்ேபனாஸ் என்பவனுக்கு ஒரு கட்டைள
ெகாடுத்தான். (அஸ்ேபனாஸ், ராஜாவுக்குப்
பணிவிைட ெசய்யும் அலிகளில் மிக முக்கியமான
தைலவன்). ராஜா, அஸ்ேபனாசிடம் அவனது
வீட்டிற்கு சில யூதர்கைள அைழத்துவரும்படி
ெசான்னான். ேநபுகாத்ேநச்சார் முக்கியமான
குடும்பங்களிலிருந்தும் இஸ்ரேவல்
அரசகுடும்பங்களிலிருந்தும், யூதர்கைள
விரும்பினான். 4 ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
ஆேராக்கியமான இளம் யூதர்கைள மட்டுேம
விரும்பினான். தம் உடம்பில் தழும்ேபா, காயேமா,
குைறபாடுகேளா இல்லாத இைளஞர்கைள ராஜா
விரும்பினான். ராஜா அழகான சுறுசுறுப்பான
இைளஞர்கைள விரும்பினான். இைளஞர்களில்
எல்லாவற்ைறயும் எளிதாகவும், ேவகமாகவும்,
கற்றுக்ெகாள்ளும் ஆற்றலுைடயவர்கைள ராஜா
விரும்பினான். ராஜா, தன் வீட்டில் ேவைல ெசய்யத்
தகுதியுள்ள இைளஞர்கைள விரும்பினான். ராஜா
அஸ்ேபனாசிடம், அந்த இஸ்ரேவல்
இைளஞர்களுக்குக் கல்ேதயரின் எழுத்ைதயும்,
ெமாழிையயும் கற்றுக்ெகாடுக்கும்படி கூறினான்.

5 ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒரு குறிப்பிட்ட
அளவுள்ள உணைவயும் திராட்ைசரசத்ைதயும்
இைளஞர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். அது ராஜா
உண்ணும் உணவின் தரத்தில் இருந்தது. ராஜா
இஸ்ரேவலிலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட
இைளஞர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் பயிற்சிெபற
ேவண்டும் என விரும்பினான். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு அந்த இைளஞர்கள் பாபிேலான் ராஜாவின்
பணியாட்களாக இருக்கேவண்டும். 6 அந்த

இைளஞர்களுள் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள். இந்த
இைளஞர்கெளல்லாம் யூதா ேகாத்திரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். 7 அஸ்ேபனாஸ் அந்த
இைளஞர்களுக்கு ேவறு ெபயர்கைளக்
ெகாடுத்தான். தானிேயலுக்குப் ெபல்ெதஷாத்சார்
என்றும், அனனியாவுக்குச் சாத்ராக் என்றும்,
மீஷாேவலுக்கு ேமஷாக் என்றும், அசரியாவுக்கு
ஆேபத்ேநேகா என்றும் புதிய ெபயர்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன.

8 தானிேயல் ராஜாவின் வளமான உணைவயும்,
திராட்ைசரசத்ைதயும் உண்ண விரும்பவில்ைல.
தானிேயல் அந்த உணவினாலும்
திராட்ைசரசத்தாலும் தன்ைனத்தாேன
அசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ள விரும்பவில்ைல. எனேவ,
அவன் அஸ்ேபனாசிடம் தன்ைனத் தாேன
அசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்ளாமல் இருக்க அனுமதி
ேகட்டான்.

9 ேதவன், அஸ்ேபனாஸ் தானிேயலிடம் தயவும்
இரக்கமும் ெகாள்ளும்படி ெசய்தார். 10 ஆனால்
அஸ்ேபனாஸ் தானிேயலிடம், “நான் என் ராஜாவான
எஜமானருக்குப் பயப்படுகிேறன். ராஜா இந்த
உணைவயும், திராட்ைசரசத்ைதயும் உனக்குத்
தரும்படி கட்டைளயிட்டிருக்கிறார். நீ இந்த
உணைவ உண்ணாவிட்டால்,
பலவீனமுைடயவனாகவும், ேநாயாளியாகவும்
ஆவாய். நீ உன் வயதுள்ள மற்ற இைளஞர்கைளவிட
ேமாசமான நிைலயில் இருப்பாய். ராஜா இதைனப்
பார்த்து என் மீது ேகாபங்ெகாள்வார். அவர் என்
தைலைய ெவட்டிவிடலாம், ஆனால் இதற்கு உனது
தவேற காரணமாகும்” என்று ெசான்னான்.

11 பிறகு தானிேயல் அவர்களது காவலனிடமும்
ேபசினான். அஸ்ேபனாசு அந்தக் காவலனிடம்
தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
ஆகிேயாைரக் கவனித்துக் ெகாள்ளும்படி
கட்டைளயிட்டிருந்தான். 12 தானிேயல் காவலனிடம்
“தயவுெசய்து பின் வரும் ேசாதைனையப் பத்து
நாட்களுக்கு எங்களுக்குத் தாரும். எங்களுக்கு
உண்ண காய்கறிகளும், குடிக்கத் தண்ணீரும் தவிர
ேவறு எதுவும் தரேவண்டாம். 13 பத்து நாட்களுக்குப்
பின்னர் ராஜாவின் உணைவ உண்ணும்
மற்றவர்கேளாடு எங்கைள ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, யார்
ஆேராக்கியமாக இருக்கிறார்கள் எனப் பாரும்.
பிறகு நீர் எங்கைள எவ்வாறு நடத்துவது என்று முடிவு
ெசய்யலாம். நாங்கள் உமது பணியாளர்கள்” என்று
ெசான்னான்.

14 எனேவ, காவலன் பத்து நாட்களுக்குத்
தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
ஆகிேயாைரச் ேசாதிக்க ஒப்புக்ெகாண்டான். 15

பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு, தானிேயலும் அவனது
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நண்பர்களும் ராஜாவின் உணைவ உண்டுவந்த
மற்றவர்கைளவிட ஆேராக்கியமாகக்
காணப்பட்டனர். 16 எனேவ, காவலன் ராஜாவின்
உணைவயும் திராட்ைசரசத்ைதயும் ெதாடர்ந்து
ெகாடுப்பைத நிறுத்தினான். அதற்குப் பதிலாக அவன்
தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா
ஆகிேயாருக்குக் காய்கறிகைளக் ெகாடுத்தான்.

17 ேதவன், தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா ஆகிேயாருக்கு ஞானத்ைதயும், பலவித
எழுத்துக்கைளயும், அறிவியைலயும்
கற்றுக்ெகாள்ளும் திறைமையயும் ெகாடுத்தார்.
தானிேயல், பலவித தரிசனங்கைளயும்,
கனவுகைளயும் புரிந்துெகாள்ள முடிந்தது.

18 ராஜா அைனத்து இைளஞர்களும் மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் பயிற்சி ெபறேவண்டும் என்று
விரும்பினான். அக்கால முடிவில் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் முன்பு எல்லா
இைளஞர்கைளயும் அஸ்ேபனாஸ் ெகாண்டுவந்தான்.
19 ராஜா அவர்கேளாடு ேபசினான். ராஜா அந்த
இைளஞர்களில் எவரும் தானிேயல், அனனியா,
மீஷாேவல், அசரியா ஆகியவர்கைளப்ேபான்று
சிறந்தவர்களாக இல்ைல என்பைதக்
கண்டுெகாண்டான். எனேவ அந்த நான்கு
இைளஞர்களும் ராஜாவின் பணியாட்கள் ஆயினர்.
20 ஒவ்ெவாரு முைறயும் ராஜா அவர்களிடம் ேகட்கும்
முக்கியமான ேகள்விகளுக்கு அவர்கள் மிகுந்த
ஞானத்ைதயும் புத்திையயும் காட்டினார்கள். ராஜா
அவனது அரசாங்கத்தில் உள்ள
மந்திரவாதிகைளயும், ஞானிகைளயும்விட இவர்கள்
பத்து மடங்கு சிறந்தவர்கள் என்று கண்டான். 21

எனேவ தானிேயல் ெதடார்ந்து ராஜாவின்
பணியாளாக ேகாேரஸ் ஆண்ட முதலாம் ஆண்டு
மட்டும் இருந்தான்.

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் கனவு

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஆட்சியின்
இரண்டாவது ஆண்டில் அவனுக்குச் சில
கனவுகள் வந்தன. அக்கனவுகள் அவைன

மிகவும் துன்புறுத்தின. அவனால்
தூங்கமுடியவில்ைல. 2 எனேவ ராஜா, தனது
அறிஞர்கைளத் தன்னிடம் அைழத்தான். அவர்கள்
தங்கள் மந்திர, தந்திரங்கைளப்
பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள் நட்சத்திரங்கைளக்
கவனித்தனர். அவர்கள் கனவுகளின் பலைனச்
ெசால்லவும் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடியைதத்
கூறவுேம இவ்வாறு ெசய்தனர். தனது கனைவப் பற்றி
தனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று ராஜா
அவர்களிடம் ேகட்டான். எனேவ அவர்கள் வந்து
ராஜாவின் முன்னால் நின்றார்கள்.

3 ராஜா அவர்களிடம், “நான் ஒரு கனவு கண்ேடன்.
அது என்ைனத் ெதால்ைலப்படுத்துகிறது. நான்
கனவின் ெபாருைள அறிந்துெகாள்ள
விரும்புகிேறன்” என்றான்.

4 பிறகு கல்ேதயர்கள் ராஜாவுக்குப் பதில்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் அராமிக் ெமாழியில்
ேபசினார்கள். அவர்கள் ராஜாேவ, “நீர் என்ெறன்றும்
வாழ்க. நாங்கள் உமது ேவைலக்காரர்கள்.
தயவுெசய்து உமது கனைவக் கூறும். பிறகு அதன்
அர்த்தம் என்னெவன்று நாங்கள் கூறுேவாம்” என்று
ெசான்னார்கள்.

5 பிறகு ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்களிடம்,
“இல்ைல, நீங்கள் எனது கனைவச் ெசால்ல
ேவண்டும். பிறகு அதன் ெபாருள் என்னெவன்றும்
ெசல்லேவண்டும். நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசால்லாவிடால் உங்கைளத் துண்டுதுண்டாக
ெவட்டிப் ேபாடும்படிக் கட்டைளயிடுேவன். அேதாடு
உங்கள் வீடுகள் குப்ைபேமடுகளாக அழிக்கும்படிக்
கட்டைளயிடுேவன். 6 ஆனால் நீங்கள் எனது
கனைவயும், அதன் ெபாருைளயும் ெசால்லிவிட்டால்
நான் உங்களுக்கு பரிசுகைளயும்,
அன்பளிப்புகைளயும், மரியாைதயும் தருேவன்.
எனேவ என் கனைவயும், அதன் ெபாருைளயும்
கூறுங்கள்” என்றான்.

7 மீண்டும் அந்த ஞானிகள் ராஜாவிடம், “தயவு
ெசய்து கனைவ எங்களுக்குச் ெசால்லும். பிறகு
நாங்கள் அதன் ெபாருைளக் கூறுகிேறாம்” என்றனர்.

8 பிறகு ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார், “நீங்கள்
காலதாமதம் ெசய்யப்பார்க்கின்றீர்கள் என்று
எனக்குத் ெதரிகிறது. நான் என்ன ெசான்ேனன்
என்பதின் கருத்ைத நீங்கள் அறிவீர்கள். 9 எனது
கனைவப்பற்றிச் ெசால்லாவிட்டால் நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத நீங்களும்
அறிவீர்கள்! எனேவ நீங்கள் அைனவரும் என்னிடம்
ெபாய் ெசால்ல உடன்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
காலதாமதம் ெசய்கின்றீர்கள். நீங்கள் நான் ெசய்ய
விரும்புவைத மறந்துவிடுேவன் என்று நம்புகிறீர்கள்.
இப்ெபாழுது எனது கனைவக் கூறுங்கள். உங்களால்
எனது கனைவக் கூறமுடியுமானால் அதன்
ெபாருைளயும் கூறமுடியும் என்று நான் அறிேவன்”
என்றான்.

10 கல்ேதயர்கள் ராஜாவுக்குப் பதிலாக, “ராஜா
ேகட்பவற்ைறச் ெசால்லக்கூடிய மனிதன் பூமியில்
எவனுமில்ைல. இதுவைர எந்த அரசரும்
இப்படிப்பட்ட ஒன்ைற ஒரு மந்திரவாதியிடேமா, ஒரு
ேஜாசியனிடேமா, ஒரு கல்ேதயனிடேமா,
ேகட்டதில்ைல. மிகச் சிறந்தவனும்,
வலிைமெபாருந்தியவனுமான எந்த ராஜாவும்
இதுவைர இவ்வாறு அறிவாளிகளிடம்
ேகட்டதில்ைல. 11 ராஜா மிகக் கடினமான ஒன்ைறச்
ெசய்யும்படிக் ேகட்கிறீர். ெதய்வங்களால் மட்டுேம
அரசரது கனைவயும், அக்கனவின் ெபாருைளயும்
கூறமுடியும். ஆனால் ெதய்வங்கள் மனிதர்கேளாடு
வாழ்வதில்ைல” என்றனர்.

12 ராஜா இதைனக் ேகட்டேபாது மிகவும்
ேகாபமைடந்தான். எனேவ அவன் பாபிேலானில்
உள்ள எல்லா ஞானிகைளயும் ெகாைல ெசய்யும்படிக்
கட்டைளயிட்டான். 13 ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் கட்டைள அறிவிக்கப்பட்டது.
எல்லா ஞானிகளும் ெகால்லப்படவிருந்தனர்.
ராஜாவின் ஆட்கள் தானிேயைலயும் அவனது
நண்பர்கைளயும் ெகாைல ெசய்வதற்காகத்
ேதடினார்கள்.

14 ராஜாவின் காவலர்களுக்கு ஆரிேயாகு
தைலவனாக இருந்தான். அவன் பாபிேலானிலுள்ள
ஞானிகைளக் ெகால்வதற்குப் ேபானான். ஆனால்
தானிேயல் அவனிடம் புத்திசாலித்தனமாகவும்,
சாதுர்யமாகவும் ேபசினான். 15 தானிேயல்
ஆரிேயாகுவிடம்: “ராஜா எதற்காக, இத்தைகய
பயங்கரத் தண்டைனையக் ெகாடுத்தார்” என்று
ேகட்டான்.
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பிறகு ஆரிேயாகு ராஜாவின் கனைவப் பற்றிய முழு
ெசய்திையயும் ெசான்னான். உடேன தானிேயல்
புரிந்துெகாண்டான். 16 தானிேயல் இச்ெசய்திைய
அறிந்ததும் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெசன்றான். தானிேயல் ராஜாவிடம் இன்னும்
ெகாஞ்சம் கால அவகாசம் ெகாடுக்கும்படி
ேகட்டான். பிறகு அவனால் ராஜாவின் கனைவயும்
அதன் ெபாருைளயும் ெசால்ல முடியும் என்றான்.

17 பின்னர் தானிேயல் தனது வீட்டிற்குப் ேபானான்.
அவன் தனது நண்பர்களான அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா ஆகிேயாரிடம் எல்லாவற்ைறயும்
ெசான்னான். 18 தானிேயல் அவனது நண்பர்களிடம்
பரேலாகத் ேதவனிடம் ெஜபிக்குமாறு ேவண்டினான்.
தானிேயல் அவர்களிடம் இந்த இரகசியத்ைத
அறிந்துெகாள்ள உதவ கருைணகாட்டுமாறு
ேதவனிடம் விண்ணப்பிக்கும்படி ேவண்டினான்.
இதனால் பாபிேலானிலுள்ள ஞானிகேளாடு
தானிேயலும், அவனது நண்பர்களும்
ெகால்லப்படாமல் இருப்பார்கள்.

19 இரவில், ேதவன் தானிேயலுக்குத் தரிசனத்தின்
மூலம் இரகசியத்ைத விளக்கினார். பின்னர்
தானிேயல் பரேலாகத்தின் ேதவைனப் புகழ்ந்து
ேபாற்றினான்.

20 தானிேயல், “என்ெறன்றும் ேதவனுைடய
நாமத்ைதப் ேபாற்றுங்கள்.
அதிகாரமும் ஞானமும் அவேராடுள்ளன.

21 அவர் காலத்ைதயும் பருவத்ைதயும் மாற்றுகிறார்.
அவர் ராஜாக்கைள மாற்றுகிறார்.
அவர் ராஜாக்களுக்கு அதிகாரத்ைதக்

ெகாடுக்கிறார்.
அேதாடு ராஜாக்களின் அதிகாரத்ைத
எடுத்தும்விடுகிறார். அவர் ஜனங்களுக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுக்கிறார்.
எனேவ அவர்கள் ஞானம் ெபறுகின்றனர். அவர்

ஜனங்கள் பலவற்ைறக் கற்று ஞானிகளாக
அனுமதிக்கிறார்.

22 அவர் புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமான
இரகசியங்கைளத் ெதரிந்திருக்கிறார்.
அவரிடம் ஒளி வாழ்கிறது.
எனேவ அவருக்கு இருட்டிலும் இரகசியமான

இடத்திலும் இருப்பது ெதரிகிறது.
23 என் முற்பிதாக்களின் ேதவேன நான் நன்றி
ெசால்லி உம்ைமப் ேபாற்றுகிேறன்.
நீர் எனக்கு ஞானமும் பலமும் ெகாடுத்தீர்.
நாங்கள் ேகட்டவற்ைற நீர் ெசான்னீர்.
நீர் ராஜாவின் கனைவப் பற்றி எங்களுக்குச்

ெசான்னீர்” என்றான்.

தானிேயல் கனவின் ெபாருைளக் கூறுகிறான்
24 பின்னர் தானிேயல், ஆரிேயாகுவிடம்
ெசன்றான். ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாபிேலானிலுள்ள ஞானிகைளக் ெகால்ல
ஆரிேயாகுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தான். தானிேயல்
ஆரிேயாகிடம், “பாபிேலானிலுள்ள ஞானிகைளக்
ெகால்லேவண்டாம். என்ைன ராஜாவிடம்
ெகாண்டுேபாங்கள். நான் அவரிடம் அவரது
கனைவயும் அதன் ெபாருைளயும் கூறுேவன்”
என்றான்.

25 எனேவ ஆரிேயாகு தானிேயைல மிக விைரவாக
ராஜாவிடம் அைழத்துச் ெசன்றான். ஆரிேயாகு

ராஜாவிடம், “நான் யூதாவிலுள்ள ைகதிகளில்
ஒருவைனக் கண்டுபிடித்திருக்கிேறன். அவன்
ராஜாவிடம் அவரது கனைவப்பற்றிச் ெசால்லமுடியும்”
என்றான்.

26 ராஜா தானிேயலிடம் (ெபல்ெதஷாத்சார்),
“உன்னால் எனது கனைவயும் அதன் ெபாருைளயும்
பற்றி ெசால்லமுடியுமா?” என்று ேகட்டான்.

27 தானிேயல்: “ராஜாவான ேநபுகாத்ேநச்சாேர,
எந்த ஞானிகளாலும், எந்த ேஜாசியர்களாலும், எந்த
கல்ேதயர்களாலும் ராஜாவின் இரகசியம் குறித்த
ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்ல முடியாது. 28 ஆனால்
பரேலாகத்தில் இரகசியங்கைளப் பற்றிச் ெசால்ல
ஒரு ேதவன் இருக்கிறார். ேதவன் ராஜாவான
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு வருங்காலத்தில் என்ன
நைடெபறும் என்பைதக் காட்ட கனவுகைளக்
ெகாடுத்தார். இதுதான் உமது கனவு. உமது
படுக்ைகயில் படுத்துக்ெகாண்டு நீர் பார்த்தைவ
இைவதான். 29 ராஜாேவ, நீர் உமது படுக்ைகயில்
படுத்துக்ெகாண்டிருந்தீர். நீர் வருங்காலத்ைதப் பற்றி
எண்ணிப் பார்க்கத் ெதாடங்கினீர். எதிர்காலத்ைதக்
குறித்த இரகசியங்கைளத் ேதவன் ஜனங்களுக்குச்
ெசால்லமுடியும். அவர் உமக்கு வருங்காலத்தில்
என்ன நிகழும் என்பைதக் காட்டினார். 30 ேதவன்
என்னிடம் இந்த இரகசியத்ைதச் ெசான்னார். ஏன்?
நான் மற்றவர்கைளவிட ஞானம் ெகாண்டவன்
என்பதற்காக அல்ல. ராஜாவான நீர் அந்த கனவின்
ெபாருைள அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காக
ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார். அேத வழியில், உம்
மனதில் ஓடிய நிைனவுகைளயும் நீர் புரிந்துெகாள்வீர்.

31 “ராஜாேவ, உமது கனவில் உமக்கு முன்னால்
ஒரு ெபரிய சிைலையக் கண்டீர். அச்சிைல மிகப்
ெபரியதும், பளபளப்பானதும், மனைதக்
கிளர்ச்சியூட்டக் கூடியதாகவும் இருந்தது. அது
ஒருவனின் கண்கைள வியப்பால்
விரியச்ெசய்யத்தக்கது. 32 அச்சிைலயின்
தைலயானது சுத்தமான தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சிைலயின் மார்பும்,
ைககளும் ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
அச்சிைலயின் வயிறும், கால்களின் ேமல்பகுதியும்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. 33

அச்சிைலயின் கால்களின் கீழ்ப்பகுதி இரும்பால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சிைலயின் பாதங்கள்
ெகாஞ்சம் இரும்பாலும், ெகாஞ்சம் களிமண்ணாலும்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 34 நீர் அந்தச் சிைலையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நீர் ஒரு
பாைறையப் பார்த்தீர். ைககளால் ெபயர்க்கப்படாத
அக்கல் ெபயர்ந்து உருண்டு வந்தது. அக்கல் காற்று
வழியாக உருண்டுவந்து இரும்பாலும்
களிமண்ணாலும் ஆன அச்சிைலயின் பாதங்ககளில்
ேமாதி அதின் பாதங்கைள ெநாறுக்கியது. 35 பிறகு
அந்த இரும்பு, களிமண், ெவண்கலம், ெவள்ளி,
தங்கம் எல்லாம் ஒேர ேநரத்தில் துண்டுத் துண்டாக
ெநாறுங்கியது. அைவ, ேகாைடக் காலத்தில்
ேபாரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்துேபாகிற
பதைரப்ேபான்று இருந்தன. அவற்றில், எதுவும்
மிச்சமில்லாமல் அைவ காற்றினால்
அடித்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டது. அங்கு ஒரு சிைல
இருந்தது என்று எவராலும் ெசால்லமுடியாதபடி
இருந்தது. பிறகு சிைலையத் தாக்கிய அக்கல் ெபரிய
மைலயாகி அந்தப் பூமி முழுவைதயும் நிரப்பியது.
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36 “இதுேவ உமது கனவு. இப்ெபாழுது அரசரிடம்
அதன் ெபாருள் என்னெவன்று நான் கூறுேவன். 37

ராஜாேவ, நீர் மிக முக்கியமான ராஜாவாக
இருக்கிறீர். பரேலாத்தின் ேதவன் உமக்கு
இராஜ்யம், அதிகாரம், பலம், மகிைம எல்லாம்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 38 ேதவன் உமக்குக்
கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றைலக் ெகாடுத்திருக்கிறார்.
உமக்கு மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும்,
பறைவகைளயும், ஆளும் வல்லைமையயும்
ெகாடுத்திருக்கிறார். அைவ எங்ேக வாழ்ந்தாலும்
அவற்ைற ஆளும்படி உம்ைம ேதவன்
ெசய்திருக்கிறார். ராஜாவான ேநபுகாத்ேநச்சாேர,
நீர்தான் அந்தத் தங்கத்தாலான சிைலயின்
தைலையப் ேபான்றவர்.

39 “உமக்குப் பிறகு இன்ெனாரு இராஜ்யம் வரும்.
அது ெவள்ளிையப் ேபான்றது. ஆனால் அந்த
இராஜ்யம் உமது இராஜ்யத்ைதப்ேபான்று அவ்வளவு
உயர்வுைடயதாக இராது. அதன் பின்னர் மூன்றாவது
இராஜ்யமானது பூமி முழுவைதயும் ஆளுைகச்
ெசய்யும். அது ெவண்கலப் பகுதி. 40 பிறகு
நான்காவது இராஜ்யம் வரும். அது
இரும்ைபப்ேபான்று வலிைம உைடயதாக இருக்கும்.
இரும்பானது எவ்வாறு உைடத்து தூள்தூளாக்குேமா
அது ேபான்று நான்காவது இராஜ்யமும் மற்ற
இராஜ்யங்கைள ெநாறுக்கிப்ேபாடும்.

41 “சிைலயின் பாதங்கள் ெகாஞ்சம் இரும்பாலும்,
ெகாஞ்சம் களிமண்ணாலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தைத
நீர் பார்த்தீர். அதன் ெபாருள் அந்த நான்காவது
இராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டதாயிருக்கும். அதில்
இரும்பும், களிமண்ணும் கலந்திருப்பதால் இரும்பின்
உறுதி ெகாஞ்சம் இருக்கும். 42 சிைலயின்
கால்விரல்கள் பாதி இரும்பாகவும், பாதி
களிமண்ணாகவும் இருந்தது. எனேவ நான்காவது
இராஜ்யமும் இரும்ைபப்ேபால ெகாஞ்சம்
பலமுள்ளதாகவும், களிமண்ைணப்ேபால ெகாஞ்சம்
பலவீனமுள்ளதாகவும் உைடயதாக இருக்கும். 43

இரும்பு களிமண்ேணாடு கலந்திருந்தைத நீர்
பார்த்தீர். ஆனால் இரும்பும், களிமண்ணும்
முழுைமயாகக் கலக்காது. இதுேபால, நான்காவது
இராஜ்யத்தில் ஜனங்கள் கலைவயாக இருப்பார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் ஒேர ஜனங்களாக
இைணயமாட்டார்கள்.

44 “நான்காவது இராஜ்யத்தில் ராஜாக்கள்
இருக்கும்ேபாது, பரேலாகத்தின் ேதவன் ேவெறாரு
இராஜ்யத்ைத உருவாக்குவார். இந்த இராஜ்யம்
என்ெறன்றும் இருக்கும். இது அழிக்கப்படாது. இந்த
இராஜ்யம் இன்ெனாரு ஜனங்கள் கூட்டத்திற்குக்
ெகாடுக்கப்படுவதில்ைல. இந்த இராஜ்யம் மற்ற
இராஜ்யங்கைள ெநாறுக்கும். இது அந்த
இராஜ்யங்கைள ஒரு முடிவிற்குக் ெகாண்டுவரும்.
ஆனால் இந்த இராஜ்யம் என்ெறன்றும்
ெதாடர்ந்திருக்கும்.

45 “ராஜாவான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, ஒரு
மைலயிலிருந்து ஒரு கல் எவராலும்
ெபயர்க்கப்படாமல் ெபயர்ந்து வந்தைத நீர் பார்த்தீர்.
அக்கல் இரும்பு, ெவண்கலம், களிமண், ெவள்ளி,
தங்கம் ஆகியவற்ைறத் தூள்தூளாக்கியது.
இேதேபால் ேதவன் வருங்காலத்தில் என்ன நிகழும்
என்று உமக்குக் காட்டினார். அந்தக் கனவு

உண்ைமயானது. நீர் இந்த விளக்கத்ைத நம்பலாம்”
என்றான்.

46 அப்ேபாது ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
தானிேயலின் முன் தைரயில் விழுந்து வணங்கினான்.
ராஜா தானிேயைலப் ேபாற்றினான். ராஜா
தானிேயைலப் ெபருைமப்படுத்துவதற்குக்
காணிக்ைக ெகாடுக்கவும், தூபம் காட்டவும்
கட்டைளயிட்டான். 47 பிறகு ராஜா தானிேயலிடம்,
“உனது ேதவன் உண்ைமயிேலேய
அதிமுக்கியமானவரும், வல்லைம
உைடயவருமானவர் என்பைத அறிேவன். அவர்
அைனத்து ராஜாக்களுக்கும் கர்த்தராக
இருக்கிறார். ஜனங்கள் அறியாதவற்ைற
அவர்களுக்கு அவர் கூறுகிறார். இது உண்ைம
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஏெனன்றால் நீ இந்த
இரகசியத்ைத என்னிடம் ெசால்லும் தகுதி
ெபற்றிருக்கிறாய்” என்றான்.

48 பிறகு ராஜா தானிேயலுக்கு தனது
இராஜ்யத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பதவிையக்
ெகாடுத்தான். அேதாடு ராஜா தானிேயலுக்கு
விைலயுயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் தானிேயைலப் பாபிேலான்
மாகாணத்தின் ஆளுநராகவும் உயர்த்தினான்.
அேதாடு ராஜா தானிேயைலப் பாபிேலான் ேதசத்தின்
ஞானிகளுக்ெகல்லாம் அதிகாரியாகவும்
ஆக்கினான். 49 தானிேயல் ராஜாவிடம்
சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாபிேலான் மாகாணத்தின்
காரியங்கைள விசாரிக்கும் அதிகாரிகளாக்கும்படி
ேவண்டினான். தானிேயல் ேவண்டியபடிேய ராஜா
ெசய்தான். தானிேயலும் ராஜா அருகிேல இருக்கும்
முக்கியமானவர்களில் ஒருவனானான்.

தங்க விக்கிரகமும் ெநருப்புச் சூைளயும்

ேநபுகாத்ேநச்சார் ராஜாவிடம்
தங்கத்தினால் ெசய்த ஒரு விக்கிரகம்
இருந்தது. அந்த விக்கிரகம் 60 முழம்

உயரமும் 6 முழம் அகலமுமானது. பிறகு அவன் அந்த
விக்கிரகத்ைதப் பாபிேலான் மாகாணத்திலிருக்கிற
தூரா என்னும் சமெவளியில் நிறுத்தி ைவத்தான். 2

பின்னர் ராஜா ேதசாதிபதிகைளயும்,
அதிகாரிகைளயும், தைலவைரயும்,
நியாயாதிபதிகைளயும், கருவூலக்காரைரயும்,
ஆேலாசகைரயும், ஆளுநைரயும், நாடுகளிலுள்ள
அதிகாரிகள் அைனவைரயும் கூடி வருமாறு
அைழத்தான். ராஜா, அவர்கள் அைனவரும்
விக்கிரகத்தின் பிரதிஷ்ைட நிகழ்ச்சிக்கு வரேவண்டும்
என்று விரும்பினான்.

3 எனேவ அவர்கெளல்லாம் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சார் அைமத்திருந்த விக்கிரகத்தின்
முன் வந்து நின்றார்கள். 4 பிறகு ராஜாவுக்காக
அறிவிப்பு ெசய்யும் கட்டியக்காரன் உரத்தக்குரலில்,
“பல ேதசங்களிலிருந்தும், பலெமாழி
இனங்களிலிருந்தும் வந்துள்ள ஜனங்கேள, நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். 5 நீங்கள் எல்லா
இைசக்கருவிகளின் சப்தங்கைளக் ேகட்டதும்
பணிந்து வணங்கேவண்டும். எக்காளம், நாகசுரம்,
கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு மற்றும் மற்ற
இைசக்கருவிகளின் ஒலிைய ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள்
தங்க விக்கிரகத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும்.
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ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்த விக்கிரகத்ைத
அைமத்திருக்கிறார். 6 எவனாவது கீேழ விழுந்து
தங்க விக்கிரகத்ைத ெதாழாமலிருந்தால் அவன்
சீக்கிரமாக அதிக ெவப்பமுள்ள எரிகிற அக்கினிச்
சூைளயிேல ேபாடப்படுவான். இது
அைனவருக்குமுரிய அரச கட்டைளயாகும்”
என்றான்.

7 எனேவ அவர்கள், எக்காளம், நாகசுரம்,
கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம் முதலான
இைசக்கருவிகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் மிக
விைரவாக கீேழ விழுந்து தங்க விக்கிரகத்ைதக்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள். சகல ேதசத்தாரும்,
இனத்தாரும், ெமாழிக்காரர்களும் கீேழ விழுந்து
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் நிறுவிய தங்க
விக்கிரகத்ைதத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

8 பின்னர், சில கல்ேதயர்கள் ராஜாவிடம் வந்தனர்.
அந்த ஆட்கள் யூதர்களுக்கு விேராதமாகப்
ேபசத்ெதாடங்கினர். 9 அவர்கள் ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம், “ராஜாேவ! நீர் என்றும் வாழ்க.
10 ராஜாேவ, நீர் ஒரு கட்டைள ெகாடுத்தீர்.
எக்காளம், நாகசுரம், கின்னரம், வீைண,
சுரமண்டலம், தம்புரு முதலான சகல இைசக்
கருவிகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் ஒவ்ெவாருவரும்
இந்தத் தங்க விக்கிரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்று ெசான்னீர். 11

அேதாடு, எவனாவது தங்க விக்கிரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்ளாமலிருந்தால் அவன் அதிக
ெவப்பமுள்ள எரிகிற அக்கினிச் சூைளயில்
ேபாடப்படுவான் என்றும் நீர் கட்டைளயிட்டீர். 12

சில யூதர்கள் ராஜாவான உமது கட்டைளயில்
கவனம் ெசலுத்தாமல் இருக்கின்றனர். நீர் அந்த
யூதர்கைள பாபிேலான் மாகாணத்தின் முக்கியமான
அதிகாரிகளாக ஆக்கினீர். அவர்கள் ெபயர்களாவன:
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா. அவர்கள் உமது
ெதய்வத்ைதத் ெதாழுவதில்ைல. அவர்கள் உம்மால்
நிறுவப்பட்ட தங்க விக்கிரகத்ைதப் பணிந்து
வணங்கவில்ைல” என்று புகார் கூறினார்கள்.

13 ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாைர அைழத்தான். எனேவ
அவர்கள் ராஜா முன்பு ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள். 14

ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்களிடம், “சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாேர நீங்கள் எனது
ெதய்வத்ைதத் ெதாழவில்ைல என்பது உண்ைமயா?
நீங்கள், என்னால் நிறுவப்பட்ட தங்க
விக்கிரகத்ைதத் ெதாழவில்ைல என்பது
உண்ைமயா? 15 இப்ெபாழுது நீங்கள் எக்காளம்,
நாகசுரம், கின்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு
ஆகிய இைசக் கருவிகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும்
நான் நிறுவிய தங்க விக்கிரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழேவண்டும். நான் ெசய்திருக்கிற
இவ்விக்கிரகத்ைத நீங்கள் பணிந்துெகாள்ள
ஆயத்தமாயிருந்தால் நல்லது. ஆனால், நீங்கள்
இதைனத் ெதாழாவிட்டால், மிகவும் சூடான எரிகிற
அக்கினிச் சூைளயில் ேபாடப்படுவீர்கள். பிறகு
உங்கைள என் அதிகாரத்திலிருந்து எந்தத்
ேதவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது” என்றான்.

16 சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள்
ராஜாவிடம்: “ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நாங்கள் உம்மிடம்
இவற்ைறப்பற்றி விளக்கிடத் ேதைவயில்ைல. 17 நீர்

எங்கைள எரிகிற அக்கினி சூைளயில் ேபாட்டால்
நாங்கள் ேசவிக்கிற எங்கள் ேதவன் எங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். அவர் விரும்பினால் உமது
வல்லைமயிலிருந்தும் எங்கைளக் காப்பாற்றுவார். 18

ஆனால் எங்கைள அவர் காப்பாற்றாவிட்டாலும்கூட,
நாங்கள் உமது ெதய்வங்கைளச் ேசவிக்கமாட்ேடாம்.
நீர் நிறுவிய தங்க விக்கிரகத்ைத ெதாழமாட்ேடாம்.
இது ராஜாவாகிய உமக்குத் ெதரிந்திருக்கேவண்டும்”
என்றார்கள்.

19 பின்னர் ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டான். சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்ெகதிரான ேகாபம்
அவனது முகத்தில் ெவளிப்பட்டது. அவன்,
வழக்கத்ைத விடச் சூைளைய ஏழு மடங்கு
மிகுதியாகச் சூடாக்கும்படிக் கட்டைளயிட்டான். 20

பிறகு ேநபுகாத்ேநச்சார் தனது வீரர்களில் மிகவும்
பலமானவர்களிடம் சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாைர நன்றாகக் கட்டும்படி
கட்டைளயிட்டான். ராஜா சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாைர அக்கினி சூைளயிேல
ேபாடும்படி வீரர்களிடம் கட்டைளயிட்டான்.

21 எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆகிேயார் கட்டப்பட்டு அக்கினி சூைளயிேல
ேபாடப்பட்டனர். அவர்கள் சால்ைவ, நிசார்
தைலப்பாைக, மற்றும் ஆைடகைள
அணிந்திருந்தனர். 22 ராஜா கட்டைளயிடும்ேபாது
மிகவும் ேகாபமுைடயவனாக இருந்தான். எனேவ
அவர்கள் சூைளையச் சீக்கிரமாக சூடாக்கினார்கள்.
அந்ெநருப்பு பலமான வீரர்கைளயும் எரிக்கும்
அளவில் மிகவும் சூடாக இருந்தது. அவர்கள்
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாைரத்
தூக்கிச் ெசன்று அக்கினிச் சூைளயில் ேபாடுவதற்கு
அருகில் ெசன்றேபாது அவ்வீரர்கைள ெநருப்பு
அழித்துப்ேபாட்டது. 23 சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் இறுகக் கட்டப்பட்ட
நிைலயில் ெநருப்பில் விழுந்தனர்.

24 பின்னர் ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் குதித்து
எழுந்தான். அவன் மிகவும் வியப்புற்று தனது
ஆேலாசகர்களிடம்: “நாம் மூன்றுேபைர மட்டுேம
கட்டி ெநருப்பில் ேபாட்ேடாம். இது சரிதானா?”
என்றான்.
அவனது ஆேலாசகர்கள்: “ஆம் ராஜாேவ”
என்றனர்.

25 ராஜா அவர்களிடம், “பாருங்கள், நான்குேபர்
ெநருப்பிற்குள் நடமாடுவைத நான் பார்க்கிேறன்.
அவர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கவில்ைல. அவர்கள்
ெநருப்பால் எரிக்கப்படவில்ைல. நான்காவது ஆள்
ஒரு ேதவபுத்திரைனப் ேபான்று இருக்கிறார்”
என்றான்.

26 பிறகு ேநபுகாத்ேநச்சார் அக்கினிச் சூைளயின்
வாசலருேக ெசன்று உரத்தகுரலில், “சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள ெவளிேய
வாருங்கள்! உன்னதமான ேதவனுைடய
பணியாட்கேள, ெவளிேய வாருங்கள்” என்றான்.
எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆகிேயார் ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேய வந்தனர். 27

அவர்கள் ெவளிேய வரும்ேபாது, அவர்கைளச் சுற்றி
ேதசாதிபதிகளும், அதிகாரிகளும், தைலவரும்,
ராஜாவின் மந்திரிகளும் சூழ்ந்து நின்றனர்.
ெநருப்பானது சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
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ஆகிேயாைரச் சுடாமலிருந்தைத அவர்களால்
பார்க்க முடிந்தது. அவர்களின் உடல்கள்
ெவந்துேபாகவில்ைல. அவர்களின் தைலமயிர்
கருகவில்ைல. அவர்களின் சால்ைவகள்
எரிக்கப்படவில்ைல அவர்கள்ேமல் அக்கினியின்
மணம் வீசவில்ைல.

28 பிறகு ேநபுகாத்ேநச்சார்: “சாத்ராக், ேமஷாக்,
ஆேபத்ேநேகா ஆகிேயாரின் ேதவைனப்
ேபாற்றுங்கள். அவர்களின் ேதவன், தூதைன அனுப்பி
அவர்கைளக் காப்பாற்றிவிட்டார். இந்த மூன்று
ேபரும் அவர்களின் ேதவைன நம்பினார்கள்.
அவர்கள் எனது கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.
அவர்கள் மற்ற ெதய்வங்களுக்குப் பணிவிைடச்
ெசய்து ெதாழுவைதவிட மரித்துப்ேபாகத் தயாராக
இருந்தனர். 29 எனேவ, நான் இப்ேபாது இந்தச்
சட்டத்ைத ஏற்படுத்துகிேறன். எந்த
ேதசத்தினராகவும், ெமாழியினராகவும் உள்ள என்
ஜனங்கள் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆகிேயாரின் ேதவனுக்கு எதிராக ஏதாவது
ெசான்னால் அவர்கைளத் துண்டு துண்டாக
ெவட்டுேவன். அவர்களது வீட்ைட எருக்களமாகிப்
ேபாடுேவன். ேவறு எந்த ேதவனும் தம் ஜனங்கைள
இதுேபால் காப்பாற்ற முடியாது” என்றான். 30 பிறகு
ராஜா சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆகிேயாைரப் பாபிேலான் மாகாணத்தின் முக்கிய
அதிகாரிகளாக்கினான்.

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் மரம் பற்றிய கனவு

ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார்
உலகெமங்கிலும் வாழும் சகல
ேதசத்தாருக்கும், ஜாதியாருக்கும்,

ெமாழிக்காரர்களுக்கும், பின்வரும் கடிதத்ைத
அனுப்பினான்.
வாழ்த்துக்கள்:
2 மிக உன்னதமான ேதவன் எனக்காகச் ெசய்த
அற்புதமும் ஆச்சரியமும்ெகாண்ட ெசயல்கைள
உங்களுக்குச் ெசால்வதில் நான் மிகவும்
மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.

3 ேதவன் வியக்கத்தக்க அற்புதங்கைளச்
ெசய்திருக்கிறார்.
ேதவன் வல்லைமமிக்க அற்புதங்கைளச்

ெசய்திருக்கிறார்.
ேதவனுைடய இராஜ்யம் என்ெறன்றும்
ெதாடர்கிறது.
ேதவனுைடய ஆட்சி அைனத்துத்

தைலமுைறகளுக்கும் ெதாடரும்.
4 ேநபுகாத்ேநச்சாராகிய நான் எனது
அரண்மைனயில் மகிழ்ச்சியுடனும், ெவற்றிேயாடும்
இருந்ேதன். 5 என்ைன அச்சுறுத்தும் ஒரு கனைவ
நான் கண்ேடன். நான் என் படுக்ைகயில்
படுத்திருந்ேதன். என் மனதில் படங்கைளயும்,
தரிசனங்கைளயும் பார்த்ேதன். அைவ என்ைன
மிகவும் அச்சுறுத்தின. 6 எனேவ என் கனவிற்குரிய
ெபாருைளக் கூறும்படி நான் பாபிேலானிலுள்ள
அைனத்து ஞானிகைளயும் அைழத்துவருமாறு
கட்டைளயிட்ேடன். 7 சாஸ்திரிகளும்,
கல்ேதயர்களும் வந்தேபாது நான் அவர்களிடம் என்
கனைவப்பற்றிச் ெசான்ேனன். ஆனால் அவர்களால்
கனவின் ெபாருைளச் ெசால்ல முடியவில்ைல. 8

இறுதியாக, தானிேயல் என்னிடம் வந்தான், (நான்
தானிேயலுக்கு என் ேதவைனப்
ெபருைமப்படுத்தும்படி ெபல்ெதஷாத்சார் என்று
ெபயரிட்டிருந்ேதன். பரிசுத்த ெதய்வங்களின் ஆவி
அவனிடமிருந்தது.) நான் தானிேயலிடம் எனது
கனைவச் ெசான்ேனன். 9 “ெபல்ெதஷாத்சார், நீ
சாஸ்திரிகளிேலேய மிகவும் முக்கியமானவன்.
உன்னிடம் பரிசுத்த ெதய்வங்களின் ஆவி இருப்பைத
நான் அறிேவன். உன்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத
கடுைமயான இரகசியம் இல்ைல என்பைத
அறிேவன். நான் கண்ட கனவு இதுதான். என்னிடம்
இதன் ெபாருள் என்னெவன்று ெசால். 10 நான்
எனது படுக்ைகயில் படுத்திருக்கும்ேபாது கண்ட
தரிசனங்கள் இதுதான். என் முன்னால் பூமியின்
மத்தியில் ஒரு மரம் நின்றுக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அந்த மரம் மிக உயரமாக இருந்தது. 11

அம்மரம் ெபரிதாகவும் பலமுைடயதாகவும்
வளர்ந்தது. அம்மரத்தின் உச்சி வானத்ைதத்
ெதாட்டது. அதைன பூமியின் எந்த இடத்தில்
இருந்தும் பார்க்கமுடியும். 12 அம்மரத்தின்
இைலகள் மிக அழகானைவ. அதில் ஏராளமான
நல்ல பழங்கள் இருந்தன. அம்மரத்தில்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஏராளமான உணவு இருந்தது.
அம்மரத்தின் அடியில் காட்டு மிருகங்கள் தங்கின.
அதன் கிைளகளில் பறைவகள் வசித்தன. ஒவ்ெவாரு
மிருகங்களும் அம்மரத்திலிருந்து சாப்பிட்டன.
13 “நான் படுக்ைகயில் படுத்திருந்தேபாது நான்
அவற்ைறக் காட்சிகளாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். பிறகு நான், ஒரு
பரிசுத்தமான ேதவதூதன் பரேலாகத்திலிருந்து
இறங்கி வருவைதப் பார்த்ேதன். 14 அவன்
உரத்தகுரலில்: மரத்ைத ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். அதன்
கிைளகைள ெவட்டிப் ேபாடுங்கள். அதன்
இைலகைள உதிர்த்துவிடுங்கள். அதன் பழங்கைளச்
சிதறடியுங்கள். அம்மரத்தின் அடியிலுள்ள மிருகங்கள்
ஓடிப்ேபாகும். அதன் கிைளகளில் உள்ள பறைவகள்
பறந்துேபாகும். 15 ஆனால் அதன் தண்ைடயும்,
ேவர்கைளயும், மண்ணிேல இருக்கவிடுங்கள்.
அைதச் சுற்றி இரும்பாலும், ெவண்கலத்தாலுமான
விலங்ைகப் ேபாடுங்கள். அதின் தண்டும் ேவர்களும்
தம்ைமச் சுற்றிலும் புல்லிருக்கின்ற ெவளியில்
இருக்கும். அது காட்டு மிருகங்கள் மற்றும்
பறைவகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும். அது பனியில்
நைனயும். 16 அவன் ஒரு மனிதைனப்ேபால
சிந்திக்கமாட்டான். அவன் ஒரு மிருகத்தின் மனைதப்
ெபறுவான். அவன் இவ்வாறு இருக்ைகயில் ஏழு
பருவங்களும் கடந்துேபாகும் என்று கூறினான்.
17 “பரிசுத்த ேதவதூதன் இத்தண்டைனைய
அறிவித்தது ஏன்? அதனால் பூமியிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களும் மனிதர்களின் இராஜ்யங்கைள மிக
உன்னதமான ேதவன் ஆளுகிறார் என்று
அறிந்துெகள்வார்கள். ேதவன் அந்த இராஜ்யங்கைள
தாம் விரும்புகிற எவருக்கு ேவண்டுமானாலும்
ெகாடுக்கிறார். ேதவன் அந்த இராஜ்யங்கைள ஆள
பணிவானவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்.
18 “ேநபுகாத்ேநச்சாரகிய நான் கண்ட கனவு
இதுதான். இப்ெபாழுது ெபல்ெதஷாத்சாேர
(தானிேயல்), இதன் ெபாருள் என்னெவன்று ெசால்.
எனக்காக என் இராஜ்யத்தில் உள்ள எந்த
ஞானிக்கும் இதற்கு விளக்கம் ெசால்ல

தானிேயல் 4:18

929



முடியவில்ைல. ஆனால் ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ
இதற்கு விளக்கமளிக்கமுடியும். ஏெனன்றால்
பரிசுத்த ேதவனுைடய ஆவி உன்னில் இருக்கிறது.”

19 தானிேயல் (ெபல்ெதஷாத்சார்) ஒருமணி
ேநரத்திற்கு மிகவும் அைமதியாக இருந்தான்.
அவனது சிந்தைன அவைனப் பாதித்தது. எனேவ,
ராஜா அவனிடம்: “ெபல்ெதஷாத்சாேர (தானிேயல்)
கனேவா அல்லது அதன் ெபாருேளா உன்ைனக்
கலங்கப் பண்ண ேவண்டியதில்ைல” என்றான்.
பிறகு ெபல்ெதஷாத்சார் (தானிேயல்) ராஜாவுக்குப்
பதில் ெசான்னான். என் எஜமானேர! அந்தக் கனவு
உமது பைகவைரக் குறித்ததாய் இருக்க ேவண்டும்
என நான் விரும்புகிேறன். அந்தக் கனவின்
ெபாருளும் உமக்கு விேராதமானவர்கைளக்
குறித்ததாக இருக்கேவண்டுெமன நான்
விரும்புகிேறன். 20 நீர் உமது கனவில் ஒரு மரத்ைதப்
பார்த்தீர். அம்மரம் ெபரிதாகவும் பலமானதாகவும்
வளர்ந்தது. அதின் உச்சி வானத்ைதத் ெதாட்டது.
அது பூமியின் எல்லா இடங்களிலிருந்தும்
பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதன் இைலகள்
அழகாய் இருந்தன. அதில் ஏராளமாகப் பழங்கள்
இருந்தன. அப்பழங்கள் ஏராளமானவர்களுக்கு
உணவாகியது. அது காட்டுமிருங்களுக்கு வீடாகியது.
அதன் கிைளகள் பறைவகளுக்குக் கூடாகியது. நீர்
பார்த்த மரம் இதுதான். 22 ராஜாேவ, நீேர அந்த
மரம். நீர் சிறப்பும், வல்லைமயும் ெபற்றிருக்கிறீர். நீர்
வானத்ைதத் ெதாடும் மரத்ைதப்ேபான்று உயர்ந்து
உமது வல்லைம பூமியின் அைனத்துப்
பாகங்கைளயும் ேபாய் அைடந்திருக்கிறது.

23 “ராஜாேவ, நீர் பரேலாகத்திலிருந்து ஒரு
பரிசுத்தமான ேதவதூதன் வருவைதப் பார்த்தீர்.
அவன், இம்மரத்ைத ெவட்டு, இதைன
அழித்துப்ேபாடு, அதற்கு இரும்பாலும்
ெவண்கலத்தாலுமான விலங்ைகப் ேபாடு. அதன்
தண்ைடயும் ேவர்கைளயும் பூமியிேலேய விட்டுவிடு.
அதைனப் புல்ெவளியில் விட்டுவிடு. அது பனியில்
நைனயும். அவன் காட்டு மிருகத்ைதப் ேபான்று
வாழ்வான். ஏழு பருவங்கள் (காலங்கள்) அவன்
இவ்வாறு இருக்கும்ேபாேத கடந்துேபாகும்.

24 “கனவின் ெபாருள் இதுதான், ராஜாேவ, மிக
உன்னதமான ேதவன் அரசருக்கு இைவ ஏற்படும்படி
கட்டைளயிட்டார். 25 ராஜாவான
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நீர் ஜனங்கைள விட்டுப்
ேபாகும்படி வற்புறுத்தப்படுவீர். நீர் காட்டு
மிருகங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்வீர். நீர்
மாடுகைளப்ேபான்று புல்ைலத் தின்பீர். நீர் பனியில்
நைனவீர். ஏழு பருவங்கள் (ஆண்டுகள்)
கடந்துேபாகும். பிறகு நீர் உன்னதமான ேதவேன
மனித இராஜ்யங்கைள ஆளுகிறார் என்பைதயும்,
உன்னதமான ேதவன் தான் விரும்புகிற எவருக்கும்
இராஜ்யங்கைளக் ெகாடுப்பார் என்பைதயும்
கற்றுக்ெகாள்வீர்.

26 “மரத்தின் தண்ைடயும் ேவர்கைளயும் பூமியில்
விடேவண்டும் என்பதன் ெபாருள் இதுதான்: உமது
இராஜ்யம் உம்மிடம் திருப்பிக்ெகாடுக்கப்படும். உமது
இராஜ்யத்ைத உன்னதமான ேதவன் ஆளுகிறார்
என்பைத நீர் கற்கும்ேபாது இது நிகழும். 27 எனேவ,
ராஜாேவ, எனது ஆேலாசைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும். நீர் பாவம் ெசய்வைத நிறுத்தி
சரியானவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று

ஆேலாசைன கூறுகிேறன். தீைம ெசய்வைத
நிறுத்தும். ஏைழ ஜனங்களிடம் இரக்கமாயிரும்.
பிறகு நீர் ெவற்றியுள்ளவராக இருப்பீர்.”

28 அைவ யாவும் ராஜா ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
ஏற்பட்டன. 29 கனவுக்கண்ட 12 மாதத்திற்குப் பிறகு
ராஜாவாகிய ேநபுகாத்ேநச்சார் பாபிேலானிலுள்ள
தன் அரண்மைனயின் மாடியின் ேமல்
நடந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் மாடியிலிருந்துக்
ெகாண்டு, “பாபிேலாைனப் பார்! நான் இந்தப்
ெபரியநகரத்ைதக் கட்டிேனன். இது எனது
அரண்மைன! எனது வலிைமயினால் நான் இந்த
அரண்மைனையக் கட்டிேனன். நான் எவ்வளவு
ெபரியவன் என்று காட்டுவதற்காக இந்த இடத்ைதக்
கட்டிேனன்” என்று கூறினான்.

31 இந்த வார்த்ைதகள் ராஜாவின் வாயில்
இருக்கும்ேபாேத பரேலாகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டானது. அச்சத்தம் ெசான்னது: “ராஜாவாகிய
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, இைவெயல்லாம் உனக்கு
நிகழும். உன்னிடமிருந்து ராஜா என்னும் அதிகாரம்
எடுத்துக் ெகாள்ளப்படும். 32 நீ ஜனங்களிடமிருந்து
பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்படுவாய். நீ
காட்டுமிருகங்கேளாடு வாழ்வாய். நீ பசுைவப்ேபான்று
புல்ைலத் தின்பாய். ஏழு பருவங்கள் (ஆண்டுகள்), நீ
உனது பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும் முன்
கடந்துேபாகும். பிறகு உன்னதமான ேதவன்
மனிதரின் இராஜ்யங்கைள ஆளுகிறார் என்பைத நீ
கற்பாய். அந்த உன்னதமான ேதவன் அவர்
விரும்புகிறவர்களுக்கு இராஜ்யங்கைளக்
ெகாடுக்கிறார்.”

33 அக்காரியங்கள் உடேன நிகழ்ந்தன.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஜனங்கைளவிட்டு
ெவளிேயற்றப்பட்டான். அவன் பசுைவப்ேபான்று
புல்ைலத் உண்ணத்ெதாடங்கினான். அவன் பனியால்
நைனந்தான். அவனது தைலமுடி கழுகின் சிறகுகள்
ேபான்று நீளமாக வளர்ந்தன. அவனது நகங்கள்
பறைவயின் நகத்ைதப்ேபான்று வளர்ந்தது.

34 பிறகு காலத்தின் முடிவில்,
ேநபுகாத்ேநச்சாராகிய நான் பரேலாகத்ைத
ேநாக்கிப் பார்த்ேதன். என் புத்தி எனக்குத்
திரும்பிவந்தது. பிறகு நான் உன்னதமான ேதவைனப்
ேபாற்றிேனன். நான் அவருக்கு மதிப்ைபயும்
மகிைமையயும் என்ெறன்றும் ெகாடுத்ேதன்.
ேதவன் என்ெறன்றும் ஆளுகிறார்.
அவரது இராஜ்யம் எல்லா தைலமுைறகளுக்கும்

ெதாடருகிறது.
35 பூமியிலுள்ள ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய
முக்கியமானவர்களல்ல.
பரேலாகத்தின் வல்லைமகேளாடும்,
பூமியின் ஜனங்கேளாடும் ேதவன் என்ன ெசய்ய

விரும்புகிறாேரா அைதச் ெசய்கிறார்.
எவராலும் அவரது அதிகாரமுள்ள ைகைய
நிறுத்தமுடியாது.
எவராலும் அவரது ெசயல்கைளக் ேகள்விக்

ேகட்க்கமுடியாது.
36 எனேவ, அந்த ேநரத்தில், ேதவன் எனது சரியான
புத்திைய எனக்குக் ெகாடுத்தார். அவர் எனக்கு
சிறந்த மதிப்ைபயும், ராஜா என்ற வல்லைமையயும்
திரும்பக் ெகாடுத்தார். எனது ஆேலாசகர்களும்,
பிரபுக்களும் மீண்டும் எனது ஆேலாசைனகைளக்
ேகட்கத் ெதாடங்கினார்கள். நான் மீண்டும்
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ராஜாவாேனன். நான் முன்ைபவிட இன்னும்
சிறந்தவனாகவும் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவனாகவும்
ஆேனன். 37 இப்ெபாழுது, ேநபுகாத்ேநச்சாரகிய
நான் பரேலாக அரசருக்கு புகழ்ச்சி, கனம், மகிைம
ஆகியவற்ைறக் ெகாடுக்கிேறன். அவர் ெசய்கிறைவ
எல்லாம் சரியானது. அவர் எப்ெபாழுதும்
ேநர்ைமயானவர். அவரால் அகந்ைதயாய்
நடக்கிறவர்கைளத் தாழ்த்தமுடியும்.

சுவரின் ேமல் எழுதிய ைக

ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார் தனது
அதிகாரிகளில் 1,000 ேபருக்கு விருந்து
ெகாடுத்தான். ராஜா அவர்கேளாடு

திராட்ைசரசம் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தான். 2

ெபல்ஷாத்சார் திராட்ைசரசம்
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவன் தனது
ேவைலக்காரர்களுக்குத் தங்கத்தாலும்
ெவள்ளியாலுமான கிண்ணங்கைளக் ெகாண்டுவரக்
கட்டைளயிட்டான். இந்தக் கிண்ணங்கள் அவனது
தந்ைதயான ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமின்
ஆலயத்திலிருந்து எடுத்துக் ெகாண்டு வரப்பட்டைவ.
ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார், தனது பிரபுக்களும்,
மைனவிகளும், அடிைமப் ெபண்களும் அந்தக்
கிண்ணங்களிலிருந்து குடிக்க ேவண்டும் என்று
விரும்பினான். 3 எனேவ அவர்கள் எருசேலமின்
ேதவாலயத்திலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டக்
கிண்ணங்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். ராஜாவும்,
அவனது அதிகாரிகளும், மைனவிகளும், அடிைமப்
ெபண்களும் அவற்றில் குடித்தனர். 4 அவர்கள்
குடித்துக்ெகாண்ேட தங்கள் விக்கிரக
ெதய்வங்கைளப் ேபாற்றினார்கள். அவர்கள் தங்கம்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, கல், மண்
ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட ெவறும் சிைலகைளப்
ேபாற்றினார்கள்.

5 பிறகு திடீெரன்று ஒரு மனிதக் ைக ேதான்றி
சுவரில் எழுதத் ெதாடங்கியது. விரல்கள் சுவரிலுள்ள
சாந்துபூச்சின் மீது எழுதிற்று. அந்தக் ைக ராஜாவின்
அரண்மைனயில் விளக்குக்கு எதிராயிருந்த சுவரில்
எழுதியது. ராஜா அந்தக் ைக எழுதும்ேபாது
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

6 ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார் மிகவும் பயந்தான்.
அவனது முகம் பயத்தால் ெவளிறிற்று. அவனது
முழங்கால்கள் நடுங்கி இடித்துக்ெகாண்டன.
அவனால் எழுந்து நிற்க முடியவில்ைல. ஏெனன்றால்
அவனது கால்கள் அவ்வளவு பலவீனமாக இருந்தன.
7 ராஜா ேஜாசியர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும்
தன்னிடம் வருமாறு அைழத்தான். அவன் அந்த
ஞானிகளிடம், “இந்த எழுத்ைத வாசித்து இதன்
ெபாருைள எனக்கு விளக்கும் எவருக்கும் நான்
பரிசளிப்ேபன். அவனுக்கு இரத்தாம்பர ஆைட
அணிவித்து, அவன் கழுத்தில் ெபான்மாைல
அணிவிப்ேபன். நான் அவைன எனது இராஜ்யத்தில்
மூன்றாவது நிைலயில் உள்ள ஆளுநராக
ஆக்குேவன்” என்றான்.

8 எனேவ, ராஜாவின் எல்லா ஞானிகளும் உள்ேள
வந்தனர். அவர்களால் அந்த எழுத்துக்கைள
வாசிக்கமுடியவில்ைல. 9 ெபல்ஷாத்சாரின்
அதிகாரிகள் குழப்பம் அைடந்தனர். அேதாடு ராஜா

ேமலும் பயந்து கவைலப்பட்டான். அவனது முகம்
அச்சத்தால் ெவளிறியது.

10 பிறகு ராஜாவின் தாய் விருந்து நைடெபற்ற
அந்த இடத்திற்கு வந்தாள். அவள் ராஜா மற்றும்
அவனது அதிகாரிகளின் குரல்கைளக் ேகட்டபின்: “ஓ
ராஜாேவ நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. நீர் பயப்பட
ேவண்டாம். உனது முகம் பயத்தால்
ெவளிறேவண்டாம். 11 உனது இராஜ்யத்தில் ஒருவன்
இருக்கிறான். அவனிடம் பரிசுத்தமான ேதவர்களின்
ஆவி உள்ளது. உன் தந்ைதயின் நாட்களில் அவனால்
பல இரகசியங்கைளச் ெசால்லமுடிந்தது. அவன்
தன்ைனச் சுறுசுறுப்பும் ஞானமும் உள்ளவனாகக்
காட்டினான். அவன் இவ்விஷயங்களில் ேதவர்கைளப்
ேபான்றிருந்தான். உன் தந்ைதயான
ேநபுகாத்ேநச்சார் அந்த மனிதைன
ஞானிகளுக்ெகல்லாம் ெபாறுப்பதிகாரியாக
ைவத்திருந்தார். அவன் ேஜாசியர்கைளயும்,
கல்ேதயர்கைளயும் ஆண்டான். 12 நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிற அவனுைடய ெபயர்
தானிேயல். ராஜா அவனுக்கு ெபல்ெதஷாத்சார்
என்று ெபயரிட்டார். ெபல்ெதஷாத்சார் மிக
சுறுசுறுப்புைடயவன். அவனுக்குப் பல ெசய்திகள்
ெதரியும். அவனால் கனவின் பலன்களும்,
இரகசியங்களின் விளக்கமும், கடினமான
விஷயங்களுக்குத் தீர்வுகளும் ெதரியும்.
தானிேயைலக் கூப்பிடு, அவனால் சுவர் ேமல்
எழுதியுள்ளவற்றுக்கு விளக்கம் ெசால்லமுடியும்”
என்றாள்.

13 எனேவ அவர்கள் தானிேயைல ராஜாவிடம்
அைழத்துவந்தனர். ராஜா தானிேயலிடம் உனது
ெபயர் தானிேயல்தானா? யூதாவிலிருந்து என்
தந்ைதயால் சிைற பிடிக்கப்பட்டு
ெகாண்டுவரப்பட்டவர்களில் நீ ஒருவனா? 14

ேதவர்களின் ஆவி உன்னிடம் இருப்பதாக நான்
அறிந்ேதன். அேதாடு நீ இரகசியங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ளக் கூடியவன், ெவளிச்சமும், புத்தியும்,
ஞானமும் ெகாண்டவன் என்றும் உன்ைனப்பற்றி
நான் ேகள்விப்பட்ேடன். 15 ஞானிகளும்,
ேசாதிடர்களும் என்னிடம் அைழத்துவரப்பட்டு
சுவரில் எழுதப்பட்டவற்ைற வாசிக்கச் ெசான்ேனன்.
இந்த எழுத்துக்களின் ெபாருள் என்னெவன்று
அம்மனிதர்கள் ெசால்ல ேவண்டும் என்று
விரும்பிேனன். ஆனால் அவர்களால் சுவரில்
எழுதப்பட்டுள்ளவற்றுக்கான விளக்கத்ைத எனக்குச்
ெசால்ல முடியவில்ைல. 16 ஒவ்ெவாரு ெபாருளின்
அர்த்தத்ைதயும் உன்னால் விளக்க முடியும் என்றும்
மிகச் கடினமான பிரச்சைனகளுக்கும் உன்னால்
பதில் ெசால்ல முடியும் என்றும் நான்
உன்ைனப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்ேடன். உன்னால்
இச்சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற வாசித்து அதன்
ெபாருைள எனக்கு விளக்க முடியுமானால் நான்
உனக்கு இரத்தாம்பர ஆைடையக் ெகாடுப்ேபன்.
நான் உனது கழுத்தில் ெபான் மாைலைய
அணிவிப்ேபன். பிறகு நீ இந்த இராஜ்யத்தின்
மூன்றாவது உயர் ஆளுநராக ஆகலாம் என்றான்.

17 தானிேயல் ராஜாவிடம், “ெபல்ஷாத்சார்
ராஜாேவ, உமது அன்பளிப்புகைள நீர் உம்மிடேம
ைவத்துக்ெகாள்ளும். அல்லது நீர் உமது பரிசுகைள
ேவறு யாருக்காவது ெகாடும். ஆனால் நான்
உமக்காகச் சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற
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வாசிப்ேபன். நான் அதன் ெபாருள் என்னெவன்றும்
உமக்கு விளக்குேவன்.

18 “ராஜாேவ, உன்னதமான ேதவன், உமது
தந்ைதயான ேநபுகாத்ேநச்சாைர சிறப்பும்,
வல்லைமயும் ெகாண்ட ராஜாவாக ஆக்கினார்.
ேதவன் அவைர மிக முக்கியமானவராக ஆக்கினார்.
19 பல நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களும், பலெமாழி
ேபசும் ஜனங்களும் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
அஞ்சினார்கள். ஏெனன்றால் உன்னதமான ேதவன்
அவைர மிக முக்கியமான ராஜாவாக்கினார்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒருவன் மரிக்கேவண்டும் என்று
விரும்பினால் உடேன அவைனக் ெகான்றுவிடுவார்.
அவர் ஒருவன் வாழேவண்டும் என்று விரும்பினால்,
அவைன வாழவிடுவார். அவர் ஜனங்கைள
முக்கியப்படுத்த ேவண்டும் என்று விரும்பினால்
அவர்கைள முக்கியப்படுத்துவார். அவர் ஜனங்கைள
முக்கியமற்றவர்களாக்க ேவண்டும் என்று
விரும்பினால் அவர்கைள
முக்கியமற்றவர்களாக்குவார்.

20 “ஆனால் ேநபுகாத்ேநச்சார் அகந்ைதயும் கடின
மனமும் ெகாண்டவரானர். எனேவ, அவரது வல்லைம
அவரிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. அவரது
இராஜ சிங்காசனம் பறிக்கப்பட்டது. அவருைடய
மகிைம அகற்றப்பட்டது. 21 பிறகு ேநபுகாத்ேநச்சார்
ஜனங்கைளவிட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டார். அவருைடய மனது மிருகத்தின்
மனது ேபாலாயிற்று. அவர் காட்டுக் கழுைதகேளாடு
வாழ்ந்து பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தின்றார். அவர்
பனியில் நைனந்தார். அவர் தனது பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளும்வைர இைவ நிகழ்ந்தன. பின்னர்
அவர் உன்னதமான ேதவன் மனிதர்களின்
இராஜ்யங்கைள ஆளுகிறார். அேதாடு உன்னதமான
ேதவன் தான் விரும்புகிற எவைரயும் இராஜ்யத்ைத
ஆளைவப்பார் என்பைதக் கற்றுக்ெகாண்டார்.

22 “ஆனால் ெபல்ஷாத்சாேர, உமக்கு ஏற்ெகனேவ
இைவ ெதரியும். நீர் ேநபுகாத்ேநச்சாரின் குமாரன்.
ஆனாலும் நீர் உம்ைம இன்னும்
பணிவுள்ளவராக்கிக்ெகாள்ளவில்ைல. 23 இல்ைல,
நீர் பணிவுள்ளவராகவில்ைல. அதற்குப் பதிலாக
பரேலாகத்தின் கர்த்தருக்கு எதிராகத் திரும்பினீர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்திலுள்ள கிண்ணங்கைளக்
குடிப்பதற்குக் ெகாண்டுவரும்படிக் கட்டைளயிட்டீர்.
நீரும், உமது அரசு அதிகாரிகளும், உமது
மைனவியரும், அடிைமப்ெபண்களும்,
அக்கிண்ணங்களில் திராட்ைசரசத்ைதக்
குடித்தீர்கள். நீர் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்,
ெவண்கலத்தாலும், இரும்பாலும், மரத்தாலும்,
கல்லாலும் ஆன ெதய்வங்கைளப் ேபாற்றினீர். அைவ
உண்ைமயில் ெதய்வங்கள் அல்ல. அவற்றால்
பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, புரிந்துெகாள்ளேவா
முடியாது. ஆனால் உமது வாழ்க்ைக மீதும், உமது
ெசயல்கள் மீதும் அதிகாரம் பைடத்த ேதவைன நீர்
மகிைமப்படுத்தவில்ைல. 24 அதனால், ேதவன்
சுவர்ேமல் எழுதுகிற ைகைய அனுப்பினார். 25

சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ள வார்த்ைதகள் இைவதான்:
ெமேன, ெமேன, ெதக்ேகல், உப்பார்சின்.

26 “இதுதான் அவ்வார்த்ைதகளின் ெபாருள்:
ெமேன : உன் ஆளுைக முடியும் நாட்கைளத்
ேதவன் எண்ணி ைவத்திருக்கிறார்.

27 ெதக்ேகல் : நீ தராசிேல நிறுக்கப்பட்டுக்
குைறவாய் காணப்பட்டாய்.
28 உப்பார்சின் : உன் ஆளுைக உன்னிடமிருந்து
எடுக்கப்பட்டு, அது ேமதியருக்கும் ெபர்சியருக்கும்
பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கப்படும்” என்றான்.
29 பின்னர் ெபல்ஷாத்சார் தானிேயலுக்கு
இரத்தாம்பரத்ைத அணிவித்து, அவனது கழுத்தில்
ெபான் மாைலையப் ேபாட்டான். அவன்
இராஜ்யத்தின் மூன்றாம் ஆளுநராக
உயர்த்தப்பட்டான். 30 அேத இரவில் பாபிேலானின்
ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார் ெகால்லப்பட்டான். 31

தரியு என்னும் ேமதியன் புதிய ராஜாவானான். தரியு
62 வயதுைடயவனாக இருந்தான்.

தானிேயலும் சிங்கங்களும்

தரியு தனது இராஜ்யம் முழுவைதயும்
ஆளுவதற்கு 120 ேதசாதிபதிகைளத்
ேதர்ந்ெதடுப்பது நல்ல திட்டெமன்று

எண்ணினான். 2 அவன் அந்த 120
ேதசாதிபதிகைளயும் கட்டுப்படுத்த மூன்று ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். இந்த மூன்று
ேமற்பார்ைவயாளர்களில் தானிேயலும் ஒருவன்.
ராஜா இவ்வாறு ஓர் ஏற்பாடு ெசய்துவிட்டதால்
எவரும் அவைன ஏமாற்ற முடியாது. அேதாடு அவன்
தனது இராஜ்யத்தில் எைதயும் இழக்கமாட்டான். 3

தானிேயல் தன்ைன மற்ற
ேமற்பார்ைவயாளர்கைளவிடச் சிறந்தவனாகக்
காட்டினான். தானிேயல் இதைனத் தனது
நற்குணங்கள் மூலமும், நல்ல திறைமகள் மூலமும்
ெசய்தான். ராஜா தானிேயலின்ேமல் மிகவும்
வியப்பைடந்தான். அவன் தானிேயைல இராஜ்யம்
முழுவதற்கும் ஆளுநாரக்கிவிடலாம் என்று
திட்டமிட்டான். 4 ஆனால் மற்ற
ேமற்பார்ைவயளர்களும், மற்ற ேதசாதிபதிகளும்
இதைன அறிந்ததும் மிகவும்
ெபாறாைமெகாண்டனர். அவர்கள் தானிேயைல
குற்றஞ்சாட்ட காரணங்கைளத் ேதடினர். எனேவ
அவர்கள் தானிேயல் அரசு பணிகைளச்
ெசய்யும்ேபாது மிகக் கவனமாகக் கவனித்தனர்.
ஆனால் அவர்களால் தானிேயலிடம் எந்தக்
குைறையயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.
தானிேயல் ேநர்ைமயாளனாகவும்,
நம்பிக்ைகக்குரியவனாகவும் இருந்தான். அவன்
ராஜாைவ ஏமாற்றாமல் மிகக் கடுைமயாக ேவைல
ெசய்து வந்தான்.

5 இறுதியாக அந்த ஆட்கள், “நாம் தானிேயைல
குற்றம் கண்டுபிடிக்கும்படி தவறான எைதயும் அவன்
ெசய்யமாட்டான். எனேவ நாம் அவனது ேதவனுைடய
சட்ட விஷயத்தில் குற்றம் காண ேவண்டும்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

6 எனேவ, அந்த ேமற்பார்ைவயாளர்களும்,
ேதசாதிபதிகளும் ஒரு குழுவாக ராஜாவிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள் அரசைர ேநாக்கி, “தரியு
ராஜாேவ, என்ெறன்றும் வாழ்வீராக. 7

ேமற்பார்ைவயாளர்களும், ேதசாதிபதிகளும்,
பிரபுக்களும், மந்திரிமார்களும், தைலவர்களும் ஒரு
விஷயத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டார்கள். அதாவது
நாங்கள் ராஜா ஒரு சட்டத்ைதச் இயற்றேவண்டும்
என்று எண்ணுகிேறாம். எல்ேலாரும் அதற்கு அடி
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பணியேவண்டும். இதுதான் அந்தச் சட்டம்,
எவராவது இன்னும் 30 நாட்களுக்கு ராஜாவாகிய
உம்ைமத் தவிர ேவெறந்த ேதவைனேயா,
மனிதைரேயா ேநாக்கி எந்த ஒரு காரியத்திற்கும்
ெஜபம் ெசய்தால் அவன் சிங்கக்கூண்டிேல
ேபாடப்படுவான். 8 இப்ெபாழுது இதைனச்
சட்டமாக்கி இந்தத் தாளிேல ைகெயழுத்துப்
ேபாடும். இவ்வாறு இந்தச் சட்டம் மாற்ற முடியாதபடி
இருக்கும். ஏெனன்றால் ேமதியர்கள் மற்றும்
ெபர்சியர்களின் சட்டங்கள் விலக்கேவா மாற்றேவா
முடியாதைவ” என்றனர். 9 அவர்கள் ெசான்னபடி
ராஜாவான தரியு இச்சட்டத்ைத இயற்றி
ைகெயழுத்துப் ேபாட்டான்.

10 தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும் ேதவனிடம்
மூன்றுமுைற ெஜபம் ெசய்வான். தானிேயல்
ஒவ்ெவாரு நாளும் மூன்றுமுைற முழங்காலில் நின்று
ேதவனிடம் ெஜபித்து அவைரப் ேபாற்றுவான்.
தானிேயல் இப்புதிய சட்டத்ைதக் ேகள்விப்பட்டதும்
தனது வீட்டிற்குப் ேபாய் தனது அைறயில் உள்ள
மாடியின்மீது ஏறினான். தானிேயல் எருசேலைம
ேநாக்கியிருக்கிற ஜன்னல் அருகில் ேபாய்
முழங்காலிட்டு எப்ெபாழுதும் ெசய்வதுேபான்று
ெஜபித்தான்.

11 அந்த ஆட்கள் குழுவாகச் ெசன்று
தானிேயைலக் கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள்
தானிேயல் ேதவனிடம் உதவிேகட்டு ெஜபிப்பைதக்
கண்டனர். 12 எனேவ அந்த ஆட்கள் ராஜாவிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம் அவன் இயற்றிய
சட்டத்ைதப்பற்றி ேபசினர். அவர்கள், “தரியு
ராஜாேவ, எந்த மனிதனும் 30 நாள்வைரயிலும்
ராஜாவாகிய உம்ைமத் தவிர ேவறு எந்தத்
ேதவைனயும், ஆைளயும் ேநாக்கி யாெதாரு
காரியத்ைதக் குறித்தும் ெஜபம் ெசய்தால் அவைனச்
சிங்கக்கூண்டிேல ேபாடேவண்டும் என்று நீர்
கட்டைளப் பத்திரத்திேல ைகெயழுத்திட்டீர்
அல்லவா?” என்றனர்.
அதற்கு ராஜா, “ஆமாம். நான் அந்தச் சட்டத்தில்
ைகெயழுத்திட்ேடன். அேதாடு ேமதியர்கள் மற்றும்
ெபர்சியர்களுக்கு இருக்கும் மாறாத சட்டத்தின்படி
அது ரத்து ெசய்யப்படேவா அல்லது மாற்றப்படேவா
கூடாது” என்றான்.

13 அந்த ஆட்கள் ராஜாவிடம், “தானிேயல் என்ற
ெபயருைடய அந்த மனிதன் உமக்கு மரியாைத
ெசலுத்துவதில்ைல. தானிேயல் யூதாவிலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்ட ைகதிகளில் ஒருவன். தானிேயல்
நீர் ைகெயழுத்திட்ட சட்டத்ைதப்பற்றி
கவைலப்படவில்ைல. தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும்
மூன்று முைற தன் ேதவனிடத்தில் ெஜபம் பண்ணி
உதவிக்காக மன்றாடுகிறான்” என்றனர்.

14 ராஜா இதைனக் ேகள்விப்பட்டதும் மிக
வருத்தப்பட்டு கலக்கமைடந்தான். ராஜா
தானிேயைலக் காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்தான். அவன் மாைலவைர இதற்கான ஒரு
திட்டத்ைதப்பற்றிேய எண்ணினான். 15 பிறகு அந்த
ஆட்கள் ஒரு குழுவாக ராஜாவிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள் அவனிடம், “ராஜாேவ, நிைனத்துப்பாரும்.
ேமதியர் மற்றும் ெபர்சியரின் சட்டமானது, ராஜாவால்
ைகெயழுத்திடப்பட்ட கட்டைளேயா அல்லது
சட்டேமா விலக்கப்படேவா மாற்றப்படேவா முடியாது
என்று கூறுகிறது” என்றார்கள்.

16 எனேவ, தரியு ராஜா கட்டைளயிட்டான்.
அவர்கள் தானிேயைல அைழத்து வந்து சிங்கங்களின்
கூண்டில் ேபாட்டனர். ராஜா தானிேயலிடம், “நீ
ெதாழுதுெகாள்ளும் ேதவன் உன்ைனக்
காப்பாற்றுவார் என்று நான் நம்புகிேறன்” என்று
ெசான்னான். 17 ஒரு ெபரிய பாறங்கல்ைலக்
ெகாண்டு வந்து சிங்கக்குைகயின் வாசைல
மூடினார்கள். பிறகு ராஜா தனது ேமாதிரத்ைதப்
பயன்படுத்தி பாைறயின்ேமல் முத்திைரயிட்டான்.
பிறகு அவன் தன் அதிகாரிகளின் ேமாதிரங்களாலும்
பாைறயின்ேமல் முத்திைரயிட்டான். இது, எவராலும்
பாறாங்கல்ைலத் திறந்து தானிேயைல
கூண்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவர முடியாது
என்று காட்டியது. 18 பிறகு ராஜாவாகிய தரியு தன்
வீட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபானான். ராஜா அன்றிரவு
உணவு உண்ணவில்ைல, அவன் யாரும் வந்து
ேவடிக்ைக ெசய்து மகிழ்வூட்டுவைத விரும்பவில்ைல.
ராஜாவால் இரவு முழுவதும் தூங்க முடியவில்ைல.

19 மறுநாள் காைலயில் கிழக்கு ெவளுக்கும்ேபாது
ராஜாவாகிய தரியு எழுந்து சிங்கங்களின் குைகக்கு
ஓடினான். 20 ராஜா மிகத்துயரமாக இருந்தான்.
அவன் சிங்கங்களின் குைகக்கருகில் ேபாய்,
தானிேயைலக் கூப்பிட்டான். ராஜா, “தானிேயேல
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஊழியேன, நீ எப்ெபாழுதும்
உன் ேதவனுக்குச் ேசைவெசய்கிறாேய, உனது
ேதவனால் உன்ைனச் சிங்கங்களிடமிருந்து
காப்பாற்ற முடிந்ததா?” என்றான்.

21 தானிேயல் அதற்குப் பதிலாக, “ராஜாேவ, நீர்
என்ெறன்றும் வாழ்க. 22 ேதவன் என்ைனக் காக்கத்
தூதைன அனுப்பினார். தூதன் சிங்கங்களின் வாைய
அைடத்தான். சிங்கங்கள் என்ைனக்
காயப்படுத்தவில்ைல. ஏெனன்றால், நான்
குற்றமறியாதவன் என்று ேதவன் அறிவார். ராஜாேவ
நான் உமக்கு எதிராக எந்தக் ேகடும் ெசய்யவில்ைல”
என்றான்.

23 ராஜாவாகிய தரியு மிகுந்த
மகிழ்ச்சியைடந்தான். அவன் தனது
ேவைலக்காரர்களிடம் சிங்ககுைகயிலிருந்து
தானிேயைல ெவளிேயற்றும்படிச் ெசான்னான்.
தானிேயைலச் சிங்கக்குைகயிலிருந்து ெவளிேய
அைழத்தேபாது அவர்கள் அவன் உடலில் எவ்வித
காயத்ைதயும் காணவில்ைல. தானிேயல்
சிங்கங்களால் காயப்படுத்தப்படவில்ைல,
ஏெனன்றால் அவன் ேதவனிடம் விசுவாசம்
ைவத்தான்.

24 பிறகு ராஜா, தானிேயல்மீது குற்றம் சாட்டி
அவைனச் சிங்கக்குைகக்குள் அனுப்பியவர்கைளக்
ெகாண்டுவரும்படிக் கட்டைளயிட்டான்.
அம்மனிதர்களும் அவர்களது மைனவிகளும்
குழந்ைதகளும் சிங்கக்குைகக்குள் தள்ளப்பட்டனர்.
அவர்கள் குைகயின் தைரக்குள் விழுவதற்குமுன்ேப
சிங்கங்கள் அவர்கள் ேமல் பாய்ந்து, அவர்களது
உடல்கைளக் கிழித்து எலும்புகைள ெமன்று
உண்டன.

25 பிறகு ராஜாவாகிய தரியு பின்வரும் கடிதத்ைத
உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல்ேவறு ெமாழி ேபசுகிற
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் எழுதினான்:
26 வாழ்த்துக்கள்:
நான் ஒரு புதிய சட்டத்ைத இயற்றியிருக்கிேறன்.
இச்சட்டம் என் இராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லாப் பகுதி
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ஜனங்களுக்கும் உரியது. நீங்கள் எல்ேலாரும்
தானிேயலின் ேதவனுக்கு அஞ்சி மரியாைத ெசய்ய
ேவண்டும்.
தானிேயலின் ேதவன் ஜீவனுள்ள ேதவன்,
ேதவன் என்ெறன்றும் இருக்கிறார்.
அவரது இராஜ்யம் என்ெறன்றும் அழியாதது.
அவரது ஆட்சி முடிவில்லாதது.

27 ேதவன் ஜனங்களுக்கு உதவிெசய்து
காப்பாற்றுகிறார்.
ேதவன் பரேலாகத்திலும் பூமியிலும்

அற்புதங்கைளச் ெசய்கிறார்.
ஆண்டவர் தானிேயைலச் சிங்கங்களிடமிருந்து
காப்பாற்றினார்.

28 எனேவ தானிேயல், தரியு ராஜாவாக இருந்த
காலத்திலும், ெபர்சியனாகிய ேகாேரசுைடய
ஆட்சியிலும் ெவற்றிகரமாக வாழ்ந்தான்.

நான்கு மிருங்கைளப் பற்றிய தானிேயலின் கனவு

பாபிேலானின் ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சாரின்
ஆட்சியின் முதல் ஆண்டில் தானிேயல் ஒரு
கனவு கண்டான். தானிேயல் தனது

படுக்ைகயில் படுத்திருந்தேபாது இந்தச்
தரிசனங்கைளக் கண்டான். தானிேயல் தான் கண்ட
கனைவப்பற்றி எழுதினான். 2 தானிேயல்
ெசான்னான், “நான் தரிசனத்ைத இரவில் கண்ேடன்.
அந்தத் தரிசனத்தில் நான்கு திைசகளிலிருந்தும்
காற்றடித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அக்காற்றுகள்
கடைலக் ெகாந்தளிக்கச் ெசய்தது. 3 நான் நான்கு
ெபரிய மிருகங்கைளப் பார்த்ேதன். அைவ
ஒவ்ெவான்றும் இன்ெனான்றிலிருந்து ேவறுபட்டதாக
இருந்தது. அந்த நான்கு மிருகங்களும்
கடலிலிருந்து ெவளிேய வந்தன.

4 “முதல் மிருகம் ஒரு சிங்கத்ைதப்
ேபான்றிருந்தது. அதற்குக் கழுைகப்ேபான்று
சிறகுகளும் இருந்தன. நான் இந்த மிருகத்ைத
கவனித்ேதன். பிறகு அதன் சிறகுகள் பிடுங்கப்பட்டன.
அது தைரயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு
மனிதைனப்ேபான்று இரண்டு காலில் நின்றது. மனித
இருதயம் அதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.

5 “பிறகு நான் எனக்கு முன்னால் இரண்டவாது
மிருகத்ைதப் பார்த்ேதன். இந்த மிருகம் கரடிையப்
ேபான்றிருந்தது. அது ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து
நின்றது. அது தனது வாயின் பற்களுக்குள்ேள மூன்று
விலா எலும்புகைளக் கவ்விக்ெகாண்டிருந்தது.
‘எழுந்திரு, நீ விரும்புகிற எல்லா இைறச்சிையயும்
சாப்பிடு’ என்று அதற்குச் ெசால்லப்பட்டது.

6 “அதன் பிறகு நான் இன்ெனாரு மிருகத்ைதக்
கண்ேடன். இந்த மிருகம் ஒரு சிவிங்கிையப்
ேபான்றிருந்தது. அதன் முதுகின்ேமல் நான்கு
சிறகுகள் இருந்தன. அச்சிறகுகள் பறைவகளின்
சிறகுகைளப் ேபான்றிருந்தன. இந்த மிருகத்திற்கு
நான்கு தைலகள் இருந்தன. இதற்கு ஆட்சி ெசய்யும்
உரிைம ெகாடுக்கப்பட்டது.

7 “அதன் பிறகு இரவில் தரிசனத்தில் என் முன்பு
நான்காவது மிருகத்ைதக் கண்ேடன். இந்த மிருகம்
மிக பயங்கரமும், பலமும் உைடயதாக இருந்தது.
இது மிகப் பலமுைடயதாகத் ேதான்றியது. இதற்கு
ெபரிய இரும்புப் பற்கள் இருந்தன. இந்த மிருகம்
தன் இைரையப் பிடித்து ெநாறுக்கி தின்றது. இந்த

மிருகம் மிச்சமுள்ளவற்ைறக் காலால் மிதித்து
துைவத்தது. இந்த நாலாவது மிருகம் நான் பார்த்த
மற்ற மிருகங்கைளவிட ேவறுபட்டதாக இருந்தது.
இந்த மிருகத்திற்குப் பத்துக் ெகாம்புகள் இருந்தன.

8 “நான் அந்தக் ெகாம்புகைளப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். பிறகு
அக்ெகாம்புகளுக்கிைடயில் இன்ெனாரு ெகாம்பு
முைளத்தது. இது சிறிய ெகாம்பாக இருந்தது.
இச்சிறிய ெகாம்பில் மனித கண்கைளப்ேபான்று
கண்கள் இருந்தன. இச்சிறிய ெகாம்பில் வாயும்
இருந்தது. அந்த வாய் ேபசியது. சிறு ெகாம்பானது
மற்ற ெகாம்புகளில் மூன்ைறப் பிடுங்கியது.

நான்காவது விலங்கின் தீர்ப்பு
9 “நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
சிங்காசனங்கள் அவற்றின் இடத்தில்
ைவக்கப்பட்டன.
நீண்ட ஆயுசுள்ள ராஜா ஒருவர் அவரது

சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்.
அவரது ஆைடகள் மிகவும் ெவண்ைமயாக
இருந்தன.
அைவ பனிையப் ேபான்று ெவண்ைமயாக

இருந்தன.
அவரது தைல முடியும் ெவண்ைமயாக இருந்தது.
அது கம்பளிையப் ேபான்று ெவண்ைமயாக

இருந்தது.
அவரது சிங்காசனம் ெநருப்பினால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
அச்சிங்காசனத்தின் சக்கரங்கள் ஜுவாைலகளால்

ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
10 நீண்ட ஆயுசுள்ள அரசருக்கு முன்னால்
ஒரு ெநருப்பு ஆறு ஓடிக்ெகாண்டிருந்தது.
பல லட்சம் ேபர் அரசருக்குப் பணிவிைடச்
ெசய்தனர்.
அவருக்கு முன்னால் ேகாடா ேகாடிேபர்

நின்றார்கள்.
இது ெசயல்படத் துவங்கும் நீதிமன்றம்ேபால்,
புத்தகங்கெளல்லாம் திறந்துைவக்கப்பட்டிருந்தன.
11 “நான் பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்ேதன்.
ஏெனன்றால் சிறிய ெகாம்பு வீண்ெபருைம
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தது. நான்காவது மிருகம்
ெகால்லப்படும்வைர நான்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அதன் உடல்
அழிக்கப்பட்டு, அது எரிகின்ற ெநருப்பில் வீசி
எறியப்பட்டது. 12 மற்ற மிருகங்களின் அதிகாரமும்
ஆட்சியும் அவற்றிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டன. ஆனால்
அைவ குறிப்பிட்ட காலம்வைர வாழ
அனுமதிக்கப்பட்டன.

13 “இரவில் என் தரிசனத்தில் நான் பார்த்தேபாது
எனக்கு முன்னால் மனிதைனப்ேபால் காணப்பட்ட
ஒருவைரப் பார்த்ேதன். அவர் வானத்து
ேமகங்களின்ேமல் வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர்
நித்திய ஆயுசுள்ள அரசரிடம் வந்தார். அவர்கள்
அவைர அரசருக்கருகில் ெகாண்டு வந்தனர்.

14 “மனிதைனப்ேபான்று ேதாற்றமளித்த அவரிடம்
அதிகாரம், மகிைம, ஆட்சி உரிைம
ெகாடுக்கப்பட்டன. எல்லா ஜனங்களும் எல்லா
ெமாழிக்காரர்களும் அவைரத் ெதாழேவண்டும்.
அவரது ஆட்சி என்ெறன்றும் நிைலத்திருக்கும்.

தானிேயல் 6:27
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அவரது இராஜ்யம் என்ெறன்றும் ெதாடரும். இது
என்ைறக்கும் அழிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

நான்காவது மிருகத்ைதப் பற்றிய கனவின் விளக்கம்
15 “தானிேயலாகிய நான் குழம்பி
கவைலப்பட்ேடன். அத்தரிசனங்கள் என் மனதிற்குள்
ேபாய் என்ைனத் துன்புறுத்தியது. 16 நான் அங்ேக
நின்றுெகாண்டிருந்த ஒருவன் அருகில் ெசன்ேறன்.
இதன்ெபாருள் என்னெவன்று நான் அவனிடம்
ேகட்ேடன். அவன் இதன் ெபாருள் என்னெவன்று
எனக்கு விளக்கினான். 17 அவன் ெசான்னான்,
‘நான்கு மிருகங்களும் நான்கு இராஜ்யங்களாகும்.
இந்த நான்கு இராஜ்யங்களும் பூமியிலிருந்து
வந்திருக்கின்றன. 18 ஆனால் ேதவனுைடய விேசஷ
ஜனங்கள் இராஜ்யத்ைதப் ெபறுவார்கள். அவர்கள்
இந்த இராஜ்யத்ைத என்ெறன்றும்
ைவத்திருப்பார்கள்’ என்றான்.

19 “பிறகு, நான் நான்காவது மிருகம் எைதக்
குறிக்கும்? அதன் ெபாருள் என்ன? என்பைத
அறிந்துெகாள்ள விரும்பிேனன். அந்த நான்காவது
மிருகமானது மற்ற மிருகங்களிடமிருந்து
வித்தியாசமானது. இது மிகப் பயங்கரமானது.
இதற்கு இரும்புப் பல்லும் ெவண்கல நகங்களும்
இருந்தன. அது தன் இைரையப் பிடித்து ெநாறுக்கி
முழுைமயாகத் தின்றது. மற்றவர்கைள அது காலால்
மிதித்துத் துைவத்தது. 20 நான், நான்காவது
மிருகத்தின் தைலமீது முைளத்த பத்துக்
ெகாம்புகைளப்பற்றி அறிந்துெகாள்ள விரும்பிேனன்.
அதில் முைளத்த சிறிய ெகாம்ைபப்பற்றியும்
அறிந்துெகாள்ள விரும்பிேனன். அச்சிறிய ெகாம்பு
மற்ற பத்துக் ெகாம்புகளில் மூன்ைறப் பிடுங்கியது.
அச்சிறு ெகாம்பிற்கு மனிதக் கண்கள் இருந்தன.
அது ெதாடர்ந்து இறுமாப்பாய்ப் ேபசியது. மற்றக்
ெகாம்புகைள விடவும் இது குரூரமானதாகக்
காணப்பட்டது. 21 நான்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, இச்சிறு
ெகாம்பு ேதவனுைடய சிறப்பான ஜனங்களுக்கு
எதிராகச் சண்ைடயிடத் துவங்கியது. அக்ெகாம்பு
அவர்கைளக் ெகான்றது. 22 சிறு ெகாம்பானது,
ேதவனுைடய விேசஷமான ஜனங்கைள நித்திய
ஆயுசுள்ள ராஜா வந்து நியாயம்தீர்க்கும்வைர
ெகாைலெசய்துெகாண்டிருந்தது. நித்திய ஆயுசுள்ள
ராஜா சிறிய ெகாம்பிைன நியாயந்தீர்த்தார்.
இத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய விேசஷ ஜனங்களுக்கு
உதவியாக இருந்தது. அவர்கள் இராஜ்யத்ைதப்
ெபற்றனர்.

23 “அவன் இதைன என்னிடம் விளக்கினான்:
‘நான்காவது மிருகம் என்பது பூமியில் வரவிருக்கும்
நான்காவது இராஜ்யம். இது மற்ற
இராஜ்யங்கைளவிட ேவறுபட்டது. நான்காவது
இராஜ்யமானது உலகில் தன்ைனச் சுற்றியுள்ள
ஜனங்கள் அைனவைரயும் அழிக்கும். அது நடந்து
உலகில் தன்ைனச் சுற்றியுள்ள நாடுகைள மிதித்து
நசுக்கும். 24 இதில் பத்துக் ெகாம்புகள் என்பது
இந்த நான்காவது இராஜ்யத்தில் வரப்ேபாகும் பத்து
ராஜாக்கைளக் குறிக்கும். இந்தப் பத்து
ராஜாக்களும் ேபானபின்பு அடுத்த ராஜா வருவான்.
அவன் அவனுக்கு முன்பு ஆண்ட ராஜாக்கைளவிட
ேவறுபட்டவனாக இருப்பான். அவன் மற்ற

ராஜாக்களில் மூன்று ேபைரத் ேதாற்கடிப்பான். 25

இந்த விேசஷ ராஜா மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு
எதிராகப் ேபசுவான். அந்த ராஜா ேதவனுைடய
விேசஷ ஜனங்கைளக் காயப்படுத்தவும் ெகால்லவும்
ெசய்வான். அந்த ராஜா ஏற்ெகனேவ அைமக்கப்பட்ட
காலங்கைளயும் பிரமாணங்கைளயும் மாற்ற
முயல்வான். ேதவனுைடய விேசஷ ஜனங்கள்
மூன்றைர வருடங்களுக்கு அவன் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.

26 “‘ஆனாலும் என்ன நிகழும் என்பைத நியாய
சைப முடிவுெசய்யும். அந்த ராஜாவின் வல்லைம
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். அவனது இராஜ்யம்
முழுைமயாக முடிவைடயும். 27 பிறகு ேதவனுைடய
விேசஷ ஜனங்கள் இராஜ்யத்ைத ஆளுவார்கள்.
அவர்கள் பூமியிலுள்ள அைனத்து இராஜ்யங்கைளயும்
ஆள்வார்கள். இந்த இராஜ்யம் என்ெறன்றும்
இருக்கும். அவர்களுக்கு எல்லா இராஜ்யங்களில்
உள்ள ஜனங்களும் மதிப்பளித்து, ேசைவ
ெசய்வார்கள்.’

28 “அதுதான் கனவின் முடிவாகும், தானிேயலாகிய
நான் மிகவும் பயந்ேதன். எனது முகம் பயத்தால்
ெவளுத்துப்ேபானது. நான் கண்டவற்ைறயும்,
ேகட்டவற்ைறயும் பற்றி மற்ற ஜனங்களிடம்
ெசால்லவில்ைல” என்றான்.

ெசம்மறியாட்டுக்கடா மற்றும் ெவள்ளாடு பற்றிய
தானிேயலின் கனவு

ெபல்ஷாத்சாரின் மூன்றாம் ஆட்சியாண்டில்
நான் இந்தத் தரிசனத்ைதப் பார்த்ேதன்.
இது முதலில் காண்பிக்கப்பட்ட

தரிசனத்திற்குப் பிறகு உள்ளது. 2 இந்த
தரிசனத்தில் நான் சூசான் என்ற நகரத்தில்
இருந்ேதன். சூசான் என்பது ஏலாம் என்னும்
மாநிலத்தின் தைலநகரம். நான் ஊலாய் ஆற்றின்
கைரயில் நின்றுெகாண்டிருந்ேதன். 3 நான்
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்ேதன். ஒரு
ெசம்மறியாட்டுக்கடா ஊலாய் ஆற்றின் கைரயில்
நிற்பைத நான் பார்த்ேதன். அந்த ஆட்டுக்கடாவிற்கு
இரண்டு நீண்ட ெகாம்புகள் இருந்தன. ஒன்று
இன்ெனான்ைறவிட நீளமானது. ஒரு ெகாம்பு
இன்ெனான்ைறவிட பின்னாலிருந்தது. 4 அந்த
ெசம்மறியாட்டுக்கடா தனது ெகாம்புகேளாடு
பாய்ந்தைதப் பார்த்ேதன். அந்த ஆட்டுக் கடா
ேமற்கிலும் வடக்கிலும் ெதற்கிலுமாக ஓடியைத நான்
கவனித்ேதன். எந்த மிருகத்தினாலும் இதைனத்
தடுக்க முடியவில்ைல. மற்ற மிருகங்கைள எவராலும்
காப்பாற்ற முடியவில்ைல. அந்த ஆட்டுக்கடாவால்
தன் விருப்பம்ேபால் ெசய்ய முடிந்தது. எனேவ
ஆட்டுக்கடா வல்லைம ெபற்றது.

5 நான் ெசம்மறியாட்டுக்கடாைவப்பற்றி
நிைனத்ேதன். நான்
நிைனத்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது ேமற்கிலிருந்து
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா வருவைதப் பார்த்ேதன்.
ெவள்ளாட்டுக்கடாவிற்கு எளிதில் பார்க்கும்
வைகயில் ஒரு ெபரிய ெகாம்பு இருந்தது. அந்த
ெவள்ளாடு பூமி முழுவதும் ஓடியது. இந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாவின் கால்கள்
தைரயில்படேவயில்ைல.
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6 அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா 2 ெகாம்புகைளயுைடய
ெசம்மறியாட்டுக்கடாவிடம் வந்தது. இந்த
ஆட்டுகடாதான் நான் ஊலாய் ஆற்றின் கைரயில்
பார்த்தது. ெவள்ளாட்டுக் கடா ேகாபமாக இருந்தது.
இது ெசம்மறி ஆட்டுக்கடாைவ ேநாக்கி ஓடியது. 7

ெவள்ளாட்டுக்கடா ேகாபமாக இருந்தது. இது
ெசம்மறியாட்டுக்கடாவின் இரண்டு ெகாம்புகைளயும்
ஒடித்தது. ெசம்மறியாட்டுக்கடாவால் ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவத் தடுக்கமுடியவில்ைல. ெவள்ளாட்டுக்கடா,
ெசம்மறியாட்டுக்கடாைவத் தைரயில் வீழ்த்தியது.
பிறகு ெவள்ளாட்டுக்கடா
ெசம்மறியாட்டுக்கடாவின்ேமல் மிதித்தது.
ெவள்ளாட்டுக் கடாவிடமிருந்து
ெசம்மறியாட்டுக்கடாைவக் காப்பாற்ற அங்ேக
யாருமில்ைல.

8 எனேவ ெவள்ளாட்டுக்கடா மிகவும் வல்லைம
ெபற்றது. ஆனால் அது வல்லைம உைடயதாக
இருக்கும்ேபாேத அதன் ஒரு ெபரிய ெகாம்பு
உைடந்தது. அந்த ஒரு ெகாம்பிருந்த இடத்தில்
நான்கு ெகாம்புகள் வளர்ந்தன. அந்த நான்கு
ெகாம்புகளும் எளிதில் பார்க்கும்படியாக இருந்தன.
அந்த நான்கு ெகாம்புகளும் நான்கு ெவவ்ேவறு
திைசகைளயும் பார்ப்பதாக இருந்தன.

9 பிறகு நான்கு ெகாம்புகளில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு
சிறியக் ெகாம்பு முைளத்தது. அந்தச் சிறியக் ெகாம்பு
வளர்ந்து ெபரிய ெகாம்பாக மாறியது. இது ெதன்
கிழக்ைக ேநாக்கி வளர்ந்தது. இது அழகான
ேதசத்ைத ேநாக்கி வளர்ந்தது. 10 அந்தச் சிறியக்
ெகாம்பு மிகப் ெபரியதாயிற்று. அது வானத்ைத
ெதாடும்வைர வளர்ந்தது. இந்த சிறியக் ெகாம்பு
வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் சிலவற்ைறயும்
தைரயிேல வீழ்த்தியது. இது அந்த நட்சத்திரங்கள்
மீது மிதித்து நடந்தது. 11 அந்தச் சிறியக் ெகாம்பு
மிகவும் வல்லைம உைடயதாகியது. பிறகு இது
நட்சத்திரங்கைள ஆள்பவருக்கு (ேதவன்) எதிராகத்
திரும்பியது. இந்த சிறியக் ெகாம்பு ஆளுபவருக்கு
(ேதவன்) அளிக்கப்படும் தினப்பலிையத் தடுத்தது.
ஆளுபவைர ெதாழுவதற்கு ஜனங்கள் கூடும் இடம்
இடித்துத் தள்ளப்பட்டது. 12 சிறியக் ெகாம்பு பாவம்
ெசய்து தினப்பலிைய நிறுத்தியது. இது சத்தியத்ைத
தைரயிேல வீசியது. சிறியக் ெகாம்பு இவற்ைறச்
ெசய்து ெவற்றிகரமாக விளங்கியது.

13 பிறகு நான் பரிசுத்தமான ஒருவர் ேபசுவைதக்
ேகட்ேடன். பிறகு இன்ெனாரு பரிசுத்தமானவர்
முதலாமவருக்குப் பதில் ெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.
முதலாம் பரிசுத்தமானவர்: “இந்தத் தரிசனமானது
தினபலி எவ்வாறு ஆகும் என்பைதக் காட்டுகிறது.
இது அழிவுக்குண்டான பயங்கரமான பாவத்ைதப்
பற்றியது. இது, ஆளுபவைர ெதாழுதுெகாள்ளும்
இடத்ைத அழித்தால் என்ன ஏற்படும் என்பைதயும்
காட்டுகிறது. அந்த ஜனங்கள் அந்த இடம்
முழுவைதயும், அந்த நட்சத்திரங்கைளயும்
மிதிக்கும்ேபாது என்ன நிகழும் என்பைதயும் இது
காட்டுகிறது. ஆனால் இைவெயல்லாம் இன்னும்
எவ்வளவு காலம் நடக்கும்?” என்றார்.

14 இன்ெனாரு பரிசுத்தமானவர்: “இது 2,300
நாட்களுக்கு நடக்கும் பிறகு பரிசுத்தமான
இடமானது சுத்திகரிக்கப்படும்” என்றார்.

தானிேயலிடம் தரிசனம் விளக்கப்படுகிறது
15 தானிேயலாகிய நான், இந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்த்ேதன். இதன் ெபாருள் என்னெவன்று
புரிந்துெகாள்ள முயன்ேறன். நான் தரிசனத்ைதப்
பற்றி நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றியவர் திடீெரன்று என்
முன் எழுந்து நின்றார். 16 பிறகு நான் மனிதனின்
குரைலக் ேகட்ேடன். இந்தக் குரல் ஊலாய்
ஆற்றுக்கு ேமலிருந்து வந்தது. இந்தக் குரல்,
“காபிரிேயேல, இந்த மனிதனிடம் தரிசனத்ைத
விளக்கு” என்றது.

17 எனேவ மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றிய
காபிரிேயல் ேதவதூதன், என்னிடம் வந்தான். நான்
மிகவும் பயந்து தைரயில் விழுந்ேதன். ஆனால்
காபிரிேயல் என்னிடம், “மனிதேன, இந்த
தரிசனமானது முடிவு காலத்ைதக் குறித்தது”
என்றான்.

18 காபிரிேயல் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நான்
தைரயில் விழுந்து தூங்கிவிட்ேடன். அது ஆழ்ந்த
உறக்கம். பிறகு காபிரிேயல் என்ைனத் ெதாட்டு
நிற்கும்படியாகத் தூக்கிவிட்டான். 19 காபிரிேயல்,
“இப்ெபாழுது, நான் தரிசனம் பற்றி விளக்குேவன்.
வருங்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பைத நான்
ெசால்ேவன். உனது தரிசனம் காலத்தின்
முடிைவப்பற்றியது.

20 “நீ இரண்டு ெகாம்புள்ள
ெசம்மறியாட்டுக்கடாைவப் பார்த்தாய்.
அக்ெகாம்புகள் ேமதியா, ெபர்சியா எனும்
ேதசங்களாகும். 21 ெவள்ளாட்டுக்கடா கிேரக்க
ேதசத்தின் ராஜா. இரண்டு கண்களுக்கு மத்தியில்
முைளத்த ெகாம்பானது முதல் ராஜாவாகும். 22

அந்தக் ெகாம்பு உைடந்தது. அந்த இடத்தில் நான்கு
ெகாம்புகள் முைளத்தன. அந்த நான்கு ெகாம்புகளும்
நான்கு இராஜ்யங்களாகும். அந்த நான்கு
இராஜ்யங்களும் முதல் ராஜாவின் ேதசத்திலிருந்து
வரும். ஆனால் அந்த நான்கு ேதசங்களும் முதல்
ராஜாைவப் ேபான்று அவ்வளவு பலமுைடயதாக
இல்ைல.

23 “அந்த இராஜ்யங்களுக்கு முடிவு
ெநருங்கும்ேபாது, அங்கு ைதரியமும் ெகாடுைமயும்
வாய்ந்த ஒரு ராஜா ேதான்றுவான். இந்த ராஜா
மிகவும் தந்திரசாலியாக இருப்பான். ஏராளமாக
ேமலும், ேமலும் ஜனங்கள் பாவம் ெசய்யும்ேபாது இது
நிகழும். 24 இந்த ராஜா மிகவும்
வல்லைமயுைடயவனாக இருப்பான். ஆனால் இந்த
வல்லைம இவனிடத்திலிருந்து வருவதாக
இருக்காது. இந்த ராஜா பயங்கரமான அழிவுக்குக்
காரணமாக இருப்பான். அவன் ெசய்கிற
எல்லாவற்றிலும் ெவற்றிகரமாக விளங்குவான். அவன்
வல்லைமமிக்க ஜனங்கைளயும் ேதவனுைடய விேசஷ
ஜனங்கைளயும் அழிப்பான்.

25 “இந்த ராஜா மிகவும் உபாயமும் தந்திரமும்
உைடயவனாக இருப்பான். அவன் ெவற்றி
ெபறுவதற்காகத் தனது ஞானத்ைதயும்,
ெபாய்கைளயும் பயன்படுத்துவான். அவன் தன்ைன
மிகவும் முக்கியமானவன் என்று நிைனப்பான். அவன்
பல ஜனங்கைள அவர்கள் எதிர்பார்திராத ேநரத்தில்
அழிப்பான். அவன் அதிபதிகளுக்ெகல்லாம்
அதிபதியானவேராடு (ேதவன்) ேபாரிட முயற்சி
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ெசய்வான். ஆனால் ெகாடுைமயான ராஜாவின்
வல்லைம அழிக்கப்படும். அவைன அழிக்கப்ேபாவது
மனிதக் ைககளாக இருக்காது.

26 “அந்தக் காலங்கைளப்பற்றிய தரிசனமும் நான்
ெசான்னைவயும் உண்ைமயானைவ. ஆனால்
தரிசனத்ைத நீ முத்திைரயிட்டு ைவ. அதற்கு
இன்னும் அேநக காலம் ஆகும்.” என்றான்.

27 தானிேயலாகிய நான் மிகவும்
பலவீனனாகிவிட்ேடன். அந்தத் தரிசனத்திற்குப்
பிறகு பல நாட்கள் நான் ேநாயுற்ேறன். பிறகு நான்
எழுந்து ராஜாவுக்காக ேவைல ெசய்யப்ேபாேனன்.
ஆனால் நான் அந்தத் தரிசனத்தால்
கலங்கிக்ெகாண்டிருந்ேதன். தரிசனத்தின் ெபாருள்
என்னெவன்று நான் புரியாமல் இருந்ேதன்.

தானிேயலின் ெஜபம்

தரியு ராஜாவாகிய முதலாம் ஆண்டில் இைவ
நிகழ்ந்தன. தரியு அகாஸ்ேவரு என்னும்
ெபயருைடயவனின் குமாரன். தரியு ேமதிய

குலத்ைத ேசர்ந்தவன். அவன் பாபிேலானின்
ராஜாவானான். 2 தரியு ராஜாவாக இருந்த முதலாம்
ஆண்டில் தானிேயலான நான், சில புத்தகங்கைள
வாசித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அப்புத்தகங்களில்,
கர்த்தர் எேரமியா தீரிக்கதரிசியிடம் எருசேலம்
மீண்டும் கட்டப்படுவதற்கு முன் எத்தைன வருடங்கள்
கடந்து ெசல்லும் என்று ெசால்லியிருந்தைத நான்
பார்த்ேதன். கர்த்தர் 70 ஆண்டுகள் கடந்து ெசல்லும்
என்று கூறினார்.

3 பிறகு நான் என் ேதவனாகிய ஆண்டவரிடம்
திரும்பி, ெஜபம் ெசய்து உதவி ெசய்யுமாறு அவரிடம்
ேவண்டிேனன். நான் எந்த உணைவயும்
உண்ணவில்ைல. நான் துக்கத்ைதக் காட்டும்
ஆைடைய அணிந்ேதன். நான் என் தைலயில்
புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேடன்.

4 நான் என் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் ெஜபித்ேதன்.
நான் எனது எல்லாப் பாவங்கைளயும் அவரிடம்
ெசான்ேனன்.
நான், “கர்த்தாேவ, நீர் மகத்துவமும் பயங்கரமும்
வாய்ந்த ேதவன். நீர் உம்மிடம் அன்பு ெசய்கிற
ஜனங்களிடம் உமது அன்பும் கருைணயும் உள்ள
உடன்படிக்ைகையக் கைடப்பிடிக்கிறீர். உமது
கற்பைனகளுக்கு அடிபணிகிறவர்களுக்கு உமது
உடன்படிக்ைகையக் காப்பாற்றுகிறீர்.
5 “ஆனால் கர்த்தாேவ, நாங்கள் பாவம்
ெசய்திருக்கிேறாம். நாங்கள் தவறு
ெசய்திருக்கிேறாம். நாங்கள் உமக்கு எதிராகத்
திரும்பிேனாம். நாங்கள் உமது கற்பைனகைளயும்
சரியான நியாயங்கைளயும் விட்டு விலகிப்ேபாேனாம்.
6 நாங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் காது ெகாடுத்து
கவனிக்கவில்ைல. அவர்கள் உமது ஊழியர்கள்.
தீர்க்கதரிசிகள் உமக்காகப் ேபசினார்கள். அவர்கள்
எங்கள் ராஜாக்களிடமும், எங்கள்
தைலவர்களிடமும், எங்கள் தந்ைதகளிடமும்
ேபசினார்கள். அவர்கள் இஸ்ரேவலிலுள்ள எல்லா
ஜனங்களிடமும் ேபசினார்கள். ஆனால் நாங்கள்
அத்தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னவற்ைறக்
கவனிக்கவில்ைல.
7 “கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர். நீதி உமக்ேக உரியது.
ஆனால் இன்று ெவட்கக்ேகடு எங்களுக்கு
உரியதாயிற்று. யூதா மற்றும் எருசேலமிலுள்ள

ஜனங்களுக்கு அவமானம் உரியதாயிற்று. அவமானம்
இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
உமக்கு அருகிேல உள்ள ஜனங்களுக்கும் உமக்குத்
ெதாைலவிேல உள்ள ஜனங்களுக்கும் உரியதாயிற்று.
கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கைள நீர் பலேதசங்களில்
சிதறடித்தீர். அத்ேதசங்களிலுள்ள இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அவமானப்படுவார்களாக. கர்த்தாேவ,
அவர்கள் உமக்கு எதிராகச் ெசய்த அைனத்து
ேகடுகளுக்கும் அவமானப்படுவார்களாக.
8 “கர்த்தாேவ, நாங்கள் எல்ேலாரும்
அவமானப்படேவண்டும். எங்களது எல்லா
ராஜாக்களும் தைலவர்களும்
அவமானப்படேவண்டும். எங்கள் முற்பிதாக்களும்
அவமானப்படேவண்டும். ஏெனன்றால், நாங்கள்
உமக்கு எதிராகப் பாவங்கள் ெசய்ேதாம்.
9 “ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் தயவுைடயவர் நீர்
ஜனங்கள் ெசய்த தீைமகைள மன்னித்துவிடுகிறீர்.
நாங்கள் உண்ைமயில் உமக்கு எதிராகத்
திரும்பிேனாம். 10 நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருக்கு அடிபணியவில்ைல. கர்த்தர் தமது
ஊழியர்களாகிய தீர்க்கதரிசிகைள அனுப்பி
எங்களுக்குச் சட்டங்கைளக் ெகாடுத்தார். ஆனால்
நாங்கள் அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. 11

இஸ்ரேவலில் உள்ள எந்த ஜனங்களும் உமது
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. அவர்கள்
அைனவரும் திரும்பிவிட்டனர். அவர்கள் உமக்குக்
கீழ்ப்படியவில்ைல. ேமாேசயின் சட்டத்தில்
சாபங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. (ேமாேச ேதவனுைடய
ஊழியன்). அச்சாபங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும்
சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய
தண்டைனையப் பற்றிக் கூறுகிறது. அைவெயல்லாம்
எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஏெனன்றால்
நாங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்.
12 “ேதவன், எங்களுக்கும் எங்கள் தைலவர்களுக்கும்
இைவ ஏற்படும் என்று ெசான்னார். அவர் அைவ
எங்களுக்கு ஏற்படும்படிச் ெசய்தார். அவர்,
எங்களுக்குப் பயங்கரமானைவ ஏற்படும்படிச்
ெசய்தார். எருசேலம் துன்பப்பட்டது ேபான்று
ேவெறந்த நகரமும் துன்பப்பட்டதில்ைல. 13 அந்தப்
பயங்கரமானைவ எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டன.
ேமாேசயின் சட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தபடிேய
இைவ நிகழ்ந்தன. ஆனால் நாங்கள் இன்னும்
கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்கவில்ைல. நாங்கள்
இன்னும் பாவம் ெசய்வைத நிறுத்தவில்ைல.
கர்த்தாேவ நாங்கள் உமது சத்தியத்தில் கவனம்
ெசலுத்தவில்ைல. 14 கர்த்தர் எங்களுக்காகப்
பயங்கரமானவற்ைறத் தயார் ெசய்து
ைவத்திருந்தார். அைவ எங்களுக்கு ஏற்படும்படி அவர்
ெசய்தார். கர்த்தர் இதைனச் ெசய்தார். ஏெனன்றால்
அவர் ெசய்கிற எல்லாவற்றிலும் நியாயமாக
இருந்தார். ஆனால் நாங்கள் இன்னும் அவருக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருந்திருக்கிேறாம்.
15 “கர்த்தாேவ, எங்கள் ேதவேன, உமது
வல்லைமையப் பயன்படுத்தி எங்கைள
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தீர். நாங்கள்
உமது ஜனங்கள். இதன் மூலம் இன்றும் நீர்
புகழ்ெபற்று விளங்குகிறீர். கர்த்தாேவ நாங்கள் பாவம்
ெசய்திருக்கிேறாம். நாங்கள் பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசய்திருக்கிேறாம். 16 கர்த்தாேவ, எருசேலம் மீது

தானிேயல் 9:16

937



10

ெகாண்ட ேகாபத்ைத நிறுத்தும். எருசேலம் உமது
பரிசுத்தமான மைலயின் மீது இருக்கிறது. நீர்
சரியானவற்ைறேய ெசய்கிறீர். எனேவ எருசேலம்
மீதுள்ள ேகாபத்ைத நிறுத்தும். எங்கைளச்
சுற்றியுள்ள ஜனங்கள் எங்கைள அவமதிக்கிறார்கள்.
அவர்கள் உமது ஜனங்கைளக் ேகலி ெசய்கிறார்கள்.
ஏெனன்றால் நாங்களும் எங்கள் முற்பிதாக்களும்
உமக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதாம்.
17 “இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ, எனது ெஜபத்ைதக்
ேகளும். நான் உமது ஊழியன். உதவிக்கான
என்னுைடய ெஜபத்ைதக் ேகளும். உமது
பரிசுத்தமான இடத்திற்கு நன்ைமையச் ெசய்யும்.
அந்தக் கட்டிடம் அழிக்கப்பட்டது. ஆனாலும்
ஆண்டவேர, உமது பரிசுத்தமான இடத்தினிமித்தம்
இந்நன்ைமையச் ெசய்யும். 18 என் ேதவேன,
என்ைனக் கவனித்துக் ேகளும்! உமது கண்கைளத்
திறந்து, எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ெகாடூரங்கைளப்
பாரும். உமது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட
நகரத்திற்கு என்ன ேநரிட்டது என்று பாரும்! நாங்கள்
நல்ல ஜனங்கள் என்று நான் ெசால்லவில்ைல.
அதற்காகத்தான் நான் இவற்ைறெயல்லாம்
ேகட்கவில்ைல. நான் இவற்ைறக் ேகட்கிேறன்.
ஏெனன்றால் நான் உமது இரக்கத்ைத அறிேவன். 19

கர்த்தாேவ, என்ைனக் கவனித்துக் ேகளும்.
கர்த்தாேவ எங்கைள மன்னியும். கர்த்தாேவ
கவனித்து, ஏதாவது ெசய்யும்.
காத்திருக்கேவண்டாம். இப்ெபாழுது ஏதாவது
ெசய்யும். இதைன உமது மகிைமக்காகச் ெசய்யும்.
என் ேதவேன, இப்ெபாழுது உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுகிற உமது நகரத்துக்காகவும், உமது
ஜனங்களுக்காகவும் ஏதாவது ெசய்யும்” என்ேறன்.

70 வாரங்கள் பற்றிய தரிசனம்
20 நான் எனது ெஜபத்தில் ேதவனிடம் இவற்ைறச்
ெசான்ேனன். நான் எனது பாவங்கைளப் பற்றியும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பாவங்கைளப் பற்றியும்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். நான் ேதவனுைடய
பரிசுத்தமான மைலக்காக
ெஜபித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். 21 நான்
ெஜபித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, காபிரிேயல் என்ற
தூதன் என்னிடம் வந்தான். காபிரிேயல் நான்
தரிசனத்தில் பார்த்த மனிதன். காபிரிேயல்
விைரவாக என்னிடம் பறந்துவந்தான். அவன்
மாைலப் பலி ேநரத்தில் வந்தான். 22 காபிரிேயல்,
நான் அறிய விரும்பியவற்ைற நான் புரிந்துெகாள்ள
உதவினான். காபிரிேயல் என்னிடம், “தானிேயேல,
நான் உனக்கு ஞானத்ைதயும், அறிைவயும் ெகாடுக்க
வந்திருக்கிேறன். 23 நீ முதலில் ெஜபிக்க
ஆரம்பித்தேபாேத எனக்குக் கட்டைள
ெகாடுக்கப்பட்டது. நான் உன்னிடம் ெசால்ல
வந்ேதன். ேதவன் உன்ைன மிகவும் ேநசிக்கிறார்.
இந்தக் கட்டைளைய நீ புரிந்துெகாள்வாய். நீ
இந்தத் தரிசனத்ைதப் புரிந்துெகாள்வாய்.

24 “ேதவன் 70 வாரங்கைள உனது ஜனங்களுக்கும்
உனது பரிசுத்தமான நகரத்திற்கும் அனுமதித்தார்.
தீைமகள் ெசய்வைத நிறுத்துவதற்கும், பாவங்கள்
ெசய்வைத நிறுத்துவதற்கும், ஜனங்கைளச்
சுத்தப்படுத்துவதற்கும், என்ெறன்றும்
நிைலத்திருக்கிற நன்ைமையக் ெகாண்டு

வருவதற்கும், தரிசனங்கைளயும்,
தீர்க்கதரிசிகைளயும் முத்திைரயிடுவதற்கும்,
மிகப்பரிசுத்தமான இடத்ைத அர்ப்பணிப்பதற்கும்
இந்த 70 வாரங்கள் நியமிக்கப்பட்டன.

25 “தானிேயேல, இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள்.
இவற்ைறப் புரிந்துெகாள், எருசேலைமத் திரும்ப
எடுப்பித்துக் கட்டுவதற்கான கட்டைள
தரப்பட்டதுமுதல் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ராஜா
வரும்வைர ஏழு வாரங்களாகும். எருசேலம் மீண்டும்
கட்டப்பட்டு கூட்டம் கூடுவதற்கான இடங்கள்
ஏற்படுத்தப்படும். பாதுகாப்பிற்காக நகரத்ைதச் சுற்றி
ஒரு பள்ளம் ேதாண்டப்படும். எருசேலமானது 62
வாரங்களில் கட்டப்படும். ஆனால் அந்ேநரத்தில்
அேநக துன்பங்கள் ேநரிடும். 26 62 வாரங்கள்
ெசன்றபிறகு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நபர்
ெகால்லப்படுவான். அவன் ேபாய்விடுவான். பிறகு
வருங்காலத் தைலவனின் ஜனங்கள் நகரத்ைதயும்
பரிசுத்தமான இடத்ைதயும் அழிப்பார்கள்.
அம்முடிவானது ெவள்ளத்ைதப்ேபான்று வரும்.
ேபாரானது முடிவுவைர ெதாடரும். அந்த இடம்
முழுைமயாக அழிக்கப்படேவண்டும் என்று ேதவன்
கட்டைள ெகாடுத்திருக்கிறார்.

27 “பிறகு, வருங்கால ராஜா பல ஜனங்கேளாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வான். அந்த ஒப்பந்தம் ஒரு
வாரத்திற்கு நீடிக்கும். அைர வாரத்திற்குப் பலிகளும்
காணிக்ைககளும் நிறுத்தப்படும். பாழாக்குகிறவன்
வருவான். அவன் பயங்கரங்கைளயும், அழிவுக்குரியக்
காரியங்கைளயும் ெசய்வான். ஆனால் ேதவன், அந்த
பாழாக்குகிறவன் முழுைமயாக அழிக்கப்படேவண்டும்
என்று கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்” என்றான்.

இெதக்ேகல் நதிக்கைரயில் தானிேயலின் தரிசனம்

ேகாேரசு ெபர்சியாவின் ராஜா. ேகாேரசின்
மூன்றாவது ஆட்சியாண்டில், தானிேயல்
இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாண்டான்.

(தானிேயலின் இன்ெனாரு ெபயர்
ெபல்ெதஷாத்சார்). இைவ உண்ைமயானைவ,
ஆனால் இைவ புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமானது.
ஆனால் தானிேயல் இவற்ைறப் புரிந்துெகாண்டான்.
இைவெயல்லாம் அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தில்
விளக்கப்பட்டது.

2 தானிேயல் ெசால்கிறதாவது, “அந்தக்
காலத்தில், தானிேயலாகிய நான் மூன்று
வாரங்களுக்குத் துக்கமாக இருந்ேதன். 3 அந்த
மூன்று வாரங்களில் நான் எவ்வித ருசிகரமான
உணைவயும் உண்ணவில்ைல. நான் எவ்வித
இைறச்சிையயும் உண்ணவில்ைல. நான் எவ்வித
திராட்ைசரசத்ைதயும் குடிக்கவில்ைல. நான் என்
தைலயில் எவ்வித எண்ெணையயும் தடவவில்ைல.
நான் இவ்விதச் ெசயல்கள் எவற்ைறயும் மூன்று
வாரங்களுக்குச் ெசய்யவில்ைல.”

4 அந்த ஆண்டின் முதல் மாதத்தின் 28வது நாளில்
நான் இெதக்ேகல் நதிக்கைரயில் நின்று
ெகாண்டிருந்ேதன். 5 நான் அங்ேக நின்று
ெகாண்டிருந்தேபாது, ஏறிட்டுப் பார்த்ேதன். எனக்கு
முன்னால் ஒருவர் நின்று ெகாண்டிருந்தார். அவர்
ெமல்லிய சணல் ஆைட அணிந்திருந்தார். அவரது
இடுப்பில் சுத்தமான தங்கக் கச்ைசையக்
கட்டியிருந்தார். 6 அவரது உடலானது ஒளிவீசும்

தானிேயல் 9:17
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மிருதுவான கல்ைலப் ேபான்றிருந்தது. அவரது முகம்
மின்னைலப்ேபான்று ஒளி வீசியது. அவரது கண்கள்
தீயின் நாவுகள் ேபான்றிருந்தன. அவரது ைககளும்
கால்களும் துலக்கப்பட்ட ெவண்கலம் ேபான்று
இருந்தது. அவரது குரலானது ஜனங்கள் கூட்டத்தின்
ஆரவாரம்ேபால் இருந்தது.

7 தானிேயலாகிய நான் ஒருவன் மட்டும்தான்
அந்தத் தரிசனத்ைதப் பார்த்ேதன். என்ேனாடு
இருந்த மனிதர்கள் அந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்க்கவில்ைல. ஆனாலும் அவர்கள் பயந்தார்கள்.
அவர்கள் அவ்வளவாகப் பயந்ததால் ஓடி ஒளிந்து
ெகாண்டனர். 8 எனேவ நான் தனியாக
விடப்பட்ேடன். நான் இந்தத் தரிசனத்ைதப்
பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். இது எனக்கு
அச்சமூட்டியது. நான் என் பலத்ைத இழந்ேதன்.
எனது முகம் ெசத்தவனின் முகத்ைதப்ேபான்று
ெவளுத்தது. நான் உதவியற்றவன் ஆேனன். 9 பிறகு
நான் தரிசனத்தில் அம்மனிதன் ேபசுவைதக்
ேகட்ேடன். அவரது குரைலக் ேகட்டதும் நான்
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் விழுந்ேதன். நான் முகம் குப்புற
தைரயில் விழுந்து கிடந்ேதன்.

10 பிறகு ஒரு ைக என்ைனத் ெதாட்டது. அது
நடந்ததும் என் முழங்கால்களும், என்
உள்ளங்ைககளும் தைரைய ஊன்றியிருக்க
என்ைனத் தூக்கியது. நான் மிகவும் பயந்து
நடுங்கிேனன். 11 தரிசனத்தில் அம்மனிதன்
என்னிடம் ெசான்னான், “தானிேயேல, ேதவன்
உன்ைன மிகவும் ேநசிக்கிறார். நான் உன்னிடம்
ேபசும் வார்த்ைதகைள மிகவும் கவனமாகச்
சிந்தைன ெசய் எழுந்து நில், நான் உன்னிடம்
அனுப்பப்பட்டிருக்கிேறன்.” அவன் இைதச்
ெசான்னதும் நான் எழுந்து நின்ேறன். நான் இன்னும்
நடுங்கிக் ெகாண்டிருந்ேதன். ஏெனன்றால் நான்
பயந்ேதன். 12 பிறகு அந்த மனிதன் தரிசனத்தில்
மீண்டும் ேபசத்ெதாடங்கினான். அவன், “தானிேயேல,
பயப்படாேத. முதல் நாளிேலேய நீ ஞானம்ெபற
முடிவுச் ெசய்தாய். ேதவனுக்கு முன்னால் பணிவாக
இருக்க முடிவுெசய்தாய். அவர் உனது ெஜபங்கைளக்
ேகட்டிருக்கிறார். நான் உன்னிடம் வந்ேதன்.
ஏெனன்றால் நீ ெஜபம் ெசய்திருக்கிறாய். 13 ஆனால்
ெபர்சியாவின் அதிபதி (சாத்தானின் தூதன்)
இருபத்ெதாரு நாள் எனக்கு எதிராக ேபாரிட்டு
எனக்குத் ெதாந்தரவு ெகாடுத்தான். பிறகு
முக்கியமான ேதவ தூதர்களில் ஒருவனான
மிகாேவல் உதவி ெசய்ய என்னிடம் வந்தான்.
ஏெனன்றால் நான் ஒருவன்தான் அங்கு ெபர்சியா
ராஜாவிடமிருந்து வரமுடியாமல் இருந்ேதன். 14

இப்ெபாழுதும் தானிேயேல, உன்னிடம்
வருங்காலத்தில் உன் ஜனங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்
என்று ெசால்ல நான் உன்னிடம் வந்திருக்கிேறன்.
தரிசனமானது நிைறேவற இன்னும் நாளாகும்”
என்றான்.

15 அவன் என்ேனாடு இதைனப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது என் முகம் தைரையத்
ெதாடும்படி நான் தைல கவிழ்ந்து குனிந்ேதன்.
என்னால் ேபச முடியவில்ைல. 16 பிறகு
மனிதைனப்ேபான்று ேதாற்றமளித்த ஒருவன் என்
உதடுகைளத் ெதாட்டான். நான் வாையத்திறந்து
ேபச ஆரம்பித்ேதன். எனக்கு முன்னால் நின்று
ெகாண்டிருந்தவனிடம் நான், “ஐயா, நான்

கலக்கமைடந்ேதன், பயப்படுகிேறன். ஏெனன்றால்,
நான் பார்த்த தரிசனம் இத்தைகயது. நான்
உதவியற்றவனாக உணருகிேறன். 17 ஐயா, நான்
உமது ஊழியனான தானிேயல். நான் உம்ேமாடு
எப்படிப் ேபசமுடியும்? எனது பலம் ேபாய்விட்டது.
எனக்கு மூச்சுவிடேவ கடினமாக இருக்கிறது”
என்ேறன்.

18 மனிதைனப் ேபான்று ேதாற்றமளித்தவன்
என்ைன மீண்டும் ெதாட்டான். அவன் என்ைனத்
ெதாட்ட பின் நான் திடமாக உணர்ந்ேதன். 19 பிறகு
அவன் என்னிடம், “தானிேயேல, பயப்படாேத ேதவன்
உன்ைன மிகவும் ேநசிக்கிறார். சமாதானம்
உன்னுடன் இருப்பதாக. இப்ேபாதும் திடங்ெகாள்”
என்றான்.
அவன் என்ேனாடு ேபசியேபாது நான்
பலமைடந்ேதன். பிறகு நான் “ஐயா, நீர் எனக்குப்
பலத்ைதக் ெகாடுத்தீர். இப்ெபாழுது நீர் ேபசலாம்”
என்ேறன்.

20 அவன், என்னிடம், தானிேயேல, நான்
உன்னிடம் எதற்காக வந்ேதன் என்று உனக்குத்
ெதரியுமா? நான் ெபர்சியா அதிபதிக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிட விைரவில் திரும்பிப் ேபாகேவண்டும்.
நான் ேபாகும்ேபாது, கிேரக்க அதிபதி வருவான். 21

ஆனால் தானிேயேல, நான் ேபாகும்முன்,
சத்தியமாகிய புத்தகத்திேல என்ன
எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பைத முதலில் உனக்குச்
ெசால்லேவண்டும். மிகாேவைலத் தவிர ேவறுயாரும்
அத்தீய தூதர்களுக்ெகதிராக என்னுடன்
நிற்பதில்ைல. மிகாேவல் உன் ஜனங்களின்
அதிபதியாக ஆளுைக ெசய்கிறான்.

ேமதியனாகிய தரியுவின் முதலாம்
ஆட்சியாண்டில், மிகாேவல், ெபர்சியா
அதிபதிக்கு எதிராகப் ேபார் ெசய்தேபாது

நான் அவனுக்கு உதவியாக நின்ேறன்.
2 “இப்ெபாழுதும், தானிேயேல, நான்
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். ெபர்சியாவில் ேமலும்
மூன்று ராஜாக்கள் ஆளூைகச் ெசய்வார்கள். பிறகு
நாலாவது ராஜா ஒருவன் வருவான். அந்த நாலாவது
ராஜா ெபர்சியாைவ இதற்கு முன் ஆண்ட எல்லா
ராஜாக்கைளவிட ெசல்வந்தனாக இருப்பான். அந்த
நாலாவது ராஜா வல்லைமையப் ெபறுவதற்கு தனது
ெசல்வத்ைதப் பயன்படுத்துவான். அவன், எல்ேலாரும்
கிேரக்க இராஜ்யத்திற்கு எதிராக இருக்கக்
காரணமாவான். 3 பிறகு மிகவும் பலமும்,
வல்லைமயும் ெகாண்ட ராஜா வருவான். அவன்
ெபரும் வல்லைமயுடன் ஆள்வான். அவன் விரும்புகிற
எைதயும் ெசய்வான். 4 அதற்குப் பிறகு அவனது
இராஜ்யம் உைடந்துேபாகும். உலகின் நான்கு
பாகங்களாக அவனது இராஜ்யம் பங்கு
ைவக்கப்படும். அவனது இராஜ்யம் அவனது
பிள்ைளகளுக்ேகா, ேபரப்பிள்ைளகளுக்ேகா பங்கு
ைவக்கப்படமாட்டாது. அவன் ெபற்ற வல்லைமைய
அவனது இராஜ்யம் ெபறாது. ஏெனன்றால் அவனது
இராஜ்யம் பிடுங்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.

5 “ெதற்கிலுள்ள ராஜா பலமுள்ளவனாவான்.
ஆனால் அவனது தளபதிகளில் ஒருவன் ெதற்கிலுள்ள
ராஜாைவத் ேதாற்கடிப்பான். அந்தத் தளபதி
ஆளத்ெதாடங்குவான். அவன் மிகவும்
வல்லைமயுைடயவனாக இருப்பான்.
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6 “பிறகு சில ஆண்டுகள் கழிந்ததும் ெதன் பகுதி
ராஜாவும் அந்தத் தளபதியும் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்வார்கள். ெதன் பகுதி ராஜாவின்
குமாரத்தி, வடபகுதி ராஜாைவ மணந்துெகாள்வாள்.
அவள் சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவருவதற்காக
இதைனச் ெசய்வாள். ஆனால் அவளும், ெதன் பகுதி
ராஜாவும் ேபாதுமான வல்லைமயுைடவர்களாக
இருக்கமாட்டார்கள். ஜனங்கள் அவளுக்கு
எதிராகவும், அவைள அந்நாட்டுக்குக்
ெகாண்டுவந்தவனுக்கு எதிராகவும் திரும்புவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அவளது குழந்ைதக்கு எதிராகவும்,
அவளுக்கு உதவியவனுக்கு எதிராகவும்
திரும்புவார்கள்.

7 “ஆனால் அவளது குடும்பத்திலிருந்து ஒருவன்
வந்து ெதன்பகுதி ராஜாவின் இடத்ைதப் பிடிக்க
வருவான். அவன் வடபகுதி ராஜாவின் பைடையத்
தாக்கி, அவனது பலம்வாய்ந்த ேகாட்ைடக்குள்
நுைழவான். அவன் ேபார் ெசய்து ெவல்வான். 8

அவன் அவர்கள் ெதய்வங்களின் விக்கிரகங்கைள
எடுப்பான். அவன் அவர்களின் உேலாக
விக்கிரகங்கைள எடுப்பான். ெவள்ளியாலும்,
ெபான்னாலுமான விைலமதிப்புள்ளவற்ைறயும்
எடுப்பான். அவன் அவற்ைற எகிப்துக்கு
எடுத்துச்ெசல்வான். அவன் சில ஆண்டுகள் வடபகுதி
ராஜாவுக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்கமாட்டான். 9

வடபகுதி ராஜா, ெதற்கு இராஜ்யத்ைதத்
தாக்குவான். ஆனால் அவன் ேதால்வியைடந்து தனது
ெசாந்தநாட்டிற்குப் ேபாவான்.

10 “வடபகுதி ராஜாவின் குமாரர்கள் ேபாருக்குத்
தயார் ெசய்வார்கள். அவர்கள் ஒரு ெபரும்
பைடையச் ேசர்ப்பார்கள். அந்தப் பைட நாட்ைட
ெவள்ளம்ேபால் ேவகமாகக் கடக்கும். அந்தப் பைட
ெதற்கத்தி ராஜாவின் பலமான ேகாட்ைட வைர
தாக்கும். 11 பிறகு ெதன்பகுதி ராஜா மிகவும்
ேகாபங்ெகாள்வான். அவன் வடபகுதி ராஜாேவாடு
ேபாரிட பைடைய நடத்திச் ெசல்வான். வடபகுதி
ராஜாவுக்குப் ெபரும்பைட இருக்கும். ஆனால் அவன்
ேபாரில் ேதால்வியைடவான். 12 வடபகுதி பைட
ேதாற்கடிக்கப்படும். அவ்வீரர்கள் சிைற
பிடிக்கப்படுவார்கள். ெதன்பகுதி ராஜா மிகவும்
ெபருைமெகாள்வான். அவன் வடபகுதிப் பைடயில்
ஆயிரக்கணக்கானவர்கைளக் ெகால்வான். ஆனால்
அவன் ெதாடர்ந்து ெவற்றி ெபறமாட்டான். 13

வடபகுதி ராஜா இன்ெனாரு பைடையப் ெபறுவான்.
அப்பைட முந்திய பைடையவிட மிகப் ெபரியதாக
இருக்கும். பல ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு அவன்
தாக்குவான். அப்பைடக்கு ஏராளமான ஆயுதங்கள்
இருக்கும். அப்பைட ேபாரிடத் தயாராக இருக்கும்.

14 “அந்தக் காலங்களில், பல ஜனங்கள் ெதன்பகுதி
ராஜாவுக்கு எதிராக மாறுவார்கள். உனது ெசாந்த
ஜனங்களில் சிலர் ேபாைர ேநசிப்பவர்கள் ெதன்
பகுதி ராஜாவுக்கு எதிராகக் கலகம் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் ெவல்லமாட்டார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இைதச் ெசய்யும்ேபாது இந்தத் தரிசனத்ைத
உண்ைமயாக்குவார்கள். 15 பிறகு வடபகுதி ராஜா
வந்து நகரத்தின் மதில்களுக்ெகதிராகக்
ெகாத்தளங்கைளக் கட்டுவான். பிறகு பலமான
நகரத்ைதப் பிடிப்பான். ெதன் பகுதி பைடக்குத்
திரும்பவும் ேபாரிட வல்லைம இராது. ெதன்பகுதிப்
பைடயிலுள்ள சிறந்த வீரர்களும் வடபகுதிப்

பைடையத் தடுக்கிற வல்லைம இல்லாமல்
இருப்பார்கள்.

16 “வடபகுதி ராஜா தான் விரும்பியைதெயல்லாம்
ெசய்வான். எவரும் அவைனத் தடுத்து நிறுத்த
முடியாது. அவன் வல்ைலம ெபற்று அழகான நாட்ைட
தன் அதிகாரத்திற்குள் ெகாண்டுவருவான். அவன்
அைத அழிக்கிற வல்லைமையயும் ெபற்றிருப்பான். 17

வடபகுதி ராஜா தனது வல்லைம அைனத்ைதயும்
பயன்படுத்தி ெதன்பகுதி ராஜாேவாடு ேபாரிட முடிவு
ெசய்வான். அவன் ெதன்பகுதி ராஜாேவாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வான். வடபகுதி ராஜா தனது
குமாரத்திகளுள் ஒருத்திையத் ெதன்பகுதி ராஜாைவ
மணந்துெகாள்ளச் ெசய்வான். வடபகுதி ராஜா
ெதன்பகுதி ராஜாைவத் ேதாற்கடித்து விடலாம் என்ற
எண்ணத்தில் இவ்வாறு ெசய்வான். ஆனால்
அத்திட்டங்கள் ெவற்றியைடயாது, அவன் திட்டங்கள்
அவனுக்கு உதவாது.

18 “பிறகு வடபகுதி ராஜா தன் கவனத்ைத
மத்தியத் தைரக்கடல் கைரேயார நாடுகளுக்கு
ேநராகத் திருப்புவான். அங்குள்ள பல நகரங்கைள
அவன் ேதாற்கடிப்பான். ஆனால் பிறகு ஒரு தளபதி
அவனது ெபருைமக்கும், கலகச் ெசயல்களுக்கும்
ஒரு முடிவு காண்பான். அந்த தளபதி, வடபகுதி ராஜா
ெவட்கமைடயும்படிச் ெசய்வான்.

19 “அது நடந்தபிறகு, வடபகுதி ராஜா பலமான
அரண்களுைடய தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத்
திரும்பிப்ேபாவான். ஆனால் அவன்
பலவீனமுைடயவனாக இருப்பான். அவன் விழுவான்.
அவன் முடிவைடவான்.

20 “அந்த வடபகுதி ராஜாவுக்குப்பிறகு ஒரு புதிய
ராஜா வருவான். அந்த ராஜா ஒரு வரிவசூலிப்பவைன
அனுப்புவான். அந்த ராஜா தான் வளமான வழியில்
வாழ ேபாதிய ெசல்வம் உைடயவனாக இருக்க
இதைனச் ெசய்வான். ஆனால் சில ஆண்டுகளில்
அந்த ராஜா அழிக்கப்படுவான். ஆனால் அவன்
ேபாரில் மரிக்கமாட்டான்.

21 “அந்த ராஜாைவப் பின்ெதாடர்ந்து ஒரு
ெகாடுைமயான ெவறுக்கத்தக்க மனிதன் வருவான்.
அவனுக்கு அரச குடும்பத்தவன் என்ற ெபருைம
இருக்காது. அவன் தந்திரமான வழியில் ராஜா
ஆவான். ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக
உணரும்ேபாது அவன் இராஜ்யத்ைதத் தாக்குவான்.
22 அவன் ெபரிய வல்லைம மிக்கப் பைடகைளத்
ேதாற்கடிப்பான். அவன் ஒப்பந்தம் உைடய
தைலவைனயும் ேதாற்கடிப்பான். 23 பல நாடுகள்
இந்தக் ெகாடூரமான ெவறுக்கதக்க ராஜாேவாடு
ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துெகாள்வார்கள். ஆனால்
அவன் அவர்களிடம் ெபாய் ேபசி ஏமாற்றிவிடுவான்.
அவன் ெபரும் பலத்ைதப் ெபறுவான். ஆனால் ெவகு
சிலர் மட்டுேம அவனுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

24 “வளமான நாடுகள் பாதுகாப்ைப
உணரும்ேபாது ெகாடூரமும் ெவறுக்கத்தக்கக்
குணமும் ெகாண்ட அந்த ராஜா ேபாய் தாக்குவான்.
அவன் சரியான காலத்தில் தாக்கி அவனது பிதாக்கள்
ெவற்றிெபறாத இடங்களில் தான் ெவற்றிெபறுவான்.
அவன் ேதாற்கடித்த நாடுகளிலிருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வான். அவன் அப்ெபாருட்கைளத்
தன்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்குக் ெகாடுப்பான்.
அவன் பலமான நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்து
அழிக்கத் திட்டம் ேபாடுவான். அவன்
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ெவற்றிெபறுவான். ஆனால் அது குறுகிய
காலத்திற்குத்தான்.

25 “அந்த ெகாடூரமான ெவறுக்கத்தக்க
ராஜாவுக்கு மிகப்ெபரிய பைட இருக்கும். அவன்
அப்பைடையப் பயன்படுத்தி தனது வல்லைமையயும்
ைதரியத்ைதயும் காட்டி ெதன் பகுதி ராஜாைவத்
தாக்குவான். ெதன் பகுதி ராஜா மிகப்ெபரியதும்,
வல்லைம உைடயதுமான பைடையப் ெபற்று
ேபாருக்குப் ேபாவான். ஆனால் அவனுக்கு எதிரான
ஜனங்கள் இரகசிய திட்டங்கைள இடுவார்கள்.
ெதன்பகுதி ராஜா ேதாற்கடிக்கப்படுவான். 26

ெதன்பகுதி ராஜாவுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்கள்
அவைன அழிக்க முயற்சி ெசய்வார்கள். அவனது
பைட ேதற்கடிக்கப்படும். ேபாரில் அவனது
பைடவீர்களில் பலர் ெகால்லப்படுவார்கள். 27 அந்த
இரண்டு ராஜாக்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தீைமச்
ெசய்ய நிைனப்பார்கள். அவர்கள் ஒேர பந்தியில்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் ெபாய்
ெசால்வார்கள். அதனால் இருவருக்கும் எந்த
நன்ைமயும் விைளவதில்ைல. ஏெனன்றால் ேதவன்
அவர்களது முடிவுகாலத்ைதக் குறித்திருக்கிறார்.

28 “வடபகுதி ராஜா ெபருஞ்ெசல்வத்ேதாடு தனது
ெசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்பிப் ேபாவான். பிறகு
அவன் பரிசுத்தமான உடன்படிக்ைகக்கு எதிராக
தீைமகைளச் ெசய்ய முடிவுச் ெசய்வான். அவன் தனது
திட்டப்படி ெசய்தபிறகு, தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத்
திரும்பிப் ேபாவான்.

29 “ஏற்ற காலத்தில் வடபகுதி ராஜா ெதன் பகுதி
ராஜாைவ மறுபடியும் தாக்குவான். ஆனால் இந்த
முைற அவன் முன்புேபால ெவற்றிெபறமாட்டான். 30

கித்தீமிலிருந்து கப்பல்கள் வந்து வட பகுதி
ராஜாவுக்கு எதிராகப் ேபாரிடும். அக்கப்பல்கள் வந்து
அவைன அச்சுறுத்துவைத அவன் காண்பான். பிறகு
அவன் திரும்பிப் ேபாய் பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு
விேராதமாகக் ேகாபங்ெகாள்வான். அவன் திரும்பி,
பரிசுத்த உடன்படிக்ைககைளக் ைகவிட்டவர்கைள
ஆதரிப்பான். 31 வடபகுதி ராஜா தனது பைடைய
எருசேலம் ஆலயத்தில் பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்ய அனுப்புவான். அவர்கள் ஜனங்கைளத் தினபலி
ெகாடுக்காதபடிக்குத் தடுப்பார்கள். பிறகு அவர்கள்
உண்ைமயிேலேய பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்வார்கள். அழிவுக்குக் காரணமாகும் அந்தப்
பயங்கரமான காரியத்ைத ஏற்படுத்துவார்கள்.

32 “வடபகுதி ராஜா ெபாய்கைளயும் இச்சகப்
ேபச்ைசயும் பயன்படுத்தி பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகையப் பின்பற்றுவைத யூதர்கள்
ைகவிடும்படி ெசய்வான். அந்த யூதர்கள் மீண்டும் மிக
ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்வார்கள். ஆனால்
ேதவைன அறிந்த, அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிற யூதர்கள்
பலம் ெபறுவார்கள். அவர்கள் திரும்பி எதிர்த்து
ேபாரிடுவார்கள்.

33 “அந்த யூதர்களில் ஞானமுள்ளவர்கள் பலருக்கு
அறிைவ உணர்த்துவார்கள். ஆனாலும் ஞானிகள்
கூட ெகாடுைமப்படுத்தப்படுவார்கள். சில
ஞானமுள்ள யூதர்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களில் சிலர்
எரிக்கப்படுவார்கள், அல்லது
சிைறபடுத்தப்படுவார்கள். சில யூதர்களின்
ெசாத்துக்களும் வீடுகளும் ெகாள்ைளயடிக்கப்படும்.
34 அறிவுமிக்க யூதர்கள் தண்டிக்கப்படும்ேபாது,

அவர்கள் ெகாஞ்சம் உதவியும் ெபறுவார்கள். ஆனால்
அவர்கேளாடு ேசரும் அேநக யூதர்கள் ேபாலிகளாக
இருப்பார்கள். 35 அறிவுமிக்க யூதர்களில் சிலர்
தவறுகள் ெசய்து விழுவார்கள். ஆனாலும்
ெகாடுைமக் காலம் வர ேவண்டும். ஏெனன்றால்
அப்ெபாழுது அவர்கள் பலமுள்ளவர்களாகவும்,
தூய்ைமயானவர்களாகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும்
ஆகமுடியும். இது முடிவுகாலம் வரும்வைர இருக்கும்.
பிறகு, சரியான ேநரத்தில் முடிவு காலம் வரும்.

தன்ைனேய புகழும் ராஜா
36 “வடபகுதி ராஜா தான் விரும்புகிறைதெயல்லாம்
ெசய்வான். அவன் தன்ைனப் பற்றிேய ேபசுவான்.
அவன் தன்ைனேய புகழுவான். தன்ைனத் ேதவைன
விட ெபரியவனாக நிைனப்பான். அவன் இதுவைர
எவரும் ேகட்காதவற்ைறெயல்லாம் ேபசுவான். அவன்
ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம்
ேதவனாயிருப்பவருக்ெகதிராக அவ்வாறு ேபசுவான்.
அைனத்து தீைமகளும் ஏற்படும்வைர அவன்
ெவற்றிெபறுவான். ேதவன் என்ன
திட்டமிட்டிருக்கிறாேரா அது நைடெபறும்.

37 “அந்த வடபகுதி ராஜா தனது பிதாக்கள்
ெதாழுத ெதய்வங்கைளப்பற்றி
கவைலப்படமாட்டான். அவன் ெபண்களால்
ெதாழுைக ெசய்யப்படும் விக்கிரகங்கைளப் பற்றியும்
கவைலப்படமாட்டான். அவன் எந்த
ேதவைனப்பற்றியும் கவைலப்படமாட்டான். அதற்குப்
பதில் அவன் தன்ைனத் தாேன புகழுவான். அவன்
மற்ற ெதய்வங்கைளவிடத் தன்ைனேய
முக்கியமானவனாக ஆக்கிக்ெகாள்வான். 38

வடபகுதி ராஜா எந்தத் ேதவைனயும்
ெதாழுதுெகாள்ளமாட்டான். ஆனால் அவன்
அதிகாரத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்வான். அதிகாரமும்
வல்லைமயுேம அவனது ெதய்வங்கள். அவன்
பிதாக்கள் தன்ைனப் ேபால் வல்லைமைய
ேநசிக்கவில்ைல. அவன் அதிகாரமாகிய ேதவைன
ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும் விைலமதிப்புள்ள
நைககளாலும், அன்பளிப்புகளாலும்,
ெபருைமப்படுத்துவான்.

39 “அந்த வடபகுதி ராஜா பலம் வாய்ந்த
ேகாட்ைடகைள அந்நிய ெதய்வங்களின் உதவியுடன்
தாக்குவான். அவன் தன்ேனாடு ேசர்ந்த அயல்நாட்டு
ராஜாக்களுக்கு மிகுந்த மரியாைதையக்
ெகாடுப்பான். அந்த ராஜாக்களுக்குக் கீேழ அவன்
பல ஜனங்கைள ைவப்பான். அவர்கள் ஆளும்
நாடுகளுக்காக வரி வசூலிப்பான்.

40 “முடிவின் காலத்தில் ெதன்பகுதி ராஜா
வடபகுதி ராஜாேவாடு ேபார் ெசய்வான். வட பகுதி
ராஜா அவைனத் தாக்குவான். இரதங்கேளாடும்,
குதிைரப்பைட வீரர்கேளாடும், பல ெபரிய
கப்பல்கேளாடும் வந்து தாக்குவான். வடபகுதி ராஜா
நாட்ைட விட்டு ெவள்ளத்ைதப் ேபான்று ேவகமாக
ஓடுவான். 41 வடபகுதி ராஜா அழகான ேதசத்ைதத்
தாக்குவான். வடபகுதி ராஜாவால் பல நாடுகள்
ேதாற்கடிக்கப்படும். ஆனால் ஏேதாம், ேமாவாப்,
அம்ேமான் தைலவர்கள் அவனிடமிருந்து
காப்பாற்றப்படுவர். 42 வடபகுதி ராஜா பல நாடுகளில்
தன் வல்லைமையக் காட்டுவான். எகிப்தும் தான்
எவ்வளவு வல்லைமயானவன் என்பைத
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ெதரிந்துெகாள்ளும். 43 அவன் எகிப்திலுள்ள
ெபான்னும் ெவள்ளியுமான எல்லாச்
ெசல்வங்கைளயும் ெபறுவான். லீபியரும்,
எத்திேயாப்பியரும் அவனுக்கு அடிபணிவார்கள். 44

ஆனால் வடக்கத்தி ராஜா கிழக்கிலிருந்தும்
வடக்கிலிருந்தும் அவைன அச்சமும் ேகாபமும்
ெகாள்ளத்தக்கச் ெசய்திகைளக் ேகட்பான். அவன்
பல ேதசங்கைள முழுைமயாக அழிக்கப் ேபாவான்.
45 கடல்களுக்கு இைடயிலுள்ள அழகான பரிசுத்த
மைலயில் தனது இராஜ கூடாரத்ைத
அைமத்துக்ெகாள்வான். ஆனால் இறுதியில், அத்தீய
ராஜா சாவான். அவனது முடிவுகாலம் வரும்ேபாது
அவனுக்கு உதவிச் ெசய்ய யாரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.”

“தரிசனத்தில் அந்த ஆள், தானிேயேல,
அந்த ேநரத்தில், ெபரிய அதிபதியாகிய
மிகாேவல் தூதன் எழுந்து நிற்பான்.

மிகாேவல் உனது யூத ஜனங்களுக்கு
ெபாறுப்பானவன். மிகத் துன்பமான ஒரு காலம்
வரும். பூமியில் ேதசங்கள் ேதான்றிய நாள் முதலாக
இதுேபான்ற துன்பகாலம் ஏற்பட்டிருக்காது. ஆனால்
தானிேயேல, அந்த ேநரத்தில், உன் ஜனங்களில்
எவருைடய ெபயர் புத்தகத்தில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறேதா அவர்கள்
பாதுகாக்கப்படுவார்கள். 2 பூமியில் உள்ள
ஜனங்களில் ெசத்துப் புைதக்கப்பட்டவர்கள்
எல்லாரும் எழும்புவார்கள். அவர்களில் சிலர்
என்ெறன்றும் வாழ்வதற்காக எழுந்திருப்பார்கள்.
ஆனால் சிலர் என்ெறன்றும் ெவட்கமும் ெவறுப்பும்
அைடவதற்காக எழும்புவார்கள். 3 ஞானமுள்ள
ஜனங்கள் வானத்து ஒளிையப்ேபான்று
பிரகாசிப்பார்கள். ஜனங்கைள நல்ல வழியில் வாழக்
கற்றுத்தந்த ஞானிகள் என்ெறன்ைறக்கும் வானத்து
நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்று ஒளி வீசுவார்கள்.

4 “ஆனால் தானிேயலாகிய நீ, இச்ெசய்திைய
இரகசியமாக ைவத்துக்ெகாள். நீ இந்தப்
புத்தகத்ைத மூடிைவ. நீ முடிவு காலம்வைர இந்த
இரகசியத்ைதக் காக்க ேவண்டும். அேநக ஜனங்கள்
உண்ைமயான அறிைவத் ேதடி அங்கும் இங்கும்
அைலவார்கள். அவர்களுக்கு உண்ைமயான அறிவு
வளரும்.”

5 பிறகு தானிேயலாகிய நான் ேவறு இரண்டு
ேபைரப் பார்த்ேதன். ஒருவன் ஆற்றங்கைரயில் எனது
பக்கம் நின்றுெகாண்டிருந்தான். இன்ெனாருவன்
ஆற்றின் இன்ெனாரு கைரயில்
நின்றுெகாண்டிருந்தான். 6 சணல் துணி
அணிந்திருந்த ஒருவன், ஆற்றின் தண்ணீரின் ேமல்
நின்றுெகாண்டிருந்தான். இருவரில் ஒருவன்
அவனிடம் ெசான்னான், “இந்த அதிசயங்கெளல்லாம்
உண்ைமயாவதற்கு எவ்வளவு காலமாகும்?”

7 சணல் ஆைட அணிந்து ஆற்றுத் தண்ணீரின்ேமல்
நின்றவன் தனது வலது ைகையயும், இடது
ைகையயும் வானத்ைத ேநாக்கி நீட்டினான். அவன்
என்ெறன்றும் ஜீவித்திருக்கிற ேதவனுைடய
நாமத்தால் ஆைணயிட்டைத நான் ேகட்ேடன்.
அவன் ெசான்னான்: “இது மூன்றும், அைர ஆண்டு
காலமும் இருக்கும். பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லைம
உைடயும். இைவ அைனத்தும் இறுதியில்
உண்ைமயாகும்.”

8 நான் பதிைலக் ேகட்ேடன். ஆனால்
உண்ைமயில் என்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவில்ைல. எனேவ நான் ேகட்ேடன், “ஐயா,
இைவ எல்லாம் உண்ைமயானதும் என்ன நிகழும்?”
என்று ேகட்ேடன்.

9 அவன், என்னிடம், “தானிேயேல, உன்
வாழ்க்ைகைய நீ ெதாடர்ந்து நடத்து. இந்த
வார்த்ைதகள் முடிவுகாலம் வைர இரகசியமாகவும்
மைறக்கப்பட்டும் இருக்கும். 10 பலர்
சுத்தமாக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தம்ைமத் தாேம
சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் தீயவர்கள்
தீைமயில் ெதாடருவார்கள். அக்ெகட்டவர்கள்
இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால்
ஞானமுள்ளவர்கள் இவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்வார்கள்.

11 “தினபலிகள் நிறுத்தப்படும். அக்காலம் முதல்
அழிைவ உண்டாக்கும் பயங்கரம் ஏற்படுத்தப்பட்ட
நாள்வைர 1,290 நாள் ெசல்லும். 12 1,335
நாள்வைர காத்திருந்து ேசருகிறவன் பாக்கியவான்.

13 “தானிேயேல நீேயாெவன்றால் முடிவு வருமட்டும்
ெசன்று வாழ்ந்திரு. உனது இைளப்பாறுதைல
முடிவில் நீ ெபறுவாய். மரணத்திலிருந்து எழும்பி,
உனது பங்ைகப் ெபறுவாய்” என்றான்.
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ஓசியா

ஓசியாவின் மூலமாக ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
ெசய்தி

ெபேயரியின் குமாரனாகிய ஓசியாவுக்கு வந்த
கர்த்தருைடய ெசய்தி இதுதான். இந்த
வார்த்ைத யூதாவின் ராஜாக்களாகிய

உசியா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கியா ஆகிேயார்
இருந்தேபாது வந்தது. இது, இஸ்ரேவலின்
ராஜாவாகிய ேயாவாசின் குமாரனான
ெயெராெபயாம் என்பவனின் காலத்தில் நடந்தது.

2 இது கர்த்தருைடய முதல் ெசய்தியாக
ஓசியாவிற்கு வந்தது. கர்த்தர், “நீ ேபாய் தன்
ேவசித்தனத்தினால் குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்த
ஒரு ேவசிைய மணந்துெகாள். ஏெனன்றால் இந்த
நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேவசிையப்
ேபான்று நடந்துக்ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள்
கர்த்தருக்கு விசுவாசமற்றவர்ளாக
இருந்திருக்கிறார்கள்” என்றார்.

ெயஸ்ரேயலின் பிறப்பு
3 எனேவ ஓசியா திப்லாயிமின் குமாரத்தியான
ேகாேமைரத் திருமணம் ெசய்தான். ேகாேமர்
கர்ப்பமைடந்து ஓசியாவிற்கு ஒரு ஆண்மகைனப்
ெபற்றாள். 4 கர்த்தர் ஓசியாவிடம் “அவனுக்கு
ெயஸ்ரேயல். என்று ெபயரிடு. ஏெனன்றால் இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலததில் நான் ஏகூவின் வம்சத்தாைர
அவன் ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கில் சிந்திய
இரத்தத்திற்காகத் தண்டிப்ேபன். பிறகு
இஸ்ரேவலின் இராஜ்யத்ைத முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். 5 அந்த ேநரத்தில் நான்
இஸ்ரேவலின் வில்ைல ெயஸ்ரேயலின்
பள்ளத்தாக்கிேல முறிப்ேபன்” என்றார்.

ேலாருகாமாவின் பிறப்பு
6 பின்னர் ேகாேமர் மீண்டும் கர்ப்பமைடந்து ஒரு
ெபண்குழந்ைதையப் ெபற்றாள். கர்த்தர்
ஓசியாவிடம், “அவளுக்கு ேலாருகாமா என்று
ெபயரிடு. ஏெனன்றால் நான் இனி இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் காட்டமாட்ேடன். நான்
அவர்கைள மன்னிக்கமாட்ேடன். 7 ஆனால் நான்
யூதா நாட்டின் மீது இரக்கம் காட்டுேவன். நான் யூதா
நாட்ைடக் காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைளக்
காப்பாற்ற எனது வில்ைலேயா வாைளேயா
பயன்படுத்தமாட்ேடன். நான் அவர்கைளக் காப்பாற்ற
ேபார் குதிைரகைளேயா, வீரர்கைளேயா
பயன்படுத்தமாட்ேடன். நான் அவர்கைள எனது
ெசாந்த பலத்தால் காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.

ேலாகம்மியின் பிறப்பு
8 ேகாேமர் ேலாருகாமாைவ பால்மறக்க ெசய்த
பிறகு அவள் மீண்டும் கர்ப்பம் அைடந்தாள். அவள்
ஒரு ஆண்குழந்ைதையப் ெபற்றாள். 9 பிறகு கர்த்தர்,
“அவனுக்கு ேலாகம்மீ என்றுப் ெபயரிடு. ஏெனன்றால்,
நீங்கள் என்னுைடய ஜனங்களல்ல. நான் உங்களது
ேதவனல்ல என்றார்.

கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ேதசத்துடன் ேபசுகிறார்
10 “எதிர்காலத்தில் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
எண்ணிக்ைக கடற்கைரயிலுள்ள மணைலப்
ேபான்றிருக்கும். உங்களால் அம்மணைல
அளக்கேவா, எண்ணேவா இயலாது. ‘நீங்கள் என்
ஜனங்களல்ல’ என்று அவர்களுக்கு ெசால்வதற்குப்
பதிலாக, ‘நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
பிள்ைளகள்’ என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படும்.

11 “பிறகு யூதா ஜனங்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள், அவர்களுக்கு
ஓர் ஆட்சியாளைன ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களது இராஜ்யம் பூமியில் மிகப் ெபரியதாக
இருக்கும். ெயஸ்ரேயலின் நாள் உண்ைமயில் மிகப்
ெபரியதாயிருக்கும்.”

“பிறகு உங்கள் சேகாதரர்களிடம், ‘நீங்கள்
எனது ஜனங்கள்’ என்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
சேகாதரிகளிடம், ‘உங்கள்ேமல் அவர்

இரக்கம் காட்டியிருக்கிறார்’ என்பீர்கள்.”
2 “உங்கள் தாேயாடு வழக்காடுங்கள். ஏெனன்றால்
அவள் எனது மைனவியல்ல. நான் அவளது கணவனும்
அல்ல. அவளிடம் ஒரு ேவசிையப் ேபான்று நடந்துக்
ெகாள்வைத நிறுத்தேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்,
அவளது மார்பகங்களில் இருந்து தனது ேநசர்கைள
விலக்கும்படி அவளுக்குச் ெசால்லுங்கள். 3 அவள்
தனது ேசாரத்ைத நிறுத்தாவிட்டால் நான் அவைள
நிர்வாணமாக்குேவன். நான் அவைளத் தனது
பிறந்தநாளில் இருந்தைதப் ேபாலாக்குேவன். நான்
அவளது ஜனங்கைள ெவளிேயற்றுேவன். அவள்
காலியான வறண்ட பாைலவனம் ேபாலாவாள்.
அவைள நான் தாகத்தால் மரிக்கச் ெசய்ேவன். 4

நான் அவளது பிள்ைளகள் ேமல்
இரக்கப்படமாட்ேடன். ஏெனன்றால் அவர்கள் ேவசிப்
பிள்ைளகள். 5 அவர்களின் தாய் ஒரு ேவசிையப்
ேபான்று நடந்துக்ெகாண்டாள். அவர்களது தாய்
தனது ெசயல்களுக்காக அவமானம்
அைடயேவண்டும். அவள், ‘நான் என் ேநசர்களிடம்
ெசல்ேவன். என்னுைடய ேநசர்கள் எனக்கு உணவும்
தண்ணீரும் ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் எனக்குக்
கம்பளியும் ஆைடயும் தருவார்கள். அவர்கள்
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எனக்குத் திராட்ைசரசத்ைதயும் ஒலிவ
எண்ெணையயும் தருவார்கள்’ என்றாள்.

6 “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) உங்கள் (இஸ்ரேவலின்)
பாைதைய முட்களால் அைடப்ேபன். நான் சுவர்
எழுப்புேவன். பிறகு அவள் தனது பாைதையக்
கண்டுெகாள்ள முடியாமல் ேபாவாள். 7 அவள் தனது
ேநசர்களின் பின்னால் ஓடுவாள். ஆனால் அவளால்
அவர்கைளப் பிடிக்க முடியாது. அவள் தன்
ேநசர்களுக்காகத் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பாள். ஆனால்
அவளால் அவர்கைளக் கண்டுக்ெகாள்ள முடியாது.
பிறகு அவள், ‘நான் எனது முதல் கணவனிடம்
(ேதவன்) திரும்பிப்ேபாேவன். நான் அவேராடு
இருந்தேபாது எனது வாழ்க்ைக நன்றாக இருந்தது.
இப்ெபாழுது இருக்கிறைத விட அன்று வாழ்க்ைக
நன்றாக இருந்தது’ என்பாள்.

8 “அவள் (இஸ்ரேவல்), நான் (கர்த்தர்)
ஒருவர்தான் அவளுக்குத் தானியம், திராட்ைசரசம்,
எண்ெணய் ஆகியவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன் என்பைத
அறியவில்ைல. நான் அவளுக்கு ேமலும், ேமலும்
ெவள்ளியும் ெபான்னும் ெகாடுத்துவந்ேதன். ஆனால்
இஸ்ரேவலர்கள் அந்த ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும்
பயன்படுத்தி பாகாலுக்கான உருவச் சிைலகைளச்
ெசய்தனர். 9 எனேவ நான் (கர்த்தர்) திரும்பி
வருேவன். நான், என் தானியத்ைத அதன்
அறுவைடக் காலத்தில் திரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
நான் திராட்ைச பழங்கள் தயாராக இருக்கும்ேபாது
எனது திராட்ைசரசத்ைதத் திரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான் எனது கம்பளிையயும்,
சணைலயும் திரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
இவற்ைறெயல்லாம் நான் அவளது நிர்வாணத்ைத
மைறப்பதற்காகக் ெகாடுத்ேதன். 10 இப்ெபாழுது
நான் அவளது ஆைடகைள நீக்குேவன். அவள்
நிர்வாணமாவாள். எனேவ அவளது ேநசர்கள்
அவைளப் பார்க்க முடியும். எவராலும் எனது
அதிகாரத்திலிருந்து அவைளக் காப்பாற்ற முடியாது.
11 நான் (ேதவன்) அவளுைடய எல்லா
மகிழ்ச்சிையயும் எடுத்துக் ெகாள்ேவன். நான்
அவளது பண்டிைககைளயும், மாத பிறப்பு
நாட்கைளயும், ஓய்வு நாட்கைளயும் சைப கூடுகிற
எல்லா ஆசரிப்புகைளயும் நிறுத்துேவன். 12 நான்
அவளது திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
அத்திமரங்கைளயும் அழிப்ேபன். அவள், ‘எனது
ேநசர்கள் இவற்ைற எனக்குக் ெகாடுத்தனர்’
என்பாள். ஆனால் நான் அவளது ேதாட்டத்ைதக்
காடாக்கும்படி ெசய்ேவன். காட்டுமிருகங்கள் வந்து
அவற்ைறக் தின்னும்.

13 “அவள் பாகால்களுக்குச் ேசைவெசய்தாள்.
எனேவ நான் அவைளத் தண்டிப்ேபன். அவள்
பாகலுக்கு நறுமணப்ெபாருட்கைள எரித்தாள். அவள்
ஆைட அணிவித்தாள், அவள் தனது நைககைளயும்,
மூக்குத்திையயும் அணிவித்தாள். பிறகு அவள் தனது
ேநசர்களிடம் ேபாய் என்ைன மறந்துவிட்டாள்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.

14 “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) அவளிடத்தில்
இனிைமயான வார்த்ைதகளால் ேபசுேவன். நான்
அவைள வனாந்தரத்திற்கு அைழத்துப் ேபாேவன்.
நான் அவளிடம் நயமாகப் ேபசுேவன். 15 அங்ேக
நான் அவளுக்குத் திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவளுக்கு நம்பிக்ைகயின்
வாசைலப் ேபான்ற ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகக்

ெகாடுப்ேபன். பிறகு அவள் எகிப்து ேதசத்திலிருந்து
வந்த சமயத்திலும் தன் வாலிப நாட்களிலும்
என்ேனாடு ேபசினதுேபால் பதிைலத் தருவாள்.” 16

கர்த்தர் இதைனச் ெசால்கிறார்.
“அந்த ேநரத்தில் நீங்கள் என்ைன, ‘என் கணவேன’
என்று அைழப்பீர்கள். நீங்கள் என்ைன ‘என் பாகாேல’
என்று அைழக்கமாட்டீர்கள். 17 நான் அவளது
வாயிலிருந்து பாகால்களின் ெபயர்கைள
எடுத்துவிடுேவன். பிறகு ஜனங்கள் மீண்டும்
பாகால்களின் ெபயர்கைள பயன்படுத்தமாட்டார்கள்.

18 “அப்ேபாது நான் இஸ்ரேவலர்களுக்காகக்
காட்டுமிருகங்கேளாடும் வானத்துப்
பறைவகேளாடும், தைரயில் ஊரும் உயிர்கேளாடும்,
ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்துெகாள்ேவன். நான்
ேபாருக்குரியவில், வாள், ஆயுதம் ேபான்றவற்ைற
உைடப்ேபன். ேதசத்தில் எந்த ஆயுதமும்
இல்லாதபடிச் ெசய்ேவன். நான் ேதசத்ைதப்
பாதுகாப்பாக இருக்கும்படிச் ெசய்ேவன். எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள சமாதானமாகப் படுக்கச்
ெசய்ேவன். 19 நான் (கர்த்தர்) உன்ைன
என்ைறக்குமான எனது மணப் ெபண்ணாக்குேவன்.
நான் உன்ைன நன்ைம, நீதி, அன்பு, இரக்கம், ஆகிய
குணங்கள் உள்ள என்னுைடய மணமகளாக்குேவன்.
20 நான் உன்ைன எனது உண்ைமக்குரிய
மணமகளாக்குேவன். பிறகு நீ கர்த்தைர
உண்ைமயாகேவ அறிந்துெகாள்வாய். 21 அப்ேபாது
நான் மறுெமாழி தருேவன்.” கர்த்தர் இதைனச்
ெசால்கிறார்.
“நான் வானங்கேளாடு ேபசுேவன்
அைவ பூமிக்கு மைழையக் ெகாடுக்கும்.

22 பூமி தானியம், திராட்ைசரசம், எண்ெணய்
ஆகியவற்ைற உற்பத்தி ெசய்யும்.
அைவ ெயஸ்ரேயலின் ேதைவகைளப்

பூர்த்திச்ெசய்யும்.
23 நான் அவளது ேதசத்தில் பல விைதகைள
நடுேவன்.
நான் ேலாருகாமாவுக்கு இரக்கம் காட்டுேவன்,
நான் ேலாகம்மியிடம், ‘நீங்கள் எனது ஜனங்கள்’
என்ேபன்.
அவர்கள் என்னிடம், ‘நீர் எங்களது ேதவன்’ என்று

ெசால்வார்கள்.”

ஓசியா ேகாேமைர அடிைமத்தனத்திலிருந்து திரும்ப
வாங்குகிறான்

பிறகு கர்த்தர் மீண்டும் என்னிடம்,
“ேகாேமருக்குப் பல ேநசர்கள்
இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நீ ெதாடர்ந்து

அவைள ேநசி. ஏெனன்றால் அதுேவ கர்த்தருைடய
அன்புக்கு ஒப்பானது. கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மீது ெதாடர்ந்து அன்பு ெசலுத்தி வருகின்றார்.
ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து அந்நியத்
ெதய்வங்கைள ெதாழுகின்றனர். அவர்கள் (உலர்ந்த)
திராட்ைச அப்பத்ைத உண்ண விரும்புகின்றனர்”
என்றார்.

2 எனேவ நான் ேகாேமைரப் பதிைனந்து
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும், ஒன்ைறைரக் கலம்
வாற்ேகதுைமக்கும் வாங்கிேனன், 3 பிறகு நான்
அவளிடம், “நீ என்னுடன் பல நாட்கள் வீட்டில்
தங்கேவண்டும். நீ ஒரு ேவசிையப்ேபான்று
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இருக்கக்கூடாது. நீ இன்ெனாருவேனாடு
இருக்கக்கூடாது. நான் உனது கணவனாக
இருப்ேபன்” என்று ெசான்ேனன்.

4 இவ்வாேற, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேவறு
ராஜாேவா தைலவேரா இல்லாமல் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் பலி இல்லாமலும், நிைனவுக் கற்கள்
இல்லாமலும் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஏேபாத்
ஆைட இல்லாமலும் வீட்டுத் ெதய்வங்கள்
இல்லாமலும் இருப்பார்கள். 5 இதற்குப் பிறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் திரும்பி வருவார்கள். பிறகு
அவர்கள் தம் ேதவனாகிய கர்த்தைரயும் ராஜாவாகிய
தாவீைதயும்காண வருவார்கள். இறுதி நாட்களில்
அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது நன்ைமகைளயும்
ெபருைமப்படுத்த வருவார்கள்.

கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகக்
ேகாபமாயிருக்கிறார்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள கர்த்தருைடய
ெசய்திையக் ேகளுங்கள். கர்த்தர் இந்த
நாட்டில் வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு எதிராகத்

தன் வாதங்கைளச் ெசால்லுவார். “இந்நாட்டிலுள்ள
ஜனங்கள் உண்ைமயில் ேதவைன
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. ேதவனுக்கு
உண்ைமயாகவும் விசுவாசமாகவும் இல்ைல. 2

ஜனங்கள் ெபாய்யாைணயும், ெபாய்யும், ெகாைலயும்,
திருட்டும் ெசய்கின்றார்கள். அவர்கள் விபச்சாரமும்
ெசய்கின்றனர். அதனால் குழந்ைதகைளயும்
ைவத்திருக்கின்றார்கள். ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும்
ெகாைல ெசய்கின்றனர். 3 எனேவ. அந்த நாடானது
ஒரு மனிதன் ெசத்தவர்களுக்காக புலம்புவதுேபால்
இருக்கிறது, அதன் ஜனங்கள் அைனவரும்
பலவீனமுைடயவர்களாக இருக்கின்றனர்.
காடுகளில் உள்ள மிருகங்களும் வானத்து
பறைவகளும்கடலிலுள்ள மீன்களும்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 4 எவெனாருவனும்
இன்ெனாருவேனாடு வாதம் ெசய்வேதா அல்லது பழி
ெசால்லேவா கூடாது, ஆசாரியேர, எனது வாதம்
உங்கேளாடு உள்ளது, 5 நீங்கள் (ஆசாரியர்கள்)
பகல் ேநரத்தில் இடறி விழுவீர்கள். இரவில்
தீர்க்கதரிசியும் உங்ேகளாடு விழுவான். நான் உங்கள்
தாைய அழிப்ேபன்.

6 “எனது ஜனங்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு அறிவில்ைல. நீ
கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்திருக்கிறாய். எனேவ, நீ
எனக்கு ஆசாரியனாக இருக்கிறைத நான்
மறப்ேபன். நீ உனது ேதவனுைடய சட்டங்கைள
மறந்திருக்கிறாய். எனேவ நான் உன் பிள்ைளகைள
மறப்ேபன். 7 அவர்கள் தற்ெபருைம ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராக ேமலும், ேமலும் பாவங்கள்
ெசய்தார்கள். எனேவ நான் அவர்களது மகிைமைய
அவமானமாக்குேவன்.

8 “ஆசாரியர்கள் ஜனங்களின் பாவத்தில்
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். அவர்கள் அப்பாவங்கைள
ேமலும், ேமலும் விரும்பினார்கள். 9 எனேவ,
ஆசாரியர்கள் எவ்விதத்திலும் ஜனங்கைள விட
வித்தியாசமானவர்களாக இல்ைல. நான் அவர்கைள
அவர்கள் ெசய்த தவற்றுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்கள் ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காக அதற்குரிய
பலைன அளிப்ேபன். 10 அவர்கள் உண்பார்கள்.

ஆனால் அது அவர்களுக்குத் திருப்திையத் தராது.
அவர்கள் பாலினஉறவு பாவத்ைத ெசய்வார்கள்.
ஆனால் குழந்ைதகள் ெபறமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கர்த்தைர விட்டு விலகி
விபச்சாரிகைளப் ேபான்று ஆகிவிட்டார்கள்.

11 “ேவசித்தனமும், பலமான குடியும். புதிய
திராட்ைசரசமும் ஒருவனின் சிந்தைனச் சக்திைய
அழித்துவிடும், 12 எனது ஜனங்கள்
மரக்கட்ைடகளிடம் ஆேலாசைன ேகட்கின்றார்கள்,
அவர்கள் அக்கட்ைடகள் பதில் ெசால்லும் என்று
எண்ணுகிறார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள்
ேவசிகைளப்ேபான்று அந்நியத் ெதய்வங்கைள
துரத்திக்ெகாண்டு ேபாயிருக்கிறார்கள், அவர்கள்
தமது ேதவைன விட்டு, விட்டு ேவசிகைளப் ேபான்று
ஆனார்கள். 13 அவர்கள் மைலகளின் உச்சியில்
பலிகைளக் ெகாடுக்கிறார்கள். அவர்கள் கர்வாலி
மரங்கள், புன்ைனமரங்கள், அரசமரங்கள்
ஆகியவற்றின் கீேழ நறுமணத்தூபங்கைள
எரிக்கிறார்கள் அம்மரங்களின் நிழல்கள்
பார்க்ைகயில் அழகாக இருக்கின்றன. எனேவ
உங்கள் மக்கள் விபச்சாரிகைளப்ேபான்று
அம்மரங்களுக்கு அடியில் படுத்துக்ெகாள்கின்றனர்.
உங்கள் மருமகள்களும் விபச்சாரம்
ெசய்கின்றார்கள்.

14 “நான் உங்கள் குமாரத்திகள் ேவசிகைளப்
ேபான்று நடந்துக்ெகாள்வைதயும் உங்கள்
மருமகள்கள் விபச்சாரம் ெசய்வைதயும் குற்றம்
ெசால்லமாட்ேடன். ஆண்கள் ேபாய் ேவசிகேளாடு
படுத்துக்ெகாள்கின்றார்கள். அவர்கள் ேகாவில்
ேவசிகேளாடு பலிகள் இடுகின்றார்கள். எனேவ
அம்முட்டாள் ஜனங்கள் தம்ைமத்தாேம
அழித்துெகாள்கின்றார்கள்.

இஸ்ரேவலர்களின் அவமானத்துக்குரிய பாவங்கள்
15 “இஸ்ரேவேல, நீ ஒரு ேவசிையப் ேபான்று
நடந்துக்ெகாள்கிறாய். ஆனால் யூதாைவ
அக்குற்றத்துக்கு ஆளாக்காேத. கில்காலுக்குப்
ேபாகாேத. ெபத்தாேவனுக்கும் ேபாகாேத.
ஆைணயிடுவதற்குக் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப்
பயன்படுத்தாேத. ‘கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
…’ என்று ஆைணயிடாேத. 16 கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்கு ஏராளமானவற்ைறக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். அவர் தம் ஆடுகைள ஏராளம்
புல்லுள்ள சமெவளிக்குக் கூட்டிப்ேபாகும் நல்ல
ேமய்ப்பைனப் ேபான்றவர். ஆனால் இஸ்ரேவல்
பிடிவாதமாக இருக்கிறது. இஸ்ரேவல் அடங்காமல்
மீண்டும், மீண்டும் ஓடும் கன்றுக் குட்டிையப்
ேபான்றிருக்கிறது.

17 “எப்பிராயீம் விக்கிரகங்கேளாடு
இைணந்திருக்கிறான். எனேவ அவைனத் தனிேய
விட்டுவிடு. 18 எப்பிராயீம் குடித்தவர்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு விபசாரிகைளப்ேபால
ெசயல்படுகிறான். அவர்கள் தங்கள் ேநசர்களுடன்
இருக்கட்டும். 19 அவர்கள் அத்ேதவர்களிடம்
பாதுகாப்புக்காகச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் தம்
சிந்தைனயின் வலிைமைய இழந்துவிட்டார்கள்.
அவர்களது பலிகள் அவர்களுக்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டு வருகின்றன.”
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இஸ்ரேவலும் யூதாவும் பாவஞ்ெசய்ய தைலவர்கேள
காரணமாகுதல்

“ஆசாரியர்கேள, இஸ்ரேவல் ேதசேம, அரச
குடும்பத்து ஜனங்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். நீங்கள் குற்றவாளிகளாக

நியாய்ந்தீர்க்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
“நீங்கள் மிஸ்பாவில் கண்ணிையப்
ேபான்றிருந்தீர்கள். நீங்கள் தாேபாரில் தைர ேமல்
விரிக்கப்பட்ட வைலையப் ேபான்றிருக்கிறீர்கள். 2

நீங்கள் பல தீைமகைளச் ெசய்திருக்கிறீர்கள்.
எனேவ நான் உங்கள் அைனவைரயும் தண்டிப்ேபன்.
3 நான் எப்பிராயீைம அறிேவன். இஸ்ரேவல்
ெசய்திருக்கிற ெசயல்கைளயும் நான் அறிேவன்.
எப்பிராயீேம, இப்ெபாழுது நீ ஒரு ேவசிையப்ேபால்
நடந்துக்ெகாள்கிறாய். இஸ்ரேவல் பாவங்களால்
அழுக்கைடந்தது. 4 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பல
தீைமகைளச் ெசய்திருக்கின்றார்கள். அத்தீைமகள்
அவர்கைள அவர்களுைடய ேதவனிடம் மறுபடியும்
வராமல் தடுக்கின்றன. அவர்கள் எப்ெபாழுதும்
அந்நிய ெதய்வங்கைளத் பின்பற்றும் வழிகைளேய
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
கர்த்தைர அறியாதிருந்தார்கள். 5 இஸ்ரேவலின்
அகந்ைத அவர்களுக்கு எதிரான சாட்சியாக
உள்ளது. எனேவ, இஸ்ரேவலும் எப்பிராயீமும் தமது
பாவங்களில் இடறி விழுவார்கள். ஆனால் யூதாவும்
அவர்கேளாடு இடறி விழும்.

6 “ஜனங்களின் தைலவர்கள் கர்த்தைரத் ேதடி
ேபாவார்கள். அவர்கள் தங்கேளாடு ஆடுகைளயும்
பசுக்ைகைளயும் எடுத்துச் ெசல்வார்கள். ஆனால்
அவர்கள் கர்த்தைரக் கண்டுக்ெகாள்ள மாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர் அவர்கைளவிட்டு விலகினார். 7

அவர்கள் கர்த்தருக்கு விசுவாசமானவர்களாக
இல்ைல. அவர்களின் பிள்ைளகள் ஏேதா
அந்நியனிடமிருந்து வந்தவர்கள். இப்ெபாழுது அவர்
மீண்டும் அவர்கைளயும் அவர்களது நாட்ைடயும்
அழிப்பார்.”

இஸ்ரேவலின் அழிவு பற்றிய தீர்க்கதரிசனம்
8 “கிபியாவிேல பூரிைகைய ஊதுங்கள்.
ராமாவிேல எக்காளத்ைத ஊதுங்கள்.
ெபத்தாேவனிேல எச்சரிக்ைகக் ெகாடுங்கள்.
ெபன்யமீேன, பைகவன் உனக்குப் பின்னால்

உள்ளான்.
9 எப்பிராயீம் தண்டைன காலத்தில்
ெவறுைமயாகிவிடும்.
நான் (ேதவன்)
இஸ்ரேவல் குடும்பங்களுக்கு
நிச்சயமாக வரப்ேபாவைதக் கூறி எச்சரிப்ேபன்.

10 யூதாவின் தைலவர்கள் திருடர்கைளப் ேபான்று
மற்றவர்களின் ெசாத்துக்கைளத் திருட

முயற்சிக்கிறார்கள்.
எனேவ நான் (ேதவன்) தண்ணீைரப்
ேபான்று எனது ேகாபத்ைத அவர்கள்மீது

ஊற்றுேவன்.
11 எப்பிராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவன் திராட்ைசப் பழத்ைதப் ேபான்று நசுக்கிப்
பிழியப்படுவான்.

ஏெனன்றால் அவன் அருவருப்பானவற்ைறப்
பின்பற்ற முடிவுெசய்தான்.

12 நான் எப்பிராயீைம
ெபாட்டரிப்பு துணிைய அழிப்பது ேபான்று

அழிப்ேபன்.
நான் யூதாைவ
மரத்துண்ைட அழிக்கும் உளுப்ைபப் ேபான்று

அழிப்ேபன்.
13 எப்பிராயீம் தனது ேநாையப் பார்த்தான், யூதா
தனது காயத்ைத பார்த்தான்.
எனேவ அவர்கள் அசீரியாவிடம் உதவிக்குச்

ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேபரரசனிடம் தங்கள்
பிரச்சைனகைளச் ெசான்னார்கள்.
ஆனால் அந்த ராஜா உங்கைளக் குணப்படுத்த
முடியாது.
அவன் உங்கள் புண்கைள குணப்படுத்த முடியாது.

14 ஏெனன்றால் நான் எப்பிராயீமுக்கு
ஒரு சிங்கத்ைதப் ேபான்றிருப்ேபன்.
நான் யூதா நாட்டிற்கு ஒரு இளம் சிங்கத்ைதப்
ேபான்று இருப்ேபன்.
நான், ஆம், நான் (கர்த்தர்) அவர்கைளத் துண்டு
துண்டாக்குேவன். நான் அவர்கைள எடுத்துச்
ெசல்ேவன்.
அவர்கைள என்னிடமிருந்து எவரும் காப்பாற்ற

முடியாது.
15 அவர்கள் தங்கைளக் குற்றவாளிகெளன்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்வைர,
அவர்கள் என்ைனத் ேதடும்வைர
நான் எனது இடத்திற்குத் திரும்பிப்ேபாேவன்.
ஆம், அவர்கள் தம் ஆபத்தில் என்ைனத் ேதடக்
கடுைமயாக முயற்சி ெசய்வார்கள்.”

கர்த்தரிடம் திரும்பி வருவதன் பலன்கள்

“வா, நாம் கர்த்தரிடம் திரும்பிப் ேபாேவாம்.
அவர் நம்ைமப் புண்படுத்தினார்.
ஆனால் அவர் நம்ைமக் குணப்படுத்துவார்.

அவர் நம்ைமக் காயப்படுத்தினார்.
ஆனால் அவர் நமக்குக் கட்டுகைளப் ேபாடுவார்.

2 இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு நமக்கு அவர்
திரும்பவும் உயிைரக் ெகாண்டுவருவார்.
அவர் மூன்றாவது நாள் நம்ைம எழுப்புவார்.
பிறகு நாம் அவரருகில் வாழ முடியும்.

3 கர்த்தைரப்பற்றி கற்றுக்ெகாள்ேவாம்.
கர்த்தைர அறிந்துக்ெகாள்ள மிகக் கடுைமயாக

முயல்ேவாம்.
அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார் என்பைத நாம்
காைலேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது என்பைதப்
ேபான்று அறிகிேறாம்.
கர்த்தர் நம்மிடம் பூமிைய நைனக்க வரும்

மைழையப்ேபான்று வருவார்.”

ஜனங்கள் விசுவாசமற்றவர்கள்
4 “எப்பிராயீேம. நான் உன்ைன என்ன ெசய்வது?
யூதா, நான் உன்ைன என்ன ெசய்வது?
உனது விசுவாசம் காைல மூடுபனிையப் ேபான்று
உள்ளது.
உனது விசுவாசத் தன்ைம காைலயில் மைறயும்

பனித்துளிையப் ேபான்று உள்ளது.
5 நான் தீர்க்கதரிசிகைளப் பயன்படுத்தி
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ஜனங்களுக்காக சட்டங்கைளச் ெசய்ேதன்.
எனது கட்டைளகளால் ஜனங்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.
ஆனால் அந்த முடிவுகளிலிருந்து நன்ைமகள்

வரும்.
6 ஏெனன்றால் நான் பலிகைள அல்ல.
விசுவாசமுள்ள அன்ைபேய விரும்புகிேறன்.
நான் ஜனங்கள் தகன பலிகைள ெகாண்டு
வருவைதயல்ல
ஜனங்கள் ேதவைன அறிந்துெகாள்வைதேய

விரும்புகிேறன்.
7 ஆனால் ஜனங்கள் ஆதாைமப்ேபான்று
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தார்கள்
அவர்கள் தமது நாட்டில் எனக்கு விசுவாசம்

இல்லாதவர்களாய் இருந்தார்கள்.
8 கீேலயாத். தீைம ெசய்கிறவர்களின்
நகரமாயிருக்கிறது.
அங்கு ஜனங்கள் மற்றவர்கைளத் தந்திரம் ெசய்து

ெகால்லுகிறார்கள்.
9 வழிப்பறிக்காரர்கள் மைறந்திருந்து
மற்றவர்கைளத் தாக்கக் காத்திருக்கிறார்கள்.
அைதப் ேபாலேவ, சீேகமுக்குப் ேபாகும்

சாைலயில் அவ்வழியில் ெசல்லும்
ஜனங்கைளத் தாக்க ஆசாரியர்கள்
காத்திருக்கின்றார்கள்.
அவர்கள் தீைமகைளச் ெசய்திருக்கிறார்கள்.

10 நான் இஸ்ரேவல் நாட்டில் பயங்கரமானவற்ைறப்
பார்த்திருக்கிேறன்.
எப்பிராயீம் ேதவனுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல்
ேபானான்.
இஸ்ரேவல் பாவத்தால் அழுக்கானது.

11 யூதா, உனக்கும் அறுவைடகாலம் இருக்கிறது.
நான் எனது ஜனங்கைளச் சிைறமீட்டு வரும்ேபாது

இது நிகழும்”
“நான் இஸ்ரேவைலக் குணப்படுத்துேவன்.
பிறகு ஜனங்கள் எப்பிராயீம் பாவம்

ெசய்தைத அறிவார்கள்.
ஜனங்கள் சமாரியாவின் ெபாய்கைள அறிவார்கள்.
ஜனங்கள் நகரத்திற்குள் வந்துேபாகிற

திருடர்கைளப் பற்றி அறிவார்கள்.
2 அந்த ஜனங்கள் நான் அவர்களின் குற்றங்கைள
நிைனப்ேபன் என்பைத நம்பமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ெசய்த ெகட்டைவகெளல்லாம் சுற்றிலும்

உள்ளன.
நான் அவர்களது பாவங்கைளத் ெதளிவாகப்

பார்க்கமுடியும்.
3 அவர்களது தீைம அவர்களின் ராஜாைவ
மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறது.
அவர்களது அந்நியத் ெதய்வங்கள் அவர்களின்

தைலவர்கைள மகிழ்ச்சிப்படுத்தும்.
4 அப்பம் சுடுகிறவன் அப்பம் சுடுவதற்காக அடுப்ைப
எரிக்கிறான்.
அவன் அடுப்பில் அப்பத்ைத ைவக்கிறான்.
அப்பத்தின் மாவு புளித்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது
அப்பம் சுடுபவன் அடுப்பில் அளவுக்கு அதிகமான
ெநருப்ைபப் ேபாடமாட்டான்.
ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வாறு இல்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் தம்

ெநருப்ைப ேமலும் சூடாக்குகின்றனர்.

5 நம்முைடய ராஜாவின் நாளில் அவர்கள் தம்
ெநருப்ைப ேமலும் சூடாக்குகின்றனர். அவர்கள் குடி
விருந்துகைளக் ெகாடுக்கிறார்கள்.
தைலவர்கள் திராட்ைசரசத்தின் சூட்டால்

ேநாயைடகின்றனர். எனேவ ராஜாக்கள் ேதவைனப்
பரிகாசம் ெசய்யும் ஜனங்கேளாடு ேசருகின்றார்கள்.

6 ஜனங்கள் தமது இரகசிய திட்டங்கைளப்
ேபாடுகிறார்கள்.
அவர்களது இதயங்கள் சூட்டடுப்ைபப் ேபான்று

கிளர்ச்சியைடகின்றன.
அவர்களின் ஆர்வம் இரவு முழுவதும் எரியும்.
காைலயில் அது ெநருப்பாய் எரியும்.

7 அவர்கள் அைனவரும் எரியும் சூட்டடுப்பாய்
இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் தமது ஆட்சியாளர்கைள அழித்தார்கள்.
அவர்களின் ராஜாக்கள் அைனவரும் விழுந்தார்கள்.
அவர்களில் ஒருவரும் என்ைன உதவிக்கு

அைழக்கவில்ைல.”

இஸ்ரேவலும் மற்ற ேதசங்களும்
8 “எப்பிராயீம் மற்ற ேதசங்கேளாடு
கலந்திருக்கிறான்.
எப்பிராயீம் இரண்டு பக்கமும் ேவகாத அப்பத்ைதப்

ேபான்று இருக்கிறான்.
9 அந்நியர்கள் எப்பிராயீமின் பலத்ைத
அழிக்கிறார்கள்.
ஆனால் எப்பிராயீம் இைத அறியவில்ைல

எப்பிராயீம் ேமல் நைர மயிர்கள்
ெதளிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் எப்பிராயீம் இதைன அறியவில்ைல.

10 எப்பிராயீமின் ெபருைம அவனுக்கு எதிராகப்
ேபசுகிறது.
ஜனங்களுக்குப் பற்பல ெதால்ைலகள்

இருக்கின்றன.
ஆனால் அவர்கள் இன்னும் தமது ேதவனாகிய
கர்த்தரிடம் திரும்பிப் ேபாகவில்ைல.
ஜனங்கள் உதவிக்கு அவைர ேநாக்கிப்

பாக்கவில்ைல.
11 எனேவ, எப்பிராயீம் புரிந்துக்ெகாள்ளாத
ேபைதயான சிறிய புறாைவப் ேபாலானான்.
ஜனங்கள் எகிப்திடம் உதவிக் ேகட்டார்கள்.
ஜனங்கள் அசீரியாவிடம் உதவி

ேகட்டுப்ேபானார்கள்.
12 அவர்கள் அந்நாடுகளுக்கு உதவிக் ேகட்டுப்
ேபானார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கைள கண்ணியில்

சிக்கைவப்ேபன்.
நான் எனது வைலைய அவர்கள் ேமல் வீசுேவன்.
நான் அவர்கைள வானத்துப் பறைவகைளப்

ேபான்று பிடித்து அவர்கைள கிேழ ெகாண்டு
வருேவன்.
நான் அவர்கைள அவர்களது
உடன்படிக்ைககளுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.

13 இது அவர்களுக்குக் ேகடாகும். அவர்கள்
என்ைன விட்டு விலகினார்கள்.
அவர்கள் எனக்கு அடிபணிய மறுத்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
நான் அந்த ஜனங்கைளக் காப்பாற்றிேனன்.
ஆனால் எனக்கு எதிராக அவர்கள் ெபாய்கைளப்

ேபசுகின்றார்கள்.
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14 அவர்கள் தம் மனப்பூர்வமாக என்ைன
எப்ெபாழுதும் அைழக்கிறதில்ைல.
ஆம் அவர்கள் தங்கள் படுக்ைகயிலிருந்து

அழுகின்றார்கள்.
தானியத்திற்காகவும் புதுத் திராட்ைச
ரசத்திற்காகவும் ேகட்கும்ேபாது தங்கைளத்
தாங்கேள ெவட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் இதயங்களில் அவர்கள்

என்னிடமிருந்து விலகியிருக்கிறார்கள்.
15 நான் அவர்களுக்குப் பயிற்சியளித்து அவர்கள்
ைககைள பலப்படுத்திேனன்.
ஆனால் அவர்கள் எனக்கு எதிராகத் தீய

திட்டங்கைளப் ேபாட்டிருக்கிறார்கள்.
16 ஆனால் அவர்கள் வைளந்த தடிையப் ேபால
இருந்தார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் திைசகைள

மாற்றிக்ெகாண்டார்கள்.
ஆனால் என்னிடம் திரும்பி வரவில்ைல. அவர்கள்
தைலவர்கள் தங்கள் பலத்ைதப்பற்றி ெபருைம
ேபசுகிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் வாள்களால்

ெகால்லப்டுவார்கள்.
பிறகு எகிப்து ஜனங்கள்
அவர்கைளப் பார்த்து சிரிப்பார்கள்.”

விக்கிரக ஆராதைன அழிவுக்கு வழி நடத்தும்

“உன் வாயிேல எக்காளத்ைத ைவ.
எச்சரிக்ைக ெசய். கர்த்தருைடய வீட்டின்
ேமல் ஒரு கழுைகப் ேபான்றிரு.

இஸ்ரேவலர்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடத்து விட்டார்கள். அவர்கள் எனது
சட்டங்களுக்கு அடிபணியவில்ைல. 2 அவர்கள்,
‘எங்கள் ேதவேன, இஸ்ரேவலில் உள்ள நாங்கள்
உம்ைம அறிேவாம்!’ என்று கூப்பிடுகின்றார்கள். 3

ஆனால் இஸ்ரேவல் நன்ைமகைள மறுத்தான்.
எனேவ பைகவன் அவைனத் துரத்துகிறான். 4

இஸ்ரேவலர்கள் அவர்களது ராஜாக்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்னிடம்
ஆேலாசைனக்கு வரவில்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்
தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ஆனால்
அவர்கள் நானறிந்த மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல. இஸ்ரேவலர்கள் தமது
ெவள்ளிையயும். ெபான்ைனயும் பயன்படுத்தி
தங்களுக்கு விக்கிரகங்ைகைளச் ெசய்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். 5

சமாரியாேவ, கர்த்தர் உனது கன்றுகுட்டிைய
மறுத்துவிட்டார். ேதவன் ெசான்னார்: ‘நான்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு எதிராக மிகவும் ேகாபத்துடன்
இருக்கிேறன்.’ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது
பாவத்திற்காகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள். யாேரா
ேவைலக்காரன் அச்சிைலகைளச் ெசய்தான். அைவ
ேதவன் அல்ல. சமாரியாவின் கன்றுகுட்டி
துண்டுதுண்டாக உைடக்கப்படும். 7 இஸ்ரேவலர்கள்
காற்றில் விைத விைதக்க முயல்வதுேபான்ற ஒரு
முட்டாள்தனமான ேவைலையச் ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெதல்ைலகைள மட்டுேம
ெபறுவார்கள். அவர்கள் சூைறக் காற்ைற அறுவைட
ெசய்வார்கள். வயல்களில் பயிர்கள் வளரும். ஆனால்
அது தானியத்ைதக் ெகாடுக்காது. அதில் ஏதாவது

தானியம் விைளந்தாலும் அந்நியர்கள் அதைனத்
தின்றுவிடுவார்கள்.

8 “இஸ்ரேவல் அழிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் நாடுகளுக்குள்ேள

ேதைவயற்ற கிண்ணத்ைத ெவளிேய தூக்கி
எறியப்படும் கிண்ணத்ைதப்ேபால
சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்.

9 எப்பிராயீம் அவனுைடய ‘ேநசர்களிடம்’
ெசன்றான்.
அவன் ஒரு காட்டுக்கழுைதையப் ேபான்று

அசீரியாவில் அைலந்துத் திரிந்தான்.
10 இஸ்ரேவல் பல நாடுகளில் உள்ள தனது
ேநசர்களிடம் ெசன்றான்.
ஆனால் நான் இஸ்ரேவலர்கைள ஒன்று

ேசர்ப்ேபன்.
ஆனால் வல்லைமயான ராஜா சுமத்தும்
சுைமகளினால்
அவர்கள் சிறிது துன்பப்பட ேவண்டும்.

இஸ்ரேவல் ேதவைன மறந்து விக்கிரகங்கைள
வணங்குகிறது

11 “எப்பிராயீம் ேமலும், ேமலும் பலிபீடங்கைளக்
கட்டியது.
அது பாவமானது.
அப்பலிபீடங்கள் எப்பிராயீமின் பாவப் பலி

பீடங்களாக இருந்திருக்கின்றன.
12 நான் எப்பிராயீமிற்காக 10,000 சட்டங்கைள
எழுதினாலும்,
அவன் அவற்ைற யாேரா

அந்நியர்களுக்குரியதாகேவ கருதுவான்.
13 இஸ்ரேவலர்கள் பலிகைள விரும்புகின்றார்கள்.
அவர்கள் இைறச்சிையப் பைடத்து

உண்ணுகிறார்கள்.
கர்த்தர் அவர்களது பலிகைள
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல.
அவர்களது பாவங்கைள அவர் நிைனவில்
ைவத்திருக்கிறார்.
அவர்கைள அவர் தண்டிப்பார்.
அவர்கள் எகிப்திற்குக் ைகதிகளாகக் ெகாண்டுச்

ெசல்லப்படுவார்கள்.
14 இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வீடுகைளக்
கட்டினார்கள். ஆனால் இஸ்ரேவல் அதைன
உருவாக்கியவைர மறந்துவிட்டது.
இப்ேபாது யூதா ேகாவில்கைளக் கட்டுகின்றது.
ஆனால் நான் யூதவின் நகரங்களுக்கு ெநருப்ைப
அனுப்புேவன்.
ெநருப்பானது அதன் ேகாட்ைடகைள அழிக்கும்!”

நாடு கடத்தலின் துக்கம்

இஸ்ரேவேல, பிற நாடுகள் ெசய்வது ேபான்று
விழா ெகாண்டாடாேத. மகிழ்ச்சியாய்
இராேத. நீ ஒரு ேவசிையப்ேபான்று நடந்து

உனது ேதவைன விட்டு விலகினாய், தானியம்
அடிக்கிற எல்லாக் களங்களிலும் நீ பாலின உறவு
பாவத்ைதச் ெசய்தாய். 2 ஆனால் தானியம் அடிக்கிற
களத்தில் உள்ள தானியம் இஸ்ரேவலுக்குப்
ேபாதுமான உணவாக இருக்காது. இஸ்ரேவலுக்குப்
ேபாதுமான திராட்ைசரசமும் இருக்காது.
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3 இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருைடய நாட்டில்
தங்கமாட்டார்கள். எப்ராயீம் எகிப்திற்குத்
திரும்புவான். அசீரியாவில் அவர்கள்
உண்ணக்கூடாத உணைவ உண்பார்கள். 4

இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருக்குத் திராட்ைசரசத்ைதப்
பானங்களின் காணிக்ைகயாக அளிப்பதில்ைல.
அவருக்கு அவர்கள் பலிகள் ெகாடுப்பதுமில்ைல.
அவர்கள் ெகாடுக்கிற பலிகள் மரித்தவர் வீட்டில்
ெகாடுக்கிற உணைவப்ேபாலிருக்கும். அைதச்
சாப்பிடுகிறவர்கள் அசுத்தமைடவார்கள். அவர்கள்
அப்பம் கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்குள் ேபாகாது.
அவர்கேள அைத உண்ண ேவண்டியதிருக்கும். 5

அவர்கள் (இஸ்ரேவலர்கள்) கர்த்தருைடய ஓய்வு
நாட்கள் அல்லது பண்டிைககைளக் ெகாண்டாட
முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள்.

6 இஸ்ரேவலர்கள் ேபாய்விட்டார்கள். ஏெனனில்
அவர்களுைடய விேராதி அவர்களுக்குண்டான
எல்லாவற்ைறயும் தானாகேவ எடுத்துச்
ெசன்றுவிட்டான். ஆனால் எகிப்து அவர்களுைடய
ஜனங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளும். ெமம்பிஸில்
அவர்கைளப் புைதப்பார்கள். அவர்களின் ெவள்ளிப்
ெபாக்கிஷங்கள் ேமல் கைளகள் வளரும். அவர்கள்
வாழ்ந்த இடங்களில் முட்ெசடிகள் முைளக்கும்.

இஸ்ரேவல் உண்ைமயான தீர்க்கதரிசிகைள ஏற்க
மறுத்தது

7 தீர்க்கதரிசி, “இஸ்ரேவேல, இவற்ைறக்
கற்றுக்ெகாள். தண்டைனக் காலம் வந்துவிட்டது. நீ
ெசய்த பாவங்களுக்கு விைல ெசலுத்தேவண்டிய
காலம் வந்திருக்கிறது” என்கிறார். ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “தீர்க்கதரிசி ஒரு
முட்டாள். ேதவனுைடய ஆவிேயாடு இருக்கிற
இம்மனிதன் ைபத்தியக்காரன்” என்று கூறுகிறார்கள்.
தீர்க்கதரிசி, “நீ உனது ெகாடிய பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவாய். நீ உனது ெவறுப்பிற்காகத்
தண்டிக்கப்படுவாய்” என்று ெசால்கிறார். 8 ேதவனும்
தீர்க்கதரிசியும் எப்பிராயீைம காவல் காக்கிற
காவலர்கைளப் ேபான்றவர்கள். ஆனால்
வழிெயங்கும் பல கண்ணிகள் உள்ளன. ஜனங்கள்
தீர்க்கதரிசிைய ேதவனுைடய வீட்டில் கூட
ெவறுக்கின்றனர்.

9 இஸ்ரேவலர்கள் கிபியாவின் நாட்கைளப்
ேபான்று அழிவின் ஆழத்திற்குச் ெசன்றுவிட்டார்கள்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்களின் பாவங்கைள
நிைனவுெகாள்வார். அவர் அவர்களது பாவங்கைளத்
தண்டிப்பார்.

இஸ்ரேவல் அதன் விக்கிரக ஆராதைனயால்
ேசதமைடந்திருக்கிறது

10 நான் இஸ்ரேவலைரக் கண்டுக்ெகாண்டேபாது,
அவர்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கும் புதிய
திராட்ைசப்பழத்ைதப்ேபான்று இருந்தார்கள்.
அத்திமரத்தில் பருவகாலத்தில் முதல் முதலாகப்
பழுத்தப் பழங்கைளப் ேபான்று இருந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அதன்பிறகு பாகால்ேபேயருக்கு
வந்தார்கள். அவர்கள் மாறினார்கள். நான்
அவர்கைள அழுகிப்ேபான பழங்கைள ெவட்டுவைதப்
ேபான்று, (அழிப்பதுேபான்று) ெவட்ட
ேவண்டியதாயிருந்தது. அவர்கள் அவர்களால்

ேநசிக்கப்படுகிற பயங்கரமான ெபாருட்கைள
(அந்நிய ெதய்வங்கள்) ேபான்று ஆனார்கள்.

இஸ்ரேவலர்களுக்குக் குழந்ைதகள் இருக்காது
11 ஒரு பறைவையப் ேபான்று, எப்பிராயீமின்
மகிைம பறந்துேபாகும். இனிேமல் கர்ப்பமுறுதல்
இல்லாமல் ேபாகும். பிறப்புகளும் பிள்ைளகளும்
இல்லாமல் ேபாகும். 12 ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் தம்
பிள்ைளகைள வளர்த்தாலும் அது அவர்களுக்கு
உதவாது. நான் அவர்களிடமிருந்து அவர்களது
பிள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான்
அவர்கைள விட்டுவிடுேவன். அவர்களுக்குத்
ெதால்ைலகைளத் தவிர ேவறு எதுவும் இருக்காது.

13 எப்பிராயீம் தன் குழந்ைதைகைளக்
கண்ணிகளுக்கு வழிநடத்திச் ெசல்வைத நான்
பார்க்க முடிகிறது. எப்பிராயீம் தன் பிள்ைளகைள
ெகாைலக்காரர்களிடம் அைழத்து வருகிறான். 14

கர்த்தாேவ, நீர் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைதக்
ெகாடும். நீர் அவர்களுக்குக் குழந்ைதகைள
இழக்கிற கர்ப்பத்ைதயும் பால்ெகாடுக்க முடியாத
முைலகைளயும் ெகாடும்.

15 அவர்கள் ெபால்லாப்பு கில்காலில் இருக்கிறது.
நான் அங்ேக அவர்கைள ெவறுக்கத்

ெதாடங்கிேனன்.
நான் அவர்கைள என் வீட்ைட விட்டுப் ேபாகும்படி
வற்புறுத்துேவன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் ெபால்லாப்புகைளச்

ெசய்துள்ளார்கள்.
நான் இனிேமல் அவர்கைள ேநசிக்கமாட்ேடன்.
அவர்கள் தைலவர்கள் கலகக்காரர்கள்.
அவர்கள் எனக்கு எதிராகத்

திரும்பியிருக்கின்றார்கள்.
16 எப்பிராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவர்கள் ேவர் ெசத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது.
அவர்களுக்கு இனிேமல் குழந்ைதகள் இருக்காது.
அவர்கள் குழந்ைதகள் ெபறலாம்.
ஆனால் நான் அவர்களது உடலிலிருந்து வருகிற

குழந்ைதகைளக் ெகால்ேவன்.
17 அந்த ஜனங்கள் என்னுைடய ேதவன்
ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள்.
எனேவ அவர் அவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்க

மறுப்பார்.
அவர்கள் வீடு இல்லாமல் ேதசங்கள் முழுவதும்
அைலந்து திரிவார்கள்.

இஸ்ரேவலின் ெசல்வேம, விக்கிரகத் ெதாழுைகக்கு
வழி நடத்தியது

இஸ்ரேவல் ஏராளமாகக் கனிகைளக்
ெகாடுக்கிற திராட்ைசக்ெகாடிையப்
ேபான்றவன்.

ஆனால் இஸ்ரேவல் ேமலும், ேமலும் மிகுதியாகப்
ெபாருட்கைளப் ெபற்றதும் அந்நிய ெதய்வங்கைளக்
ெகௗரவிக்க ெமன்ேமலும் பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான்.
அவனுைடய நாடு ேமலும், ேமலும் வளம் ெபற்றது.
ஆகேவ அவன் ேமலும், ேமலும் அந்நிய

ெதய்வத்ைத ெகௗரவிக்கக் கற்கைள அைமத்தான்.
2 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவைன ஏமாற்ற
முயன்றார்கள்.
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ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள் குற்றங்கைள
ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
கர்த்தர் அவர்கள் பலிபீடங்கைள உைடப்பார்.
அவர் அவர்கள் நிைனவு கற்கைள அழிப்பார்.

இஸ்ரேவலர்களின் ெபால்லாத முடிவுகள்
3 இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்கள் கூறுகிறார்கள்:

“நமக்கு ராஜா இல்ைல நாம் கர்த்தைர
ெகௗரவிப்பதில்ைல. அவருைடய ராஜா நம்ைம
ஒன்றும் ெசய்யமுடியாது!”

4 அவர்கள் வாக்குறுதிகைளச் ெசய்கின்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டுேம
ெசால்கின்றனர். அவர்கள் தமது வாக்குறுதிகைளக்
காப்பாற்றுவதில்ைல. அவர்கள் மற்ற நாடுகேளாடு
உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாள்கின்றார்கள். ேதவன்
அந்த உடன்படிக்ைகைய விரும்பவில்ைல.
நீதிபதிகள் உழுத வயல்களில் முைளத்திருக்கும்
விஷத் தன்ைமயுள்ள கைளகள் ேபான்று
உள்ளார்கள்.

5 சமாரிய ஜனங்கள் ெபத்தாேவனிலுள்ள கன்றுக்
குட்டிைய ஆராதிக்கிறார்கள். அந்த ஜனங்கள்
உண்ைமயில் அழுவார்கள். அந்த ஆசாரியர்கள்
உண்ைமயில் அழுவார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களது
அழகான விக்கிரகம் ேபாய்விட்டது. அது தூக்கிச்
ெசல்லப்பட்டது. 6 அசீரியாவின் ேபரரசனுக்கு
அன்பளிப்பாக அவ்விக்கிரகம்
ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டது. அவன் எப்பிராயீமின்
அவமானகரமான விக்கிரகத்ைத
ைவத்துக்ெகாள்வான். இஸ்ரேவல் அதன்
விக்கிரகத்தினிமித்தம் அவமானம் அைடயும். 7

சமாரியாவின் அந்நிய ெதய்வம் அழிக்கப்படும். இது
நீர்ப்பரப்பின் ேமேல மிதக்கும் மரத்துண்ைடப்
ேபான்று இருக்கும்.

8 இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்தது. பல உயர்
ேமைடகைளக் கட்டியது. ஆேபனின் ேமைடகள்
அழிக்கப்படும். அவர்கள் பலிபீடங்களில்
முட்ெசடிகளும், கைளகளும் வளரும். பிறகு அவர்கள்
மைலகளிடம், “எங்கைள மூடுங்கள்!” என்றும்
குன்றுகளிடம் “எங்கள் ேமல் விழுங்கள்” என்றும்
கூறுவார்கள்.

இஸ்ரேவல் பாவத்துக்கு விைல ெகாடுக்கும்
9 இஸ்ரேவேல நீ கிபியாவின் காலத்திலிருந்து
பாவம் ெசய்தாய். (அந்த ஜனங்கள் அங்ேக ெதாடந்து
பாவம் ெசய்துக்ெகண்டிருக்கிறார்கள்.) கிபியாவில்
அப்ெபால்லாத ஜனங்கைள யுத்தம் உண்ைமயாகேவ
ைகப்பற்றும். 10 நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க
வருேவன். பைடகள் அவர்களுக்கு எதிராகச்
ேசர்ந்துவரும். அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள
அவர்களது இரண்டு பாவங்களுக்காகத்
தண்டிப்பார்கள்.

11 எப்பிராயீம் நன்றாகப் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட
ேபாரடிக்கும் களத்திலுள்ள தானியங்களின் ேமல்
நடக்க விரும்பும், இளம் காைளையப் ேபான்றவன்.
அவன் கழுத்தில் நான் ஒரு நல்ல நுகத்தடிைய
மாட்டுேவன். நான் எப்பிராயீைம கயிற்றால்
கட்டுேவன். பிறகு யூதா உழவுெசய்யத்
ெதாடங்குவான். யாக்ேகாபு தானாகேவ
பரம்படிப்பான்.

12 நீ நன்ைமைய நட்டால் உண்ைமயான அன்ைப
அறுவைட ெசய்வாய். உன் நிலத்ைத உழு.
கர்த்தேராடு நீ அறுவைட ெசய்வாய். அவர் வருவார்.
அவர் உன் மீது நன்ைமைய மைழப்ேபான்று ெபாழியச்
ெசய்வார்.

13 ஆனால் நீ தீைமைய நட்டாய். நீ துன்பத்ைத
அறுவைட ெசய்தாய். நீ உன் ெபாய்களின் கனிைய
உண்டாய். ஏெனன்றால் நீ உன் அதிகாரத்ைதயும்
உன் வீரர்கைளயும் நம்பியிருந்தாய். 14 எனேவ
உனது பைடகள் யுத்தத்தின் ேபெராலிையக்
ேகட்கும். உனது எல்லா அரண்களும் அழிக்கப்படும்.
இது ெபத்தார்ேபைலச் சல்மான் அழித்ததுேபால்
இருக்கும். அப்ேபார்க்காலத்தில் தாய்மார்கள் தம்
குழந்ைதகேளாடு ெகால்லப்பட்டார்கள். 15 உனக்கு
அது ெபத்ேதலில் ஏற்படும். ஏெனன்றால் நீ
ஏராளமான பாவங்கைளச் ெசய்தாய். அந்த நாள்
ெதாடங்கும்ேபாது இஸ்ரேவலின் ராஜா முழுைமயாக
அழிக்கப்படுவான்.

இஸ்ரேவல் கர்த்தைர மறந்துவிட்டது

கர்த்தர், “இஸ்ரேவல் குழந்ைதயாக
இருக்கும்ேபாது நான் (கர்த்தர்) அவைன
ேநசித்ேதன்.

நான் என் குமாரைன எகிப்ைத விட்டு ெவளிேய
அைழத்ேதன்.

2 ஆனால் நான் இஸ்ரேவலர்கைள மிகுதியாக
அைழக்க
அவர்களும் என்ைன விட்டு மிகுதியாக

விலகினார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள் பாகாலுக்குப் பலிகைளக்
ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு நறுமணப்

ெபாருட்கைள எரித்தார்கள்.
3 “ஆனால் எப்பிராயீைம ைகப்பிடித்து நடக்கப்
பழக்கியது நான்.
நான் இஸ்ரேவலர்கைள என் ைககளில்

எடுத்ேதன்.
அவர்கைளக் குணப்படுத்திேனன்.
ஆனால் அவர்கள் அதைன

அறியாமலிருக்கிறார்கள்.
4 நான் அவர்கைளக் கயிறுகளால் வழி
நடத்திேனன்.
ஆனால் அைவ அன்பு என்னும் கயிறுகள்.
நான் விடுதைல அளிக்கும் மனிதைனப் ேபான்றவன்.
நான் கீேழ குனிந்து அவர்களுக்கு ஆகாரம்

ெகாடுத்ேதன்.
5 “இஸ்ரேவலர்கள் ேதவனிடம் திரும்ப
மறுக்கிறார்கள். எனேவ அவர்கள் எகிப்துக்குச்
ெசல்வார்கள். அசீரியாவின் ராஜா அவர்கள்
ராஜாவாவான். 6 அவர்களது நகரங்களின் ேமல்
வாளானது ெதாங்கிக்ெகாண்டிருக்கும். அது
அவர்களது பலமுள்ள மனிதர்கைளக் ெகால்லும்.
அது அவர்களது தைலவர்கைள அழிக்கும்.

7 “எனது ஜனங்கள் நான் திரும்பி வருவைத
எதிர்ப்பார்க்கின்றார்கள். அவர்கள் ேமல் ேநாக்கி
ேதவைன அைழப்பார்கள். ஆனால் ேதவன்
அவர்களுக்கு உதவமாட்டார்.”
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கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அழிக்க விரும்பவில்ைல
8 “எப்பிராயீேம, நான் உன்ைனக் ைகவிட
விரும்பவில்ைல.
இஸ்ரேவேல நான் உன்ைனப் பாதுகாக்க

விரும்புகிேறன்.
நான் உன்ைன அத்மாைவப் ேபாலாக்க
விரும்பவில்ைல.
நான் உன்ைன ெசேபாயீைமப் ேபாலாக்க

விரும்பவில்ைல.
நான் என் மனைத மாற்றிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.
உனக்கான எனது அன்பு பலமானது.

9 நான் எனது பயங்கரமான ேகாபம் ெவல்லுமாறு
விடமாட்ேடன்.
நான் மீண்டும் எப்பிராயீைம அழிக்கமாட்ேடன்.

நான் ேதவன். மனிதனல்ல. நாேன பரிசுத்தமானவர்.
நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்.
நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டமாட்ேடன்.

10 நான் சிங்கத்ைதப் ேபான்று ெகர்ச்சிப்ேபன்.
நான் ெகர்ச்சிப்ேபன்.
அப்ேபாது எனது பிள்ைளகள் என்ைனப்
பின்ெதாடர்ந்து வருவார்கள்.
எனது பிள்ைளகள் ேமற்கிலிருந்து பயத்தால்

நடுங்கிக்ெகாண்ேட வருவார்கள்.
11 அவர்கள் எகிப்திலிருந்து பறைவகைளப்
ேபான்று நடுங்கிக்ெகாண்ேட வருவார்கள்.
அவர்கள் அசீரியாவிலிருந்து புறாக்கைளப்ேபான்று

நடுங்கிக்ெகாண்ேட வருவார்கள்.
அவர்கைள அவர்களுைடய தாய் நாட்டிற்கு
எடுத்துச் ெசல்ேவன்.”
கர்த்தர் அதைனச் ெசான்னார்.

12 “எப்பிராயீம் அந்நிய ெதய்வங்களால் என்ைனச்
சூழ்ந்தான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்கு எதிராகத்

திரும்பினார்கள். அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள்.
ஆனால் யூதா இன்னும் ேதவேனாடு
நடந்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
யூதா பரிசுத்தமானவர்கேளாடு உண்ைமயாய்

இருக்கிறான்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எதிராக இருக்கிறார்

எப்பிராயீம் தனது காலத்ைத வீணாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கிறான். இஸ்ரேவல் நாள்
முழுவதும் “காற்ைறத்

துரத்திக்ெகாண்டிருக்கிறான்.” ஜனங்கள் ேமலும்,
ேமலும் ெபாய்கைளச் ெசால்கிறார்கள். அவர்கள்
ேமலும், ேமலும் களவு ெசய்கிறார்கள். அவர்கள்
அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தங்கைளச்
ெசய்துெகாண்டார்கள். அவர்கள் தங்கள் ஒலிவ
எண்ெணைய எகிப்துக்கு எடுத்துச்
ெசன்றுக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

2 கர்த்தர் கூறுகிறார், “என்னிடம் இஸ்ரேவலுக்கு
எதிராக ஒரு வாக்குவாதம் உண்டு. யாக்ேகாபு தான்
ெசய்த ெசயலுக்காக தண்டிக்கப்படேவண்டும். அவன்
ெசய்த தீயவற்றுக்காக அவன்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். 3 யாக்ேபாபு இன்னும் தன்
தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்ேபாேத தன்
சேகாதரேனாடு தந்திரம் ெசய்யத் ெதாடங்கினான்.
யாக்ேகாபு ஒரு பலமான இைளஞனாக இருந்தான்.

அந்தக் காலத்தில் அவன் ேதவேனாடு ேபாராடினான்.
4 யாக்ேகாபு ேதவனுைடய தூதேனாடு ேபாராடி
ெவன்றான். அவன் உதவி ேகட்டுக் கதறினான். அது
ெபத்ேதலில் நடந்தது. அந்த இடத்தில் அவன்
நம்ேமாடு ேபசினான். 5 ஆம், ேயேகாவா பைடகளின்
ேதவன். அவரது ெபயர் ேயேகாவா (கர்த்தர்). 6

எனேவ, உனது ேதவனிடம் திரும்பி வா. அவருக்கு
விசுவாசமாக இரு. நல்லவற்ைறச் ெசய்! நீ
எப்ெபாழுதும் உன் ேதவனிடம் நம்பிக்ைகயாய் இரு!

7 “யாக்ேகாபு ஓர் உண்ைமயான வியாபாரி. அவன்
தன் நண்பைனக்கூட ஏமாற்றுகிறான். அவனது
தராசும் கள்ளத்தராசு. 8 எப்பிராயீம் ெசான்னான்
‘நான் ெசல்வந்தன்! நான் உண்ைமயான
ெசல்வத்ைதக் கண்டுபிடித்துள்ேளன்! எனது
குற்றங்கைள யாரும் கண்டுெகாள்ள முடியாது.
யாரும் எனது பாவங்கைளத் ெதரிந்து
ெகாள்ளமாட்டான்.’

9 “ஆனால் நீ எகிப்து ேதசத்திலிருந்த நாள் முதல்,
நான் உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயிருந்திருக்கிேறன்,
நான் உன்ைனப் பண்டிைக நாட்கைளப் ேபான்று
(ஆசாரிப்பு கூடார நாட்கைளப் ேபால்)
கூடாரங்களில் தங்கச் ெசய்ேவன். 10 நான்
தீர்க்கதரிசிகேளாடு ேபசிேனன். நான் அவர்களுக்குப்
பல தரிசனங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். எனது
பாடங்கைள உனக்குக் கற்பிக்கப் பல வழிகைளத்
தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் ெகாடுத்ேதன். 11 ஆனால்
கீேலயாத் ஜனங்கள் பாவம் ெசய்தார்கள். அந்த
இடத்தில் ஏராளமான பயங்கர விக்கிரகங்கள்
இருக்கின்றன. ஜனங்கள் கில்காலில்
காைளகளுக்குப் பலிகைளக் ெகாடுக்கிறார்கள்.
அந்த ஜனங்களுக்கு ஏராளமான பலிபீடங்கள்
இருக்கின்றன. வயல் வரப்புகளில் உள்ள கல்
குவியல்கைளப் ேபான்று வரிைச வரிைசயாகப்
பலிபீடங்கள் இருக்கின்றன.

12 “யாக்ேகாபு ஆராம் நாட்டுக்கு ஓடிப்ேபானான்.
அந்த இடத்தில் இஸ்ரேவல் ஒரு மைனவிக்காக
ேவைல ெசய்தான். இன்ெனாரு மைனவிக்காக
அவன் ஆடு ேமய்த்தான். 13 ஆனால் கர்த்தர்
தீர்க்கதரிசிைய உபேயாகித்து இஸ்ரேவைல
எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார். கர்த்தர்
ஒரு தீர்க்கதரிசிையப் பயன்படுத்தி இஸ்ரேவைலப்
பத்திரமாகப் பாதுகாத்தார். 14 ஆனால் எப்பிராயீம்
கர்த்தருைடய மிகுந்த ேகாபத்துக்குக் காரணமாக
இருந்தான். எப்பிராயீம் பலைரக் ெகான்றான்.
எனேவ அவன் தன் குற்றங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான். அவனது ஆண்டவர் (கர்த்தர்)
அவன் அவமானம் அைடயும்படிச் ெசய்வார்.”

இஸ்ரேவல் தன்ைனத்தாேன அழித்திருக்கிறான்

“எப்பிராயீம் இஸ்ரேவலில் தன்ைனத்
தாேன முக்கிமானவனாகச் ெசய்துக்
ெகாண்டான். எப்பிராயீம் ேபசினான்.

ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கினார்கள். ஆனால்
எப்பிராயீம் பாவம் ெசய்தான். பாகாைல ெதாழத்
ெதாடங்கினான். 2 இப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்
ேமலும், ேமலும் பாவம் ெசய்கிறார்கள். அவர்கள்
தாங்களாகேவ விக்கிரகங்கைளச்
ெசய்துக்ெகாள்கிறார்கள். ேவைலக்காரர்கள்
ெவள்ளியால் அந்த அழகான சிைலகைளச்
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ெசய்கிறார்கள். பிறகு அவர்கள் தம் சிைலகேளாடு
அடிக்கடி ேபசுகிறார்கள். அவர்கள் அந்தச்
சிைலகளுக்குப் பலி ெகாடுக்கிறார்கள். அவர்கள்
அந்தத் தங்கக் கன்றுகுட்டிச் சிைலகைள
முத்தமிடுகிறார்கள். 3 அதனால்தான் அந்த
ஜனங்கள் விைரவில் மைறந்துவிடுகிறார்கள்.
அவர்கள் காைலயில் காணும் மூடுபனிையப்
ேபான்றும், விைரவில் மைறயும் பனிையப் ேபான்றும்
மைறவார்கள். இஸ்ரேவலர் காற்று வீசும்ேபாது
களத்திலிருந்து பறக்கிற பதைரப் ேபான்றும், ஒரு
புைகக் கூண்டிலிருந்து எழும்பி மைறந்து ேபாகும்
புைகையப் ேபான்றும் இருப்பார்கள்.

4 “நீங்கள் எகிப்து ேதசத்திலிருந்த நாள் முதலாக
நான் உன் ேதவனாகிய கர்த்தராக இருக்கிேறன்.
நீங்கள் என்ைனத் தவிர ேவறு ெதய்வங்கைள
அறியவில்ைல. நாேன உங்கைள இரட்சித்தவர். 5

நான் உங்கைள வனாந்தரத்திேலேய அறிேவன். நான்
உங்கைள வறண்ட நிலத்திலும் அறிேவன். 6 நான்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு உணவு ெகாடுத்ேதன். அவர்கள்
அந்த உணைவ உண்டார்கள். அவர்கள் தம் வயிறு
நிைறந்து திருப்தி அைடந்தார்கள். அவர்கள் வீண்
ெபருைம அைடந்தார்கள். அவர்கள் என்ைன
மறந்தார்கள்!

7 “அதனால்தான் நான் அவர்களுக்கு ஒரு
சிங்கத்ைதப் ேபாலிருப்ேபன். நான் சாைலயில்
காத்திருக்கிற சிறுத்ைதையப் ேபான்று இருப்ேபன்.
8 நான் தன் குட்டிகைள இழந்த கரடிையப் ேபான்று
அவர்கைளத் தாக்குேவன். நான் அவர்களின்
ெநஞ்ைசப் பிளப்ேபன். நான் ஒரு சிங்கம்
அல்லதுேவெறாரு காட்டுமிருகம் தன் ேவட்ைடயின்
உணைவக் கிழித்துத் தின்பதுேபால் இருப்ேபன்.”

ேதவ ேகாபத்திலிருந்து இஸ்ரேவைல எவராலும்
காப்பாற்ற முடியாது

9 “இஸ்ரேவேல, நான் உனக்கு உதவிேனன்.
ஆனால் நீ எனக்கு எதிராகத் திரும்பினாய். எனேவ,
இப்ேபாது நான் உண்ைன அழிப்ேபன். 10 உங்களது
ராஜா எங்ேக? அவன் உங்களது நகரங்கள் எதிலும்
உங்கைளக் காப்பாற்றமுடியாது. உங்களது
நீதிபதிகள் எங்ேக? நீ அவர்களுக்காக, ‘ஒரு
ராஜாைவயும் தைலவர்கைளயும் தாரும்’ என்று
ேகட்டாய். 11 நான் என் ேகாபத்திேல உங்களுக்கு
ஒரு ராஜைவக் ெகாடுத்ேதன். மிகவும்
ேகாபமைடந்தேபாது அவைன
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.

12 “எப்பிராயீம் தனது குற்றங்கைள மைறக்க
முயன்றான்.
அவன் தனது பாவங்கள் இரகசியமானைவ என்று
எண்ணினான்.
ஆனால் அவற்றுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான்.

13 அவனது தண்டைன ஒரு ெபண் பிரசவ
காலத்தில் உணரும் வலிையப் ேபான்றது.
அவன் அறிவுள்ள குமாரனாக இருக்கமாட்டான்.
அவனது பிறப்புக்கான காலம் வரும்.
அவன் பிைழக்கமாட்டான்.

14 “நான் அவர்கைளக் கல்லைறயிலிருந்து
காப்பாற்றுேவன்.
நான் அவர்கைள மரணத்திலிருந்து

காப்பாற்றுேவன்.

மரணேம, உனது ேநாய்கள் எங்ேக?
கல்லைறேய, உனது வல்லைம எங்ேக?
நான் பழிவாங்கப் பார்க்கவில்ைல.

15 இஸ்ரேவல் தனது சேகாதரர்களுக்கிைடயில்
வளர்கிறான்.
ஆனால் வல்லைம மிக்க கிழக்குக் காற்று வரும்.
கர்த்தருைடய காற்று வனாந்தரத்திலிருந்து வீசும்.
பிறகு இஸ்ரேவலின் கிணறுகள் வறண்டுேபாகும்.
அதன் நீரூற்றுகள் வற்றிப்ேபாகும்.
இஸ்ரேவலின் விைலமதிப்புள்ள எல்லாவற்ைறயும்
காற்று அடித்துக்ெகாண்டு ேபாகும்.

16 சமாரியா தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், அவள் தன் ேதவனுக்கு எதிராகத்

திரும்பினாள்.
இஸ்ரேவலர்கள் வாள்களால் ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்களது பிள்ைளகள் துண்டுகளாகக்
கிழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களது கர்ப்பமுற்ற ெபண்கள் கீறி

கிழிக்கப்படுவார்கள்.”

கர்த்தரிடம் திரும்பு

இஸ்ரேவேல, நீ விழுந்தாய், ேதவனுக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்தாய். எனேவ உனது
ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பி வா. 2 நீ

ெசால்லப் ேபாவைதப் பற்றி நிைனத்துப் பார்.
கர்த்தரிடம் திரும்பி வா. அவரிடம்,
“எங்கள் பாவங்கைள எடுத்துவிடும்.
நாங்கள் ெசய்யும் நன்ைமகைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
நாங்கள் எங்கள் உதடுகளிலிருந்து துதிகைள

ெசலுத்துகிேறாம்.
3 அசீரியா எங்கைளக் காப்பாற்றாது.
நாங்கள் ேபார்க் குதிைரகளில் சவாரி

ெசய்யமாட்ேடாம்.
நாங்கள் மீண்டும் ஒருேபாதும்
‘எங்கள் ேதவன்’
என்று எங்கள் ைககளால் ெசய்யப்பட்டப்
ெபாருட்கைளக் கூறமாட்ேடாம்.
ஏெனன்றால் நீர் ஒருவர் தான் அனாைதகள் மீது

இரக்கங்காட்டுகிறவர்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவைல மன்னிப்பார்
4 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“என்ைனவிட்டு அவர்கள் விலகியைத நான்
மன்னிப்ேபன்.
நான் அவர்கைளத் தைடயின்றி ேநசிப்ேபன்.
ஏெனனில் அவர்களுடன் ேகாபங்ெகாண்டைத

நிறுத்திவிட்ேடன்.
5 நான் இஸ்ரேவலுக்குப் பனிையப் ேபாலிருப்ேபன்.
இஸ்ரேவல் லீலிப் புஷ்பத்ைதப் ேபான்று

மலருவான்.
அவன் லீபேனானின் ேகதுரு மரங்கைளப்ேபான்று
வளருவான்.

6 அவனது கிைளகள் வளரும்.
அவன் அழகான ஒலிவ மரத்ைதப்

ேபான்றிருப்பான்.
அவன் லீபேனானின் ேகதுரு மரங்களிலிருந்து வரும்
இனிய மணத்ைதப் ேபான்று இருப்பான்.
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7 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் எனது
பாதுகாப்பின் கீழ் வாழ்வார்கள்.
அவர்கள் தானியத்ைதப் ேபான்று வளருவார்கள்.
அவர்கள் திராட்ைசக் ெகாடிையப் ேபான்று

மலருவார்கள்.
அவர்கள் லீபேனானின் திராட்ைசரசம் ேபால்

இருப்பார்கள்.”

கர்த்தர் விக்கிரகங்கைளப் பற்றி இஸ்ரேவைல
எச்சரிக்கிறார்

8 “எப்பிராயீேம, நான் (கர்த்தர்) இனி
விக்கிரகங்கேளாடு எந்தத் ெதாடர்பும்
ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நான் ஒருவேன உங்களது ெஜபங்களுக்கு பதில்

அளிக்கிறவர்.

நான் ஒருவேன உன்ைனக் கவனித்து வருபவர்.
நான் எப்ெபாழுதும் பசுைமயாக இருக்கும் ேதவதாரு
மரத்ைதப் ேபான்றவர்.
உன் கனி என்னிடமிருந்து வருகிறது.”

இறுதி அறிவுைர
9 அறிவுள்ள ஒருவன் இவற்ைறப்
புரிந்துக்ெகாள்கிறான்.
விழிப்புள்ள ஒருவன் இவற்ைறக்

கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
கர்த்தருைடய வழிகள் சரியாக இருக்கின்றன.
அவற்றில் நல்லவர்கள் நடப்பார்கள். பாவிகேளா

அவற்றில் இடறிவிழுந்து மரிப்பார்கள்.
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ேயாேவல்

ெவட்டுக்கிளிகள் விைளச்சைல அழிக்கும்

ெபத்துேவலின் குமாரனாகிய ேயாேவல்
கர்த்தரிடமிருந்து இந்த ெசய்திையப்
ெபற்றான்.

2 தைலவர்கேள, இந்தச் ெசய்திையக் ேகளுங்கள்.
இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற ஜனங்கேள, நான்

ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
உங்கள் வாழ்நாளில் இதற்கு முன்பு இது ேபால்
நடந்திருக்கிறதா? இல்ைல.
உங்கள் தந்ைதகளின் வாழ்நாளில் இதுேபால்

நடந்திருக்கிறதா? இல்ைல.
3 நீங்கள் உங்கள் பிள்ைளகளிடம் இவற்ைறக்
கூறுங்கள்.
உங்கள் பிள்ைளகள் அவர்களின் பிள்ைளகளிடம்

ெசால்லட்டும். உங்கள் ேபரக்குழந்ைதகள் அதற்கு
அடுத்தத் தைலமுைறயிடம் ெசால்வார்கள்.

4 பச்ைசப்புழு விட்டைத
ெவட்டுக்கிளி தின்றது.
ெவட்டுக்கிளி விட்டைதப்
பச்ைசக் கிளி தின்றது.
பச்ைசக்கிளி விட்டைத
முசுக்கட்ைடப் பூச்சி தின்றது.

ெவட்டுக்கிளிகளின் வருைக
5 குடியர்கேள, விழித்து எழுந்து அழுங்கள்.
திராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்கும் ஜனங்கேள

அழுங்கள்.
ஏெனன்றால் உங்கள் இனிைமயான திரட்ைசரசம்
முடிந்தது.
நீங்கள் இனி அந்தத் திராட்ைசரசத்தின்

சுைவையப் ெபறமாட்டீர்கள்.
6 எனது ேதசத்திற்கு எதிராகப் ேபாரிட ஒரு ெபரிய
வல்லைம வாய்ந்த நாடு வந்தது.
அதன் வீரர்கள் எண்ணமுடியாத அளவிற்கு

அேநகராக இருந்தார்கள்.
அவர்களது ஆயுதங்கள் சிங்கத்தின் பற்கைளப்
ேபான்று கூர்ைமயுள்ளதாகவும்,
சிங்கத்தின் தாைடையப்ேபான்று

வல்லைமயுள்ளதாகவும் இருந்தது.
7 அது என் திராட்ைசச் ெசடிைய அழித்தது.
அதன் நல்ல ெகாடிகள் வாடி அழிந்தது.
அது என் அத்திமரத்ைத அழித்தது.
பட்ைடகைள உரித்து எறிந்துவிட்டது.

ஜனங்களின் அழுைக
8 மணமுடிப்பதற்குத் தயாராக இருந்த இளம்

ெபண்

மரித்துப்ேபான தன் மணவாளனுக்காக அழுவது
ேபான்று அழுங்கள்.

9 ஆசாரியர்கேள, கர்த்தருைடய பணியாளர்கேள,
அழுங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்

இனிேமல் தானியக் காணிக்ைகயும், பானங்களின்
காணிக்ைகயும் இருக்கப்ேபாவதில்ைல.

10 வயல்ெவளிகள் பாழாயின. பூமி கூட
அழுதுெகாண்டிருக்கிறது.
ஏெனன்றால் தானியம் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
புதிய திராட்ைசரசம் வறண்டிருக்கிறது.
ஒலிவ எண்ெணய் ேபாய்விட்டது.

11 உழவர்கேள, துக்கமாயிருங்கள்.
திராட்ைச விவசாயிகேள சத்தமாக அழுங்கள்.
ேகாதுைமக்காகவும் பார்லிக்காகவும் அழுங்கள்.
ஏெனன்றால் வயல்ெவளியில் அறுவைட இல்லாமல்

ேபானது.
12 திராட்ைசக்ெகாடிகள் காய்ந்துவிட்டன.
அத்திமரம் அழிந்துெகாண்டிருக்கிறது.
மாதுைள, ேபரீச்ைச, கிச்சிலி
மற்றும் அைனத்து மரங்களும் வாடிவிட்டன.
ஜனங்களின் மகிழ்ச்சி மரித்துப்ேபாயிற்று.

13 ஆசாரியர்கேள, உங்களது துக்கத்திற்குரிய
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு உரக்க அழுங்கள்.
பலிபீடத்தின் பணியாளர்கேள, உரக்க அழுங்கள்.

எனது ேதவனுைடய பணியாளர்கேள,
நீங்கள் துக்கத்தின் ஆைடகேளாடு தூங்குவீர்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவனுைடய ஆலயத்தில் இனிேமல்

தானிய காணிக்ைகயும் பானங்களின் காணிக்ைகயும்
இருப்பதில்ைல.

ெவட்டுக்கிளிகளின் ேபரழிவு
14 உபவாசமிருக்க ேவண்டிய சிறப்பு ேநரம்
இருக்குெமன்று ஜனங்களுக்கு அறிவியுங்கள் ஒரு
சிறப்புக் கூட்டத்திற்கு ஜனங்கைளக் கூட்டுங்கள்.
தைலவர்கைளக் கூப்பிடுங்கள். நாட்டில் வாழ்கிற
எல்லா ஜனங்கைளயும் ேசர்த்துக் கூப்பிடுங்கள்.
அவர்கள் அைனவைரயும் உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தருைடய ஆலயத்திற்கு வரவைழத்து
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்யுங்கள்.

15 துக்கமாயிருங்கள். ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய
சிறப்புக்குரிய நாள் அருகில் இருக்கிறது. அப்ேபாது,
தண்டைனயானது சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடமிருந்து ஒரு சங்காரம் ேபான்று வரும். 16

நமது உணவு ேபாய்விட்டது. நமது ேதவனுைடய
ஆலயத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியும் சந்ேதாஷமும்
ேபாய்விட்டன. 17 நாங்கள் விைதகைள
விைதத்ேதாம். ஆனால் விைதகள் மண்ணில் காய்ந்து
மரித்துக்கிடக்கின்றன. நமது ெசடிகள் எல்லாம்
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காய்ந்து மரித்துப்ேபாயின. நமது களஞ்சியங்கள்
ெவறுைமயாகவும் விழுந்தும் கிடக்கின்றன.

18 மிருகங்கள் பசிேயாடு தவிக்கின்றன. மாட்டு
மந்ைதகள், அைலந்து திரிந்து கலங்குகின்றன.
அவற்றுக்கு ேமய்வதற்கு புல் இல்ைல. ஆட்டு
மந்ைதகளும் மரித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 19

கர்த்தாேவ நான் உம்ைம உதவிக்காக
அைழக்கின்ேறன். ெநருப்பானது நமது பசுைமயான
வயல்கைள வனாந்தரமாக்கிவிட்டது.
வயல்ெவளிகளில் உள்ள மரங்கைள எல்லாம்
ெநருப்புச் ஜுவாைலகள் எரித்துவிட்டன. 20

காட்டுமிருங்கள் கூட உமது உதவிைய நாடுகின்றன.
ஓைடகள் வற்றிவிட்டன. அங்கு தண்ணீரில்ைல.
ெநருப்பானது நமது பச்ைச வயல்ெவளிகைள
வனாந்தரமாக்கிவிட்டது.

வந்துெகாண்டிருக்கும் கர்த்தருைடய நாள்

சீேயானில் எக்காளம் ஊதுங்கள்.
என் பரிசுத்தமான மைலயின் ேமல்

எச்சரிக்ைக சத்தமிடுங்கள்.
இந்நாட்டில் வாழ்கிற எல்லா ஜனங்களும் பயத்தால்
நடுங்கட்டும்.
கர்த்தருைடய சிறப்பான நாள்

வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
கர்த்தருைடய சிறப்பு நாள்
அருகில் உள்ளது.

2 அது இருண்ட அந்தகாரமான நாளாக இருக்கும்.
அது இருளும் மந்தாரமுமான நாளாக இருக்கும்.
சூரிய உதயத்தின்ேபாது நீங்கள் மைல முழுவதும்
பைட பரவியிருப்பைதப் பார்ப்பீர்கள்.
அப்பைட சிறந்ததாகவும் வல்லைமயுைடயதாகவும்

இருக்கும்.
இதற்கு முன்னால் எதுவும் இதுேபால்
இருந்ததில்ைல.
இதற்கு பிறகு எதுவும் இதுேபால் இருப்பதில்ைல.

3 பைடயானது எரியும் ெநருப்ைபப் ேபான்று
நாட்ைட அழிக்கும்.
அைவகளின் முன்னால் அந்நாடு ஏேதன் ேதாட்டம்
ேபான்றிருக்கும்.
அதற்குப் பிறகு நாடானது
ெவற்று வனாந்தரம் ேபான்றிருக்கும்.
அைவகளிடமிருந்து எதுவும் தப்பமுடியாது.
4 ெவட்டுக்கிளிகள் குதிைரகைளப் ேபான்று
ேதான்றும்.
அைவ ேபார்க் குதிைரகைளப்ேபான்று ஓடும்.

5 அைவகளுக்குச் ெசவிெகாடுங்கள்.
இது மைலகளின் ேமல்வரும் இரதங்களின் ஒலி
ேபால் உள்ளது.
இது பதைர எரிக்கும் ெநருப்பின் ஒலிேபால்

உள்ளது.
அவர்கள் வல்லைம வாய்ந்த ஜனங்கள்.
அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக இருக்கிறார்கள்.

6 இந்தப் பைடக்கு முன்னால் ஜனங்கள்
அச்சத்தால் நடுங்குகிறார்கள்.
அவர்களின் முகங்கள் அச்சத்தால் ெவளுத்தன.

7 வீரர்கள் விைரவாக ஓடுகிறார்கள்.
வீரர்கள் சுவர்களின் ஏறுகிறார்கள்.
ஒவ்ெவாரு வீரனும் ேநராகக் ெசல்கிறான்.
அவர்கள் தம் பாைதயில் இருந்து

விலகமாட்டார்கள்.

8 அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
விழச்ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஒவ்ெவாரு வீரனும் தன் ெசாந்தப் பாைதயில்

நடக்கிறான்.
வீரர்களில் ஒருவன் ேமாதிக் கீேழ விழுந்தாலும்
மற்றவர்கள் ெதாடர்ந்து

நடந்துெகாண்டிருப்பார்கள்.
9 அவர்கள் நகரத்திற்கு ஓடுகிறார்கள்.
அவர்கள் விைரவாகச் சுவர்ேமல் ஏறுகிறார்கள்.
அவர்கள் வீடுகளுக்குள் ஏறுகிறார்கள்.
அவர்கள் ஜன்னல் வழியாகத் திருடர்கைளப்ேபால்

ஏறுகின்றனர்.
10 அவர்களுக்கு முன்பு, பூமியும் வானமும்
நடுங்குகிறது.
சூரியனும் சந்திரனும் இருளாகிவிடுகின்றன.

நட்சத்திரங்கள் ஒளிவீசுவைத நிறுத்துகின்றன.
11 கர்த்தர் தனது பைடைய உரக்க அைழக்கிறார்.
அவரது பாைளயம் மிகப்ெபரியது.
அப்பைட அவரது கட்டைளக்கு அடிபணிகிறது.
அப்பைட மிகவும் வல்லைமயுைடயது.
கர்த்தருைடய சிறப்பு நாள் உயர்வானதாகவும்
பயங்கரமானதாகவும் உள்ளது.
ஒருவரும் இைத நிறுத்த முடியாது.

கர்த்தர் ஜனங்களிடம் மாறும்படிக் கூறுகிறார்
12 இது கர்த்தருைடய ெசய்தி.
“உங்கள் முழுமனேதாடு இப்ெபாழுது என்னிடம்

திரும்பி வாருங்கள்.
நீங்கள் தீைம ெசய்தீர்கள்.
அழுங்கள், உணவு உண்ணேவண்டாம்.

13 உங்கள் ஆைடகைளயல்ல,
இதயத்ைதக் கிழியுங்கள்.”
உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பி
வாருங்கள்.
அவர் இரக்கமும் கருைணயும் உள்ளவர்.
அவர் விைரவாகக் ேகாபப்படமாட்டார்.
அவரிடம் மிகுந்த அன்பு உண்டு.
ஒருேவைள அவர் தனது மனைத,
திட்டமிட்டிருந்த பயங்கரமான

தண்டைனயிலிருந்து மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்.
14 யாருக்குத் ெதரியும். கர்த்தர் தனது மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்.
ஒருேவைள அவர் உங்களுக்காக ஆசீர்வாதத்ைத

விட்டு ைவத்திருக்கலாம்.
பிறகு நீங்கள் உங்கள் ேதவானாகிய கர்த்தருக்கு
தானியக் காணிக்ைககளும்
பானங்களின் காணிக்ைககளும் தரலாம்.

கர்த்தரிடம் ெஜபியுங்கள்
15 சீேயானில் எக்காளம் ஊதுங்கள்.
சிறப்புக் கூட்டத்திற்குக் கூப்பிடுங்கள்.
ஒரு உபவாச காலத்துக்காகக் கூப்பிடுங்கள்.

16 ஜனங்கைளக் கூட்டிச் ேசருங்கள்.
சிறப்புக் கூட்டத்திற்குக் கூப்பிடுங்கள்.
வயதானவர்கைளக் கூட்டிச் ேசருங்கள்.
குழந்ைதகைளயும் கூட்டிச் ேசருங்கள் இன்னும்

தாயின் மார்பில் பால்குடிக்கும் சிறுகுழந்ைதகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்.
தங்களது படுக்ைக அைறயிலிருந்து
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புதிதாய்த் திருமணமான மணமகனும் மணமகளும்
வரட்டும்.

17 மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்திற்கும் இைடயில்
நின்று ஆசாரியர்களும்,
கர்த்தருைடய பணியாளர்களும் அழுது

புலம்பட்டும்.
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் இவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும்.
“கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்கள் மீது இரக்கம்
காட்டும்.
உமது ஜனங்கைள அவமானப்பட விடாதிரும்.
மற்ற ஜனங்கள் உமது ஜனங்கைளக்

ேகலிச்ெசய்யும்படி விடாதிரும்.
மற்ற நாடுகளின் ஜனங்கள் ‘அவர்கள் ேதவன் எங்ேக
இருக்கிறார்?’
என்று ேகட்டுச் சிரிக்கும்படிச் ெசய்யாதிரும்.”

கர்த்தர் நாட்ைட பைழய நிைலக்குக் ெகாண்டு
வருவார்

18 பிறகு கர்த்தர் தனது நாட்ைடப்பற்றி பரவசம்
ெகாண்டார்.
அவர் ஜனங்களுக்காக வருத்தப்பட்டார்.

19 கர்த்தர் தமது ஜனங்களிடம்,
“நான் உங்களுக்குத் தானியம், திராட்ைசரசம்.
எண்ெணய் இவற்ைற அனுப்புேவன்.
உங்களுக்கு ஏராளமாக இருக்கும்.
நான் உங்கைள மற்ற நாடுகளுக்கிைடயில்

இனிேமல் அவமானம் அைடயவிடமாட்ேடன்.
20 இல்ைல. வடக்கிலுள்ள ஜனங்கைள உங்கள்
நாட்ைடவிட்டு ேபாகும்படி வற்புறுத்துேவன்.
நான் அவர்கைள வறண்ட ெவறுைமயான

நாட்டுக்குப் ேபாகச்ெசய்ேவன்.
அவர்களில் சிலர் கீழ்க்கடலுக்குப் ேபாவார்கள்.
அவர்களில் சிலர் ேமற்கடலுக்குப் ேபாவார்கள்

அந்த ஜனங்கள் இத்தைகய பயங்கரச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் மரித்து அழுகிப்ேபானவற்ைறப்
ேபாலாவார்கள்.
அங்ேக பயங்கரமான துர்வாசைன இருக்கும்!”
என்று ெசான்னார்.

இந்த நாடு மீண்டும் புதிதாக்கப்படும்
21 ேதசேம, பயப்படாேத.
சந்ேதாஷமாக இரு.
முழுைமயாகக் களிகூரு.
கர்த்தர் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்வார்.

22 ெவளியின் மிருகங்கேள, பயப்படேவண்டாம்.
வனாந்திரத்தில் ேமய்ச்சல்கள் உண்டாகும்.
மரங்கள் கனிகைளத் தரும்,
அத்தி மரங்களும் திராட்ைசக் ெகாடிகளும்

மிகுதியான பழங்கைளத் தரும்.
23 எனேவ மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள்.
சீேயான் ஜனங்கேள உங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்தரிடம் சந்ேதாஷமாய் இருங்கள்,
அவர் நல்லவர், அவர் உங்களுக்கு மைழையத்
தருவார்.
அவர் உங்களுக்கு முன்ேபாலேவ முன்மாரிையயும்

பின்மாரிையயும் அனுப்புவார்.
24 களங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும்.

குடங்கள் திராட்ைசரசத்தாலும், என்ெணயாலும்
நிரம்பி வழியும்.

25 “கர்த்தராகிய நான் உங்களுக்கு எதிராக எனது
பைடைய அனுப்பிேனன்.
உங்களுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்

ெவட்டுக்கிளிகளும்,
பச்ைசக்கிளிகளும்
முசுக்கட்ைடப் பூச்சிகளும்,
பச்ைசப் புழுக்களும் தின்றுவிட்டன.
ஆனால் கர்த்தராகிய நான்,
அத்துன்பக் காலத்துக்கானவற்ைறத் திருப்பிக்

ெகாடுப்ேபன்.
26 பிறகு உங்களுக்கு உண்ண ஏராளம் இருக்கும்.
நீங்கள் நிைறவு அைடவீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதப் ேபாற்றுவீர்கள்.
அவர் உங்களுக்காக அற்புதமானவற்ைறச்

ெசய்திருக்கிறார்.
எனது ஜனங்கள் இனி ஒருேபாதும்
ெவட்டகப்பட்டுப்ேபாவதில்ைல.

27 நான் இஸ்ரேவேலாடு இருப்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் என்பைதயும்

நீங்கள் அறிவீர்கள்.
ேவறு ேதவன் இல்ைல.
எனது ஜனங்கள் மீண்டும் அவமானம்
அைடயமாட்டார்கள்.”

அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ேதவன் தனது ஆவிைய
ெகாடுப்பார்

28 “இதற்குப் பிறகு நான் எனது ஆவிைய அைனத்து
ஜனங்கள் ேமலும் ஊற்றுேவன்.
உங்கள் குமாரர்களும், குமாரத்திகளும்
தீர்க்கதரிசனம் உைரப்பார்கள்.
உங்கள் முதியவர்கள் கனவுகைளக் காண்பார்கள்.
உங்கள் இைளஞர்கள் தரிசனங்கைளக்

காண்பார்கள்.
29 அப்ேபாது, நான் பணியாட்கள் ேமலும்
பணிப்ெபண்கள் ேமலும்
என் ஆவிைய ஊற்றுேவன்.

30 நான் வானத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம், ெநருப்பு,
அடர்ந்த புைகேபான்ற அதிசயங்கைளக்

காட்டுேவன்.
31 சூரியன் இருட்டாக மாற்றப்படும்.
சந்திரன் இரத்தமாக மாற்றப்படும்.
பிறகு கர்த்தருைடய ெபரிதும் பயங்கரமுமான

நாள்வரும்.
32 பிறகு, கர்த்தருைடய நாமத்ைத கூப்பிடுகிற
எவரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.”
சீேயான் மைலயின் ேமலும், எருசேலமிலும்

காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
இது கர்த்தர் ெசான்னது ேபான்று நிகழும்.
ஆம் கர்த்தரால் அைழக்கப்பட்ட மீதியிருக்கும்

ஜனங்கள் திரும்பி வருவார்கள்.

யூதாவின் பைகவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்

“ஆம் அந்த ேவைளயில், நான் யூதாைவயும்
எருசேலைமயும் சிைறயிருப்பிலிருந்து
மீட்டுவருேவன். 2 நான் அைனத்து நாட்டு
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ஜனங்கைளயும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான்
ேயாசபாத்தின் பள்ளதாக்கிேல அைனத்து நாட்டு
ஜனங்கைளயும் அைழத்து வருேவன். அங்ேக நான்
அவர்கைள நியாயம் தீர்ப்ேபன். அந்நாடுகள் என்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சிதறடித்தன. அைவகள்
அவர்கைள ேவறு நாடுகளில் வாழும்படி வற்புறுத்தின.
எனேவ நான் அந்நாடுகைளத் தண்டிப்ேபன்.
அந்நாடுகள் எனது நிலத்ைத பிரித்தன. 3 அவர்கள்
எனது ஜனங்களுக்காகச் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள்.
அவர்கள் ஆண் குழந்ைதகைள விபச்சாரிகைள
வாங்குவதற்காக விற்றார்கள். அவர்கள்
திராட்ைசரசத்ைத வாங்கிக் குடிப்பதற்காகப்
ெபண்குழந்ைதகைள விற்றார்கள்.

4 “தீருேவ, சீேதாேன, ெபலிஸ்தியாவின் அைனத்து
எல்ைலகேள, நீங்கள் எனக்கு முக்கியமானவர்கள்
அல்ல. நான் ெசய்த ஏேதா சில காரியங்களுக்காக
நீங்கள் என்ைனத் தண்டிக்கப் ேபாகிறீர்களா?
என்ைனத் தண்டித்துக்ெகாண்டிருப்பதாக நீங்கள்
நிைனக்கலாம். ஆனால், நான் உங்கைள விைரவில்
தண்டிப்ேபன். 5 நீங்கள் எனது ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். எனது
விைலயுயர்ந்த ெபாக்கிஷங்கைளக் ெகாண்டுேபாய்
உங்கள் அந்நிய ெதய்வங்களின் ேகாவில்களில்
ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள்.

6 “நீங்கள் யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைளக்
கிேரக்கர்களுக்கு விற்றீர்கள். அவ்வாறு நீங்கள்
அவர்கைள அவர்கள் நாட்டிலிருந்து ெவகுதூரம்
ெகாண்டு ெசல்ல முடிந்தது. 7 நீங்கள் எனது
ஜனங்கைள அத்ெதாைல தூர நாடுகளுக்கு
அனுப்பினீர்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள மீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன். நான் உங்கைள நீங்கள்
ெசய்தவற்றுக்காகத் தண்டிப்ேபன். 8 நான் உங்களது
குமாரர்கைளயும், குமாரத்திகைளயும் யூத
ஜனங்களுக்கு விற்கப்ேபாகிேறன். பிறகு அவர்கள்
உங்கைளத் ெதாைலவிலுள்ள சேபயரிடத்தில்
விற்பர்” என்று கர்த்தர் ெசான்னார்.

ேபாருக்காக ஆயத்தப்படுதல்
9 நாடுகளுக்கு இவற்ைற அறிவியுங்கள்.
ேபாருக்குத் தயாராகுங்கள்.
வலிைமயுள்ளவர்கைள எழுப்புங்கள்.
ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் ெநருங்கி வரட்டும்.
அவர்கள் ேமேல வரட்டும்.

10 உங்கள் மண்ெவட்டிகைள வாள்களாக
அடியுங்கள்.
உங்கள் அரிவாள்கைள ஈட்டிகளாகச்

ெசய்யுங்கள்.
பலவீனமான மனிதன்
“நான் வலிைமயான ேபார்வீரன்” என்று

ெசால்லட்டும்.
11 அைனத்து நாட்டினேர, விைரயுங்கள்.
அந்த இடத்திற்குச் ேசர்ந்து வாருங்கள்.
கர்த்தாேவ உமது வலிைமயுள்ள வீரர்கைளக்

ெகாண்டுவாரும்.
12 நாடுகேள எழும்புங்கள்.
ேயாசபாத்தின் பள்ளத்தாக்குக்கு வாருங்கள்.

சுற்றியுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும் நியாந்தீர்க்க
நான் அங்ேக உட்காருேவன்.

13 அரிவாைளக் ெகாண்டுவாருங்கள்.
ஏெனன்றால் அறுவைட தயாராகிவிட்டது.
வாருங்கள், திராட்ைசகைள மிதியுங்கள்.
ஏெனன்றால் திராட்ைச ஆைல நிரம்பியுள்ளது.
ெதாட்டிகள் நிரம்பி வழிகின்றன.
ஏெனன்றால் அவர்களின் தீைம ெபரியது.

14 நியாயத்தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கிேல ஏராளமான
ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள்.
கர்த்தருைடய சிறப்புக்குரிய நாள்
விைரவில் வரும்.
இது நியாயத்தீர்ப்பின் பள்ளதாக்கில் நைடெபறும்.

15 சூரியனும் சந்திரனும் இருண்டுவிடும்.
நட்சத்திரங்கள் ஒளி வீசாமல் ேபாகும்.

16 ேதவனாகிய கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்
எருசேலமிலிருந்தும் சத்தமிடுவார்.
ஆகாயமும் பூமியும் நடுங்கும்.
ஆனால் ேதவனாகிய கர்த்தர் அவரது
ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பின் இடமாக இருப்பார்.
அவர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பான

இடமாக இருப்பார்.
17 “பின்னர் நீங்கள் நாேன உங்கள் ேதவனாகிய
கர்த்தர் என்பைத அறிவீர்கள்.
நான் சிேயானில் வசிக்கிேறன். அது எனது

பரிசுத்தமான மைல.
எருசேலம் பரிசுத்தமாகும்.
அந்நியர்கள் மீண்டும் அந்நகரத்ைத ஊடுருவிச்

ெசல்லமாட்டார்கள்.

யூதாவிற்கு ஒரு புதிய வாழ்க்ைக வாக்களிப்பப்பட்டது
18 “அந்த நாளில் மைலகள்
இனிய திரட்ைசரசத்ைதப் ெபாழியும்.
குன்றுகளில் பால் வழிந்து ஓடும்.
யூதாவின் ெவறுைமயான ஆறுகளில் தண்ணீர்

நிரம்பி ஓடும்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் இருந்து நீரூற்று
ெபருக்ெகடுக்கும்.
அது அகாசியா பள்ளத்தாக்குக்கு தண்ணீைரக்

ெகாடுக்கும்.
19 எகிப்து ெவறுைமயாகும்.
ஏேதாம் ெவறுைமயான பாைலவனமாகும்.
ஏெனன்றால் அைவ யூதா ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுைம ெசய்தன.
அைவ அவர்கள் நாட்டில் அப்பாவிகைளக்

ெகான்றார்கள்.
20 ஆனால் யூதாவில் எப்ெபாழுதும் ஜனங்கள்
வாழ்வார்கள்.
ஜனங்கள் எருசேலமில் பல தைல முைறகளுக்கு

வாழ்வார்கள்.
21 அந்த ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைளக்
ெகான்றார்கள்.
எனேவ அந்த ஜனங்கைள நான் உண்ைமயில்

தண்டிப்ேபன்!”
ேதவனாகிய கர்த்தர் சீேயானில் வாழ்வார்.

ேயாேவல் 3:21

957



1

ஆேமாஸ்

முன்னுைர

இது ஆேமாஸின் ெசய்தி, ஆேமாஸ்
ெதக்ேகாவா நகைரச் ேசர்ந்த
ேமய்ப்பர்களில் ஒருவன். ஆேமாஸ்

இஸ்ரேவைலப்பற்றி, யூதாவின் ராஜாவாக உசியா
இருந்த காலத்திலும் இஸ்ரேவலின் ராஜாவாக
ேயாவாசின் குமாரன் ெயெராெபயாமின் காலத்திலும்
தரிசனங்கைளக் கண்டான். இது பூமி அதிர்ச்சி
ஏற்படுவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
நடந்தது.

சீரியாவிற்கு எதிரான தண்டைன
2 ஆேமாஸ் ெசான்னான்:
கர்த்தர் சீேயானில் ஒரு சிங்கத்ைதப் ேபான்று
சத்தமிடுவார்.
அவரது உரத்த சப்தம் எருசேலமிலிருந்து

ெகர்ச்சிக்கும்.
ேமய்ப்பர்களின் பசுைமயான ேமய்ச்சல் இடம்
வறண்டு மடியும்.
கர்ேமல் மைலயும் காய்ந்து ேபாகும்.
3 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “நான்
தமஸ்குவின் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த பல
குற்றங்களுக்காக நிச்சயம் தண்டிப்ேபன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கீேலயாத் ஜனங்கைள
இரும்பு ஆயுதங்களினால் நசுக்கினார்கள். 4 எனேவ
நான் ஆசேகலின் வீட்டில் ெநருப்ைப
பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு ெபனாதாதின்
மிகப்ெபரிய அரண்மைனகைள அழிக்கும்.

5 “நான் தமஸ்குவின் வாசலில் ேபாடப்பட்டுள்ள
தாழ்ப்பாைள உைடப்ேபன். நான் ஆேவன்
பள்ளதாக்கின் சிங்காசனத்தில்
உட்கார்ந்திருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்
ெபத்ஏேதனிலிருந்து வல்லைமயின் சின்னத்ைத
விலக்கிப்ேபாடுேவன். சீரியாவின் ஜனங்கள்
ேதாற்றகடிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் அவர்கைளக்
கீர் நாட்டுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வார்கள்” என்று
கர்த்தர் கூறினார்.

ெபலிஸ்தியர்களுக்கான தண்டைன
6 கர்த்தர் இதைனக் கூறுகிறார்: “நான்
நிச்சயமாக காத்சா ஜனங்கைள அவர்களின் பல
குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் நாட்டு ஜனங்கைளெயல்லாம் சிைறபிடித்து
ஏேதாமுக்குக் ைகதிகளாகக் ெகாண்டுேபானார்கள்.
7 எனேவ நான் காத்சாவின் மதிலுக்குள் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன். இந்த ெநருப்பு காத்சாவின் உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைள அழிக்கும். 8 நான் அஸ்ேதாத்தின்
சிங்காசனத்தில் இருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்

அஸ்கேலானின் ெசங்ேகாைலத் தாங்கியிருப்பவைன
அழிப்ேபன். நான் எக்ேரான் ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன் பிறகு மீதமுள்ள ெபலிஸ்தியர்களும்
மரிப்பார்கள்” ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறினார்.

ெபானிசியாவின் தண்டைன
9 கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்: “நான்
நிச்சயமாக தீரு ஜனங்கைள அவர்களது பல
குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் ஒரு நாடு முழுவைதயும் சிைறபிடித்து
ஏேதாமுக்கு அடிைமகளாக அனுப்பினார்கள்.
அவர்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு (இஸ்ரேவல்) ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நிைனவு ெகாள்ளவில்ைல. 10

எனேவ நான் தீருவின் சுவர்களில் ெநருப்ைபப்
பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு தீருவின் உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைள அழிக்கும்.”

ஏேதாமியர்களுக்கான தண்டைன
11 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “நான் ஏேதாம்
ஜனங்கைள அவர்களின் பல குற்றங்களுக்காக
நிச்சயம் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் ஏேதாம் தன்
சேகாதரன் இஸ்ரேவைல வாேளாடு துரத்தினான்.
ஏேதாம் இரக்கம் காட்டவில்ைல. ஏேதாமின் ேகாபம்
இைடவிடாமல் ெதாடர்ந்து காட்டு
மிருகங்கைளப்ேபால இஸ்ரேவலர்கைளக் கிழித்துக்
ெகாண்டிருந்தான். 12 எனேவ, நான் ேதமானில்
ெநருப்ைபப் பற்ற ைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு
ேபாஸ்றாவின் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள
எரித்துப்ேபாடும்.”

அம்ேமானியர்களுக்கான தண்டைன
13 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “நான்
நிச்சயமாக அம்ேமான் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த
பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் கீேலயாத் நாட்டில் கர்ப்பிணிப்
ெபண்கைளக் ெகான்றார்கள். அம்ேமானியர்கள்
இதைனச் ெசய்து தங்கள் நாட்டு எல்ைலகைள
விரித்தார்கள். 14 எனேவ நான் ரப்பாவின் மதிலில்
ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு ரப்பாவின்
உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள எரித்து அழிக்கும்.
அவர்களின் நாட்டிற்குள் துன்பமானது
சுழல்காற்ைறப்ேபான்று வரும். 15 பிறகு அவர்களின்
ராஜாவும் தைலவர்களும் சிைறபிடிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் ஒன்றாகப்
பிடிக்கப்படுவார்கள்.” என்று கர்த்தர் கூறினார்.
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ேமாவாபின் தண்டைன

கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “நான்
நிச்சயமாக ேமாவாப் ஜனங்கைள அவர்கள்
ெசய்த பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.

ஏெனன்றால் ேமாவாபியர், ஏேதாம் ராஜாவின்
எலுப்புகைளச் சுண்ணாம்பில் எரித்தார்கள். 2

எனேவ நான் ேமாவாப் நாட்டில் ெநருப்ைபப்
பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு கீரிேயாத்தின்
உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள அழிக்கும். அங்ேக பயங்கர
சத்தமும் எக்காளச் சத்தமும் ேகட்க அவர்கள்
மரிபார்கள். 3 எனேவ நான் ேமாவாபின்
ராஜாக்களுக்கு ஒரு முடிைவக் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் ேமாவாபின் அைனத்துத் தைலவர்கைளயும்
ெகால்ேவன்” கர்த்தர் இதைனக் கூறினார்.

யூதாவுக்கான தண்டைன
4 கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்: “நான்
நிச்சயமாக யூதாைவ அவர்களது பல
குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு அடிபணிய
மறுத்தார்கள். அவர்கள் அவரது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள் முற்பிதாக்கள்
ெபாய்கைள நம்பினார்கள். அேத ெபாய்கள்
யூதாவின் ஜனங்கள் ேதவைனப் பின்பற்றுவைத
நிறுத்தக் காரணமாயிருந்தது. 5 எனேவ. நான்
யூதாவில் ெநருப்ைப பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு
எருசேலமிலுள்ள உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள
அழிக்கும்.”

இஸ்ரேவலுக்கான தண்டைன
6 கர்த்தர் இதைனக் கூறுகிறார்: “நான்
நிச்சயமாக இஸ்ரேவலர்கைள அவர்களது பல
குற்றறங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் ெகாஞ்சம் ெவள்ளிக்காக அப்பாவி
ஜனங்கைள விற்றார்கள். அவர்கள் ஏைழ ஜனங்கைள
பாதரட்ைசளுக்காக விற்றார்கள். 7 அவர்கள் ஏைழ
ஜனங்கைள முகம் குப்புற தைரயில் தள்ளி அவர்கள்
ேமல் நடந்தார்கள். அவர்கள் துன்பப்படுகிற
ஜனங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்பைத நிறுத்தினர்.
தந்ைதகளும் குமாரர்களும் ஒேர ெபண்ணிடம்
பாலினஉறவு ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான நாமத்ைத பாழாக்கி விட்டார்கள். 8

அவர்கள் ஏைழகளிடமிருந்து ஆைடகைள எடுத்து
அந்த ஆைடகளின் ேமல் உட்கார்ந்து அவர்கள்
பலிபீடங்களில் ஆராதிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஏைழ
ஜனங்களுக்கு கடன் தந்து அவர்கள் ஆைடகைள
அைடமானமாக எடுத்தார்கள். அவர்கள் ஜனங்கள்
அபராதம் ெசலுத்தும்படிச் ெசய்தார்கள்.
அப்பணத்தில் மது வாங்கி அவர்கள் ெபாய்
ெதய்வத்தின் ேகாயிலில் குடித்து மகிழ்ந்தார்கள்.

9 “ஆனால் அவர்களுக்கு முன்பாகேவ
எேமாரியர்கைள அழித்தது நான். எேமாரியர்கள்
ேகதுரு மரங்கைளப்ேபான்று உயரமானவர்கள்.
அவர்கள் கர்வாலி மரங்கைளப்ேபால்
ைவரமாயிருந்தவர்கள். ஆனால் நான் அவர்களது
ேமேல உள்ள பழங்கைளயும் கீேழயுள்ள
ேவர்கைளயும் அழித்ேதன்.

10 “நாேன உங்கைள எகிப்து நாட்டின்
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்டு வந்ேதன். நான் 40
வருடங்கள் உங்கைள வானந்தரத்தில்
வழிநடத்திேனன். நீங்கள் எேமாரியரின் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ள உதவிேனன். 11 நான் உங்கள்
குமாரர்களில் சிலைரத் தீர்க்கதரிசிகள் ஆக்கிேனன்.
நான் உங்களது இைளஞர்களில் சிலைர
நசேரயர்களாக ஆக்கிேனன். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள, இது உண்ைம” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகிறார். 12 “ஆனால் நீங்கள் நசேரயர்கைள
மது குடிக்கச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகைள
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம் என்று
ெசான்னீர்கள். 13 நீங்கள் எனக்குப் ெபரிய
பாரத்ைதப் ேபான்றவர்கள். நான் பாரம் ஏற்றப்பட்ட
வண்டிையப்ேபான்று வைளந்திருக்கிேறன். 14

என்னிடமிருந்து எவரும், ேவகமான ஓட்டக்காரன்
கூடத் தப்பிக்க முடியாது. பலவான்களுக்குப்
ேபாதுமான பலம் இருக்காது. பைடவீரர்கள்
தம்ைமத்தாம் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள முடியாது. 15

ஜனங்கள் வில்ேலாடும் அம்ேபாடும் இருந்தும் உயிர்
பிைழப்பதில்ைல. ேவகமாக ஓடுபவனும் தப்ப
முடியாது. குதிைரயில் வருகிறவர்களும் உயிேராடு
தப்ப முடியாது. 16 அப்ேபாது மிகத் ைதரியமான
வீரனும் ஓடிப்ேபாவான். அவர்கள் தம் ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளக் கூட ேநரம்
எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்று கர்த்தர்
கூறினார்.

இஸ்ரேவலுக்கான எச்சரிக்ைக

இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இந்தச் ெசய்திையக்
கவனியுங்கள். இஸ்ரேவேல உங்கைளபற்றி
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார். இந்த ெசய்தி

நான் எகிப்திலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த
எல்லாக் குடும்பங்கைளயும் (இஸ்ரேவல்) பற்றியது. 2

“பூமியில் அேநகக் குடும்பங்கள் இருந்தன. ஆனால்
உன்னுைடய ஒேர குடும்பத்ைததான் சிறப்பான
வழியில் அறிந்துெகாள்ள நான் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நீ
எனக்கு எதிராகத் திரும்பினாய். எனேவ, நான்
உனது எல்லா பாவங்களுக்காக உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்.”

இஸ்ரேவலின் தண்டைனக்கான காரணம்
3 இரண்டு ேபர் ஒத்துப்ேபானாெலாழிய
ஒேர வழியில் நடக்க முடியாது.

4 காட்டிலுள்ள சிங்கம்,
ஒரு மிருகத்ைதப் பிடித்த பிறகுதான்

ெகர்ச்சிக்கும்.
ஒரு இளஞ்சிங்கம் தன் குைகயில் ெகர்ச்சிக்கிறது
என்றால்,
அது ஏேதா ஒன்ைறப் பிடித்துவிட்டது என்று

அர்த்தம்.
5 கண்ணிக்குள்ேள உணவு இல்லாவிட்டால்
ஒரு பறைவ தைரயிலுள்ள கண்ணிக்குள்

பறக்காது.
கண்ணி மூடினால்
அது பறைவையப் பிடிக்கும்.

6 எக்காளம் எச்சரிக்ைகயாக ஊதினால்,
ஜனங்கள் நிச்சயம் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.
நகரத்திற்கு துன்பம் வந்தால்,
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அதற்கு கர்த்தர் காரணமாவார்.
7 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சிலவற்ைறச்
ெசய்ய முடிவுெசய்வார். ஆனால் அவர் எைதயும்
ெசய்யும் முன்னால் அவர் தனது தீர்க்கதரிசிகளிடம்
ெசால்வார். 8 ஒரு சிங்கம் ெகர்ச்சித்தால் ஜனங்கள்
பயப்படுவார்கள். கர்த்தர் ேபசினால் தீர்க்கதரிசிகள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள்.

9 நீங்கள் அஸ்ேதாத்தின் ேகாபுரங்களுக்கும்,
எகிப்துக்கும் ேபாய் இச்ெசய்திையக் கூறுங்கள்.
“சமாரியாவின் மைலகளுக்கு வாருங்கள். நீங்கள்
அங்ேக ெபருங்குழப்பத்ைதக் காண்பீர்கள்.
ஏெனன்றால் ஜனங்களுக்குச் சரியாக வாழ்வது
எப்படி என்று ெதரியாது. அந்த ஜனங்கள் மற்ற
ஜனங்களிடம் ெகாடூரமாக இருந்தார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்களிடமிருந்து ெபாருட்கைள எடுத்துத்
தங்கள் ேகாபுரங்களில் ஒளித்து ைவத்தார்கள்.
அவர்கள் ேபாரில் எடுத்தப் ெபாருட்களால்
அவர்களது கருவூலங்கள் நிைறந்திருக்கின்றன.”

11 எனேவ கர்த்தர் ெசால்கிறார்: “ஒரு பைகவன்
அந்த நாட்டிற்கு வருவான். அந்தப் பைகவன் உன்
பலத்ைத எடுத்துப்ேபாடுவான். நீ உயர்ந்த
ேகாபுரங்களில் ஒளித்து ைவத்த ெபாருட்கைள
அவன் எடுப்பான்.”

12 கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“ஒரு சிங்கம் ஒரு ஆட்டுக் குட்டிைய தாக்கலாம்.
ேமய்ப்பன் அந்த ஆட்ைடக் காப்பாற்ற முயற்சி

ெசய்யலாம்.
ஆனால் ேமய்ப்பன் ஆட்டுக்குட்டியின் ஒரு
பகுதிையத்தான் காப்பாற்றுவான்.
அவன் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து இரண்டு கால்கள்
அல்லது காதின் ஒரு பகுதிைய மட்டும் பிடுங்க
முடியும்.
அவ்வாேற இஸ்ரேவலின் ெபரும் பாலான

ஜனங்கள் காப்பாற்றப்படமாட்டார்கள்.
சமாரியாவில் வாழ்கிற ஜனங்கள் படுக்ைகயின் ஒரு
மூைலையேயா
அல்லது ஒரு மஞ்சத்தின் ேமலிருக்கும் துணியின்

ஒரு துண்ைடேயா காப்பாற்றிக்ெகாள்வார்கள்.”
13 என் ஆண்டவரும், சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனுமாகிய கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்
“யாக்ேகாபின் குடும்பத்ைத (இஸ்ரேவல்) எச்சரிக்ைக
ெசய். 14 இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்தது. நான்
அவர்கைளத் தங்களுைடய பாவங்களுக்காகத்
தண்டிப்ேபன். நான் ெபத்ேதலில் உள்ள
பலிபீடங்கைளயும் அழிப்ேபன். பலிபீடத்தின்
ெகாம்புகள் ெவட்டப்பட்டு தைரயில் கிடக்கும். 15

நான் மைழக்கால வீட்ைடக் ேகாைடகால வீட்ேடாடு
அழிப்ேபன். தந்தத்தால் ஆன வீடுகள் அழிக்கப்படும்.
பல வீடுகள் அழிக்கப்படும்” என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்.

இன்பத்ைத விரும்பும் ெபண்கள்

சமாரியாவின் மைலகளிலுள்ள பாசானின்
மாடுகேள என்ைனக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
ஏைழகைளத் துன்புறுத்துகிறீர்கள். நீங்கள்

அந்த ஏைழகைள நசுக்குகிறீர்கள். நீங்கள்
“எங்களுக்குக் குடிக்கக் ெகாஞ்சம் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்று உங்கள் கணவர்களிடம்
கூறுகிறீர்கள்.

2 கர்த்தராகிய ஆண்டவர் வாக்குறுதி ெகாடுத்தார்.
அத்துன்பங்கள் உங்களுக்கு வரும் என்று அவர் தமது
பரிசுத்தத்தால் வாக்களித்தார். ஜனங்கள்
ெகாக்கிகைளப் பயன்படுத்தி உங்கைளச்
சிைறப்பிடிப்பார்கள். அவர்கள் மீன் தூண்டிைலப்
பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ைளகைளப் பிடிப்பார்கள். 3

உங்கள் நகரம் அழிக்கப்படும். ெபண்கள்
நகரச்சுவர்களிலுள்ள ெவடிப்புகள் வழிேய
அவசரமாக ெவளிேயறி பிணக் குவியல்களின் ேமல்
விழுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைற கூறுகிறார். 4 “ெபத்ேதலுக்குப்
ேபாய் பாவம் ெசய்யுங்கள்! கில்காலுக்குப் ேபாய்
ேமலும் பாவம் ெசய்யுங்கள். உங்களது பலிகைள
காைல ேநரத்தில் ெசலுத்துங்கள். மூன்று நாள்
விடுமுைறக்கு உங்கள் விைளச்சலில் பத்தில் ஒரு
பாகத்ைதக் ெகாண்டு வாருங்கள். 5 புளித்த
மாவுள்ள நன்றிக் காணிக்ைகையக் ெகாடுங்கள்.
ஒவ்ெவாருவரிடமும் சுயசித்தக்
காணிக்ைககைளப்பற்றிக் கூறுங்கள். இஸ்ரேவேல,
அவற்ைறச் ெசய்ய நீ விரும்புகிறாய். எனேவ ேபாய்
அவற்ைறச் ெசய்” கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

6 “நான், உங்கைள என்னிடம் வரச்ெசய்ய
ேவண்டுெமன பலவற்ைற முயற்சி ெசய்ேதன். நான்
நீங்கள் உண்ண எந்த உணைவயும் தரவில்ைல.
உங்கள் நகரங்கள் எதிலும் உண்ண உணவு
கிைடக்கவில்ைல. ஆனால் நீங்கள் என்னிடம்
திரும்பி வரவில்ைல” என்று கர்த்தர் கூறினார்.

7 “நான் அறுவைடக்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு
மைழையயும் நிறுத்திேனன். எனேவ விைளச்சல்
விைளயவில்ைல. பிறகு நான் ஒரு நகரத்தில் மைழ
ெபய்யும்படிச் ெசய்ேதன். ஆனால் அடுத்த நகரில்
மைழ ெபய்யவில்ைல. நாட்டின் ஒரு பகுதியில் மைழ
ெபய்தது. ஆனால் நாட்டின் அடுத்தப் பகுதியில்
வறட்சி ஏற்பட்டது. 8 எனேவ இரண்டு அல்லது
மூன்று நகரங்களிலுள்ள ஜனங்கள் அடுத்த நகருக்கு
தண்ணீர் எடுப்பதற்காகச் ெசன்றனர். ஆனால்
எல்ேலாருக்கும் அங்கு தண்ணீர் ேபாதுமானதாக
இல்ைல. இருந்தாலும் நீங்கள் உதவிக்காக
என்னிடம் வரவில்ைல” என்று கர்த்தர் கூறினார்.

9 “நான் உங்கள் விைளச்சைல ெவப்பத்தாலும்
ேநாயாலும் மரிக்கும்படிச் ெசய்ேதன். நான் உங்களது
ேதாட்டங்கைளயும் திராட்சத் ேதாட்டங்கைளயும்
அழித்ேதன். உங்களது அத்தி மரங்கைளயும் ஒலிவ
மரங்கைளயும் ெவட்டுக்கிளிகள் தின்றன. ஆனாலும்
நீங்கள் உதவிக்காக என்னிடம் வரவில்ைல” என்று
கர்த்தர் கூறினார்.

10 “நான் எகிப்திற்குச் ெசய்ததுேபால உங்களுக்கு
எதிராக வியாதிகைள அனுப்பிேனன். நான்
உங்களது இைளஞர்கைள வாள்களால் ெகான்ேறன்.
நான் உங்கள் குதிைரகைள எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
நான் உங்கள் பாளயம் பிணங்களால் துர்நாற்றம்
வீசும்படி ெசய்ேதன். ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடம்
உதவிக்காக வரவில்ைல” என்று கர்த்தர் கூறினார்.

11 “நான் ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும்
அழித்ததுேபான்று உங்கைள அழித்ேதன்.
அந்நகரங்கள் முழுவதுமாக அழிந்தன. நீங்கள்
ெநருப்பிலிருந்து ெவளிேய இழுக்கப்பட்ட எரிந்த
குச்சிையப் ேபான்றவர்கள். ஆனாலும் நீங்கள்
என்னிடம் உதவிக்காக வரவில்ைல” என்று கர்த்தர்
கூறினார்.
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12 “எனேவ இஸ்ரேவேல, நான் இவற்ைற
உனக்குச் ெசய்ேவன். இஸ்ரேவேல, உனது ேதவைன
சந்திக்கத் தயாராக இரு.”

13 நான் யார்? நாேன மைலகைளப் பைடத்தவர்.
நான் உங்கள் இருதயங்கைளயும்

உண்டாக்கினவர்.
நான் ஜனங்களுக்கு எவ்வாறு ேபசேவண்டும் என்று

கற்றுக்ெகாடுத்ேதன்.
நான் இருைள விடியற் காைலயாக மாற்றிேனன்.
நான் பூமியின் ேமலுள்ள மைலைகளின் ேமல்

நடக்கிேறன்.
நான் யார்? எனது நாமம் ேசைனகளின்

ேதவனாகிய கர்த்தர்.

இஸ்ரேவலுக்கான ேசாகப்பாடல்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இந்தப் பாடைலக்
ேகளுங்கள். இந்தச் மரணப் பாடல்
உங்கைளப் பற்றியதுதான்.

2 இஸ்ரேவல் கன்னி விழுந்தாள்.
அவள் இனிேமல் எழமாட்டாள்.
அவள் தனியாக விடப்பட்டாள். புழுதியில்
கிடக்கிறாள்.
அவைளத் தூக்கிவிட எவருமில்ைல.
3 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்:
“1,000 ஆட்கேளாடு நகைர விட்டுப்ேபான
அதிகாரிகள்,

100 ஆட்கேளாடு திரும்பி வருவார்கள்,
100 ஆட்கேளாடு நகைர விட்டுப்ேபான
அதிகாரிகள் 10 ஆட்கேளாடு திரும்பி

வருவார்கள்.”

கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரத் திரும்பிவர
உற்சாகப்படுத்துகிறார்

4 கர்த்தர் இதைன இஸ்ரேவல் நாட்டிடம்
கூறுகிறார்:
“என்ைனத் ேதடிவந்து, வாழுங்கள்.

5 ஆனால் ெபத்ேதைலப் பார்க்காதீர்கள்.
கில்காலுக்கும் ேபாகாதீர்கள்.
எல்ைலையக் கடந்து ெபயர்ெசபாவிற்குப்

ேபாகாதீர்கள்.
கில்காலிலுள்ள ஜனங்கள்
சிைறபிடிக்கப்படுவார்கள்.
ெபத்ேதல் அழிக்கப்படும்.

6 கர்த்தரிடம் ேபாய் வாழுங்கள்.
நீங்கள் கர்த்தரிடம் ேபாகாவிட்டால் பிறகு

ேயாேசப்பின் வீட்டில் ெநருப்பு பற்றும்.
அந்ெநருப்பு ேயாேசப்பின் வீட்ைட அழிக்கும்.
ெபத்ேதலில் அந்ெநருப்ைப எவராலும்

நிறுத்தமுடியாது.
7 நீங்கள் உதவிக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாக
ேவண்டும்.
ேதவன் நட்சத்திரக் கூட்டங்கைளப் பைடத்தார்.
அவர் இருைளக் காைல ஒளியாக மாற்றுகிறார்.
அவர் பகல் ஒளிைய இரவின் இருளாக

மாற்றுகிறார்.
அவர் கடலிலுள்ள தண்ணீைர அைழத்து, அதைன
பூமியில் ஊற்றுகிறார்.
அவரது நாமம் ேயேகாவா.

அவர் ஒரு பலமான நகைரப் பாதுகாப்பாக ைவத்து
இன்ெனாரு பலமான நகைர அழிய விடுகிறார்.”

இஸ்ரேவலர்கள் ெசய்த பாவச்ெசயல்கள்

நீங்கள் நன்ைமைய விஷமாக மாற்றுகிறீர்கள்.
நீங்கள் நீதிையக் ெகால்லுகிறீர்கள், ெகான்று

தைரயில் விழவிடுகிறீர்கள்.
10 தீர்க்கதரிசிகேள, ெபாது இடங்களுக்குச்
ெசன்று ஜனங்கள் ெசய்கிற தீைமகளுக்கு எதிராகப்
ேபசுங்கள்.
அத்தீர்க்கதரிசிகள் நன்ைமயான எளிய

உண்ைமகைளப் ேபாதிக்கிறார்கள். ஜனங்கள்
அத்தீர்க்கதரிசிகைள ெவறுக்கிறார்கள்.

11 நீங்கள் நியாயமற்ற வரிகைள எளிய
ஜனங்களிடம் வசூலிக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ேகாதுைமையச் சுைமச் சுைமயாக

அவர்களிடமிருந்து எடுக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ெசதுக்கப்பட்ட கற்களால் அழகான
வீடுகைளக் கட்டுகிறீர்கள்.
ஆனால் அவ்வீடுகளில் நீங்கள் வாழமாட்டீர்கள்.
நீங்கள் அழகான திராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப்
பயிர் ெசய்கிறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் அவற்றிலிருந்து மதுைவக்

குடிக்கமாட்டீர்கள்.
12 ஏெனன்றால் நான் உங்களது அேநகப்
பாவங்கைள அறிேவன்.
நீங்கள் சில தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்திருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ேநர்ைமயானவர்கைளப்

புண்படுத்துகிறீர்கள்.
நீங்கள் தீைம ெசய்யப் பணம் வாங்குகிறீர்கள்.
நீங்கள் ஏைழகளுக்கு வழக்கு மன்றங்களில் நீதி

வழங்குவதில்ைல.
13 அப்ேபாது ஞானமிக்க ஆசிரியர்கள் அைமதியாக
இருப்பார்கள்.
ஏெனன்றால் இது ெகட்ட ேநரம்.

14 நீங்கள் ேதவன் உங்கேளாடு இருப்பதாகச்
ெசால்கிறீர்கள்.
எனேவ நீங்கள் தீைமையயல்ல, நன்ைமையச்

ெசய்யேவண்டும்.
அப்ேபாது நீங்கள் வாழ்வீர்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர்

உண்ைமயில் உங்கேளாடு இருப்பார்.
15 தீைமைய ெவறுத்து, நன்ைமைய விரும்புங்கள்.
வழக்கு மன்றங்களுக்கு நியாயத்ைதக் ெகாண்டு

வாருங்கள்.
பிறகு சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர்
ேயாேசப்பு குடும்பத்தில் மீதியிருப்பவர்களிடம்

இரக்கமாயிருப்பார்.

ெபருந்துக்க காலம் வந்து ெகாண்டிருக்கிறது
16 என் ஆண்டவராகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன் கூறுகிறார்.
“ஜனங்கள் ெபாது இடங்களில்,
அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஜனங்கள் ெதருக்களில்

அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஜனங்கள் ஒப்பாரி ைவப்பவர்கைள வாடைகக்கு

அமர்த்துவார்கள்.
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17 ஜனங்கள் திராட்ைசத் ேதாட்டங்களில்
அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஏெனன்றால் நான் அவ்வழிேய கடந்துேபாய்

உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்” என்று கர்த்தர் கூறினார்.
18 உங்களில் சிலர்
கர்த்தருைடய நியாயத்தீர்ப்புக்குரிய

நாைளப்பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்.
நீங்கள் அந்நாைள ஏன் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்?
கர்த்தருைடய அந்தச் சிறப்பு நாள் ஒளிைய அல்ல

அந்தகாரத்ைதேய ெகாண்டு வரும்.
19 நீங்கள், சிங்கத்திடமிருந்து தப்பி ஓடி வந்த
ஒருவன்,
கரடியால் தாக்கப்பட்டது ேபான்று ஆவீர்கள்.
நீங்கள், ஒருவன் பாதுகாப்பிற்காகத்
தன் வீட்டிற்குள் நுைழந்து சுவற்றில் சர்ய்ந்தேபாது.
பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவைனப் ேபான்று

இருப்பீர்கள்.
20 கர்த்தருைடய சிறப்பு நாள் ஒளிைய அல்ல
அந்தகாரத்ைதக் ெகாண்டு வரும்.
அந்நாள் மகிழ்ச்சிைய ெகாண்டு வராது ஆனால்

துக்கத்ைதக் ெகாண்டு வரும்.
அந்நாள் ெகாஞ்சமும் ஒளி இல்லாத

அந்தகாரமான நாளாயிருக்கும்.

இஸ்ரேவலின் ெதாழுதுெகள்ளுதைல கர்த்தர் ஏற்க
மறுக்கிறார்

21 “நான் உங்கள் விடுமுைற நாட்கைள
ெவறுக்கிேறன்.
நான் அவற்ைற ஏற்கமாட்ேடன்.
நான் உங்கள் ஆன்மீகக் கூட்டங்களால்

மகிழவில்ைல.
22 நீங்கள் தகனபலிையயும் தானியக்
காணிக்ைகையயும் எனக்குக் ெகாடுத்தாலும்
நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நீங்கள் தரும் சமாதான பலியில் உள்ள
ெகாழுத்த மிருகங்கைளப்

பார்க்கக்கூடமாட்ேடன்.
23 நீங்கள் இங்கிருந்து உங்கள் இைரச்சலான
பாடல்கைள அகற்றுங்கள்.
நான் உங்கள் வீைணகளில் வரும் இைசையக்

ேகட்கமாட்ேடன்.
24 நீங்கள் உங்கள் நாட்டில் நியாயத்ைத
ஆற்ைறப்ேபான்று ஓடவிடேவண்டும்.
நன்ைமயானது ஓைடையப் ேபான்று உங்கள்

நாட்டில் வற்றாமல் ஓடட்டும்.
25 இஸ்ரேவேல, நீங்கள் எனக்கு பலிகைளயும்
காணிக்ைககைளயும் வனாந்தரத்தில் 40

ஆண்டுகளாகக் ெகாடுத்தீர்கள்.
26 ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ராஜாவாகிய சக்கூத்,
ைகவான் சிைலகைளயும் சுமந்தீர்கள்.
நீங்களாக நட்சத்திரத்ைத உங்கள்

ெதய்வமாக்கினீர்கள்.
27 எனேவ நான் உங்கைள தமஸ்குவுக்கு அப்பால்
சிைறயாகச் ெசல்லச் ெசய்ேவன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகிறார்.
அவரது நாமம் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்.

இஸ்ரேவலிலிருந்து நல்ல காலங்கள் அகற்றப்படும்

சீேயானில் வாழ்க்ைகைய மிகவும் எளிதாக
எடுத்துக்ெகாண்டு
சமாரியா மைலயில் மிகவும் பாதுகாப்பு

இருப்பதாக எண்ணும் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு
மிகுந்த ேகடு வரும்.
நீங்கள் மிக முக்கியமான நாட்டின் முக்கியமான
தைலவர்கள். “இஸ்ரேவல் வீட்டார்”
உங்களிடம் ஆேலாசைனக்காக வருகிறார்கள்.

2 கல்ேனவுக்குப் ேபாய்ப் பாருங்கள்.
அங்கிருந்து ஆமாத் என்னும் ெபருநகருக்குப்

ேபாங்கள்.
ெபலிஸ்தியர்களின் காத் நகருக்குப் ேபாங்கள்.
நீங்கள் இந்த இராஜ்யங்கைள விடச்
சிறந்தவர்களா?
இல்ைல. அவர்கள் நாடுகள் உங்கள் நாட்ைடவிட

ெபரியைவயா?
3 நீங்கள் அந்தத் தண்டைன தரும் நாைள ேநாக்கி
விைரகிறீர்கள்.
அந்த வன்முைற ஆட்சிைய மிகவும் பக்கத்தில்

ெகாண்டு வருகிறீர்கள்.
4 ஆனால் இப்ேபாது, நீங்கள் எல்லா
வசதிகைளயும் அனுபவிக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் தந்தக் கட்டில்களில் படுக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் மஞ்சங்களில் நீட்டி நிமிர்ந்து கிடக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் மந்ைதயிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

இளம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் மாட்டுத்
ெதாழுவத்திலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட கன்றுக்
குட்டிகைளயும் உண்கிறீர்கள்.

5 நீங்கள் உங்கள் வீைணகைள மீட்டுகிறீர்கள்.
தாவீைதப் ேபான்று உங்கள் இைசக் கருவிகளில்

பயிற்சி ெசய்கிறீர்கள்.
6 நீங்கள் அழகான கிண்ணங்களில் மது
குடிக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் சிறந்த மணப் ெபாருட்கைள

பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
ேயாேசப்பின் குடும்பம் அழிக்கப்படுவைதக் கண்டு
ெகாஞ்சமும் கவைலப்படாமல் இருக்கிறீர்கள்.
7 அந்த ஜனங்கள் இப்ெபாழுது மஞ்சங்களில்
வசதியாகப் படுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால்
அவர்களின் நல்ல ேநரங்கள் முடிவைடயும். அவர்கள்
அந்நிய நாட்டுக்குக் ைகதிகைளப்ேபான்று
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
எடுத்துக்ெகள்ளப்படுகிறவர்களில் இவர்கள்
முதன்ைமயானவர்களாக இருப்பார்கள். 8 எனது
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவரது ெசாந்த நாமத்ைதப்
பயன்படுத்தி வாக்குறுதி ெகாடுத்தார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தர் இந்த
வாக்குறுதிைய அளித்தார்.
“நான், யாக்ேகாபு ெபருைமக்ெகாள்கிற
காரியங்கைள ெவறுக்கிேறன்.
நான் அவனது பலமுள்ள ேகாபுரங்கைள

ெவறுக்கிேறன்.
எனேவ நான் பைகவன் இந்த நகரத்ைதயும்
அதிலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்

எடுத்துக்ெகாள்ள விடுேவன்.”
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ெகாஞ்சம் இஸ்ரேவலர்கேள உயிேராடு விடப்படுவர்
9 அப்ேபாது, சில வீடுகளில் பத்துேபர் உயிர்
பிைழக்கலாம், ஆனால் அவர்களும்
மரித்துப்ேபாவார்கள். 10 ஒருவன் மரிக்கும் ேபாது
ஒரு உறவினன் வந்து உடைலப் ெபற்று ெவளிேய
எடுத்துக்ெகாண்டு எரிக்க வருவான். உறவினன்,
எலும்ைப ெவளிேய ெகாண்டுேபாக வருவான்.
வீட்டின் உட்புறத்திேல மைறந்திருக்கிற
யாைரயாவது அைழப்பான்.

“உன்ேனாடு ேவறு மரித்த உடல்கள் உள்ளனவா?”
என்று ேகட்பான். அந்த மனிதன், “இல்ைல” என்று
பதில் ெசால்லுவான். ஆனால் அந்த உறவினன், “நீ
ெமௗனமாயிரு! நாம் கர்த்தருைடய நாமத்ைதச்
ெசால்லக் கூடாது” என்று ெசால்வான்.

11 பார், ேதவனாகிய கர்த்தர் கட்டைள
ெகாடுப்பார்.
ெபரிய வீடுகள் துண்டுகளாக உைடக்கப்படும்.
சிறிய வீடுகள் சிறிய துண்டுகளாக உைடக்கப்படும்.

12 ஜனங்கள் குதிைரகைளத் தளர்ந்த பாைறகளின்
ேமல் ஓடும்படிச் ெசய்வார்களா? இல்ைல.
ஜனங்கள் பசுக்கைளப் உழுவதற்கு

பயன்படுத்துவார்களா? இல்ைல.
ஆனால் நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும் தைல கீழாகத்
திருப்பினீர்கள்.
நீங்கள் நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் விஷமாக

மாற்றினீர்கள்.
13 நீங்கள் ேலாேடபரில் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள், “நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த பலத்தால்

கர்ணாயீைம எடுத்துக் ெகாண்ேடாம்” என்று
ெசால்கிறீர்கள்.

14 “ஆனால் இஸ்ரேவேல, நான் உங்களுக்கு
எதிராக ஒரு நாட்ைடக் ெகாண்டு வருேவன்.
அந்நாடு உன் முழு நாட்டுக்கும் அது ெலேபா ஆமாத்
முதல் அரபா ஓைடவைர துன்பங்கைளக்
ெகாண்டுவரும்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

ெவட்டுக்கிளிகளின் தரிசனம்

கர்த்தர் என்னிடம் இதைனக் காட்டினார்.
ராஜாவின் முதல் அறுவைடக்குப் பின்
இரண்டவாது விைளச்சல் ெதாடங்குகிற

காலத்தில் அவர் ெவட்டுக்கிளிகைள
உருவாக்கினார். 2 ெவட்டுக்கிளிகள் நாட்டிலுள்ள
புல் அைனத்ைதயும் தின்றன. அதற்குப் பிறகு நான்,
“எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, உம்ைமக்
ெகஞ்சுகிேறன். எங்கைள மன்னியும்! யாக்ேகாபு
உயிர்ப்பிைழக்க முடியாது. அவன் மிகவும் சிறியவன்!”
என்று ெசான்ேனன்.

3 பிறகு கர்த்தர் இைதப்பற்றி அவரது மனைத
மாற்றினார். கர்த்தர், “அந்த காரியம் நைடெபறாது”
என்றார்.

ெநருப்பின் தரிசனம்
4 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, என்னிடம்
இவற்ைறக் காட்டினார். நான் அக்கினியாேல
நியாயத்தீர்ப்புக்காகக் கூப்பிடுகிற ேதவனாகிய
கர்த்தைர பார்த்ேதன். ெநருப்பு ெபரிய ஆழிைய

அழித்தது. ெநருப்பு நாட்ைட அழிக்கத்
ெதாடங்கியது. 5 ஆனால் நான், “ேதவனாகிய
கர்த்தாேவ, நிறுத்தும், நான் உம்ைமக்
ெகஞ்சுகிேறன். யாக்ேகாபு உயிேராடு வாழ முடியாது.
அவன் மிகவும் சிறியவன்!” என்ேறன்.

6 பிறகு கர்த்தர் இைதப்பற்றி தம் மனைத
மாற்றிக்ெகாண்டார். ேதவனாகிய கர்த்தர், “அந்தக்
காரியம் நைடெபறாது” என்றார்.

தூக்குநூலின் தரிசனம்
7 கர்த்தர் எனக்கு இதைனக் காட்டினார். கர்த்தர்
ஒரு சுவரின் பக்கத்தில் தூக்கு நூைலத் தம் கரத்தில்
பிடித்துக்ெகாண்டு நின்றார். (அச்சுவர் தூக்கு
நூலினால் குறிக்கப்பட்டிருந்தது) 8 கர்த்தர்,
“ஆேமாஸ், என்ன பார்க்கிறாய்?” என்று ேகட்டார்.
நான், “ஒரு தூக்கு நூல்” என்ேறன்.
பிறகு என் ஆண்டவர், “பார், என் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் தூக்கு நூைல நான் விடுேவன். நான்
அவர்களது ‘ேகாணல் தன்ைம’ இனிேமலும்
பரிேசாதைனையக் கடந்து ெசல்ல விடமாட்ேடன்.
நான் அந்தக் ெகட்ட பகுதிகைள நீக்குேவன். 9

ஈசாக்கின் ேமைடகள் அழிக்கப்படும். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்த இடங்கள் கற்குவியல்கள் ஆக்கப்படும். நான்
ெயேராெபயாம் குடும்பத்ைத வாளால் தாக்கிக்
ெகால்ேவன்” என்றார்.

அமத்சியா, ஆேமாைசத் தடுக்க முயல்கிறான்
10 ெபத்ேதலின் ஆசாரியன் அமத்சியா
இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகிய ெயேராெபயாமுக்கு
இச்ெசய்திைய அனுப்பினான். “ஆேமாஸ் உனக்கு
எதிராகத் திட்டங்கள் தீட்டுகிறான். அவன்,
இஸ்ரேவல் உனக்கு எதிராகப் ேபாராட முயற்சி
ெசய்கிறான். இந்த நாடு அவனது
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் சகித்துக்ெகாள்ளாது. 11

ஆேமாஸ், ‘ெயெராெபயாம் வாளால்
ெகால்லப்படுவான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்களது
நாட்டிலிருந்து சிைறகளாகச் ெசல்வார்கள்’” என்று
ெசால்லியிருக்கிறான்.

12 அமத்சியாவும் ஆேமாஸிடம் ெசான்னான்:
“தீர்க்கதரிசிேய ேபா, யூதாவுக்குப் ேபாய் அங்கு
சாப்பிடு. அங்ேக உனது பிரச்சாரத்ைதச் ெசய். 13

ஆனால் இனிேமல் ெபத்ேதலில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லாேத. இது ெயேராெபயாமின் பரிசுத்தமான
இடம். இது இஸ்ரேவலின் ஆலயம்!”

14 பிறகு ஆேமாஸ் அமத்சியாவுக்குப் பதில்
ெசான்னான். “நான் ெதாழில்ரீதியான தீர்க்கதரிசி
இல்ைல. நான் தீர்க்கதரிசியின் குடும்பத்திலிருந்து
வரவில்ைல. நான் மந்ைதையப் பாதுகாக்கிறவன்.
நான் காட்டத்தி மரங்கைளக் கவனித்து வருபவன்.
15 நான் ஒரு ேமய்ப்பன், நான் மந்ைதயின் பின்னால்
ேபாகிறேபாது கர்த்தர் என்ைன அைழத்தார்.
கர்த்தர், ‘ேபா, எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் கூறு’ என்று என்னிடம் ெசன்னார். 16

எனேவ கர்த்தருைடய ெசய்திையக் ேகள்,
‘இஸ்ரேவலுக்கு எதிராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல
ேவண்டாம். ஈசாக்கின் குடும்பத்துக்கு எதிராகப்
பிரச்சாரம் ெசய்யாேத’ என்று நீ ெசால்கிறாய். 17

ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிறார்: ‘உன் மைனவி
நகரத்தில் விபச்சாரி ஆவாள். உனது குமாரர்களும்
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குமாரத்திகளும் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள். மற்ற
ஜனங்கள் உனது நாட்ைட எடுத்து தங்களுக்குள்
பகிர்ந்துெகாள்வார்கள். நீ அயல் நாட்டில்
மரணமைடவாய். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நிச்சயமாக
இந்த நாட்ைட விட்டுச் சிைறெயடுக்கப்படுவார்கள்.’”

பழுத்த கனியின் தரிசனம்

கர்த்தர் இதைன எனக்குக் காட்டினார்.
நான் ேகாைடகால கனியுள்ள கூைடையப்
பார்த்ேதன். 2 “ஆேமாஸ் நீ என்ன

பார்க்கிறாய்?” என்று என்னிடம் ேகட்டார்.
நான், “ஒரு ேகாைடக்கனியுள்ள கூைட” என்ேறன்.
பிறகு கர்த்தர் என்னிடம், “எனது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு முடிவு வந்துவிட்டது. இனி அவர்களின்
பாவங்கைள நான் கவனிக்காமல் விடமாட்ேடன். 3

ஆலயப் பாடல்கள் மரணப் பாடல்களாக மாறும்.
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இவற்ைற கூறினார்.
எல்லா இடங்களிலும் மரித்த உடல்கள் கிடக்கும்.
ெமௗனமாக, ஜனங்கள் மரித்த உடல்கைள எடுத்துப்
ேபாய் குவியலாக எறிவார்கள்” என்றார்.

இஸ்ரேவல் வியாபாரிகள் பணம் சம்பாதிப்பதில்
மட்டுேம ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள்

4 எனக்குச் ெசவி ெகாடுங்கள்! நீங்கள் உதவியற்ற
ஜனங்கள் மீது நடக்கிறீர்கள்:
நீங்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள ஏைழ ஜனங்கைள

அழிக்க முயற்சி ெசய்கிறீர்கள்.
5 வியாபாரிகளாகிய நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்:
“நாங்கள் தானியம் விற்க அமாவாைச எப்ெபாழுது

முடியும்?
நாங்கள் ேகாதுைமைய விற்கக் ெகாண்டு வர
ஓய்வுநாள் எப்ெபாழுது முடியும்?
எங்களால் விைலைய ஏற்றி அளைவக் குைறக்க
முடியும்.
அளவுக் கருவிகைள நமக்கு அதிகம் லாபம்

கிைடக்கிற விதத்தில் மாற்றி ஜனங்கைள
ஏமாற்றுேவாம்.

6 ஏைழ ஜனங்களால் தம் கடன்கைளச் ெசலுத்த
முடியாது,
எனேவ நாங்கள் அவர்கைள அடிைமகளாக

வாங்குேவாம்.
நாங்கள் ஒரு ேஜாடி பாதரட்ைசக்குரிய பணத்தால்
அந்த உதவியற்ற ஜனங்கைள வாங்குேவாம்.
ஓ, நாங்கள் நிலத்தில் சிதறிக் கிடக்கிற
ேகாதுைமகைள விற்க முடியும்.”
7 கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதி ெசய்தார். அவர்
யாக்ேகாபின் ெபருைம, என்ற தமது நாமத்ைத,
பயன்படுத்தி இந்த வாக்குறுதிையச் ெசய்தார்.
“நான் அந்த ஜனங்கள் ெசய்தவற்ைற
மறக்கமாட்ேடன்.

8 அவற்றால் முழு நாடும் நடுங்கும்.
இந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக அழுவார்கள்.
முழு நாடும் எகிப்திலுள்ள ைநல் நதிையப் ேபான்று

உயர்ந்து தாழும்.
இந்த நாடு தடுமாறிப் ேபாகும்.”

9 கர்த்தர் இவற்ைறயும் கூறினார்:
“அந்த ேவைளயில் நான் சூரியைன நடுப்பகலில்

மைறயச் ெசய்ேவன்.

நான் பகல் ேவைளயில் பூமிைய இருளச்
ெசய்ேவன்.

10 நான் உங்கள் விடுமுைற நாட்கைள
மரித்தவர்களுக்காக ஒப்பாரி ைவக்கும்
நாளாக்குேவன்.
உங்கள் பாடல்கள் எல்லாம் மரித்த

ஜனங்களுக்காகப் பாடப்படும் ேசாகப்
பாடல்களாகும்.
நான் ஒவ்ெவாருவர் மீதும் துக்கத்திற்கான
ஆைடைய அணிவிப்ேபன்.
நான் எல்லாத் தைலகைளயும்

வழுக்ைகயாக்குேவன்.
நான், மரித்துப்ேபான ஒேர மகனுக்காக அழும்
ஒப்பாரிையப் ேபான்று ஆக்குேவன்.
இது ஒரு மிகவும் கசப்பான முடிவாயிருக்கும்.”

ேதவனுைடய வார்த்ைத கிைடக்காத ெகாடிய
பஞ்சம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது

11 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“பார், ேதசத்தின் ேமல் பஞ்சத்ைத அனுப்பும்
நாட்கள் வரும்.
ஜனங்கள் அப்பத்துக்காகப்

பசித்திருக்கமாட்டார்கள்.
தண்ணீருக்காகத் தவித்திருக்கமாட்டார்கள்.
இல்ைல, கர்த்தரிடமிருந்து வரும்

வார்த்ைதகளுக்காக ஜனங்கள் பசிேயாடு
இருப்பார்கள்.

12 ஜனங்கள் சவக்கடலிலிருந்து மத்தியத் தைரக்
கடலுக்கும்
வடக்கிலிருந்து கிழக்குக்கும் அைலவார்கள்.
ஜனங்கள் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்காக
அங்கும் இங்கும் அைலவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அைதக் கண்டு

ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
13 அந்த ேநரத்தில் அழகான ஆண்களும்
ெபண்களும் தாகத்தால்
பலவீனம் அைடவார்கள்.

14 அந்த ஜனங்கள் சமாரியாவின் பாவத்தின் ேபரில்
வாக்குறுதி ெசய்தனர்.
அவர்கள், ‘தாேண, உன் ேதவனுைடய உயிரின்

ேமல் வாக்குறுதி அளிக்கிேறாம்’ என்றார்கள்.
ேமலும் அவர்கள்,
‘ெபயர்ெசபாவின் ேதவனுைடய உயிரின்ேமல்

நாங்கள் வாக்குறுதி அளிக்கிேறாம்’ என்றார்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் வீழ்வார்கள்.
அவர்கள் மீண்டும் எழமாட்டார்கள்.”

பலிபீடத்தின் அருகில் கர்த்தர் நிற்கும் தரிசனம்

நான் என் ஆண்டவர் பலிபீடத்தின் அருகில்
நிற்பைதக் கண்ேடன்.
அவர், “நீ, வாசல் நிைலகள் அைசயும்படி

தூண்கைள அடித்து,
அவற்ைற அவர்கள் எல்லாருைடய தைலயின்

ேமலும் விழ உைடத்துப்ேபாடு.
ஜனங்களில் எவராவது உயிேராடு மீந்தால், பிறகு
நான் அவர்கைள வாளால் ெகால்ேவன்.
ஒருவன் ெவளிேய ஓடிவிடலாம்.
ஆனாலும் அவன் தப்பமுடியாது.
ஜனங்களில் ஒருவரும் தப்ப இயலாது.
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2 அவர்கள் தைரயில் ஆழமாகத் ேதாண்டிப்
ேபானாலும்
நான் அவர்கைள அங்கிருந்து ெவளிேய எடுப்ேபன்.
அவர்கள் வானம் வைர ஏறிப்ேபானாலும்
நான் அவர்கைள அங்கிருந்து தைரக்குக் ெகாண்டு

வருேவன்.
3 அவர்கள் கர்ேமல் மைலயின் உச்சியில்
ஒளிந்தாலும் நான் அவர்கைள அங்ேக காண்ேபன்.
நான் அவர்கைள அங்கிருந்து எடுப்ேபன்.
அவர்கள் என்னிடமிருந்து ஓடிக் கடலின்
ஆழத்திற்குப் ேபானாலும்
நான் பாம்புக்கு கட்டைளயிடுேவன்,
அது அவர்கைளக் கடிக்கும்.

4 அவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டு அவர்கள்
பைகவர்களால் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டால்
நான் வாளுக்குக் கட்டைளயிடுேவன்.
அது அங்ேக அவர்கைளக் ெகால்லும்.
ஆம் நான் அவர்கைளக் கவனிப்ேபன்.
ஆனால் நான் அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும்

வழிகைளக் ெகாடுப்பதற்ேக பார்ப்ேபேனயல்லாமல்
நன்ைமையத்தருவதற்கல்ல” என்றார்.

தண்டைன ஜனங்கைள அழிக்கும்
5 எனது சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராகிய
ஆண்டவர் பூமிையத் ெதாட அது உருகும்.
பிறகு நாட்டில் உள்ள ஜனங்கள் எல்ேலாரும்

மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காக அழுவார்கள்.
நாடானது எகிப்தின் ைநல் நதி ேபான்று உயர்ந்து

தாழும்.
6 கர்த்தர் ஆகாயங்களுக்கு ேமல் தனது உயர்ந்த
அைறகைளக் கட்டினார்.
அவர் பூமிக்குேமல் தன் ஆகாயத்ைத ைவத்தார்.
அவர் கடலின் தண்ணீைர அைழத்து
பூமியின் ேமல் மைழயாக அதைனக்

ெகாட்டுகிறார்.
ேயேகாவா என்பது அவரது நாமம்.

இஸ்ரேவல் அழியும் என்று கர்த்தர்
வாக்குறுதியளிக்கிறார்

7 கர்த்தர் இதைனச் ெசால்கிறார்:
“இஸ்ரேவேல நீ எனக்கு எத்திேயாப்பியர்கைளப்
ேபான்றிருக்கிறாய்.
நான் இஸ்ரேவலைர எகிப்து நாட்டிலிருந்து

ெகாண்டுவந்ேதன்.
நான் கப்ேதாரிலிருந்து ெபலிஸ்தியைரக் ெகாண்டு

வந்ேதன்.
கீரிலிருந்து சீரியைரக்ெகாண்டு வந்ேதன்.”

8 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பாவமுள்ள
இராஜ்யத்ைத (இஸ்ரேவல்) கவனித்துக்
ெகாண்டிருக்கிறார். கர்த்தர் ெசான்னார்:
“பூமியின் முகத்திலிருந்து இஸ்ரேவலர்கைளத்
துைடப்ேபன்.
ஆனால் நான் யாக்ேகாபின் குடும்பத்ைத

முழுைமயாக அழிக்கமாட்ேடன்.

9 நான் இஸ்ரேவல் நாட்ைட அழிப்பதற்குக்
கட்டைள ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைனத்து

நாடுகளிலும் சிதறைவப்ேபன்.
ஆனால் இது ஒருவன் மாைவ ஜல்லைடயில்
சலிப்பது ேபான்றது.
அவன் ஜல்லைடயில் சலிக்கும்ேபாது, நல்ல மாவு
கீேழ விழுந்துவிடும்,
ஆனால் ேகாதுைம உமி பிடிபடும். யாக்ேகாபின்

குடும்பத்திற்கும் இவ்விதமாகேவ இருக்கும்.
10 “என் ஜனங்களிலுள்ள பாவிகள்,
‘நமக்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது’ என்கிறார்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் வாளால்
ெகால்லப்படுவார்கள்.”

இராஜ்யத்ைத மீண்டும் நிறுவுவதாக ேதவன்
வாக்குறுதியளிக்கிறார்

11 “தாவீதின் கூடாரம் விழுந்திருக்கிறது.
ஆனால் அந்ேநரத்தில், நான் மீண்டும் அவன்

கூடாரத்ைத அைமப்ேபன்.
நான் சுவர்களில் உள்ள துவாரங்கைளச்
சரிெசய்ேவன்.
நான் அழிந்துேபான கட்டிடங்கைள மீண்டும்

கட்டுேவன். நான் அவற்ைற முன்பு இருந்தது ேபான்று
கட்டுேவன்.

12 பிறகு ஏேதாமில் உயிருடன் விடப்பட்டவர்களும்,
என் நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட எல்ேலாரும்

கர்த்தரிடம் உதவிக்காக வருவார்கள்.”
கர்த்தர் அவற்ைறச் ெசான்னார்,
அவர் அைவ நடக்கும்படிச் ெசய்வார்.

13 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நிலத்ைத உழுகிறவன்,
அறுவைட ெசய்பவைன முந்திச் ெசல்லும் காலம்

வரும்.
திராட்ைச ஆைலைய ைவத்திருப்பவன் திராட்ைச

பயிரிட்டு பழங்கைளப் பறிப்பவைனத் ேதடிவரும்
காலம் வரும்.
இனிய மதுவானது குன்றுகளிலும்
மைலகளிலும் ெகாட்டும்.

14 இஸ்ரேவேல நான் என் ஜனங்கைள
அடிைமத்தனத்திலிருந்து மீட்டு வருேவன்.
அவர்கள் அழிந்த நகரங்கைள மீண்டும்
கட்டுவார்கள்.
அவர்கள் அந்நகரங்களில் வாழ்வார்கள்.
அவர்கள் திராட்ைசகைளப் பயிரிடுவார்கள்.
அவர்கள் அவற்றிலிருந்து வரும் மதுைவ

குடிப்பார்கள்.
அவர்கள் ேதாட்டங்கைளப் பயிரிடுவார்கள்.
அவர்கள் அவற்றிலுள்ள அறுவைடைய

உண்பார்கள்.
15 நான் என் ஜனங்கைள அவர்கள் நிலத்தில்
நாட்டுேவன்.
அவர்கள் மீண்டும் பிடுங்கப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் நான் ெகாடுத்த நாட்டிேலேய

இருப்பார்கள்”
என்று உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார்.
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1

ஒபதியா

ஏேதாம் தண்டிக்கப்படும்

இது ஒபதியாவின் தரிசனம். என்
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏேதாம் நாட்ைடப்
பற்றி இதைனக் கூறுகிறார்.

நாங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
அறிக்ைகையக் ேகட்ேடாம்.
ஒரு தூதுவர் நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
அவர், “நாம் ேபாய் ஏேதாமுக்கு எதிராகச்
சண்ைடயிடுேவாம்” என்று கூறினார்.

கர்த்தர் ஏேதாமிடம் ேபசுகிறார்
2 “ஏேதாேம, நான் உன்ைன மிகவும் சிறிய
நாடாக்குேவன்.
ஜனங்கள் உன்ைன மிகவும் ெவறுப்பார்கள்.

3 உன் ெபருைம உன்ைன ஏமாற்றிவிட்டது.
கன்மைல உச்சியிலுள்ள குைககளில் நீ

வசிக்கிறாய்.
உன் வீடு மைலகளின் உச்சியில் உள்ளது.
எனேவ நீ உனக்குள்ேளேய,
‘எவராலும் என்ைனத் தைரக்குக் ெகாண்டு

வரமுடியாது’” என்கிறாய்.

ஏேதாம் கீேழ ெகாண்டு வரப்படும்
4 ேதவனாகிய கர்த்தர்:
“நீ கழுைகப் ேபான்று உயரப்ேபானாலும்
நட்சத்திரங்களுக்கிைடயில் உன் கூட்ைடக்
கட்டினாலும்,
நான் அங்கிருந்து உன்ைனக் கீேழ ெகாண்டு

வருேவன்” என்று கூறுகிறார்.
5 “நீ உண்ைமயில் அழிக்கப்படுவாய்.
திருடர்கள் உன்னிடம் வருவார்கள்.
கள்ளர்கள் இரவில் வருவார்கள்.
அத்திருடர்கள் தாம் விரும்புகிற அைனத்ைதயும்

எடுத்துக் ெகாள்வார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் உங்கள் வயல்களில்
திராட்ைசையப் பறிக்கும்ேபாது
சில திராட்ைசப் பழங்கைள விட்டுைவப்பார்கள்.

6 ஆனால் பைகவன் ஏசாவினுைடய
மைறக்கப்பட்ட கருவூலங்கைளத் தீவிரமாகத்
ேதடுவான்.
அவர்கள் அைவயைனத்ைதயும்

கண்டுப்பிடிபார்கள்.
7 உன் நண்பர்களான அைனத்து ஜனங்களும்
நாட்ைட விட்டு ெவளிேயற உன்ைன

வற்புறுத்துவார்கள்.
உன்ேனாடு சமாதானமாக உள்ள ஜனங்கள் (நல்ல
நண்பர்கள்) தந்திரம் ெசய்து
உன்ைனத் ேதாற்கடிப்பார்கள்.

உன் நண்பர்கள் உனக்காக ஒரு கண்ணிையத்
திட்டமிடுகிறார்கள்.

‘அவன் ஒன்ைறயும் எதிர்பார்க்கவில்ைல!’”
என்று அவர்கள் ெசால்லுகிறார்கள்.
8 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“அந்த நாளில், நான் ஏேதாமிலுள்ள ஞானிகைள

அழிப்ேபன்.
ஏசாவின் மைலகளில் உள்ள புத்திமான்கைள

அழிப்ேபன்.
9 ேதமாேன, உனது பலவான்கள் பயப்படுவார்கள்.
ஏசாவின் மைலயில் உள்ள ஒவ்ெவாருவரும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.
அேநக ஜனங்கள் ெகால்லப்படுவார்கள்.

10 நீ அவமானத்தால் மூடப்பட்டிருப்பாய்.
நீ என்ெறன்ைறக்கும் அழிக்கப்படுவாய்.
ஏெனன்றால், நீ உனது சேகாதரனான

யாக்ேகாபுடன் ெகாடூரமாக இருந்தாய்.
11 நீ இஸ்ரேவலின் பைகவேராடு ேசர்ந்தாய்.
அந்நியர்கள் இஸ்ரேவலின் கருவூலங்கைள

எடுத்துச் ெசன்றார்கள்.
அயல்நாட்டுகாரர்கள் இஸ்ரேவலின் நகரவாசலில்
நுைழந்தனர்.
அந்த அயல் நாட்டுக்காரர்கள் எருசேலமின் எந்தப்

பகுதி அவர்களுக்கு வரும் என்று சீட்டுப்ேபாட்டனர்.
அவர்களில் நீயும் ஒருவனாக உன் பங்ைகப் ெபறக்

காத்திருந்தாய்.
12 நீ உன் சேகாதரனின் துன்பத்ைதக் கண்டு
சிரித்தாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக் கூடாது.
ஜனங்கள் யூதாைவ அழிக்கும்ேபாது நீ மகிழ்ந்தாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக்கூடாது.
நீ அவர்களின் துன்பத்தில் வீண் புகழ்ச்சி
ெகாண்டாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக்கூடாது.

13 நீ என் ஜனங்களின் நகரவாசலில் நுைழந்து
அவர்களின் துன்பத்ைதக் கண்டு சிரித்தாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக் கூடாது.
அவர்களின் துன்பேநரத்தில் நீ அவர்களுைடய
கருவூலங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக் கூடாது.

14 சாைலகள் சந்திக்கும் இடத்தில் நீ நின்று
தப்பிச் ெசல்ல முயல்கிறவர்கைள அழித்தாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக் கூடாது.
நீ உயிேராடு தப்பியவர்கைளக் ைகது ெசய்தாய்.
நீ அதைனச் ெசய்திருக்கக் கூடாது.

15 கர்த்தருைடய நாள் விைரவில் அைனத்து
நாடுகளுக்கும் வருகிறது.
நீ மற்றவர்களுக்குத் தீைம ெசய்தாய்.
அத்தீைமகள் உனக்கு ஏற்படும்.

ஒபதியா 1:2

966



அேத தீைமகள் உன் ெசாந்த தைல ேமேலேய
விழும்.

16 ஏெனன்றால் எனது பரிசுத்தமான மைலயில் நீ
குடித்ததுேபால,
மற்ற நாட்டு ஜனங்களும்
உன்னில் குடித்துப் புரளுவார்கள்.
நீ என்றுேம இருந்ததில்ைல என்பதுேபான்று

எனது முடிவு வரும்.
17 ஆனால் சீேயான் மைலயின் ேமல் தப்பிப்
பிைழத்ேதார் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் எனது சிறப்பான ஜனங்களாக

இருப்பார்கள்.
யாக்ேகாபின் நாடு தனக்குரியவற்ைறத்
திரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளும்.

18 யாக்ேகாபின் குடும்பம் ெநருப்ைபப்
ேபான்றிருக்கும்.
ேயாேசப்பின் நாடானது சுவாைலையப்

ேபான்றிருக்கும்.
ஆனால் ஏசாவின் நாடு சாம்பைலப்
ேபான்றிருக்கும்.
யூதா ஜனங்கள் ஏேதாைம எரிப்பார்கள்.
யூதா ஜனங்கள் ஏேதாைம அழிப்பார்கள்.
அதன் பிறகு ஏசாவின் நாட்டில் தப்பிப் பிைழத்ேதார்
ஒருவரும் இருக்கமாட்டார்கள்.”

ஏெனன்றால் ேதவனாகிய கர்த்தர் இைதக்
கூறினார்.

19 பிறகு ஏசா மைலமீது,
ெநேகவ் ஜனங்கள் வாழ்வார்கள்.
மைல அடிவாரத்திலுள்ள ஜனங்கள்
ெபலிஸ்தியர்களின் நிலங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
எப்பிராயீம் மற்றும் சமாரியா நாடுகளில்
அந்த ஜனங்கள் வாழ்வார்கள்.
கீேலயாத் ெபன்யமீனுக்கு உரியதாகும்.

20 இஸ்ரேவலிலுள்ள ஜனங்கள் தங்கள் வீடுகைள
விட்டு ெவளிேயறும்படி வற்புறுத்தப்பட்டவர்கள்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் சாரிபாத் வைரயுள்ள

கானான் நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
யூதா ஜனங்கள் எருசேலைம விட்டு ெவளிேயறி
ேசப்பாராதத்தில் வாழும்படி வற்புறுத்தப்படுவார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெநேகவ் நகரங்கைள

எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
21 விடுவிக்கிக்கப்பட்டவர்கள் சீேயான்
மைலக்குப்ேபாய்
ஏசா மைலயில் வாழும் ஜனங்கைள நியாயம்தீர்த்து

ஆட்சி ெசய்வார்கள்.
இராஜ்யம் கர்த்தருக்கு உரியதாகும்.
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1

ேயானா

ேதவன் அைழக்கிறார், ேயானா ஓடுகிறான்

கர்த்தர் அமித்தாயின் குமாரனான
ேயானாேவாடு ேபசினார். கர்த்தர், 2

“நினிேவ ஒரு ெபரிய நகரம். நான் அங்ேக
மக்கள் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிற அேநக
தீைமைகளப் பற்றி ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். எனேவ
அந்நகரத்திற்குப் ேபாய் அம்மக்களிடம்
அத்தீைமகைள நிறுத்தும்படிச் ெசால்” என்றார்.

3 ேயானா ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய விரும்பவில்ைல.
எனேவ ேயானா கர்த்தரிடமிருந்து விலகி ஓடிவிட
முயற்சித்தான். ேயாப்பா பட்டணத்திற்குப் ேபானான்.
ேயானா அங்ேக தர்ஷீசுக்குப் ேபாகும் படகு
ஒன்ைறக் கண்டான். ேயானா பயணத்துக்காக பணம்
ெகாடுத்து படகில் ஏறினான். ேயானா அம்மக்கேளாடு
தர்ஷீசுக்குப் பயணம் ெசய்து கர்த்தைர விட்டு விலகி
ஓடிப்ேபாக விரும்பினான்.

ெபரும்புயல்

4 ஆனால் கர்த்தர் கடலில் ஒரு ெபரும் புயைல
உருவாக்கினார். காற்றானது கடைலக்
ெகாந்தளிக்கச் ெசய்தது. புயல் மிகவும் பலமாக வீச,
படகு இரண்டு பகுதியாக உைடந்துவிடும் ேபாலத்
ேதான்றியது. 5 பணியாட்கள் படைக
மூழ்குவதிலிருந்து காப்பாற்ற அதன் கனத்ைதக்
குைறக்க விரும்பினார்கள். எனேவ அவர்கள்
கடலுக்குள் சரக்குகைளத் தூக்கி எறிந்தனர்.
படேகாட்டிகள் மிகவும் பயந்தார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரும் தனது ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்யத்
ெதாடங்கினார்கள்.
ேயானா படகின் கீழ்த்தளத்திற்குச் ெசன்று படுத்து
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். 6 படகின் தைலவன்
ேயானாவிடம், “எழுந்திரு! ஏன்
தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறாய்? உனது ேதவனிடம்
ெஜபம் ெசய். ஒரு ேவைள உனது ேதவன் உன்
ெஜபத்ைதக் ேகட்டு நம்ைமக் காப்பாற்றலாம்!”
என்றான்.

புயல் வரக் காரணம் என்ன?
7 பிறகு அவர்கள் ஒருவேராடு ஒருவர், “நாம் சீட்டுக்
குலுக்கிப்ேபாட்டு இத்துன்பம் வரக் காரணம்
என்னெவன்று பார்ப்ேபாம்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள்.
ேயானாவால் இந்தத் துன்பம் வந்தது என்பைத அது
காட்டியது. 8 பிறகு அவர்கள் ேயானவிடம், “உனது
குற்றத்தால்தான் எங்களுக்கு இந்த பயங்கரமான
துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனேவ நீ என்ன
ெசய்திருக்கிறாய் என்று எங்களிடம் ெசால். உனது

ெதாழில் என்ன? நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? உனது
நாடு எது? உனது மக்கள் யார்?” என்று ேகட்டார்கள்.

9 ேயானா அவர்களிடம், “நான் ஒரு எபிேரயன்
(யூதன்). நான் பரேலகத்தின் ேதவனாகிய கர்த்தைர
ஆராதிக்கிேறன். அவேர கடைலயும் நிலத்ைதயும்
பைடத்த ேதவன்” என்றான்.

10 ேயானா, தான் கர்த்தரிடமிருந்து ஓடி
வந்ததாகச் ெசான்னான். அவர்கள் அதைன
அறிந்ததும் மிகவும் பயந்தார்கள். அவர்கள்
ேயானாவிடம் “உனது ேதவனுக்கு எதிராக எந்த
பயங்கரமான ெசயைலச் ெசய்தாய்?” என்று
ேகட்டார்கள்.

11 காற்றும், கடல் அைலகளும் ேமலும், ேமலும்
பலமைடந்தன. எனேவ அவர்கள் ேயானாவிடம்,
“நாங்கள் எங்கைளக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள என்ன
ெசய்யேவண்டும்? நாங்கள் கடைல அைமதிப்படுத்த
உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று
ேகட்டார்கள்.

12 ேயானா அவர்களிடம், “நான் குற்றம்
ெசய்துவிட்ேடன் என்று எனக்குத் ெதரியும்.
என்னால்தான் இந்தப் புயல் வந்துள்ளது என்று
எனக்குத் ெதரியும். எனேவ என்ைனக் கடலுக்குள்
எறியுங்கள். கடல் அைமதி அைடயும்” என்றான்.

13 ஆனால் அவர்கள் ேயானாைவக் கடலுக்குள்
எறிய விரும்பவில்ைல. அவர்கள் கப்பைல மறுபடியும்
கைரக்குக் ெகாண்டுப்ேபாக முயற்சி ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் முடியவில்ைல. காற்றும், கடல்
அைலகளும் ேமலும், ேமலும் பலமைடந்தன.

ேயானாவின் தண்டைன
14 எனேவ அவர்கள் கர்த்தரிடம், “கர்த்தாேவ,
நாங்கள் இவைன அவன் ெசய்த தவறுக்காக கடலில்
தூக்கி எறிகிேறாம். எனேவ, ஒரு அப்பாவி
மனிதைனக் ெகான்ேறாம் என்று எங்கைளக்
குற்றப்படுத்தாதிரும். நாங்கள் அவைனக்
ெகான்றதற்காக எங்கைள மரிக்கச் ெசய்யாதிரும்.
நீர்தான் கர்த்தர், நீர் என்ன ெசய்ய விரும்புகிறீேரா
அைதச் ெசய்வீர் என்பைத நாங்கள் அறிகிேறாம்.
ஆனால் தயவு ெசய்து எங்களிடம் இரக்கமாய் இரும்”
என்று அழுதார்கள்.

15 அவர்கள் ேயானாைவக் கடலுக்குள்
வீசினார்கள். புயல் நின்று கடல் அைமதியானது. 16

இதைனப் பார்த்த அவர்கள் பயப்படத் ெதாடங்கி
கர்த்தரிடம் மரியாைத ெசலுத்தத்
ெதாடங்கினார்கள். அவர்கள் பலி ெகாடுத்து
கர்த்தருக்குச் சிறப்பான வாக்குறுதிகைளச்
ெசய்தார்கள்.

17 ேயானா கடலுக்குள் விழுந்தவுடன், கர்த்தர் ஒரு
ெபரிய மீைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து, ேயானாைவ
விழுங்கும்படிச் ெசய்தார். ேயானா அந்த மீனின்
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வயிற்றுக்குள் மூன்று பகல்களும், மூன்று இரவுகளும்
இருந்தான்.

ேயானா மீனின் வயிற்றுக்குள் இருந்தேபாது,
அவன் தனது ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்தான். ேயானா,

2 “நான் மிக ேமாசமான துன்பத்தில் இருந்ேதன்.
நான் உதவிக்காகக் கர்த்தைர ேவண்டிேனன்.
அவர் எனக்குப் பதில் ெகாடுத்தார்.
நான் பாதாளத்தின் ஆழத்தில் இருந்ேதன்.
கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம் கதறிேனன்.
நீர் எனது குரைலக் ேகட்டீர்.

3 “நீர் என்ைனக் கடலுக்குள் எறிந்தீர்.
உமது வல்லைமயுைடய அைலகள் என்ேமல்

வீசின.
நான் கடலுக்குள் ேமலும், ேமலும் ஆழத்திற்குள்
ெசன்ேறன்.
என்ைனச் சுற்றிலும் தண்ணீர் இருந்தது.

4 பிறகு நான் நிைனத்ேதன், ‘இப்ேபாது நான் உம்
பார்ைவயிலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ேளன்.’
ஆனால், நான் ெதாடர்ந்து உதவிக்காக உமது

பரிசுத்த ஆலயத்ைதேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
5 “கடல் தண்ணீர் என்ைன மூடியது.
தண்ணீரானது எனது வாைய நிைறத்தது.
என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்ைல.
நான் கடலுக்குள் ேமலும், ேமலும் ஆழமாகச்
ெசன்ேறன்.
கடற்பாசி என் தைலையச் சுற்றிக்ெகாண்டது.

6 நான் மைலகள் துவங்குகிற கடலின் ஆழத்திற்குச்
ெசன்ேறன்.
நான் இந்தச் சிைறக்குள் என்ெறன்றும்

இருப்ேபேனா என்று நிைனத்ேதன்.
ஆனால் எனது கல்லைறயிலிருந்து என்ைன என்
ேதவனாகிய கர்த்தர் மீட்டார்.
ேதவேன, நீர் எனக்கு மீண்டும் உயிர்ெகாடுத்தீர்.

7 “எனது ஆத்துமா எல்லா நம்பிக்ைகையயும்
இழந்தது.
ஆனால், பிறகு நான் கர்த்தைர நிைனத்ேதன்.
கர்த்தாேவ, நான் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்ேதன்,
நீர் உமது பரிசுத்தமான ஆலயத்திலிருந்து எனது

ெஜபத்ைதக் ேகட்டீர்.
8 “சிலர் பயனற்ற விக்கிரகங்கைள
ெதாழுகின்றார்கள்.
ஆனால், அந்தச் சிைலகள் அவர்களுக்கு

உதவுவதில்ைல.
9 கர்த்தர் ஒருவரிடமிருந்ேத இரட்சிப்பு வருகிறது.
கர்த்தாேவ, நான் உமக்குப் பலிகைள

ெகாடுப்ேபன்.
நான் உம்ைமத் துதித்து, உமக்கு நன்றி
ெசால்ேவன். நான் உம்மிடம் சிறப்பு
வாக்குறுதிகைளச் ெசய்ேவன்,
நான் வாக்குறுதிப்படி ெசய்ேவன்” என்றான்.
10 பிறகு கர்த்தர் மீேனாடு ேபசினார். மீன்
ேயானாைவ தன் வயிற்றிலிருந்து உலர்ந்த நிலத்தில்
கக்கிவிட்டது.

ேதவன் அைழக்கிறார், ேயானா கீழ்ப்படிகிறான்

பிறகு கர்த்தர் ேயானாவிடம் மறுபடியும்
ேபசினார். கர்த்தர், 2 “அந்த ெபரிய நினிேவ
நகரத்திற்குப் ேபா, நான் உனக்குச்

ெசான்னவற்ைறப் பிரசங்கம் ெசய்” என்றார்.

3 எனேவ ேயானா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்,
அவன் நினிேவ நகரத்திற்குப் ேபானான். நினிேவ ஒரு
மிகப்ெபரிய நகரம். ஒருவன் இந்நகரத்ைதக்
கடந்துேபாக மூன்று நாட்கள் நடக்க ேவண்டும்.

4 ேயானா நினிேவ நகரத்தின் நடு இடத்திற்குச்
ெசன்று பிரசங்கம் ெசய்ய ஆரம்பித்தான். ேயானா,
“40 நாட்களுக்குப் பிறகு நினிேவ நகரம்
அழிக்கப்படும்!” என்றார்.

5 நினிேவயின் மக்கள் ேதவனிடமிருந்து வந்த
ெசய்திைய நம்பினார்கள். மக்கள் சாப்பிடாமல்
உபவாசம் இருந்து அவர்களின் பாவங்கைள
நிைனத்து மனந்திரும்ப முடிவு ெசய்தார்கள். மக்கள்
சிறப்பான ஆைடைய அணிந்து தங்கள் மன
வருத்தத்ைதக் காட்டினார்கள். அந்நகரிலுள்ள
மக்கள் அைனவரும் இதைனச் ெசய்தார்கள். மிக
முக்கியமான மக்களும், முக்கியமற்ற மக்களும்
இதைனச் ெசய்தார்கள்.

6 நினிேவயின் ராஜா இவற்ைறக்
ேகள்விப்பட்டான், ராஜாவும் தான் ெசய்த
தீங்குகளுக்காக வருத்தப்பட்டான், எனேவ ராஜா
தனது சிம்மாசனத்ைத விட்டு இறங்கினான். ராஜா
தனது ராஜாவுக்குரிய ஆைடையக் கழற்றிப்
ேபாட்டுவிட்டு துக்கத்ைதக் காட்டுவதற்குரிய சிறப்பு
ஆைடைய அணிந்துெகாண்டான். பிறகு ராஜா
சாம்பல்ேமல் உட்கார்ந்தான், 7 ராஜா ஒரு
சிறப்புச்ெசய்திைய எழுதி நகரம் முழுவதற்கும்
அனுப்பினான்.
ராஜாவிடமிருந்தும் அவனது முக்கிய
மந்திரிகளிடமிருந்தும் வரும் கட்டைள:
ெகாஞ்ச காலத்திற்கு எம்மனிதனும் மிருகமும்
உண்ணக் கூடாது. மாடுகளும் ஆடுகளும் கூட
வயலுக்குப் ேபாகக்கூடாது. நினிேவயில் வாழ்கிற
எதுவும் உணவு உண்ணேவா தண்ணீர் குடிக்கேவா
கூடாது. 8 ஆனால் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் மிருகமும்
துக்கத்ைதக் காட்டும் சிறப்பு ஆைடயால் தன்ைன
மூடிக்ெகாள்ள ேவண்டும். மக்கள் ேதவனிடம்
உரக்கக் கதறேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் தனது
வாழ்ைவ மாற்றித் தீங்கு ெசய்வைத நிறுத்த
ேவண்டும். 9 பிறகு ேதவன் மனம் மாறி தாம்
திட்டமிட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் விடலாம்.
ேதவன் ஒருேவைள தன்ைன மாற்றிக்ெகாண்டு நம்
மீது ேகாபமில்லாமல் இருக்கலாம். அப்ேபாது நாம்
தண்டிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்.

10 ேதவன் மக்கள் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தார்.
மக்கள் தீைமகள் ெசய்வைத நிறுத்தியைதப்
பார்த்தார். எனேவ ேதவன் மாறித் தனது
திட்டத்ைதச் ெசயல்படுத்தவில்ைல. ேதவன்
மக்கைளத் தண்டிக்கவில்ைல.

ேதவனுைடய இரக்கம் ேயானாைவக்
ேகாபமைடயச்ெசய்கிறது

ேதவன் நகரத்ைத காப்பாற்றியைதக் குறித்து
ேயானா மகிழ்ச்சி அைடயவில்ைல, ேயானா
ேகாபம் அைடந்தான். 2 ேயானா கர்த்தரிடம்

முைறயிட்டு, “நான் இது நடக்குெமன்று அறிேவன்!
நான் எனது ெசாந்த நாட்டில் இருந்ேதன். நீர்
என்ைன இங்கு வரச்ெசான்னீர். அந்த ேநரத்தில்,
இப்பாவ நகரத்திலுள்ள மக்கைள நீர் மன்னிப்பீர்
என்பைத நான் அறிேவன். எனேவ நான் தர்ஷிசுக்கு
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ஓடிப்ேபாக முடிவுெசய்ேதன். நீர் இரக்கமுள்ள
ேதவன் என்பது எனக்குத் ெதரியும்! நீர்
இரக்கங்காட்டி மக்கைளத் தண்டிக்கமாட்டீர்
என்பைத நான் அறிேவன்! நீர் கருைண நிைறந்தவர்
என்பைத அறிேவன். இம்மக்கள் பாவம் ெசய்வைத
நிறுத்தினால், நீர் அவர்கைள அழிக்கேவண்டும்
என்னும் திட்டத்ைத மாற்றிக்ெகாள்வீர் என்றும் நான்
அறிேவன். 3 எனேவ நான் இப்ெபாழுது உம்ைம
ேவண்டுகிேறன், கர்த்தாேவ, தயவுெசய்து என்ைனக்
ெகான்றுவிடும், நான் உயிேராடு இருப்பைதவிட
மரித்துப் ேபாவது நல்லது!” என்றான்.

4 பிறகு, கர்த்தர், “நான் அம்மக்கைள
அழிக்கவில்ைல என்பதற்காக நீ என்னிடம் ேகாபம்
ெகாள்வது சரிெயன்று நிைனக்கிறாயா?” என்று
ேகட்டார்.

5 ேயானா இைவ எல்லாவற்றுக்காகவும்
ேகாபத்ேதாடு இருந்தான். எனேவ அவன் நகரத்ைத
விட்டுப்ேபானான். ேயானா, நகரத்திற்குக் கிழக்குப்
பகுதியிலுள்ள ஒரு இடத்திற்குச் ெசன்று,
தனக்ெகன்று ஒரு இருப்பிடத்ைத
அைமத்துக்ெகாண்டான். பிறகு அவன் அங்ேக
நிழலில் உட்கார்ந்து, நகரத்திற்கு என்ன
நடக்கப்ேபாகிறது என்று பார்க்கக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

ஆமணக்குச் ெசடியும், ஒரு புழுவும்
6 கர்த்தர் ஒரு ஆமணக்குச் ெசடிைய
ேயானாவுக்கு ேமல் ேவகமாக வளரச் ெசய்தார். இது
ேயானா உட்காருவதற்குரிய நல்ல குளிர்ந்த
நிழைலத் தந்தது. இது ேயானவிற்கு ேமலும்

வசதியாக இருக்க உதவியது. ேயானா அந்தச்
ெசடிக்காக மிகவும் மகிழ்ச்சியைடந்தான்.

7 மறுநாள் காைலயில், ேதவன் அச்ெசடிையத்
தின்பதற்கு ஒரு புழுைவ அனுப்பினார். அப்புழு
ெசடிையத் தின்னத் ெதாடங்கியது, ெசடி
ெசத்துப்ேபானது.

8 சூரியன் வானத்தில் உயரமாக வந்தேபாது,
ேதவன் சூடான கிழக்குக் காற்று வீசச் ெசய்தார்.
சூரியன் ேயானாவின் தைலைய மிகச் சூடாக்கியது.
ேயானா மிகமிகப் பலவீனமானான், ேயானா தன்ைன
மரிக்கவிடும்படி ேதவனிடம் ேவண்டினான். ேயானா,
“நான் உயிர் வாழ்வைதவிட மரிப்பேத நல்லது”
என்றான்.

9 ஆனால் ேதவன் ேயானாவிடம், “இந்தச் ெசடி
ெசத்ததற்காக நீ என் மீது ேகாபப்படுவது சரிெயன்று
நிைனக்கிறாயா?” என்று ேகட்டார். ேயானா, “ஆம்,
நான் ேகாபப்படுவது சரிதான், நான் சாகிற
அளவிற்குக் ேகாபமாக இருக்கிேறன்!” என்றார்.

10 கர்த்தர், “நீ அச்ெசடிக்காக எதுவும்
ெசய்யவில்ைல! நீ அதைன வளரச்ெசய்யவில்ைல.
அது இரவில் வளர்ந்தது, மறுநாள் அது ெசத்தது.
இப்ெபாழுது நீ அச்ெசடிையப்பற்றி துக்கப்படுகிறாய்.
11 நீ ஒரு ெசடிக்காகக் கவைலப்படுவதானால்,
நிச்சயமாக நான் நினிேவ ேபான்ற ெபரிய
நகரத்திற்காக வருத்தப்படலாம். நகரத்தில்
ஏராளமான மனிதர்களும் மிருகங்களும்
இருக்கிறார்கள். அந்த நகரத்தில் தாங்கள் தீைம
ெசய்து ெகாண்டிருந்தைத அறியாத 1,20,000 க்கும்
ேமலான மக்கள் இருக்கிறார்கள்!” என்றார்.
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1

மீகா

சமாரியாவும் இஸ்ரேவலும் தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீகாவிடம் வந்தது.
இது ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கியா எனும்
ராஜாக்களின் காலங்களில் நிகழ்ந்தது.

இவர்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள். மீகா, ெமாேரசா
என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்தவன். மீகா இந்தத்
தரிசனத்ைதச் சமாரியாைவயும் எருசேலைமயும்
குறித்துப் பார்த்தான்.

2 அைனத்து ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்!
பூமிேய அதிலுள்ள உயிர்கேள, கவனியுங்கள்,
எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவரது பரிசுத்த
ஆலயத்திலிருந்து வருவார்.
எனது ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதிரான

சாட்சியாக வருவார்.
3 பாருங்கள், கர்த்தர் அவரது இடத்திலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்.
அவர் இறங்கி வந்து பூமியிலுள்ள உயர்ந்த

ேமைடகைள மிதிப்பார்.
4 அவருக்குக் கீேழ மைலகள் உருகும்.
அைவ ெநருப்புக்கு முன்னாலுள்ள
ெமழுைகப் ேபான்று உருகும்.
பள்ளத்தாக்குகள் பிளந்து மைலகளிலிருந்து

தண்ணீர் பாயும்.
5 ஏெனன்றால், இதற்கு காரணம் யாக்ேகாபின்
பாவம்.
இதற்கு இஸ்ரேவல் நாடு ெசய்த பாவங்களும்

காரணமாகும்.

சமாரியா, பாவத்தின் காரணம்

யாக்ேகாபு ெசய்த பாவத்திற்கு காரணம் என்ன?
அது சமாரியா,
யூதாவிலுள்ள, வழிபாட்டிற்குரிய இடம் எங்ேக?
அது எருசேலம்.

6 எனேவ, நான் சமாரியாைவ வயலிலுள்ள
குன்றுகளின் குவியலாக்குேவன்.
அது திராட்ைசக் ெகாடி நடுவதற்கான

இடம்ேபால் ஆகும்.
நான் சமாரியவின் கற்கைளப் பள்ளத்தாக்கில்
புரண்டு விழப் பண்ணுேவன்.
நான் அவளது அஸ்திபாரங்கைளத் தவிர

எல்லாவற்ைறயும் அழிப்ேபன்.
7 அவளது அைனத்து விக்கிரகங்களும்
துண்டுகளாக உைடக்கப்படும்.
அவள் ேவசித்தனத்தின் சம்பளம் (விக்கிரகங்கள்)

ெநருப்பில் எரிக்கப்படும்.
நான் அவளது அந்நிய ெதய்வங்களின்
விக்கிரகங்கள் அைனத்ைதயும் அழிப்ேபன்.

ஏெனன்றால் சமாரியா எனக்கு விசுவாசமற்ற
முைறயில் அச்ெசல்வத்ைதப் ெபற்றாள்.
எனேவ அைவ எனக்கு விசுவாசம்
அற்றவர்களாேலேய எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.

மீகாவின் ெபருந்துக்கம்
8 என்ன நிகழும் என்பைதப்பற்றி நான் மிகவும்
துக்கப்படுேவன்.
நான் பாதரட்ைசயும் ஆைடயும் இல்லாமல்

ேபாேவன்.
நான் ஒரு நாையப்ேபான்று அழுேவன்.
நான் ஒரு பறைவையப்ேபான்று

துக்கங்ெகாள்ேவன்.
9 சமாரியாவின் காயங்கள் குணப்படுத்தப்பட
இயலாது.
அவளது (பாவம்) ேநாய் யூதா முழுவதும்

பரவியிருக்கிறது.
இது எனது ஜனங்களின் நகரவாசைல
அைடந்திருக்கிறது.
எருசேலமின் எல்லா வழிகளிலும் பரவியிருக்கிறது,

10 இதைனக் காத்திடம் ெசால்லேவண்டாம்.
அக்ேகா என்னுமிடத்தில் கதறேவண்டாம்.
ெபத்அப்ராவிேல
புழுதியில் நீ புரளு.

11 சாப்பீரில் குடியிருக்கிறவர்கேள ெவட்கத்துடன்
நிர்வாணமாய் உங்கள் வழியிேல ேபாங்கள்.
சாயனானில் குடியிருக்கிறவர்கள் ெவளிேய
வரமாட்டார்கள்.
ெபத்ஏேசலில் வாழ்கிறவர்கள் கதறுவார்கள்.
உங்களின் உதவிைய எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

12 மாேராத்தில் குடியிருக்கிறவேள பலவீனமாகி
நல்ல ெசய்தி வருெமன்று

எதிர்ப்பார்த்திருந்தார்கள்.
ஏெனன்றால், துன்பமானது
கர்த்தரிடமிருந்து எருசேலமின் நகர வாசலுக்கு

வந்திருக்கிறது.
13 லாகீசில் குடியிருக்கிறவேள,
உங்கள் இரதத்தில் விைரவாகச் ெசல்லும்

குதிைரையப் பூட்டு.
சீேயானின் பாவம் லாகீசில் ெதாடங்கியது.
ஏெனன்றால் நீ இஸ்ரேவலின் பாவங்கைளப்

பின்பற்றுகிறாய்.
14 எனேவ, நீ ேமார்ேஷக் காத்தினிடத்திற்கு
கட்டாயமாக பிரிவு உபச்சார
ெவகுமதிகைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அக்சீபின் வீடுகள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களிடம்
வஞ்சைன ெசய்யும்.

15 மேரஷாவில் குடியிருக்கிறவேள,
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நான் உனக்கு எதிராக ஒருவைனக் ெகாண்டு
வருேவன்.
அவன் உனக்கு உரிய ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வான்.
அதுல்லாமிற்குள் இஸ்ரேவலின் மகிைம (ேதவன்)

வரும்.
16 எனேவ உனது முடிைய ெவட்டு, உன்ைன
ெமாட்ைடயாக்கிக்ெகாள்.
ஏெனன்றால், நீ அன்பு ெசலுத்துகிற உன்

குழந்ைதகளுக்காக நீ கதறுவாய்.
நீ கழுைகப்ேபான்று முழுெமாட்ைடயாக இருந்து
உனது துக்கத்ைதக் காட்டு.
ஏெனன்றால் உனது பிள்ைளகள் உன்னிடமிருந்து

எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவார்கள்.

ஜனங்களின் தீயத்திட்டங்கள்

பாவம் ெசய்யத் திட்டமிட்டிருந்த
ஜனங்களுக்குத்
துன்பங்கள் வரும்.

அந்த ஜனங்கள் தம் படுக்ைகயில் கிடந்த வண்ணம்
தீய திட்டங்கைளத் தீட்டினார்கள்.
பிறகு காைல ெவளிச்சம் வந்ததும் தங்களது
திட்டத்ைதச் ெசயல்படுத்த முைனந்தனர்.
ஏெனன்றால், அவர்களுக்குத் தாங்கள்

விரும்பியைதச் ெசய்யும் வல்லைம இருந்தது.
2 அவர்கள் வயல்கைள விரும்பினார்கள்,
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் வீடுகைள விரும்பினார்கள்,
அைத எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ஒரு மனிதைன ஏமாற்றி அவனது வீட்ைட
எடுத்தனர்.
அவர்கள் ஒரு மனிதைன ஏமாற்றி அவனது

நிலத்ைத எடுத்தனர்.

அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிக்கக் கர்த்தருைடய
திட்டங்கள்

3 அதனால், கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்கிறார்:
“பார், நான் இந்தக் குடும்பத்திற்கு எதிராக
துன்பத்ைதக் ெகாடுக்க திட்டமிட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்.
நீங்கள் உங்கைளக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள

முடியாது.
நீங்கள் வீண் ெபருைமெகாள்வைத விடுவீர்கள்.
ஏெனன்றால் தீைமகள் வந்துெகாண்டிருக்கின்றன.

4 பிறகு ஜனங்கள் உன்ைனப்பற்றி பாட்டு
இயற்றுவார்கள்.
ஜனங்கள் இந்தச் ேசாகப் பாடைலப் பாடுவார்கள்:
நாங்கள் அழிக்கப்படுகிேறாம்.
கர்த்தர் எங்களது நிலத்ைத எடுத்துக் அதைன

மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
ஆமாம், அவர் எனது நிலங்கைள என்னிடமிருந்து
எடுத்தார்.
கர்த்தர் நமது வயல்கைளப் பைகவர்களுக்குப்

பகிர்ந்து ெகாடுத்திருக்கிறார்.
5 எனேவ நாம் நிலத்ைத அளந்து, கர்த்தருைடய
ஜனங்களுக்குள் பகிர்ந்துக்ெகாள்ள இயலாது.”

பிரசங்கம் ெசய்ய ேவண்டாம் என மீகா
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுகிறான்

6 ஜனங்கள் கூறுகிறார்கள்: “எங்களுக்குப்
பிரசங்கிக்க ேவண்டாம்.
எங்கைளப் பற்றிய அந்தத் தீயவற்ைறச்

ெசால்லேவண்டாம்.
எங்களுக்குத் தீயைவ எதுவும் ஏற்படாது”
7 ஆனால் யாக்ேகாபின் ஜனங்கேள,
நான் இவற்ைற கட்டாயம் ெசால்ல ேவண்டும்.
கர்த்தர் அவரது ெபாறுைமைய
இழந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் தீைம ெசய்திருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் சரியானபடி வாழ்ந்தால்
பிறகு நான் உங்களிடம் இனிைமயாகப்

ேபசமுடியும்.
8 ஆனால் என் ஜனங்களுக்கு, அவர்கள்
விேராதிையப்ேபால் ஆகிறார்கள்.
நீங்கள் கடந்து ெசல்லுகிறவர்களின்

ஆைடகைளக் களவாடுகிறீர்கள்.
அந்த ஜனங்கள் தாங்கள் பாதுகாப்பாய் இருப்பதாக
நிைனக்கிறீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து யுத்தத்தின்

ைகதிகளிடமிருந்து எடுப்பது ேபால ெபாருள்கைளப்
பறித்துக்ெகாள்கிறீர்கள்.

9 நீங்கள் எனது ஜனங்களிலுள்ள
ெபண்களிடமிருந்து
அழகான வீடுகைள எடுத்துக்

ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் எனது ெசல்வத்ைத
அவர்களின் சிறிய பிள்ைளகளிடமிருந்து

எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
10 எழுங்கள், புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்.
இது நீங்கள் ஓய்ெவடுக்கும் இடமாக இராது.

ஏெனன்றால், இந்த இடத்ைத நீங்கள் அழித்தீர்கள்.
இதைன நீங்கள் அசுத்தம் ெசய்தீர்கள். எனேவ,
இது அழிக்கப்படும்.
இது பயங்கரமான அழிவாக இருக்கும்.

11 இந்த ஜனங்கள், நான் ெசால்வைதக் ேகட்க
விரும்புவதில்ைல.
ஆனால் ஒருவன் ெபாய்கைளச்

ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்தால் பிறகு, அவைன
அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் ஒரு ெபாய் தீர்க்கதரிசிைய
ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவன் வந்து,

“அப்ெபாழுது வருங்காலம் நல்லகாலமாக
ேதான்றும், திராட்ைசரசமும் மதுபானமும்
ஏராளமாக கிைடக்கும்” என்று ெசான்னதும்
அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

கர்த்தர் தனது ஜனங்கைள ஒன்று ேசர்ப்பார்
12 ஆமாம், யாக்ேகாபின் ஜனங்கேள,
நான் உங்கள் அைனவைரயும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன்.
இஸ்ரேவலின் தப்பிப் பிைழத்தவர்கள்

அைனவைரயும் நான் ஒன்று ேசர்ப்ேபன்.
நான் அவர்கைள ஆட்டு மந்ைதயில் உள்ள
ஆடுகைளப்ேபான்றும்
ெதாழுவத்தில் உள்ள மந்ைதகைளப்ேபான்றும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன்.
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4

பிறகு அந்த இடமானது அேநக ஜனங்களின்
ஓைசகளால் நிைறந்திருக்கும்.

13 “தைடகைள உைடப்பவர்” அவர்கைள நடத்தி
அவர்கள் முன்ேன நடந்து ெசல்கிறார்.
அவர்கள் தைடகைள நீக்கி, வாசலால் நுைழந்து

கடந்து ேபாவார்கள்.
அவர்களின் ராஜா அவர்களின் முன்பு நடந்து
ேபாவான்.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு முன்னால்

இருப்பார்.

இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் தீயச் ெசய்லகைள
ெசய்தக் குற்றவாளிகள்

பிறகு நான் ெசான்ேனன்: “இஸ்ரேவல்
நாட்டின் தைலவர்கேள! மற்றும் இஸ்ரேவல்
நாட்டின் அதிகாரிகேள,

இப்ேபாது கவனியுங்கள் நீதி என்றால் என்ன
என்று உங்களுக்கு ெதரிய ேவண்டும்.

2 ஆனால் நீங்கள் நல்லவற்ைற ெவறுத்து தீைமைய
ேநசிக்கிறீர்கள்.
நீங்கள் ஜனங்களின் ேதாைல உரிப்பீர்கள்.
அவர்களின் எலும்புகளில் உள்ள தைசையப்

பிடுங்குவீர்கள்.
3 நீங்கள் எனது ஜனங்கைள அழித்தீர்கள்.
அவர்களின் ேதாைல நீக்குவீர்கள்.
அவர்களின் எலும்ைப உைடத்தீர்கள்.
நீங்கள் அவர்களது சைதைய பாைனயில்

ேபாடப்படும் மாமிசத்ைதப்ேபான்று துண்டு
பண்ணினீர்கள்.

4 எனேவ, நீங்கள் கர்த்தரிடம் பிரார்த்தைன
ெசய்யலாம்.
ஆனால் அவர் பதில் ெசால்லமாட்டார்.
இல்ைல, கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து தன் முகத்ைத
மைறத்துக்ெகாள்வார்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் தீயவற்ைறச் ெசய்கிறீர்கள்!”

ெபாய்த் தீர்க்கதரிசிகள்
5 சில ெபாய்த் தீர்க்கதரிகள் கர்த்தருைடய
ஜனங்களிடம் ெபாய் ெசால்கிறார்கள். கர்த்தர்
அந்தத் தீர்க்கதரிசிகைளப் பற்றி இதைனச்
ெசால்கிறார்.
“இந்தத் தீர்க்கதரிசிகள் வயிற்றுக்காக
உைழக்கிறவர்கள்.
உணவு ெகாடுக்கும் ஜனங்களுக்குச் சமாதானம்
வரும் என்று உறுதி கூறுவார்கள்.
ஆனால் உணவு ெகாடுக்காதவர்களிடத்தில்

அவர்களுக்கு எதிராக ேபார் வரும் என்று உறுதி
கூறுவார்கள்.

6 “அதனால்தான் இது உங்களுக்கு இரைவப்
ேபான்றது.
அதனால்தான் உங்களுக்குத் தரிசனம்

கிைடப்பதில்ைல.
எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழும் என்பைதப் பற்றிய
தரிசனத்ைத நீங்கள் பார்க்க முடியாது.
எனேவ இது உனக்கு அந்தகாரம் ேபான்றது.
இந்தச் சூரியன் தீர்க்கதரிசிகள் ேமல்
அஸ்தமித்திருக்கிறது.
அவர்களால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்

என்று பார்க்க முடியாது.

எனேவ, இது அவர்களுக்கு அந்தகாரம்
ேபான்றிருக்கும்.

7 தீர்க்கதரிசிகள் ெவட்கப்படுகிறார்கள்.
திர் காலத்ைத குறித்து ெசால்கிறவர்கள்

அவமானப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் எதுவும் ெசால்லமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன் அவர்கேளாடு ேபசமாட்டார்.”

மீகா ஆண்டவரின் ஒரு ேநர்ைமயான தீர்க்கதரிசி
8 ஆனால் கர்த்தருைடய ஆவி என்ைன
நன்ைமயினாலும், பலத்தினாலும்,

வல்லைமயினாலும் நிரப்பியிருக்கிறது.
ஏன்? அதனால் நான் யாக்ேகாபிடம் அவனது
பாவங்கைளச் ெசால்லுேவன்.
ஆமாம், நான் இஸ்ரேவலிடம் அவனது

பாவங்கைளச் ெசால்லுேவன்!

இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் பழி ெசால்லல்
9 யாக்ேகாபின் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவலின்
ஆள்ேவார்கேள, என்ைனக் கவனியுங்கள்.
நீங்கள் முைறயான வாழ்ைவ ெவறுக்கீறீர்கள்.
ஏதாவது ஒன்று ேநராக இருந்தால்
நீங்கள் அைத ேகாணலாக மாற்றுகிறீர்கள்.

10 நீங்கள் ஜனங்கைளக் ெகான்று, சீேயாைனக்
கட்டுகிறீர்கள்.
ஜனங்கைள ஏமாற்றி எருசேலைமக் கட்டுகிறீர்கள்.

11 எருசேலமில் உள்ள நீதிபதிகள் வழக்கு
மன்றத்தில் யார் ெவல்வார்கள்
என்று ெசால்ல உதவிட லஞ்சம் ெபறுகிறார்கள்.
எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்குக்
கற்பிப்பதற்கு முன்னால் பணம் ெபறுகிறார்கள்.
ஜனங்களின் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எதிர்காலம் பற்றி

ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்கு முன்னால் பணம்
ெகாடுக்கேவண்டும்.
பிறகு அந்தத் தைலவர்கள் கர்த்தருைடய உதவிைய
எதிர்ப்பார்க்கிறார்கள்.
அவர்கள், “எங்களுக்கு தீயைவ எதுவும் நடக்காது.

கர்த்தர் எங்கேளாடு வாழ்கிறார்” என்றனர்.
12 தைலவர்கேள, உங்களால், சீேயான்
அழிக்கப்படும்.
இது உழப்பட்ட வயல் ேபான்றிருக்கும்.
எருசேலம் கற்களின் குவியலாய் மாறும்.
ஆலயம் உள்ள மைலகள் காட்டு முட்புதர்கள்

அதிகம் வளர்ந்து ெவறுைமயான மைலயாகும்.

சட்டம் எருசேலமிலிருந்து வரும்

இறுதி நாட்களில்,
கர்த்தருைடய ஆலயம் அைனத்து

மைலகைளயும் விட மிக உயரத்தில்
இருக்கும்.
அந்தக் குன்று மைலகைளயும் விட உயரமாக
உயர்த்தப்பட்டு இருக்கும்.
அங்கு எப்ேபாதும் ஜனங்கள் கூட்டம்

ெசன்றுெகாண்டிருக்கும்.
2 பல நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கள் அங்ேக
ேபாவார்கள்.
அவர்கள், “வாருங்கள் கர்த்தருைடய

பர்வதத்திற்குப் ேபாகலாம்.
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யாக்ேகாபின் ேதவனுைடய ஆலயத்திற்குப்
ேபாேவாம்,
பிறகு ேதவன் நமக்கு வாழும் வழிையக் கற்பிப்பார்.
நாம் அவைரப் பின்பற்றுேவாம்” என்பார்கள்.
ேதவனிடமிருந்து வரும் பாடங்கள் கர்த்தருைடய
ெசய்தி,
சீேயான் குன்றுேமல் உள்ள எருசேலமில்

ெதாடங்கி உலகம் முழுவதும் ெசல்லும்.
3 பிறகு ேதவன் அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள
ஜனங்களுக்கு நீதிபதியாக இருப்பார்.
ேதவன் தூர ேதசங்கைளச் ேசர்ந்த பல

ஜனங்களின் விவாதங்கைள முடிப்பார்.
அந்த ஜனங்கள் ேபாருக்கு ஆயுதங்கைளப்
பயன்படுத்துவைத நிறுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தமது வாள்களிலிருந்து ெகாழுக்கைளச்

ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் தம் ஈட்டிகைளச் ெசடிகைள ெவட்டும்

கருவிகளாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் மற்றவர்கேளாடு சண்ைடயிடுவைத
நிறுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் ேபாரிடுவதற்கு மீண்டும்

பயிற்சிெபறமாட்டார்கள்.
4 ஒவ்ெவாருவரும் தமது திராட்ைசச் ெசடி
மற்றும் அத்தி மரங்களின் கீழும்

அமர்ந்திருப்பார்கள்.
எவரும் அவர்கைளப் பயப்படும்படிச்
ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

ெசன்னது ேபால நடக்கும்.
5 மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும்
தமது ெசாந்தத் ெதய்வங்கைளப்
பின்பற்றுகின்றார்கள்.
ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்தருைடய வழியில் என்ெறன்ைறக்கும்
நடப்ேபாம்.

இராஜ்யம் திரும்பிக் தரப்படும்
6 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“எருசேலம் புண்பட்டு ெநாண்டியானது.
எருசேலம் தூர எறியப்பட்டது.
எருசேலம் காயப்படுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டது.
ஆனால் நான் அவைன என்னிடம் திரும்ப

ெகாண்டு வருேவன்.
7 “‘அந்ெநாண்டி’ நகரின் ஜனங்கள், மீதியான
ஜனங்களாவார்கள்.
ெசன்றுவிடும்படி நகரஜனங்கள்

பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.
ஆனால் நான் அவர்கைள ஒரு வலிைமயான
நாடாக்குேவன்.”
கர்த்தர் அவர்களுைடய ராஜாவாய் இருப்பார்.
அவர் என்ெறன்றும் சீேயான் பர்வதத்திலிருந்து

ஆளுவார்.
8 மந்ைதயின் துருகேம,உங்கள் காலம் வரும்.
சீேயான், மைலயான ஆப்ேபேல நீ மீண்டும் ஆட்சி
பீடத்தில் அமருவாய்.
ஆமாம், முற்காலத்ைதப் ேபான்று எருசேலமின்

ராஜாங்கம் இருக்கும்.

இஸ்ரேவலர்கள் எதற்காக பாபிேலானுக்கு
ேபாகேவண்டும்

9 இப்ெபாழுது எதற்காக நீ உரக்க கதறுகிறாய்.
உங்கள் ராஜா ேபாய்விட்டானா?
உங்கள் தைலவைர இழந்து விட்டீர்களா?
நீங்கள் பிரசவ ேவதைனப்படும் ெபண்ைணப்

ேபான்று துக்கப்படுகிறீர்கள்.
10 சீேயான் மகேள, வலிைய உணர்ந்துக் ெகாண்டு
உங்கள் “குழந்ைதைய” ெபற்ெறடுங்கள்.
நீங்கள் நகைர விட்டு (எருசேலம்) ெவளிேய

ேபாகேவண்டும்.
நீங்கள் வயல் ெவளியில் ேபாவீர்கள்.
நீங்கள் பாபிேலானுக்குப் ேபாகேவண்டும் எனக்

கருதுகிேறன்.
ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து

காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.
கர்த்தர் அங்ேக ேபாய் உங்கைளக் காப்பார்.
அவர் உங்கைள உங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து

எடுப்பார்.

கர்த்தர் மற்ற நாடுகைள அழிப்பார்
11 பல நாட்டினர் உங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட
வந்திருக்கின்றனர்.
அவர்கள், “பாருங்கள், அங்ேக சீேயான்

இருக்கிறது. அவைளத் தாக்குேவாம்!”
என்கிறார்கள்.

12 அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் திட்டங்கைள
ைவத்துள்ளனர்.
ஆனால் கர்த்தர் என்ன

திட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருகிறார் என்பைத அவர்கள்
அறியமாட்டார்கள்.
கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ஒரு சிறப்பான
ேநாக்கத்திற்காக இங்ேக ெகாண்டுவந்தார்.
அந்த ஜனங்கள் அரைவ எந்திரத்தில் ேபாடப்பட்ட

தானியத்ைதப் ேபான்று நசுக்கப்படுவார்கள்.

இஸ்ரேவல் அதன் எதிரிகைளத் ேதாற்கடித்து
ெவல்லுவார்கள்

13 “சீேயான் குமாரத்திேய, எழுந்து அந்த
ஜனங்கைள நசுக்கு.
நான் உன்ைனப் பலமுள்ளதாக்குேவன்.
உனக்கு இரும்பினாலான ெகாம்புகளும்,
ெவண்கலத்தாலான குளம்புகள் உள்ளது ேபான்றும்
இருக்கும்.
நீ பல மக்கைள அடித்துச் சிறிய

துண்டுகளாக்குவாய்.
அவர்களின் ெசல்வத்ைத கர்த்தருக்குக்
ெகாடுப்பாய்.
பூமிக்ெகல்லாம் கர்த்தராய் இருப்பவர்க்கு

அவர்களுைடய ெபாக்கிஷத்ைத நீ ெகாடுப்பாய்.”
இப்ெபாழுது வலிைமயான நகரேம, உனது
வீரர்கைள கூட்டு.
அவர்கள் நம்ைமத் தாக்குவதற்கு நம்ைம

சுற்றி இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் நீதிபதிையத்
தன் தடியால் கன்னத்தில் அடிப்பார்கள்.
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ெபத்ேலேகமில் ேமசியா பிறப்பார்
2 எப்பிராத்தா என்று அைழக்கப்படும்
ெபத்ேலேகேம,
நீதான் யூதாவிேலேய சிறிய நகரம்.
உனது குடும்பம் எண்ண முடியாத அளவிற்குச்
சிறியது,
ஆனால் “இஸ்ரேவைல ஆள்பவர்” எனக்காக

உங்களிடமிருந்து வருவார்.
அவரது துவக்கங்கள்
நீண்ட காலத்திற்கு முன்பாகவும்

பழங்காலத்திலிருந்தும் இருக்கின்றன.
3 வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ராஜாவாகிய
குழந்ைதைய,
அந்தப் ெபண் ெபற்ெறடுக்கும்வைர கர்த்தர் தமது

ஜனங்கைள ைகவிட்டுவிடுவார்.
பிறகு மீதியுள்ள அவனது மற்ற சேகாதரர்கள்
இஸ்ரேவலுக்கு திரும்பி வருவார்கள்.

4 பின்னர் இஸ்ரேவைல ஆள்பவர் நின்று
மந்ைதகைள ேமய்ப்பார்.
அவர் அவர்கைள கர்த்தருைடய ஆற்றலால்,

ேதவனாகிய கர்த்தருைடய அற்புதமான நாமத்தால்
அவர்கைள வழிநடத்துவார்.
ஆம், அவர்கள் சமாதானமாக வாழ்வார்கள்.
ஏெனன்றால் அந்த ேநரத்தில், அவரது மகிைம

பூமியின் எல்ைலவைர ெசல்லும்.
5 ஆமாம், நமது நாட்டிற்குள் அசீரியன் பைட

வரும்.
அப்பைட நமது ெபரிய வீடுகைள அழிக்கும்.
ஆனால், இஸ்ரேவலரின்
ஆள்பவர் ஏழு ேமய்ப்பர்கைளயும்
அவர் எட்டுத் தைலவர்கைளயும் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

6 அவர்கள் தமது வாள்கைளப் பயன்படுத்தி
அசீரியர்கைள ஆள்வார்கள்.
அவர்கள் ைகயில் வாள்களுடன் நிம்ேராதின்

ேதசத்ைத ஆள்வார்கள்.
அவர்கள் அந்த ஜனங்கைள ஆள தமது வாள்கைளப்
பயன்படுத்துவார்கள்.
பின்னர் இஸ்ரேவைல ஆள்பவர், நமது நாட்டிற்குள்

வந்து எல்ைலகைளயும் நிலங்கைளயும் வீடுகைள
மிதிக்கும் அசீரியர்களிடமிருந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

7 பிறகு யாக்ேகாபிேல மீதியானவர்கள்
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற பனிையப்ேபான்று
ஜனங்களிைடேய சிதறிப்ேபாவர்கள்.
அவர்கள், புல்லின் ேமல் விழுகிற பனிையப்

ேபான்று ஜனங்களிைடேய இருப்பார்கள்.
அவர்கள் எவருக்காகவும் காத்திருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எவருக்காகவும் எந்த மனிதன் ேமலும்

சார்ந்திருக்கமாட்டார்கள்.
8 யாக்ேகாபிேல மீதமானவர்கள்,
காட்டு மிருகங்களிைடேய உள்ள சிங்கத்ைதப்

ேபான்று பல ேதசங்களிைடேய இருப்பார்கள்.
அவர்கள் ஆட்டு மந்ைதகளிைடேய உள்ள
இளஞ்சிங்கத்ைதப் ேபான்று இருப்பார்கள்.
சிங்கம் கடந்து ேபானாலும் அது தான் விரும்பிய

இடத்துக்குப் ேபாகும்.
அது ஒரு மிருகத்ைதத் தாக்கினால்,

எவராலும் அந்த மிருகத்ைதக் காப்பாற்ற
முடியாது. மீதமானவர்களும் அவ்வாேற
இருப்பார்கள்.

9 நீங்கள் உங்களது பைகவருக்கு எதிராகக்
ைககைளத் தூக்கி
அவர்கைள அழிப்பீர்கள்.

ஜனங்கள் ேதவைனச் சார்ந்திருப்பார்கள்
10 “நான் அந்த ேவைளயில் உங்கள் குதிைரகைள
உங்களிடமிருந்து அபகரிப்ேபன்.
நான் உங்கள் இரதங்கைள அழிப்ேபன்.

11 நான் உங்கள் நாட்டிலுள்ள நகரங்கைள
அழிப்ேபன்.
நான் உங்கள் ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்

ெநாறுக்குேவன்.
12 நீங்கள் இனிேமல் சூன்ய வித்ைதகைள
ெசய்யமாட்டீர்கள்.
நீங்கள் இனிேமல் எதிர்காலத்ைதப் பற்றி குறி

ெசால்லும் ஆட்கைளப் ெபற்றிருக்கமாட்டீர்கள்.
13 நான் உங்களது அந்நிய ெதய்வங்களின் உருவச்
சிைலகைள உைடத்ெதறிேவன். சிைலகைள
அழிப்ேபன்.
அந்நிய ெதய்வங்கைள நிைனவுப்படுத்தும்

கற்கைள நான் உைடத்ெதறிேவன்.
உங்கள் ைகளால் ெசய்யப்பட்டவற்ைற நீங்கள்

வழிபடமாட்டீர்கள்.
14 நான் உன் அஷ்ரா சிைலக் கம்பங்கள்
வழிபடாதவாறு அழிப்ேபன்.
நான் உனது அந்நிய ெதய்வங்கைள அழிப்ேபன்.

15 சில ஜனங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.
நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான் அந்த

ேதசங்கைளப் பழிவாங்குேவன்.”

கர்த்தருைடய முைறயீடு

இப்ெபாழுது கர்த்தர் என்ன ெசால்கிறார்
எனக் ேகளுங்கள்.
உனது வழக்ைக மைலகளுக்கு முன் ெசால்.

அம்மைலகள் உங்களது வழக்ைகக் ேகட்க்கட்டும்.
2 கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு எதிராக
முைறயிடுகிறார்.
மைலகேள, கர்த்தருைடய முைறயீட்ைடக்

ேகளுங்கள்
பூமியின் அஸ்திபாரங்கேள, கர்த்தர் ெசால்கிறைதக்
ேகளுங்கள்.
இஸ்ரேவல் தவறானது என்று அவர் நிரூபிப்பார்.

3 கர்த்தர் கூறுகிறார், “என் ஜனங்கேள, நான்
ெசய்தவற்ைறச் ெசால்லுங்கள்.
நான் உங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது ெசய்ேதனா?
நான் உங்களது வாழ்ைவக்

கடினமானதாக்கிேனனா?
4 நான் ெசய்தவற்ைற உங்களிடம் ெசால்லுேவன்.
நான் உங்களிடம் ேமாேச, ஆேரான், மீரியாம்

ஆகிேயாைர அனுப்பிேனன்.
நான் உங்கைள எகிப்து ேதசத்திலிருந்து ெகாண்டு
வந்ேதன்,
நான் உங்கைள அடிைமத்தனத்தில் இருந்து

விடுதைல ெசய்ேதன்.

மீகா 6:4
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5 என் ஜனங்கேள, ேமாவாபின் ராஜாவாகிய
பாலாக்கினுைடய தீயத் திட்டங்கைள நிைனத்துப்
பாருங்கள்.
ேபேயாரின் குமாரனான பிேலயம் பாலாக்கிடம்

ெசான்னவற்ைற நிைனத்துப்பாருங்கள்.
அகாசியாவிலிருந்து கில்கால்வைர நடந்தவற்ைற
நிைனத்துப் பாருங்கள்.
அவற்ைற நிைனத்துப் பாருங்கள். கர்த்தர்

சரியானவர் என்று அறிவீர்கள்.”

நம்மிடமிருந்து ேதவன் என்ன விரும்புகிறார்
6 நான் கர்த்தைர சந்திக்க வரும்ேபாது என்ன
ெகாண்டு வரேவண்டும்.
நான் ேதவைனப் பணியும்ேபாது என்ன ெசய்ய

ேவண்டும்.
நான் கர்த்தருக்கு,
தகன பலியும் ஓராண்டு நிைறந்தக்

கன்றுக்குட்டிையயும் ெகாண்டு வரேவண்டுமா?
7 கர்த்தர் 1,000 ஆட்டுக்குட்டிகளாலும்
10,000 ஆறுகளில் ஓடும் எண்ெணயாலும் திருப்தி

அைடவாரா?
நான் எனது முதல் குழந்ைதைய என்
பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாகத் தரட்டுமா?
என் சரீரத்திலிருந்து வந்த குழந்ைதைய நான்

பாவத்துக்குப் பரிகாரமாகத் தரட்டுமா?
8 மனிதேன, நன்ைம எதுெவன்று கர்த்தர்
உன்னிடம் ெசால்லியிருக்கிறார்.
கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து இைதத்தான்

விரும்புகிறார்.
மற்றவர்களிடம் நியாயமாய் இரு.
கருைணேயாடும் நம்பிக்ைகேயாடும் ேநசி. உனது

ேதவேனாடு தாழ்ைமயாய் இரு.
நீ அவைர ெபாக்கிஷத்தினால் கவர முயலாேத.

இஸ்ரேவலர்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள்
9 கர்த்தருைடய சத்தம் நகரத்ைத ேநாக்கிக்
கூப்பிடுகிறது.
“ஞானவான் கர்த்தருைடய நாமத்ைத
உயர்த்துகிறான்.
எனேவ தண்டைனயின் தடிையக் கவனியுங்கள்.

தண்டைனயின் தடிையப் பிடிப்பவைரயும்
கவனியுங்கள்.

10 தீயவர்கள் தாம் திருடிய ெசாத்துக்கைள
இன்னும் மைறத்துைவப்பார்களா?
தீயவர்கள் வியாபாரத்தில் மிகச் சிறியக்
கூைடகைள ைவத்து
இன்னும் ஜனங்கைள ஏமாற்றுவார்களா? ஆம்

இந்த ெசயல்கெலல்லாம் இன்னும் நடக்கிறது.
11 இன்னும் தமது எைடக்கற்களாலும் அளவு
ேகால்களாலும்
ஜனங்கைள ஏமாற்றுகிறவர்கைள, நான்

மன்னிப்ேபனா?
கள்ளத் தராசும், கள்ளப் படிக்கற்களுள்ள ைபயும்

ைவத்து தவறாக அளக்கிறவர்கைள நான்
மன்னிப்ேபனா? இல்ைல.

12 ெசல்வந்தர்கள் நகரத்தில் இன்னும் ெகாடுைம
ெசய்கிறார்கள்.
அந்நகர ஜனங்கள் இன்னும் ெபாய்ச்

ெசால்கிறார்கள்.

ஆமாம், அந்த ஜனங்கள் தம் ெபாய்கைளச்
ெசால்கின்றனர்.

13 எனேவ நான் உன்ைனத் தண்டிக்கத்
ெதாடங்கிேனன்.
நான் உன்னுைடய பாவங்களினிமித்தம் உன்ைன

அழிப்ேபன்.
14 நீ உண்பாய், ஆனால் உன் வயிறு நிைறயாது.
நீ இன்னும் பசியாகவும் ெவறுைமயாகவும்

இருப்பாய்.
நீ பாதுகாப்புக்காக ஜனங்கைள அைழத்துவர
முயற்சி ெசய்வாய்.
யாைரப் பாதுகாத்தாேயா, அவர்கைளயும் நான்

பட்டயத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
15 விைதகைள விைதப்பாய்,
ஆனால் உணைவ அறுவைட ெசய்யமாட்டாய்.
நீ உனது ஒலிவ மரங்களிலிருந்து எண்ெணய் எடுக்க
அவற்ைற பிழிவாய்.
ஆனால் எண்ெணய் ெபறமாட்டாய்.
நீ திராட்ைசப் பழங்கைள பிழிவாய்.
ஆனால் ேபாதுமான திராட்ைசரசம் குடிக்கக்

கிைடக்காது.
16 ஏெனன்றால் நீ ஓம்ரியின் சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிவாய்.
நீ ஆகாப் குடும்பம் ெசய்தத் தீயவற்ைறச் ெசய்வாய்.
நீ அவர்களின் உபேதசங்கைளப் பின்பற்றுவாய்.
எனேவ நான் உன்ைன அழியும்படி விடுேவன்.
ஜனங்கள் உனது அழிந்த நகரங்கைளக்
காணும்ேபாது பரிகசித்து ஆச்சரியப்படுவார்கள்.
அந்நிய நாட்டு ஜனங்களின் நிந்ைதைய நீங்கள்

சுமப்பீர்கள்.”

மீகா ஜனங்கள் ெசய்த பாவங்களால்
கலக்கமைடந்தான்

நான் கலக்கமைடந்ேதன்.
ஏெனன்றால், நான் ேசகரிக்கப்பட்டிருக்கிற

பழங்கைளப் ேபான்றவன்.
பறிக்கப்பட்ட திராட்ைசப் பழங்கைளப்

ேபான்றவன்.
உண்பதற்குத் திராட்ைசகள் இல்லாமல் ேபாகும்.
நான் விரும்பும் அத்திப் பழங்கள் இல்லாமல்

ேபாகும்.
2 நான் கூறுவது என்னெவனில் நம்பிக்ைகக்குரிய
ஜனங்கள் எல்லாம் ேபாய்விட்டார்கள்.
நாட்டில் நல்ல ஜனங்கள் எவரும் மீதியாகவில்ைல.
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கைளக் ெகால்ல
காத்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் தம் சேகாதரர்கைள வைலயில்

பிடிக்க விரும்புகின்றனர்.
3 ஜனங்கள் தங்களின் இரண்டு ைககளினால் தீைம
ெசய்ய நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
அதிகாரிகள் லஞ்சத்ைதக் ேகட்கிறார்கள்.
வழக்கு மன்றத்தில் தீர்ப்ைப மாற்ற நீதிபதிகள்
பணம் ெபறுகிறார்கள்.

“முக்கியமான தைலவர்கள்” நல்லதும்
ேநர்ைமயானதுமான முடிவுகைளச் ெசய்கிறதில்ைல.
அவர்கள் எைத விரும்புகிறார்கேளா அைதச்
ெசய்வார்கள்.

4 அவர்களில் நல்லவர் கூட முட்புதர்
ேபான்றுள்ளனர்.
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அவர்களில் மிகச் சிறந்தவர்கள் கூட பின்னிப்
பிைணந்து கிடக்கும் முட்புதைரவிட வஞ்சகர்களாக
இருக்கிறார்கள்.

தண்டைன நாள் வருகிறது

இந்த நாள் வரும் என்று உங்களுைடய
தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னார்கள்.
உங்களது காவற்காரரின் நாள் வந்திருக்கிறது.
இப்ெபாழுது நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் குழம்பிப்ேபாய்

இருக்கிறீர்கள்.
5 உங்களது அயலாைர நம்பாதீர்கள். நண்பர்கைள
நம்பாதீர்கள்.
உங்கள் மைனவியிடமும் உண்ைமையப்

ேபசாதீர்கள்.
6 ஒருவரின் எதிரிகள் அவனது ெசாந்த
வீட்டுக்குள்ேளேய இருப்பார்கள்.
ஒரு குமாரன் அவனது தந்ைதைய

மதிக்கமாட்டான்.
ஒரு குமாரத்தி தன் தாய்க்கு எதிராகத் திரும்புவாள்.
ஒரு மருமகள் தன் மாமியார்க்கு எதிராகத்

திரும்புவாள்.

கர்த்தேர இரட்சகர்
7 எனேவ, நான் கர்த்தரிடம் உதவிக்காக
ேவண்டுேவன்.
நான், ேதவன் என்ைனக் காப்பாற்றுவார் எனக்

காத்திருந்ேதன்.
என் ேதவன் நான் ெசால்வைதக் ேகட்பார்.

8 நான் விழுந்திருக்கிேறன்.
ஆனால் பைகவேன, என்ைனப் பார்த்துச்

சிரிக்காேத, நான் மீண்டும் எழுந்திருப்ேபன்.
நான் இப்ெபாழுது இருளில் அமர்ந்திருக்கிேறன்.
ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ஒளியாக இருப்பார்.

கர்த்தர் மன்னிக்கிறார்
9 நான் கர்த்தருக்கு விேராதமாகப் பாவம்
ெசய்ேதன்.
எனேவ அவர் என்ேனாடு ேகாபமாக இருந்தார்.
ஆனால் அவர் வழக்கு மன்றத்தில் எனக்காக
வாதாடுவார்.
அவர் எனக்குச் சரியானவற்ைற ெசய்வார்.
பின்னர் அவர் என்ைன ெவளிச்சத்திற்குள் ெகாண்டு
வருவார்.
அவர் சரியானவர் என்று நான் பார்ப்ேபன்.

10 என் எதிரி என்னிடம்,
“உன் ேதவனாகிய கர்த்தர் எங்ேக?” என்றாள்.
ஆனால் என் எதிரி இதைனப் பார்ப்பாள்.
அவள் அவமானம் அைடவாள்.
அந்த ேநரத்தில் நான் அவைளப் பார்த்து சிரிப்ேபன்.
ஜனங்கள் அவளுக்கு ேமேல ெதருவிலுள்ள

புழுதிையப் ேபான்று நடப்பார்கள்.

திரும்புகிற யூதர்கள்
11 காலம் வரும், உங்களது சுவர்கள் மீண்டும்
கட்டப்படும்.
அந்த ேநரத்தில் நாடு வளரும்.

12 உனது ஜனங்கள் உன் நாட்டிற்க்குத்
திரும்புவார்கள்.
அவர்கள் அசீரியாவிலிருந்தும் எகிப்தின்

நகரங்களிலிருந்தும் திரும்பி வருவார்கள்.
உனது ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்தும்
ஐபிராத்து ஆற்றின் அடுத்தப் பக்கத்திலிருந்தும்

வருவார்கள்.
அவர்கள் ேமற்கிலுள்ள கடல் பகுதியிலிருந்தும்
கிழக்கிலுள்ள மைலகளிலிருந்தும் வருவார்கள்.

13 அந்த நிலமானது அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்களின்
தீய ெசயல்களால் அழிக்கப்பட்டது.

14 எனேவ உனது ஜனங்கைள நீ ேகாலினால்
ஆட்சி ெசய்.
உனக்குச் ெசாந்தமான உன் ஜனங்கள்

கூட்டத்ைத நீ ஆட்சிெசய்.
அக்கூட்டம் காடுகளிலும்,
கர்ேமல் மைலகளிலும் தனியாக வாழ்கின்றது.
பாசானிலும் கீேலயாத்திலும் வாழ்கிற ஜனங்கள்
முன்பு ேமய்ந்தது ேபாலேவ ேமய்வார்களாக.

இஸ்ரேவல் பைகவர்கைள ெவல்லும்
15 நான் உங்கைள எகிப்திலிருந்து மீட்டு
வரும்ேபாது பல அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதன்.
நான் அவற்ைறப் ேபான்று நீங்கள் பல

அற்புதங்கைளப் பார்க்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
16 அந்நாடுகள் அந்த அற்புதங்கைளப் பார்க்கும்.
அவர்கள் அவமானம் அைடவார்கள்.
அவர்களின் “வல்லைம” என்ேனாடு ஒப்பிட இயலாது
என்பைத அவர்கள் காண்பார்கள்.
அவர்கள் ஆச்சரியத்ேதாடு
தமது ைககைள வாயில் ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் கவனிக்க மறுத்து
தங்கள் காதுகைள மூடிக்ெகாள்வார்கள்.

17 அவர்கள் பாம்புகைளப்ேபான்று மண்ைண
நக்குவார்கள்.
அவர்கள் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.
அவர்கள் தைரயின் துவாரங்களில் உள்ள
ஊர்வனவற்ைறப் ேபான்று
ெவளிேயவந்து ேதவனாகிய கர்த்தைர

அைடவார்கள்.
ேதவேன, அவர்கள் அஞ்சி உம்ைம மதிப்பார்கள்.

கர்த்தருக்குத் துதி
18 உம்ைமப்ேபான்று ேவறு ேதவன் இல்ைல.
ஜனங்களின் குற்றங்கைள நீர் அகற்றிவிடுகிறீர்.
ேதவன் தமது சுதந்தரத்தில் மீதியானவர்கைள
மன்னிக்கிறார்.
ேதவன் என்ெறன்றும் ேகாபத்ேதாடு இரார்.

ஏெனன்றால் அவர் கருைணேயாடு இருப்பதில்
மகிழ்கிறார்.

19 ேதவன், மீண்டும் திரும்பி வருவார், நமக்கு
ஆறுதல் தருவார்.
நமது பாவங்கைள, குற்றங்கைள நீக்கி (நசுக்கி)

எல்லாவற்ைறயும் ஆழமான கடலுக்குள்
எறிந்துவிடுவார்.

20 ேதவேன, யாக்ேகாபுக்கு உண்ைமயாய்
இருப்பீர்.

மீகா 7:20
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ஆபிரகாமிடம் உமது உண்ைமையயும், அன்ைபயும்
காட்டுவீர். நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் நீர் எங்கள்
முற்பிதாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி ெசய்யும்.
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1

நாகூம்

இந்தப் புத்தகம் எல்ேகாசனாகிய நாகூமின்
தரிசனம். இது நினிேவ நகரத்ைதப் பற்றிய
துயரமான இைறவாக்கு.

கர்த்தர் நினிேவ ேமல் ேகாபமாயிருக்கிறார்
2 கர்த்தர் ஒரு எரிச்சலுள்ள ேதவன், கர்த்தர்
குற்றமுைடயவர்கைளத் தண்டிக்கிறார்.
கர்த்தர் குற்றம் ெசய்தவர்கைளத்

தண்டிக்கிறவரும்,
மிகவும் ேகாபமானவருமாயிருக்கிறார்!
கர்த்தர் தனது பைகவர்கைளத் தண்டிக்கிறார்.
அவர் தனது பைகவர்கள் மீது ேகாபத்ைத

ைவத்திருக்கிறார்.
3 கர்த்தர் ெபாறுைமயானவர்.
ஆனால் அவர் வல்லைமயுைடயவராகவும்

இருக்கிறார்.
கர்த்தர் குற்றம் ெசய்கிறவர்கைளத் தண்டிப்பார்.
அவர் அவர்கைள விடுதைல ெபற விடமாட்டார்.
கர்த்தர் தீயவர்கைளத் தண்டிக்க
வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
அவர் தமது ஆற்றைலக் காட்டுவதற்காகப்

புயைலயும் சுழற்காற்ைறயும் பயன்படுத்துவார்.
ஒரு மனிதன் தைரயின் ேமலும் புழுதியின் ேமலும்
நடக்கிறான்.
ஆனால் கர்த்தேரா ேமகங்களின்ேமல் நடக்கிறார்.

4 கர்த்தர் கடலிடம் அதட்டி ேபசுவார் அது
வறண்டுப்ேபாகும்.
அவர் அைனத்து ஆறுகைளயும் வற்றச்ெசய்வார்.
வளமான நிலமுைடய பாசானும் கர்ேமலும்
வறண்டுப்ேபாகும்.
லீபேனானின் மலர்கள் வாடிப்ேபாகும்.

5 கர்த்தர் வருவார்,
குன்றுகள் அச்சத்தால் நடுங்கும்,
மைலகள் உருகிப்ேபாகும்.
கர்த்தர் வருவார், பூமி அச்சத்தால் நடுங்கும்.
உலகமும் அதிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் அச்சத்தால்

நடுங்குவார்கள்.
6 கர்த்தருைடய ெபருங்ேகாபத்திற்கு எதிராக
எவரும் நிற்கமுடியாது.
எவராலும் அவரது பயங்கரக் ேகாபத்ைதத் தாங்க

முடியாது.
அவரது ேகாபம் ெநருப்ைபப்ேபான்று எரியும்.
அவர் வரும்ேபாது கல்மைலகள் ேபர்க்கப்படும்.

7 கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர் இக்கட்டான காலங்களில் நாம்

ெசல்லக்கூடிய பாதுகாப்பான இடம்.
அவர் தன்ைன நம்புகிறவைரக் கவனிக்கிறார்.

8 ஆனால் அவர் அவரது எதிரிகைள முழுவதுமாக
அழிப்பார்.

அவர் ஒரு ெவள்ளத்ைதப்ேபான்று அவர்கைள
அழிப்பார்.
அவர் தமது எதிரிகைள இருளுக்குள் துரத்துவார்.

9 நீங்கள் ஏன் கர்த்தருக்கு எதிராகத்
திட்டமிடுகிறீர்கள்.
அவர் முழுைமயான அழிைவக் ெகாண்டுவருவார்,
எனேவ நீங்கள் மீண்டும் துன்பங்களுக்கு

காரணராகமாட்டீர்கள்.
10 முட்ெசடிகள் பாைனயின் கீழ் எரிந்து அழிவது
ேபால
நீங்கள் முற்றிலும் அழிக்கப்படுவீர்கள்.
காய்ந்துப்ேபான பதர் ேவகமாக எரிவதுப்ேபான்று
நீங்கள் ெவகு விைரவாக அழிக்கப்படுவீர்கள்.

11 அசீரியாேவ, உன்னிடமிருந்து ஒரு மனிதன்
வந்தான்.
அவன் கர்த்தருக்கு எதிராகத் தீயவற்ைற
திட்டமிட்டான்.
அவன் தீய ஆேலாசைனகைளத் தந்தான்.

12 கர்த்தர் யூதாவுக்கு இதைனச் ெசான்னார்:
“அசீரியாவின் ஜனங்கள் முழுபலத்ேதாடு
இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் ஏராளமான வீரர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அைனவரும் ெவட்டி

எறியப்படுவார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
முறியடிக்கப்படுவார்கள்.
என் ஜனங்கேள, நான் உங்கைளத்
துன்புறுத்திேனன்.
ஆனால் நான் இனிேமல் உங்கைளத்

துன்புறுத்தமாட்ேடன்.
13 இப்ெபாழுது நான் உங்கைள அசீரியாவின்
அதிகாரத்தில் இருந்து விடுதைல ெசய்ேவன்.
நான் உங்கள் கழுத்தில் உள்ள அந்த நுகத்ைத

எடுப்ேபன்.
நான் உங்கைளக் கட்டியிருக்கிற சங்கிலிகைள

அறுப்ேபன்.”
14 அசீரியாவின் ராஜாேவ, கர்த்தர் உன்ைனக்
குறித்து இந்தக் கட்டைளைய ெகாடுத்தார்:

“உன் ெபயைர ைவத்துக்ெகாள்ள சந்ததியார்
யாரும் உனக்கு இருக்கமாட்டார்கள்.
நான் உன் ெதய்வங்களின் ஆலயங்களில் உள்ள
ெசதுக்கப்பட்ட
விக்கிரகங்கைளயும் உேலாகச் சிைலகைளயும்

அழிப்ேபன்.
நான் உனக்காக உனது கல்லைறையத்
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
உனது முடிவு விைரவில் வர இருக்கிறது.”

15 யூதாேவ, பார்!
அங்ேக பார், குன்றுகளுக்கு ேமல் வருவைதப் பார்.
இங்ேக நல்ல ெசய்திையத் தாங்கிக்ெகாண்டு

தூதுவன் வருகிறான்.
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அங்ேக சமாதானம் இருக்கிறது என்று அவன்
ெசால்கிறான்.
யூதாேவ, உனது விடுமுைற நாட்கைளக்
ெகாண்டாடு.
யூதாேவ, நீ வாக்களித்தவற்ைறச் ெசய்.
தீய ஜனங்கள் உன்ைன மீண்டும் தாக்கித்
ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனனில் அந்தத் தீய ஜனங்கள் அைனவரும்

அழிக்கப்படுவார்கள்.

நினிேவ அழிக்கப்படும்

ஒரு பைகவன் உன்ைனத் தாக்க
வந்துெகாண்டிருக்கிறான்.
எனேவ உன் நகரத்தின் வலிைமயான

பகுதிகைளக் காவல் ெசய்.
சாைலகைளக் காவல் காத்திடு.
ேபாருக்குத் தயாராக இரு.
யுத்தத்திற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்.

2 ஆம், கர்த்தர் யாக்ேகாபின் மகிைமைய
மாற்றினார்.
இது இஸ்ரேவலரின் மகிைம ேபான்றிருக்கும்.
பைகவன் அவற்ைற அழித்தான்.
அவர்களின் திராட்ைசக் ெகாடிகைள அழித்தான்.

3 அவ்வீரர்களின் ேகடயங்கள் சிவந்திருக்கிறது.
அவர்களின் சீருைடகள் பிரகாசமான சிவப்பாக

உள்ளது.
அவர்களின் இரதங்கள் ேபாருக்கு வரிைசயாக
உள்ளன,
ெநருப்பின் ஜூவாைலையப் ேபான்று

மின்னுகின்றன.
அவர்களின் குதிைரகள் ேபாவதற்கு தயாராக

உள்ளன.
4 அவர்களின் இரதங்கள் ெதருக்களில்
ேபாட்டியிட்டு ஓடுகின்றன.
ெதருக்களின் இடது சாரியாகவும்

வலதுசாரியாகவும் ஓடுகின்றன.
அைவ எரியும் பந்தங்கைளப் ேபான்றும்,
அங்குமிங்கும் மின்னும் மின்னைலப் ேபாலவும்

காணப்படுகின்றன.
5 விேராதி தனது சிறந்த வீரர்கைள அைழக்கிறான்.
ஆனால் அவர்கள் மதிற்சுவைர ேநாக்கி ஓடி,
அங்குள்ள சுவர்கைளத் தகர்க்கும் கருவியின்ேமல்
அவர்களின் ேகடயத்ைத நிறுவுகிறார்கள்.

6 ஆனால் ஆற்றின் மதகுகள் திறக்கப்படுகின்றன.
எதிரிகள் அவ்வழியாக வந்து ராஜாவின் வீட்ைட

அழிக்கிறார்கள்.
7 பைகவர்கள் ராணிையப் பிடித்துச் ெசல்வார்கள்.
அவளது அடிைமப்ெபண்கள் புறாக்கைளப் ேபான்று

துக்கத்துடன் அழுவார்கள்.
அவர்கள் தம் மார்பில் அடித்துக்ெகாண்டு தமது

துக்கத்ைதக் காட்டுவார்கள்.
8 நினிேவ, தண்ணீர் வற்றிப்ேபான
குளத்ைதப்ேபான்று இருக்கிறது.
ஜனங்கள், “நிறுத்துங்கள்! ஓடுவைத நிறுத்துங்கள்!”
என்று ெசான்னார்கள்.
ஆனால் அது பயன் தரவில்ைல.

9 நினிேவைய அழிக்கப்ேபாகும் வீரர்களாகிய
நீங்கள், ெவள்ளிைய எடுங்கள்!
தங்கத்ைத எடுங்கள்!
அங்ேக எடுப்பதற்கு ஏராளமாக உள்ளன.

அங்ேக ஏராளமான கருவூலங்கள் உள்ளன.
10 இப்ெபாழுது, நினிேவ காலியாக இருக்கிறது.
எல்லாம் திருடப்பட்டன.
நகரம் அழிக்கப்பட்டது.
ஜனங்கள் தங்கள் ைதரியத்ைத இழந்தனர்.
அவர்களது இதயங்கள் அச்சத்தால் உருகின.
அவர்களது முழங்கால்கள் ஒன்ேறாெடான்று
இடித்துக்ெகாண்டன,
அவர்களது உடல்கள் நடுங்குகின்றன, முகங்கள்

அச்சத்தால் ெவளுத்தன.
11 இப்ெபாழுது சிங்கத்தின் குைக (நினிேவ)
எங்ேக?
ஆண்சிங்கமும் ெபண்சிங்கமும் அங்ேக வாழ்ந்தன.
அவற்றின் குட்டிகள் அஞ்சவில்ைல.

12 சிங்கமானது (நினிேவயின் ராஜா) தனது
குட்டிகளுக்கும் ெபண்சிங்கத்திற்கும்
உணவு ெகாடுப்பதற்காக ஏராளமான

ஜனங்கைளக் ெகான்று அழித்தது.
அது தனது குைகைய (நினிேவ) ஆண்களின்
உடல்களால் நிைறத்தது.
அது தான் ெகான்ற ெபண்களின் உடல்களால்

குைகைய நிைறத்தது.
13 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நினிேவ, நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்.
நான் உனது இரதங்கைள எரிப்ேபன், உனது

‘இளஞ்சிங்கங்கைளப்’ ேபாரில் ெகால்ேவன்.
நீ இந்த பூமியில் மீண்டும் எவைரயும்

ேவட்ைடயாடமாட்டாய்.
ஜனங்கள் உனது தூதுவர்களிடமிருந்து மீண்டும்

ெகட்ட ெசய்திகைளக் ேகட்கமாட்டார்கள்.”

நினிேவவுக்குச் ெகட்டச் ெசய்தி

அந்த ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்திற்கு
இது மிகவும் ெகட்டதாக இருக்கும்.
நினிேவ, ெபாய்கள் நிைறந்த நகரமாக

இருக்கிறது.
இது மற்ற நாடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
ெபாருட்களால் நிைறந்திருக்கிறது.
இந்நகரம், ெகான்றும், ெகாள்ைளயடித்தும்

ெகாண்டுவந்த ஜனங்களாலும் அதிகமாக
நிைறந்துள்ளது.

2 நீங்கள், சவுக்குகளின் ஓைசையயும்,
சக்கரங்களின் அதிர்ச்சிையயும்,
குதிைரகளின் பாய்ச்சைலயும்,
இரதங்களின் ஓடுகிற சத்தத்ைதயும்

ேகட்கமுடியும்.
3 குதிைரேமல் வந்த வீரர்கள் தாக்குகின்றனர்.
அவர்களின் வாள்கள் மின்னுகின்றன.
அவர்களின் ஈட்டிகள் மின்னுகின்றன.
அங்ேக, ஏராளமான மரித்த ஜனங்கள், மரித்த
உடல்கள் குவிந்துள்ளன.
எண்ணுவதற்கு முடியாத ஏராளமான உடல்கள்

உள்ளன.
ஜனங்கள் மரித்த உடல்களில் தடுக்கி

விழுகின்றனர்.
4 இைவ அைனத்தும் நினிேவயால் ஏற்பட்டன.
நினிேவ, ஒரு ேவசிையப் ேபான்றவள்.
அவளுக்குத் திருப்தி இல்ைல. அவள் ேமலும்,

ேமலும் விரும்பினாள்.
அவள் தன்ைனத்தாேன பல நாடுகளுக்கு விற்றாள்.
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அவள் அவர்கைளத் தன் அடிைமயாக்க
மந்திரத்ைதப் பயன்படுத்தினாள்.

5 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நினிேவ, நான் உனக்கு எதிராக இருக்கிேறன்.
நான் உனது ஆைடகைள உன் முகம் மட்டும்

தூக்குேவன்.
நான் உனது நிர்வாண உடைல ேதசங்கள்
பார்க்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
அந்த இராஜ்யங்கள் உனது அவமானத்ைதக்

காணும்.
6 நான் உன்ேமல் அசுத்தமானவற்ைற எறிேவன்.
நான் உன்ைன ெவறுக்கத்தக்க முைறயில்

நடத்துேவன்.
ஜனங்கள் உன்ைனப் பார்த்து சிரிப்பார்கள்.

7 உன்ைனப் பார்க்கிற ஒவ்ெவாருவரும் அதிர்ச்சி
அைடவார்கள்.
அவர்கள், ‘நினிேவ அழிக்கப்படுகிறது.
அவளுக்காக யார் அழுவார்கள்?’ என்பார்கள்.
நினிேவ, என்னால் உன்ைன ஆறுதல்படுத்தும்
எவைரயும்
கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று எனக்குத் ெதரியும்.”
8 நினிேவ, நீ நல்ல ஆற்றங்கைரயிலுள்ள
தீப்ஸ்ைஸவிடச் சிறந்ததா? இல்ைல! தீப்ஸும்
தன்ைனச் சுற்றி தண்ணீர் நிைறந்துள்ளது. தீப்ஸ்
தன்ைனப் பைகவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள தண்ணீைர பயன்படுத்துகிறது.
அவள் தண்ணீைரச் சுவைரப்ேபான்று
பயன்படுத்துகிறாள். 9 எத்திேயாப்பியாவும் எகிப்தும்
தீப்ஸ்ஸுக்கு மிகுந்த பலத்ைதக் ெகாடுத்தன.
சூடான், லிபியா ேதசங்கள் அவளுக்கு உதவின. 10

ஆனால், தீப்ஸ் ேதாற்கடிக்கப்பட்டது. அவளது
ஜனங்கள் அந்நிய நாடுகளுக்குக் ைகதிகளாகக்
ெகாண்டுச்ெசல்லப்பட்டனர். வீரர்கள் ஒவ்ெவாரு
ெதரு முைனயிலும் அவளது சிறு குழந்ைதகைளக்
ெகால்வதற்காக அடித்தனர். அவர்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு
முக்கியமான ஜனங்கைள யார் அடிைமகளாக
ைவத்துக்ெகாள்வது என்பது பற்றி முடிெவடுத்தனர்.
தீப்ஸ்ஸில் உள்ள முக்கியமானவர்கள் மீது
சங்கிலிகைளப் பூட்டினார்கள்.

11 எனேவ நினிேவ, நீயும் ஒரு குடிக்காரைனப்
ேபான்று விழுவாய். நீ ஒளிந்துக்ெகாள்ள முயல்வாய்.
நீ பைகவரிடமிருந்து மைறய ஒரு பாதுகாப்பான
இடத்ைதத் ேதடுவாய். 12 ஆனால் நினிேவ, உனது
பலமுள்ள அைனத்து இடங்களும் அத்தி மரங்கைளப்
ேபான்றைவ புதியப்பழங்கள் பழுக்கும். ஒருவன் வந்து
மரத்ைத உலுக்குவான். அந்த அத்திப்பழங்கள்
அவனது வாயில் விழும். அவன் அவற்ைற உண்பான்.
அைவகள் தீர்ந்துவிட்டன.

13 நினிேவ, உன் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெபண்கைளப் ேபான்றிருக்கின்றனர். பைக வீரர்கள்

அவர்கைள எடுத்துச்ெசல்லத் தயாராக
இருப்பார்கள். உங்கள் நாட்டின் வாசல்கள் எதிரிகள்
நுைழவதற்காகத் திறந்ேத கிடக்கும், வாசலின்
குறுக்காக கிடக்கும் மரச்சட்டங்கைள ெநருப்பு
அழித்திருக்கிறது.

14 நீங்கள் தண்ணீைர உங்களது நகருக்குள்
ேசமியுங்கள். ஏெனன்றால், பைகவீரர்கள் உங்கள்
நகைர முற்றுைகயிடுவார்கள். அவர்கள் எவைரயும்
தண்ணீரும் உணவும் நகருக்குள் ெகாண்டுெசல்ல
விடமாட்டார்கள். நீங்கள் உங்களது அரண்கைளப்
பலப்படுத்துங்கள். அதிகமான ெசங்கல்கைளச்
ெசய்ய களி மண்ைணக் ெகாண்டு வாருங்கள்.
சாந்ைதக் கலந்து ெசங்கல்களுக்கு உருவம்
அளிக்கும் ெபாருைள ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 15

நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யலாம். ஆனால்
ெநருப்பு அவற்ைற முழுைமயாக அழித்துவிடும். வாள்
உங்கைளக் ெகால்லும். உங்கள் நிலம்
பச்ைசக்கிளிகள் வந்து எல்லாவற்ைறயும்
சாப்பிட்டதுேபால் ஆகும்.
நினேவ, நீ ேமலும், ேமலும் வளர்வாய். நீ
பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால மாறுவாய். முன்பு நீ
ெவட்டுக்கிளிையப் ேபான்றிருந்தாய். 16 உன்னிடம்
ஒவ்ெவாரு இடங்களுக்கும் ேபாய் ெபாருட்கைள
வாங்குகிற வியாபாரிகள் அதிகமாக உள்ளனர்.
அவர்கள் வானத்தில் உள்ள
நட்சத்திரங்கைளப்ேபான்று என்ணிக்ைக
உைடயவர்கள். அவர்கள்
ெவட்டுக்கிளிகைளப்ேபான்று வந்து எல்லாம்
அழியும்வைர உண்டு, பின் ெசன்றுவிடுவார்கள். 17

உங்களது அரசு அதிகாரிகளும் ெவட்டுக்கிளிகைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் குளிர் நாளில்
சுவர்களுக்குேமல் இருக்கும் ெவட்டுக் கிளிகைளப்
ேபான்றுள்ளனர். ஆனால் சூரியன் ேமேல
வந்தேபாது, பாைறகள் சூடாகும். ெவட்டுக்கிளிகள்
ெவளிேய பறந்துப்ேபாகும். ஒருவரும் எங்ேக என்று
அறியமாட்டார்கள். உங்களது அதிகாரிகளும்
அத்தைகயவர்கேள.

18 அசீரியாவின் ராஜாேவ, உங்களது ேமய்ப்பர்கள்
(தைலவர்கள்) தூங்கிவிழுந்தனர். அப்பலமிக்க
மனிதர்கள் தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
இப்ெபாழுது உங்கள் ஆடுகள் (ஜனங்கள்)
குன்றுகளின் ேமல் அைலந்திருக்கின்றன. அவற்ைறத்
திருப்பிக் ெகாண்டுவர எவருமில்ைல. 19 நினிேவ நீ
மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். உன்
காயத்ைத எவராலும் குணப்படுத்த முடியாது. உனது
அழிைவப்பற்றி ேகள்விப்படுகிற ஒவ்ெவாருவரும்
ைகத்தட்டுவார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
மகிழ்கின்றனர். ஏெனன்றால் அவர்கள் அைனவரும்
உன்னால் எப்ெபாழுதும் ஏற்பட்ட வலிைய
உணர்ந்தவர்கள்.
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1

ஆபகூக்

ஆபகூக் ேதவனிடம் முைறயிடுகின்றான்

ஆபகூக் எனும் தீர்க்கதரிசிக்கு
ெகாடுக்கப்பட்ட ெசய்தி இதுதான்.

2 கர்த்தாேவ, நான் ெதாடர்ந்து
உம்முைடய உதவிைய ேவண்டுகிேறன். எப்ெபாழுது
எனக்கு ெசவிெகாடுப்பீர். நான் வன்முைறையப்பற்றி
உம்மிடம் அழுேதன். ஆனால் நீர் எதுவும்
ெசய்யவில்ைல. 3 ஜனங்கள் திருடிக்ெகாண்டும்,
மற்றவர்கைள காயப்படுத்திக்ெகாண்டும்,
விவாதித்துக்ெகாண்டும், சண்ைடயிட்டுக்ெகாண்டும்,
இருக்கிறார்கள், நீர் ஏன் என்ைன
இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்கும்படிச் ெசய்கிறீர். 4

சட்டமானது பலவீனமுைடயதாகவும், ஜனங்களுக்கு
ேநர்ைமயில்லாததாகவும் உள்ளது. தீய ஜனங்கள்,
நல்ல ஜனங்களுக்கு எதிராகப் ேபாரிட்டு ெவற்றி
ெபறுகிறார்கள். எனேவ, சட்டம் எப்ெபாழுதும்
ேநர்ைமயானதாக இருப்பதில்ைல. நீதி
எப்ெபாழுதும் ெவற்றி ெபறுகிறதில்ைல.

ேதவன் ஆபகூக்குக்குப் பதிலளிக்கிறார்
5 கர்த்தர், “மற்ற நாடுகைளப் பாருங்கள்.
அவர்கைளக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நான் உங்கள்
வாழ்நாட்களுக்குள் சிலவற்ைறச் ெசய்ேவன். அைவ
உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்தும். நீங்கள் அவற்ைறக்
கண்டபின்தான் நம்புவீர்கள். அைத உங்களுக்குச்
ெசால்லியிருந்தால் நம்பமாட்டீர்கள். 6 நான்
பாபிேலானிய ஜனங்கைள ஒரு பலமுள்ள
நாட்டினராகச் ெசய்ேவன். அந்த ஜனங்கள்
இழிவான, வல்லைம ெபாருந்திய ேபாராளிகளாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் பூமிையக் கடந்து
ெசல்வார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு உரிைமயில்லாத
வீடுகைளயும் நகரங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். 7 பாபிேலானிய ஜனங்கள்
பிற ஜனங்கைள பயமுறுத்துவார்கள். பாபிேலனிய
ஜனங்கள் தாம் விரும்புவைதச் ெசய்வார்கள், தாம்
ேபாகவிரும்பும் இடத்துக்குப் ேபாவார்கள். 8

அவர்களின் குதிைரகள் சிறுத்ைதையவிட
ேவகமாகச் ெசல்லும், மாைலேநரத்து
ஓநாய்கைளவிடவும் ெகாடியவராக இருப்பார்கள்.
அவர்களின் குதிைரவீரர்கள் ெதாைல
தூரங்களிலிருந்து வருவார்கள். அவர்கள் தங்கள்
பைகவர்கைள வானத்திலிருந்து பாய்ந்து தாக்கும்
பசிெகாண்ட கழுகுகைளப்ேபான்று தாக்குவார்கள்.
9 அவர்கள் விரும்பும் ஒேர ெசயல்
சண்ைடயிடுவதுதான். அவர்களது பைடகள்
பாைலவனத்து காற்ைறப்ேபான்று ேவகமாகச்
ெசல்லும். பாபிேலனிய வீரர்கள் பல

சிைறக்ைகதிகைள மணல்ேபான்ற எண்ணிக்ைகயில்
ைகபற்றுவார்கள்.

10 “பாபிேலானிய வீரர்கள் பிறநாடுகளில் உள்ள
ராஜாக்கைளப் பார்த்து நைகப்பார்கள். அந்நிய
ஆளுநர்கள் இவர்களுக்குப்
பரிகாசத்துக்குரியவர்களாவார்கள். பாபிேலானிய
வீரர்கள் நகரங்களில் உயர்ந்த உறுதியான
சுவர்கைளப் பார்த்து சிரிப்பார்கள். வீரர்கள்
மண்ேமடுகைள சுவர்களின் உச்சிவைர குவித்து
எளிதாக நகரங்ைள ேதாற்கடிப்பார்கள். 11 பிறகு
அவர்கள் காற்ைறப் ேபான்று விைரந்துெசன்று, மற்ற
இடங்களில் ேபாரிடச் ெசல்வார்கள்.
பாபிேலானியர்கள் தம் ெசாந்த பலத்ைதேய
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்று பதில் ெசான்னார்.

ஆபகூக்கின் இரண்டாவது முைறயீடு
12 பிறகு ஆபகூக் ெசான்னான்,
“கர்த்தாேவ, நீேர என்ெறன்றும் வாழ்கிற கர்த்தர்.
நீர் என்ெறன்றும் மரணமைடயாத என்

பரிசுத்தமான ேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் பாபிேலானிய ஜனங்கைள எைதச்
ெசய்ய ேவண்டுேமா அதற்காகப் பைடத்தீர்.
எங்கள் அைடக்கலப் பாைறேய, நீர் அவர்கைள

யூதாவிலுள்ள ஜனங்கைள தண்டிப்பதற்காகப்
பைடத்தீர்.

13 உம்முைடய கண்கள் மிகவும் பரிசுத்தமானதால்
அைவ தீைமைய ேநாக்குவதில்ைல.
ஜனங்கள் பாவம் ெசய்வைத உம்மால்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க முடியாது.
எனேவ, இத்தீய ஜனங்கள் ெவற்றிப்ெபறுவைத
எப்படி உம்மால் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க முடியும்.
தீய ஜனங்கள் நல்லவர்கைள அழிப்பைதக் கண்டு

ஒன்றும் ெசய்யாமல் நீர் எப்படி பார்த்திருக்கக்கூடும்?
14 “நீர் ஜனங்கைள கடலில் உள்ள மீன்கைளப்
ேபாலவும்,
கடலில் உள்ள தைலவனற்ற சிறிய

உயிரினங்கைளப்ேபான்றும் பைடத்துள்ளீர்.
15 பைகவர் அவர்களைனவைரயும் தூண்டிலாலும்
வைலகளாலும் பிடிப்பார்கள்.
பைகவன் தனது வைலயால் அவர்கைள பிடித்து

இழுத்துப் ேபாவான்.
பைகவன் தான் ைகப்பற்றியதுப்பற்றி மகிழுவான்.

16 அவனது வைல அவன் ெசல்வந்தனாக வாழ்ந்து
நல்ல உணைவ உண்டு மகிழ உதவுகிறது.
எனேவ பைகவன் தனது வைலகைள
ெதாழுதுெகாள்கிறான்,
அவன் தனது வைலையக் ெகௗரவப்படுத்த

பலிகைள ெசலுத்தி நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்
எரிக்கிறான்.
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17 அவன் தனது வைலயுடன் ெசல்வத்ைதத்
ெதாடர்ந்து எடுப்பானா?
அவன் ெதாடர்ந்து இரக்கமில்லாமல் ஜனங்கைள

அழிப்பானா?
“நான் ஒரு காவலாளிையப்ேபான்று நின்று
கவனிப்ேபன்.
கர்த்தர் என்னிடம் என்ன ெசால்லப்

ேபாகிறார் என்று காண நான் காத்திருப்ேபன்.
அவர் எவ்வாறு என் வினாக்களுக்கு பதில்
ெசால்கிறார் என்பைதக் காத்திருந்து கவனிப்ேபன்.”

ேதவன் ஆபகூக்குக்கு பதிலளிக்கிறார்
2 கர்த்தர் எனக்குப் பதிலாக, “நான் உனக்குக்
காண்பிக்கின்றவற்ைற கற்பலைகயில் எழுது.
அதைன ஜனங்கள் எளிதாகப் படிக்க முடியும்படி
அவற்ைற ெதளிவாக எழுது. 3 இச்ெசய்தியானது
வருங்காலத்தில் உள்ள ஒரு சிறப்பான காலம்
பற்றியது. இந்தச் ெசய்தி முடிைவ பற்றியது;
இப்ெபாழுது இது உண்ைமயாகும். அது
என்ெறன்றும் வராது என்பது ேபால ேதான்றுகிறது.
ஆனால் ெபறுைமயாக அதற்குக் காத்திரு. அந்த
ேநரம் வரும். இது தாமதம் ஆகாது. 4 இச்ெசய்தி
ஜனங்களுக்கு ேகட்க மறுக்கின்றவர்களுக்கு
உதவாது. ஆனால் ஒரு நல்லவன் இச்ெசய்திைய
நம்புவான். நல்லவன் தனது விசுவாசத்தினால்
ஜீவிப்பான்” என்றார்.

5 ேதவன், “மதுபானம் எத்தைன அதிகமாக ஒரு
அகங்காரம் உள்ள மனிதைன ஏமாற்றுகிறது. அேத
வழியில், வலிைமயான ஒருவனின் ேபராைச அவைன
முட்டாளாக்கும். ஆனால் அவன் சமாதானத்ைதப்
ெபறமாட்டான். அவன் மரணத்ைதப் ேபான்றவன்.
அவன் எப்ேபாதும் அதிகமாக ேசர்க்க
விரும்புகிறான். அவன் மரணத்ைதப் ேபான்று
எப்ெபாழுதும் திருப்திையைடயமாட்டான். அவன்
ெதாடர்ந்துப் பிற நாடுகைளத் ேதாற்கடிப்பான்.
அவன் ெதாடர்ந்து அந்த ஜனங்கைளச் சிைறக்
ைகதிகளாக்குவான். 6 ஆனால் ஜனங்கள் அவைனப்
பார்த்து விைரவில் நைகப்பார்கள். அவர்கள் அவனது
ேதால்விையப்பற்றி நைகத்து ெசால்வார்கள், ‘இது
மிகவும் ேமாசமானது. அந்த மனிதன் பலவற்ைற
எடுத்தான், அவன் தனக்கு உரிைமயில்லாதவற்ைற
எடுத்தான், அவன் அதிகமான கடன்கைள வசூலித்து
அதினால் ெசல்வந்தனானான்.’”

7 “பலவாேன, நீ ஜனங்களிடமிருந்து பணத்ைத
எடுத்திருக்கிறாய். ஒருநாள் அந்த ஜனங்கள்
விழித்ெதழுந்து என்ன நடந்து ெகாண்டிருக்கிறது
என்று உணர்வார்கள். அவர்கள் உனக்கு எதிராக
நிற்பார்கள். பிறகு அவர்கள் உன்னிடமிருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ மிகவும்
அஞ்சுவாய் 8 நீ பல நாடுகளிலிருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்திருக்கிறாய். எனேவ, அந்த ஜனங்கள்
உன்னிடமிருந்து மிகுதியாக எடுப்பார்கள். நீ
ஏராளமான ஜனங்கைளக் ெகான்றிருக்கிறாய். நீ
நிலங்கைளயும் நகரங்கைளயும் அழித்திருக்கிறாய்.
அங்ேக உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ெகான்றிருக்கிறாய்.

9 “ஆமாம், தவறான காரியங்களால் ெசல்வம்
ேசர்த்தவனுக்குப் ெபருங்ேகடு ஏற்படும். அம்மனிதன்
பாதுபாப்பான இடத்தில் வாழ்வதற்கு அவற்ைறச்

ெசய்கிறான். அவனிடமிருந்து மற்ற ஜனங்கள்
ெபாருட்கைளத் திருடாமல் தடுக்கமுடியும் என்று
நிைனக்கிறான். ஆனால் அவனுக்கு ேகடுகள்
ஏற்படும். 10 நீ (பலமுள்ளவன்) ஏராளமான
ஜனங்கைளக் ெகால்ல திட்டமிட்டிருக்கிறாய்.
ஆனால் அத்திட்டங்கள் உன் வீட்டிற்கு
அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவரும். நீ ேகடான
காரியங்கைளச் ெசய்திருக்கிறாய். நீ உனது
வாழ்க்ைகைய இழப்பாய். 11 உனக்கு எதிராக
சுவர்களிலுள்ள கற்களும் அழும். உன் ெசாந்த
வீட்டிலுள்ள மர உத்திரங்களும் உனக்ெகதிராக
குற்றஞ்சாட்டும்.

12 “ஒரு நகரத்ைத உருவாக்குவதற்காக
ஜனங்களுக்குத் தீைமச் ெசய்து அவர்கைளக்
ெகாைல ெசய்கிற தைலவனுக்குப் ெபருங்ேகடு
ஏற்படும். 13 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நகைரக்
கட்டுவதற்காக ஜனங்கள் உைழத்த உைழப்ைப
தீயினால் எரித்துப்ேபாடும்படி தீர்மானம்
ெசய்திருக்கிறார். அவர்களது அைனத்து
ேவைலகளும் வீணாகும். 14 பிறகு எல்லா
இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள் கர்த்தருைடய
மகிைமைய அறிவார்கள். கடலுக்குள் தண்ணீர்
பரவுவதுேபால இச்ெசய்தி பரவும். 15 தன்னுைடய
நண்பர்களுக்குப் ேபாைத ஏற்றுகிறவனுக்குக் ேகடு
விைளயும். அவன் திராட்ைசரசத்ேதாடு விஷத்ைதக்
கலக்கிறான். பிறகு அவர்களது நிர்வாணத்ைதப்
பார்க்கிறான்.

16 “ஆனால், அந்த மனிதன் கர்த்தருைடய
ேகாபத்ைத அறிவான். அக்ேகாபமானது
கர்த்தருைடய வலதுைகயில் உள்ள விஷம் நிைறந்த
கிண்ணத்ைதப் ேபான்றது. அம்மனிதன்
அக்ேகாபத்ைதச் சுைவப்பான். அவன்
குடிக்காரைனப்ேபான்று கீேழ தைரயில் விழுவான்.

“தீைமயான ராஜாேவ, நீ அக்கிண்ணத்திலிருந்து
குடிப்பாய். நீ மகிைமைய அல்ல அவமானத்ைதப்
ெபறுவாய். 17 லீபேனானில் உள்ள பல ஜனங்கள்
உன்னால் பாதிக்கப்பட்டனர். நீ அங்ேக பல
மிருகங்கைளத் திருடினாய். எனேவ, நீ அஞ்சுகிறாய்.
ஏெனன்றால் மரித்துப்ேபான ஜனங்களும்
அந்நாட்டில் நீ ெசய்த அக்கிரமங்களும், இதற்கு
காரணமாகும். நீ அந்த நகரங்களுக்கும், அவற்றில்
வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கும் பயப்படுவாய்” என்றார்.

விக்கிரகங்கள் பற்றிய ெசய்தி
18 அந்த நபரின் விக்கிரகங்கள் அவைனக்
காப்பாற்றுவதில்ைல. ஏெனன்றால், அது ெவறுமேன
உேலாகத்தால் மூடப்பட்ட சிைலதான். அது சிைல
மட்டும்தான். எனேவ, அந்தச் சிைலையச் ெசய்த நபர்
அந்த சிைலயினிடத்திலிருந்து உதவிகிைடக்கும்
என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்தச் சிைலயால்
ேபசக்கூட முடியாது. 19 மரச்சிைலையப் பார்த்து
“எழும்பு!” என்று ெசால்கிறவன் மிகவும்
ேமாசமானவன். ேபசமுடியாத ஒரு கற்சிைலயிடம்
ஒருவன் “விழித்ெதழு!” என்று கூறுவது அவனுக்கு
மிகவும் ேகடானது. அைவ அவனுக்கு உதவாது.
அச்சிைல ேவண்டுமானால் ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் மூடப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால்
அச்சிைலக்குள் உயிரில்ைல.

ஆபகூக் 2:19
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20 ஆனால் கர்த்தர் வித்தியாசமானவர். கர்த்தர்
தனது பரிசுத்தமான ஆலயத்தில் உள்ளார். எனேவ,
பூமிமுழுவதும் அைமதியாக இருந்து கர்த்தருக்கு
முன் மரியாைத காட்டட்டும்.

ஆபகூக்கின் ெஜபம்

ஆபகூக் தீர்க்கதரிசி சிகாேயானில் ெசய்த
ெஜபம்.

2 கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமப்பற்றிய
ெசய்திகைளக் ேகட்டிருக்கிேறன்.
கர்த்தாேவ, நீர் கடந்த காலத்தில் ெசய்த

வல்லைமமிக்க ெசயல்களால் ஆச்சரியப்படுகிேறன்.
இப்ெபாழுது நான், நீர் எங்கள் காலத்தில் ெபருஞ்
ெசயல்கள் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ெஜபிக்கிேறன்.
தயவுெசய்து அச்ெசயல்கள் எங்கள் காலத்தில்

நிகழுமாறு ெசய்யும்.
ஆனால் நீர் ேகாபங்ெகாள்ளும்ேபாதும்
எங்கள் மீது இரக்கம் காட்ட

நிைனத்துக்ெகாள்ளும்.
3 ேதவன் ேதமானிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்,
பரிசுத்தமானவர் பாரான் மைலயிலிருந்து

வந்துெகாண்டிருக்கிறார்.
கர்த்தருைடய மகிைம பரேலாகங்கைள
நிைறத்துள்ளது.
அவரது துதி பூமியில் நிைறந்துள்ளது.

4 அவரது ைகயிலிருந்து பிரகாசமான கதிர்கள்
வரும். இது பிரகாசமான ெவளிச்சம் ேபான்றது.
அத்தைகய வல்லைம அவரது ைகயில்

மைறந்துெகாண்டிருக்கும்.
5 அவருக்கு முன்னால் ெகாள்ைளேநாய் ேபானது.
அழிப்பவன் அவைரப் பின் ெதாடர்வான்.

6 கர்த்தர் நின்று பூமிைய அைசத்தார்.
அவர் அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்கைளப்

பார்த்தார்.
அவர்கள் அச்சத்துடன் நடுங்கினார்கள்.
பல ஆண்டுகளாகக் குன்றுகள் பலமாக
நின்றுக்ெகாண்டிருக்கின்றன.
ஆனால் அக்குன்றுகள் விழுந்து துண்டுகளாகின.
பைழய குன்றுகள் விழுந்துவிட்டது.
ேதவன் எப்ெபாழுதும் அப்படிேய

இருந்திருக்கிறார்.
7 நான் குஷான் நகரங்கள் துன்பத்தில்
இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
மீதியான் வீடுகள் அச்சத்தால் நடுங்கின.

8 கர்த்தாேவ, உமக்கு நதிகள் மீது ேகாபமா?
தண்ணீேராைடகள் மீது உமக்குக் ேகாபமா?
கடல்மீது உமக்குக் ேகாபமா?
உம்முைடய குதிைரகள் மீதும், உமது இரதங்கள்

மீதும் ெவற்றிேநாக்கி பவனி ெசன்றேபாது
ேகாபப்பட்டீரா?

9 அதற்குப்பிறகும் நீர் உமது வானவில்ைலக்
காட்டினீர்.
பூமியில் உள்ள குடும்பத்தினருடன் உமது

உடன்படிக்ைகக்கு இது சான்றாயிற்று.
வறண்ட நிலம் ஆறுகைளப் பிளந்தன.

10 மைலகள் உம்ைம பார்த்து அதிர்ந்தன.
தண்ணீர் நிலத்தில் பாய்ந்து வடிந்து ேபானது.

கடலில் உள்ள தண்ணீர் தனது பூமியின் ேமலிருந்த
அதிகாரத்ைத இழந்துவிட்டதாக உரத்த சத்தம்
எழுப்பியது.

11 சூரியனும் சந்திரனும் தங்கள் பிரகாசத்ைத
இழந்தன.
அைவ உமது மின்னல்களின் பிரகாசத்ைதப்

பார்த்து ெவளிச்சத்ைத நிறுத்திக்ெகாண்டன.
மின்னலானது காற்று வழியாகப் பாயும்

அம்புகைளப்ேபான்றும், ஈட்டிகைளப் ேபான்றும்
உள்ளன.

12 நீர் ேகாபத்துடன் பூமியின்ேமல் நடந்தீர்;
பல ேதசங்கைளத் தண்டித்தீர்.

13 நீர் உமது ஜனங்கைளக் காப்பாற்ற வந்தீர்.
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த ராஜாைவ ெவற்றி ேநாக்கி

நடத்த வந்தீர்.
ஒவ்ெவாரு தீைம ெசய்கிற குடும்பத்திலும் உள்ள
தைலவர்கைள,
முக்கியமானவர்களானாலும்
முக்கியமற்றவர்களானாலும் அவர்கைளக்

ெகான்றீர்.
14 நீர் ேமாேசயின் ைகத்தடிையப் பயன்படுத்தி
பைக வீரர்கைளத் தடுத்தீர்.
அவ்வீரர்கள் எனக் ெகதிராகப் ேபாரிட
வல்லைமமிக்கப் புயைலப் ேபால் வந்தார்கள்.
ஒரு ஏைழைய ரகசியமாகக் ெகாள்ைளயிடுவது
ேபால்
எங்கைள எளிதாக ெவல்லமுடியுெமன

எண்ணினார்கள்.
15 ஆனால் நீர் உம் குதிைரகைள
ஆழமான தண்ணீர் வழியாக மண்ைணக்

கலங்கும்படி நடக்கச் ெசய்தீர்.
16 நான் அந்தக் கைதையக் ேகட்டேபாது என்
உடல் முழுவதும் நடுங்கியது.
நான் உரக்க பரிகசித்ேதன்.
நான் என் எலும்புகளின் பலவீனத்ைத உணர்ந்ேதன்.
நான் அங்ேக நின்று நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
எனேவ நான் பைகவர் வந்து தாக்கும் அந்த
அழிவின் நாளுக்காகக் காத்திருப்ேபன்.

கர்த்தருக்குள் எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்
17 அத்திமரங்களில் அத்திப்பழங்கள்
வளராமலிருக்கலாம்.
திராட்ைசக்ெகாடிகளில் திராட்ைசப் பழங்கள்

வளராமலிருக்கலாம்.
ஒலிவ மரங்களில் ஒலிவ பழங்கள்
வளராமலிருக்கலாம்,
வயல்களில் தானியம் விைளயாமலிருக்கலாம்,
கிைடயில் ஆட்டு மந்ைதகள் இல்லாமல்
இருக்கலாம்,
ெதாழுவத்தில் மாடுகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

18 ஆனால், கர்த்தருக்குள் நான் இன்னும்
மகிழ்ச்சிேயாடு இருப்ேபன்.
எனது இரட்சகரான ேதவனில் நான் மகிழ்ேவன்.

19 எனக்கு அதிகாரியான என் கர்த்தர் எனக்குப்
பலத்ைத ெகாடுக்கிறார்.
அவர் என்ைன மாைனப்ேபான்று ஓட உதவுகிறார்.
அவர் என்ைனக் குன்றுகளில் பாதுகாப்பாக

வழிநடத்துகிறார்.

ஆபகூக் 2:20
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இது இைசயைமப்பாளருக்கு எனது நரம்பு
வாத்தியங்களில் வாசிக்க ேவண்டியது.
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ெசப்பனியா

கர்த்தர் ெசப்பனியாவுக்குக் ெகாடுத்தச்
ெசய்தி இது. ெசப்பனியா இச்ெசய்திைய
யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆேமானின்

குமாரனான ேயாசியா ஆண்டேபாது ெபற்றான்.
ெசப்பனியா கூஷின் குமாரன். கூஷ் ெகதலியாவின்
குமாரன். ெகதலியா ஆமரியாவின் குமாரன். ஆமரியா
எஸ்கியாவின் குமாரன்.

ஜனங்ைளத் தீர்ப்பளிக்கும் கர்த்தருைடய நாள்
2 கர்த்தர் கூறுகிறார், “நான் பூமியில் உள்ள
எல்லாவற்ைறயும் அழிப்ேபன். 3 நான் அைனத்து
ஜனங்கைளயும், அைனத்து விலங்குகைளயும்
அழிப்ேபன். வானில் உள்ள பறைவகைளயும்,
கடலிலுள்ள மீன்கைளயும் அழிப்ேபன். நான் தீய
ஜனங்கைளயும். அவர்கைளப் பாவம் ெசய்யத்
தூண்டும் அைனத்ைதயும் அழிப்ேபன். நான்
பூமியிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் அகற்றுேவன்”
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

4 கர்த்தர், “நான் யூதாைவயும், எருசேலமில்
வாழ்கிற ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான் அந்த
இடத்திலிருந்து எல்லாவற்ைறயும் அகற்றுேவன்.
நான் பாகால் வழிபாட்டின் இறுதி அைடயாளங்கைள
அகற்றுேவன். நான் ஆசாரியர்கைளயும் அகற்றுேவன்.
5 நான் நட்சத்திரங்கைள வழிபடச் ெசல்ல
கூைரயின் ேமல் ெசல்லும் ஜனங்கைள அகற்றுேவன்.
ஜனங்கள் அப்ெபாய் ஆசாரியர்கைள மறப்பார்கள்.
சில ஜனங்கள் என்ைன ஆராதிப்பதாகச்
ெசால்கிறார்கள். அந்த ஜனங்கள் என்ைன
வழிபடுவதாக வாக்குறுதி அளித்தனர். ஆனால்
இப்ெபாழுது அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான
மல்காைம வழிபடுகின்றனர். எனேவ, நான் அந்த
ஜனங்கைள அந்த இடத்திலிருந்து நீக்குேவன். 6

சில ஜனங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து விலகினார்கள்.
அவர்கள் என்ைனப் பின்பற்றுவைத விட்டனர். அந்த
ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் உதவி ேகட்பைத
நிறுத்தினார்கள். எனேவ, நான் அந்த
இடத்திலிருந்து அந்த ஜனங்கைள நீக்குேவன்”
என்றார்

7 எனது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் முன்னால்
அைமதியாயிரு. ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய
நீயாயத்தீர்ப்பின் நாள் விைரவில்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் பலிையத்
தயாரித்திருக்கிறார். அவர் தனது அைழக்கப்பட்ட
விருந்தினர்கைள ஆயத்தப்படும்படிச்
ெசால்லியிருக்கிறார்.

8 கர்த்தர், “கர்த்தருைடய பலிநாளில், நான்
ராஜாவின் குமாரர்கைளயும் மற்ற தைலவர்கைளயும்
தண்டிப்ேபன். நான் ேவறு நாடுகளிலிருந்து வந்த
துணிகைள அணிந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். 9

அந்த ேநரத்தில், நான் வாசற்படிையத் தாண்டிய
ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான் தம் அதிகாரியின்
வீடுகைளப் ெபாய்களாலும், வன்முைறயாலும்
நிரப்புகிற ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்” என்றார்.

10 கர்த்தரும், “அந்த ேவைளயில் எருசேலமில்
மீன்வாசல் அருேக உள்ள ஜனங்கள் என்னிடம்
உதவிக்கு அைழப்பார்கள். பட்டணத்தின் மற்றப்
பகுதிகளில் உள்ள ஜனங்கள் அழுவார்கள்.
நகரத்ைதச் சுற்றியுள்ள குன்றுகளில் இருந்து
ெபாருட்கள் அழிக்கப்படுகிற சத்தங்கைள ஜனங்கள்
ேகட்பார்கள். 11 பட்டணத்தின் தாழ்வான
பகுதிகளில் வாழும் ஜனங்கள் அழுவார்கள்.
ஏெனன்றால் எல்லா வியாபாரிகளும்,
பணக்காரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள்.

12 “அந்த ேவைளயில், நான் ஒரு விளக்ைக எடுத்து
எருசேலம் முழுவதும் ேதடுேவன். நான் தம் வழியில்
ெசல்வதில் திருப்தி காணும் ஜனங்கைளக் கண்டு
ெகாள்ேவன். அந்த ஜனங்கள், ‘கர்த்தர் எதுவும்
ெசய்வதிைல. அவர் உதவுவதில்ைல! அவர்
காயப்படுத்துவதில்ைல!’ நான் அவர்கைளக் கண்டு
பிடித்து தண்டிப்ேபன் என்று கூறுகின்றார். 13 பிறகு
மற்ற ஜனங்கள் அவர்களின் ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு வீடுகைள அழிப்பார்கள். அந்த
ேநரத்தில், வீடுகட்டிய ஜனங்கள் அதில்
வாழமாட்டார்கள். திராட்ைச ெகாடிகைள
நட்டவர்கள் அதன் ரசத்ைதக் குடிக்கமாட்டார்கள்.
மற்ற ஜனங்கள் அவற்ைறப் ெபறுவார்கள்.”

14 கர்த்தருைடய நியாயதீர்ப்பின் நாள் விைரவில்
வரும். அந்த நாள் அருகாைமயில் உள்ளது.
விைரவில் வரும். கர்த்தருைடய நியாத்தீர்ப்பின்
நாளில் ஜனங்கள் ேசாகக் குரல்கைளப்
ேகட்பார்கள். வலிைமயான வீரர்கள் கூட
அழுவார்கள். 15 ேதவன் அந்ேநரத்தில் தன்
ேகாபத்ைதக் காட்டுவார். அது பயங்கரமான
துன்பங்களுக்குரிய ேநரமாக இருக்கும். இது
அழிவுக்கான ேநரம்தான். இது இருண்ட கருத்த
ேமகமும், புயலுமுள்ள நாளாக இருக்கும். 16 இது
ேபாருக்குரிய காலத்ைதப் ேபான்றிருக்கும்.
ஜனங்கள் எக்காளம் மற்றும் பூரிைக சத்தங்கைள
ேகாபுரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக்குரிய
நகரங்களிலிருந்தும் ேகட்பார்கள்.

17 கர்த்தர், “நான் ஜனங்களின் வாழ்க்ைகையக்
கடினமானதாகச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள்
குருடர்கைளப்ேபான்று எங்ேக ேபாகிேறாம் என்று
ெதரியாமல் அைலந்துக் ெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எதிராகப்
பாவம் ெசய்தனர். ஏராளமான ஜனங்கள்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களின் இரத்தம் தைரயில்
சிந்தும். அவர்களின் மரித்த உடல்கள் தைரயில்
சாணத்ைதப் ேபான்றுக் கிடக்கும். 18 அவர்களது
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ெபான்னும், ெவள்ளியும் அவர்களுக்கு உதவாது.
அந்த ேநரத்தில் கர்த்தர் எரிச்சலும், ேகாபமும்
ெகாள்வார். கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும் அழிப்பார்.
கர்த்தர் உலகில் உள்ள ஒவ்ெவான்ைறயும்
முழுவதுமாக அழிப்பார்” என்றார்.

ேதவன் ஜனங்களிடம் அவர்களது வாழ்ைவ
மாற்றும்படி ேகட்கிறார்

ெவட்கமற்ற ஜனங்கேள, உங்கள்
வாழ்க்ைகைய, 2 நீங்கள் உதிர்ந்த
பூக்கைளப் ேபான்று வாடும் முன்னால்

மாற்றுங்கள். பகலின் ெவப்பத்தால் பூவானது வாடி
உதிரும். நீயும் அைதப்ேபான்று கர்த்தர் ேகாபத்ைதக்
காட்டும்ேபாது ஆவாய். எனேவ கர்த்தருைடய
ேகாபத்தின் நாள் உங்கள் மீது வரும் முன்ேன
உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். 3 பணிவான
ஜனங்கேள, அைனவரும் கர்த்தரிடம் வாருங்கள்.
அவருைடய சட்டங்களுக்கு அடி பணியுங்கள்.
நல்லவற்ைறச் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
பணிவாக இருக்கக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதனால்
ஒரு ேவைள நீங்கள் கர்த்தர் தனது ேகாபத்ைதக்
காட்டும்ேபாது பாதுகாப்பு ெபறலாம்.

இஸ்ரேவலின் அண்ைட நாட்டினைரக் கர்த்தர்
தண்டிப்பார்

4 காத்சாவில் எவரும் விடுபடமாட்டார்கள்.
அஸ்கேலான் அழிக்கப்படும். அஸ்ேதாத்ைத விட்டுப்
ேபாகும்படி மதியத்திற்குள்
பலவந்தப்படுத்தப்படுவார்கள். எக்ேரான் காலியாகும்.
5 ெபலிஸ்தரின் ேதச ஜனங்கேள, கடற்கைரயில்
வாழும் ஜனங்கேள, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
இச்ெசய்தி உங்களுக்குரியது. கானான் ேதசேம,
ெபலிஸ்தரின் ேதசேம, நீங்கள் அழிக்கப்படுவீர்கள்.
அங்ேக எவரும் வாழமாட்டார்கள். 6 கடற்கைரயில்
உள்ள உங்கள் நிலங்கள் ேமய்ப்பர்களுக்கும்,
ஆடுகளுக்கும் தங்கும் இடங்களாகும். 7 பிறகு அந்த
ேதசம் யூதாவிலிருந்துத் தப்பிப் பிைழத்தவர்களுக்கு
உரியதாகும். கர்த்தர் அந்த யூதாவிலுள்ள
ஜனங்கைள நிைனவில் ைவத்திருப்பார். அந்த
ஜனங்கள் அயல்நாடுகளில் ைகதிகளாக
இருப்பார்கள். ஆனால் கர்த்தர் அவர்கைளத் திரும்ப
அைழத்து வருவார். பிறகு யூதா ஜனங்கள் தமது
ஆடுகைள அவ்வயல்களில் உள்ள புல்ைல
ேமயச்ெசய்வார்கள். மாைல ேநரங்களில் அவர்கள்
அஸ்கேலானின் காலியான வீடுகளில்
படுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

8 கர்த்தர் கூறுகின்றார்: “ேமாவாப் ஜனங்களும்,
ஆேமான் ஜனங்களும் என்ன ெசய்தனர் என்று
எனக்குத் ெதரியும். அந்த ஜனங்கள் எனது
ஜனங்கைள நிந்ைதக்குள்ளாக்கினார்கள். அந்த
ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்ைடப் ெபரிதாக்க
இத்ேதசத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டார்கள். 9 எனேவ,
நான் வாழ்வது எவ்வளவு உறுதிேயா அவ்வாேற,
ேமாவாப் மற்றும் ஆேமானின் ஜனங்கள், ேசாேதாம்
மற்றும் ெகாேமாராைவப்ேபால அழிக்கப்படுவார்கள்.
நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகிய கர்த்தர். நான் அந்நாடுகள் எல்லாம்
என்ெறன்ைறக்கும் முழுைமயாக அழிக்கப்படுெமன்று
வாக்குறுதி அளிக்கிேறன். அவர்களது நிலத்தில்

முட்ெசடிகள் வளரும். அவர்களது நிலமானது
சவக்கடலினால் உப்பாக்கப்பட்ட நிலம்
ேபான்றிருக்கும். எனது ஜனங்களில் மீதியாக
இருப்பவர்கள் அந்த நிலத்ைதயும் அதில்
உள்ளவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.”

10 ேமாவாப் மற்றும் அம்ேமான் ஜனங்களுக்கு
அைவ நிகழும். ஏெனன்றால், அவர்கள்
ெபருைமமிக்கவர்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருைடய ஜனங்கைளக் ெகாடுைமப்படுத்தி,
அவமானமைடயவும், ெவட்கமைடயவும்
ெசய்தார்கள். 11 அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
அஞ்சுவார்கள். ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்களது
ெதய்வங்கைள அழிப்பார். பிறகு தூரேதசங்களில்
உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். 12 எத்திேயாப்பியா
ஜனங்கேள, இது உங்களுக்கும் ெபாருந்தும்.
கர்த்தருைடய பட்டயம் உமது ஜனங்கைளயும்
ெகால்லும். 13 கர்த்தர் வடக்ேக திரும்பி
அசீரியாைவயும் தண்டிப்பார். அவர் நினிேவையயும்
அழிப்பார். அந்நகரமானது காலியான வறண்ட
பாைலவனம் ேபாலாகும். 14 பிறகு அந்த அழிந்த
நகரத்தில் ஆடுகளும், காட்டு மிருகங்களும் மட்டுேம
வாழும். விட்டுப்ேபான தூண்களின்ேமல்
ேகாட்டான்களும், நாைரகளும் இருக்கும்.
அவர்களின் கூக்குரல் ஜன்னல் வழியாக வந்து
ேகட்கப்படும். வாசல் படிகளில் காகங்கள் இருக்கும்.
கருப்பு பறைவகள் காலியான வீடுகளில் இருக்கும்.
15 இப்ெபாழுது நினிேவ மிகவும் ெபருமிதமாக
உள்ளது. இது அத்தைகய மகிழ்ச்சிகரமான நகரம்.
ஜனங்கள் தாம் பாதுகாப்புடன் இருப்பதாக
நிைனக்கிறார்கள். அவர்கள் நினிேவதான்
உலகத்திேலேய மிகச் சிறந்த இடம் என்று
நிைனக்கிறார்கள். ஆனால் அந்நகரம் அழிக்கபடும்.
இது காலியான இடமாகி காட்டு மிருகங்கள்
மட்டுேம ஓய்ெவடுக்கச் ெசல்லும். ஜனங்கள் அந்த
வழியாகக் கடந்து ெசல்லும்ேபாது அைதப் பார்த்து
பரிகசிப்பார்கள். அந்நகரம் எவ்வளவு ேமாசமாக
அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ெசால்லி தங்கள்
தைலைய குலுக்குவார்கள்.

எருசேலமின் எதிர்காலம்

எருசேலேம. உனது ஜனங்கள் ேதவனுக்கு
எதிராகப் ேபாரிட்டனர். உனது ஜனங்கள்
மற்ற ஜனங்கைள துன்புறுத்தினர். நீ

பாவத்தினால் கைறபட்டிருந்தாய். 2 உனது
ஜனங்கள் என்ைனக் கவனிக்கவில்ைல. அவர்கள்
என்னுைடய உபேதசங்கைள ேகட்பதில்ைல.
எருசேலம் கர்த்தைர நம்புவதில்ைல. எருசேலம்
அவளது ேதவனிடம் ெசல்வதில்ைல. 3 எருசேலமின்
தைலவர்கள் ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவளது நீதிபதிகள் பசித்த
ஓநாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அைவ மாைலயில்
ஆடுகைளத் தாக்க வரும். காைலயில் எதுவும்
மீதியாவதில்ைல. 4 அவளது ெபாறுப்பற்ற
தீர்க்கதரிசிகள் ேமலும், ேமலும் ேசர்ப்பதற்காக
எப்ேபாதும் ரகசியத் திட்டங்கைள
ைவத்திருப்பார்கள். அவளது ஆசாரியர்கெளல்லாம்
பரிசுத்தமானவற்ைறெயல்லாம் பரிசுத்தம்
இல்லாததுேபான்று கருதுவார்கள். அவர்கள்
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ேதவனுைடய உபேதசங்களுக்கு தீைமகைளேய
ெசய்துள்ளனர். 5 ஆனால் ேதவன் இன்னும்
அந்நகரத்தில் உள்ளார். அவர் ெதாடர்ந்து
நல்லவராகேவ உள்ளார். ேதவன் எந்த அநீதிையயும்
ெசய்யவில்ைல. ேதவன் ெதாடர்ந்து தன்
ஜனங்களுக்கு உதவுகிறார். காைலேதாறும் அவர்
தமது ஜனங்கள் நல்ல முடிவுகள் எடுக்குமாறு
உதவுகிறார் ஆனால். அந்தத் தீய ஜனங்கள் தாம்
ெசய்யும் தீயச்ெசயல்களுக்கு அவமானம்
அைடவதில்ைல.

6 ேதவன் கூறுகிறார்: “நான் நாடுகள் முழுவைதயும்
அழித்திருக்கிேறன். நான் அவர்களது
ேகாட்ைடகைள அழித்ேதன். நான் அவர்களது
ெதருக்கைள அழித்ேதன். அங்கு இனிேமல் எவரும்
ேபாகமாட்டார்கள். அவர்களின் நகரங்கள் எல்லாம்
காலியாயின. இனி அங்ேக எவரும்
வாழமாட்டார்கள். 7 நான் இவற்ைற உன்னிடம்
ெசால்கிேறன். நீ இதிலிருந்து பாடம்
கற்றுக்ெகாள்ளலாம். நீங்கள் எனக்கு அஞ்சி
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும் என விரும்புகிேறன்.
நீங்கள் இதைனச் ெசய்தால் பின்னர் உங்கள் வீடு
அழிக்கப்படாது. நீங்கள் இதைனச் ெசய்தால்
பின்னர் நான் திட்டமிட்டபடி உங்கைளத்
தண்டிக்கமாட்ேடன்” ஆனால் அந்தத் தீய ஜனங்கள்
ஏற்ெகனேவ ெசய்த தீயச்ெசயல்கைள ேமலும் ெசய்ய
விரும்பினார்கள்.

8 கர்த்தர், “எனேவ, காத்திருங்கள்! நான் வந்து
நின்று தீர்ப்பளிக்கும்வைர காத்திருங்கள். நான் பல
நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கைள அைழத்துவந்து
உன்ைனத் தண்டிப்பதற்கு அதிகாரம் உைடயவர்.
நான் எனது ேகாபத்ைத உனக்கு எதிராகக் காட்ட
அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன். நான் எவ்வளவு
ேகாபம் ெகாண்ேடன் என்பைதக் காட்ட
அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன். நாடு முழுவதும்
அழிக்கப்படும். 9 பிறகு, நான், ெதளிவாக ேபசும்படி
பிற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கைள மாற்றுேவன்.
அவர்கள் அைனவரும் கர்த்தருைடய நாமத்ைத
கூப்பிடுவார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து
என்ைன ெதாழுதுெகாள்வார்கள். 10 ஜனங்கள்
எத்திேயாப்பியாவில் ஆற்றுக்கு மறுகைரயிலிருந்து
வருவார்கள். எனது சிதறிக்கிடக்கும் ஜனங்கள்
என்னிடம் வருவார்கள். என்ைன
ெதாழுதுெகாள்பவர்கள் என்னிடம்
காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வருவார்கள்.

11 “பிறகு, எருசேலேம, எனக்கு எதிராக உன்
ஜனங்கள் ெசய்த தீயச் ெசயல்களுக்காக இனி நீ
அவமானம் ெகாள்வதில்ைல. ஏெனன்றால்,
எருசேலமிலிருந்து தீய ஜனங்கைள எல்லாம்
அகற்றுேவன். நான் அந்த ெபருைமக்ெகாள்கிற
ஜனங்கைள அழிப்ேபன். என் பரிசுத்த பர்வதத்திேல
தற்ெபருைமயுள்ள ஜனங்கள் இனி
இருக்கமாட்டார்கள். 12 நான் பணிவும், அடக்கமும்
உள்ள ஜனங்கைள என் நகரத்தில் (எருசேலமில்)
விட்டு ைவப்ேபன். அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்தில்
நம்பிக்ைக ைவப்பார்கள். 13 இஸ்ரேவலில்
மீதியுள்ளவர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச்

ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள் ெபாய்ச்
ெசால்லமாட்டார்கள். அவர்கள் ஜனங்களிடம்
ெபாய்ச் ெசால்லி ஏமாற்றமாட்டார்கள். அவர்கள்
ஆடுகைளப்ேபான்று உண்டு சமாதானமாகப்
படுத்திருப்பார்கள். யாரும் அவர்கைளத்
துன்புறுத்தமாட்டார்கள்” என்றார்.

மகிழ்ச்சிகரமான பாட்டு
14 எருசேலேம, பாடு, மகிழ்ச்சியாக இரு,
இஸ்ரேவேல சந்ேதாஷமாகச் சத்தமிடு.
எருசேலேம, மகிழ்ச்சியாக இரு, களிகூரு.

15 ஏெனன்றால், கர்த்தர் உனது தண்டைனைய
நிறுத்திவிட்டார்.
அவர் உனது பைகவர்களின் உறுதியான

ேகாபுரங்கைள அழித்தார்.
இஸ்ரேவலின் ராஜாேவ, கர்த்தர் உன்ேனாடு
உள்ளார்.
எத்தீைமயும் நிகழுவைதக்குறித்து நீ கவைலப்பட

ேவண்டாம்.
16 அந்த ேநரத்தில், எருசேலமிற்குச்
ெசால்லப்படுவது என்னெவன்றால்,

“உறுதியாக இரு. அஞ்ச ேவண்டாம்!
17 உனது ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடு
உள்ளார்,
அவர் பலம் ெபாருந்திய வீரைரப் ேபான்றவர்.
அவர் உன்ைனக் காப்பாற்றுவார்.
அவர், தான் எவ்வளவு தூரம் உன்னில் அன்பு
ெசலுத்துகிறார் எனக் காட்டுவார்.
அவர் உன்ேனாடு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாய் உள்ளார்

எனக் காட்டுவார்.
விழா விருந்தில் கலந்துக்ெகாள்ளும்
ஜனங்கைளப்ேபால அவர் உன்ைனப்பற்றி
மகிழ்ச்சியைடவார்.”

18 கர்த்தர்: “நான் உனது அவமானத்ைத
எடுத்துவிடுேவன்.
நான் அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்

காயப்படுத்தாதபடிச் ெசய்ேவன்.
19 அந்தக் காலத்தில், நான் உன்ைனக்
காயப்படுத்திய ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
நான் எனது பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்கைளக்

காப்ேபன்.
நான் பலவந்தமாகத் துரத்தப் பட்ட ஜனங்கைள

மீண்டும் அைழத்துவருேவன்.
அவர்கைள புகழ்ச்சியுைடயவர்களாக்குேவன்.
ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் உள்ளவர்கள்

அவர்கைளப் ேபாற்றுவார்கள்.
20 அந்த ேநரத்தில், உன்ைன மீண்டும் அைழத்துக்
ெகாண்டு வந்து ேசர்ப்ேபன்.
நான் உங்கைளப் புகழுக்குரியவர்களாக்குேவன்.
ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் உள்ளவர்கள் உங்கைளப்
ேபாற்றுவார்கள்.
நான் உங்களின் ெசாந்த கண்களுக்கு முன்னால்

ைகதிகைளக் ெகாண்டுவரும்ேபாது அது நிகழும்!”
என்று ெசன்னார்.
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1

ஆகாய்

ஆலயம் கட்டும் ேநரம் இது

ராஜாவாகிய தரியு ஆட்சிப்ெபாறுப்ேபற்ற
இரண்டாம் ஆண்டு, ஆறாம் மாதம் முதலாம்
ேததியிேல, கர்த்தருைடய ெசய்தி

ஆகாய்க்கு வந்தது. இச்ெசய்தி ெசருபாேபலுக்கு
உரியது. இவன் ெசயல்த்திேயலின் குமாரன்.
ேயாத்சதாக்கின் குமாரன் ேயாசுவா. ெசருபாேபல்
யூதாவின் ஆளுநர், ேயாசுவா தைலைம ஆசாரியன்.
இதுதான் ெசய்தி: 2 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகிறார்: “கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
கட்டுவதற்கான சரியான ேநரம் இது அல்ல என்று
ஜனங்கள் ெசால்கிறார்கள்.”

3 மீண்டும் ஆகாய் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு
ெசய்திையப் ெபற்றான். ஆகாய், 4 “நல்ல வீடுகளில்
வாழும் சரியான ேநரம் இது என்று ஜனங்களாகிய
நீங்கள் நிைனக்கின்றீர்கள். நீங்கள் சுவரில்
மரப்பலைககள் ெபாருத்தப்பட்ட வீடுகளில்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால்
கர்த்தருைடய வீடு இன்னும் அழிவிலிருக்கிறது. 5

இப்ெபாழுது, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
கூறுகிறார்: என்ன நிகழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிறது
என்பைத நிைனத்துப் பார்! 6 நீ ஏராளமான
விைதகைள விைதத்தாய். ஆனால், நீ குைறந்த
அளவு அறுவைடையேய ெபற்றாய். உன்னிடம்
உண்ண உணவு இருக்கும். ஆனால் அதனால் வயிறு
நிைறயாது. உனக்குக் குடிக்கக் ஏதாவது இருக்கும்.
ஆனால் முழுைமயாகக் குடிக்கப் ேபாதாது.
உன்னிடம் குைறந்த அளவு ஆைட அணிய இருக்கும்,
ஆனால் அைவ குளிர்தாங்க உதவாது. நீ குைறந்த
பணத்ைதச் சம்பாதிப்பாய். ஆனால் உன் பணம்
எங்ேக ேபாகிறது என்று உனக்குத் ெதரியாது. உனது
ைபயில் ஓட்ைட விழுந்தது ேபால் இருக்கும்”
என்றார்.

7 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நீங்கள் என்ன ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்
என்பைதப்பற்றி சிந்தியுங்கள். 8 மரங்கைளக்
ெகாண்டு வருவதற்கு குன்றுகளின் ேமல் ஏறுங்கள்.
ஆலயத்ைதக் கட்டுங்கள். பிறகு நான்
ஆலயத்தின்ேமல் திருப்தி அைடேவன். நான்
கனத்ைத ெபறுேவன்.” கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“ஜனங்களாகிய நீங்கள் ெபரும் அறுவைடைய
எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
அறுவைடப் ெபாருட்கைள எடுக்கப் ேபாகும்ேபாது
அங்ேக ெகாஞ்சம்தான் தானியம் இருக்கிறது.
எனேவ அந்தத் தானியத்ைத வீட்டிற்குக்
ெகாண்டுவருகிறீர்கள். பிறகு நான் காற்ைற

அனுப்புகிேறன். அதைன அது அடித்துச்ெசல்லும்.
ஏன் இைவ நிகழுகின்றன. ஏெனன்றால் நீங்கள்
எல்லாரும் அவரவர் வீட்ைட கவனித்துக்ெகாள்ள
ஓடிப்ேபாகும்ேபாது எனது வீடு இன்னும் அழிந்த
நிைலயில் உள்ளது. 10 அதனால்தான் வானம்
பனிைய வரப்பண்ணாமல் இருக்கிறது.
அதனால்தான் பூமி விைளச்சைலத் தராமல்
உள்ளது.”

11 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நான் நிலங்களும்
குன்றுகளும் வறண்டுேபாகும்படிக் கட்டைள
ெகாடுத்ேதன். தானியம், புதிய திராட்ைசரசம், ஒலிவ
எண்ெணய், பூமி உற்பத்தி ெசய்கிற அைனத்தும்
அழிக்கப்பட்டன. அைனத்து ஜனங்களும், அைனத்து
விலங்குகளும் பலவீனமாவார்கள். மனிதரின்
அைனத்து உைழப்பும் பயனற்றுப்ேபாகும்.”

புதிய ஆலயத்தில் ேவைலகள் ெதாடங்குகின்றன
12 ேதவனாகிய கர்த்தர் ெசயல்த்திேயலின்
குமாரானாகிய ெசருபாேபலும், ேயாத்சதாக்கின்
குமாரனாகிய ேயாசுவா என்னும் தைலைம
ஆசாரியனும் ேகட்க, ேபசிட ஆகாைய அனுப்பினார்.
எனேவ இம்மதனிதர்களும், அைனத்து ஜனங்களும்
தங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தருைடய குரலுக்கும், அவர்
அனுப்பின ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியினுைடய
வார்த்ைதகளுக்கும் ெசவி ெகாடுத்தார்கள்.
ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு முன்னால் பயந்து அவருக்கு
மரியாைத ெசலுத்தினார்கள்.

13 இச்ெசய்திைய ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல
ேதவனாகிய கர்த்தர் அனுப்பிய தூதுவன்தான்
ஆகாய். கர்த்தர், “நான் உன்ேனாடு இருக்கிேறன்”
என்கிறார்.

14 பிறகு ேதவனாகிய கர்த்தர் ஜனங்கள் ஆலயம்
கட்டுவைதக் குறித்து உற்சாகப்படும்படிச் ெசய்தார்.
ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபல்
யூதாவின் ஆளுநராக இருந்தான். கர்த்தர்
அவைனயும் பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார்.
ேயாத்சதாக்கின் குமாரனான ேயாசுவா தைலைம
ஆசாரியனாக இருந்தான். கர்த்தர் அவைனயும்
பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தர் அைனத்து
ஜனங்கைளயும் ஆலயம் கட்டு வதுபற்றி
பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார். எனேவ அவர்களின் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டத்ெதாடங்கினார்கள். 15 அவர்கள் தரியு
ராஜாவின் இரண்டாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம்
இருபத்தி நான்காம் நாள் ேவைலச் ெசய்யத்
ெதாடங்கினார்கள்.

ஆகாய் 1:15
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கர்த்தர் ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்துகிறார்

ஏழாவது மாதத்தின் இருபத்திேயாராம்
நாளன்று, கர்த்தரிடமிருந்து ஆகாய்க்கு ஒரு
ெசய்தி வந்தது. 2 யூதாவின் ஆளுநரும்,

ெசயல்த்திேயலின் மகனுமான ெசருபாேபலுக்கும்
தைலைம ஆசாரியனான ேயாத்சதாக்கின் குமாரன்
ேயாசுவாவுக்கும், மற்றுமுள்ள அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் இவற்ைறச் ெசால்: 3 “உங்களில்
எத்தைன ேபர் இந்த ஆலயத்ைதப் பார்த்து,
ஏற்ெகனேவ அழிக்கப்பட்ட ஆலயத்ேதாடு
ஒப்பிடுவீர்கள்? நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள்?
நீங்கள் முதல் ஆலயத்ேதாடு ஒப்பிடும்ேபாது இந்த
ஆலயம் ஒன்றுமில்ைல என்று எண்ணுகிறீர்களா? 4

ஆனால் இப்ெபாழுது, ‘ெசருபாேபேல, அைதரியப்பட
ேவண்டாம்!’ என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். ‘தைலைம
ஆசாரியனாகிய ேயாத்சதாக்கின் குமாரனாகிய
ேயாசுவாேவ, அைதரியப்பட ேவண்டாம்! அைனத்து
ஜனங்கேள, மனம் தளர ேவண்டாம். இந்த
ேவைலையத் ெதாடர்ந்து ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால்
நான் உங்கேளாடு இருக்கிேறன்.’ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

5 “‘நீங்கள் எகிப்ைத விட்டு வரும்ேபாது நான்
உங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன். நான்
எனது வாக்குறுதிையக் காப்பாற்றியிருக்கிேறன்.
எனது ஆவி உங்கேளாடு இருக்கிறது. எனேவ
அச்சப்பட ேவண்டாம்!’ 6 ஏெனன்றால் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறார், ‘ெகாஞ்ச
காலத்திற்குள்ேள, நான் மீண்டும் எல்லாவற்ைறயும்
அைசயச் ெசய்ேவன். நான் பரேலாகத்ைதயும்
பூமிையயும் அைசயச் ெசய்ேவன். நான் கடைலயும்
வறண்ட நிலத்ைதயும் அைசயச் ெசய்ேவன். 7 நான்
ேதசங்கைளயும் அைசயச் ெசய்ேவன். ஒவ்ெவாரு
ேதசத்திலிருந்தும் ெசல்வத்துடன் ஜனங்கள்
உன்னிடம் வருவார்கள். பிறகு நான் இந்த
ஆலயத்ைத மகிைமயால் நிரப்புேவன்.’ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறிக்
ெகாண்டிருக்கிறார். 8 அவர்களின் ெவள்ளி
முழுவதும் எனக்குச் ெசாந்தமானது. தங்கம்
முழுவதும் எனக்குரியது. சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார். 9

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘இந்த ஆலயம்
முந்ைதய ஆலயத்ைதவிட மிக அழகுள்ளதாகவும்,
மாட்சிைம ெபாருந்தியதாகவும் இருக்கும். நான்
இந்த இடத்துக்குச் சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவருேவன்.’ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார் என்பைத
நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்!”

ேவைல ெதாடங்கியிருக்கிறது ஆசீர்வாதம் வரும்
10 ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியுவின்
இரண்டாம் ஆண்டில் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி
நான்காம் ேததியில், ஆகாய் என்னும்
தீர்க்கதரிசியின் மூலமாகக் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
வந்தது.

11 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், நீ
ஆசாரியர்களிடத்தில் நியாயப்பிரமாணம் இைதப்
பற்றி என்ன ெசால்லுகிறது என்று ேகட்க

கட்டைளயிடுகிறார். 12 “ஒருேவைள ஒருவன் தன்
ஆைட மடிப்புக்குள் ெகாஞ்சம் இைறச்சிையக்
ெகாண்டுேபாகிறான். அந்த இைறச்சி பலிக்குரிய
பகுதியாகும். எனேவ அது பரிசுத்தமாகிறது. அந்த
ஆைடகள் ெகாஞ்சம் அப்பத்ைதேயா, சைமத்த
உணைவேயா, திராட்ைச ரசம், எண்ெணய் அல்லது
மற்ற உணைவேயா ெதாட்டால் பரிசுத்தமாகுமா?
ஆைடப்பட்ட அந்தப் ெபாருட்களும்
பரிசுத்தமாகுமா?”
ஆசாரியர்கள், “இல்ைல” என்றனர்.
13 பிறகு ஆகாய், “ஒருவன் மரித்த உடைலத்
ெதாட்டால் பின்னர் அவன் தீட்டாகிறான்.
இப்ெபாழுது, அவன் எைதயாவது ெதாட்டால்,
அைவயும் தீட்டாகுமா?” என்று ேகட்டான்.
ஆசாரியர், “ஆமாம், அைவயும் தீட்டாகும்”
என்றனர்.

14 பிறகு ஆகாய், “ேதவனாகிய கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகிறார்: ‘இந்த ஜனங்கைளக் குறிக்கும் இது
உண்ைமயாகும். அவர்கள் எனக்கு முன்னால்
தூய்ைமயும் பரிசுத்தமும் இல்லாதவர்கள். எனேவ
அவர்கள் ைககளால் ெதாடுகிற எதுவுேம தீட்டாகும.
பலிபீடத்திற்கு ெகாண்டு வருகிற எதுவுேம
தீட்டாகும்.

15 “‘இன்ைறக்கு முன்பு நடந்த இவற்ைறப்பற்றி
நிைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
நீங்கள் கட்டுவதற்கு முன் உள்ளைத நிைனத்துப்
பாருங்கள். 16 ஜனங்கள் 20 மரக்கலம் தானியம்
இருக்குெமன்று விரும்பினார்கள். ஆனால்
அம்பாரத்தில் 10 மரக்கலம் தானியம்தான் இருந்தது.
ஜனங்கள் 50 ஜாடி திராட்ைசரசம் இருக்குெமன்று
விரும்பினார்கள். ஆனால் 20 ஜாடி இரசேம
ஆைலயின் ெதாட்டியில் இருந்தது. 17 ஏெனன்றால்,
நான் உங்கைளத் தண்டித்ேதன். உங்கள் பயிர்கைள
அழிப்பதற்குரிய ேநாய்கைள அனுப்பிேனன். நான் கல்
மைழைய உங்கள் ைககளால் ெசய்தவற்ைற அழிக்க
அனுப்பிேனன். நான் இவற்ைறச் ெசய்ேதன். ஆனால்
நீங்கள் இன்னமும் என்னிடம் வரவில்ைல.’ கர்த்தேர
இவற்ைறச் ெசான்னார்” என்றான்.

18 கர்த்தர், “இன்று ஒன்பதாம் மாதம்
இருபத்திநான்காம் ேததி. நீங்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தின் அஸ்திபாரத்ைதப் ேபாட்டு
முடித்திருக்கிறீர்கள். எனேவ இன்றிலிருந்து என்ன
நடக்கப்ேபாகிறது என்று பாருங்கள். 19

அம்பாரத்தில் இன்னும் தானியம் இருக்கிறதா?
இல்ைல. திராட்ைச ெகாடிகள், அத்தி மரங்கள்,
மாதளஞ் ெசடிகள், ஒலிவமரங்கள் ஆகியவற்ைறப்
பாருங்கள். அைவ பழங்கைளத் தருகின்றனவா?
இல்ைல. ஆனால் இன்று முதல் நான் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்ேபன்!” என்றார்.

20 இன்ெனாரு ெசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து
ஆகாய்க்கு இம்மாதத்தின் இருபத்திநான்காம் நாள்
வந்தது. இதுதான் ெசய்தி: 21 “யூதாவின் ஆளுநரான
ெசருபாேபலிடம் ெசல்லுங்கள். நான்
பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும் அைசப்ேபன் என்று
அவனிடம் ெசால்லுங்கள். 22 நான் பல
ராஜாக்கைளயும் அரசுகைளயும் தூக்கி எறிேவன்.
இவ்வரசுகளின் வலிைமைய நான்
அழித்துப்ேபாடுேவன். நான் இரதங்கைளயும், அதில்
பயணம் ெசய்ேவாைரயும் அழித்துப்ேபாடுேவன்.
அந்தப் பைட வீரர்கள் இப்ெபாழுது நண்பர்களாய்
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இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் வரும் நாட்களில்
எதிரிகளாக வாளினால் ஒருவைரெயாருவர்
ெகான்றுப் ேபாடுவார்கள். 23 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறிக் ெகாண்டிருக்கிறார்.
ெசயல்த்திேயலின் குமாரனாகிய ெசருபாேபேல, நீ
என்னுைடய ேவைலக்காரன். நான் உன்ைனத்

ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன். அந்ேநரத்தில், நான்
உன்ைன முத்திைர ேமாதிரமாகச் ெசய்ேவன். நான்
இவற்ைறச் ெசய்திருக்கிேறன் என்பதற்கு நீேய
அத்தாட்சியாக இருப்பாய்!” என்று சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசான்னார்.
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1

சகரியா

கர்த்தர் தமது ஜனங்கள் திரும்பேவண்டும் என
விரும்புகிறார்

கர்த்தரிடமிருந்து ெபரகியாவின் குமாரன்
சகரியாவுக்கு ஒரு ெசய்தி வந்தது. இது தரியு
ெபர்சியாைவ அரசாண்ட இரண்டாம் ஆண்டு

எட்டாம் மாதம். (சகரியா ெபரகியாவின் குமாரன்.
ெபரகியா தீர்க்கதரிசியான இத்ேதாவின் குமாரன்)
இதுதான் அந்த ெசய்தி.

2 கர்த்தர் உங்களது முற்பிதாக்கள் ேமல் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டவரானார். 3 நீங்கள் இவற்ைற
ஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும். கர்த்தர், “என்னிடம்
திரும்பி வாருங்கள். நான் உங்களிடம் திரும்பி
வருேவன்” என்கிறார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

4 கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள் முற்பிதாக்கைளப்
ேபான்றிருக்கக் கூடாது. கடந்த காலத்தில்,
தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களிடம், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் நீங்கள் உங்களது தீய வாழ்க்ைக முைறைய
மாற்ற ேவண்டும் என விரும்புகிறார். தீயவற்ைறச்
ெசய்வைத நிறுத்துங்கள்!’ என்றார்கள். ஆனால்,
உங்கள் முற்பிதாக்கள் நான் ெசான்னைதக்
ேகட்கவில்ைல” என்றார். கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

5 கர்த்தர், “உங்கள் முற்பிதாக்கள் ேபாய்விட்டனர்.
அந்தத் தீர்க்கதரிசிகள் என்ெறன்ைறக்கும்
வாழவில்ைல. 6 தீர்க்கதரிசிகள் எனது
ேவைலக்காரர்கள். நான் எனது வார்த்ைதகைளயும்,
சட்டங்கைளயும், ேபாதைனகைளயும் அவர்கைளப்
பயன்படுத்தி உன் முற்பிதாக்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
உனது முற்பிதாக்கள் இறுதியில் தங்கள்
பாடங்கைளக் கற்றனர். அவர்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தான் எவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும் எனச் ெசன்னாேரா அைதச் ெசய்தார்.
நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக முைறக்காகவும்,
நாங்கள் ெசய்த தீைமக்காகவும் அவர் எங்கைளத்
தண்டித்தார்’ என்றார்கள். எனேவ அவர்கள்
ேதவனிடம் திரும்பி வந்தனர்” என்றார்.

நான்கு குதிைரகள்
7 தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் ஆண்டு ேசபாத்
மாதமாகிய பதிேனாராம் மாதம் இருபத்து நாலாந்
ேததியிேல கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு
இன்ெனாரு ெசய்தி வந்தது. (தீர்க்கதரிசி
இத்ேதாவின் குமாரன் ெபரகியா. இவனது குமாரன்
சகரியா.) இதுதான் ெசய்தி.

8 இரவில், நான் ஒரு மனிதன் சிவப்புக் குதிைரயில்
ஏறி வருவைதப் பார்த்ேதன். அவன் பள்ளத்தாக்கில்
இருந்த நறுமணப் புதருக்குள் ெசடிகளுக்கிைடேய

நின்றான். அவனுக்குப் பின் சிவப்பும், மங்கின நிறமும்,
ெவண்ைமயுமான குதிைரகள் நின்றன. 9 நான்,
“ஐயா இந்தக் குதிைரகள் எதற்காக?” என்று
ேகட்ேடன்.
பிறகு என்னிடம் ேபசின ேதவதூதன், “இந்தக்
குதிைரகள் எதற்காக உள்ளன என்பைத நான்
உனக்குக் காட்டுேவன்” என்றான்.

10 பிறகு புதருக்குள் நின்ற அந்த மனிதன் “கர்த்தர்
இந்தக் குதிைரகைளப் பூமியில் அங்கும் இங்கும்
ேபாவதற்காக அனுப்பினார்” என்றான். 11 அதன்
பிறகு நறுமணப் புதருக்குள் நின்ற கர்த்தருைடய
தூதனிடத்தில் குதிைரகள், “நாங்கள் பூமி முழுதும்
சுற்றித்திரிந்ேதாம், எல்லாம் அைமதியாக
இருக்கிறது” என்றன.

12 பின்னர் கர்த்தருைடய தூதன், “கர்த்தாேவ, நீர்
இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு எருசேலைமயும்
யூதாவின் நகரங்கைளயும்
ஆறுதல்படுத்தாமலிருப்பீர்? எழுபது ஆண்டுகளாக
இந்நகரங்களின் ேமல் நீர் உமது ேகாபத்ைதக்
காட்டினீர்” என்றான்.

13 பின்னர் கர்த்தர், என்ேனாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனிடம், நல்ல
ஆறுதலான வார்த்ைதகைளப் ேபசினார்.

14 பின்னர் தூதன் ஜனங்களிடம் இவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும் என்று ெசான்னான். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் எருசேலம் மற்றும் சீேயான் மீது உறுதியான
அன்புெகாண்டிருந்ேதன்.

15 நான், தாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிேறாம்
என்று எண்ணும் நாடுகள் மீது மிகவும் ேகாபமாக
இருக்கிேறன்.
நான் ெகாஞ்சம் ேகாபம் ெகாண்டிருந்தேபாது
என் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க அந்த நாடுகைளப்

பயன்படுத்திேனன்.
ஆனால் அந்த நாடுகள் ெபருஞ்ேசதத்திற்குக்

காரணமாயின.”
16 எனேவ கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் எருசேலமிற்குத் திரும்பி வருேவன்.
அவளுக்கு ஆறுதல் கூறுேவன்.”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“எருசேலைம மீண்டும் கட்டுேவன். எனது வீடு அங்ேக
கட்டப்படும்.”

17 தூதன் கூட, “‘எனது நகரங்கள் மீண்டும்
வளம்ெபறும்.
நான் சீேயானுக்கு ஆறுதல் அளிப்ேபன்.
நான் எனது சிறப்புக்குரிய நகரமாக எருசேலைமத்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்’
என்று சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்”

என்றான்.
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நான்கு ெகாம்புகளும் நான்கு ெதாழிலாளிகளும்
18 பிறகு நான் ேமேல பார்த்ேதன். நான்கு
ெகாம்புகைளக் கண்ேடன். 19 பிறகு நான்
என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம்,
“இக்ெகாம்புகளின் அர்த்தம் என்ன?” என்று
ேகட்ேடன்.
அவர், “இக்ெகாம்புகள் இஸ்ரேவல், யூதா மற்றும்
எருசேலம் ஜனங்கைள அன்னிய நாடுகளுக்குத்
துரத்தின” என்றார்.

20 பிறகு கர்த்தர் நான்கு ெதாழிலாளிகைளக்
காட்டினார். 21 நான் அவரிடம், “இந்த நான்கு
ஆட்களும் என்ன ெசய்ய வந்திருக்கிறார்கள்?” எனக்
ேகட்ேடன்.
அவர், “இம்மனிதர்கள் இக்ெகாம்புகைள
அச்சுறுத்தி ெவளியில் எறிந்துேபாட
வந்திருக்கின்றனர். அக்ெகாம்புகள் யூதாவின்
ஜனங்கைள அயல்நாடுகளுக்குப் பலவந்தமாக தூக்கி
‘எறிந்தன.’ அக்ெகாம்புகள் எவரிடமும் இரக்கம்
காட்டவில்ைல. அக்ெகாம்புகள் யூதா ஜனங்கைள
அயல் நாடுகளுக்குத் தூக்கி எறிவதின்
அைடயாளமாக உள்ளன” என்றார்.

எருசேலமின் அளவுகள்

பிறகு நான் பார்த்ேதன், நான் ஒரு மனிதன்,
அளவு கயிற்றிைன எடுத்துக் ெகாண்டு
நிற்பைதக் கண்ேடன். 2 நான் அவனிடம்,

“எங்ேக ேபாய்ெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று
ேகட்ேடன். அவன் என்னிடம், “நான் எருசேலைம
அளந்து எவ்வளவு நீளம் எவ்வளவு அகலம் எனப்
பார்க்கப் ேபாகிேறன்” என்றான்.

3 பிறகு என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதன்
விலகினான். இன்ெனாரு தூதன் அவேனாடு ேபசப்
ேபானான். 4 அவன் அவனிடம், “ஓடிப்ேபாய் அந்த
இைளஞனிடம் எருசேலமானது அளக்க முடியாத
வைகயில் ெபரிதாக உள்ளது என்று ெசால்.
அவனிடம் இவற்ைறச் ெசால்!
“‘எருசேலம் சுவர்களில்லாத நகரமாகும்.
ஏெனன்றால் அங்ேக ஏராளமான ஜனங்களும்

மிருகங்களும் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன.’
5 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
‘நான் அவைளக் காப்பாற்றுவதற்கு அவைளச் சுற்றி
ெநருப்புச் சுவராக இருப்ேபன்.
அந்நகரத்திற்கு மகிைமையக் ெகாண்டுவர நான்

அங்ேக குடியிருப்ேபன்’” என்றான்.

ேதவன் தமது ஜனங்கைள வீட்டிற்கு அைழக்கின்றார்

கர்த்தர் கூறுகிறார்:
6 “சீக்கிரம்! வடக்ேக உள்ள நிலத்திலிருந்து ஓடு.
ஆம், நான் உங்கள் ஜனங்கைள எல்லாத்

திைசகளுக்கும் சிதறடித்ேதன் என்பது உண்ைம.
7 சீேயானிலிருந்து உனது ஜனங்கள் பாபிேலானில்
ைகதிகளாக இருக்கிறார்கள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது தப்பி, அந்த நகரத்திலிருந்து

ெவளிேய ஓடுங்கள்!”
8 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
உன்னிடமிருந்து திருடிய ஜனங்களிடத்திற்கு
என்ைன அனுப்பினார்.

உங்கைளக் கனப்படுத்தும்படி என்ைன
அனுப்பினார். ஏெனன்றால், யார் உன்ைனக்
காயப்படுத்தினாலும், அது ேதவனுைடய
கண்மணிையக் காயப்படுத்துவது ேபான்றதாகும்.

9 பாபிேலானியர், என் ஜனங்கைள
அடிைமப்படுத்தினார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கைளப் பலமாக அடிப்ேபன்,
அவர்கள் என் ஜனங்களின் அடிைமகளாவார்கள்,
பிறகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்ைன

அனுப்பினார் என்பைத அறிவார்கள்.
10 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“சீேயாேன, மகிழ்ச்சிேயாடு இரு.
ஏெனன்றால், நான் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.

நான் உங்கள் நகரத்தில் வாழ்ேவன்.
11 அந்த ேநரத்தில், பல நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கள்
என்னிடம் வருவார்கள்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களாவார்கள்.
நான் உங்கள் நகரில் வாழ்ேவன்”
பிறகு, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
என்ைன அனுப்பினார் என்பைத நீங்கள்

அறிவீர்கள்.
12 கர்த்தர் எருசேலைமத் தனது சிறப்புக்குரிய
நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
யூதா பரிசுத்தமான நாடாக, அவரது பங்காகச்

ேசரும்.
13 ஒவ்ெவாருவரும் அைமதியாக இருப்பார்கள்.
கர்த்தர் அவரது பரிசுத்தமான வீட்ைட விட்டு

ெவளிேய வருவார்.

தைலைம ஆசாரியன்

பிறகு தைலைம ஆசாரியனாகிய
ேயாசுவாைவ எனக்கு தூதன் காட்டினான்.
ேயாசுவா கர்த்தருைடய தூதனுக்கு

முன்னால் நின்றுக்ெகாண்டிருந்தான். சாத்தான்,
ேயாசுவாைவக் குற்றஞ்சாட்டும்படி அவன் வலது
பக்கத்திேல இருந்தான். 2 பிறகு கர்த்தருைடய
தூதன், “சாத்தாேன, கர்த்தர் உன்ைன ெதாடர்ந்து
குற்றஞ்சாட்டுவார். கர்த்தர் எருசேலைமத் தனது
சிறப்புக்குரிய நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார்.
அவர் நகைரக் காப்பாற்றினார். இது எரிகின்ற
ெநருப்பிலிருந்து கட்ைடைய உருவி எடுப்பது
ேபான்றதாகும்” என்றான்.

3 ேயாசுவா தூதனுக்கு முன் நின்று
ெகாண்டிருந்தான். ேயாசுவா ஒரு அழுக்கான
ஆைடைய அணிந்திருந்தான். 4 பிறகு, அந்த தூதன்
தன்னருகில் நின்றுக்ெகாண்டிருந்தவர்கைள
ேநாக்கி, “ேயாசுவாவின் அழுக்கு ஆைடகைள
எடுத்துப் ேபாடுங்கள்” என்றான். பிறகு தூதன்
ேயாசுவாவிடம், “இப்ெபாழுது நான் உனது
குற்றங்கைள நீக்கியிருக்கிேறன், நான் உனக்கு புதிய
ஆைடைய தருகிேறன்” என்றான்.

5 பிறகு நான், “அவனது தைலேமல் சுத்தமான
தைலப்பாைகைய அணிவி” என்ேறன். எனேவ
அவர்கள் அவன் தைலேமல் சுத்தமான
தைலப்பாைகைய அணிவித்தார்கள். கர்த்தருைடய
தூதன் அங்ேக நிற்கும்ேபாது, அவர்கள் அவன் ேமல்
சுத்தமான ஆைடைய ைவத்தார்கள். 6 பிறகு
கர்த்தருைடய தூதன் ேயாசுவாவிடம் இவற்ைறச்
ெசான்னான்.
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7 சர்வ வல்ைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்:
“நான் ெசால்கிற வழியில் வாழ்.
நான் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்.
என் ஆலயத்தின் ெபாறுப்பாளராக நீ அதன்
பிரகாரங்கைளக் காவல் ெசய்வாய்.
இங்கு நிற்கும் தூதர்கைளப் ேபால ஆலயத்தின்

எவ்விடத்திற்கும் ேபாகலாம் என்று நான் உனக்கு
அனுமதி தருேவன்.

8 எனேவ ேயாசுவா, நீயும் உன் முன்னால்
அமர்ந்திருக்கும் உடன் ஆசாரியர்களும்
நான் ெசால்வைதக் ேகட்கேவண்டும். நீேய

தைலைம ஆசாரியன்.
உன்ேனாடு இருக்கிற ஜனங்கள் நான் என்னுைடய
சிறப்பு ேவைலக்காரைனக் ெகாண்டு வரும்ேபாது
ெசய்யப்ேபாகும் ெசயல்கைளக் காட்டும்
உதாரணங்களாக இருக்கிறார்கள்.
நான் உண்ைமயாக என் சிறப்பு

ேவைலக்காரைனக் ெகாண்டு வருேவன்.
அவர் “கிைள” என அைழக்கப்படுகிறார்.

9 பார், நான் ேயாசுவாவின் முன்பு ஒரு சிறப்பான
கல்ைல ைவத்ேதன்.
அக்கல்லில் ஏழு பக்கங்கள் இருக்கின்றன.
நான் அந்தக் கல்லில் சிறப்புச் ெசய்திையச்
ெசதுக்குேவன்.
நான் இந்த நாட்டில் உள்ள அைனத்து

குற்றங்கைளயும் ஒேர நாளில் எடுத்துவிடுேவன்
என்பதைன இது காட்டும்.”

10 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“அந்த ேவைளயில், ஜனங்கள் தமது
நண்பர்கேளாடும்
அயலார்கேளாடும் அமர்ந்து ேபசுவார்கள்.
அத்தி மரம் மற்றும் திராட்ைச ெகாடிகளுக்குக் கீழ்

அமர ஒருவைரெயாருவர் அைழப்பார்கள்.”

விளக்குத் தண்டும் இரண்டு ஒலிவ மரங்களும்

பிறகு என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த
தூதன் என்னிடம் வந்து என்ைன
எழுப்பினான். நான் தூக்கத்திலிருந்து

எழுந்தவைனப் ேபான்றிருந்ேதன். 2 பிறகு அந்தத்
தூதன், “நீ என்ன பார்க்கிறாய்?” என்று என்னிடம்
ேகட்டான்.
நான், “நான் முழுவதும் ெபான்னாலான விளக்குத்
தண்ைடப் பார்க்கிேறன். விளக்குத் தண்டின் ேமல்
ஏழு விளக்குகள் இருந்தன. விளக்குத் தண்டின்
உச்சியில் ஒரு அகல் இருக்கிறது. அந்த
அகலிலிருந்து ஏழு குழாய்கள்
வந்துக்ெகாண்டிருந்தன. ஒவ்ெவாரு குழாயும்
ஒவ்ெவாரு விளக்குக்கும் ேபாகின்றன. குழாய்கள்
ஒவ்ெவாரு விளக்கும் அகலிலிருந்து எண்ெணையக்
ெகாண்டு வருகின்றது. 3 அகலின் வலது பக்கம்
ஒன்றும், இடது பக்கம் ஒன்றுமாக இரண்டு
ஒலிவமரங்கள் இருக்கின்றன. இந்த மரங்கள் அகல்
விளக்குகளுக்கு ேவண்டிய எண்ெணையக்
ெகாடுக்கின்றன” என்ேறன், 4 பிறகு நான் என்ேனாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “ஐயா, இவற்றின்
ெபாருள் என்ன?” என்று ேகட்ேடன்.

5 என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதன், “இைவ
என்னெவன்று உனக்குத் ெதரியாதா?” எனக்
ேகட்டான்.
நான், “இல்ைல ஐயா” என்ேறன்.
6 பிறகு அவன் என்னிடம், “இதுதான்
கர்த்தரிடமிருந்து ெசருபாேபலுக்குச்
ெசால்லப்பட்டச் ெசய்தி: ‘உனக்கான உதவி, உனது
பலம் மற்றும் வல்லைமயிலிருந்து வராது. இல்ைல,
எனது ஆவியிலிருந்ேத உனக்கு உதவி வரும்’ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்! 7

அந்த உயரமான குன்று ெசருபாேபலுக்கு முன்னால்
சமநிலமாகும். அவன் ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். அந்த
இடத்தில் மிகவும் முக்கியமான கல்ைல
ைவக்கும்ேபாது ஜனங்கள்: ‘அழகாயிருக்கிறது!
அழகாயிருக்கிறது!’ என்று சத்தமிடுவார்கள்.”

8 எனக்கு ேமலும் வந்த கர்த்தருைடய
ெசய்தியானது, 9 “ெசருபாேபல் எனது
ஆலயத்துக்கான அஸ்திபாரக்கல்ைல இடுவான்.
ெசருபாேபேல ஆலயம் கட்டும் ேவைலைய
முடிப்பான். பிறகு, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
என்ைன ஜனங்களிடம் அனுப்பினார் என்பைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். 10 ஜனங்கள்
சிறுெதாடக்கத்துக்காக அவமானம்
அைடயேவண்டாம். ெசருபாேபல் தூக்கு நூேலாடு
கட்டி முடித்த ஆலயத்ைத அளந்து ேசாதிப்பைதப்
பார்க்கும்ேபாது ஜனங்கள் உண்ைமயிேலேய
மகிழ்வார்கள். இப்ெபாழுது நீ பார்த்த ஏழு
பக்கமுள்ள கல் கர்த்தருைடய ஒவ்ெவாரு
திைசயிலும் பார்க்கிற கண்கைள குறிக்கும், அைவ
பூமியின் ேமேல எல்லாவற்ைறயும் பார்க்கின்றன.”

11 பிறகு நான் (சகரியா) அவனிடம், “நான்
விளக்குத் தண்டின் வலது பக்கத்தில் ஒன்றும், இடது
பக்கத்தில் ஒன்றுமாக ஒலிவ மரங்கைளப்
பார்த்ேதன். அந்த இரண்டு ஒலிவ மரங்களின்
அர்த்தம் என்ன?” எனக்ேகட்ேடன். 12 நான்
அவனிடம், “இரண்டு தங்கக் குழாய்களின் வழியாகத்
ெதாங்கி, தங்க நிற எண்ெணையத் தங்களிடமிருந்து
இறங்கச் ெசய்யும் ஒலிவ மரங்களின் இரண்டு
கிைளகளின் அர்த்தம் என்ன?” என்றும் ேகட்ேடன்.

13 பின்னர் அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இவற்றின்
ெபாருள் என்னெவன்று ெதரியாதா?”
எனக்ேகட்டான்.
நான் “இல்ைல ஐயா” என்ேறன்.
14 எனேவ அவன், “உலகம் முழுவதும் கர்த்தருக்கு
ேசைவ ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இருவைர
அைவ குறிக்கின்றன” என்றான்.

பறக்கும் ஓைலச்சுருள்

நான் மறுபடியும் ேமேல பார்த்ேதன். நான்
ஒரு பறக்கும் புத்தகச்சுருைளப் பார்த்ேதன்.
2 தூதன் என்னிடம், “என்ன பார்க்கிறாய்?”

எனக் ேகட்டான்.
“நான் ஒரு பறக்கும் புத்தகச்சுருைளப்
பார்க்கிேறன். அந்த புத்தகச்சுருள் 30 அடி நீளமும்
15 அடி அகலமும் ெகாண்டது” என்று நான்
ெசான்ேனன்.

3 பின்னர் தூதன் என்னிடம் ெசான்னான்: “அந்த
புத்தகச்சுருளில் சாபம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
புத்தகச்சுருளின் ஒரு பக்கத்தில் திருடிய
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ஜனங்களுக்கான சாபம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
புத்தகச்சுருளின் இன்ெனாரு பக்கத்தில் வாக்குறுதி
அளிக்கும்ேபாது ெபாய் ெசான்ன ஜனங்களுக்கான
சாபம் எழுதப்பட்டுள்ளது. 4 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார்: நான் இந்தப் புத்தகச்சுருைள
திருடர்களின் வீடுகளுக்கும் கர்த்தருைடய
நாமத்தால் ெபாய் சத்தியம் ெசய்தவர்களின்
வீடுகளுக்கும் அனுப்புேவன். அந்தப் புத்தகச்சுருள்
அங்ேக தங்கி அது அவ்வீடுகைள அழிக்கும்.
அவ்வீட்டிலுள்ள கற்களும் மரத்தூண்களும்
அழிக்கப்படும்.”

ெபண்ணும் வாளியும்
5 பின்னர் என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதன்
ெவளிேய ேபானான். அவன் என்னிடம், “பார்! என்ன
வருகிறெதன்று காண்கிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

6 நான் “இது என்னெவன்று அறிேயன்” என
ெசான்ேனன்.
அவன், “இது ஒரு அளவு பார்க்கும் வாளி” என்று
ெசான்னான். அேதாடு அவன், “அந்த வாளி இந்த
நாட்டிலுள்ள ஜனங்களின் பாவங்கைள அளக்கும்
வாளி” என்று ெசான்னான்.

7 வாளிைய மூடியிருந்த ஈயத்தினாலான மூடி
அகற்றப்பட்டது. வாளிக்குள் ஒரு ெபண்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தாள். 8 தூதன், “இப்ெபண்
பாவத்தின் பிரதிநிதியாய் இருக்கிறாள்” என்றான்.
பின்னர் தூதன் அப்ெபண்ைண வாளிக்குள் தள்ளி,
கனத்த மூடியினால் அைத மூடிப்ேபாட்டான். இது
பாவங்கள் மிகக் கனமானைவ என்பைதக் காட்டும்.
9 பின்னர் நான் ஏறிட்டுப்பார்த்ேதன். நான் இரண்டு
ெபண்கள் நாைரையப் ேபான்ற சிறகுகளுடன்
இருப்பைதப் பார்த்ேதன். அவர்கள் பறந்து
ேபானார்கள். சிறகுகளிலுள்ள காற்றால் வாளிைய
தூக்கிப் ேபாயினர். அவர்கள் வாளிைய தூக்கிக்
ெகாண்டு காற்றில் பறந்தனர். 10 பின்னர் நான்
என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம்,
“அவர்கள் வாளிையத் தூக்கிக் ெகாண்டு எங்ேக
ேபாகிறார்கள்?” என்ேறன்.

11 தூதன் என்னிடம், “அவர்கள் சிெநயாரிேல
அதற்கு ஒரு வீட்ைடக்கட்டப் ேபாய்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த வீட்ைடக்
கட்டிய பிறகு அந்த வாளிைய அங்ேக ைவப்பார்கள்”
என்றான்.

நான்கு இரதங்கள்

பின்னர் நான் சுற்றி திரும்பிேனன். நான்
ேமேல பார்த்ேதன். நான் நான்கு இரதங்கள்
இரண்டு ெவண்கல மைலகளுக்கிைடயில்

ெசல்வைதக் கண்ேடன். 2 சிவப்புக் குதிைரகள்
முதல் இரதத்ைத, இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன.
இரண்டாவது இரதத்ைத கருப்புக் குதிைரகள்
இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன. 3 ெவள்ைளக்
குதிைரகள், மூன்றாவது இரதத்ைத இழுத்துச்
ெசன்றன. சிவப்புப் புள்ளிகைள உைடய குதிைரகள்,
நான்காவது இரதத்ைத இழுத்துச் ெசன்றன. 4

பின்னர் என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம்,
“ஐயா, இவற்றின் ெபாருள் என்ன?” என்று ேகட்ேடன்.

5 தூதன், “இைவ நான்கு காற்றுகள். இைவ
இப்ெபாழுதுதான் உலகம் முழுவதற்கும்

ஆண்டவராக இருக்கிறவரிடத்திலிருந்து
வந்திருக்கின்றன. 6 கருப்புக் குதிைரகள் வடக்ேக
ெசல்லும். சிவப்புக் குதிைரகள் கிழக்ேக ெசல்லும்.
ெவள்ைளக் குதிைரகள் ேமற்ேக ெசல்லும். சிவப்புப்
புள்ளிகைளயுைடய குதிைரகள் ெதற்ேக ெசல்லும்”
என்றான்.

7 சிவப்புப் புள்ளிகைளயுைடய குதிைரகள்
புறப்பட்டுப்ேபாய் பூமியில் அைவகளுக்கான
பகுதிகைளக் காண ஆவலாய் இருந்தன. எனேவ
தூதன் அைவகளிடம், “பூமி முழுவதும் ேபாங்கள்”
என்றான். எனேவ அைவ பூமியில் தங்கள் பகுதிகளில்
நடந்து ெசன்றன.

8 பின்னர் கர்த்தர் என்ைனக் கூப்பிட்டார். அவர்,
“பார், வடக்ேக ெசல்லும் குதிைரகள் பாபிேலானில்
தம் ேவைலைய முடித்துவிட்டன. அைவ எனது
ஆவிைய அைமதிபடுத்திவிட்டன. இப்ெபாழுது நான்
ேகாபமாக இல்ைல!” என்றார்.

ஆசாரியன் ேயாசுவா ஒரு கிரீடத்ைதப் ெபறுகிறான்
9 பின்னர், நான் கர்த்தரிடமிருந்து இன்ெனாரு
ெசய்திையப் ெபற்ேறன். அவர், 10 “எகல்தாயும்,
ெதாபியாவும், ெயதாயாவும் பாபிேலானின் சிைற
ைகதிகளாய் இருந்து வந்திருக்கின்றனர்.
அம்மனிதர்களிடமிருந்து ெவள்ளிையயும்,
தங்கத்ைதயும் ெபறு. பிறகு ெசப்பனியாவின்
குமாரனாகிய ேயாசியாவின் வீட்டுக்குப் ேபா. 11

அந்தப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் பயன்படுத்தி
கிரீடம் ெசய். அந்தக் கிரீடத்ைத ேயாசுவாவின்
தைலயில் ைவ. (ேயாசுவா தைலைம ஆசாரியனாக
இருந்தான். ேயாசுவா ேயாத்சதாக்கின் குமாரன்)
பிறகு ேயாசுவாவிடம் இவற்ைறச் ெசால். 12 சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார்:
“‘கிைள என்று அைழக்கப்படும் மனிதன்
இருக்கிறார்.
அவர் பலத்துடன் வளருவார்.
அவர் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத கட்டுவார்.

13 அவர் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக்கட்டி,
அதற்குரியப் ெபருைமையப் ெபறுவார்.
அவர் தனது சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து
ஆள்பவனாவார்.
ஒரு ஆசாரியன் அவனருகில் நிற்பான்.
இவ்விரண்டு ேபரும் ேசர்ந்து சமாதானத்துடன்
பணிெசய்வார்கள்.’
14 அவர்கள் இந்தக் கிரீடத்ைத ஜனங்களுக்கு
நிைனவூட்டுவதற்காக ஆலயத்தில் ைவப்பார்கள்.
அந்தக் கிரீடம் எல்தாய், ெதாபியா, ெயதயா,
ெசப்பனியாவின் குமாரன் ேயாசுவா ஆகிேயாருக்கு
நினவூட்டும் சின்னமாக இருக்கும். ேயாசியா, இது
ராஜாவின் வல்லைம ேதவனிடத்திலிருந்து வருகிறது
என்பைத அவர்களுக்கு நிைனவூட்டும்.”

15 ெதாைலத்தூரத்தில் வாழும் ஜனங்களும் வந்து
அங்கு ஆலயம் கட்டுவார்கள். பின்னர் கர்த்தர்
என்ைன உங்களுக்காக அனுப்பினார் என்பைத
உணர்வீர்கள். கர்த்தர் ெசால்லுகிறபடி நீங்கள்
ெசய்தால் இைவ நிகழும்.
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கர்த்தர் இரக்கத்ைதயும் கருைணையயும்
விரும்புகிறார்

தரியுவின் நான்காவது ஆட்சியாண்டில்
கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு ஒரு ெசய்தி
வந்தது. இது ஒன்பதாவது மாதத்தின்

நான்காம் நாள். (அது கிஸ்ேல எனப்படும்) 2

ெபத்ேதல் ஜனங்கள் சேரத்ேசைரயும்,
ெரெகம்ெமேலகும், அவனது ஆட்கைளயும் சில
ேகள்விகள் ேகட்க கர்த்தரிடம் அனுப்பினார்கள். 3

அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளிடமும், சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருைடய ஆலயத்தில் உள்ள
ஆசாரியர்களிடமும் ெசன்றனர். அம்மனிதர்கள்
அவர்களிடம் இந்த ேகள்விையக் ேகட்டனர்: “பல
ஆண்டுகளாக ஆலயத்தின் அழிவுக்காக நாங்கள்
துக்கம் ெகாண்ேடாம். ஒவ்ெவாரு ஆண்டின்
ஐந்தாவது மாதத்திலும் நாங்கள் அழுவதற்கும்,
உபவாசிப்பதற்கும் தனியான காலத்ைத
நியமித்திருந்ேதாம். நாங்கள் இதைனத்
ெதாடரேவண்டுமா?”

4 நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
இந்தச் ெசய்திையப் ெபற்ேறன் 5

“ஆசாரியர்களுக்கும் இந்த நாட்டிலுள்ள பிறருக்கும்
இதைனக் கூறு. நீங்கள் ஐந்தாவது மாதத்திலும்,
ஏழாவது மாதத்திலும், உபவாசம் இருந்து 70
வருடங்கள் உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்டினீர்கள்.
ஆனால் அந்த உபவாசம் எனக்காகவா? 6 இல்ைல.
நீங்கள் உண்ணுவதும், குடிப்பதும் எனக்காகவா?
இல்ைல. இது உங்கள் ெசாந்த நலனுக்காக. 7

ேதவன் முற்கால தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகண்டு இேத
ெசய்திையச் ெசால்லியிருக்கிறார். எருசேலம் ஒரு
வளமான நகரமாக ஜனங்களால்
நிைறந்திருந்தேபாது அவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
எருசேலைமச் சுற்றியுள்ள நகரங்களிலும் ெநேகவ்,
ேமற்கத்திய மைல அடிவாரங்களிலும் ஜனங்கள்
வாழ்ந்த காலத்தில் ேதவன் இவற்ைறச் ெசான்னார்.”

8 இதுதான் சகரியாவுக்கான கர்த்தருைடய
ெசய்தி.

9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
“எது நன்ைமயும் ேநர்ைமயும் ெகாண்டேதா
அவற்ைற நீ ெசய்ய ேவண்டும்.
நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் கருைணயும்

இரக்கமும் ெகாள்ளேவண்டும்.
10 விதைவகைளயும், அநாைதகைளயும்,
அயல் நாட்டாைரயும், ஏைழகைளயும்

துன்புறுத்தாேதயுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் தீைமச் ெசய்ய எண்ணவும்
ேவண்டாம்!” என்றார்.

11 ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ேகட்க மறுத்தனர்.
அவர்கள் அவர் விரும்பியைத ெசய்ய மறுத்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் காதுகைள மூடினார்கள்.
எனேவ, ேதவன் என்ன ெசால்கிறார் என்பைத

ேகட்க முடியவில்ைல.
12 அவர்கள் மிகவும் கடின மனமுைடயவர்கள்.
அவர்கள் சட்டங்களுக்கு அடிபணிவதில்ைல.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தனது
ஆவிையக்ெகாண்டு
தனது ஜனங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக

ெசய்திகைள அனுப்பினார்.

ஆனால் ஜனங்கள் ேகட்கவில்ைல.
எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் மிகவும்

ேகாபமுற்றார்.
13 ஆகேவ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
“நான் அவர்கைளக் கூப்பிட்ேடன்.
அவர்கள் பதில் ெசால்லவில்ைல.
இப்ெபாழுது அவர்கள் என்ைனக் கூப்பிட்டால்,
நான் பதில் ெசால்லமாட்ேடன்.

14 நான் மற்ற நாடுகைள, ஒரு புயைலப்ேபான்று
அவர்களுக்கு எதிராகக் ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கள் அந்த நாடுகைள அறியமாட்டார்கள்.
ஆனால், இந்த நாடு பிற நாடுகள் வந்து ேபான

பிறகு அழிக்கப்படும்.
இந்த ெசழிப்பான நாடு அழிக்கப்படும்” என்றார்.

எருசேலைம ஆசீர்வதிக்க கர்த்தர் வாக்குறுதி
அளிக்கிறார்

இதுதான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற ெசய்தி. 2 சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார், “நான்

சீேயாைன உண்ைமயாக ேநசிக்கிேறன். அவள்
என்ைன விசுவாசிக்காதேபாது நான் மிகவும்
ேகாபங்ெகாள்ளும் அளவுக்கு அதிகமாக அவைள
ேநசித்ேதன்.” 3 கர்த்தர் கூறுகிறார், “நான்
சீேயானுக்கு திரும்ப வந்திருக்கிேறன். நான்
எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
எருசேலம் விசுவாசமுள்ள நகரம் என்று
அைழக்கப்படும். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
மைலயானது பரிசுத்தமான மைல என
அைழக்கப்படும்.”

4 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“எருசேலமின் ெபாது இடங்களில் வயதான
ஆண்களும், ெபண்களும் மீண்டும்
காணப்படுவார்கள். ஜனங்கள் நீண்டகாலம்
ைகதடியின் ேதைவ வரும்வைர வாழ்வார்கள். 5

நகரமானது ெதருக்களில் விைளயாடும்
குழந்ைதகளால் நிைறந்திருக்கும். 6 தப்பிப்
பிைழத்தவர்கள் இதைன ஆச்சரியமானது என்று
நிைனப்பார்கள். நானும் இைத ஆச்சரியமானது
என்ேற நிைனப்ேபன்!”

7 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்: “பார்,
நான் கிழக்கிலும் ேமற்கிலும் உள்ள நாடுகளிலிருந்து
என் ஜனங்கைள மீட்டுக் ெகாண்டிருக்கிேறன். 8

அவர்கைள இங்ேக மீண்டும் அைழத்து வருேவன்.
அவர்கள் எருசேலமில் வாழ்வார்கள். அவர்கள் எனது
ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான் அவர்களின் நல்ல
உண்ைமயுள்ள ேதவனாக இருப்ேபன்.”

9 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“பலமாயிருங்கள். இன்று ஜனங்களாகிய நீங்கள்
அேத ெசய்திையக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
இது, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தனது
ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்ட முதல் அஸ்திபாரக்
கல்ைலப் ேபாட்டேபாது ெசான்னது. 10 அந்த
ேநரத்துக்கு முன்பு, கூலிக்கு ேவைல ஆட்கைளயும்,
வாடைகக்கு மிருகங்கைளயும் அமர்த்த
மனிதர்களிடம் பணம் இல்லாமல் இருந்தது.
ஜனங்களுக்கு வந்து ேபாவது பாதுகாப்பானதாக
இல்ைல. அவர்களுக்கு எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும்
விடுதைல இல்லாமல் இருந்தது. நான்
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ஒவ்ெவாருவைரயும் தன் அயலாருக்கு எதிராக
மாற்றியிருக்கிேறன். 11 ஆனால் இப்ெபாழுது
அதுேபான்றில்ைல. மீதியானவர்களுக்கு நான் முன்பு
ேபான்று இருக்கமாட்ேடன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

12 “இந்த ஜனங்கள் சமாதானத்ேதாடு நடுவார்கள்.
அவர்களின் திராட்ைசச் ெகாடிகள்
திராட்ைசகைளத் தரும். நிலம் நல்ல விைளச்சைலக்
ெகாடுக்கும். ேமகங்கள் மைழையத்தரும். நான்
எனது ஜனங்களுக்கு இவற்ைறெயல்லாம் தருேவன்.
13 ஜனங்கள் தமது சாபங்களில் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதாவின் ெபயர்கைளப் பயன்படுத்தத்
ெதாடங்கினார்கள். ஆனால் நான் இஸ்ரேவைலயும்,
யூதாைவயும் காப்பாற்றுேவன். அவற்றின் ெபயர்கள்
ஆசீர்வாதங்களாக மாறும் எனேவ அஞ்ச ேவண்டாம்.
உறுதியாய் இருங்கள்.”

14 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“உங்களது முற்பிதாக்கள் என்ைனக்
ேகாபமூட்டினார்கள். எனேவ நான் அவர்கைள
அழிக்க முடிவு ெசய்ேதன். மனைத மாற்றிக்
ெகாள்ளக் கூடாது என்று முடிவு ெசய்ேதன்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகிறார். 15

“ஆனால் இப்ெபாழுது நான் என் மனைத மாற்றிக்
ெகாண்ேடன். அேத வழியில் நான் எருசேலமிற்கும்,
யூத ஜனங்களுக்கும் நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று
முடிவு ெசய்திருக்கிேறன். எனேவ அஞ்சேவண்டாம்.
16 ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும்.
நீங்கள் அயலாரிடம் உண்ைமையச் ெசால்லுங்கள்.
உங்கள் நகரங்களில் நீங்கள் முடிெவடுக்கும்ேபாது
உண்ைமயானவற்ைறயும் சரியானவற்ைறயும்
ெசய்யுங்கள். அது சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவரும்.
17 உனது அயலார்கைளத் துன்புறுத்த ரகசியத்
திட்டங்கைளப் ேபாடேவண்டாம். ெபாய்யான
வாக்குறுதிகைள ெசய்யேவண்டாம். நீங்கள்
அவற்ைறச் ெசய்து மகிழ்ச்சி அைடயக்கூடாது.
ஏெனன்றால், நான் அவற்ைற ெவறுக்கிேறன்” கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

18 நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
இச்ெசய்திையப் ெபற்ேறன். 19 சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் கூறுகிறார், “உங்களுக்குத் துக்கம்
ெகாள்ளவும், உபவாசம் இருக்கவும், நாலாவது
மாதத்திலும், ஐந்தாவது மாதத்திலும், ஏழவாவது
மாதத்திலும், பத்தாவது மாதத்திலும் சிறப்பான
நாட்கள் இருக்கும். அந்தத் துக்கத்துக்குரிய
நாட்கைள மகிழ்ச்சிக்குரிய நாட்களாக
மாற்றேவண்டும். அைவ நல்ல மகிழ்ச்சிகரமான
நாட்களாக இருக்கும். நீங்கள் உண்ைமையயும்
சமாதானத்ைதயும் ேநசிக்க ேவண்டும்.”

20 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்,
“எதிர்காலத்தில், எருசேலமிற்கு பல
நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள் வருவார்கள்.

21 ேவறுபட்ட நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள்
ஒருவைரெயாருவர் வாழ்த்துதல் ெசால்லுவார்கள்.
அவர்கள், ‘நாங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர

ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாகிேறாம்’ என்பார்கள்.
ேமலும் மற்றவன் ‘நான் உன்ேனாடு

வரவிரும்புகிேறன்’ என்பான்.”
22 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப்
பார்ப்பதற்காக அேநக நாடுகளிலிருந்து அேநக
ஜனங்கள் வருவார்கள். அவர்கள் அவைர

ெதாழுதுெகாள்வதற்காக வருவார்கள். 23 சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார், “அந்த
ேவைளயில், ேவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுகிற
ஜனங்கள் யூதரிடம் வருவார்கள். பல அன்னிய
நாட்டினர் ஒரு யூதனின் உைடயின் ஓரத்ைதப்
(வஸ்திரத்ெதாங்கைல) பிடித்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள், ‘ேதவன் உங்கேளாடு இருக்கிறார்
என்பைதக் ேகள்விப்பட்ேடாம். நாங்கள் அவைர
ெதாழுதுெகாள்ள உங்கேளாடு வரலாமா?’ என்று
ேகட்பார்கள்.”

பிற நாடுகளுக்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்பு

ேதவனிடம் இருந்து ஒரு ெசய்தி, ஆதிராக்
நாட்ைடப் பற்றியும், அவனது தமஸ்கு
தைலநகரத்ைதப் பற்றியும் எதிராக உள்ள

கர்த்தருைடய ெசய்தி. “இஸ்ரேவலின் சகல
ேகாத்திரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் மட்டுேம
ேதவைனப் பற்றித் ெதரிந்தவர்களல்ல. அவரிடம்
ஒவ்ெவாருவரும் உதவி ேகட்கிறார்கள். 2 ஆமாத்,
ஆதிராக் நாட்டின் எல்ைல. தீரு, சீேதான் நகரத்தார்
திறைமயும், மதிநுட்பமும் உைடயவர்களாக
இருந்தேபாதிலும், இச்ெசய்தி அவர்களுக்கு
எதிரானது. 3 தீரு ஒரு ேகாட்ைடையப் ேபான்று
கட்டப்பட்டது. அங்குள்ள ஜனங்கள் ெவள்ளிைய
வசூல் ெசய்தார்கள். அது புழுதிையப் ேபால்
மிகுதியாக இருந்தது. ெபான்னானது களி
மண்ைணப்ேபான்று சாதாரணமாக இருந்தது. 4

ஆனால் நமது அதிகாரியாகிய கர்த்தர் அவற்ைற
எடுத்துக்ெகாள்வார். அவர் ஆற்றல் மிக்க கப்பல்
பைடைய அழிப்பார். நகரமானது ெநருப்பால்
அழிக்கப்படும்.

5 “அஸ்கேலானில் உள்ள ஜனங்கள் அவற்ைறப்
பார்ப்பார்கள். அவர்கள் அஞ்சுவார்கள். காத்சா
ஜனங்கள் அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். எக்ேரான்
ஜனங்கள் நிகழ்வைதப் பார்த்து நம்பிக்ைகைய
இழப்பார்கள். காத்சாவில் எந்த ராஜாவும்
விடுபடமாட்டான். அஸ்கேலானில் எவரும்
வாழமாட்டார்கள். 6 அஸ்ேதாத்தில் உள்ள ஜனங்கள்
தங்களது உண்ைமயான தந்ைத யாெரன்று
அறியமாட்டார்கள். நான் தற்ெபருைமமிக்க
ெபலிஸ்திய ஜனங்கைள முழுவதுமாக அழிப்ேபன். 7

அவர்கள் இரத்தமுள்ள இைறச்சிைய
உண்ணமாட்டார்கள். ேவறு உண்ணக்கூடாத
உணைவயும் உண்ணமாட்டார்கள். மீதியுள்ள
ெபலிஸ்திய ஜனங்கள் என் ஜனங்களின் ஒரு
பகுதியாக இருப்பார்கள். அவர்கள் யூதாவின்
மற்றுெமாறு ேகாத்திரமாக இருப்பார்கள். எக்ேரான்
ஜனங்கள் என் ஜனங்களின் ஒரு பகுதியாக
எபூசியர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். நான் எனது
நாட்ைடக் காப்பாற்றுேவன். 8 நான் பைகவர்கள்
பைடகைள என் நாட்டின் வழியாகப் ேபாக
அனுமதிக்கமாட்ேடன். நான் அவர்கள் என்
ஜனங்கைளத் துன்புறுத்தும்படி விடமாட்ேடன். என்
ெசாந்தக் கண்களால் எனது ஜனங்கள் கடந்த
காலத்தில் எவ்வளவு துன்புற்றார்கள் எனப்
பார்த்ேதன்.”

வருங்கால ராஜா
9 சீேயான் நகரேம, மகிழ்ச்சியாயிரு.
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எருசேலம் ஜனங்கேள, மகிழ்ச்சிேயாடு கூவுங்கள்.
பார், உனது ராஜா உன்னிடம் வருகிறார்.
அவர் நல்லவர், ெவற்றிெபற்ற ராஜா.
ஆனால் அவர் பணிவுள்ளவர்.
அவர் கழுைத ேமல் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
இது ேவைல ெசய்யக்கூடிய கழுைதக்கு பிறந்த

இளங்கழுைத.
10 ராஜா கூறுகிறார்: “நான் எப்பிராயீமின்
இரதங்கைள அழித்ேதன்.
எருசேலமின் குதிைரவீரர்கைள அழித்ேதன்.
நான் ேபாரில் பயன்படும் வில்கைள அழித்ேதன்.”
அவ்வரசன் சமாதனத்தின் ெசய்திைய நாடுகளுக்கு
அறிவிப்பான்.
அவன் கடல் விட்டு கடைலயும் ஐபிராத்து நதி

ெதாடங்கி
பூமியிலுள்ள ெதாைலதூர இடங்கைளயும்

ஆள்வான்.

கர்த்தர் தனது ஜனங்கைளப் காப்பாற்றுவார்
11 எருசேலேம, உனது உடன்படிக்ைகைய நாம்
இரத்தத்தால் முத்தரித்ேதாம்.
எனேவ நான் தைரயில் துவாரங்களில்

அைடப்பட்ட ஜனங்கைள விடுதைல பண்ணுேவன்.
12 ைகதிகேள, வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் நம்பிக்ைகக்ெகாள்ள

இடமுண்டு.
நான் திரும்பி உங்களிடம் வருேவன்
என்று இப்ெபாழுது ெசால்கிேறன்.

13 யூதாேவ, நான் உன்ைன வில்ைலப் ேபால்
பயன்படுத்துேவன்.
எப்பிராயீேம, நான் உன்ைன அம்பாகப்

பயன்படுத்துேவன்.
நான் உங்கைள கிேரக்க நாட்டாருக்கு எதிராக
வலிைமயுள்ள வாளாகப் பயன்படுத்துேவன்.

14 கர்த்தர் அவர்களிடம் ேதான்றுவார்.
அவர் தமது அம்புகைள மின்னைலப் ேபான்று

எய்வார்.
எனது அதிகாரியாகிய கர்த்தர் எக்காளம் ஊதுவார்.
பைடயானது பாைலவனப் புயல்ேபால் விைரயும்.

15 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் அவர்கைளக்
காப்பார்.
வீரர்கள் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்காகக்

கற்கைளயும், கவண்கைளயும் பயன்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் பைகவரின் இரத்தத்ைத வடியச்
ெசய்வார்கள்.
அது திராரட்ைசரசத்ைதப் ேபான்று பாயும்.
அது பலிபீடத்தின் மூைலகளில் வழியும்

இரத்தத்ைதப் ேபான்று இருக்கும்.
16 அந்த ேநரத்தில், அவர்களின் ேதவனாகிய
கர்த்தர்,
ேமய்ப்பன் ஆடுகைளக் காப்பது ேபால காப்பார்.
அவருக்கு அவர்கள் விைலமதிப்பற்றவர்கள்.
அவர்கள் அவரது நாட்டில் ஒளிவீசும் நைககைளப்

ேபான்றவர்கள்.
17 எல்லாம் நல்லதாகவும், அழகானதாகவும்
இருக்கும்.
அங்ேக அற்புதமான அறுவைட இருக்கும்.
ஆனால் அது உணவாகவும், திராட்ைசரசமாகவும்
இருக்காது.

இல்ைல, இது இளம் ஆண்களும், ெபண்களுமாய்
இருக்கும்.

கர்த்தருைடய வாக்குறுதிகள்

மைழக்காலத்தில் மைழக்காகக்
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். கர்த்தர்
மின்னைல அனுப்புவார், மைழ விழும்.

ஒவ்ெவாருவரின் வயலிலும் ேதவன் ெசடிகைள வளரச்
ெசய்வார்.

2 ஜனங்கள், தங்கள் சிறிய சிைலகைளயும்,
மந்திரத்ைதயும் பயன்படுத்தி வருங்காலத்ைத
அறிந்துக்ெகாள்ள முயல்வார்கள். ஆனால் அைவ
பயனற்றதாகும். அந்த ஜனங்கள் தரிசனங்கைளப்
பார்த்து, அவர்கள் கனவுகைளப்பற்றி ெசால்வார்கள்.
ஆனால் இது வீணானது. அைவகள் ெபாய்கள்.
எனேவ ஜனங்கள் உதவிக்காக அங்கும் இங்கும்
அைலந்து ஆடுகைளப்ேபால் கதறுவார்கள். ஆனால்
அவர்கைள வழிகாட்டி அைழத்துச் ெசல்ல ேமய்ப்பன்
எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்.

3 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “நான் ேமய்ப்பர்கள் மீது
(தைலவர்கள்) ேகாபமாக இருக்கிேறன். எனது
ஆடுகளுக்கு (ஜனங்கள்) என்ன நிகழ்கிறேதா
அவற்றுக்கு அத்தைலவர்கைளப் ெபாறுப்பாளர்களாக
ஆக்கிேனன்.” (யூதாவின் ஜனங்கள் ேதவனுைடய
மந்ைத. சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
உண்ைமயிேலேய தமது மந்ைதையப்பற்றி அக்கைற
ெகாள்வார். ஒரு ேபார்வீரன் தனது அழகிய
ேபார்க்குதிைரையக் காப்பது ேபான்று அவர்
காப்பார்.)

4 “யூதாவிலிருந்து மூைலக்கல், கூடார முைன,
ேபார்வில் முன்ேனறும் வீரர்கள் எல்லாம் ேசர்ந்து
வரும். 5 அவர்கள் தம் பைகவைர ெவல்வார்கள்.
இது வீரர்கள், ெதருவில் உள்ள ேசற்றில் ெசல்வது
ேபால் இருக்கும். அவர்கள் ேபாரிடுவார்கள். கர்த்தர்
அவர்கேளாடு இருக்கும்வைர அவர்கள் குதிைர
வீரர்கைளக் கூடத் ேதாற்கடிப்பார்கள். 6 நான்
யூதாவின் குடும்பத்ைத வலிைம
உள்ளவர்களாக்குேவன். ேபாரில் ேயாேசப்பிற்கு
ெவற்றிப் ெபற நான் உதவுேவன். நான் அவர்கைளப்
பாதுகாப்ேபாடு திரும்பக் ெகாண்டு வருேவன். நான்
அவர்கைள ஆறுதல்படுத்துேவன், இது நான்
அவர்கைள என்றும் புறம்பாக்கிவிடாமல்
இருப்பவர்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள். நான்
அவர்களின் ேதவனாகிய கர்த்தர். நான் அவர்களுக்கு
உதவுேவன். 7 எப்பிராயீமின் ஜனங்கள் அளவுக்கு மீறி
மதுபானம் குடித்த வீரர்கைளப்ேபான்று மகிழ்ச்சியாக
இருப்பார்கள். அவர்களது குழந்ைதகளும் கூட
மகிழுவார்கள். அவர்கள் இதயம் கர்த்தருக்குள்
மகிழ்ச்சியைடயும்.

8 “நான் அவர்கைளப் பார்த்து பரிகசிப்ேபன். நான்
அவர்கள் அைனவைரயும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான்
உண்ைமயாக அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். அங்ேக
ஏராளமான ஜனங்கள் இருப்பார்கள். 9 ஆம், நான்
எனது ஜனங்கைள நாடுகள் முழுவதும்
சிதறடித்திருக்கிேறன். ஆனால் அத்ெதாைல
நாடுகளிலிருந்து அவர்கள் என்ைன
நிைனவுகூருவார்கள். அவர்களும் அவர்களது
பிள்ைளகளும் வாழுவார்கள். அவர்கள் திரும்ப
வருவார்கள். 10 நான் எகிப்திலிருந்தும்,
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அசீரியாவிலிருந்தும் அவர்கைள மீண்டும் அைழத்து
வருேவன். நான் அவர்கைள கீேலயாத் பகுதிக்கு
ெகாண்டு வருேவன். அவர்களுக்கு இடம் ேபாதாமல்
ேபாவதால், நான் அவர்கைள அருகிலுள்ள
லீபேனானிலும் வாழச் ெசய்ேவன். 11 ேதவன் முன்பு
அவர்கைள எகிப்திலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தேபாது இருந்ததுேபால் இருக்கும். அவர்
கடலின் அைலகைள அடிப்பார். கடல் பிளக்கும்,
ஜனங்கள் துன்பக்கடைல நடந்து கடப்பார்கள்.
கர்த்தர் நதியின் ஓைடகைள வறண்டு ேபாகச்
ெசய்வார். அவர் அசீரியாவின் கர்வத்ைதயும்,
எகிப்தின் அதிகாரத்ைதயும் அழிப்பார். 12 கர்த்தர்
தமது ஜனங்கைளப் பலமுள்ளவராகச் ெசய்வார்.
அவர்கள் அவருக்காக அவரது நாமத்தில்
வாழ்வார்கள்.” கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

ேதவன் மற்ற நாடுகைளத் தண்டிப்பார்

வீபேனாேன, உன் வாசைலத் திற.
அதனால் ெநருப்பு அதன் வழியாக வந்து

உன் ேகதுரு மரங்கைள எரிக்கும்.
2 ைசபிரஸ் மரங்கள் அழும். ஏெனன்றால் ேகதுரு
மரங்கள் விழுந்திருக்கும்.
அந்தப் பலமான மரங்கள் எடுத்துச் ெசல்லப்படும்.
பாஷானிலுள்ள ஓக் மரங்கள், ெவட்டப்பட்ட

காடுகளுக்காக கதறும்.
3 அழுதுெகாண்டிருக்கும் ேமய்ப்பர்கைளக் கவனி.
அவர்களின் ஆற்றல்மிக்க தைலவர்கள்

ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.
ெகர்ச்சித்துக்ெகாண்டிருக்கும் இளஞ்
சிங்கங்கைளக் கவனி.
அவற்றின் அடர்ந்த புதர்கள் ேயார்தான்

நதிக்கைரயில் இருந்தன. அைவ அழிந்துப்ேபாயின.
4 எனது ேதவனாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“ெகாைலச் ெசய்யப்படுவதற்குரிய ஆடுகைளப்
ெபாறுப்புடன் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 5

அவர்களின் தைலவர்கள் ெசாந்தக்காரர்கைளயும்,
வியாபாரிகைளயும்ேபால உள்ளனர்.
ெசாந்தக்காரர்கள் தமது ஆடுகைளக்
ெகால்கிறார்கள், ஆனால் தண்டிக்கப்படுவதில்ைல.
வியாபாரிகள் ஆட்டிைன விற்று, ‘கர்த்தைரத்
துதியுங்கள். நான் ெசல்வந்தன் ஆேனன்!’
என்பார்கள். ேமய்ப்பர்கள் தம் ஆடுகளுக்காக
வருத்தப்படுவதில்ைல. 6 நான் இந்நாட்டில் வாழ்கிற
ஜனங்களுக்காக வருத்தப்படுவதில்ைல.” கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்: “பார், நான்
ஒவ்ெவாருவைரயும் அவர்களது அயலகத்தாரும்,
ராஜாவும் அடக்கியாண்டு அவர்களது நாட்டிைன
அழிக்கும்படி விடுேவன். அப்ேபாது நான் அவர்கைளத்
தடுப்பதில்ைல!”

7 எனேவ, நான் ெகால்லப்படுவதற்குரிய அந்தப்
பரிதாபத்துக்குரிய ஆடுகைள ேமய்ப்ேபன். நான்
இரண்டு ேகால்கைள கண்ெடடுப்ேபன். ஒன்றிற்கு
அனுக்கிரகம் என்றும் இன்ெனான்றிற்கு ஒற்றுைம
என்றும் ேபரிடுேவன். பின்னர், நான் ஆடுகைள
ேமய்க்கத் ெதாடங்குேவன். 8 நான் ஒேர மாதத்தில்
மூன்று ேமய்ப்பர்கைளக் ெகான்றுப்ேபாட்ேடன். நான்
ஆடுகளின் ேமல் ேகாபமுற்ேறன். அைவ என்ைன
ெவறுக்க ெதாடங்கின. 9 பின்னர், “நான் உங்கைள
கவனியாமல் நிறுத்திவிடுேவன். நான் உங்கைள

இனிேமல் ேமய்ப்பதில்ைல. நான் அவற்றில் மரிக்க
விரும்புகிறவர்கைள மரிக்கட்டும் என்று விடுேவன்.
நான் அவற்றில் அழிய விரும்புகிறவர்கள் அழியட்டும்
என்று விடுேவன். மீதியானைவ ஒன்ைற ஒன்று
அழிக்கும்.” 10 பிறகு நான் அனுக்கிரகம் என்ற
ேகாைல எடுத்ேதன். நான் அதைன உைடத்ேதன்.
ேதவன் அைனத்து ஜனங்கேளாடும் ெசய்த
உடன்படிக்ைக உைடந்துேபானது என்பைதச்
காட்டேவ இதைனச் ெசய்ேதன். 11 அந்நாளில்
உடன்படிக்ைக முடிந்தது. எனக்காகக் காத்திருந்த
பரிதாபத்திற்குரிய ஆடுகள், இச்ெசய்தி
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது என்பைத அறிந்தன.

12 பிறகு நான் ெசான்ேனன், “நீங்கள் எனக்குக்
கூலி ெகாடுக்க விரும்பினால் ெகாடுங்கள்.
இல்லாவிட்டால் ேவண்டாம்.” எனேவ அவர்கள்
எனக்கு 30 ெவள்ளிக் காசுகைளக் ெகாடுத்தார்கள்.
13 பிறகு கர்த்தர் என்னிடம், “நான் இவ்வளேவ
மதிப்புள்ளவன் என்று அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள்.
எனேவ அத்ெதாைகைய ஆலயக் கருவூலத்தில் எறி”
என்றார். எனேவ நான் முப்பது ெவள்ளிகாசுகைள
எடுத்து கர்த்தருைடய ஆலயக் கருவூலத்தில்
எறிந்ேதன். 14 பின்னர் நான் ஒற்றுைம என்ற
ேகாைல, இரண்டு துண்டுகளாக உைடத்ேதன்.
யூதாவும், இஸ்ரேவலும் ெகாண்ட ஒற்றுைம
உைடந்தது என்று காட்டேவ இவ்வாறு ெசய்ேதன்.

15 பிறகு கர்த்தர் என்னிடம், “மதியற்ற
ேமய்ப்பெனாருவன் பயன்படுத்தும் ெபாருட்கைள
இப்ெபாழுது நீ எடுத்துக்ெகாள். 16 இது நான் இந்த
நாட்டுக்குப் புதிய ேமய்ப்பைன ஏற்படுத்துேவன்
என்பைதக் காட்டும். ஆனால் இந்த இைளஞனால்
இழந்துப்ேபான ஆடுகைளப் ேபணிக்காக்க
இயலாது. அவனால் காயப்பட்ட ஆடுகைளக்
குணப்படுத்தவும் முடியாது. அவனால்
ெமலிந்தவற்றுக்கு ஊட்ட முடியாது. அவன்
ெகாழுத்தவற்ைற முழுைமயாக உண்பான். அவற்றின்
குளம்புகள் மட்டுேம மீதியாகும்” என்றார்.

17 ஓ! எனது பயனற்ற ேமய்ப்பேன,
நீ என் மந்ைதையக் ைகவிட்டாய்.
அவைனத் தண்டித்துவிடு.
அவனது வலது கண்ைணயும், ைகையயும் வாளால்

ெவட்டு.
அவனது வலது ைக பயனற்றுப்ேபாகும்.
அவனது வலது கண் குருடாகும்.

யூதாைவச் சுற்றியுள்ள நாடுகைளப் பற்றிய
தரிசனங்கள்

இஸ்ரேவைலப்பற்றி கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த துக்கச் ெசய்தி. கர்த்தர்
வானத்ைதயும், பூமிையயும் பைடத்தார்.

அவர் மனிதனின் ஆவிைய அவனுக்குள் ைவத்தார்.
கர்த்தர், 2 “பார், நான் சுற்றியுள்ள நாடுகளுக்கு
எருசேலைம நச்சு கிண்ணமாகச் ெசய்ேவன்.
நாடுகள் வந்து அந்நகரத்ைதத் தாக்கும். யூதா
முழுவதும் வைலக்குள் அகப்படும். 3 ஆனால் நான்
எருசேலைமக் கனமான பாைறயாக்குேவன்.
அதைனத் எடுக்க முயல்பவன் சிைதக்கப்படுவான்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ சிைதக்கப்பட்டு
சிதறடிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், பூமியிலுள்ள
அைனத்து நாடுகளும் எருசேலமிற்கு எதிராகச்
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சண்ைடயிடக் கூடுவார்கள். 4 ஆனால் அந்ேநரத்தில்
நான் குதிைரகைளயும், அதன் ேமல் வீரர்கைளயும்
மயக்கமுறச் ெசய்ேவன். நான் பைகவர்களின்
குதிைரகைளயும், குதிைர வீரர்கைளயும் பயத்தினால்
ேபதலிக்கச் ெசய்ேவன். ஆனால் என் கண்கள்
திறக்கும். நான் யூதாவின் குடும்பத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். 5 யூதாவில் உள்ள
குடும்பத் தைலவர்கள் ஜனங்கைள
உற்சாகப்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ உங்களது ேதவன். அவர்
நம்ைம பலமுள்ளவர்களாக்குகிறார்’ என்றார்கள். 6

அந்ேநரத்தில், நான் யூதாவிலுள்ள குடும்பத்
தைலவர்கைள காட்டில் எரியும் ெநருப்பாக்குேவன்.
அவர்கள் தம் பைகவைர ைவக்ேகாைல எரிக்கும்
ெநருப்புப்ேபால அழிப்பார்கள். அவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றியுள்ள பைகவர்கைள எல்லாம் அழிப்பார்கள்.
எருசேலம் ஜனங்கள் திரும்பவும் தம் இடமாகிய
எருசேலமில் ஓய்ந்திருந்து குடியிருப்பார்கள்”
என்றார்.

7 கர்த்தர் முதலில் யூதா ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். எனேவ, எருசேலம் ஜனங்கள்
அதிகமாகத் தற்ெபருைம ெகாள்ள முடியாது.
எருசேலமிலுள்ள தாவீதின் குடும்பமும், மற்ற
ஜனங்களும் யூதாவின் ஜனங்கைளவிடத் தம்ைமப்
ெபரியவர்களாகப் புகழ்ந்துக்ெகாள்ள முடியாது. 8

ஆனால், கர்த்தர் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கைளக்
காப்பார். அங்குள்ள தள்ளாடுகின்ற மனிதனும் கூடத்
தாவீைதப்ேபான்று ெபரும் வீரனாவான். தாவீதின்
குடும்பத்திலுள்ள ஜனங்கள் இரதங்கைளப்
ேபான்றும், ஜனங்கைள வழிநடத்தும் கர்த்தருைடய
ெசாந்தத் தூதர்கைளப் ேபான்றும் இருப்பார்கள்.

9 கர்த்தர் கூறுகிறார்: “அந்ேநரத்தில்,
எருசேலமிற்கு எதிராகப் ேபாரிட வரும் நாடுகைள
நான் அழிப்ேபன். 10 நான் எருசேலமில் உள்ள
தாவீதின் குடும்பத்தாைரயும் மற்ற ஜனங்கைளயும்
கருைணயின் ஆவியாலும், இரக்கத்தின் ஆவியாலும்
நிரப்புேவன். அவர்கள் தாங்கள் குத்தின ஒருவரான
என்ைனப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் மிகவும் துக்கமாக
இருப்பார்கள். அவர்கள், ஒருவன் தன் ஒேர
குமாரனின் மரணத்துக்காக அழுகிறவைனப்
ேபான்றும், ஒருவன் தன் மூத்த குமாரனின்
மரணத்துக்காக அழுகிறவைனப் ேபான்றும் துக்கம்
ெகாள்வார்கள். 11 எருசேலமில்
ெபருந்துக்கத்துக்கும், அழுைகக்கும் உரியகாலம்
இருக்கும். இது ெமகிேதான் பட்டணத்து
பள்ளத்தாக்கின் ஊராகிய ஆதாத் ரிம்ேமானின்
புலம்பைலப் ேபான்றிருக்கும். 12 அங்குள்ள
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தினரும் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். தாவீதின் குடும்பத்திலுள்ள ஆடவர்கள்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். அவர்களின்
மைனவியரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள்.
நாத்தானின் குடும்பத்திலுள்ள ஆண்கள்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். அவர்களின்
மைனவியரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். சீேமயின்
குடும்பத்து ஆண்களும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள்.
அவர் மைனவியரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். 13

ேலவியின் குடும்பத்திலுள்ள ஆண்கள் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர்களின் மைனவியரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். சிமிேயான்
குடும்பத்திலுள்ள ஆண்களும், அவர்களின்

மைனவியரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். 14

அங்குள்ள மற்ற ேகாத்திரங்களிலும் இது ேபால்
நிகழும். ஆண்களும் ெபண்களும் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள்.”

ஆனால் அந்ேநரத்தில், தாவீதின்
குடும்பத்தாருக்கும், எருசேலமின்
குடிமக்களுக்கும் ஒரு புதிய நீரூற்று

திறக்கப்படும். அந்த ஊற்று அவர்களின் பாவத்ைதக்
கழுவி அந்த ஜனங்கைளச் சுத்தப்படுத்தும்.

இனி கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கமாட்டார்கள்
2 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“அந்ேநரத்தில் நான் பூமியிலுள்ள அைனத்து
விக்கிரகங்கைளயும் நீக்குேவன். ஜனங்கள் அவற்றின்
ெபயர்கைளக் கூட நிைனவில்
ைவத்திருக்கமாட்டார்கள். நான் பூமியிலிருந்து
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகைளயும், சுத்தமற்ற
ஆவிகைளயும் நீக்குேவன். 3 ஒருவன் ெதாடர்ந்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னால் பின்னர் அவன்
தண்டிக்கப்படுவான். அவன் ெபற்ேறார்கள் அவனது
ெசாந்த தாயும் தந்ைதயும் அவனிடம், ‘நீ கர்த்தர்
நாமத்தால் ெபாய் ெசான்னாய். எனேவ நீ மரிக்க
ேவண்டும்!’ என்று ெசால்வார்கள். அவனது ெசாந்த
தாயும் தந்ைதயும் அவைனத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னதற்காகக் குத்திக்ெகால்வார்கள். 4

அந்ேநரத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் தமது
தரிசனங்களுக்காவும், தீர்க்கதரிசனங்களுக்காகவும்
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தாம் தீர்க்கதரிசிகள்
என்பைதக் காட்டும் முரட்டு ஆைடைய
அணியமாட்டார்கள். கள்ளத் தீர்க்கதரிசனங்களால்
ஜனங்கைள ஏமாற்றுவதற்கு அவர்கள்
அவ்வாைடகைள அணிவதில்ைல. 5 அந்த ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்: ‘நான் தீர்க்கதரிசி அல்ல. நான் ஒரு
விவசாயி. நான் குழந்ைதப் பருவத்திலிருந்ேத
விவசாய ேவைலையச் ெசய்து வருகிேறன்.’ 6

ஆனால் மற்ற ஜனங்கேளா, ‘உங்கள் ைககளில் ஏன்
இந்த காயங்கள்?’ என்று ேகட்பர். அவேனா, ‘நான்
என் நண்பனின் வீட்டில் அடிக்கப்பட்ேடன்’” என்பான்.

7 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“வாேள, ேமய்ப்பைனத் தாக்கு. என் நண்பைனத்
தாக்கும் ேமய்ப்பைனத் தாக்கு. அந்த மந்ைத ஓடிச்
ெசல்லும். நான் அந்தச் சிறியவர்கைளயும்
தண்டிப்ேபன். 8 இந்த நாட்டிலுள்ள மூன்றில்
இரண்டு பங்கு ஜனங்கள் காயப்பட்டு மரிப்பார்கள்.
ஆனால் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் பிைழப்பார்கள். 9

பின்னர் நான் மீதியானவர்கைளச் ேசாதிப்ேபன்.
நான் அவர்களுக்கு அேநக துன்பங்கைளக்
ெகாடுப்ேபன். அத்துன்பங்கள் ெவள்ளிையச்
சுத்தமான ெவள்ளி என்று நிரூபிக்கும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றிருக்கும். ஒருவன் தங்கத்ைதச் ேசாதிப்பது
ேபால நான் அவர்கைளச் ேசாதிப்ேபன். பின்னர்,
அவர்கள் என்ைன உதவிக்காக ேவண்டுவார்கள்.
நான் அவர்களுக்குப் பதிலுைரப்ேபன். நான், ‘நீங்கள்
எனது ஜனங்கள்’ என்ேபன். அவர்கள், ‘கர்த்தர்
எங்கள் ேதவன்’” என்பார்கள்.

நியாயத்தீர்ப்பு நாள்

பார், கர்த்தருக்கு நியாயந்தீர்க்க சிறப்பான
நாள் இருக்கிறது. நீங்கள் அள்ளி வந்த
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ெசல்வங்கள் உங்கள் நகரில் பங்கிடப்படும். 2 நான்
எல்லா ேதசங்கைளயும் எருசேலமிற்கு எதிராகப்
ேபாரிட கூட்டுேவன். அவர்கள் நகைரக் ைகப்பற்றி
வீடுகைள அழிப்பார்கள். ெபண்கள்
கற்பழிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்களின் பாதிேபர்
ைகதிகளாக ெகாண்டுப் ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால்
மீதியுள்ளவர்கள், நகருக்கு ெவளிேய ெகாண்டு
ெசல்லப்படமாட்டார்கள். 3 பின்னர் கர்த்தர்
அந்நாடுகேளாடு ேபாரிடச் ெசய்வார். இது
உண்ைமயான ேபாராக இருக்கும். 4 அந்ேநரத்தில்,
அவர் எருேசேலமிற்கு கிழக்ேக உள்ள ஒலிவ
மைலேமல் நிற்பார். ஒலிவமைல பிளக்கும். அதன்
ஒரு பகுதி வடக்குக்கும் மற்ெறாரு பகுதி ெதற்கிற்கும்
நகரும். ஒரு ஆழமான பள்ளத்தாக்கு கிழக்கிலிருந்து
ேமற்காக திறந்துக்ெகாள்ளும். 5 அம்மைலப்
பள்ளத்தாக்கு உங்கைள ெநருங்க, ெநருங்க நீங்கள்
தப்பி ஓட முயல்வீர்கள். நீங்கள் யூதாவின்
ராஜாவாகிய உசியாவின் ஆட்சிக் காலத்தில்
ஏற்பட்ட பூகம்பத்திற்குப் பயந்து ஓடியதுேபான்று
ஓடுவீர்கள். ஆனால் எனது ேதவனாகிய கர்த்தர்
வருவார். அவேராடு அவரது பரிசுத்தமானவர்களும்
வருவார்கள்.

6 அது மிகவும் விேசஷமான நாளாக இருக்கும்.
அங்கு ெவளிச்சமும், குளிரும், மப்பும் இருக்கிறது.
கர்த்தர் மட்டுேம அந்த நாைள அறிவார். ஆனால்
அங்ேக இரேவா, பகேலா இருக்காது. பின்னர்,
வழக்கமாக இருள் வரும் ேநரத்தில் இன்னும்
ெவளிச்சம் இருக்கும். 8 அந்ேநரத்தில்,
எருசேலமிலிருந்து ெதாடர்ந்து தண்ணீர் பாயும்.
அந்த தண்ணீேராைட இரண்டாகப் பிரிந்து ஒன்று
கிழக்காகவும், இன்ெனான்று ேமற்ேக மத்தியதைரக்
கடலுக்கும் பாயும். இது ஆண்டு முழுவதும் ேகாைடக்
காலத்திலும், மைழகாலத்திலும்
பாய்ந்துெகாண்டிருக்கும் 9 அந்ேநரத்தில் உலகம்
முழுவதற்கும் கர்த்தேர ராஜாவாக இருப்பார்.
கர்த்தர் ஒருவேர, அவரது நாமம் ஒன்ேற. 10

அந்ேநரத்தில், எருசேலைமச் சுற்றியுள்ள பகுதி
முழுவதும் அரபா பாைலவனமாக காலியாக
இருக்கும். நாடானது ேகபா ெதாடங்கி
எருசேலமிற்கு ெதற்ேகயுள்ள ரிம்ேமான் வைரக்கும்
பாைலவனமாகும். ஆனால் எருசேலம் நகரம்
முழுவதும் மீண்டும் கட்டப்படும். ெபன்யமீன் வாசல்
ெதாடங்கி முதல்வாசல் (மூைல வாசல்) வைரக்கும்
அனாெனேயல் ேகாபுரம் ெதாடங்கி ராஜாவின்
திராட்ைச ஆைலகள் வைர குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும்.
11 ஜனங்கள் அங்ேக வாழப்ேபாவார்கள். இனி ேமல்
அவர்கைள எந்தப் பைகவரும் அழிக்க
வரமாட்டார்கள். எருசேலம் பாதுகாப்பாக
இருக்கும்.

12 ஆனால் எருசேலமிற்கு எதிராக ேபாரிட்ட
நாடுகைள கர்த்தர் தண்டிப்பார். அவர்களுக்குப்

பயங்கரமான ேநாய் ஏற்பட காரணமாக இருப்பார்.
அங்கு ஜனங்கள் இன்னும்
நின்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவர்களின் ேதால்
அழுகும். அவர்களின் கண்கள் இைமக்குள்ளும்
நாக்குகள் வாய்க்குள்ளும் அழுகிப் ேபாகும். 13

அந்தப் பயங்கரமான ேநாய் எதிரியின் கூடாரத்தில்
இருக்கும். அவர்களின் குதிைரகள் ேகாேவறு
கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், கழுைதகள் எல்லாம்
அந்ேநாயால் பீடிக்கப்படும்.
அந்ேநரத்தில், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
உண்ைமயில் பயப்படுவார்கள். அவர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் பிடித்து பற்றிக்ெகாண்டு
சண்ைடயிடுவார்கள். யூதாவின் ஜனங்கள்
எருசேலமில் ேபாரிடுவார்கள். ஆனால், அவர்கள்
நகரத்ைதச் சுற்றியுள்ள நாடுகளிலிருந்து
ெசல்வத்ைதப் ெபறுவார்கள். அவர்கள் மிகுதியாக
ெபான், ெவள்ளி, ஆைட ஆகியவற்ைறப்
ெபறுவார்கள். 16 எருசேலமில் ேபாரிட வந்த
ஜனங்களில் சிலர் பிைழப்பார்கள். ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் அவர்கள் ராஜாவாகிய சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தைர ெதாழுதிட வருவார்கள். அவர்கள்
அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைகைய ெகாண்டாட
வருவார்கள். 17 பூமியிலுள்ள எந்த ஒரு
குடும்பத்திலுள்ள ஜனங்களும் ராஜாைவ, சர்வ
வல்ைமயுள்ள கர்த்தைர ெதாழுதிட எருசேலம்
ெசல்லாமல் இருந்தால், பிறகு கர்த்தர் அவர்கள்
மைழ ெபறாமல் ேபாகும்படிச் ெசய்வார். 18

எகிப்திலுள்ள குடும்பத்தார்கள் எவரும் அைடக்கல
கூடார பண்டிைக ெகாண்டாட வராமல் ேபானால்,
பின்னர் கர்த்தர் பைகவரது நாடுகளுக்குக் ெகாடுத்த
ேநாைய அவர்கள் ெபறும்படிச் ெசய்வார். 19 அது
தான் எகிப்துக்கான தண்டைனயாக இருக்கும்.
அைடக்கல கூடார பண்டிைகையக் ெகாண்டாட
வராத மற்ற நாடுகளுக்கும் இதுதான் தண்டைன.

20 அந்ேநரத்தில், அைனத்தும் ேதவனுக்கு
உரியதாகும். குதிைரகளின் மணிகளில் கூட
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று
ெபாறிக்கப்பட்டிருக்கும். கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் அைனத்து பாைனகளும்
பலிபீடத்திற்கு முன்பாக இருக்கும் பாத்திரங்கைளப்
ேபான்று முக்கியமானதாக இருக்கும். 21

உண்ைமயில், யூதாவிலும் எருசேலமிலுமுள்ள
ஒவ்ெவாரு பாைனக்கும் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தருக்கு “பரிசுத்தம்” என்ற முத்திைரயிருக்கும்.
கர்த்தருக்கு தகன பலிகைள ெசலுத்தும்
ஒவ்ெவாருவரும் வந்து அவற்றில் சைமத்து உண்ண
முடியும்.
அந்ேநரத்தில், அங்கு வியாபாரிகள் எவரும் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்தில்
ெபாருட்கைள விற்கவும் வாங்கவும்மாட்டார்கள்.
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1

மல்கியா

ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்தி. இது
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ஒரு ெசய்தி.
மல்கியா இச்ெசய்திைய இஸ்ரேவலுக்குக்

ெகாடுத்தார்.

ேதவன் இஸ்ரேவைல ேநசிக்கிறார்
2 கர்த்தர், “ஜனங்கேள, நான் உங்கைள
ேநசிக்கிேறன்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நீர் எங்கைள ேநசிப்பைத எது
காட்டும்?” என்று ேகட்டீர்கள்.
கர்த்தர், “ஏசா, யாக்ேகாபின் சேகாதரன். சரியா?
ஆனால் நான் யாக்ேகாைபத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 3

நான் ஏசாைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல, நான்
ஏசாவின் மைல நாட்ைட அழித்ேதன். ஏசாவின் நாடு
அழிக்கப்பட்டது. இப்ெபாழுது அங்ேக காட்டு
நாய்கள் மட்டுேம வாழ்கின்றன” என்றார்.

4 ஏேதாமின் ஜனங்கள், “நாங்கள்
அழிக்கப்பட்ேடாம். ஆனால் நாங்கள் திரும்பிப்ேபாய்
மீண்டும் எங்கள் நகரங்கைளக் கட்டுேவாம்” என்று
ெசால்லலாம்.
ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:

“அவர்கள் மீண்டும் அந்நகரங்கைளக் கட்டினால்
பிறகு நான் மீண்டும் அைவகைள அழிப்ேபன்!” எனேவ
ஜனங்கள் ஏேதாைம ஒரு ேகட்டின் நாடு
என்கின்றனர். கர்த்தர் என்ெறன்றும் ெவறுக்கும் ஒரு
ேதசம்.

5 ஜனங்களாகிய நீங்கள் இவற்ைறப் பார்த்து
நீங்கள், “கர்த்தர் ெபரியவர், இஸ்ரேவலுக்கு
ெவளியிலும் ெபரியவர்” என்றீர்கள்.

ஜனங்கள் ேதவைன மதிப்பதில்ைல
6 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “பிள்ைளகள் தமது
ெபற்ேறாைர மதிப்பார்கள். ேவைலக்காரர்கள் தம்
எஜமானைர மதிப்பார்கள். நான் உனது தந்ைத. நீ
ஏன் என்ைன மதிப்பதில்ைல? நான் உனது
ஆண்டவர். நீ ஏன் எனக்கு மரியாைத தருவதில்ைல?
ஆசாரியர்களாகிய நீங்கள் என் ெபயைர
மதிப்பதில்ைல” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நாங்கள் உமது ெபயருக்கு
மரியாைத தரவில்ைல என்று எச்ெசயல் மூலம்
கூறுகின்றீர்?” எனக் ேகட்கிறீர்கள்.

7 கர்த்தர், “நீங்கள் எனது பலிபீடத்திற்கு
சுத்தமற்ற அப்பத்ைதக் ெகாண்டு வருகிறீர்கள்”
என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “அந்த அப்பத்ைதச்
சுத்தமற்றதாகச் ெசய்கிறது எது?” என்று
ேகட்கிறீர்கள்.
கர்த்தர், “நீங்கள் எனது ேமைஜக்கு (பலிபீடம்)
மரியாைத காட்டுவதில்ைல. 8 நீங்கள் குருட்டு

விலங்குகைளப் பலியாக ெகாண்டு வருகிறீர்கள். அது
தவறு. நீங்கள் ேநாயுற்றதும் ெநாண்டியானதுமான
விலங்குகைள பலியாக ெகாண்டுவருகிறீர்கள். அது
தவறு. அந்ேநாயுற்ற விங்குகைள உங்கள்
ஆளுநருக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க முயலுங்கள்.
அவன் ேநாயுற்ற விலங்குகைள அன்பளிப்பாக
ஏற்றுக்ெகாள்வானா? இல்ைல. அவன் அந்த
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்”
என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

9 “ஆசாரியர்கேள, நீங்கள் எங்களிடம் நல்லவராக
இருக்கும்படி கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள். ஆனால் அவர்
நீங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார். இது
எல்லாம் உங்களுைடய தவறு” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

10 “உறுதியாக, ஆசாரியர்களுள் சிலர் ஆலய
கதவுகைள அைடத்து சரியாக ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்த முடியும். நான் உங்களிடம் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கமாட்ேடன். நான் உங்கள் அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

11 “உலைகச் சுற்றிலும் உள்ள ஜனங்கள் எனது
நாமத்ைத மதிக்கிறார்கள். உலைகச் சுற்றிலும்
உள்ள ஜனங்கள் எனக்கு நல்ல அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் எனக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள அன்பளிப்பாக எரிக்கிறார்கள்.
ஏெனன்றால் எனது நாமம் அந்த ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் மிக முக்கியமானது” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.

12 “ஆனால் நீங்கள் என் நாமத்ைத மதிப்பதில்ைல.
கர்த்தருைடய ேமைச (பலிபீடம்) சுத்தமற்றதாக
உள்ளது என்று நீங்கள் ெசால்கிறீர்கள். 13 நீங்கள்
அந்த ேமைசயில் உள்ள உணைவ விரும்புவதில்ைல.
நீங்கள் அந்த உணைவ நுகர்ந்து பார்த்து அதைன
உண்ண மறுப்பீர்கள். அது ெகட்டது என்று நீங்கள்
கூறுகிறீர்கள். ஆனால் அது உண்ைம இல்ைல. பிறகு
நீங்கள் ேநாயுள்ளதும், ெநாண்டியானதும்,
களவாடப்பட்டதுமான மிருகங்கைள என்னிடம்
ெகாண்டு வருகிறீர்கள். நீங்கள் எனக்கு ேநாயுற்ற
விலங்குகைளப் பலியாகக் ெகாடுக்க முயல்கிறீர்கள்.
நான் உங்களிடமிருந்து அந்ேநாயுற்ற விலங்குகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன். 14 சில ஜனங்கள் நல்ல
ஆண் மிருகங்கைள ைவத்திருப்பார்கள். அவர்களால்
அவற்ைற பலியாக ெகாடுக்கமுடியும். ஆனால்
அவர்கள் அந்நல்ல மிருகங்கைள எனக்குப் பலியாக
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். சிலர் எனக்கு நல்ல
மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள்
அந்த ஆேராக்கியமான மிருகங்கைள எனக்குத்
தருவதாக வாக்குறுதியளிப்பார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ரகசியமாக அந்நல்ல மிருகங்கைள
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மாற்றிவிட்டு எனக்கு ேநாயுற்ற மிருகங்கைளத்
தருவார்கள். அந்த ஜனங்களுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும். நாேன ேபரரசன். நீங்கள் என்ைன மதிக்க
ேவண்டும். உலகம் முழுவதுமுள்ள ஜனங்கள் என்ைன
மதிக்கின்றனர்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

ஆசாரியர்களுக்கான விதிகள்

“ஆசாரியர்கேள, இந்த விதி
உங்களுக்குரியது. என்ைனக் கவனியுங்கள்!
நான் ெசால்கின்ற வற்றில் கவனம்

ெசலுத்துங்கள்! எனது ேபைரக் கனம்பண்ணுங்கள்.
2 நீங்கள் என் நாமத்ைத மதிக்காவிட்டால் பிறகு
உங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும். நீங்கள் ஆசீர்வாதம்
ெசால்வீர்கள். ஆனால் அைவ சாபங்களாகும். நான்
உங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும்படிச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் என் நாமத்திற்கு மரியாைத
ெசய்யவில்ைல!” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

3 “பாருங்கள். நான் உங்கள் சந்ததிகைளத்
தண்டிப்ேபன். விடுமுைறயில் உங்கள் ஆசாரியர்கள்
எனக்குப் பலி ெகாடுக்கிறார்கள். நீங்கள் மரித்த
மிருகங்களின் சாணத்ைதயும் மற்ற பகுதிகைளயும்
எடுத்து ெவளிேய எறிகிறீர்கள். நான் அந்தச்
சாணத்ைத உங்கள் முகத்தில் இைறப்ேபன். நீங்கள்
அதேனாடு ெவளிேய எறியப்படுவீர்கள். 4 பின்னர்
நான் ஏன் இந்தக் கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதன்
என்பைதக் கற்றுக் ெகாள்வாய். நான் இவற்ைற
உனக்குச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.
ேலவிேயாடு நான் ெகாண்ட எனது உடன்படிக்ைகத்
ெதாடரும்” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

5 கர்த்தர், “நான் அந்த உடன்படிக்ைகைய
ேலவிேயாடு ெசய்ேதன். நான் அவனுக்கு
வாழ்ைவயும், சமாதானத்ைதயும் ெகாடுப்பதாக
வாக்குறுதியளித்ேதன். நான் அவனுக்கு அவற்ைறக்
ெகாடுத்ேதன். ேலவி என்ைன மதித்தான். அவன்
எனது நாமத்திற்கு மரியாைதச் ெசலுத்தினான். 6

ேலவி சத்திய ேவதத்ைதப் ேபாதித்தான். அவன்
ெபாய்யானவற்ைற ேபாதிக்கவில்ைல. ேலவி
ேநர்ைமயானவன். அவன் சமாதானத்ைத
ேநசித்தான். ேலவி என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்தான்.
அேநகர் தங்கள் பாவ வழிகைள விட்டுவிலகச்
ெசய்தான். அவர்கைளக் காப்பாற்றினான். 7 ஒரு
ஆசாரியன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைள
கற்றிருக்கேவண்டும். ஜனங்கள் ஆசாரியனிடம்
ெசன்று ேதவனுைடய ேபாதைனகைள
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ஒரு ஆசாரியன்
ேதவனுைடய தூதுவனாக ஜனங்களுக்கு இருக்க
ேவண்டும்” என்றார்.

8 கர்த்தர், “ஆசாரியர்களாகிய நீங்கள் என்ைனப்
பின்பற்றுவைத நிறுத்தினீர்கள். நீங்கள் பலர் தவறு
ெசய்வதற்காக ேபாதைனகைளப்
பயன்படுத்தினீர்கள். நீங்கள் ேவவிேயாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய அழித்தீர்கள்” என்றார். சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார். 9

“நீங்கள் நான் ெசான்ன வழியில் வாழவில்ைல.
நீங்கள் என் ேபாதைனகைள ஜனங்களுக்குப்
ேபாதிக்ைகயில் பட்சபாதம் காண்பித்தீர்கள். எனேவ

நான் உங்கைள முக்கியமற்றவர்களாகச் ெசய்ேவன்.
ஜனங்கள் உங்களுக்கு மரியாைத
ெசலுத்தமாட்டார்கள்.”

யூதா ேதவனுக்கு உண்ைமயாக இல்ைல
10 நாங்கள் அைனவரும் ஒேர தந்ைதைய (ேதவன்)
உைடயவர்கள். அேத ேதவன் எங்கள்
ஒவ்ெவாருவைரயும் பைடத்தார். எனேவ ஜனங்கள்
தமது சேகாதரர்கைள எதற்கு ஏமாற்ற ேவண்டும்?
அந்த ஜனங்கள் தம் உடன்படிக்ைகைய
மதிக்கவில்ைல என்பைத காட்டுகிறார்கள். அவர்கள்
நமது முற்பிதாக்கள் ேதவேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய மதிக்கவில்ைல. 11 யூதாவின்
ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கைள ஏமாற்றினார்கள்.
எருசேலமிலும் இஸ்ரேவலிலும் உள்ள ஜனங்கள்
பயங்கரமான காரியங்கைளச் ெசய்தனர்.
யூதாவிலுள்ள ஜனங்கள் கத்தருைடய பரிசுத்தமான
ஆலயத்ைத மதிக்கவில்ைல. ேதவன் அந்த இடத்ைத
ேநசிக்கிறார். யூதாவின் ஜனங்கள் அயல் நாட்டு
ேதவைதகைள ெதாழுதிடத் ெதாடங்கினார்கள். 12

கர்த்தர் யூதாவின் குடும்பத்திலிருந்து அந்த
ஜனங்கைள நீக்குவார். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவரலாம். ஆனால் அது
உதவாது. 13 நீங்கள் அழமுடியும். கர்த்தருைடய
பலிபீடத்ைத கண்ணீரால் மூட முடியும். ஆனால்
கர்த்தர் உங்கள் அன்பளிப்புகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். கர்த்தர் நீங்கள் ெகாண்டு
வருகிற ெபாருட்களால் திருப்தி அைடயமாட்டார்.

14 நீங்கள், “கர்த்தரால் எங்கள் காணிக்ைககள்
ஏன் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படவில்ைல?” என்று
ேகட்கிறீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் ெசய்த
தீைமகைளக் கர்த்தர் பார்த்தார். அவர் உங்களுக்கு
எதிரான சாட்சி. நீங்கள் உங்கள் மைனவியைர
ஏமாற்றியைத அவர் பார்த்தார். நீ இளைமயாய்
இருக்கும்ேபாேத அப்ெபண்ைண
மணந்துெகாண்டிருக்கிறாய். அவள் உனது ெபண்
சிேநகிதியாய் இருந்தாள். பிறகு நீங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டீர்கள். அவள் உனது
மைனயியானாள். ஆனால் நீ அவைள ஏமாற்றினாய்.
15 ேதவன் கணவர்களும் மைனவிகளும் ஒேர
உடலாகவும் ஒேர ஆவியாகவும் இருக்க
ேவண்டுெமன விரும்பினர். ஏன்? அதனால்தான்
அவர்கள் பரிசுத்தமான குழந்ைதகைளப்
ெபறமுடியும். எனேவ அந்த ஆவிக்குரிய கூடி
வருதைல பாதுகாத்துக்ெகாள். உன் மைனவிைய நீ
ஏமாற்றாேத. அவள் உனது இளைமகாலம்
முதற்ெகாண்ேட உன் மைனவியாக இருக்கிறாள்.

16 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தர், “நான்
விவாகரத்ைத ெவறுக்கிேறன். நான் ஆண்கள்
ெசய்யும் ெகாடூரங்கைள ெவறுக்கிேறன். எனேவ உன்
ஆவிக்குரிய கூடிவருதைல காப்பாற்று. உன்
மைனவிைய ஏமாற்றாேத” என்று கூறுகிறார்.

நியாயத்தீர்ப்புக்கான சிறப்பான காலம்
17 நீ தவறானவற்ைறக் கற்றுத் தந்திருக்கிறாய்.
அத்தவறான ேபாதைனகள் கர்த்தைர மிகவும்
துக்கமைடயச் ெசய்தன. தீயவற்ைறச் ெசய்யும்
ஜனங்கைள ேதவன் விரும்புகிறார் என்று
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ெசான்னீர்கள். அந்த ஜனங்கள் நல்லவர்கள் என்று
ேதவன் நிைனப்பதாய் ெசான்னீர்கள். தீயவற்ைறச்
ெசய்யும் ஜனங்கைள ேதவன் தண்டிக்கமாட்டார்
என்று ெசான்னீர்கள்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் என் தூதைன அனுப்பிக்
ெகாண்டிருக்கிேறன். அவர் எனக்காகப்

பாைதைய ஆயத்தம் ெசய்வார். திடீெரன்று அவர்
தமது ஆலயத்துக்கு வருவார். அவேர நீங்கள்
எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிற ஆண்டவர். அவேர
நீங்கள் விரும்பும் புதிய உடன்படிக்ைகக்கான தூதர்.
உண்ைமயில் அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

2 “எவெனாருவனும் அந்த ேநரத்திற்காக தயார்
ெசய்யமுடியாது. அவர் வரும்ேபாது எவெராருவரும்
அவருக்கு எதிேர நிற்க முடியாது. அவர் எரியும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றவர். அவர் ஜனங்கள்
ெபாருட்கைளச் சுத்தப்படுத்திட பயன்படுத்தும்
சவுக்காரம் ேபான்றவர். 3 அவர் ேலவியர்கைளச்
சுத்தமாக்குவார். அவர் ெநருப்பினால் ெவள்ளிையச்
சுத்தமாக்குவதுேபான்று அவர்கைளச்
சுத்தமாக்குவார். அவர் அவர்கைள சுத்தமான
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் ேபான்று ெசய்வார்.
பிறகு அவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
சரியான வழியில் ெசய்வார்கள். 4 பிறகு கர்த்தர்
யூதாவிலும் எருசேலமிலும் இருந்து வருகிற
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்வர். இது கடந்த
காலத்தில் உள்ளது ேபால் இருக்கும். இது ெவகு
காலத்திற்கு முன்னால் உள்ளைதப் ேபான்றிருக்கும்.
5 பிறகு நான் உங்களிடம் வருேவன். நான்
சரியானவற்ைறச் ெசய்ேவன். நான் ஜனங்கள் ெசய்த
தீைமகைள குறித்து ெசால்லுகிறவர் ேபான்று
இருப்ேபன். சிலர் தீய மந்திரங்கைளச்
ெசய்கிறார்கள். சிலர் விபச்சாரப் பாவத்ைதச்
ெசய்கிறார்கள். சிலர் ெபாய்யான வாக்குறுதிகைளச்
ெசய்கின்றனர். சிலர் தமது ேவைலக்காரர்கைள
ஏமாற்றுகின்றனர். அவர்கள் தாம்
வாக்குறுதியளித்ததுேபான்று பணம்
ெகாடுப்பதில்ைல. ஜனங்கள் விதைவகளுக்கும்,
அநாைதகளுக்கும் உதவுவதில்ைல. ஜனங்கள்
பரேதசிகளுக்கு உதவுவதில்ைல. ஜனங்கள் என்ைன
மதிப்பதில்ைல!” சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

ேதவனிடமிருந்து திருடுவது
6 “நாேன கர்த்தர். நான் மாறமாட்ேடன். நீங்கள்
யாக்ேகாபுவின் குழந்ைதகள். நீங்கள் முழுைமயாக
அழிக்கப்படவில்ைல. 7 ஆனால் நீங்கள் எனது
சட்டங்களுக்கு அடிபணியவில்ைல. உங்கள்
முற்பிதாக்களும் கூட என்ைனப் பின்பற்றுவைத
விட்டுவிட்டார்கள். என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்.
நானும் உங்களிடம் திரும்பி வருேவன்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைற ெசான்னார்.
நீங்கள், “நாங்கள் எவ்வாறு திரும்பி வருவது?”
என்று ேகட்கிறீர்கள்.

8 “ேதவனிடமிருந்து திருடுவைத நிறுத்துங்கள்.
ஜனங்கள் ேதவனிடமிருந்து திருடக்கூடாது. ஆனால்
நீங்கள் என்னிடமிருந்து திருடினீர்கள்!”

நீங்கள், “நாங்கள் உம்மிடமிருந்து எைதத்
திருடிேனாம்?” என்று ேகட்கிறீர்கள்.

“நீங்கள் உங்களது ெபாருட்களில் பத்தில் ஒரு
பங்ைக எனக்குக் ெகாடுத்திருக்க ேவண்டும். நீங்கள்
எனக்குச் சிறப்பான காணிக்ைககைளயும்
ெகாடுத்திருக்க ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் அவற்ைற
எனக்குக் ெகாடுக்கவில்ைல. 9 இந்த வழியில்
உங்கள் நாடு முழுவதும் என்னிடமிருந்து
திருடினீர்கள். எனேவ உங்களுக்குத் தீயைவ
ஏற்படுகிறது.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்.

10 சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“இந்தச் ேசாதைனைய முயற்சிச் ெசய்து பார்.
உன்னிடமுள்ளவற்றில் பத்தில் ஒரு பங்ைக என்னிடம்
ெகாண்டு வா. அவற்ைறக் கருவூலத்தில் ேபாடு. என்
வீட்டிற்கு உணவு ெகாண்டு வா. என்ைனச் ேசாதைன
ெசய். நீ அவற்ைறச் ெசய்தால் பின்னர் நான்
உண்ைமயாக உன்ைன ஆசீர்வதிப்ேபன்.
வானத்திலிருந்து மைழ ெபய்வது ேபான்று நல்லைவ
உன்னிடம் வரும். உனக்கு ேதைவக்கு அதிகமாகேவ
ெபாருள் வரும். 11 நான் உங்கள் விைளச்சைல
அழிக்கும் பூச்சிகைள அனுமதிக்கமாட்ேடன். உங்கள்
திராட்ைசக்ெகாடிகள் எல்லாம் திராட்ைசகைள
விைளயச்ெசய்யும்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறினார்.

12 “பிற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கள் உங்களுக்கு
நல்லவர்களாக இருப்பார்கள். நீங்கள் உண்ைமயில்
ஓர் அற்புதமான நாட்ைடப் ெபறுவீர்கள்” சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்.

நியாயத்தீர்ப்புக்கான சிறப்பு ேநரம்
13 கர்த்தர் “நீங்கள் என்னிடம் அற்பமானவற்ைறப்
ேபசினீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நாங்கள் உம்ைமப்பற்றி என்ன
ேபசிேனாம்?” என்று ேகட்டீர்கள்.

14 நீங்கள், “கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்வது
பயனற்றது. கர்த்தர் எங்களிடம் ெசான்னவற்ைற
நாங்கள் ெசய்ேதாம். ஆனால் நாங்கள் எந்த
நன்ைமயும் ெபறவில்ைல. நாங்கள் எங்கள்
பாவங்களுக்காக மரித்துப்ேபானவர்கள் வீட்டில்
ஜனங்கள் அழுவது ேபால் கதறிேனாம். ஆனால் அது
எங்களுக்கு உதவவில்ைல என்று கூறினாய். 15

தற்ெபருைமயுைடவர்கள் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் நிைனக்கிேறாம்.
தீயவர்கள் ெவற்றி ெபறுகிறார்கள். ேதவனுைடய
ெபாறுைமையச் ேசாதிக்க அவர்கள் தீயவற்ைறச்
ெசய்கிறார்கள். ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டிக்கிறதில்ைல.”

16 ேதவைன பின்பற்றுகிறவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசினார்கள். கர்த்தர் அவர்கள்
ேபசுவைதக் ேகட்டார். அவருக்கு முன்பாக ஒரு
புத்தகம் இருக்கிறது. அப்புத்தகத்தில் ேதவைன
பின்பற்றுகிறவர்களின் ெபயர்கள் உள்ளன. அவர்கள்
கர்த்தருைடய நாமத்ைத மதிக்கின்றவர்கள்.

17 கர்த்தர், “அந்த ஜனங்கள் எனக்குரியவர்கள்.
நான் அவர்களிடம் கருைணேயாடு இருப்ேபன்.
ஒருவன் தனக்குக் கீழ்ப்படிகிற குழந்ைதகளிடம்
கருைணேயாடு இருப்பான். அேத முைறயில் நான்,
என்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களுடன் கருைணேயாடு
இருப்ேபன். 18 நீங்கள் என்னிடம் திரும்ப
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வாருங்கள். நீங்கள் நல்லதுக்கும் தீயவற்றிற்கும்
உள்ள ேவறுபாட்ைடக் கற்றுக்ெகாள்வீர்கள். நீங்கள்
ேதவைன பின்பற்றுகிறவனுக்கும், ேதவைன
பின்பற்றாதவனுக்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைட
அறிந்துக்ெகாள்வீர்கள்.

“நியாயத்தீர்ப்புக்கான காலம் வந்து
ெகாண்டிருக்கிறது. இது ஒரு ெவப்பமான
சூைளேபான்றது. தற்ெபருைமயுைடய

ஜனங்கள் எல்லாம் தண்டிக்கப்படுவார்கள். தீயவர்கள்
எல்ேலாரும் ைவக்ேகாைலப்ேபால்
எரிக்கப்படுவார்கள். அந்தக் காலத்தில், அவர்கள்
ெநருப்பில் எரிகிற பதைரப் ேபான்றிருப்பார்கள்.
அதிலுள்ள கிைளேயா, ேவேரா விடுபடாமல்ேபாகும்”
என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறினார்.

2 “ஆனால், என்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்கேள,
உங்களுக்கு நன்ைமயானது உதய சூரியைனப்
ேபான்று ஒளி வீசும். இது சூரியக்கதிர்கைளப்
ேபான்று குணப்படுத்தும் ஆற்றைலக் ெகாண்டு வரும்.
நீங்கள் ெதாழுவத்திலிருந்து விடுபட்டகன்று
குட்டிகைளப் ேபான்று சுதந்திரமும், மகிழ்ச்சியும்

அைடவீர்கள். 3 பின்னர் அத்தீய ஜனங்கள் ேமல்
நடந்து ெசல்வீர்கள். அவர்கள் உங்கள் காலடியில்
சாம்பைலப்ேபான்று கிடப்பார்கள்.
நியாயத்தீர்ப்புக்கான காலத்தில் நான் அவற்ைற
நிகழும்படிச் ெசய்ேவன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறினார்!

4 “ேமாேசயின் சட்டங்கைள நிைனவு ெகாண்டு
கீழ்ப்படியுங்கள். ேமாேச எனது ஊழியகாரனாக
இருந்தான். நான் அவனுக்கு ஒேரப் மைலயிேல
(சீனாய்) அந்த சட்டங்கைள ெகாடுத்ேதன். அந்தச்
சட்டங்கள் இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
உரியது.”

5 கர்த்தர், “பாருங்கள், நான் எலியா
தீர்க்கதரிசிைய உங்களிடம் அனுப்புேவன். அவன்
கர்த்தருைடய நியாயத்தீர்ப்புக்குரிய பயங்கரமான
நாளுக்கு முன்னால் வருவான். 6 எலியா, தமது
பிள்ைளகளுடன் ெநருக்கமாயிருக்கிற
ெபற்ேறாருக்கும் தமது ெபற்ேறாருடன்
ெநருக்கமாயிருக்கிற பிள்ைளகளுக்கும் உதவுவான்.
இது நிகழேவண்டும், அல்லது நான் (ேதவன்) வந்து
உங்கள் நாடு முழுவைதயும் அழிப்ேபன்!”
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மத்ேதயு

இேயசு கிறிஸ்துவின் குடும்ப வரலாறு
(லூ. 3:23-38)

இேயசு கிறிஸ்துவின் குடும்ப வரலாறு
பின்வருமாறு: தாவீதின் வழி வந்த வர்
இேயசு. தாவீது ஆபிரகாமின் குடும்பத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்.
2 ஆபிரகாமின் குமாரன் ஈசாக்கு.
ஈசாக்கின் குமாரன் யாக்ேகாபு.
யாக்ேகாபின் பிள்ைளகள் யூதாவும்
அவன் சேகாதரர்களும்.
3 யூதாவின் மக்கள் பாேரசும்
சாராவும்
(அவர்களின் தாய் தாமார்.)
பாேரசின் குமாரன் எஸ்ேராம்.
எஸ்ேராமின் குமாரன் ஆராம்.
4 ஆராமின் குமாரன் அம்மினதாப்.
அம்மினதாபின் குமாரன் நகேசான்.
நகேசானின் குமாரன் சல்ேமான்.
5 சல்ேமானின் குமாரன் ேபாவாஸ்.
(ேபாவாசின் தாய் ராகாப்.)
ேபாவாசின் குமாரன் ஓேபத்.
(ஓேபத்தின் தாய் ரூத்.)
ஓேபத்தின் குமாரன் ஈசாய்.
6 ஈசாயின் குமாரன் ராஜாவாகிய தாவீது.
தாவீதின் குமாரன் சாலேமான்.
(சாலேமானின் தாய் உரியாவின் மைனவி.)
7 சாலேமானின் குமாரன் ெரெகாெபயாம்.
ெரெகாெபயாமின் குமாரன் அபியா.
அபியாவின் குமாரன் ஆசா.
8 ஆசாவின் குமாரன் ேயாசபாத்.
ேயாசபாத்தின் குமாரன் ேயாராம்.
ேயாராமின் குமாரன் உசியா.
9 உசியாவின் குமாரன் ேயாதாம்.
ேயாதாமின் குமாரன் ஆகாஸ்.
ஆகாஸின் குமாரன் எேசக்கியா.
10 எேசக்கியாவின் குமாரன் மனாேச.
மனாேசயின் குமாரன் ஆேமான்.
ஆேமானின் குமாரன் ேயாசியா.
11 ேயாசியாவின் மக்கள் எெகானியாவும்
அவன் சேகாதரர்களும்.
(இக்காலத்தில்தான் யூதர்கள்
பாபிேலானுக்கு அடிைமகளாகக்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர்.)
12 அவர்கள் பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்ட பின்:
எெகானியாவின் குமாரன் சலாத்திேயல்.
சலாத்திேயலின் குமாரன் ெசாெராபாேபல்.
13 ெசாெராபாேபலின் குமாரன் அபியூத்.

அபியூத்தின் குமாரன் எலியாக்கீம்.
எலியாக்கீமின் குமாரன் ஆேசார்.
14 ஆேசாரின் குமாரன் சாேதாக்.
சாேதாக்கின் குமாரன் ஆகீம்.
ஆகீமின் குமாரன் எலியூத்.
15 எலியூத்தின் குமாரன் எலியாசார்.
எலியாசாரின் குமாரன் மாத்தான்.
மாத்தானின் குமாரன் யாக்ேகாபு.
16 யாக்ேகாபின் குமாரன் ேயாேசப்பு.
ேயாேசப்பின் மைனவி மரியாள்.
மரியாளின் குமாரன் இேயசு. கிறிஸ்து என
அைழக்கப்பட்டவர் இேயசுேவ.
17 எனேவ ஆபிரகாம் முதல் தாவீதுவைர
பதினான்கு தைலமுைறகள். தாவீது முதல் யூதர்கள்
அடிைமப்பட்டு பாபிேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டதுவைரக்கும் பதினான்கு
தைலமுைறகள். யூதர்கள் பாபிேலானுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டதிலிருந்து கிறிஸ்து
பிறக்கும்வைர பதினான்கு தைலமுைறகள்.

இேயசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு
(லூ. 2:1-7)

18 இேயசு கிறிஸ்துவின் தாய் மரியாள்.
இேயசுவின் பிறப்பு இப்படி நிகழ்ந்தது. மரியாள்
ேயாேசப்புக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாள். அவர்கள்
திருமணத்திற்கு முன்ேப மரியாள் தான்
கருவுற்றிருப்பைத அறிந்தாள். பரிசுத்த ஆவியின்
வல்லைமயால் மரியாள் கருவுற்றிருந்தாள். 19

மரியாளின் கணவனாகிய ேயாேசப்பு மிகவும்
நல்லவன். மக்களின் முன்னிைலயில் மரியாைள
அவன் அவமதிக்க விரும்பவில்ைல. எனேவ
ேயாேசப்பு மரியாைள இரகசியமாகத் தள்ளிவிட
நிைனத்தான்.

20 ேயாேசப்பு இந்த சிந்ைதயாயிருக்கும்ெபாழுது,
கர்த்தருைடய தூதன் ேயாேசப்பின் கனவில்
ேதான்றி, “தாவீதின் குமாரனாகிய ேயாேசப்ேப,
மரியாைள உன் மைனவியாக ஏற்றுக்ெகாள்ளத்
தயங்காேத. அவள் கருவிலிருக்கும் குழந்ைத
பரிசுத்த ஆவியானவரால் உண்டானது. 21 அவள்
ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள். அக்குழந்ைதக்கு
இேயசு எனப் ெபயரிடு. அவர் தமது மக்களின்
பாவங்கைள நீக்கி இரட்சிப்பார்” என்றான்.

22 இைவெயல்லாம் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாகத்
ேதவன் ெசான்னைவகளின் நிைறேவறுதல்களாக
நடந்தன. தீர்க்கதரிசி ெசான்னது இதுேவ: 23

“கன்னிப் ெபண் ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள்.
அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று ெபயரிடுவார்கள்.”
(இம்மானுேவல் என்பதற்கு, “ேதவன் நம்முடன்
இருக்கிறார்” என்று ெபாருள்.)
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24 விழித்ெதழுந்த ேயாேசப்பு, கர்த்தருைடய
தூதன் ெசான்னபடிேய மரியாைள மணந்தான். 25

ஆனால் மரியாள் தன் குமாரைனப்
ெபற்ெறடுக்கும்வைர ேயாேசப்பு அவைள
அறியவில்ைல. ேயாேசப்பு அவருக்கு, “இேயசு” எனப்
ெபயரிட்டான்.

ஞானிகளின் வருைக

யூேதயாவிலுள்ள ெபத்லேகம் நகரில் இேயசு
பிறந்தார். அவர் ஏேராது மன்னன் காலத்தில்
பிறந்தார். அதன் பின்பு இேயசு பிறந்தவுடன்,

சில ஞானிகள் எருசேலமுக்குக் கிழக்கிலிருந்து
வந்தனர். 2 அவர்கள் மக்கைளப் பார்த்து, “புதிதாகப்
பிறந்த யூதர்களின் ராஜாவான குழந்ைத எங்ேக?
அவர் பிறந்துள்ளைத அறிவிக்கும் நட்சத்திரத்ைதக்
கண்ேடாம். கிழக்கு திைசயில் அந்நட்சத்திரம்
ேமெலழுவைதக் கண்ேடாம். நாங்கள் அவைர
வணங்க வந்துள்ேளாம்” என்று ெசான்னார்கள்.

3 ஏேராது மன்னன் யூதர்களின் இப்புதிய
அரசைரப்பற்றிக் ேகள்வியுற்றான். அைதக் ேகட்டு
ஏேராது மன்னனும் எருசேலம் மக்கள் அைனவரும்
கலக்கம் அைடந்தனர். 4 ஏேராது தைலைம
ஆசாரியர் மற்றும் ேவதபாரகரின் கூட்டத்ைதக்
கூட்டினான். கிறிஸ்து எங்ேக பிறந்திருப்பார் என
அவர்கைளக் ேகட்டான். 5 அதற்கு அவர்கள்,
“யூேதயாவிலுள்ள ெபத்லேகமில் பிறப்பார்.
ஏெனனில்,

6 “‘யூேதயாவிலுள்ள ெபத்லேகேம,
உனக்கு யூேதயாவின் ஆட்சியாளர்களுக்கிைடயில்

முக்கியத்துவம் உண்டு.
ஆம், உன்னிலிருந்து ஒரு பிரபு ேதான்றுவார்.
அவர் இஸ்ரேவல் என்னும் என் மக்கைள வழி

நடத்துவார்’
என்று தீர்க்கதரிசி ேவத வாக்கியங்களில்
எழுதியுள்ளார்” என்று கூறினார்கள்.

7 பின், கிழக்கிலிருந்து வந்த ஞானிகளுடன்
ஏேராது இரகசியமாகப் ேபசி அவர்கள் முதன்
முதலில் நட்சத்திரத்ைதக் கண்ட காலத்ைத
அவர்களிடமிருந்து அறிந்தான். 8 ஏேராது அந்த
ஞானிகளிடம், “நீங்கள் ெசன்று அந்தக்
குழந்ைதையக் கவனமாகத் ேதடுங்கள். நீங்கள்
அக்குழந்ைதையக் கண்டதும் என்னிடம் வந்து
ெசால்லுங்கள். பின் நானும் ெசன்று அக்குழந்ைதைய
வணங்க இயலும்” என்று கூறி அவர்கைள
ெபத்லேகமுக்கு அனுப்பி ைவத்தான்.

9 மன்னன் இவ்வாறு கூறியைதக் ேகட்ட ஞானிகள்
அங்கிருந்து ெசல்லும்ேபாது அவர்கள் கிழக்கில்
தாங்கள் கண்ட அேத நட்சத்திரத்ைத மீண்டும்
பார்த்தனர். ஞானிகள் அந்த நட்சத்திரத்ைதப்
பின்ெதாடர்ந்தனர். நட்சத்திரம் அவர்களுக்கு
முன்னாேலேய ெசன்று குழந்ைத பிறந்த இடத்திற்கு
ேமலாக வந்து நின்றது. 10 நட்சத்திரத்ைதக் கண்ட
ஞானிகள் மிகவும் மகிழ்ந்தனர்.

11 குழந்ைத இருந்த வீட்டிற்கு ஞானிகள் வந்தனர்.
அவர்கள் குழந்ைதைய அதன் தாய் மரியாளுடன்
பார்த்தனர். ஞானிகள் குழந்ைதையத் தாழவிழுந்து
வணங்கினர். குழந்ைதக்காகத் தாங்கள் ெகாண்டு
வந்த பரிசுப் ெபாருட்கைள எடுத்து ைவத்தனர்.
அவர்கள் தங்கத்தாலான ெபாருட்கைளயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ெவள்ைளப்ேபாளம் முதலான

வாசைனப் ெபாருட்கைளயும் ெகாடுத்தனர். 12

அதன் பின்னர் ேதவன் ஞானிகளின் கனவில் ேதான்றி
அவர்கைள ஏேராது மன்னனிடம் திரும்பிச் ெசல்ல
ேவண்டாம் என எச்சரித்தார். எனேவ, ஞானிகள்
ேவறு வழியாகத் தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பினர்.

எகிப்திற்குத் தப்பிச் ெசல்லுதல்
13 ஞானிகள் ெசன்றபின், ேயாேசப்பின் கனவில்
ஒரு ேதவதூதன் ேதான்றி, “எழுந்திரு!
குழந்ைதையயும் அதன் தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு
எகிப்துக்குத் தப்பிச்ெசல். ஏேராது குழந்ைதையத்
ேதடத் ெதாடங்குவான். ஏேராது குழந்ைதையக்
ெகால்ல விரும்புகிறான். எனேவ, நான்
ெசால்லுகிறவைரக்கும் எகிப்தில் தங்கியிரு” என்று
ெசான்னான்.

14 எனேவ ேயாேசப்பு விழித்ெதழுந்து
குழந்ைதயுடனும் அதன் தாயுடனும் இரவிேல
எகிப்துக்குப் புறப்பட்டான். 15 ஏேராது
மரிக்கும்வைரயில் அவர்கள் எகிப்தில்
தங்கியிருந்தனர். “எகிப்திலிருந்து என் குமாரைன
ெவளிேய வரவைழத்ேதன்” என்று தீர்க்கதரிசியின்
வழியாக ேதவன் ெசால்லியதின் நிைறேவறுதலாக
இது நடந்ேதறியது.

ெபத்லேகமின் ஆண் குழந்ைதகைளக் ெகால்லுதல்
16 ஞானிகள் தன்ைனச் சந்திக்காமல்
ெசன்றுவிட்டைத அறிந்த ஏேராது மிகுந்த
ேகாபமுற்றான். குழந்ைத பிறந்த காலத்ைத ஏேராது
ஞானிகளிடமிருந்து அறிந்திருந்தான். இதற்குள்
இரண்டு வருடங்களாகி இருந்தன. எனேவ,
ெபத்லேகமிலும் அைதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும்
உள்ள எல்லா ஆண் குழந்ைதகைளயும் ெகால்ல
ஏேராது ஆைணயிட்டான். ஆகேவ, இரண்டும்
அதற்குக் குைறவான வயதுைடயதுமாகிய எல்லா
ஆண் குழந்ைதகைளயும் ெகான்றுவிட
ஆைணயிட்டான். 17 தீர்க்கதரிசி எேரமியாவின்
மூலமாக ேதவன் கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது
நடந்ேதறியது.

18 “ராமாவிேல ஒரு குரல் ேகட்டது.
துக்கத்தின் மிகுதியில் வந்த கதறல் அது.
தன் குழந்ைதகளுக்காக அழுகிறாள், ராேகல்.
அவைளத் ேதற்ற முடியாது,
ஏெனனில் அவளது குழந்ைதகள் இறந்துவிட்டன.”

எகிப்தில் இருந்து திரும்புதல்
19 ஏேராது இறந்தபின், ேயாேசப்பின் கனவில்
கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் ேதான்றினான். இது
ேயாேசப்பு எகிப்தில் இருக்கும்ேபாது நடந்தது. 20

தூதன் அவனிடம், “எழுந்திரு! குழந்ைதையயும் அதன்
தாையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு இஸ்ரேவலுக்குச்
ெசல். ஏெனனில் குழந்ைதையக் ெகால்ல
முயன்றவர்கள் இப்ெபாழுது இறந்துவிட்டனர்”
என்றான்.

21 ஆகேவ, ேயாேசப்பு குழந்ைதையயும் அதன்
தாையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல்
ெசன்றான். 22 அப்ெபாழுது யூேதயாவின் மன்னனாக
அர்ெகலாயு இருந்தான் என்பைத ேயாேசப்பு
ேகள்வியுற்றான். தன் தந்ைத ஏேராது இறந்தபின்
அர்ெகலாயு யூேதயாவின் மன்னனானான். இவ்வாறு,
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யூேதயாவுக்குச் ெசல்ல ேயாேசப்பு தயங்கினான்.
ேயாேசப்பு கனவில் எச்சரிப்பைடந்து அங்கிருந்து
கலிேலயா பகுதிக்குச் ெசன்றான். 23 ேயாேசப்பு
நாசேரத் என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அங்கு
வசித்தான். எனேவ ேதவன் தீர்க்கதரிசிகள்
வாயிலாக “கிறிஸ்து நசேரயன் என்று
அைழக்கப்படுவார்” என ெசான்னது நடந்ேதறியது.

ஸ்நானகன் ேயாவானின் திருப்பணி
(மாற். 1:1-8; லூக். 3:1-9, 15-17; ேயாவா. 1:19-28)

அந்நாட்களில் ேயாவான் ஸ்நானகன்
யூேதயாவின் வனாந்தரத்தில் வருைக புரிந்து,
2 “உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்

சீர்ப்படுத்துங்கள். ஏெனன்றால் பரேலாக இராஜ்யம்
சமீபித்திருக்கிறது” என்று ேபாதைன ெசய்தான்.

3 “‘கர்த்தருக்கான வழிைய ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள்;
அவரது பாைதைய சீர்ப்படுத்துங்கள்’
என்று வனாந்தரத்தில் ஒருவன் சத்தமிடுகிறான்”

என தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயா குறிப்பிட்டது இந்த
ேயாவான் ஸ்நானகைனப் பற்றிதான்.

4 ஒட்டக உேராமத்தால் ஆன ஆைடைய அணிந்து
ேதால் கச்ைசெயான்ைறத் தன் இடுப்பில் இவன்
கட்டியிருந்தான். ெவட்டுக்கிளியும் காட்டுத்ேதனும்
அவன் உணவாயிருந்தன. 5 ேயாவானின்
ேபாதைனையக் ேகட்க எருசேலமிலிருந்தும்
யூேதயா முழுவதிலிருந்தும் ேயார்தான் நதிக்கைர
முழுவதிலிருந்தும் மக்கள் வந்தனர். 6 அம்மக்கள்
தங்கள் பாவங்கைள அறிக்ைகச் ெசய்தனர்.
ேயாவான் அவர்களுக்கு ேயார்தான் நதியில்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்.

7 ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த
இடத்திற்கு பரிேசயர் மற்றும் சதுேசயரில் பலரும்
வந்தனர். அவர்கைளக் கண்டதும் ேயாவான்,
“நீங்கெளல்ேலாரும் பாம்பின் குட்டிகள். வரப்ேபாகும்
ேதவனின் ேகாபத்திலிருந்து தப்பிச்ெசல்ல உங்கைள
எச்சரித்தது யார்? 8 உங்கள் மனமும் வாழ்வும்
திருந்திவிட்டன என்பைத நிரூபிக்கக் கூடிய
ெசயைல நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். 9 நாம்
ஆபிரகாமின் பிள்ைளகள் எனப் ெபருைம ேபசித்
திரியலாம் என எண்ணாதீர்கள். நான் ெசால்கிேறன்,
ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ைளகைள இங்குள்ள
கற்களிலிருந்தும் உண்டாக்க ேதவன் வல்லவர். 10

மரங்கைள ெவட்டக் ேகாடரி தயாராக இருக்கிறது.
நற்கனிகைளத் தராத எல்லா மரங்களும்
ெவட்டப்பட்டுத் தீயிலிடப்படும்.

11 “உங்கள் மனமும் வாழ்வும் திருந்திவிட்டன
என்பைதக் காட்ட நான் உங்களுக்குத் தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் தருகிேறன். ஆனால், என்னிலும்
ெபரியவர் ஒருவர் வரப்ேபாகிறார். அவர்
காலணிகைள அவிழ்க்கவும் நான் தகுதியற்றவன்.
அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும்
உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். 12 அவர்
தானியங்கைளச் சுத்தம் ெசய்யத் தயாராக வருவார்.
அவர் பதரிலிருந்து நல்ல தானிய மணிகைளப்
பிரித்ெதடுத்துத் தன் களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்பார்.
பதைரேயா அைணந்து ேபாகாத தீயிலிட்டு எரிப்பார்”
என்றான்.

இேயசுவின் ஞானஸ்நானம்
(மாற். 1:9-11; லூ. 3:21-22)

13 அப்ெபாழுது இேயசு கலிேலயாவிலிருந்து
ேயார்தான் நதிக்கைரக்கு வந்தார். இேயசு
ேயாவானிடம் ெசன்று தனக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கும்படிக் ேகட்டார். 14 ஆனால் ேயாவாேனா
இேயசுவுக்குத் தான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்குமளவுக்கு ேமன்ைமயானவன் அல்ல என்று
அவைரத் தடுக்க முயன்றான். எனேவ ேயாவான்
இேயசுவிடம், “நீர் என்னிடம் ஞானஸ்நானம்
ெபறலாகுேமா? நான்தான் உம்மிடம் ஞானஸ்நானம்
ெபறேவண்டும்” என்றான்.

15 அதற்கு இேயசு, “தற்ெபாழுது நான்
ெசால்லுகிறபடிேய ெசய். ேதவன் எதிர்பார்க்கும்
நீதியான ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் நான் ெசய்ய
ேவண்டும்” என்று பதில் ெசான்னார். ஆகேவ,
ேயாவான் இேயசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கச்
சம்மதித்தான்.

16 இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று, நீரிலிருந்து
ேமெலழுந்து வந்தேபாது, வானம் திறந்து, ேதவ
ஆவியானவர் ஒரு புறாைவப் ேபாலக் கீழிறங்கி
அவரிடம் வருவைதக் கண்டார். 17 வானத்திலிருந்து
ஒரு குரல் ேகட்டது. அக்குரல், “இவர் (இேயசு) என்
குமாரன். நான் இவைர ேநசிக்கிேறன். நான்
இவரிடத்தில் பிரியமாயிருக்கிேறன்” எனக் கூறியது.

இேயசுவுக்குண்டான ேசாதைனகள்
(மாற். 1:12-13; லூ. 4:1-13)

பின்னர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இேயசுைவ
வனாந்தரத்துக்கு அைழத்துச் ெசன்றார்.
பிசாசினால் ேசாதிக்கப்படுவதற்காக இேயசு

அங்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார். 2 அங்கு
நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் இேயசு உணேவதும்
உட்ெகாள்ளவில்ைல. அதன் பின், இேயசுவுக்கு
மிகுந்த பசியுண்டாயிற்று. 3 அப்ேபாது அவைர
ேசாதிக்கப் பிசாசு வந்து, அவரிடம், “நீர்
ேதவனுைடய குமாரன் என்பது உண்ைமயானால்,
இந்தக் கற்கைள அப்பங்களாக மாறும்படிச்
ெசால்லும்” என்றான்.

4 அதற்கு இேயசு,
“‘மக்கைள வாழைவப்பது ெவறும் அப்பம் மட்டுமல்ல.
மக்களின் வாழ்வு ேதவனின் வார்த்ைதகைளச்

சார்ந்துள்ளது’
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத”
என்று பதிலளித்தார்.

5 பின்பு பிசாசு இேயசுைவப் பரிசுத்த நகரமான
எருசேலமுக்கு அைழத்துச் ெசன்றான். பிசாசு
இேயசுைவ ேதவாலயத்தின் மிக உயரமான
இடத்தில் ெகாண்டுேபாய் நிறுத்தி, 6 “நீர்
ேதவனுைடய குமாரன் என்பது உண்ைமயானால்,
இங்கிருந்து கீேழ குதியும். ஏெனன்றால்,
“‘ேதவன் உமக்காகத் தன் தூதர்களுக்குக்
கட்டைளயிடுவார்,
தூதர்களின் கரங்கள் உன்ைனப் பற்றும்.
ஆகேவ உன் கால்கள் பாைறகளில் ேமாதாது’
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதியிருக்கிறது” எனக்
கூறினான்.

7 அதற்கு இேயசு,

மத்ேதயு 2:23
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“‘ேதவனாகிய உன் கர்த்தைர ேசாதிக்கக் கூடாது’
என்றும் ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத”
என்று பதில் ெசான்னார்.

8 பிசாசு பின்னர் இேயசுைவ மிக உயரமான ஒரு
மைலச் சிகரத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்று, உலகின்
எல்லா நாடுகைளயும் அவற்றின் மகிைமகைளயும்
ெபாருட்கைளயும் காட்டினான். 9 பிறகு பிசாசு
இேயசுவிடம், “நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்ைன
வணங்கினால், இைவ அைனத்ைதயும் நான்
உமக்குத் தருேவன்” என்றான்.

10 இேயசு பிசாைச ேநாக்கி, “சாத்தாேன,
என்ைன விட்டு விலகிச் ெசல்!
“‘நீ உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர மட்டுேம வணங்க
ேவண்டும்.
அவருக்கு மட்டுேம ேசைவ ெசய்யேவண்டும்!’

என்றும் ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது”
என்று கூறினார்.

11 எனேவ பிசாசு இேயசுைவ விட்டு விலகினான்.
அதன் பிறகு சில தூதர்கள் வந்து அவருக்குச் ேசைவ
ெசய்தனர்.

கலிேலயாவில் இேயசுவின் ஊழியம்
(மாற். 1:14-15; லூ. 4:14-15)

12 ேயாவான் சிைறயிலைடக்கப்பட்டைத இேயசு
ேகள்வியுற்றார். எனேவ, இேயசு கலிேலயாவிற்குத்
திரும்பிச் ெசன்றார். 13 இேயசு நாசேரத்தில்
தங்கவில்ைல. அவர் கலிேலயா ஏரிக்கு
அருகிலிருந்த கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்று
வசித்தார். ெசபுேலானுக்கும் நப்தலிக்கும் அருகில்
உள்ளது கப்பர்நகூம். 14 தீர்க்கதரிசி ஏசாயா
கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது நடந்ேதறும்படி இேயசு
இவ்வாறு ெசய்தார்:

15 “ெசபுேலான் என்னும் இடமும் நப்தலி என்னும்
இடமும்
ேயார்தான் நதிையக் கடந்து கடலுக்குப் ேபாகும்

சாைலயில்
16 யூதர்கள் அல்லாத பிற இனத்தவர் வாழும்
இடமாக உள்ளது கலிேலயா.
பாவ இருளில் வாழ்ந்த அவர்கள் மிகப் ெபரிய

ெவளிச்செமான்ைறக் கண்டனர்.
ஒரு சுடுகாட்ைடப் ேபால இருளைடந்து கிடக்கும்
அப்பூமியில் வாழும் மக்கைள ேநாக்கி அந்த

ெவளிச்சம் வந்தது.”
17 அச்சமயத்திலிருந்து இேயசு, “உங்கள்
மனைதயும் வாழ்ைவயும் திருத்துங்கள், ஏெனன்றால்
பரேலாக இராஜ்யம் விைரவில் வர இருக்கிறது”
என்று ேபாதைன ெசய்யத் ெதாடங்கினார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 1:16-20; லூ. 5:1-11)

18 இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம்
நடந்துெகாண்டிருந்தார். ேபதுரு என்றைழக்கப்பட்ட
சீேமாைனயும் அவன் சேகாதரன் அந்திேரயாைவயும்
அவர் கண்டார். மீனவர்களான அச்சேகாதரர்கள்
இருவரும் ஏரியில் வைலவிரித்து மீன்
பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். 19 இேயசு
அவர்களிடம், “என்ைனத் ெதாடர்ந்து வாருங்கள்.
உங்கைள மாறுபட்ட மீனவர்களாக்குேவன்.
மீன்கைள அல்ல மனிதர்கைள ேசகரிக்கும்

ேவைலையச் ெசய்வீர்கள்” என்று ெசான்னார். 20

சீேமானும் அந்திேரயாவும் தங்கள் வைலகைள விட்டு
இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்தார்கள்.

21 இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம்
ெதாடர்ந்து நடந்து ெசல்லும்ேபாது ெசெபேதயுவின்
புதல்வர்களான யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாவான் ஆகிய
சேகாதரர்கைளக் கண்டார். அவர்கள் இருவரும்
ஒரு படகில் தம் தந்ைதேயாடு இருந்தனர். அவர்கள்
மீன் பிடிப்பதற்காகத் தங்களது வைலையத் தயார்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். இேயசு அந்தச்
சேகாதரர்கைளத் தம்முடன் வருமாறு அைழத்தார்.
22 எனேவ, அச்சேகாதரர்கள் தங்கள் படைகயும்
தந்ைதையயும் விட்டு இேயசுைவப் பின்
ெதாடர்ந்தனர்.

ேபாதைனயும் குணமாக்குதலும்
(லூக். 6:17-19)

23 இேயசு கலிேலயா நாடு முழுவதும் உள்ள
இடங்களுக்குச் ெசன்றார். அவர்கள் ெஜப
ஆலயங்களில் இேயசு ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்
பற்றிய நற்ெசய்திகைளப் ேபாதித்தார். ேமலும்,
மக்களின் அைனத்து விதமான ேநாய்கைளயும்
வியாதிகைளயும் இேயசு குணப்படுத்தினார். 24

இேயசுைவப் பற்றிய ெசய்தி சீரியா ேதசம் முழுவதும்
பரவியது. ேநாயுற்ற மக்கள் அைனவைரயும்
இேயசுவிடம் அைழத்து வந்தனர். ேநாயுற்ற
அம்மக்கள் பலவிதமான வியாதிகளாலும்
வலியினாலும் அவதியுற்றனர். சிலர் மிகுந்த
வலியினாலும், சிலர் பிசாசு பிடித்தும், சிலர்
வலிப்புேநாயினாலும், சிலர் பாரிச வியாதியாலும்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். இேயசு அவர்கள்
அைனவைரயும் குணமாக்கினார். 25 பற்பல மக்கள்
இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்தார்கள். அம்மக்கள்
கலிேலயா, பத்துநகரங்கள், எருசேலம், யூேதயா
மற்றும் ேயார்தான் நதியின் அக்கைர முதலான
பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்தனர்.

இேயசுவின் மைலப் பிரசங்கம்
(லூ. 6:20-23)

அங்குக் கூட்டமாயிருந்த மக்கைளப் பார்த்த
இேயசு ஒரு குன்றின்மீது ெசன்று அமர்ந்தார்.
அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். 2

இேயசு மக்களுக்குக் கீழ்க்கண்டவாறு ேபாதைன
ெசய்தார்:

3 “ஆவியில் எளிைம ெகாண்ட மனிதர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்,
பரேலாக இராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது.

4 இம்ைமயில் துக்கம் அைடந்த மனிதர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் அவர்கைளத் ேதற்றுவார்.

5 பணிவுைடயவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் வாக்களித்த இடத்ைத அவர்கள்

ெபறுவார்கள்.
6 மற்ற எைதக் காட்டிலும் நீதியான ெசயல்கைளச்
ெசய்ய விரும்புகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்களுக்கு முழுத்திருப்திையத் ேதவன்

அளிப்பார்.
7 மற்றவர்களுக்குக் கருைண காட்டுகிறவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
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அவர்களுக்குக் கருைண காட்டப்படும்.
8 தூய்ைமயான எண்ணமுைடயவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
அவர்கள் ேதவனின் அருகாைமயிலிருப்பார்கள்.

9 அைமதிக்காகச் ெசயலாற்றுகிறவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன் அவர்கைளத் தன் குமாரர்கள் என

அைழப்பார்.
10 நன்ைம ெசய்வதற்காகத்
தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
பரேலாக இராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது.
11 “உங்களுக்ெகதிராகத் தீய ெசாற்கைளப் ேபசி
மக்கள் உங்கைளத் துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள்
என்ைனப் பின்பற்றுவதினிமித்தம் எல்லாவிதமான தீய
ெசாற்கைளயும் உங்களுக்ெகதிராகச்
ெசால்வார்கள். ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு
அவற்ைறச் ெசய்யும்ெபாழுது நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். 12 அதற்காக
மகிழ்ச்சியைடயுங்கள். ேதவனுைடய மகத்தான
ெவகுமதி உங்களுக்குக் காத்திருக்கிறது.
உங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசிகளுக்கும்
மக்கள் அேத விதமான தீைமகைளச் ெசய்தார்கள்.

உப்பு, ஒளி உவைமகள்
(மாற். 9:50; 4:21; லூ. 14:34-35; 8:16)

13 “பூமிக்கு நீங்கள் உப்பாக இருக்கிறீர்கள். தன்
சுைவைய உப்பு இழந்தால் மீண்டும் அைத உப்பாக
மாற்றேவா, ேவறு எதற்கும் பயன்படுத்தேவா
முடியாது. அது ெதருவில் எறியப்பட்டு மக்களால்
மிதிக்கப்படும்.

14 “உலகுக்கு ஒளித்தரும் விளக்கு நீங்கேள. ஒரு
குன்றின் ேமல் அைமந்த பட்டணம் மைறந்திருக்க
முடியாது. 15 மக்கள் எரிகின்ற விளக்ைகக் குடத்தின்
கீழ் ைவத்து மைறப்பதில்ைல. மாறாக, அைத மக்கள்
விளக்குத் தண்டின் மீது ைவக்கிறார்கள். அப்ெபாழுது
தான் விளக்கு வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும்
ெவளிச்சம் தருகிறது. 16 அது ேபாலேவ, நீங்களும்
மற்ற மனிதர்களுக்கு விளக்காக விளங்கேவண்டும்.
உங்களது நற்ெசயல்கைள மற்றவர்கள் காணும்படி
வாழுங்கள். பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாைவ
மக்கள் புகழ்ந்து ேபசுமாறு நீங்கள் வாழுங்கள்.

இேயசுவும் பைழய ஏற்பாடும்
17 “ேமாேசயின் சட்டங்கைளேயா அல்லது
தீர்க்கதரிசிகளின் ேபாதைனகைளேயா
அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளதாக
நிைனக்காதீர்கள். அவர்களது ேபாதைனகைள
அழிப்பதற்காக நான் வரவில்ைல. அவர்களின்
ேபாதைனகளின் முழுப் ெபாருைளயும்
நிைறேவற்றேவ வந்துள்ேளன். 18 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். வானமும் பூமியும்
உள்ளவைரக்கும் கட்டைளகளில் எதுவும் மைறயாது.
அைனத்தும் நிைறேவறுகிற வைரக்கும்
கட்டைளகளின் ஒரு சிறு எழுத்ேதா அல்லது ஒரு
சிறு எழுத்தின் பகுதிேயா கூட மைறயாது.

19 “ஒருவன் ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்
கைடப்பிடிக்க ேவண்டும். சிறியதாகத் ேதான்றும்
கட்டைளையக்கூடக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்.
கட்டைளகளில் ஏேதனும் ஒன்ைறத் தான்

கைடப்பிடிக்காமலும் மற்றவர்கைளயும் அைதக்
கைடப்பிடிக்க ேவண்டாெமன்றும் கூறுகிறவன்
பரேலாக இராஜ்யத்தில் கைடசி ஆளாயிருப்பான்.
ஆனால், கட்டைளகைளக் கைடப்பிடித்து
மற்றவர்கைளயும் கைடபிடிக்கச் ெசால்லுகிறவன்
பரேலாக இராஜ்யத்தில் மகத்தான இடத்ைதப்
ெபறுவான். 20 சட்டங்கைளப்
ேபாதிக்கிறவர்கைளவிடவும் பரிேசயர்கைளவிடவும்
நீங்கள் சிறப்பாகச் ெசயல்பட ேவண்டும் என்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். அவர்கைளவிடவும்
சிறப்பாகச் ெசயல்படாவிட்டால், நீங்கள் பரேலாக
இராஜ்யத்தில் நுைழயமாட்டீர்கள்.

ேகாபத்ைதப் பற்றிய ேபாதைன
21 “‘எவைரயும் ெகால்லாேத. ெகாைல
ெசய்கிறவன் தண்டிக்கப்படுவான்’ என்று ெவகு
காலத்திற்கு முன்னேர நமது மக்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டிருப்பைத அறிவீர்கள். 22 ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், யாரிடமும்
ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். அைனவரும் உங்கள்
சேகாதரர்கேள. நீங்கள் மற்றவர்களிடம் ேகாபம்
ெகாண்டால், நீங்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள்.
மற்றவருக்கு எதிராகத் தீயைவகைளச் ெசான்னால்
யூத ஆேலாசைனக் குழுவினால்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ேவெறாரு மனிதைன
முட்டாள் என்று நீங்கள் அைழத்தால், நரகத் தீயின்
ஆபத்துக்குள்ளாவீர்கள்.

23 “எனேவ, நீங்கள் ேதவனுக்கு உங்கள்
காணிக்ைகையப் பலிபீடத்தில் ெசலுத்தும்ெபாழுது
மற்றவர்கைளயும் நிைனத்துப் பாருங்கள். நீங்கள்
உங்கள் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தும்ெபாழுது,
உங்கள் சேகாதரன் உங்கள் மீது வருத்தத்துடன்
இருப்பது உங்கள் நிைனவிற்கு வந்தால், 24 உங்கள்
காணிக்ைகையப் பலிபீடத்திற்கு முன் ைவத்துவிட்டு,
ெசன்று அவனுடன் சமாதானமாகுங்கள். பின்னர்
வந்து உங்கள் காணிக்ைகையச் ெசலுத்துங்கள்.

25 “உங்கள் எதிரி உங்கைள நீதிமன்றத்திற்கு
அைழத்தால், அவனுடன் விைரவாக நட்பாகுங்கள்.
நீதிமன்றத்திற்குச் ெசல்வதற்கு முன்ேப அைதச்
ெசய்ய ேவண்டும். அவனுடன் நட்பாகாவிட்டால்,
அவன் உங்கைள நீதிபதியிடம் ஒப்பைடப்பான்.
ேமலும், நீதிபதி உங்கைளச் சிைறயிலைடக்க
காவலரிடம் ஒப்பைடப்பார். 26 நான்
ெசால்லுகிேறன், நீங்கள் ெகாடுக்கேவண்டியது
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துத் தீர்க்கிறவைரயிலும்
உங்களால் அந்தச் சிைறைய விட்டு மீளமுடியாது.

கற்ைபக் குறித்த ேபாதைன
27 “‘பிறன் மைனவியுடன் உறவுெகாள்ளும்
பாவத்ைதச் ெசய்யாேத’ என்று கூறப்பட்டுள்ளைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். 28 ஆனால் நான் ெசால்கிேறன்.
ஒரு ெபண்ைணக் காமக் கண் ெகாண்டு ேநாக்கி,
அவளுடன் உடலுறவுெகாள்ள விரும்பினாேல, அவன்
அவளுடன் விபச்சாரம் ெசய்தவனாகிறான். 29

உங்கள் வலது கண் நீங்கள் பாவம் ெசய்யக்
காரணமானால், அைதப் பிடுங்கி எறியுங்கள். உங்கள்
சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் வீழ்வைதக் காட்டிலும்
அவ்வுடலின் ஓர் உறுப்ைப இழப்பது நன்று. 30

உங்கள் வலது ைக உங்கைளப் பாவம் ெசய்ய

மத்ேதயு 5:8

1010



6

ைவத்தால், அைத ெவட்டி எறியுங்கள். உங்கள் சரீரம்
முழுவதும் நரகத்தில் வீழ்வைதக் காட்டிலும்
அவ்வுடலின் ஒரு பகுதிைய இழப்பது நன்று.

விவாகரத்துப்பற்றிய ேபாதைன
(மத். 19:9; மாற். 10:11-12; லூ. 16:18)

31 “‘தன் மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்கிற எவரும்
அவளுக்கு எழுத்தின் மூலமாக சான்றிதழ் அளிக்க
ேவண்டும்’ என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 32

ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், தன்
மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்கிறவன் அவைள
விபச்சாரப் பாவத்தின் குற்ற
உணர்வுக்குள்ளாக்குகிறான். தன் மைனவி ேவெறாரு
ஆடவனுடன் சரீர உறவு ைவத்திருப்பது மட்டுேம
ஒருவன் தன் மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்யத்தக்க
காரணமாகும். விவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட
அப்ெபண்ைண மணம் புரிகிறவனும் விபச்சாரம்
ெசய்தவனாகிறான்.

வாக்குறுதிகைளப்பற்றிய ேபாதைன
33 “‘நீ ஒரு சத்தியம் ெசய்தால், அைத மீறக்
கூடாது என்றும், கர்த்தருக்குச் ெசய்வதாகச்
ெசான்ன வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றுவாயாக’
என்றும், ெவகு காலத்திற்கு முன்னேர நமது
மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத அறிவீர்கள். 34

ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்;
ஒருேபாதும் சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள். பரேலாக
இராஜ்யத்தின் ெபயரால் சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள்.
ஏெனன்றால், பரேலாக இராஜ்யம் ேதவனின்
அரியாசனம். 35 பூமியின் ெபயராலும் சத்தியம்
ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், பூமி ேதவனுக்குச்
ெசாந்தமானது. எருசேலம் நகரத்தின் ெபயராலும்
சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், எருசேலம்
மகா ராஜாவின் நகரம். 36 உங்கள் தைல மீதும்
சத்தியம் ெசய்யாதீர்கள். உங்கள் தைலயின் ஒரு
முடிையக் கூட உங்களால் ெவள்ைளயாக்கேவா
கறுப்பாக்கேவா இயலாது. 37 ‘ஆம்’ அல்லது
‘இல்ைல’ என்று மட்டுேம கூறுங்கள். ‘ஆம்’ அல்லது
‘இல்ைல’ என்பதற்கு ேமலாக ஏதும் நீங்கள்
கூறினால் அது ெபால்லாங்கனாகிய பிசாசின்
வார்த்ைதகளாயிருக்கும்.”

பழிவாங்குதல் பற்றிய ேபாதைன
(லூ. 6:29-30)

38 “‘கண்ணுக்குக் கண். பல்லுக்குப் பல்’ என்று
கூறப்படுவைத நீங்கள் அறிவீர்கள். 39 ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், தீயவைன
எதிர்க்காதீர்கள். ஒருவன் உங்கள் வலது கன்னத்தில்
அைறந்தால், அவனுக்கு உங்கள் மறு கன்னத்ைதயும்
காட்டுங்கள். 40 உங்கள் ேமலாைடக்காக ஒருவன்
உங்கள் மீது வழக்குத் ெதாடர்ந்தால் அவனுக்கு
உங்கள் சட்ைடையயும் ெகாடுத்து விடுங்கள். 41 ஒரு
பைடவீரன் உங்கைள ஒரு ைமல் தூரம் நடக்க
வற்புறுத்தினால், நீங்கள் அவனுடன் இரண்டு ைமல்
தூரம் நடந்து ெசல்லுங்கள். 42 ஒருவன் உங்களிடம்
எைதேயனும் ேகட்டால், அவனுக்கு அைதக்
ெகாடுத்து விடுங்கள். உங்களிடமிருந்து கடன்
ேகட்கிறவனுக்குக் ெகாடுப்பதற்கு மறுக்காதீர்கள்.

அைனவைரயும் ேநசியுங்கள்
(லூ. 6:27-28, 32-36)

43 “‘உன் சிேனகிதைன ேநசி.உன் பைகவைன
ெவறு,’ என்று கூறப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
44 ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்,
உங்கள் பைகவர்கைளயும் ேநசியுங்கள்.
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்கிறவர்களுக்காக
ெஜபியுங்கள். 45 நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவுக்கு
உண்ைமயான குமாரர்களாவீர்கள். உங்கள்
பிதாவானவர் நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும்
சூரியைன உதிக்கச் ெசய்கிறார். உங்கள்
பிதாவானவர் நன்ைம ெசய்பவர்களுக்கும் தீைம
ெசய்பவர்களுக்கும் மைழைய அனுப்புகிறார். 46

உங்கைள ேநசிக்கிறவர்கைள மட்டுேம நீங்கள்
ேநசித்தால், உங்களுக்கு எந்த ெவகுமதியும்
கிைடக்காது. வரிவசூலிப்பவர்கள் கூட அப்படிச்
ெசய்கிறார்கள். 47 உங்கள் நண்பர்களுடன் மட்டுேம
நீங்கள் இனிைமயுடன் பழகினால், மற்றவர்கைளவிட
நீங்கள் எவ்வைகயிலும் சிறந்தவர்கள் அல்ல.
ேதவைன மறுக்கிறவர்கள் கூட, தங்கள்
நண்பர்களுக்கு இனிைமயானவராய்
இருக்கிறார்கள். 48 பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள்
பிதா மிகச் சிறந்த நற்குணங்கள் ெகாண்ட
பூரணராயிருப்பது ேபால நீங்களும் பூரணராக
இருக்க ேவண்டும்.

தர்மம் ெசய்வைதப் பற்றிய ேபாதைன

“நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ெபாழுது,
அவற்ைற மக்களின் முன்னிைலயில்
ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்!

மக்கள் காணேவண்டும் என்பதற்காக அவற்ைறச்
ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால்,
பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவிடமிருந்து
எந்த ெவகுமதியும் கிைடக்காது.

2 “நீங்கள் ஏைழ மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது,
நீங்கள் உதவுவைத விளம்பரம் ெசய்யாதீர்கள்.
நல்லவர்கைளப் ேபால நடிக்கும் மனிதர்கைளப்
ேபால் நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள்
தாங்கள் பிறருக்கு உதவுவதற்கு முன்னர் குழல் ஊதி
அறிவிப்பார்கள். அவர்கள் யூத ஆலயங்களிலும்
ெதருக்களிலும் அவ்வாறு ெசய்கிறார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கள் தங்கைள மதிக்க ேவண்டும் என
விரும்புகிறார்கள். 3 எனேவ, நீங்கள் ஏைழ
மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது மிக இரகசியமாக
உதவுங்கள். மற்றவர் எவரும் அறியாதவாறு
உதவுங்கள். 4 உங்கள் உதவி இரகசியமாகச்
ெசய்யப்படேவண்டும். உங்கள் பிதாவாகிய ேதவன்
இரகசியமாகச் ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண
வல்லவர். எனேவ அவர் உங்களுக்கு
ெவகுமதியளிப்பார்.

பிரார்த்தைன பற்றி ேபாதித்தல்
(லூ. 11:2-4)

5 “நீங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுது,
நல்லவர்கைளப்ேபால நடிக்கும் தீயவர்கைளப் ேபால்
நடக்காதீர்கள். ேபாலியான மனிதர்கள் ெஜப
ஆலயங்களிலும் ெதரு முைனகளிலும் நின்று உரத்த

மத்ேதயு 6:5
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குரலில் பிராத்தைன ெசய்ய விரும்புகிறார்கள். தாம்
பிரார்த்தைன ெசய்வைத மற்றவர்கள் காண அவர்கள்
விரும்புகிறார்கள். நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன், அவர்கள் ஏற்ெகனேவ அதற்குரிய
பலைன அைடந்துவிட்டார்கள். 6 நீங்கள்
பிரார்த்திக்கும்ெபாழுது உங்கள் அைறக்குச் ெசன்று
கதைவ மூடிவிட ேவண்டும். பின்னர், உங்கள்
கண்களுக்குப் புலப்படாத உங்கள் பிதாவிடம்
பிரார்த்தியுங்கள். இரகசியமாகச் ெசய்யப்படும்
ெசயல்கைளயும் காண வல்லவர் உங்கள் தந்ைத.
அவர் உங்களுக்கு ெவகுமதியளிப்பார்.

7 “நீங்கள் பிரார்த்திக்கும்ெபாழுது, ேதவைன
அறியாதவர்கைளப் ேபால நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள்.
ெபாருளற்ற வார்த்ைதகைள அவர்கள் ெதாடர்ந்து
கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு பிரார்த்திக்காதீர்கள்.
பலவற்ைறயும் அவர்கள் ெசால்வதனால் ேதவன்
அவர்கைளக் கவனிப்பார் என்று அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள். 8 அவர்கைளப் ேபால
இருக்காதீர்கள். உங்கள் பிதா நீங்கள் ேகட்பதற்கு
முன்னேர உங்களின் ேதைவகைள அறிவார். 9

நீங்கள் பிரார்த்திக்கும்ெபாழுது கீழ்க்கண்டவாறு
பிரார்த்திக்க ேவண்டும்:
“‘பரேலாகத்திலிருக்கும் எங்கள் பிதாேவ,
உமது ெபயர் என்ெறன்றும் புனிதமாயிருக்கப்

பிரார்த்திக்கிேறாம்.
10 உமது இராஜ்யம் வரவும் பரேலாகத்தில் உள்ளது
ேபாலேவ
பூமியிலும் நீர் விரும்பியைவ ெசய்யப்படவும்

பிரார்த்திக்கிேறாம்.
11 ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான
உணைவ எங்களுக்கு அளிப்பீராக.

12 மற்றவர் ெசய்த தீைமகைள நாங்கள்
மன்னித்தது ேபாலேவ
எங்கள் குற்றங்கைளயும் மன்னியும்.

13 எங்கைளச் ேசாதைனக்கு உட்படப் பண்ணாமல்
பிசாசினிடமிருந்து காப்பாற்றும்.’

14 நீங்கள் மற்றவர் ெசய்யும் தீயைவகைள
மன்னித்தால், பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள்
பிதாவானவரும் உங்கள் தீயெசயல்கைளயும்
மன்னிப்பார். 15 ஆனால், மற்றவர்கள் உங்களுக்குச்
ெசய்யும் தீைமகைள நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால்
பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதாவும் நீங்கள்
மற்றவர்களுக்குச் ெசய்யும் தீைமகைள
மன்னிக்கமாட்டார்.

உபவாசத்ைதப் பற்றிய ேபாதைன
16 “நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது,
ேசாகமாகக் காட்சியளிக்காதீர்கள். மாயக்காரர்கள்
மட்டுேம அவ்வாறு ெசய்கிறார்கள். நீங்களும்
அவர்கைளப்ேபால நடிக்காதீர்கள். தாங்கள்
உபவாசம் இருப்பைத மற்றவர்கள் காண்பதற்காகத்
தங்கள் முகத்ைத விேநாதமாக
ைவத்துக்ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் முழு
பலைன அைடந்துவிட்டார்கள். 17 எனேவ, நீங்கள்
உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது, மகிழ்ச்சியாகக்
காணப்படுங்கள். முகம் கழுவிக்ெகாள்ளுங்கள். 18

எனேவ, நீங்கள் உபவாசம் இருப்பது
மற்றவர்களுக்குத் ெதரியாது. ஆனால் நீங்கள் காண
முடியாத உங்கள் பிதாவானவர் உங்கைளக்

காண்பார். உங்கள் பிதாவானவர் இரகசியமாகச்
ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண வல்லவர்.
ேமலும் அவர் உங்களுக்கு ெவகுமதியளிப்பார்.

பணமும் ேதவனும்
(லூ. 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “உங்களுக்காக இப்பூமியில் ெசல்வம் ேசர்த்து
ைவக்காதீர்கள். பூச்சிகளாலும் துருவாலும்
பூமியிலுள்ள ெசல்வம் அழியும். ேமலும் திருடர்கள்
உங்கள் வீட்ைட உைடத்து உங்கள் ெசல்வங்கைளக்
ெகாள்ைளயடித்துப் ேபாவார்கள். 20 எனேவ உங்கள்
ெசல்வங்கைளப் பரேலாகத்தில் ேசமியுங்கள்.
பூச்சிகளும் துருவும் அவற்ைற அழிக்க இயலாது.
பரேலாகத்திலிருக்கும் ெசல்வத்ைதத் திருடர்களும்
திருட முடியாது. 21 உங்கள் ெசல்வம் எங்ேகேயா
அங்ேக உங்கள் உள்ளமும் இருக்கும்.

22 “உடலுக்கு ஒளி தருவது கண். உங்கள் கண்கள்
நன்றாக இருந்தால், உங்கள் சரீரம் முழுவதும்
ஒளியுடன் திகழும். 23 ஆனால், உங்கள் கண்கள்
ெகட்டுப் ேபானால், உங்கள் சரீரம் முழுவதும்
ஒளியிழந்து ேபாகும். உங்களிலுள்ள ெவளிச்சம்
இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு
ெகாடியதாயிருக்கும்.

24 “எந்த மனிதனாலும் ஒேர ேநரத்தில் இரண்டு
முதலாளிகளுக்கு ேவைல ெசய்ய முடியாது. அவன்
ஒரு முதலாளிைய ேநசித்து மற்ற முதலாளிைய
ெவறுக்க ேநரிடும். அல்லது ஒரு முதலாளியின்
ேபச்ைசக் ேகட்டும் மற்ற முதலாளியின் ேபச்ைச
மறுக்கவும் ேநரிடும். எனேவ, நீங்கள் ஒேர ேநரத்தில்
ேதவனுக்கும், பணத்திற்கும் பணிபுரிய முடியாது.

ேதவ இராஜ்யத்திற்கு முதலிடம்
(லூ. 12:22-34)

25 “எனேவ, நான் ெசால்கிேறன், நீங்கள்
உயிர்வாழத் ேதைவயான உணவிற்காகக் கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் உடலுக்குத் ேதைவயான
உைடக்காகவும் கவைலெகாள்ளாதீர்கள்.
உணைவவிடவும் முக்கியமானது ஜீவன்.
உைடையவிடவும் முக்கியமானது சரீரம். 26

பறைவகைளப் பாருங்கள். அைவகள் விைதப்பேதா
அறுவைட ெசய்வேதா களஞ்சியங்களில் ேசமித்து
ைவப்பேதா இல்ைல. ஆனால் உங்கள் பரேலாகப்
பிதா அைவகளுக்கு உணவளிக்கிறார். பறைவகைள
காட்டிலும் நீங்கள் மிகுந்த முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறிவீர்கள். 27

கவைலப்படுவதினால் உங்களால் உங்கள்
வாழ்நாைளக் கூட்ட இயலாது.

28 “உைடகளுக்காக ஏன் கவைல ெகாள்கிறீர்கள்?
ேதாட்டத்தில் உள்ள மலர்கைளப் பாருங்கள். அைவ
எப்படி வளர்கின்றன என்பைதப் பாருங்கள்.
அைவகள் ேவைல ெசய்வதுமில்ைல. தங்களுக்கான
உைடகைளத் தயார் ெசய்வதுமில்ைல. 29 ஆனால்
நான் ெசால்கிேறன் மாெபரும் பணக்கார
மன்னனான சாலேமான் கூட இந்தப் பூக்களில்
ஒன்ைறப்ேபால அழகாக உைட அணியவில்ைல. 30

அவ்வாேற ேதவன் வயல்களிலுள்ள புற்களுக்கும்
உைட அணிவிக்கிறார். இன்ைறக்கு உயிருடன்
இருக்கும் புல், நாைளக்கு தீயிலிடப்பட்டு
எரிக்கப்படும். எனேவ, ேதவன் உங்களுக்குச்
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சிறப்பாக உைடயணிவிப்பார் என்பைத அறியுங்கள்.
ேதவனிடம் சாதாரணமான நம்பிக்ைக
ைவக்காதீர்கள்.

31 “‘உண்பதற்கு என்ன கிைடக்கும்?’ அல்லது
‘குடிப்பதற்கு என்ன கிைடக்கும்?’ அல்லது
‘உடுப்பதற்கு என்ன கிைடக்கும்?’ என்று
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். 32 ேதவைன அறியாத
மக்கேள இவற்ைறப் ெபற முயற்சிக்கிறார்கள்.
நீங்கேளா கவைலப்படாதீர்கள்,
பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள் பிதா இைவகள்
உங்களுக்குத் ேதைவ என்பைத அறிவார். 33

ேதவனின் இராஜ்யத்ைதயும் நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டுெமன ேதவன் விரும்பும் நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்தைலயுேம நீங்கள் நாடேவண்டும். அப்ேபாது
ேதவன் உங்களது மற்றத் ேதைவகைளயும்
நிைறேவற்றுவார். 34 எனேவ, நாைளையக் குறித்துக்
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெதால்ைல உண்டு. நாைளயக் கவைல நாைளக்கு.

நியாயம் தீர்ப்பைதப்பற்றி ேபாதைன
(லூ. 6:37-38, 41-42)

“மற்றவர்கைள நீங்கள் நியாயம்
தீர்க்காதீர்கள். அப்ெபாழுது ேதவன்
உங்கைள நியாயம் தீர்க்கமாட்டார். 2

நீங்கள் மற்றவர்கைள எப்படி நியாயம்
தீர்க்கிறீர்கேளா அவ்வாேற ேதவன் உங்கைள
நியாயம் தீர்ப்பார். மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்கும்
மன்னிப்பு உங்களுக்கும் வழங்கப்படும்.

3 “உங்கள் கண்ணில் இருக்கும் மரத்துண்டிைனக்
கவனிக்காது, உங்கள் சேகாதரனின் கண்ணில்
உள்ள தூசிையக் காண்கிறீர்கள். அது ஏன்? 4 ‘உன்
கண்ணிலிருந்து தூசிைய நான் அகற்றிவிடுகிேறன்’,
என்று ஏன் உங்கள் சேகாதரனிடம் ெசால்கிறீர்கள்?
உங்கைள முதலில் கவனியுங்கள். உங்கள் கண்ணில்
இன்னமும் ெபரிய மரத்துண்டு உள்ளது. 5

மாயக்காரரான நீங்கள் முதலில் உங்கள்
கண்ணிலிருந்து அம்மரத்துண்ைட அகற்றுங்கள்.
பின்னேர, உங்கள் சேகாதரனின் கண்ணிலிருந்து
தூசிைய அகற்ற முன் வாருங்கள்.

6 “புனிதமானவற்ைற நாய்களுக்குக்
ெகாடுக்காதீர்கள். அைவ திரும்பி உங்கைளத்
துன்புறுத்தேவ ெசய்யும். முத்துக்கைளப் பன்றிகளின்
முன் ேபாடாதீர்கள். நீங்கள் அப்படிச் ெசய்தால்
அைவகள் முத்துக்கைளக் காலால் மிதித்து
ேசதப்படுத்தும்.

ேதவனிடம் ேகட்டுப்ெபறுதல்
(லூ. 11:9-13)

7 “ெதாடர்ந்து ேகளுங்கள், ேதவன் ெகாடுப்பார்.
ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள், கிைடக்கும். ெதாடர்ந்து
தட்டுங்கள், திறக்கப்படும். 8 ஆம், ஒருவன்
ெதாடர்ந்து ேகட்டால், அவன் அைதப் ெபறுவான்.
ஒருவன் ெதாடர்ந்து ேதடினால், அவன்
கண்டைடவான். ஒருவன் ெதாடர்ந்து தட்டினால்,
கதவு அவனுக்காகத் திறக்கப்படும்.

9 “உங்களில் யாருக்ேகனும் குமாரன் உண்டா?
உங்கள் குமாரன் அப்பத்ைதக் ேகட்டால்,
அவனுக்குக் கல்ைலத் தருவீர்களா? இல்ைல. 10

அல்லது, உங்கள் குமாரன் மீைனக் ேகட்டால்,

அவனுக்குப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல. 11

நீங்கள் ேதவைனப்ேபால அல்லாமல்,
ெபால்லாதவர்களாய் இருக்கும் உங்களுக்ேக
குழந்ைதகளுக்கு நற்ெபாருட்கைளத்
தரத்ெதரியும்ேபாது, பரேலாகத்திலிருக்கும் உங்கள்
பிதாவும் தம்மிடம் ேகட்கிறவர்களுக்கு
நன்ைமயானவற்ைறக் ெகாடுப்பார் அன்ேறா?

மிகமுக்கியமான சட்டம்
12 “மற்றவர்கள் உங்களுக்கு எைதச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கேளா, அைதேய
மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ெசய்யுங்கள். இதுேவ
ேமாேசயின் கட்டைள மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின்
ேபாதைனகளின் ெபாருளுமாகும்.

இரண்டு வழிகள்
(லூ. 13:24)

13 “பரேலாகத்திற்குச் ெசல்லும் குறுகிய
வாசலுக்குள் நுைழயுங்கள். நரகத்திற்குச் ெசல்லும்
பாைதேயா எளிைமயானது. ஏெனனில் நரகத்தின்
வாசல் அகன்றது. பலர் அதில் நுைழகிறார்கள். 14

ஆனால், ெமய்யான வாழ்விற்கான வாசல் மிகவும்
குறுகியது. ெமய்யான வாழ்விற்குக் ெகாண்டு
ெசல்லும் பாைதேயா கடினமானது. மிகச் சிலேர
அப்பாைதையக் கண்டைடகிறார்கள்.

மக்களின் ெசயல்கைளக் கவனியுங்கள்
(லூ. 6:43-44; 13:25-27)

15 “ேபாலி தீர்க்கதரிசிகளிடம் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். உங்களிடம் வரும் ேபாலி தீர்க்கதரிசிகள்
ெசம்மறியாட்ைடப் ேபால இனிைமயானவர்களாய்க்
காணப்படுவார்கள். ஆனால் உண்ைமயில் அவர்கள்,
ஓநாய்கைளப்ேபால அபாயமானவர்கள். 16

அவர்களது ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள் அவர்கைளக்
கண்டு ெகாள்ளலாம். எவ்வாறு திராட்ைசப்பழம்
முட்புதரிலும், அத்திப்பழம் முட்ெசடிகளிலும்
காய்ப்பதில்ைலேயா அவ்வாேற நல்லைவ தீய
மனிதர்களிடமிருந்து வருவதில்ைல. 17

அதுேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு நல்ல மரமும் நல்ல
கனிகைளேய ெகாடுக்கும். தீய மரங்கள் தீய
பழங்கைளேய ெகாடுக்கும். 18 அது ேபாலேவ, நல்ல
மரம் தீய கனிையத் தரமுடியாது. ெகட்ட மரம் நல்ல
கனிையத் தரமுடியாது. 19 நல்ல கனிகைளத் தராத
மரங்கள் ெவட்டப்பட்டு ெநருப்பில் வீசப்படும். 20

ேபாலியான மனிதர்கைள அவர்களின்
ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள் அறியலாம்.

21 “என்ைனத் தம் கர்த்தர் என்று கூறும்
எல்ேலாரும் பரேலாகத்திற்குள் நுைழய முடியாது.
பரேலாகத்தில் உள்ள என் பிதா விரும்பும்
ெசயல்கைளச் ெசய்கிறவர்கள் மட்டுேம பரேலாக
இராஜ்யத்தில் நுைழய முடியும். 22 இறுதி நாளன்று
பலர் என்னிடம் ‘நீேர எங்கள் கர்த்தர். உம்ைமப்
ேபாற்றிேனாம். அசுத்த ஆவிகைள உம் ெபயரால்
விரட்டிேனாம். அற்புதங்கள் பல ெசய்ேதாம்’ என்று
கூறுவார்கள். 23 அவர்களிடம் நான் ‘என்ைன விட்டு
விலகுங்கள். தவறு ெசய்தவர்கள் நீங்கள். உங்கைள
எனக்குத் ெதரியாது’ என்று ெவளிப்பைடயாகேவ
ெசால்ேவன்.
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இரண்டுவித மனிதர்கள்
(லூக். 6:47-49)

24 “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதன்படி
நடக்கிற எவனும் புத்தியுள்ளவன் ஆவான். புத்தியுள்ள
மனிதன் தன் வீட்ைடப் பாைறயின் ேமல் கட்டினான்.
25 கனமைழ ெபய்து ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது.
காற்று வீசி வீட்ைடத் தாக்கியது. பாைறயின் ேமல்
கட்டப்பட்டதால் அந்த வீடு இடிந்து விழவில்ைல.

26 “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டுவிட்டு அதன்படி
நடக்காதவர்கள் புத்தியற்ற மனிதைனப்
ேபான்றவர்கள். புத்தியற்ற மனிதன் மணல் மீது தன்
வீட்ைடக் கட்டினான். 27 கனமைழ ெபய்தது.
ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்றுவீசி
வீட்ைடத்தாக்கியது. பலத்த ஓைசயுடன் வீடு இடிந்து
விழுந்தது.”

28 இேயசு இவற்ைறக் கூறி முடித்தெபாழுது,
மக்கள் அவரது ேபாதைனகைளக் குறித்து
வியப்பைடந்தனர். 29 ேவதபாரகராகிய
நியாயப்பிரமாண ஆசிரியர்கைளப் ேபாலல்லாது,
இேயசு அதிகாரம்மிக்கவராகப் ேபாதைன ெசய்தார்.

ெதாழுேநாயாளி குணமைடதல்
(மாற். 1:40-45; லூக். 5:12-16)

இேயசு குன்றின்மீதிருந்து கீழிறங்கி வந்தார்.
ஏராளமான மக்கள் அவைரத்
ெதாடர்ந்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது ெதாழு

ேநாயால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன் அவரிடம் வந்தான்.
அவன் இேயசுவின் முன்பாகப் பணிந்து, “கர்த்தாேவ,
நீர் விரும்பினால், என்ைனக் குணப்படுத்த முடியும்.
அவ்வல்லைமையப் ெபற்றிருக்கிறீர்” என்று
ெசான்னான்.

3 இேயசு அவைனத் ெதாட்டு, “நான் உன்ைனக்
குணப்படுத்த விரும்புகிேறன். குணம் அைடவாயாக!”
என்று ெசான்னார். உடேன அந்த மனிதன்
ெதாழுேநாயிலிருந்து குணமாக்கப்பட்டான். 4 பின்
இேயசு அவனிடம், “என்ன நடந்தது என்பைத
எவரிடமும் கூறாேத. ஆனால் ஆசாரியரிடம் ெசன்று
உன்ைனக் காட்டு. ேநாயிலிருந்து குணம்
அைடந்தவர்கள் ெசலுத்தேவண்டிய காணிக்ைகைய
ேமாேச கட்டைளயிட்டபடி ெசலுத்து. அதுேவ நீ
குணமைடந்தைத மக்களுக்குக் காட்டும்” என்று கூறி
அனுப்பினார்.

ேவைலக்காரன் குணமாகுதல்
(லூ. 7:1-10; ேயா. 4:43-54)

5 இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்றார்.
இேயசு அந்நகரத்திற்குள் நுைழந்த ெபாழுது, பைட
அதிகாரி ஒருவன் வந்து அவரிடம் உதவி ேகட்டுக்
ெகஞ்சினான். 6 அந்த அதிகாரி, “கர்த்தாேவ, என்
ேவைலக்காரன் மிக ேநாய் வாய்ப்பட்டு வீட்டில்
படுத்திருக்கிறான். அவனால் சரீரத்ைத
அைசக்கக்கூட முடியவில்ைல. மிகுந்த வலியினால்
அவதிப்படுகிறான்” என்று ெசான்னான்.

7 இேயசு அவனிடம், “நான் வந்து அவைனக்
குணப்படுத்துகிேறன்” என்று கூறினார்.

8 அதற்கு அந்த அதிகாரி, “கர்த்தாேவ, நீர் என்
வீட்டிற்குள் வருமளவிற்கு நான் ேமலானவனல்ல. நீர்
ெசய்யேவண்டுவெதல்லாம், என் ேவைலக்காரன்

குணமைடயட்டும் என்று கட்டைளயிடுவது மட்டுேம.
அப்ேபாது அவன் குணம் அைடவான். 9 நான்
என்னிலும் அதிகாரம் மிக்கவர் கீழ்ப் பணிபுரிகிேறன்.
என் அதிகாரத்திற்குக் கீழும் பைடவீரர்கள்
உள்ளனர். நான் ஒரு வீரனிடம் ‘ேபா’ என்றால், அவன்
ேபாகிறான். மற்ெறாரு வீரனிடம் ‘வா’ என்றால்,
அவன் வருகிறான். நான் என் ேவைலக்காரனிடம்
‘இைதச் ெசய்’ என்றால், அவன் அைதச் ெசய்கிறான்.
(அைதப் ேபாலேவ நீரும் வல்லைம ெபற்றவர்
என்பைத நான் அறிேவன்)” என்றான்.

10 இைதக் ேகட்ட இேயசு வியப்பைடந்தார்.
தன்னுடன் இருந்த மக்களிடம் இேயசு,
“உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன், நான் பார்த்த
மனிதர் அைனவரிலும், இஸ்ரேவலிலும் கூட, இவேன
அதிக விசுவாசம் உைடயவன். 11 பலர்
கிழக்கிலிருந்தும் ேமற்கிலிருந்தும் வருவார்கள்.
அவர்கள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு
ஆகிேயாருடன் அமர்ந்து பரேலாக இராஜ்யத்தில்
உணவு உண்பார்கள். 12 ஆனால் பரேலாக
இராஜ்யத்ைத அைடய ேவண்டியவர்களான
யூதர்கேளா ெவளிேய இருட்டில் எறியப்படுவார்கள்.
அங்கு அவர்கள் பற்கைளக் கடித்துக்
கூக்குரலிடுவார்கள்” என்று கூறினார்.

13 பிறகு இேயசு அதிகாரியிடம், “வீட்டிற்குச் ெசல்.
நீ எவ்வாறு விசுவாசித்தாேயா அவ்வாேற உன்
ேவைலக்காரன் குணமாவான்” என்று ெசான்னார்.
அந்த ேநரத்திேலேய அந்த அதிகாரியின்
ேவைலக்காரன் குணமாக்கப்பட்டான்.

இேயசு அேநகைரக் குணமாக்குதல்
(மாற். 1:29-34; லூ. 4:38-41)

14 இேயசு ேபதுருவின் வீட்டிற்குச் ெசன்றார்.
அங்குப் ேபதுருவின் மாமியார் அதிகக் காய்ச்சலுடன்
படுத்திருந்தைதக் கண்டார். 15 இேயசு அவளது
ைகையத் ெதாட்டார். உடேன அவளது காய்ச்சல்
நீங்கியது. பின்னர் அவள் எழுந்து இேயசுவுக்குப்
பணிவிைட ெசய்தாள்.

16 அன்று மாைல, பிசாசு பிடித்த பல மக்கைள
அவரிடம் அைழத்து வந்தனர். இேயசு தமது
வார்த்ைதயினால் அப்பிசாசுகைளத் துரத்தி,
வியாதியாய் இருந்த அைனவைரயும்
குணமாக்கினார்.

17 “அவர் எங்களது ேநாய்கைளத் தீர்த்தார்;
பிணிகைள நீக்கினார்”
என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ெசான்னது
நடந்ேதறும்படியாக இேயசு இவற்ைறச் ெசய்தார்.

இேயசுைவப் பின்ெதாடர்தல்
(லூ. 9:57-62)

18 அைனத்து மக்களும் தன்ைனச் சுற்றி
இருப்பைத இேயசு கண்டார். எனேவ, இேயசு தன்
சீஷர்களிடம் ஏரியின் மறு கைரக்குச் ெசல்லுமாறு
கூறினார். 19 பின் ேவதபாரகரில் ஒருவன்
இேயசுவிடம் வந்து, “ேபாதகேர, நீர்
ேபாகுமிடெமல்லாம் நான் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து
வருேவன்” என்றான்.

20 அதற்கு இேயசு, “நரிகள் தாம் வாழ குழிகைளப்
ெபற்றுள்ளன. பறைவகள் தாம் வாழ கூடுகைளப்
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ெபற்றுள்ளன. ஆனால், மனிதகுமாரனுக்குத் தைல
சாய்க்க ஓரிடமும் இல்ைல” என்று கூறினார்.

21 இேயசுவின் சீஷர்களில் மற்ெறாருவன்
அவரிடம், “ேபாதகேர, நான் ேபாய் முதலில் என்
தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்துவிட்டுப் பின், உம்ைமத்
ெதாடர்ந்து வருகிேறன்” என்றான்.

22 ஆனால் இேயசு அவனிடம், “என்ைனப்
பின்பற்றி வா. மரித்ேதார் தம் மரித்ேதாைர அடக்கம்
ெசய்துெகாள்ளட்டும்” என்றார்.

இேயசு ஒரு புயைல நிறுத்துதல்
(மாற். 4:35-41; லூ. 8:22-25)

23 இேயசு ஒரு படகில் ஏறினார். அவரது சீஷர்கள்
அவைரப் பின்ெதாடர்ந்தனர். 24 படகு கைரைய
விட்டுப் புறப்பட்ட பின்னர், கடலில் மிகப் பலமான
புயல் உருவானது. படைக அைலகள் சூழ்ந்தன.
ஆனால், இேயசு அைமதியாக
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார். 25 அவரது சீஷர்கள்
அவரிடம் ெசன்று அவைர எழுப்பினார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர! எங்கைளக் காப்பாற்றும். இல்ைலேயல்
நாங்கள் மூழ்கிவிடுேவாம்!” என்று ெசான்னார்கள்.

26 இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் ஏன்
பயப்படுகிறீர்கள். உங்களுக்குப் ேபாதிய விசுவாசம்
இல்ைல” என்று கூறினார். பின்பு, இேயசு எழுந்து
நின்று காற்றுக்கும் அைலகளுக்கும் ஒரு கட்டைள
பிறப்பித்தார். காற்று நின்றது. கடல் மிகவும்
அைமதியானது.

27 படகிலிருந்தவர்கள் வியப்புற்று, “எப்படிப்பட்ட
மனிதர் இவர்? காற்றும் கடலும் கூட இவருக்குக்
கீழ்ப்படிகின்றனேவ!” என்று கூறி வியப்பைடந்தனர்.

இருவரிடமிருந்து பிசாசுகைள விரட்டுதல்
(மாற். 5:1-20; லூ. 8:26-39)

28 இேயசு ெகதேரேன மக்கள் வசிக்கும் ஏரியின்
மறு கைரைய வந்தைடந்தார். அங்கு இருவர்
இேயசுவிடம் வந்தனர். அவர்களுக்குப் பிசாசுகள்
பிடித்திருந்தன. அவர்கள் இருவரும் கல்லைறகள்
இருக்குமிடத்தில் வாழ்ந்தனர். மிக
அபாயமானவர்கள் அவர்கள். எனேவ, மக்கள்
அவர்கள் வசித்த கல்லைறகளுக்கு அருகில் ெசன்ற
பாைதகைள உபேயாகிக்க இயலவில்ைல. 29

இேயசுவிடம் வந்த அவ்விருவரும், “ேதவகுமாரேன,
எங்களிடமிருந்து என்ன ேவண்டும்? தக்க
சமயத்திற்கு முன்பாகேவ எங்கைளத் துன்புறுத்த
வந்தீேரா?” என்று சத்தமிட்டனர்.

30 அந்த இடத்திற்கு அருகில் பன்றிகள் கூட்டமாக
ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன. 31 அவர்கைளப்
பிடித்திருந்த பிசாசுகள் இேயசுவிடம், “இவர்கைள
விட்டு எங்கைள ெவளிேயற்றுவதானால், தயவுெசய்து
நாங்கள் அந்த பன்றி கூட்டத்திற்குள்
ெசல்லவிடுங்கள்” என்று ெகஞ்சின.

32 இேயசு பிசாசுகளிடம், “ெசல்லுங்கள்” என்றார்.
உடேன, அப்பிசாசுகள் அவர்கைள விட்டு நீங்கி பன்றி
கூட்டத்திற்குள் ெசன்றன. பிறகு, அப்பன்றிக் கூட்டம்
முழுவதும் குன்றிலிருந்து கீழிறங்கி ஏரிக்குள் ஓடின.
எல்லாப் பன்றிகளும் நீரில் மூழ்கின. 33 பன்றிகைள
ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்த ஆட்கள் நகரத்திற்குள்
ஓடினார்கள். அவர்கள் நகர மக்களிடம் பிசாசு
பிடித்திருந்த இருவருக்கும் பன்றிகளுக்கும் என்ன

நடந்தது என்பைதக் கூறினார்கள். 34 பிறகு, அந்த
நகர மக்கள் அைனவரும் இேயசுைவக் காணச்
ெசன்றனர். இேயசுைவக் கண்ட மக்கள், அவர்களது
இடத்ைதவிட்டு அவைர விலகிச் ெசல்லுமாறு
ெகஞ்சினர்.

பக்கவாத வியாதிக்காரன் குணமாகுதல்
(மாற். 2:1-12; லூ. 5:17-26)

இேயசு ஒரு படகில் ஏரிையக் கடந்து
மீண்டும் தம் ெசாந்த நகருக்குத்
திரும்பினார். 2 பக்கவாத வியாதியினால்

பாதிக்கப்பட்ட ஒருவைனச் சிலர் இேயசுவிடம்
அைழத்து வந்தனர். அவன் படுக்ைகயில்
படுத்திருந்தான். அம்மக்கள் மிகுந்த நம்பிக்ைகேயாடு
வந்திருந்தைத இேயசு கண்டார். எனேவ இேயசு
அந்த வியாதிக்காரனிடம், “வாலிபேன,
மகிழ்ச்சியாயிரு. உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன”
என்றார்.

3 இைதக் ேகட்ட சில ேவதப்ேபாதகர்கள், “இந்த
மனிதன் (இேயசு) ேதவைனப் ேபாலேவ ேபசுகிறான்.
இது ேதவைன நிந்திக்கும் ெசயல்” என்று
தங்களுக்குள்ேள ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

4 அவர்கள் இவ்வாறு எண்ணியைத இேயசு
அறிந்தார். எனேவ இேயசு, “நீங்கள் ஏன் தீய
எண்ணங்கைளச் சிந்திக்கின்றீர்கள்? 5 பக்கவாத
வியாதிக்காரனிடம் ‘உன் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன’, என்று கூறுவது எளிதா? அல்லது
‘எழுந்து நட’, என்று கூறுவது எளிதா? 6 ஆனால்
மனித குமாரனுக்கு பூமியில் பாவங்கைள மன்னிக்கும்
வல்லைம இருப்பைத நான் உங்களுக்கு
நிரூபிப்ேபன்” என்று ெசான்னார். பிறகு அந்த
வியாதிக்காரனிடம் இேயசு, “எழுந்திரு, உன்
படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு வீட்டிற்குச் ெசல்!”
என்று கூறினார்.

7 அம்மனிதன் எழுந்து வீட்டுக்குச் ெசன்றான். 8

இைதக்கண்ட மக்கள் வியப்புற்றனர். இத்தைகய
வல்லைமைய மனிதனுக்கு அளித்ததற்காக அவர்கள்
ேதவைனப் புகழ்ந்தார்கள்.

இேயசு மத்ேதயுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 2:13-17 லூ. 5:27-32)

9 அங்கிருந்து இேயசு ெசல்லும்ெபாழுது, மத்ேதயு
என்ற மனிதைனக் கண்டார். மத்ேதயு வரி
அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருந்தான், “என்ைனத்
ெதாடர்ந்து வா” என்று மத்ேதயுவிடம் இேயசு
கூறினார். உடேன மத்ேதயு எழுந்திருந்து
இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்தான்.

10 இேயசு மத்ேதயுவின் வீட்டில் விருந்துண்டார்.
வரி வசூலிப்பவர்கள் பலரும் தீயவர்கள் பலரும்
வந்திருந்து இேயசுவுடனும் அவரது சீஷர்களுடனும்
விருந்துண்டனர். 11 அத்தைகய மனிதர்களுடன்
இேயசு விருந்துண்டைதப் பரிேசயர்கள் கண்டனர்.
பரிேசயர்கள் இேயசுவின் சீஷர்களிடம், “ஏன் உங்கள்
குருவானவர் வரி வசூலிப்பவர்களுடனும் தீய
மனிதர்களுடனும் உணவு உண்கிறார்?” என்று
ேகட்டனர்.

12 பரிேசயர்கள் இவ்வாறு கூறுவைத இேயசு
ேகட்டார். எனேவ, இேயசு பரிேசயர்களிடம்,
“ஆேராக்கியமானவர்களுக்கு மருத்துவர்
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ேதைவயில்ைல. ேநாயாளிகளுக்குத்தான் மருத்துவர்
ேதைவ. 13 நான் உங்களுக்கு ஒன்ைறக் கூறுகிேறன்.
அதன் ெபாருைளத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
விலங்குகைளப் பலியிடுவைத நான் விரும்பவில்ைல.
நான் மக்களிடம் கருைணைய விரும்புகிேறன்.
நல்லவர்கைள அைழக்க நான் வரவில்ைல. பாவம்
ெசய்தவர்கைள அைழக்கேவ நான் வந்ேதன்” என்று
கூறினார்.

வித்தியாசமான ேபாதைன
(மாற். 2:18-22; லூ. 5:33-39)

14 பின்னர், ேயாவானின் சீஷர்கள் இேயசுவிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவிடம், “நாங்களும்
பரிேசயர்களும் அடிக்கடி உபவாசம் இருக்கிேறாம்.
ஆனால், உங்கள் சீஷர்கள் உபவாசம்
இருப்பதில்ைல. ஏன்?” என்று ேகட்டார்கள்.

15 அதற்கு இேயசு அவர்களிடம்,
“திருமணத்தின்ேபாது, மணமகன் உடன் இருக்கும்
ெபாழுது அவன் நண்பர்கள் ேசாகமாக
இருப்பதில்ைல. ஆனால் மணமகன்
அவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்படும் ேநரம் வரும்.
அப்ெபாழுது மணமகனின் நண்பர்கள் வருத்தம்
அைடகிறார்கள். அப்ெபாழுது அவர்கள் உபவாசம்
இருப்பார்கள்.

16 “ஒருவன் தன் பைழய சட்ைடயிலுள்ள ஒரு
ஓட்ைடைய ைதக்கும்ெபாழுது, சுருக்கமைடயாத
புதிய துணிையப் பயன்படுத்துவதில்ைல. அப்படிச்
ெசய்தால், இைணத்த துண்டுத்துணியானது சுருங்கி
சட்ைடயிலிருந்து கிழிந்துவிடும். அதனால் ஓட்ைட
ேமலும் ேமாசமைடயும். 17 ேமலும், மக்கள்
ஒருேபாதும் புதிய திராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய
திராட்ைச இரசம் இருக்கும் ைபகளில்
ைவப்பதில்ைல. ஏெனன்றால் பைழய திராட்ைச
இரசம் இருக்கும் ைபகள் கிழிந்துவிடும். திராட்ைச
இரசமும் சிந்திவிடும். திராட்ைச இரசப் ைபகளும்
வீணாகும். அதனால், மக்கள் எப்ெபாழுதும் புதிய
திராட்ைச இரசத்ைத புதிய ைபகளிேலேய
ஊற்றுகிறார்கள். அதனால் திராட்ைச இரசமும்
ைபகளும் நன்றாக இருக்கும்” என்றார்.

மரித்த ெபண் உயிரைடதல், ேநாயாளிப் ெபண்
சுகமைடதல்

(மாற். 5:21-43; லூ. 8:40-56)

18 இேயசு இவற்ைறக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, யூத ஆலயத்
தைலவன் ஒருவன் அவரிடம் வந்தான். அவன்
இேயசுைவ வணங்கி, “என் குமாரத்தி சற்றுமுன்
இறந்துவிட்டாள். ஆனாலும், நீர் வந்து உமது
ைகயால் அவைளத் ெதாடும். அவள் மீண்டும் உயிர்
பிைழப்பாள்” என்றான்.

19 உடேன, இேயசு எழுந்து அவனுடன் ெசன்றார்.
இேயசுவின் சீஷர்களும் அவைரத் ெதாடர்ந்தார்கள்.

20 அப்ெபாழுது பன்னிெரண்டு வருடங்களாக
இரத்தப்ேபாக்கினால் அவதியுற்றுக்ெகாண்டிருந்த
ஒரு ெபண் இேயசுவின் பின் வந்து அவரது
ேமலங்கியின் நுனிையத் ெதாட்டாள். 21 அந்தப்
ெபண், “நான் இந்த ேமலங்கிையத் ெதாட்டால்
குணமைடேவன்” என எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தாள்.

22 இேயசு திரும்பி அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து
அவளிடம், “ெபண்ேண, மகிழ்ச்சியாயிரு. நீ
சுகமாக்கப்பட்டாய். ஏெனன்றால், நீ
விசுவாசித்ததினால் குணமாக்கப்பட்டாய்” என்றார்.
உடேன அந்தப் ெபண் குணமாக்கப்பட்டாள்.

23 இேயசு அந்தத் தைலவனுடன் ெதாடர்ந்து
ெசன்று, அவனது வீட்டிற்குள் ெசன்றார். சரீர
அடக்கத்திற்கான இைச இைசப்ேபாைர இேயசு
அங்கு கண்டார். அந்தச் சிறுமி இறந்துவிட்டதனால்,
அழுதுெகாண்டிருந்த பலைரயும் இேயசு கண்டார்.
24 இேயசு, “விலகிச் ெசல்லுங்கள். இச்சிறுமி
இறக்கவில்ைல. இவள் தூக்கத்திலிருக்கிறாள்”
என்று ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட அங்கிருந்த
மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தனர். 25

அவர்கள் வீட்டிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டதும்,
இேயசு சிறுமியின் அைறக்குள் நுைழந்தார். இேயசு
சிறுமியின் கரத்ைதப் பிடித்தார். சிறுமி எழுந்து
நின்றாள். 26 இச்ெசய்தி அத்ேதசம் முழுவதும்
பரவியது.

இேயசு பலைரக் குணமாக்குதல்
27 இேயசு அவ்விடத்ைத விட்டுப் புறப்பட்டதும்
இரு குருடர்கள் அவைரத் ெதாடர்ந்தார்கள்.
அக்குருடர்கள் உரத்த குரலில், “தாவீதின் குமாரேன,
எங்களுக்குக் கருைண காட்டும்” என்று
ெசான்னார்கள்.

28 இேயசு வீட்டிற்குள் ெசன்றார். குருடர்கள்
இருவரும் அவருடன் வீட்டிற்குள் நுைழந்தனர்.
இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் பார்ைவ
ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால் முடியுெமன்று
விசுவாசிக்கிறீர்களா?” என்று ேகட்டார். அதற்குக்
குருடர்கள், “ஆம், ேபாதகேர, நாங்கள்
விசுவாசிக்கிேறாம்” என்று பதிலளித்தனர்.

29 பிறகு இேயசு அவர்களது கண்கைளத் ெதாட்டு,
“நீங்கள் பார்ைவ ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால்
முடியுெமன்று நம்புகிறீர்கள். எனேவ அது நடக்கும்”
என்று ெசான்னார். 30 உடேன அவர்களால் பார்க்க
முடிந்தது. பின் அவர், “இைதக் குறித்து யாரிடமும்
கூறாதீர்கள்” என்று கண்டிப்புடன் ெசால்லி
அனுப்பினார். 31 ஆனால் அவர்கள் அங்கிருந்து
ெசன்று இேயசுைவக் குறித்த ெசய்திகைள
அப்பிரேதசெமங்கும் பரப்பினார்கள்.

32 அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச்ெசன்ற பின்,
சிலர் ேவெறாரு மனிதைன இேயசுவிடம் அைழத்து
வந்தார்கள். இம்மனிதைனப் பிசாசு
பிடித்திருந்ததினால் அவனால் ேபச இயலவில்ைல.
33 இேயசு அம்மனிதனிடமிருந்த பிசாைச
விரட்டினார். பிறகு ஊைமயான அம்மனிதனால் ேபச
முடிந்தது. அதனால் வியப்பைடந்த மக்கள்,
“இஸ்ரேவலில் நாங்கள் ஒருேபாதும் இப்படிப்பட்ட
ஒன்ைறக் கண்டதில்ைல” என்று கூறினார்கள்.

34 ஆனால் பரிேசயர்கள், “பிசாசுகைள விரட்டுகிற
வல்லைமைய இேயசுவிற்குக் ெகாடுத்தது
பிசாசுகளின் தைலவேன” என்று ெசான்னார்கள்.

இேயசுவின் கரிசைன
35 இேயசு எல்லா நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள்
வழியாகப் பயணம் ெசய்தார். பரேலாக அரைசப்
பற்றிய நற்ெசய்திைய இேயசு யூதர்களின் ெஜப

மத்ேதயு 9:13
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ஆலயங்களில் மக்களுக்குக் கூறினார். இேயசு
எல்லாவைகயான ேநாய்கைளயும் குணமாக்கினார்.
36 திரளான மனிதர்கைளக் கண்ட இேயசு
அவர்களுக்காக வருத்தமைடந்தார். ஏெனன்றால்,
மக்கள் கவைல ெகாண்டும் ஆதரவற்றும் இருந்தனர்.
ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆட்டு மந்ைதையப்ேபால
மக்கள் தங்கைள வழிநடத்த ேமய்ப்பனின்றி
இருந்தனர். 37 இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,
“ஏராளமான மக்கள் அறுவைடக்காக
(காப்பாற்றப்பட) உள்ளனர். ஆனால் அவர்கைள
அறுவைட ெசய்வதற்ேகா மிகச் சில பணியாளர்கேள
உள்ளனர். ேதவனுக்கு உரியது அறுவைட (மக்கள்).
38 பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ேதவன் ேமலும்
பலைரத் தம் அறுவைடையச் ேசகரிக்க அனுப்புவார்”
என்றார்.

அப்ேபாஸ்தலர்கைள அனுப்புதல்
(மாற். 3:13-19; 6:7-13; லூ. 6:12-16; 9:1-6)

இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும்
ஒன்றாய் அைழத்தார். தீய ஆவிகைள
ேமற்ெகாள்ளும் வல்லைமைய இேயசு

அவர்களுக்கு வழங்கினார். எல்லா விதமான
ேநாய்கைளயும் பிணிகைளயும் குணப்படுத்தும்
வல்லைமையயும் இேயசு அவர்களுக்கு வழங்கினார்.
2 அந்தப் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின்
ெபயர்கள் வருமாறு:
சீேமான் (மற்ெறாரு ெபயர் ேபதுரு.)
மற்றும் அவரது சேகாதரன் அந்திேரயா,
ெசபேதயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபு மற்றும்
அவரது சேகாதரன் ேயாவான்,
3 பிலிப்பு
மற்றும் பார்த்தேலாமியு,
ேதாமா
மற்றும் வரி வசூலிக்கும் அதிகாரியான மத்ேதயு,
அல்ேபயுவின் குமாரன் யாக்ேகாபு,
தேதயு,
4 சீேலாத்தியனாகிய சீேமான் மற்றும் யூதா
ஸ்காரிேயாத்து.
இேயசுைவ அவரது எதிரிகளிடம்
காட்டிக்ெகாடுத்தவன் இந்த யூதாஸ் ஆவான்.
5 இேயசு இந்தத் தமது பன்னிரண்டு
சீஷர்களுக்கும் சில கட்டைளகைளப் பிறப்பித்தார்.
பின் அவர்கைள மக்களுக்குப் பரேலாக
இராஜ்யத்ைதப்பற்றிக் கூறுவதற்கு அனுப்பினார்.
இேயசு அவர்களிடம், “யூதர்களல்லாதவர்களிடம்
ெசல்லாதீர்கள். ேமலும் சமாரிய மக்கள் வசிக்கும்
நகரங்களுக்கும் ெசல்லாதீர்கள். 6 ஆனால்
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் (யூதர்களிடம்) ெசல்லுங்கள்.
அவர்கள் காணாமல் ேபான ஆடுகைளப்
ேபான்றவர்கள். 7 நீங்கள் ெசன்று, ‘பரேலாக
இராஜ்யம் விைரவில் வர இருக்கிறது’ என்று
ேபாதியுங்கள். 8 ேநாயுற்றவர்கைளக்
குணமாக்குங்கள். இறந்தவர்களுக்கு மீண்டும் உயிர்
ெகாடுங்கள். ெதாழு ேநாயாளிகைளக்
குணப்படுத்துங்கள். பிசாசு பிடித்தவர்களிடமிருந்து
பிசாசுகைள விரட்டுங்கள். இவ்வல்லைமகைள
உங்களுக்குத் தாராளமாய் வழங்குகிேறன். எனேவ,
மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாய் உதவுங்கள். 9

உங்களுடன் தங்கம், ெவள்ளி அல்லது ெசம்பு

நாணயங்கைள எடுத்துச் ெசல்லாதீர்கள். 10

ைபகைளக் ெகாண்டு ேபாகாதீர்கள். உங்கள்
பயணத்திற்கு நீங்கள் அணிந்திருக்கும் உைடையயும்
காலணிகைளயும் மட்டுேம எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.
ஊன்றுேகாைல எடுத்துச் ெசல்லாதீர்கள்.
பணியாளனுக்குத் ேதைவயானைவ
ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

11 “நீங்கள் ஒரு நகரத்திேலா ஊரிேலா
நுைழயும்ெபாழுது, தகுதிவாய்ந்த மனிதைரக் கண்டு
நீங்கள் அவ்விடத்ைத விட்டு விலகிச் ெசல்லும்வைர
அவருடன் தங்கி இருங்கள். 12 நீஙகள் அவர்
வீட்டினுள் நுைழயும்ெபாழுது ‘உங்களுக்குச்
சமாதானம் உண்டாகட்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள். 13

அவ்வீட்டில் உள்ளவர்கள் உங்கைள வரேவற்றால்,
உங்கள் சமாதானத்திற்கு அவர்கள்
தகுதியுள்ளவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு விரும்பிய
சமாதானம் அவர்களுக்குக் கிைடக்கட்டும்.
வீட்டிலுள்ளவர்கள் உங்கைள வரேவற்காவிட்டால்,
உங்கள் சமாதானத்திற்கு அவர்கள்
தகுதியுள்ளவர்களல்ல. அவர்களுக்கு நீங்கள்
விரும்பிய சமாதானத்ைதத் திரும்பப் ெபறுங்கள். 14

ஒரு வீட்டிலுள்ளவர்கேளா அல்லது
நகரத்திலுள்ளவர்கேளா உங்கைள வரேவற்கேவா
அல்லது உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்கேவா மறுத்தால்,
அவ்விடத்ைத விட்டு விலகுங்கள். உங்கள் கால்களில்
படிந்த தூசிையத் தட்டிவிடுங்கள். 15 நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன்.
நியாயத்தீர்ப்பு நாளிேல ேசாதாம் மற்றும் ெகாேமாரா
ஆகிய ஊர்களுக்கு ேநர்ந்தைதக் காட்டிலும்
ேமாசமானது அவ்வூருக்கு நடக்கும்.

பிரச்சைனகைளப் பற்றிய எச்சரிக்ைக
(மாற். 13:9-13; லூ. 21:12-17)

16 “கவனியுங்கள்! நான் உங்கைள அனுப்புகிேறன்.
நீங்கள் ஓநாய்களுக்கிைடயில் அகப்பட்ட
ெவள்ளாட்டிைனப் ேபால இருப்பீர்கள். எனேவ,
பாம்புகைளப்ேபால சாதுரியமாய் இருங்கள். ஆனால்
புறாைவப்ேபால கபடற்றவர்களாயிருங்கள். 17

மக்களிடம் எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். அவர்கள்
உங்கைளக் ைகது ெசய்து ெகாண்டு ேபாய்
நீதிமன்றத்தில் ஒப்பைடத்து விடுவார்கள். உங்கைள
(அவர்களது) ெஜப ஆலயங்களில் ைவத்து
சாட்ைடயால் அடிப்பார்கள். 18 ஆளுநர்களுக்கும்
மன்னர்களுக்கும் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும்
முன்னால் நிறுத்தப்படுவீர்கள். என்னிமித்தம்
உங்களுக்கு மக்கள் இைதச் ெசய்வார்கள்.
அப்ேபாது நீங்கள் என்ைனப் பற்றி
அம்மன்னர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்கும் யூதரல்லாத
மக்களுக்கும் எடுத்துச் ெசால்வீர்கள். 19 நீங்கள்
ைகது ெசய்யப்படும்ெபாழுது, எைதச் ெசால்வது
எப்படிச் ெசால்வது என்று கவைலெகாள்ளாதீர்கள்.
அந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் ேபச ேவண்டியைவ
அருளப்படும். 20 அப்ெபாழுது உண்ைமயில் ேபசுவது
நீங்களாயிருக்கமாட்டீர்கள். உங்கள் பிதாவின்
ஆவியானவர் உங்கள் மூலமாகப் ேபசுவார்.

21 “சேகாதரர்கேள தமது சேகாதரர்களுக்கு
எதிராகத் திரும்பி அவர்கைள மரணத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். தந்ைதயேர தம்
பிள்ைளகளுக்கு எதிராகத் திரும்பி அவர்கைள
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மரணத்துக்கு ஒப்புக் ெகாடுப்பார்கள். பிள்ைளகேள
தமது ெபற்ேறார்களுக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டு
அவர்கைள மரணத்திற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். 22

நீங்கள் என்ைனப் பின்பற்றுவதனிமித்தம் எல்லா
மக்களும் உங்கைள ெவறுப்பார்கள். ஆனால்,
இறுதிவைர உறுதியாயிருக்கிறவன்
இரட்சிக்கப்படுவான். 23 ஒரு நகரத்தில் நீங்கள்
ேமாசமான முைறயில் நடத்தப்பட்டால், ேவெறாரு
நகரத்திற்குச் ெசன்றுவிடுங்கள். உங்களுக்கு நான்
உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன், மனிதகுமாரன்
வருகிறவைரக்கும், நீங்கள் எல்லா யூதர்களின்
நகரங்களுக்கும் ெசல்ல முடியாது.

24 “ஒரு மாணவன் ஆசிரியைரக் காட்டிலும்
சிறப்பானவனல்ல. ஒரு ேவைலக்காரன் தன்
முதலாளிையக் காட்டிலும் சிறப்பானவனல்ல. 25 ஒரு
மாணவன் தன் ஆசிரியரின் அளவிற்கு
முன்ேனறுவதில் திருப்தியைடய ேவண்டும். ஒரு
ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனப்ேபால
முன்ேனற்றமைடவதில் திருப்தியைடய ேவண்டும்.
ஒரு வீட்டின் தைலவேன ‘ெபயல்ெசபூல்’
என்றைழக்கப்பட்டால், அக்குடும்பத்திலுள்ள
மற்றவர்கள் அதனிலும் ேமாசமான ெபயரால்
அைழக்கப்படுவார்கள்.

யாருக்குப் பயப்படுவது
(லூ. 12:2-7)

26 “எனேவ, அத்தைகய மக்கைளக் கண்டு
பயப்படாதீர்கள். மைறந்துள்ள யாவும் ெவளிேய
வரும். மர்மமாயுள்ள அைனத்தும் ெதளிவாக
அறியப்படும். 27 நான் இவற்ைற இருளில்
(இரகசியமாக) கூறுகிேறன். ஆனால் நீங்கள்
இவற்ைற ெவளிச்சத்தில் கூற ேவண்டுெமன நான்
விரும்புகிேறன். நான் இவற்ைற அைமதியாக
உங்களுடன் மட்டும் ெமதுவாகப் ேபசுகிேறன்.
ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறத் தாராளமாக எல்லா
மக்களுக்கும் கூற ேவண்டும்.

28 “மக்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்.
அவர்களால் சரீரத்ைத மட்டுேம ெகால்ல முடியும்.
அவர்களால் ஆத்துமாைவக் ெகால்ல முடியாது.
சரீரத்ேதாடு ஆத்துமாைவயும் ேசர்த்துக்
ெகால்லக்கூடிய ஒருவரிடம் (ேதவனிடம்) மட்டுேம
நீங்கள் பயம்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர் சரீரத்ைதயும்
ஆத்துமாைவயும் நரகத்திற்கு அனுப்ப வல்லவர். 29

பறைவகள் விற்கப்படும் ெபாழுது இரண்டு சிறிய
பறைவகளின் விைல ஓரணா மட்டுேம. ஆனால்
இரண்டில் ஒன்று கூட உங்கள் பிதாவானவரின்
அனுமதி இன்றி சாக முடியாது. 30 உங்கள்
தைலயிலுள்ள முடிகளின் எண்ணிக்ைகையக்கூட
ேதவன் அறிவார். 31 எனேவ பயப்படாதீர்கள். பல
பறைவகைளக் காட்டிலும் நீங்கள் அதிக மதிப்பு
வாய்ந்தவர்கள்.

விசுவாசத்ைத ெவளிப்படுத்துங்கள்
(லூ. 12:8-9)

32 “ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் (நின்று
ெகாண்டு) என்னிடம் நம்பிக்ைக உைடயவனாய்
இருப்பதாகக் கூறினால், அவன் எனக்குப்
பாத்திரவான். நான் பரேலாகத்தில் உள்ள என்
பிதாவின் முன்னிைலயில் இப்படிேய கூறுேவன். 33

மாறாக, ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால்
என்னிடம் நம்பிக்ைக உைடயவனல்ல எனக்
கூறினால், அவன் எனக்குப் பாத்திரவானல்ல. நான்
பரேலாகத்தில் உள்ள என் பிதாவின் முன்னிைலயில்
இப்படிேய கூறுேவன்.

வித்தயாசமான ேபாதைன
(லூ. 12:51-53; 14:26-27)

34 “பூமியில் சமாதானத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காக
நான் வந்திருப்பதாய் நிைனக்காதீர்கள்.
சமாதானத்ைத ஏற்படுத்த நான் வரவில்ைல. ஒரு
பட்டயத்ைதக் ெகாண்டுவருவதற்காக நான்
வந்துள்ேளன். 35 கீழ்க்கண்டைவ நடந்ேதறேவ நான்
வந்துள்ேளன்:
“‘தன் குடும்பத்து மக்கேள ஒருவருக்கு ஒருவர்
எதிராவார்கள்.
மகன் தன் தந்ைதக்கும்,
மகள் தன் தாய்க்கும்,
மருமகள் தன் மாமியாருக்கும், எதிராவார்கள்.’
37 “என்ைனவிடவும் தன் தந்ைதையயும் தாையயும்
அதிகம் ேநசிக்கிறவன் என்ைனப்
பின்பற்றத்தக்கவனல்ல. என்ைனவிடவும் தன்
மகைனயும் மகைளயும் அதிகம் ேநசிக்கிறவன்
என்ைனப் பின்பற்றத்தக்கவனல்ல. 38 என்ைனப்
பின்பற்றும்ெபாழுது உண்டாகும் துன்பத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவன், என்ைனப்
பின்பற்றத்தக்கவனல்ல. 39 என்ைனவிடவும் தன்
வாழ்ைவ அதிகம் ேநசிக்கிறவன், ெமய்யான வாழ்ைவ
இழக்கிறான். எனக்காகத் தன் வாழ்ைவ
அர்ப்பணிக்கிறவன், ெமய்யான வாழ்ைவ
அைடவான்.”

உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்பவர்கைள ேதவன்
ஆசீர்வதிப்பார்

(மாற். 9:41)

40 “உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்கிறவன் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டவன். என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்கிறவன்,
என்ைன அனுப்பியவைரயும் (ேதவைனயும்)
ஏற்றுக்ெகாண்டவன். 41 தீர்க்கதரிசிையக் கண்டு
அவைர ஒப்புக்ெகாள்கிறவன், தீர்க்கதரிசி ெபறும்
ெவகுமதிையப் ெபறுவான். நல்லவைர அவர்கள்
நல்லவர்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்ெகாள்கிறவன்,
நல்லவர்களுக்குக் கிைடக்கும் ெவகுமதிையப்
ெபறுவான். 42 யாேரனும் என்ைனப்
பின்பற்றுகிறவர்களுக்குச் சிறிய அளேவனும்
உதவினால், அவன் தக்க ெவகுமதிைய நிச்சயம்
ெபறுவான். என்ைனப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு ஒரு
குவைளத் தண்ணீர் ெகாடுத்திருந்தாலும்,
அவனுக்குத் தக்க ெவகுமதி நிச்சயம்
ெகாடுக்கப்படும்.”

இேயசுவும் ேயாவான் ஸ்நானகனும்
(லூக். 7:18-35)

இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும்
இவற்ைறக் கூறி முடித்தார். பின்னர்
அங்கிருந்து கலிேலயாவின்

நகரங்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்வதற்காகச்
ெசன்றார்.

மத்ேதயு 10:22
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2 ேயாவான் ஸ்நானகன் சிைறயிலிருந்தான்.
கிறிஸ்து ெசய்து ெகாண்டிருந்த பணிகைள
ேயாவான் ேகள்வியுற்றான். எனேவ, ேயாவான் தனது
சீஷர்கள் சிலைர இேயசுவிடம் அனுப்பினான். 3

ேயாவானின் சீஷர்கள் இேயசுைவக்கண்டு,
“ேயாவான் வருவதாகக் கூறிய மனிதர் நீங்கள்தானா
அல்லது நாங்கள் ேவெறாருவரின் வருைகக்குக்
காத்திருக்க ேவண்டுமா?” என்று ேகட்டனர்.

4 இேயசு அவர்களிடம், “ேயாவானிடம் திரும்பிச்
ெசன்று நீங்கள் ேகள்வியுறுவனவற்ைறயும்
காண்பவற்ைறயும் கூறுங்கள். 5 குருடர்கள் பார்ைவ
ெபறுகிறார்கள். முடவர்கள் நடக்கிறார்கள். ெதாழு
ேநாயாளிகள் குணமாகிறார்கள். ெசவிடர்கள்
ேகட்கும் சக்தி ெபறுகிறார்கள். இறந்தவர்கள்
மீண்டும் உயிர்த்ெதழுகிறார்கள். ஏைழகளுக்கு
நற்ெசய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது. 6 என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான்”
என்று பதில் ெசான்னார்.

7 ேயாவானின் சீஷர்கள் புறப்பட்டுப் ேபான பின்பு,
இேயசு அங்கிருந்த மக்களிடம் ேயாவாைனப் பற்றிப்
ேபசலானார். இேயசு அவர்களிடம்,
“வானாந்திரத்திற்கு எைதக் காண்பதற்குப்
ேபானீர்கள்? காற்றில் அைசயும் நாணைலக்
காண்பதற்காகவா? இல்ைல. 8 உண்ைமயில்
எைதக் காணச் ெசன்றீர்கள்? சிறந்த ஆைடகைள
உடுத்திய மனிதைனக் காண்பதற்கா? இல்ைல
சிறந்த ஆைடகைள உடுத்திக்ெகாள்கிறவர்கள்
அரண்மைனகளில்தான் வசிக்கிறார்கள். 9

அப்படியானால் எைதக் காண வனாந்திரத்திற்குப்
ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசிையயா? ஆம், நான்
ெசால்லுகிேறன், தீர்க்கதரிசிையக் காட்டிலும்
ேயாவான், ேமலானவன். 10 ஏற்ெகனேவ
ேவதவாக்கியங்களில் ேயாவாைனப்பற்றி இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது:
“‘கவனியுங்கள்! நான் என் உதவியாைள
உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்புேவன்.
உங்களுக்கான பாைதைய அவன் தயார்
ெசய்வான்.’” என்று கூறினார்.

11 “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன், ஞானஸ்நானம் வழங்கும் ேயாவான்
இவ்வுலகில் வாழ்ந்த எந்த மனிதைனக் காட்டிலும்
ேமலானவன். ஆனால், பரேலாக இராஜ்யத்தில்
மிகவும் அற்பமான மனிதன் கூட ேயாவாைனக்
காட்டிலும் முக்கியமானவன். 12 ேயாவான் வந்த
காலந்ெதாட்டு இன்றுவைர பரேலாக இராஜ்யம்
வலுவைடந்து வருகிறது. மக்கள் வலிைமையப்
பயன்படுத்திப் பரேலாக இராஜ்யத்ைத அைடய
முயன்று வந்திருக்கிறார்கள். 13 எல்லாத்
தீர்க்கதரிசனங்களும் ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணமும் ேயாவானின் வருைக
வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தன.
நடக்கவிருந்த ெசயல்கைள அைவ கூறின. 14

நியாயப்பிரமாணம் கூறியவற்ைறயும் தீர்க்கதரிசிகள்
கூறியவற்ைறயும் நீங்கள் நம்பினால், ேயாவாேன
எலியா என்பைதயும் நீங்கள் நம்புவீர்கள்.
நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும் அவன்
வருவான் எனச் ெசால்கின்றன. 15 என் ேபச்ைசக்
ேகட்பவர்கேள, கவனியுங்கள்.

16 “இன்ைறக்கு வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்
மனிதர்கைளக் குறித்து நான் என்ன ெசால்ல
முடியும்? எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள்? கைட
வீதியில் அமர்ந்திருக்கும் பிள்ைளகைளப்
ேபான்றவர்கள் இன்ைறய மக்கள். ஒரு கூட்ட
பிள்ைளகள் மற்ெறான்ைறப் பார்த்து,

17 “‘உங்களுக்காக இைசத்ேதாம்,
ஆனாலும், நீங்கள் நடனமாடவில்ைல.
ேசாகப் பாடல் ஒன்ைறப் பாடிேனாம்,
ஆனாலும், நீங்கள் ேசாகம் ெகாள்ளவில்ைல’

என்று அைழக்கிறது.
18 “மக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நான் ஏன்
கூறுகிேறன்? ேயாவான் மற்றவர்கைளப்ேபால
உண்ணவில்ைல. திராட்ைச இரசம் குடிக்கவில்ைல.
ஆனால் மக்கள் ‘ேயாவானுக்குள் ஒரு பிசாசு
இருக்கிறது’, என்று ெசால்கிறார்கள். 19

மனிதகுமாரன் வந்திருந்து மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ
உண்ணுகிறார்: திராட்ைச இரசமும் குடிக்கிறார்.
மக்கேளா, ‘அவைரப் பாருங்கள்!’ அதிகமாக
உண்ணுகிறார். அதிகமாக திராட்ைச இரசமும்
குடிக்கிறார். வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும்
தீயவர்களுக்கும் அவர் நண்பர் என்று
ெசால்கிறார்கள். ஆனால் ஞானம் அதன்
ெசயல்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.”

நம்பிக்ைகயற்ேறாருக்கு எச்சரிப்பு
(லூ. 10:13-15)

20 பிறகு, தாம் ெபரும்பாலான அற்புதங்கைள
நிகழ்த்திய நகரங்கைள இேயசு விமர்சித்தார்.
ஏெனன்றால் அந்நகரங்களிலுள்ள மக்கள்
அதற்குப்பின் தமது வாழ்க்ைக முைறைய
மாற்றிக்ெகாண்டு பாவம் ெசய்வைத நிறுத்தவில்ைல.
21 இேயசு, “ேகாராசின் நகரேம, ெபத்சாயிதா
நகரேம, இது உங்களுக்கு மிகவும் ெகாடுைமயானது.
உங்களுக்கு நான் பல அற்புதங்கைள
நிகழ்த்திேனன். அேத அற்புதங்கைளத் தீரு மற்றும்
சீேதான் நகரங்களில் நடத்தியிருந்தால், அம்மக்கள்
ெவகு நாள் முன்ேப மனந்திருந்தியிருப்பார்கள்.
தங்கள் பாவங்களுக்காகத் தம் வருத்தத்ைதத்
ெதரிவிக்க சாக்குத்துணி ஆைடைய அணிந்து
சாம்பல் பூசிக் ெகாண்டிருப்பார்கள். 22

நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளன்று தீரு மற்றும்
சீேதான் மக்கைளவிடவும் உங்களுக்கு மிகத் துன்பம்
ஏற்படும் என்று நான் ெசால்கிேறன்.

23 “கப்பர்நகூம் மக்களாகிய நீங்கள் வானம் வைர
உயர்த்தப்படுவீர்கேளா? இல்ைல! நீங்கள் மரணக்
குழியில் தள்ளப்படுவீர்கள். உங்களிடம் பல
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதன் நான். அந்த
அற்புதங்கைளச் ேசாேதாம் நகரில்
நிகழ்த்தியிருந்தால், அந்நகர மக்கள் பாவம்
ெசய்வைத நிறுத்தியிருப்பார்கள். இன்னும் ஒரு
நகரமாகேவ அது இருந்திருக்கும். 24 ஆனால்
நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற நாளன்று ேசாேதாம்
நகர மக்கைளக் காட்டிலும் மிகத் துன்பம்
உங்களுக்கு ஏற்படும் என்று ெசால்கிேறன்” என்று
கூறினார்.

மத்ேதயு 11:24
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இேயசு தரும் இைளப்பாறுதல்
(லூக். 10:21-22)

25 பிறகு இேயசு, “பரேலாகத்திற்கும்
பூேலாகத்திற்கும் ஆண்டவராகிய பிதாேவ! உமக்கு
நான் நன்றி கூறுகிேறன். ஏெனன்றால், இவற்ைற நீர்
ஞானவான்களிடமிருந்து மைறத்துள்ளீர். ஆனால்
இவற்ைறக் குழந்ைதையப் ேபான்ற மக்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தியிருக்கிறீர். 26 ஆம். பிதாேவ, நீர்
ெமய்யாகேவ இைவ நைடெபற ேவண்டும் என
விரும்பியதால் இப்படிச் ெசய்தீர்” என்றார்.

27 “என் பிதா எனக்கு எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுத்துள்ளார். குமாரைன ேவறு யாரும் அறியார்;
பிதாேவ குமாரைன அறிவார். அைதப் ேபாலேவ,
பிதாைவக் குமாரன் மட்டுேம அறிவார்; ேவறு யாரும்
அறியார். ேமலும், பிதாவானவைரப்பற்றி
அறிந்தவர்கைளேய குமாரனும் ேபாதைன ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்.

28 “கைளப்பைடந்து மிகுந்த பாரம்
சுமக்கிறவர்கேள என்னிடம் வாருங்கள். நான்
உங்களுக்கு ஓய்வு அளிப்ேபன். 29 என் பணிகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்னிடமிருந்து
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நான் சாந்தமும் பணிவும்
ெகாண்டவன். உங்கள் ஆத்துமாவிற்கு ஓய்ைவக்
கண்டைடவீர்கள். 30 நான் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளச் ெசால்லும் ேவைல எளிதானது.
நான் உங்கைளச் சுமக்கச் ெசால்லும் பளு
இேலசானது” என்று இேயசு கூறினார்.

இேயசுைவக்குறித்த விமர்சனம்
(மாற். 2:23-28; லூ. 6:1-5)

அப்ேபாது இேயசு, யூதர்களுக்கு
முக்கியமான வாரத்தின் ஓய்வு நாளன்று
வயல் ெவளியில் நடந்து ெகாண்டிருந்தார்.

இேயசுவின் சீடர்கள் அவருடன் இருந்தனர்.
அவர்கள் பசியுடனிருந்தனர். எனேவ, சீடர்கள்
கதிர்கைளப் பிடுங்கி உண்டனர். 2 இைதப்
பரிேசயர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவிடம்,
“பாருங்கள். யூதச்சட்டத்துக்கு எதிராக ஓய்வு நாளில்
ெசய்யக் கூடாதைத உங்கள் சீடர்கள்
ெசய்கிறார்கள்” என்றனர்.

3 இேயசு அவர்களிடம், “தாவீது என்ன ெசய்தான்
என்பைத நீங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா? 4

ேதவனுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்றான். ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கப்பட்ட அப்பத்ைதத் தாவீதும்
மற்றவர்களும் உண்டார்கள். அந்த அப்பத்ைத
உண்டது குற்றமா? ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த
அப்பத்ைத உண்ணலாம். 5 நீங்கள் ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணத்தில் படித்திருக்கிறீர்கள். அதாவது
ஓய்வு நாளில் ஆலயங்களில் ஆசாரியர்கள் ஓய்வு
ெகாள்ளாமல் சட்டத்ைதப் புறக்கணிக்கிறார்கள்
என்று. ஆனால், அவ்வாறு ெசய்யும் ஆசாரியர்கள்
குற்றம் ெசய்தவர்கள் அல்ல. 6 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். ஆலயத்ைதக் காட்டிலும்
ேமலானவர் இங்ேக இருக்கிறார். 7 ேவதாகமம்
கூறுகிறது, ‘எனக்கு விலங்குகைளப் பலியிடுவது
விருப்பமானதல்ல. மக்களிடம் இரக்கத்ைதேய நான்
விரும்புகிேறன்,’அவ்வார்த்ைதகளின் உண்ைமயான
ெபாருள் உங்களுக்குத் ெதரியாது. அதன் ெபாருைள

நீங்கள் அறிந்திருந்தால் குற்றமற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகளாக்கமாட்டீர்கள்.

8 “மனித குமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும்
ஆண்டவராயிருக்கிறார்” என்று பதிலுைரத்தார்.

சூம்பிய ைகையக் குணமாக்குதல்
(மாற். 3:1-6; லூ. 6:6-11)

9 இேயசு அவ்விடத்ைதவிட்டு, ெஜப
ஆலயத்துக்குள் நுைழந்தார். 10 ெஜப
ஆலயத்துக்குள் சூம்பிய ைகயுடன் ஒருவன்
இருந்தான். இேயசுவின்ேமல் குற்றம்
சுமத்துவதற்கான ஒரு காரணத்ைதத் ேதடி சில
யூதர்கள் அங்கிருந்தனர். எனேவ அவர்கள்
இேயசுவிடம், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது
சரியா?” என்று ேகட்டார்கள்.

11 இேயசு, “உங்களில் யாருக்ேகனும், ஓர் ஆடு
இருந்து அது ஓய்வு நாளில் ஒரு குழியில் விழுந்தால்,
நீங்கள் அைதக் குழியில் இருந்து தூக்கி எடுப்பீர்கள்
அல்லவா? 12 ஓர் ஆட்ைடக் காட்டிலும் மனிதன்
நிச்சயமாக ேமலானவன். எனேவ, ஓய்வு நாளில்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேமாேசயின்
நியாயப்பிரமாணம் அனுமதிக்கின்றது” என்று
பதிலளித்தார்.

13 பிறகு, இேயசு சூம்பிய ைகயுைடய மனிதனிடம்,
“எங்ேக உன் ைககைளக் காட்டு!” என்றார். அவன்
இேயசு காணுமாறு தன் சூம்பியைகைய நீட்டினான்.
அது மற்ற ைகையப்ேபால குணமாயிற்று. 14 ஆனால்
பரிேசயர்கள் இேயசுைவக் ெகால்லத் திட்டம்
தீட்டியவாறு அங்கிருந்து விலகிச் ெசன்றனர்.

இேயசு ேதவனின் ஊழியர்
15 பரிேசயர்களின் எண்ணத்ைத அறிந்த இேயசு,
அவ்விடத்ைத விட்டு நீங்கினார். ஏராளமான மக்கள்
இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்தார்கள். இேயசு
ேநாயாளிகள் அைனவைரயும் குணமாக்கினார். 16

ஆனால், தான் யாெரன்பைத மற்றவர்களிடம் கூறக்
கூடாது என அவர்கைள எச்சரித்தார். 17 ஏசாயா
தீர்க்கதரிசி ெசான்னது நடக்கும்படிக்கு இேயசு
இவ்வாறு ெசய்தார். ஏசாயா ெசான்னது இதுேவ,

18 “இேதா என் ஊழியன்.
நான் இவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன்.
நான் இவைர ேநசிக்கிேறன்;
இவைரக்குறித்து நான் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிேறன்.
என் ஆவிைய இவர்ேமல் அமரச்ெசய்ேவன்.
இவர் ேதசங்களுக்கு (என்) ேநர்ைமயான

நியாயத்ைதக் கூறுவார்.
19 இவர் வாக்குவாதம் ெசய்யார்; கூக்குரல்
ெசய்யார்.
வீதிகளில் உள்ள மக்கள் இவர் குரைலக் ேகளார்.

20 ஏற்ெகனேவ வைளந்த நாணைலக்கூட இவர்
உைடக்கமாட்டார்.
அைணயப்ேபாகிற விளக்ைகக்கூட இவர்

அைணக்கமாட்டார்.
நியாயத்தீர்ப்பு ெசய்து முடிக்கும்வைர இவர் தம்

முயற்சியில் தளரமாட்டார்.
21 எல்லா மக்களும் இவரிடம்
நம்பிக்ைகக்ெகாள்வார்கள்.”

மத்ேதயு 11:25
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இேயசுவின் வல்லைம
(மாற். 3:20-30; லூ. 11:14-23; 12:10)

22 பின்னர், சிலர் இேயசுவிடம் ஒரு மனிதைன
அைழத்து வந்தனர். குருடனான அவனால் ேபசவும்
முடியவில்ைல. ஏெனன்றால் அவனுக்குள் ஒரு பிசாசு
இருந்தது. இேயசு அவைனக் குணப்படுத்தினார்.
அவனால் பார்க்கவும் ேபசவும் முடிந்தது. 23

வியப்புற்ற மக்கள், “ேதவன் தாம் அனுப்பிைவப்பதாக
வாக்களித்த தாவீதின் குமாரன் இவர்தான் ேபாலும்!”
என்றனர்.

24 மக்கள் இவ்வாறு கூறுவைதப் பரிேசயர்கள்
ேகட்டனர். பரிேசயர்கள், “ெபயல்ெசபூலின்
வல்ைலைமையேய இேயசு பிசாசுகைள
ஓட்டுவதற்குப் பயன்படுத்துகிறார்” என்று கூறினர்.
ெபயல்ெசபூல் பிசாசுகளின் தைலவன்.

25 இேயசு பரிேசயர்களின் எண்ணங்கைள
அறிந்தார். எனேவ இேயசு, “தனக்குள்
சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்ளும் பிரிவுகைளக்ெகாண்ட
எந்த இராஜ்யமும் அழிந்துவிடும்.
பிரிவுெகாள்ளுகின்ற எந்த நகரமும் நிைலக்காது.
பிரிகின்ற எந்தக் குடும்பமும் முன்ேனற்றம்
அைடயாது. 26 எனேவ சாத்தான் தன்னுைடய
பிசாசுகைளேய துரத்தினால், சாத்தான்
பிரிந்திருக்கிறான். எனேவ சாத்தானின் இராஜ்யம்
நிைலத்திருக்காது. 27 நான் பிசாசுகைள
விரட்டும்ெபாழுது சாத்தானின் வல்லைமைய நான்
பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அது
உண்ைமெயனில், உங்கள் மனிதர்கள் பிசாசுகைள
விரட்ட எந்த சக்திையப் பயன்படுத்துகிறார்கள்?
எனேவ, உங்கள் மக்கேள நீங்கள் ெசால்வது ெபாய்
என்று நிரூபிக்கிறார்கள். 28 ஆனால், பிசாசுகைள
விரட்ட நான் ேதவ ஆவியின் வல்லைமையப்
பயன்படுத்துகிேறன். ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களிடம் வந்துள்ளது என்பைத இது காட்டுகிறது.
29 ஒருவன் வலிைமயான மனிதனின் வீட்டுக்குள்
புகுந்து திருட நிைனத்தால், முதலில்
அவ்வலிைமயான மனிதைனக் கட்டிப்ேபாட
ேவண்டும். பின்னேர, அவன் அவ்வலிைமயான
மனிதனின் வீட்டிலிருந்து ெபாருட்கைளத் திருட
முடியும். 30 என்னுடன் இல்லாதவன் எனக்கு
எதிரானவன். என்னுடன் ேசர்ந்து ெசயல் புரியாதவன்
எனக்கு எதிராகச் ெசயல்படுகிறவன்.

31 “அதனால் நான் ெசால்லுகிேறன், மனிதர்கள்
எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.
ேமலும் மனிதர்கள் ெசால்லுகின்ற எல்லாத்
தீயவற்றுக்கும் மன்னிப்புண்டு. ஆனால், பரிசுத்த
ஆவிக்கு எதிராகப் ேபசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு
கிைடக்காது. 32 மனித குமாரனுக்கு எதிராகப்
ேபசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு கிைடக்கும். ஆனால்
பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எதிராகப்
ேபசுகிறவனுக்கு மன்னிப்பு கிைடக்காது.
இப்ெபாழுேதா அல்லது எதிர்காலத்திேலா அவன்
மன்னிக்கப்படமாட்டான்.

ெசயல்கள் ெவளிப்படுத்தும் உண்ைம
(லூ. 6:43-45)

33 “நல்ல பழங்கள் ேதைவெயனில், நல்ல மரத்ைத
வளர்க்க ேவண்டும். மரம் தீயதானால், பழங்களும்

தீயனவாகும். ஒரு மரத்தின் தரம் அதன்
பழங்கைளக்ெகாண்ேட அறியப்படும். 34 பாம்புகள்
நீங்கள்! ெபால்லாதவர்கள் நீங்கள்! நீங்கள் எப்படி
நல்லவற்ைறக் கூற முடியும். உள்ளத்திலுள்ளைதேய
வாய் ேபசுகிறது. 35 ஒரு நல்லவன் தன் உள்ளத்தில்
நல்லைவகைள ைவத்திருக்கிறான். எனேவ அவன்
நல்லைவகைள உள்ளத்திலிருந்து ேபசுகிறான்.
ஆனால் ெபால்லாத மனிதன் தன் உள்ளத்தில்
ெபால்லாதைவகைளச் ேசர்த்து ைவத்திருக்கிறான்.
எனேவ அவன் ெபால்லாதைவகைளத் தன்
உள்ளத்திலிருந்து ேபசுகிறான். 36 மனிதர்கள்
தாங்கள் ேபசுகிற கவனமற்ற வார்த்ைதகள்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் கணக்கு ஒப்புவிக்க ேவண்டும்.
இது நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற நாளில் நடக்கும்.
37 உங்களது வார்த்ைதகேள உங்களுக்கு நியாயம்
வழங்க பயன்படுத்தப்படும். உங்களது வார்த்ைதகேள
உங்கைள நல்லவெரன்றும் உங்கள் வார்த்ைதகேள
உங்கைளத் தீேயார் என்றும் நியாயம் தீர்க்கும்” என்று
ெசான்னார்.

யூதர்கள் ஆதாரம் ேகட்டல்
(மாற். 8:11-12; லூ. 11:29-32)

38 பின்னர், பரிேசயர்கள் சிலரும் ேவதபாரகர்கள்
சிலரும் இேயசுவுக்கு மறுெமாழி கூறினார்கள்.
அவர்கள், “ேபாதகேர, உம்ைம நிரூபிக்கும்படியாக
ஓர் அற்புதம் ெசய்து காட்டும்” என்று ேகட்டனர்.

39 அதற்கு இேயசு, “ெபால்லாதவர்களும்
பாவிகளும்தான் அற்புதங்கைள ஆதாரமாகக்
ேகட்பார்கள். ஆனால், எந்த அற்புதமும்
அவர்களுக்கு ஆதாரமாகக் காட்டப்படமாட்டாது.
தீர்க்கதரிசி ேயானாவிற்கு நிகழ்ந்த அற்புதம் மட்டுேம
ஆதாரமாக ெகாடுக்கப்படும். 40 ேயானா ஒரு ெபரிய
மீனின் வயிற்றில் மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும்
இருந்தான். அைதப் ேபாலேவ, மனித குமாரனும்
கல்லைறக்குள் மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும்
இருப்பார். 41 ேமலும் நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும்
நாளில் நினிேவ பட்டணத்து மனிதர் உயிர்த்ெதழுந்து
இன்று வாழ்கின்ற உங்கள் தவறுகைள
நிரூபிப்பார்கள். ஏெனன்றால், ேயானாவின்
ேபாதைனையக் ேகட்டு, அவர்கள்
மனந்திரும்பினார்கள். நான் ெசால்லுகிேறன், நான்
ேயானாைவக் காட்டிலும் ேமன்ைமயானவன்.

42 “நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில்,
ெதன்திைசயின் இராணி உயிர்த்ெதழுந்து உங்கள்
ேமல் குற்றம் சுமத்துவாள். ஏெனன்றால், அந்த
இராணி மிகத் ெதாைலவிலிருந்து சாலேமானின்
ஞானம் ெசறிந்த ேபாதைனகைளக் ேகட்க
பயணப்பட்டு வந்தாள். நான் ெசால்லுகிேறன், நான்
சாலேமாைனக் காட்டிலும் ேமலானவன்.

திரும்பி வரும் தீய ஆவி
(லூ. 11:24-26)

43 “பிசாசின் ெபால்லாத ஆவி ஒரு
மனிதனுக்குள்ளிருந்து ெவளியில் வரும்ெபாழுது,
வறண்ட நிலப்பகுதியில் ஓய்விடம் ேதடி அைலகிறது.
ஆனால், அதற்கு ஓய்விடம் கிைடப்பதில்ைல. 44

எனேவ, அந்த ஆவி, ‘நான் புறப்பட்ட இடத்திற்ேக
திரும்பச் ெசல்ேவன்’ என்று ெசால்லி அந்த ஆவி
திரும்பி அேத மனிதனிடம் வரும்ெபாழுது, அது
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இருந்த இடம் ெவறுைமயாயும் சுத்தமாயும்
ஒழுங்குடனும் இருப்பைத அறிகிறது. 45 பின்னர்,
ெவளிேயறித் தன்னிலும் ெபால்லாத ேமலும் ஏழு
ெபால்லாத ஆவிகைள அைழத்து வருகிறது. எல்லா
ஆவிகளும் அவனுக்குள் புகுந்து வசிக்கின்றன.
முன்ைபவிட அவனுக்கு ஆழ்ந்த ெதால்ைல
ஏற்படுகிறது. இன்று வாழ்கின்ற
ெபால்லாதவர்களுக்கும் அப்படிேய ேநரும்” என்று
பதிலளித்தார்.

இேயசுவின் குடும்பத்தினர் யார்?
(மாற். 3:31-35; லூ. 8:19-21)

46 இேயசு மக்களிடம்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது அவரது தாயும்
சேகாதரர்களும் ெவளியில் நின்றிருந்தனர். அவர்கள்
இேயசுவிடம் ேபச விரும்பினர். 47 ஒருவன்
இேயசுவிடம், “உம் தாயும் சேகாதரர்களும்
ெவளியில் காத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் உம்மிடம்
ேபச விரும்புகிறார்கள்” என்றான்.

48 இேயசு, “யார் என் தாய்? யார் என்
சேகாதரர்கள்?” என்று ேகட்டார். 49 தன்
சீஷர்கைளச் சுட்டிக் காட்டி, “பாருங்கள்! இவர்கேள
என் தாயும் சேகாதரர்களும். 50 பரேலாகிலிருக்கும்
என் பிதா விரும்பும் ெசயல்கைளச் ெசய்கிறவர்கேள
என் உண்ைமயான சேகாதர சேகாதரிகளும் தாயும்
ஆவார்கள்” என்று அவனுக்கு பதிலளித்தார்.

விைதையப் பற்றிய உவைம
(மாற். 4:1-9; லூ. 8:4-8)

அன்ைறயத் தினேம இேயசு வீட்ைட விட்டு
ெவளியில் ெசன்று ஏரிக்கைரயில்
அமர்ந்தார். 2 ஏராளமான மக்கள்

அவைரச் சூழ்ந்தனர். எனேவ இேயசு ஒரு படகில்
ஏறி அமர்ந்தார். மக்கள் ஏரிக்கைரேயாரம்
அமர்ந்தார்கள். 3 பிறகு உவைமகளின் மூலமாக
இேயசு மக்களுக்குப் பலவற்ைறயும் ேபாதித்தார்.
இேயசு, “ஒரு விவசாயி விைதகைள விைதக்கப்
ேபானான். 4 அவன் விைதகைளத் தூவியேபாது, சில
விைதகள் பாைதேயாரம் விழுந்தன. பறைவகள் வந்து
அைவ யாவற்ைறயும் தின்றுவிட்டன. 5 சில விைதகள்
பாைறகளின் ேமல் விழுந்தன. அங்கு ேபாதுமான
அளவிற்கு மண் இல்ைல. எனேவ, விைதகள்
ேவகமாக முைளத்தன. 6 ஆனால் சூரியன்
உதித்ததும், அைவ கருகிப்ேபாயின. ஆழமான
ேவர்கள் இல்லாைமயால் அச்ெசடிகள் காய்ந்தன. 7

இன்னும் சில விைதகள் முட்புதர்களுக்கிைடயில்
விழுந்தன. கைளகள் முைளத்து அந்த விைதகளின்
ெசடிகள் வளராதவாறு தடுத்தன. 8 சில விைதகள்
நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அந்நிலத்தில், விைதகள்
முைளத்து நன்கு வளர்ந்தன. சில ெசடிகள் நூறு
மடங்கு தானியங்கைளக் ெகாடுத்தன. சில அறுபது
மடங்கும் சில முப்பது மடங்கும் தானியங்கைளக்
ெகாடுத்தன. 9 நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கிறவர்கேள, கவனியுங்கள்” என்று இேயசு
கூறினார்.

உவைமகள் ஏன்?
(மாற். 4:10-12; லூ. 8:9-10)

10 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து,
“மக்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்ய நீங்கள் ஏன் இந்த
உவைமகைளப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.

11 இேயசு மறுெமாழியாக, “பரேலாக
இராஜ்யத்தின் இரகசியங்கைள நீங்கள் மட்டுேம
அறிய முடியும். அவற்ைற மற்றவர்கள் அறிய முடியாது.
12 சிறிது புரிந்தவன் ேமலும் விளக்கம் ெபறுவான்.
ேதைவயானைத விடவும் அவனுக்கு அதிகம்
கிைடக்கும். அதிகம் புரியாதவன், தான்
அறிந்தைதயும் இழப்பான். 13 அதனால் தான் நான்
மக்களுக்கு உவைமகளின் மூலம் ேபாதைன
ெசய்கிேறன். மக்கள் பார்க்கிறார்கள்;
ேகட்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயில்
பார்ப்பதுமில்ைல, புரிந்துெகாள்வதுமில்ைல. 14

எனேவ ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இவர்கைளப் பற்றிக்
கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது உண்ைம என்பைத
இம்மக்கள் காட்டுகிறார்கள்:
“‘மக்கேள! நீங்கள் கவனித்து ேகட்பீர்கள்.
ஆனாலும் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
மக்கேள! நீங்கள் ேநாக்கி பார்ப்பீர்கள்.
ஆனாலும், நீங்கள் பார்ப்பைதப்

புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
15 ஆம், இறுகியிருக்கிறது இம்மக்களின் மனம்.
காதுகளிருந்தும் ேகட்பதில்ைல.
உண்ைமையக் கண்டுெகாள்ள மறுக்கிறார்கள்.
தங்கள் காதால் ேகளாதிருக்கவும்
தங்கள் கண்ணால் பார்க்காதிருக்கவும்
தங்கள் மனதால் அறியாதிருக்கவும்
இவ்வாறு நடந்துள்ளது.
குணம் ெபற என்னிடம் வராதிருக்குமாறும் இவ்வாறு
நடந்துள்ளது.’
16 ஆனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
கண்களால் பார்ப்பைத நீங்கள்
புரிந்துெகாள்கிறீர்கள். காதால் ேகட்பைதப்
புரிந்துெகாள்கிறீர்கள். 17 நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன், பல தீர்க்கதரிசிகளும்
நல்லவர்களும் நீங்கள் இப்ெபாழுது காண்பவற்ைறக்
காண விரும்பினார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் காணவில்ைல. நீங்கள் இப்ெபாழுது
ேகட்பவற்ைறக் ேகட்பதற்குப் பல தீர்க்கதரிசிகளும்
நல்லவர்களும் விரும்பினார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் ேகட்கவில்ைல.

விைதகளின் உவைமயின் விளக்கம்
(மாற். 4:13-20; லூ. 8:11-15)

18 “எனேவ, விவசாயிையப் பற்றிய உவைமயின்
ெபாருைளக் கவனியுங்கள்:

19 “சாைலயின் ஓரம் விழுந்த விைத யாைரக்
குறிக்கிறது? அது பரேலாக இராஜ்யத்ைதப் பற்றிக்
ேகள்வியுற்றும் அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத
மனிதைனக் குறிக்கிறது. அவனது மனதில்
விைதக்கப்பட்டவற்ைறச் சாத்தான்
கவர்ந்துெகாள்கிறான்.

20 “பாைறகளின் ேமல் விழுந்த விைத யாைரக்
குறிக்கிறது? அது ேபாதைனகைளக் ேகட்டு
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உடனடியாக மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
மனிதைனக் குறிக்கிறது. 21 அவன்
ேபாதைனகைளத் தன் மனதில் ஆழமாகப் பதிய
ைவத்துத் ெகாள்வதில்ைல. அவன் ேபாதைனகைளத்
தன் மனதில் குைறந்த காலத்திற்ேக
ைவத்திருக்கிறான். ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டதினால் உபத்திரவேமா, துன்பேமா
ஏற்படும்ெபாழுது, அவன் விைரவாக அைத விட்டு
விடுகிறான்.

22 “முட்புதருக்கிைடயில் விழுந்த விைத யாைரக்
குறிக்கிறது? அது ேபாதைனகைளக் ேகட்டும்
இவ்வுலக வாழ்வின் மீதும் பணத்தின் மீதும் ெகாண்ட
ஆைசயினால் ேபாதைனகள் தன்னுள்
நிைலயாதிருக்கச் ெசய்பவைனக் குறிக்கிறது.
எனேவ, ேபாதைனகள் அவன் வாழ்வில் பயன்
விைளவிப்பதில்ைல.

23 “ஆனால், நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விைத
யாைரக் குறிக்கிறது? அவ்விைத ேபாதைனகைளக்
ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளும் மனிதைனக் குறிக்கிறது.
அத்தைகய மனிதன் வளர்ந்து, சில சமயம் நூறு
மடங்கும் சில சமயம் அறுபது மடங்கும் சில சமயம்
முப்பது மடங்கும் பலன் தருகிறான்” என்றார்.

ேகாதுைம, கைளயின் உவைம
24 பிறகு, இேயசு மற்ெறாரு உவைமயின் மூலம்
ேபாதைன ெசய்தார், “பரேலாக இராஜ்யம் தனது
வயலில் நல்ல விைதைய விைதத்த மனிதைனப்
ேபான்றது. 25 அன்ைறக்கு இரவில், அைனவரும்
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவனது பைகவன்
வந்து ேகாதுைம விைதகளுக்கிைடயில் கைளகைள
விைதத்துவிட்டுப் ேபாய்விட்டான். 26 பிறகு,
ேகாதுைம விைதகள் முைளவிட்டன. ெசடிகள்
முைளத்தன. ஆனால், அேத சமயம் கைளகளும்
முைளத்தன. 27 அவனது ேவைலக்காரர்கள்
அவனிடம் ெசன்று, ‘நல்ல விைதகைளேய நீங்கள்
உங்கள் வயலில் விைதத்தீர்கள். ஆனால், கைளகள்
எங்கிருந்து வந்தன?’ என்று ேகட்டார்கள்.

28 “அதற்கு அவன், ‘ஒரு பைகவன் கைளகைள
விைதத்துவிட்டான்’ என்றான்.

“ேவைலக்காரர்கள், ‘நாங்கள் கைளகைள நீக்க
ேவண்டுமா?’ என்று ேகட்டார்கள்.

29 “அதற்கு அந்த விவசாயி, ‘ேதைவயில்ைல.
ஏெனன்றால், நீங்கள் கைளெயடுக்கும்ெபாழுது
ேகாதுைம ெசடிகைளயும் பிடுங்குவீர்கள். 30

கைளகளும் ேகாதுைமயும் அறுவைடக்
காலம்வைரயிலும் ஒன்றாக வளரட்டும்.
அறுவைடயின்ெபாழுது அறுவைட ெசய்பவர்களிடம்
நான், முதலில் கைளகைளத் தீயிலிடுவதற்காகச்
ேசர்த்துக் கட்டுங்கள், பின்னர் ேகாதுைமையச்
ேசகரித்து என் களஞ்சியத்திற்குக் ெகாண்டு
வாருங்கள் என்று ெசால்ேவன்’ எனப் பதில்
ெசான்னான்” என்று இேயசு கூறினார்.

ேமலும் பல உவைமகள்
(மாற். 4:30-34; லூ. 13:18-21)

31 பிறகு இேயசு மக்களுக்கு ேவெறாரு
உவைமையக் கூறினார், “பரேலாக இராஜ்யமானது
கடுைகப் ேபான்றது. ஒருவன் தன் வயலில் கடுகு
விைதைய விைதக்கிறான். 32 விைதகளிெலல்லாம்

மிகச் சிறியது கடுகு. ஆனால், அது
முைளக்கும்ெபாழுது மிகப் ெபரிய ெசடிகளில்
ஒன்றாக வளர்கிறது. அது மரமாக வளர்ந்து
பறைவகள் அதன் கிைளகளில் கூடு கட்டுகின்றன”
என்றார்.

33 இேயசு மக்களுக்கு ேமலும் ஒரு உவைமையக்
கூறினார், “பரேலாக இராஜ்யமானது ஒரு ெபண்
மாவுடன் கலக்கும் புளித்த பைழய மாைவப்
ேபான்றது. புளித்த மாவானது அைனத்து மாைவயும்
புளிக்க ைவக்கிறது” என்றார்.

34 இைவ அைனத்ைதயும் மக்களுக்குப்
ேபாதிப்பதற்காக இேயசு உவைமகைளக்
ைகயாண்டார். எப்ெபாழுதும் மக்களுக்குப்
ேபாதைன ெசய்ய இேயசு உவைமகைளேயக்
ைகயாண்டார். 35 இது தீர்க்கதரிசி கீழ்க்கண்டவாறு
ெசான்னபடிேய நடந்தது,
“நான் உவைமகளின் வழியாகப் ேபசுேவன்,
உலகம் வந்தது முதல் இரகசியமாயுள்ளவற்ைற

நான் ெசால்ேவன்”

கடினமான உவைமைய விளக்குதல்
36 இேயசு மக்கைள விட்டு வீட்டிற்குள் ெசன்றார்.
அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “வயலில் முைளத்த
கைளயின் உவைம கூறும் உண்ைமப் ெபாருைள
எங்களுக்கு விளக்கும்” என்று ேகட்டனர்.

37 இேயசு மறுெமாழியாக, “நல்ல விைதகைள
வயலில் விைதத்தவன் மனித குமாரன் தான். 38

இவ்வுலகேம வயல். நல்ல விைதகள்
பரேலாகத்திற்குரிய நல்ல பிள்ைளகள். கைளகள்
பிசாசின் பிள்ைளகள். 39 பிசாேச கைளகைள
விைதத்தப் பைகவன். உலகின்முடிவுக் காலேம
அறுவைடக் காலம். ேதவதூதர்கேள அறுவைட
ெசய்பவர்கள்.

40 “கைளகள் பிடுங்கப்பட்டு தீயிலிடப்படுகின்றன.
உலகின் முடிவுக் காலத்திலும் அப்படிேய இருக்கும்.
41 மனித குமாரன் தனது ேதவதூதர்கைள
அனுப்புவார். அவரது தூதர்கள் பாவம்
ெசய்கிறவர்கைளக் கண்டு பிடிப்பார்கள்.
அத்தூதர்கள் அவர்கைள மனிதகுமாரனின்
இராஜ்யத்திலிருந்து ெவளிேயற்றுவார்கள். 42

அவர்கைள அத்ேதவ தூதர்கள் சூைளயின்
ெநருப்பில் தள்ளுவார்கள். அங்கு அவர்கள்
ேவதைனயால் கூக்குரலிடுவார்கள்; தங்கள்
பற்கைளக் கடிப்பார்கள். 43 நல்ல மனிதர்கள்
சூரியைனப்ேபால ஒளி வீசுவார்கள். அவர்கள்
பிதாவின் அரசாட்சியில் இருப்பார்கள். என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்பவர்கேள, இைத
கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

புைதயல், முத்து பற்றி உவைமகள்
44 “பரேலாக இராஜ்யம் புைதத்து ைவக்கப்பட்ட
ெசல்வத்ைதப் ேபான்றது. புைதத்து ைவக்கப்பட்ட
ெசல்வத்ைத ஒருவன் ஒருநாள் கண்டு பிடித்தான்.
புைதயல் கிைடத்ததால் அவன் மிக மகிழ்ந்தான்.
மீண்டும் அவன் அச்ெசல்வத்ைதப் புைதத்து ைவத்து
அந்த நிலத்ைத வாங்குவதற்காகத் தன்னிடமிருந்த
எல்லாவற்ைறயும் விற்றான்.

45 “ேமலும், பரேலாக இராஜ்யம் நல்ல
முத்துக்கைளத் ேதடும் வியாபாரிையப் ேபான்றது. 46
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ஒரு நாள் அவ்வியாபாரி மிகச் சிறந்த முத்து
ஒன்ைறக் கண்டான். அம்முத்ைத வாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்த அைனத்ைதயும் அந்த வியாபாரி
விற்றான்.

வைலையப் பற்றிய உவைம
47 “பரேலாக இராஜ்யம் ஏரியில் விரிக்கப்பட்ட
வைலையப் ேபான்றது, ஏரியில் விரிக்கப்பட்ட ஒரு
வைல, பலவைகயான மீன்கைளப் பிடித்தது. 48

நிரம்பிய வைலைய, மீனவர்கள் கைரக்கு இழுத்தனர்.
நல்ல மீன்கைள மீனவர்கள் ஒரு கூைடயிலிட்டனர்.
பின், தகுதியற்ற மீன்கைளத் தூர எறிந்தனர். 49

இவ்வுலகின் முடிவுக் காலத்திலும் அவ்வாேற
நடக்கும். ேதவதூதர்கள் வந்து நல்ல மனிதர்கைளத்
தீயவர்களிடமிருந்து பிரிப்பார்கள். 50 அந்தத்
ேதவதூதர்கள் தீயவர்கைளச் சூைளயின் ெநருப்பில்
எறிவார்கள் அங்கு அவர்கள் வலியினால்
கூக்குரலிட்டுப் பற்கைளக் கடிப்பார்கள்.”

51 பிறகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “உங்களுக்கு
இைவகள் புரிகின்றனவா?” என்று ேகட்டார்.
சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுக்குப் புரிகின்றன” என்று
பதிலுைரத்தனர்.

52 பின்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “பரேலாக
இராஜ்யத்ைதப்பற்றி அறிந்த ேவதபாரகர்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு வீட்டின் ெசாந்தக்காரைனப்
ேபான்றவர்கள். வீட்டின் ெசாந்தக்காரன் தன் வீட்டில்
புதியதும் பைழயதுமான ெபாருட்கைளச் ேசமித்து
ைவத்திருக்கிறான். அவன் புதியதும் பைழயதுமான
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வருகிறான்” என்றார்.

தன் ெசாந்த ஊரில் இேயசு
(மாற். 6:1-6; லூ. 4:16-30)

53 இந்த உவைமகைளக் கூறி முடித்த இேயசு,
அவ்விடத்ைத விட்டு அகன்று, 54 தாம் வளர்ந்த
நகருக்குச் ெசன்றார். ெஜப ஆலயங்களில் இேயசு
மக்களுக்குப் ேபாதித்தார். மக்கள் வியப்புற்று,
“இம்மனிதன் இந்த ஞானத்ைதயும் அற்புதங்கள்
ெசய்யும் வல்லைமையயும் எங்கிருந்து ெபற்றான்? 55

தச்சுத் ெதாழிலாளியின் குமாரன்தாேன இவன்.
இவன் தாய் மரியாள். யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான்
மற்றும் யூதா ஆகிேயார் இவன் சேகாதரர்கள். 56

இவனது எல்லா சேகாதரிகளும் நம்முடன்
உள்ளார்கள். அப்படியிருந்தும், இந்த ஞானத்ைதயும்
அற்புதங்கள் நிகழ்த்தும் வல்லைமையயும்
இம்மனிதன் எங்கிருந்து ெபற்றாேனா?” என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள். 57 அது மட்டுமின்றி,
இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மக்கள் மறுத்தனர்.

“மற்றவர்கள் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு மதிப்பு
ெகாடுக்கிறார்கள். ஆனால், அத்தீர்க்கதரிசியின்
ெசாந்த நகரத்து மக்கேள அவனுக்கு மதிப்பு
ெகாடுக்க மறுக்கிறார்கள்” என்று இேயசு
அம்மக்களுக்குச் ெசான்னார். 58 அம்மக்கள்
இேயசுவிடம் நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல. எனேவ,
இேயசு ேமலும் பல அற்புதங்கைள அங்கு
நடத்தவில்ைல.

ஏேராது இேயசுைவப்பற்றி அறிதல்
(மாற். 6:14-29; லூ. 9:7-9)

அப்ேபாது கலிேலயாவின் மன்னனாயிருந்த
ஏேராது இேயசுைவப்பற்றி மக்கள்
ேபசியைவகைளக் ேகள்வியுற்றான். 2

எனேவ, ஏேராது தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “இந்த
மனிதேன உண்ைமயில் ேயாவான் ஸ்நானகன்.
மரணத்திலிருந்து அவன் மீண்டும் எழுந்திருந்திருக்க
ேவண்டும். அதனால் தான் அவனால் இத்தைகய
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய முடிகிறது” என்று கூறினான்.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் மரணம்
3 இதற்கு முன்னர், ஏேராது ேயாவாைனக் ைகது
ெசய்திருந்தான். ஏேராது ேயாவாைனச் சங்கிலியால்
கட்டி சிைறயிலிட்டிருந்தான். ஏேராதியாளின்
நிமித்தம் ேயாவாைன ஏேராது ைகது
ெசய்திருந்தான். ஏேராதுவின் சேகாதரன்
பிலிப்புவின் மைனவி ஏேராதியாள். 4 “நீ
ஏேராதியாைள உன்ேனாடு ைவத்திருப்பது சரியல்ல”
என்று ேயாவான் ஏேராதுவிடம் கூறியதால்
ேயாவாைன ஏேராது ைகது ெசய்தான். 5 ேயாவான்
தீர்க்கதரிசிெயன மக்கள் நம்பியிருந்தார்கள்.
எனேவ, ேயாவாைனக் ெகால்ல விரும்பிய ஏேராது
பயந்தான்.

6 ஏேராதின் பிறந்த நாளன்று, ஏேராதியாளின்
குமாரத்தி ஏேராதுைவயும் அவன் நண்பர்கைளயும்
மகிழ்விக்க நடனமாடினாள். அவள் நடனத்தால்
ஏேராது மிக மகிழ்ந்தான். 7 எனேவ, அவள் எைத
விரும்பினாலும் தருவதாக வாக்களித்தான். 8 தன்
குமாரத்தி எைதக் ேகட்கேவண்டும் என்பைத
ஏேராதியாள் முன்னேம அறிவுறுத்தியிருந்தாள்.
ஆகேவ, அவள் ஏேராதுவிடம், “எனக்கு
ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலைய ஒரு தட்டில்
ைவத்துத் தாருங்கள்” என்று கூறினாள்.

9 இதனால் மன்னன் ஏேராது மிகுந்த துக்கம்
ெகாண்டான். ஆனால் தன் குமாரத்தி எைத
விரும்பினாலும் தருவதாக வாக்களித்திருந்தான்.
ஏேராதுவுடன் உணவருந்திக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்
அவன் வாக்குறுதிையக் ேகட்டிருந்தார்கள். எனேவ,
அவள் விரும்பியைத நிைறேவற்ற ஏேராது
கட்டைளயிட்டான். 10 சிைறயிலிருந்த ேயாவானின்
தைலைய ெவட்டுவதற்கு அவன் ஆட்கைள
அனுப்பினான். 11 அவர்கள் ேயாவானின் தைலைய
ஒரு தட்டில் ைவத்துக் ெகாண்டு வந்து அைத
அவளிடம் ெகாடுத்தனர். பின்னர், அப்ெபண்
அத்தைலையத் தன் தாய் ஏேராதியாளிடம் எடுத்துச்
ெசன்றாள். 12 ேயாவானின் சீஷர்கள் அவனது
உடைலப் ெபற்று அடக்கம் ெசய்தனர். பின், அவர்கள்
இேயசுவிடம் ெசன்று நடந்தைதக் கூறினார்கள்.

5,000 ேபருக்கு உணவளித்தல்
(மாற். 6:30-44; லூ. 9:10-17; ேயா. 6:1-14)

13 ேயாவானுக்கு ேநர்ந்தைதக் ேகள்வியுற்ற
இேயசு, ஒரு படகில் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்.
யாருமற்ற ஒரு தனியிடத்திற்குத் தன்னந்தனிேய
ெசன்றார். இேயசு புறப்பட்டுச் ெசன்றைத மக்கள்
ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ, அவர்களும் தங்கள்
நகரங்கைள விட்டு இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்தனர்.

மத்ேதயு 13:47
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இேயசு ெசன்ற இடத்திற்கு அவர்கள் தைர வழிேய
ெசன்றனர். 14 இேயசு அங்கு வந்த ெபாழுது, அங்ேக
ஏராளமான மக்கைளக் கண்டார். அவர்களுக்காக
வருத்தமுற்ற இேயசு, அங்கிருந்த ேநாயாளிகைளக்
குணப்படுத்தினார்.

15 அன்று பிற்பகல், இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம்
வந்து, “மனிதர் யாரும் இங்கு வசிப்பதில்ைல. ேமலும்
ேநரமுமாகிவிட்டது. மக்கைளத் திருப்பி
அனுப்புங்கள். அப்ெபாழுதுதான் அவர்கள் தங்கள்
ஊர்களுக்குச் ெசன்று உணைவ வாங்க முடியும்”
என்று ெசான்னார்கள்.

16 இேயசு, “மக்கள் திரும்பிச் ெசல்லேவண்டியத்
ேதைவயில்ைல. நீங்கேள அவர்களுக்கு உணவு
அளியுங்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

17 அதற்குச் சீஷர்கள், “ஆனால், நம்மிடம் ஐந்து
அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் தாேன உள்ளன”
என்று பதில் ெசான்னார்கள்.

18 “அப்பத்ைதயும் மீைனயும் என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்று இேயசு கூறினார். 19 பிறகு,
அங்கிருந்த மக்கைள இேயசு புல்ெவளியில் அமரச்
ெசான்னார். இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு
மீன்கைளயும் ைகயிெலடுத்துக் ெகாண்டார். இேயசு
வானத்ைதப் பார்த்து அந்த உணவுக்காக ேதவனுக்கு
நன்றி ெசான்னார். பின்னர் இேயசு அப்பங்கைளச்
சீஷர்களிடம் ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 20 மக்கள் அைனவரும்
திருப்தியாக உண்டார்கள். மக்கள் உண்டது ேபாக
எஞ்சிய உணைவப் பன்னிெரண்டு கூைடகளில்
நிரப்பினார்கள். 21 அங்கு சுமார் ஐயாயிரம் ஆண்கள்
உணவு உண்டனர். ேமலும், பல ெபண்களும்
குழந்ைதகளும் கூட உணவு உண்டனர்.

இேயசு தண்ணீரின் ேமல் நடத்தல்
(மாற். 6:45-52; லூ. 6:16-21)

22 பிறகு இேயசு தமது சீஷர்கைளப் படகில் ஏறச்
ெசான்னார். இேயசு அவர்கைள ஏரியின்
மறுகைரக்குப் ேபாகச் ெசான்னார். தாம் பின்னர்
வருவதாக அவர்களிடம் கூறினார். 23 மக்களிடம்
விைட ெபற்றுக்ெகாண்ட இேயசு குன்றின்மீது
ஏறினார். தனிேய பிரார்த்தைன ெசய்வதற்காக
இேயசு அங்கு ெசன்றார். 24 அந்தச் சமயம், படகு
ஏற்ெகனேவ ெவகு ெதாைலவு ெசன்றிருந்தது. படகு
அைலகளினால் ெதால்ைலகளுக்கு உள்ளானது.
படகு ெசன்ற திைசக்கு எதிராகக் காற்று வீசியது.

25 அதிகாைல, மூன்று மணியிலிருந்து ஆறு
மணிவைர இேயசுவின் சீஷர்கள் படகிேலேய
இருந்தனர். இேயசு தண்ணீரின் ேமல் நடந்து
அவர்களிடம் வந்தார். 26 இேயசு தண்ணீரின் ேமல்
நடப்பைதக் கண்ட சீஷர்கள் பயந்து ேபானார்கள்,
“அது ஒரு ஆவிதான்” என்று அவர்கள் பயத்தில்
அலறினார்கள்.

27 உடேன இேயசு அவர்களிடம், “கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள். நான்தான்! பயப்படாதீர்கள்” என்று
கூறினார்.

28 அதற்குப் ேபதுரு, “ஆண்டவேர, ெமய்யாகேவ
இது நீர்தாெனன்றால், என்ைன உம்மிடம்
தண்ணீரின் ேமல் நடந்துவரக் கட்டைளயிடும்” என்று
ெசான்னான்.

29 இேயசு அவனிடம், “வா, ேபதுரு” என்று
கூறினார்.
பின்னர், ேபதுரு படகிலிருந்து இறங்கி, தண்ணீரின்
ேமல் இேயசுைவ ேநாக்கி நடந்தான். 30 ஆனால்,
தண்ணீரின் ேமல் நடந்து ெசன்றெபாழுது ேபதுரு
காற்றடிப்பைதயும் அைலகள் வீசுவைதயும்
கண்டான். பயந்து ேபான ேபதுரு, நீரில் மூழ்க
ஆரம்பித்தான். உடேன ேபதுரு, “ஆண்டவேர,
என்ைனக் காப்பாற்றும்” என்று அலறினான்.

31 உடேன இேயசு தமது ைகயால் ேபதுருைவப்
பற்றிக்ெகாண்டார். இேயசு அவனிடம், “உன்
விசுவாசம் சிறியது. நீ ஏன் சந்ேதகம் ெகாண்டாய்?”
என்று ெசான்னார்.

32 ேபதுருவும் இேயசுவும் படகில் ஏறியதும் காற்று
அைமதியைடந்தது. 33 அதன் பிறகு படகிலிருந்த
சீஷர்கள் இேயசுைவ வணங்கி, “உண்ைமயிேலேய
நீர் ேதவகுமாரன்தான்” என்று ெசான்னார்கள்.

அேநக ேநாயாளிகைள இேயசு குணமாக்குதல்
(மாற். 6:53-56)

34 அவர்கள் ஏரிையக் கடந்து, ெகனெசேரத்து
என்ற இடத்ைத அைடந்தார்கள். 35 அங்கிருந்த
மக்கள் இேயசுைவக் கண்டனர். அவர்கள் அவர் யார்
என்பைத அறிந்திருந்தனர். எனேவ, அவர்கள்
அப்பிரேதசத்ைதச் சுற்றியிருந்த மற்றவர்களிடம்
இேயசு வந்திருப்பைதக் கூறினார்கள். ேநாயாளிகள்
அைனவைரயும் இேயசுவிடம் அைழத்து வந்தனர். 36

அவரது ேமலாைடையத் ெதாடுவதற்கு மட்டுமாவது
அனுமதித்து குணம் ெபறத் தங்கைள
அனுமதிக்குமாறு இேயசுவிடம் மக்கள் ெகஞ்சிக்
ேகட்டனர். இேயசுவின் ேமலாைடையத் ெதாட்ட
ேநாயாளிகள் அைனவரும் குணமைடந்தனர்.

ேதவனின் பிரமாணங்களும் மனிதர் விதிமுைறகளும்
(மாற். 7:1-23)

அப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் சிலரும்
நியாயப்பிரமாண ேபாதகர்களில் சிலரும்
இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.

எருசேலமிலிருந்து வந்த அவர்கள் இேயசுவிடம், 2

“நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ெபரிேயார்கள் நமக்கு
இட்ட கட்டைளகைள உமது சீஷர்கள் ஏன்
பின்பற்றுவதில்ைல? உணவு உண்பதற்கு முன் உமது
சீஷர்கள் ஏன் ைககைளக் கழுவுவதில்ைல?” என்று
ேகட்டனர்.

3 இேயசு அவர்களுக்கு, “உங்கள் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றும்படிக்கு நீங்கள் ஏன் ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கிறீர்கள்? 4 ‘உன்
தாய் தந்ைதயைர நீ மதிக்க ேவண்டும்’ என்று ேதவன்
ெசான்னார். ேமலும் ‘தந்ைதயிடேமா தாயிடேமா தீய
ெசாற்கைளக் கூறுகிறவன் ெகால்லப்படுவான்’
என்றும் ேதவன் ெசால்லியுள்ளார். 5 ஆனால் நீங்கள்
ஒருவனுக்கு தன் தாய் தந்ைதயரிடம், ‘நான்
உங்களுக்கு ஒரு உதவி ெசய்யமுடியும். ஆனால்,
அைத உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். அைதத்
ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாக்குேவன்’ என்று
கூறுவதற்குப் ேபாதிக்கிறீர்கள். 6 தந்ைதைய
மதிக்காதிருக்க நீங்கள் ேபாதிக்கிறீர்கள். ேதவன்
ெசான்னைதச் ெசய்வது முக்கியமல்ல என்று நீங்கள்
ேபாதிக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள
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சட்டதிட்டங்கைளப் பின்பற்றுவேத
முக்கியமானெதன்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். 7

நீங்கள் மாயமானவர்கள்! உங்கைளப்பற்றி ஏசாயா
சரியாகேவ இவ்வாறு ெசால்லியிருக்கிறார்:

8 “இவர்கள் என்ைன மதிப்பதாகக் கூறுகிறார்கள்.
ஆனாலும் ெமய்யாகேவ அவர்கள் வாழ்வில் நான்

முக்கியமில்ைல.
9 என்ைன வணங்குவதில் ெபாருளில்ைல.
அவர்கள் ேபாதிப்பெதல்லாம் மனிதர்

உண்டாக்கிய சட்டங்கேள!”
10 இேயசு மக்கைளத் தன்னருகில் அைழத்து,

“நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகட்டுப்
புரிந்துெகாள்ளுங்கள். 11 ஒருவன் வாய்க்குள்ேள
ேபாகிறது அவைன அசுத்தமாக்காது. மாறாக,
ஒருவன் ேபசும் ெசாற்களாேலேய
அசுத்தமைடகிறான்” என்று ெசான்னார்.

12 பின்னர். அவரது சீஷர்கள் இேயசுவிடம் வந்து,
“நீங்கள் ெசால்லியவற்றால் பரிேசயர்கள்
ேகாபமாயுள்ளார்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியுமா?” என்று ேகட்டார்கள்.

13 அதற்கு இேயசு, “பரேலாகத்தில் இருக்கும் என்
பிதாவால் நடப்படாத ெசடிகள் ஒவ்ெவான்றும்
ேவருடன் பிடுங்கப்படும். 14 பரிேசயர்களிடமிருந்து
விலகியிருங்கள். குருடர்கள் குருடர்கைள
வழிநடத்துவதுேபால் அவர்கள் மக்கைள
வழிநடத்துகிறார்கள். ஒரு குருடன் மற்ெறாரு
குருடைன வழிநடத்தினால், இருவருேம பள்ளத்தில்
வீழ்வார்கள்” என்றார்.

15 அப்ெபாழுது ேபதுரு, “நீர் மக்களுக்கு முதலில்
ெசால்லியதன் ெபாருைள எங்களுக்கு விளக்கும்”
என்று ேகட்டான்.

16 அதற்கு இேயசு, “புரிந்து ெகாள்வதில்
இன்னமுமா சிரமம்? 17 ஒரு மனிதனின் வாய்க்குள்
ெசல்லும் உணவு அைனத்தும் அவனது வயிற்ைற
அைடவது உனக்குத் ெதரியும். பின் அந்த உணவு
அவன் உடைல விட்டு ெவளிேயறுகிறது. 18 ஆனால்,
ஒருவன் ேபசும் தீய ெசாற்கள் அவன் மனதிலிருந்து
ேதான்றுகின்றன. இைவேய ஒருவைன
அசுத்தமாக்குகின்றன. 19 தீய எண்ணங்கள்,
ெகாைல, விபச்சாரம், பாலியல் பாவங்கள், திருட்டு,
ெபாய், மற்றவர்கைளத் தூற்றுதல் ஆகிய எல்லாத்
தீைமகளும் ஒருவனது உள்ளத்திேலேய
ேதான்றுகின்றன. 20 இைவ ஒருவைன
அசுத்தமாக்குகின்றன. ஆனால் உணவு உண்பதற்கு
முன்பு ைககைளக் கழுவாதிருப்பது ஒருவைன
அசுத்தமாக்குவது இல்ைல” என்றார்.

யூதரல்லாத ெபண்மணிக்கு உதவுதல்
(மாற். 7:24-30)

21 இேயசு அவ்விடத்ைத விட்டு தீரு மற்றும்
சீேதான் பிரேதசங்களுக்குச் ெசன்றார். 22

அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கானான் ஊர் ெபண்
ஒருத்தி இேயசுவிடம் வந்தாள். அவள் இேயசுவிடம்
கதறியழுது, “ஆண்டவேர! தாவீதின் குமாரேன!
எனக்கு உதவும்! என் மகைளப் பிசாசு
பிடித்திருக்கிறது. அவள் மிகவும் துன்பப்படுகிறாள்”
என்றாள்.

23 ஆனால் இேயசு அவளுக்கு மறுெமாழி
கூறவில்ைல. எனேவ, இேயசுவின் சீஷர்கள்

அவரிடம், “அந்தப் ெபண்ைணப் ேபாகச் ெசால்லும்.
நம்ைமத் ெதாடந்து வந்து கதறுகிறாள்” என்று
ெகஞ்சினார்கள்.

24 இேயசு, “ேதவன் காணாமல் ேபான
இஸ்ரேவலின் ஆடுகளிடம் மட்டுேம என்ைன
அனுப்பினார்” என்று கூறினார்.

25 அப்ேபாது அப்ெபண் இேயசுவின் முன்னர் வந்து
மண்டியிட்டு, “ஆண்டவேர, எனக்கு உதவும்” எனக்
கூறினாள்.

26 இேயசு, “குழந்ைதகளின் அப்பத்ைத எடுத்து
நாய்களுக்குக் ெகாடுப்பது சரியல்ல” என்று பதில்
ெசான்னார்.

27 அதற்கு அப்ெபண், “ஆம் ஆண்டவேர! ஆனால்
எஜமானனின் ேமைஜயிலிருந்து சிதறும்
அப்பத்துண்டுகைள நாய்கள் உண்ணுகின்றனேவ”
என்றாள்.

28 பின்னர் இேயசு அவைள ேநாக்கி, “ெபண்ேண,
உனக்கு மிகுந்த விசுவாசம் இருக்கின்றது! நான்
ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீ விரும்பியைத நான்
ெசய்கின்ேறன்” என்று கூறினார். அேத ேநரத்தில்
அப்ெபண்ணின் குமாரத்தி குணப்படுத்தப்பட்டாள்.

இேயசு பலைரயும் குணமாக்குதல்
29 பின் இேயசு அவ்விடத்ைதவிட்டு விலகி,
கலிேலயா ஏரிக்கைரக்குச் ெசன்றார். இேயசு ஒரு
குன்றின்மீேதறி அங்ேக அமர்ந்தார்.

30 ஏராளமான மக்கள் இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.
அவர்கள் ேநாயாளிகள் பலைரயும் அைழத்து வந்து,
அவர்கைள இேயசுவின் முன் ெகாண்டு வந்தனர்.
அங்கு முடவர்களும் குருடர்களும் ெசவிடர்களும்
இன்னும் பலவைக ேநாயாளிகளும் இருந்தனர்.
இேயசு அவர்கள் அைனவைரயும் குணமாக்கினார்.
31 ஊைமயர் ேபசியைதக் கண்ட மக்கள்
வியப்புற்றனர். முடவர்கள் மீண்டும் நடந்தனர்.
குருடர்கள் பார்ைவ ெபற்றனர். மக்கள் அைனவரும்
இஸ்ரேவலின் (யூதர்களின்) ேதவனுக்கு அதற்காக
நன்றி கூறினார்கள்.

நாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு உணவு
அளித்தல்

(மாற். 8:1-10)

32 இேயசு தம் சீஷர்கைள அருகில் அைழத்து,
“இம்மக்களுக்காக நான் வருந்துகிேறன். இவர்கள்
மூன்று நாட்களாக என்னுடன் இருக்கிறார்கள்.
ஆனால், இப்ெபாழுது அவர்களுக்கு உணவு
ஏதுமில்ைல. அவர்கைளப் பசியுடன் அனுப்ப எனக்கு
விருப்பமில்ைல. வீட்டிற்குத் திரும்பும்ெபாழுது
அவர்கள் ேசார்வைடயலாம்” என்றார்.

33 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “இவர்கள்
அைனவருக்கும் ேபாதுமான அப்பத்துக்கு நாம்
எங்ேக ேபாக முடியும்? எந்த நகரமும் இங்கிருந்து
ெவகு ெதாைலவில் உள்ளது” என்றார்கள்.

34 இேயசு, “எத்தைன அப்பங்கள் உங்களிடம்
உள்ளன?” என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிடம் ஏழு
அப்பங்களும் சில மீன்களும் உள்ளன” என்றனர்.

35 இேயசு மக்கைளத் தைரயில் உட்காரச்
ெசான்னார். 36 இேயசு ஏழு அப்பங்கைளயும்
மீன்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டார். பின் அவர்
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அவ்வுணவுக்காகத் ேதவனுக்கு நன்றி கூறி,
அவ்வுணைவத் தம் சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
சீஷர்கள் மக்களுக்கு உணைவ அளித்தனர். 37

மக்கள் அைனவரும் திருப்தியாய் உண்டனர். அதன்
பின்னர், எஞ்சிய உணைவச் சீஷர்கள் ஏழு கூைட
நிைறய நிைறத்தார்கள். 38 அங்கு சுமார் 4,000
ஆண்கள் உணவருந்தினர். ேமலும் பல ெபண்களும்
குழந்ைதகளும் உணவு உண்டார்கள். 39 அவர்கள்
உண்டபின், இேயசு அவர்கைளத் திரும்பிச் ெசல்லப்
பணித்தார். இேயசு ஒரு படகில் ஏறி, மக்தலாவின்
பிரேதசத்திற்குச் ெசன்றார்.

யூதத் தைலவர்களால் ேசாதைன
(மாற். 8:11-13; லூ. 12:54-56)

இேயசுைவச் ேசாதிப்பதற்காகப்
பரிேசயர்களும் சதுேசயர்களும் அவரிடம்
வந்தார்கள். அவர்கள் இேயசு

ேதவனிடமிருந்து வந்தவர் என்பைத நிரூபிக்க ஒரு
அற்புதம் நிகழ்த்துமாறு ேகட்டனர்.

2 இேயசு அவர்களிடம், “சூரியன் மைறவைத
நீங்கள் காணும்ெபாழுது, காலநிைல
எப்படியிருக்கும் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
ெசவ்வானமாயிருந்தால், நல்ல கால நிைல
என்கிறீர்கள். 3 சூரிய உதயத்ைதக் காைலயில்
காண்கிறீர்கள். அப்ெபாழுது வானம் இருண்டும்
சிவந்துமிருந்தால், மைழ ெபய்யும் என்கிறீர்கள்.
இைவ காலநிைலயின் அறிகுறிகள். இைவகைள
வானத்தில் கண்டு, அவற்றின் ெபாருைள
அறிகிறீர்கள். அது ேபாலேவ, தற்ெபாழுது
நடப்பைவகைள நீங்கள் காண்கிறீர்கள். இைவகளும்
அறிகுறிகேள. ஆனால், இவற்றின் ெபாருைள நீங்கள்
அறியவில்ைல. 4 தீயவர்களும் பாவிகளும்
அற்புதங்கைள அறிகுறிகளாகத் ேதடுகிறார்கள்.
ஆனால், அவர்களுக்கு, ேயானாவின்
அைடயாளத்ைதயன்றி ேவெறந்த அைடயாளமும்
கிைடக்காது” என்று கூறினார். பின் இேயசு
அவர்கைள விட்டு அகன்றார்.

யூதத்தைலவர்கைளக் குறித்து எச்சரிக்ைக
(மாற். 8:14-21)

5 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் கலிேலயா
ஏரிையக் கடந்து ெசன்றார்கள். ஆனால், சீஷர்கள்
அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர மறந்தனர். 6 இேயசு
தம் சீஷர்களிடம், “எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்!
பரிேசயர் சதுேசயரின் புளித்தமாைவக் குறித்து
ஜாக்கிரைதயாயிருங்கள்,” என்று கூறினார்.

7 அவரது சீஷர்கள் அதன் ெபாருைளக் குறித்து
விவாதித்தனர், “நாம் அப்பங்கைளக் ெகாண்டு வர
மறந்ததினாலா இேயசு இவ்வாறு கூறினார்?” என்று
அவர்கள் விவாதித்தனர்.

8 தமது சீஷர்கள் இைதக் குறித்து விவாதித்தைத
இேயசு அறிந்தார். எனேவ, இேயசு அவர்களிடம்,
“அப்பங்கள் இல்லாதைதக் குறித்து ஏன்
ேபசுகிறீர்கள்? உங்கள் விசுவாசம் குைறவுள்ளது. 9

இன்னமும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவில்ைலயா? ஐந்து
அப்பங்களால் ஐயாயிரம் ேபருக்கு உணவளித்தது
ஞாபகமில்ைலயா? மக்கள் உண்டதில் மீதிையப் பல
கூைடகளில் இட்டு நிரப்பியதும் ஞாபகமில்ைலயா?
10 ஏழு அப்பங்கைளக் ெகாண்டு நான்காயிரம்

ேபருக்கு உணவளித்தது ஞாபகமில்ைலயா? பின்
மக்கள் உண்டு மீந்தைதப் பல கூைடகளில்
நிரப்பியதும் ஞாபகமில்ைலயா? 11 எனேவ, நான்
அப்பத்ைத குறித்து உங்களுடன் ேபசவில்ைல. அது
ஏன் உங்களுக்குப் புரியவில்ைல?
பரிேசயர்களுைடயதும் சதுேசயர்களுைடயதுமான
தீய ேபாதைனகைள விட்டு விலகிப்
பாதுகாப்பாயிருக்க நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன்,” என்றார்.

12 பின்னேர, இேயசு கூறியதன் ெபாருைளச்
சீஷர்கள் புரிந்துெகாண்டார்கள். அப்பம் ெசய்யப்
பயன்படுத்தப்படும் புளித்த மாைவக் குறித்து இேயசு
ேபசவில்ைல. மாறாக, இேயசு அவர்கைளப்
பரிேசயர்களுைடயதும் சதுேசயர்களுைடயதுமான
ேபாதைனகைளக் குறித்ேத எச்சரித்தார்.

இேயசுேவ கிறிஸ்து என ேபதுருவின் அறிக்ைக
(மாற். 8:27-30; லூ. 9:18-21)

13 ெசசரியா பிலிப்பு என்ற இடத்திற்கு இேயசு
ெசன்றார். இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “மனித
குமாரனாகிய என்ைன யாெரன்று மக்கள்
ெசால்கிறார்கள்?” என்று ேகட்டார்.

14 அதற்கு சீஷர்கள், “சிலர் உம்ைம
ேயாவான்ஸ்நானகன் என்கிறார்கள். சிலர் உம்ைம
எலியா என்கிறார்கள். ேமலும் சிலர் உம்ைம
எேரமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர்
என்கிறார்கள்” எனப் பதில் அளித்தார்கள்.

15 பின் இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நான் யாெரன்று
நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.

16 அதற்கு சீேமான் ேபதுரு, “நீேர கிறிஸ்து,
(ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய குமாரன்)” என்று
பதிலளித்தான்.

17 இேயசு அவனிடம், “ேயானாவின் குமாரனாகிய
சீேமாேன! நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். உனக்கு
யாரும் அைதக் கற்பிக்கவில்ைல. நான் யார்
என்பைதப் பரேலாகத்தில் இருக்கும் என் பிதா
உனக்குக் காட்டினார். 18 எனேவ, நான்
ெசால்கிேறன். நீேய ேபதுரு (பாைற ேபான்றவன்.)
என் சைபைய இப்பாைறயின் மீது கட்டுேவன்.
மரணத்தின் வலிைம என் சைபைய வீழ்த்த முடியாது.
19 பரேலாக இராஜ்யத்தின் திறவு ேகால்கைள
உனக்குத் தருேவன். நீ இப்பூேலாகத்தில் வழங்கும்
நியாயத்தீர்ப்பு, (ெமய்யாகேவ) ேதவனின்
நியாயத்தீர்ப்பாகும். இப்பூேலாகத்தில் நீ
வாக்களிக்கும் மன்னிப்பு, ேதவனின் மன்னிப்பாகும்”
என்று ெசான்னார்.

20 தான் கிறிஸ்து என்பைத ஒருவருக்கும்
ெசால்லக் கூடாது எனத் தமது சீஷர்கைள இேயசு
எச்சரித்தார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறித்துக் கூறுதல்
(மாற். 8:31-9:1; லூ. 9:22-27)

21 அப்ெபாழுதிலிருந்து இேயசு தம் சீஷர்களிடம்
தாம் எருசேலம் ெசல்லேவண்டுெமன ெசால்லத்
ெதாடங்கினார். மூத்த யூதத் தைலவர்களாலும்,
தைலைம ஆசாரியர்களாலும் நியாயப் பிரமாண
ேபாதகர்களாலும் தமக்குப் பல இன்னல்கள்
வரப்ேபாவைத இேயசு விளக்கினார். ேமலும், தம்
சீஷர்களிடம் தாம் ெகால்லப்படவிருப்பைதயும்
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இேயசு கூறினார். பின்னர், மூன்றாம் நாள் தாம்
உயிர்த்ெதழவிருப்பைதயும் கூறினார்.

22 இேயசுவுடன் தனிைமயில் ேபசிய ேபதுரு
அவைர விமர்சிக்கத் ெதாடங்கினான். ேபதுரு,
“ேதவன் உம்ைம அவற்றிலிருந்து காப்பாற்றட்டும்.
ஆண்டவேர! அைவ உமக்கு ஒருேபாதும்
நிகழக்கூடாது!” என்று கூறினான்.

23 இேயசு அதற்குப் ேபதுருவிடம், “என்ைன விட்டு
விலகிச் ெசல், சாத்தாேன! நீ எனக்கு உதவி
ெசய்யவில்ைல! ேதவனின் ெசயல்கைளக் குறித்து
உனக்குக் கவைலயில்ைல. மக்கள் முக்கியெமனக்
கருதுகின்றைவகைளேய நீ ெபாருட்படுத்துகிறாய்”
என்று கூறினார்.

24 பின்பு இேயசு தமது சீஷர்களிடம், “என்ைனப்
பின்ெதாடர விரும்பும் யாரும் தன்
சுயவிருப்பங்கைளத் துறக்க ேவண்டும். தனக்கு
ஏற்படும் துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப்
பின்ெதாடர ேவண்டும். 25 தன் உயிைரக்
காத்துக்ெகாள்ள விரும்புகிறவன் எவனும் அைத
இழப்பான். எனக்காகத் தன் உயிைரக்
ெகாடுக்கிறவன், தன் உயிைரக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்வான். 26 தன் ஆத்துமாைவ
இழந்தவனுக்கு, இவ்வுலகம் முழுவதும்
கிைடத்தாலும் ஒரு பயனும் இல்ைல. என்ன விைல
ெகாடுத்தாலும் இழந்த ஆத்துமாைவ மீட்க
இயலாது. 27 தமது தந்ைதயின் மகிைமயுடனும்
ேதவதூதர்களுடனும் மீண்டும் ேதவகுமாரன் வருவார்.
அப்ெபாழுது, ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்கள் ெசய்த
ெசயல்களுக்குத் தக்கபடி ேதவ குமாரன்
ெவகுமதியளிப்பார். 28 நான் உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன். இங்குள்ள சிலர் தாங்கள் இறப்பதற்கு
முன்பு மனித குமாரன் தன் இராஜ்யத்தின்
ஆட்சியுடன் வருவைதக் காண்பார்கள்.” என்றார்.

இேயசு ேமாேசேயாடும் எலியாேவாடும்
காணப்படுதல்

(மாற். 9:2-13; லூ. 9:28-36)

ஆறு நாட்கள் கழித்து, ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
மற்றும் யாக்ேகாபின் சேகாதரன் ேயாவான்
ஆகிேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டு இேயசு

ஓர் உயரமான மைலக்குச் ெசன்றார். அங்கு அவர்கள்
மட்டும் தனிேய இருந்தார்கள். 2 சீஷர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத இேயசுவின் ரூபம்
மாறியது. அவரது முகம் சூரியைனப்ேபாலப்
பிரகாசமானது. அவரது உைடகள் ஒளிையப்
ேபான்று ெவண்ைமயாயின. 3 பின்பு, இருவர் வந்து
ேபசினார்கள். அவர்கள் ேமாேசயும் எலியாவும்
ஆவார்கள்.

4 ேபதுரு இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர நாம் இங்கு
வந்தது நல்லதாயிற்று. நீர் விரும்பினால், நான் இங்கு
மூன்று கூடாரங்கைள அைமக்கிேறன். உமக்கு
ஒன்று, ேமாேசக்கு ஒன்று, எலியாவிற்கு ஒன்று” என்று
கூறினான்.

5 ேபதுரு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது,
அவர்களுக்கு ேமலாக ஒரு பிரகாசமான ேமகம்
வந்தது. ேமகத்தினின்று ஒரு குரல் எழும்பி, “இவர்
(இேயசு) எனது குமாரன். இவரிடம் நான் அன்பு
ெசலுத்துகிேறன். நான் இவரிடம் பிரியமாக

இருக்கிேறன். இவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்” என்று
ெசான்னது.

6 இேயசுவுடன் இருந்த சீஷர்கள் இைதக்
ேகட்டனர். மிகவும் பயந்து ேபான அவர்கள்,
தைரயில் வீழ்ந்தார்கள். 7 இேயசு
அவர்களுக்கருகில் வந்து, அவர்கைளத் ெதாட்டு,
“எழுந்திருங்கள். பயப்படாதீர்கள்” எனக் கூறினார். 8

தைலைய உயர்த்திப் பார்த்த சீஷர்கள், இேயசு
மட்டும் தனிேய இருப்பைதக் கண்டார்கள்.

9 இேயசுவும் சீஷர்களும் மைலையவிட்டு
இறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள், “மைல மீது
கண்டவற்ைற யாரிடமும் கூறாதீர்கள்.
மரணத்திலிருந்து மனிதகுமாரன்
உயிர்த்ெதழும்வைரப் ெபாறுத்திருங்கள். பின்னர்
நீங்கள் கண்டவற்ைற மக்களிடம் கூறலாம்” என்று
இேயசு சீஷர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்.

10 சீஷர்கள் இேயசுவிடம், “கிறிஸ்துவின்
வருைகக்கு முன்ேப, எலியா வருைக புரிய
ேவண்டுெமன ஏன் ேவதபாரகர் கூறுகிறார்கள்!”
என்று ேகட்டார்கள்.

11 அதற்கு இேயசு, “எலியாவின் வருைக குறித்து
அவர்கள் கூறுவது சரிேய. ேமலும், எைவ எல்லாம்
எப்படியிருக்க ேவண்டுேமா அப்படிேய எலியா
அவற்ைற ஆயத்தம் ெசய்து ைவப்பான். 12 ஆனால்,
எலியா ஏற்ெகனேவ வந்துள்ளான். ஆனால், அவன்
யாெரன்பைத மக்கள் அறியவில்ைல. மக்கள்
பலவைகயான துன்பங்கைள அவனுக்குத் தந்தனர்.
மனித குமாரனுக்கும் அவ்வாேற அவர்களால்
துன்பங்கள் ஏற்படும்” என்று பதிலளித்தார். 13

ேயாவான் ஸ்நானகேன உண்ைமயில் எலியா
என்பைத பிற்பாடு சீஷர்கள் உணர்ந்தார்கள்.

இேயசு ஒரு ேநாயாளிச் சிறுவைனக் குணமாக்குதல்
(மாற். 9:14-29; லூ. 9:37-43)

14 இேயசுவும் சீஷர்களும் கூடியிருந்த மக்களிடம்
திரும்பிச் ெசன்றார்கள். அப்ேபாது ஒரு மனிதன்
இேயசுவின் முன் வந்து குனிந்து வணங்கினான். 15

அவன், “ஆண்டவேர! என் மகனுக்குக் கருைண
காட்டும். வலிப்பு ேநாயினால் மிகவும் துன்புறுகிறான்.
அடிக்கடி என் மகன் தண்ணீரிேலா அல்லது
ெநருப்பிேலா வீழ்ந்து விடுகிறான். 16 உமது
சீஷர்களிடம் என் மகைன அைழத்து வந்ேதன்.
ஆனால், அவர்களால் அவைனக் குணப்படுத்த
இயலவில்ைல” என்றான்.

17 இேயசு, “உங்களுக்ெகல்லாம்
விசுவாசமில்ைல. உங்கள் வாழ்க்ைக முைறேய
தவறானது. இன்னும் எவ்வளவு காலம் நான்
உங்களுடன் இருக்க முடியும்? உங்களுடன்
எத்தைன நாட்கள் ெபாறுைமயுடன் காலந்தள்ள
முடியும்? உன் மகைன இங்கு அைழத்து வா” என்று
பதில் ெசான்னார். 18 இேயசு அப்ைபயனின்
உடலுக்குள் இருந்த பிசாசுக்கு கண்டிப்பான
கட்டைளயிட்டார். பின் அப்ைபயனுக்குள்ளிருந்த
பிசாசு ெவளிேயறியது. உடேன ைபயன்
குணமைடந்தான்.

19 பிறகு இேயசுவிடம் அவரது சீஷர்கள் தனித்து
வந்தார்கள், “ைபயனிடமிருந்து பிசாைச நாங்கள்
விரட்ட முயன்ேறாம். ஆனால் எங்களால்

மத்ேதயு 16:22
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இயலவில்ைல. ஏன் எங்களால் பிசாைச விரட்ட
இயலவில்ைல?” என்று இேயசுவிடம் ேகட்டார்கள்.

20 அதற்கு இேயசு, “உங்களால் பிசாைச விரட்ட
முடியவில்ைல, ஏெனன்றால் உங்கள் நம்பிக்ைக
மிகவும் சிறிய அளவிலானது. உங்களுக்கு ஒரு
கடுகளேவனும் நம்பிக்ைக இருந்து இம்மைலைய
ேநாக்கி, ‘இங்கிருந்து அங்ேக நகர்ந்து ெசல்’ எனக்
கூறினால், இம்மைலயும் நகரும். 21 உங்களுக்கு
அைனத்தும் சாத்தியமாகும் என்று உங்களுக்கு
ெசால்லுகிேறன்” என்று கூறினார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறித்துக் கூறுதல்
(மாற். 9:30-32; லூ. 9:43-45)

22 பின்னர், இேயசுவின் சீஷர்கள் கலிேலயாவில்
சந்தித்தார்கள். இேயசு சீஷர்களிடம் ெசான்னார்,
“மனித குமாரன் மனிதர்களின் வசம்
ஒப்புவிக்கப்படுவார். 23 அவர்கள் ேதவ குமாரைனக்
ெகால்லுவார்கள். ஆனால் மூன்றாம் நாள் ேதவ
குமாரன் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுவார்” என்று
ெசான்னார். இேயசு ெகாைலயாவார் என்பைதக்
ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும் கவைலயுற்றனர்.

வரி ெகாடுப்பைதப்பற்றிப் ேபாதைன
24 இேயசுவும் சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச்
ெசன்றார்கள். யூதர்கள் ேதவாலயத்துக்குச்
ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய வசூலிக்கும் ஆட்கள்
சிலர், கப்பர்நகூமில் இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.
அவர்கள் சீஷர்களிடம், “உங்கள் ேபாதகர்
ஆலயத்திற்குக் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய
ெசலுத்துகிறாரா?” என்று ேகட்டனர்.

25 அதற்குப் ேபதுரு, “ஆம், அவர் அந்த வரிையச்
ெசலுத்துகிறார்” எனப் பதிலளித்தான்.
இேயசு தங்கியிருந்த வீட்டிற்குள் ேபதுரு
ெசன்றான். அவன் வாையத் திறக்கும் முன்னேம,
இேயசு, “மண்ணுலகில் இருக்கும் ராஜாக்கள்
பலவைகயான வரிகைள மக்களிடமிருந்து
வசூலிக்கிறார்கள். வரி ெசலுத்துகிறவர்கள் யார்?
ராஜாவின் பிள்ைளகள் வரி ெசலுத்துகிறார்களா?
அல்லது மற்றவர்கள் வரி ெசலுத்துகிறார்களா? நீ
என்ன நிைனக்கிறாய்?” என்று ேகட்டார்.

26 அதற்கு ேபதுரு, “மன்னனின் பிள்ைளகள் அல்ல,
மற்றவர்கேள வரி ெசலுத்துகிறார்கள்” என்று பதில்
உைரத்தான்.
பிறகு இேயசு, “மன்னனின் பிள்ைளகள் வரி
ெசலுத்த ேவண்டியதில்ைல. 27 ஆனால், வரி வசூல்
ெசய்யும் இவர்கைள நாம் ேகாபமூட்ட ேவண்டாம்.
எனேவ, நான் கூறுகிறபடி வரிைய ெசலுத்திவிடு.
ஏரிக்குச் ெசன்று மீன் பிடி. நீ பிடிக்கும் முதலாவது
மீனின் வாையத் திறந்துபார். அதன் வாயினுள் நான்கு
நாணயங்கள் கிைடக்கும். அந்நாணயங்கைள
எனக்கும் உனக்குமான வரியாக வரி
வசூலிப்பவர்களிடம் ெசலுத்திவிடு” என்று
ெசான்னார்.

இேயசு யார் ெபரியவர் என்பது பற்றிச் ெசால்லுதல்
(மாற். 9:33-37; லூ. 9:46-48)

அச்சமயத்தில் இேயசுவின் சீஷர்கள்
அவரிடம் வந்து, “பரேலாக இராஜ்யத்தில்
யார் மிகப் ெபரியவர்?” என்று ேகட்டனர்.

2 இேயசு ஒரு சிறு பிள்ைளையத் தம்மருகில்
அைழத்து, தம் சீஷர்கள் முன் நிறுத்தினார். 3 பின்
அவர்களிடம் கூறினார், “நான் உங்களுக்கு
ெமய்யாகேவ ெசால்லுகிேறன். நீங்கள் மனந்திரும்பி
உள்ளத்தில் சிறு பிள்ைளகைளப் ேபால ஆக
ேவண்டும். அவ்வாறு மாறாவிட்டால், நீங்கள்
ஒருெபாழுதும் பரேலாக இராஜ்யத்தில் நுைழய
முடியாது. 4 இந்த சிறு பிள்ைளையப்ேபால
பணிவுள்ளவனாகிறவேன பரேலாக இராஜ்யத்தில்
ெபரியவன்.

5 “இச்சிறு பிள்ைளைய என் ெபயரால்
ஏற்றுக்ெகாள்கிறவன், என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்.

பாவத்திற்குக் காரணமானவர்கைள இேயசு
எச்சரித்தல்

(மாற். 9:42-48; லூ. 17:1-2)

6 “என்னிடம், நம்பிக்ைக ைவத்துள்ள ஒரு சிறு
பிள்ைளையப் பாவம் ெசய்ய ஒருவன் தூண்டினால்,
அவனுக்கு மிகத் தீைம விைளயும். அவ்வாறு
ெசய்கிறவன், ஒரு ஆட்டுக்கல்ைலத் தன் கழுத்தில்
கட்டிக் ெகாண்டு கடலில் மூழ்குவேத நல்லது. 7

பாவம் ெசய்ய மக்கள் ேசாதிக்கப்படுவதால்,
அவர்களுக்காக வருந்துகிேறன். அவ்வாறான
ெசயல்கள் நடக்கேவண்டும்தான். ஆனால்,
அவற்றுக்குக் காரணமானவர்களுக்கு மிகுந்த தீங்கு
வரும்.

8 “உங்களது ைகேயா அல்லது காேலா
உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால், அைத
ெவட்டி எறியுங்கள். சரீரத்தின் ஒரு பகுதிைய இழந்து
நித்திய ஜீவைன அைடவது உங்களுக்கு நல்லது.
இரு ைக கால்களுடன் எரிகின்ற நரகத்தின் தீயில்
என்ெறன்ைறக்குமாக எறியப்படுவைதக் காட்டிலும்
அது நல்லது. 9 உங்களது கண் உங்கைளப் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டினால், அைதப் பிடுங்கி எறியுங்கள்.
ஒரு கண்ைண இழந்து நித்திய ஜீவைன அைடவது
உங்களுக்கு நல்லது. இரண்டு கண்களுடன்
நரகத்தின் தீயில் எறியப்படுவைதக் காட்டிலும் அது
நல்லது.

காணாமல் ேபான ஆட்ைடப்பற்றிய உவைம
(லூ. 15:3-7)

10 “எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். இச்சிறு பிள்ைளகள்
மதிப்பற்றவர்கள் என்று எண்ணாதீர்கள். இவர்கள்
பரேலாகத்தில் ேதவதூதர்கைளப் ெபற்றுள்ளார்கள்
என்று நான் ெசால்லுகிேறன். ேமலும் அத்தூதர்கள்
எப்ெபாழுதும் பரேலாகத்தில் என் பிதாவானவருடன்
இருக்கிறார்கள். 11

12 “நூறு ஆடுகைள ைவத்திருப்பவன் ஒரு ஆட்ைட
இழந்தால் மீதி ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக்
குன்றில் விட்டுக் காணாமல் ேபான ஆட்ைடத்
ேதடிப்ேபாவான் அல்லவா? 13 காணாமல் ேபான
ஆட்ைட அவன் கண்டுபிடித்தால், காணமல் ேபாகாத
ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக் காட்டிலும்
அதனால் மிக மகிழ்ச்சியைடவான். 14

அைதப்ேபாலேவ, பரேலாகத்தில் இருக்கும் என்
பிதா இப்பிள்ைளகள் யாைரயும் இழக்க
விரும்பவில்ைல என்று ெமய்யாகேவ உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன்.

மத்ேதயு 18:14

1029



19

ஒரு மனிதன் தவறு ெசய்தால்
(லூ. 17:3)

15 “உங்கள் சேகாதரேனா அல்லது சேகாதரிேயா
உங்களுக்கு ஏதாவது தீைம ெசய்தால், அவர் ெசய்த
தீைமைய அவரிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள். அைதத்
தனிைமயில் அவனிடம் ெசால்லுங்கள். அைத அவர்
கவனமாகக் ேகட்பாரானால், அவர் மீண்டும் உங்கள்
சேகாதரனாகேவா அல்லது சேகாதரியாகேவா
இருக்க நீங்கள் உதவி ெசய்தவர்களாவீர்கள். 16

ஆனால் நீங்கள் கூறுவைதக் ேகட்க அவர் மறுத்தால்,
மீண்டும் இரண்டு மூன்று ேபருடன் ெசன்று
நடந்தவற்ைற எடுத்துச் ெசால்லுங்கள். அப்ெபாழுது,
நடந்தைத உறுதிெசய்ய இரண்டு மூன்று ேபர்
இருப்பார்கள். 17 அப்ெபாழுதும் அவன் ேகட்க
மறுத்தால், சைபயாரிடம் ெசால்லுங்கள். சைபயார்
ெசால்வைதயும் ேகட்காமற் ேபானால், ேதவ
நம்பிக்ைகயற்றவைனப்ேபால் அவைன நடத்துங்கள்.
வரி வசூல் ெசய்பவைனப்ேபால் நடத்துங்கள்.

18 “நான் உன்ைமையச் ெசால்லுகிேறன். நீங்கள்
இவ்வுலகில் நியாயத்ைதப் ேபசும்ெபாழுது, அது
ேதவனின் நியாயமாக இருக்கும். இவ்வுலகில் நீங்கள்
மன்னிப்பளித்தால் அது ேதவனின் மன்னிப்பாக
இருக்கும். 19 ேமலும், நான் ெசால்லுகிேறன்.
உங்களில் இருவர் இவ்வுலகில் எைதக் குறித்ேதனும்
ஒேர மனமுைடயவர்களாயிருந்தால் அதற்காக
நீங்கள் பிரார்த்திக்கலாம். நீங்கள் ேகட்பது
பரேலாகத்தில் உள்ள எனது பிதாவால்
நிைறேவற்றப்படும். 20 இது உண்ைம. ஏெனன்றால்,
இரண்டு மூன்று ேபர் என்னில் விசுவாசம் ைவத்துக்
கூடினால் அவ்விடத்தில் நான் இருப்ேபன்.”

மன்னிப்ைபப்பற்றிய உவைம
21 அப்ெபாழுது, ேபதுரு இேயசுவிடம் வந்து,

“ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்குத் ெதாடர்ந்து
தீைம ெசய்தால் நான் அவைன எத்தைன முைற
மன்னிக்க ேவண்டும்? ஏழுமுைற மன்னித்தால்
ேபாதுமா?” என்று ேகட்டான்.

22 அதற்கு இேயசு அவனுக்கு, “நீ அவைன ஏழு
முைறக்கும் அதிகமாக மன்னிக்க ேவண்டும் என்று
நான் கூறுகிேறன். அவன் எழுபத்ேதழு முைற தீைம
ெசய்தாலும் நீ ெதாடர்ந்து மன்னிக்க ேவண்டும்”
என்று பதில் அளித்தார்.

23 “எனேவ, பரேலாகமானது தன்
ேவைலக்காரர்களுடன் கணக்ைக சரி ெசய்ய
முடிெவடுத்த மன்னைனப் ேபான்றது. 24 மன்னன்
ேவைலக்காரர்களின் கணக்ைக சரி ெசய்யத்
துவங்கினான். ஒரு ேவைலக்காரன் அம்மன்னனுக்கு
ஆயிரக்கணக்கில் பணம் ெகாடுக்க
ேவண்டியிருந்தது. 25 ஆனால்,
அவ்ேவைலக்காரனால், தன் எஜமானனான
மன்னனுக்குப் பணத்ைதத் திருப்பிச் ெசலுத்த
இயலவில்ைல. எனேவ, அவ்ேவைலக்காரனுக்குச்
ெசாந்தமான அைனத்ைதயும் மைனவி குழந்ைதகள்
உட்பட ஏலம் ேபாட மன்னன் ஆைணயிட்டான்.
அதிலிருந்து தனக்குத் தரேவண்டிய பணத்ைதத்
தரேவண்டும் என்றான்.

26 “ஆனால், அந்த ேவைலக்காரன் மன்னனின்
கால்களில் விழுந்து, ‘என்ைனப்

ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்குத் தர
ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நான் ெகாடுத்து
விடுகிேறன்’ என்று ெகஞ்சினான். 27 மன்னன்
அவ்ேவைலக்காரனுக்காக வருந்தினான். எனேவ,
மன்னன் அவ்ேவைலக்காரன் பணம் ஏதும் தரத்
ேதைவயில்ைல என கூறி அவ்ேவைலக்காரைன
விடுவித்தான்.

28 “பின்னர், அேத ேவைலக்காரன் தனக்குச்
சிறிதளேவ பணம் தரேவண்டிய ேவெறாரு
ேவைலக்காரைனக் கண்டான். அவன் உடேன,
தனக்குப் பாக்கிப்பணம் தரேவண்டியவனின்
கழுத்ைதப் பிடித்து, ‘எனக்குத் தரேவண்டிய
பணத்ைதக் ெகாடு’ என்று ேகட்டான்.

29 “மற்றவன் அவன் கால்களில் வீழ்ந்து, ‘என்ைனப்
ெபாறுத்துக் ெகாள். உனக்குத் தரேவண்டிய
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்து விடுகிேறன்’ என்று
ெகஞ்சிக் ேகட்டான்.

30 “ஆனால், முதலாமவன் தான்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ள இயலாெதன்றான். அவன்
நீதிபதியிடம் மற்றவன் தனக்குப் பணம் தர ேவண்டும்
என்று கூற இரண்டாமவன் சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டான். அவ்ேவைலக்காரன் அவன்
தரேவண்டிய பணம் முழுவைதயும் ெகாடுக்கும்
வைரயிலும் சிைறயிலிருக்க நீதிபதி பணித்தார். 31

மற்ற ேவைலக்காரர்கள் அைனவரும் நடந்தைதக்
கண்டு மிகவும் வருந்தினார்கள். எனேவ, அவர்கள்
தங்கள் எஜமானனாகிய மன்னனிடம் ெசன்று
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் கூறினார்கள்.

32 “பின்பு அம்மன்னன் தன் ேவைலக்காரைன
அைழத்துவரச் ெசய்து, அவனிடம், ‘ெபால்லாத
ேவைலக்காரேன, எனக்கு நிைறயப்பணம் தர
ேவண்டிய நீ, என்னிடம் மன்னிப்புக் ேகட்டுக்
ெகஞ்சினாய். எனேவ, நீ எனக்குப் பணம் ஏதும்
தரேவண்டியதில்ைல என்று கூறிேனன். 33 ஆகேவ,
நீயும் உன் சக ேவைலக்காரனுக்கு அேதேபாலக்
கருைண காட்டியிருக்க ேவண்டும்’ என்று
ெசான்னான். 34 மிகக் ேகாபமைடந்த மன்னன்,
அவ்ேவைலக்காரைனச் சிைறயிலிட்டான்.
தரேவண்டிய பணம் அைனத்ைதயும் திருப்பித்
தரும்வைரக்கும் அவன் சிைறயிலிருக்க
ேவண்டியிருந்தது.

35 “என் பரேலாகப் பிதா உங்களுக்கு என்ன
ெசய்வாேரா அைதேய அம்மன்னனும் ெசய்தான்.
நீங்கள் ெமய்யாகேவ உங்கள் சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா மன்னிக்க ேவண்டும்.
இல்ைலெயனில் பரேலாகப் பிதாவும் உங்கைள
மன்னிக்கமாட்டார்” என்று இேயசு ெசான்னார்.

விவாகரத்ைதப்பற்றி ேபாதைன
(மாற். 10:1-12)

இைவ அைனத்ைதயும் கூறிய பின்னர்,
இேயசு கலிேலயாவிலிருந்து புறப்பட்டுச்
ெசன்றார். ேயார்தான் நதிக்கு

மறுகைரயில் உள்ள யூேதயாவிற்கு இேயசு
ெசன்றார். 2 மக்கள் பலர் அவைரத் ெதாடர்ந்தனர்.
அங்கு ேநாயாளிகைள இேயசு குணமாக்கினார்.

3 இேயசுவிடம் வந்த பரிேசயர்கள் சிலர்
இேயசுைவத் தவறாக ஏேதனும் ெசால்ல ைவக்க
முயன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ ேநாக்கி,
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“ஏேதனும் ஒரு காரணத்திற்காகத் தன் மைனவிைய
விவாகரத்து ெசய்வது சரியானதா?” என்று
ேகட்டனர்.

4 அவர்களுக்கு இேயசு, “ேதவன் உலைகப்
பைடத்தெபாழுது மனிதர்கைள ஆணாகவும்
ெபண்ணாகவும் பைடத்தார் என்று
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருப்பைத நீங்கள்
நிச்சயமாய் படித்திருப்பீர்கள். 5 ேதவன் ெசான்னார்,
‘ஒருவன் தன் தாய் தந்ைதயைர விட்டு விலகி தன்
மைனவியுடன் இைணவான், கணவனும் மைனவியும்
ஒன்றாவார்கள்.’ 6 எனேவ, கணவனும் மைனவியும்
இருவரல்ல ஒருவேர. அவர்கைள இைணத்தவர்
ேதவன். எனேவ, எவரும் அவர்கள் இருவைரயும்
பிரிக்கக் கூடாது” என்று பதில் கூறினார்.

7 அதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படிெயனில்
எதற்காக ஒருவன் விவாகரத்து பத்திரம் எழுதிக்
ெகாடுத்துத் தன் மைனவிைய விவாகரத்து
ெசய்யலாம் என ேமாேச ஒரு கட்டைளையக்
ெகாடுத்துள்ளான்?” என ேகட்டார்கள்.

8 அதற்கு இேயசு, “ேமாேச உங்கள் மைனவிைய
நீங்கள் விவாகரத்து ெசய்ய அனுமதியளித்தார்.
எெனன்றால் நீங்கள் ேதவனின் வார்த்ைதகைள ஏற்க
மறுத்தீர்கள். ஆனால், ஆதியில் விவாகரத்து
அனுமதிக்கப்படவில்ைல. 9 நான் கூறுகிேறன், தன்
மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்து பின் ேவெறாரு
ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்கிறவன் விபச்சாரம்
என்னும் குற்றத்திற்கு ஆளாகிறான். ஒருவன் தன்
மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்ய ஒேர தகுதியான
காரணம் அவள் ேவெறாரு ஆணுடன் கள்ளத்
ெதாடர்பு ெகாண்டிருப்பேத ஆகும்” என்றார்.

10 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “ஒருவன் தன்
மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்ய அது ஒன்று மட்டுேம
தக்க காரணெமனில், திருமணம்
ெசய்யாமலிருப்பேத நன்று” என்றார்கள்.

11 அதற்கு இேயசு, “திருமணம் குறித்த
இவ்வுண்ைமைய எல்ேலாரும் ஏற்றுக்ெகாள்ள
முடியாது. ஆனால், ேதவன் சிலைர அப்படிப்பட்ட
கருத்ைத ஒப்புக்ெகாள்ள ஏதுவாக்கியுள்ளார். 12

சிலர் ஏன் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள முடியாது
என்பதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. சிலர்
குழந்ைதகைள ெபறச் ெசய்ய இயலாதவாறு
பிறந்தார்கள். சிலர் அவ்வாறு மற்றவர்களால்
ஆக்கப்பட்டார்கள். ேமலும் சிலர் பரேலாக
இராஜ்யத்திற்காக திருமணத்ைதக் ைகவிட்டார்கள்.
ஆனால் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடியவர்கள்
திருமண வாழ்ைவக் குறித்த இந்தப் ேபாதைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்று பதிலளித்தார்.

இேயசுவும் குழந்ைதகளும்
(மாற். 10:13-16; லூ. 18:15-17)

13 பிறகு, இேயசு தம் குழந்ைதகைளத் ெதாடுவார்
என்பதற்காகவும் அவர்களுக்காகப் பிரார்த்தைன
ெசய்வார் என்பதற்காகவும் மக்கள் தம்
குழந்ைதகைள அவரிடம் அைழத்து வந்தனர்.
இைதக் கண்ட சீஷர்கள் இேயசுவிடம்
குழந்ைதகைள அைழத்து வருவைத நிறுத்துமாறு
மக்களிடம் கூறினார்கள். 14 ஆனால் இேயசு,
“குழந்ைதகைள என்னிடம் வரவிடுங்கள்.
அவர்கைளத் தடுக்க ேவண்டாம், ஏெனன்றால்

பரேலாக இராஜ்யம் இக்குழந்ைதகைளப் ேபான்ற
மக்களுக்ேக உரியது” என்று கூறினார். 15 அதன்
பின் குழந்ைதகைளத் ெதாட்டு ஆசீர்வதித்தார்.
பின்னர் இேயசு அவ்விடத்ைத விட்டுச் ெசன்றார்.

பணக்காரனும் இேயசுவும்
(மாற். 10:17-31 லூ. 18:18-30)

16 ஒரு மனிதன் இேயசுைவ அணுகி, “ேபாதகேர
நித்திய ஜீவைனப் ெபற நான் என்ன நல்ல ெசயைலச்
ெசய்ய ேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

17 இேயசு அவனிடம், “எது நல்லது என்பைத பற்றி
என்னிடம் ஏன் ேகட்கிறாய்? ேதவன் மட்டுேம
நல்லவர். நீ நித்திய ஜீவைனப் ெபற விரும்பினால்,
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நட” என்று
பதிலுைரத்தார்.

18 “எந்தக் கட்டைளகைள” என்று ேகட்டான்
அம்மனிதன்.
அதற்கு இேயசு, “நீ யாைரயும் ெகாைல
ெசய்யக்கூடாது. விபசாரம் ெசய்யக் கூடாது.
திருடக்கூடாது. ெபாய் சாட்சி ெசால்லக் கூடாது.
19 உன் தாய் தந்ைதயைர மதிக்க ேவண்டும்.
‘தன்ைனப் ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும் ேநசிக்க
ேவண்டும்’” என்று பதில் ெசான்னார்.

20 அதற்கு அந்த இைளஞன், “இைவ
அைனத்ைதயும் கீழ்ப்படிந்து நடந்திருக்கிேறன்.
ேவெறன்ன ெசய்ய ேவண்டும்?” என்றான்.

21 இேயசு அவனிடம், “நீ ேநர்ைமயாய் இருக்க
விரும்பினால், (ேபாய்) உன் உடைமகள்
எல்லாவற்ைறயும் விற்றுவிடு. இதனால் கிைடக்கும்
பணத்ைத ஏைழகளுக்குத் தானம் ெசய்துவிடு. நீ
இைதச் ெசய்தால், நீ பரேலாகத்தில் மதிப்பு வாய்ந்த
ெசல்வத்ைதப் ெபறுவாய். பின் என்னிடம் வந்து,
என்ைனப் பின்பற்றி நட,” என்றார்.

22 ஆனால், இைதக் ேகட்ட அம்மனிதன் மிகுந்த
வருத்தமைடந்தான். மிகச் ெசல்வந்தனான அவன்,
தன் ெசல்வத்ைத இழக்க விரும்பவில்ைல. எனேவ,
அவன் இேயசுைவ விட்டு விலகிச் ெசன்றான்.

23 பிறகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன்.
பரேலாக இராஜ்யத்திற்குள் ெசல்வந்தர்கள்
நுைழவது மிகக் கடினம். 24 ஆம் பரேலாக
இராஜ்யத்தில் ஒரு பணக்காரன் நுைழவைதக்
காட்டிலும் ஒரு ஒட்டகம் ஊசியின் காதுக்குள்
நுைழவது எளிது” என்று கூறினார்.

25 இைதக் ேகட்டேபாது சீஷர்கள் வியப்புற்றனர்.
அவர்கள், “பின் யார் தான் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்?”
என்று ேகட்டனர்.

26 இேயசு தம் சீஷர்கைளப் பார்த்து,
“மனிதர்களால் ஆகக் கூடியதல்ல இது. ஆனால்,
எல்லாம் வல்ல ேதவனால் ஆகும்” என்று ெசான்னார்.

27 ேபதுரு இேயசுவிடம், “நாங்கள் ெபற்றிருந்த
அைனத்ைதயும் துறந்து உம்ைமப் பின்பற்றிேனாம்.
எங்களுக்கு என்ன கிைடக்கும்?” என்று வினவினான்.

28 இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன், புதிய உலகம்
பைடக்கப்படும்ெபாழுது, மனிதகுமாரன் தம்
ெபருைமமிக்க அரியைணயில் அமர்வார். என்ைனப்
பின்பற்றிய நீங்கள் அைனவரும் அரியைணகளில்
அமர்வீர்கள். பன்னிெரண்டு அரியைணகளில் நீங்கள்
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அமர்ந்து, இஸ்ரேவலின் பன்னிெரண்டு
இனங்களுக்கும் நீதி ெசய்வீர்கள். 29 ேமலும்
என்ைனப் பின்பற்றுவதற்காக வீடு, தாய், தந்ைத,
சேகாதரன், சேகாதரி, பிள்ைளகள் அல்லது நிலம்
ஆகியவற்ைறத் துறந்தவன், தான் துறந்தைத விடப்
பல மடங்கு பலன் ெபறுவான். அவன் நித்திய
ஜீவைனப் ெபறுவான். 30 உயர்ந்த வாழ்க்ைக வாழும்
பலர் எதிர்காலத்தில் மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ
அைடவார்கள். மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ வாழும் பலர்
மிக உயர்ந்த வாழ்ைவ அைடவார்கள்” என்றார்.

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றிய உவைம

“பரேலாக இராஜ்யமானது சிறிது நிலம்
ைவத்திருந்த ஒருவைனப் ேபான்றது,
அவன் தனது நிலத்தில் திராட்ைச

விைளவித்தான். ஒரு நாள் காைல தன் ேதாட்டத்தில்
ேவைல ெசய்ய ஆட்கைளத் ேதடிப் ேபானான். 2 ஒரு
நாள் ேவைலக்கு ஒரு ெவள்ளிக்காசு கூலி தர அவன்
ஒத்துக்ெகாண்டான். பிறகு ேவைல ஆட்கைளத் தன்
திராட்ைசத் ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்ய
அனுப்பினான்.

3 “சுமார் ஒன்பது மணிக்கு அம்மனிதன் சந்ைதப்
பக்கமாகப் ேபானான். அங்கு சிலர் ேவைல ஏதுமின்றி
ெவறுமேன நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். 4

எனேவ அவன் அவர்களிடம், ‘நீங்கள் ெசன்று என்
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்தால், நீங்கள் ெசய்யும்
ேவைலக்குத் தகுந்தாற்ேபால உங்களுக்கு ஊதியம்
தருகிேறன்’ என்றான். 5 எனேவ, அவர்களும் அவன்
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்யச் ெசன்றார்கள்.

“மீண்டும் அவன் பன்னிரண்டு மணி அளவிலும்
மூன்றுமணி அளவிலும் ெவளியில் ெசன்று, ஒவ்ெவாரு
முைறயும் ேமலும் சிலைரத் தன் ேதாட்டத்தில்
ேவைல ெசய்ய அைழத்து வந்தான். 6 மீண்டும் ஐந்து
மணி அளவில் சந்ைதெவளிக்குச் ெசன்றான். ேமலும்
சிலர் அங்ேக நின்றிருப்பைதக் கண்டு அவர்களிடம்,
‘ஏன் நாள் முழுக்க ேவைல எதுவும் ெசய்யாமல்
இங்ேக நின்றிருந்தீர்கள்’ என்று ேகட்டான்.

7 “அதற்கு அவர்கள், ‘எங்களுக்கு யாரும் ேவைல
தரவில்ைல’ என்றார்கள்.

“அதற்கு அந்த திராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன்,
‘அப்படியானால், நீங்கள் என் ேதாட்டத்திற்குச்
ெசன்று ேவைல ெசய்யலாம்’ என்றான்.

8 “அன்று மாைல திராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன்
ேவைலக்காரர்கைளக் கவனிக்கும்
ேமற்பார்ைவயாளனிடம், ‘ேவைலக்காரர்கள்
அைனவைரயும் அைழத்து அவர்களுக்குப் பணம்
ெகாடுத்துவிடு. நான் கைடசியாக அைழத்து
வந்தவர்களுக்கு முதலில் பணம் ெகாடு. இப்படிேய
அைனவருக்கும் நான் முதலில் அைழத்து வந்தவன்
வைரக்கும் பணம் ெகாடு’ என்றான்.

9 “மாைல ஐந்து மணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட
ேவைலக்காரர்கள் தங்கள் கூலிைய வாங்க
வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு ெவள்ளி
நாணயம் கிைடத்தது. 10 பின்னர் முதலில்
ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆட்கள் தங்கள்
கூலிையப் ெபற வந்தெபாழுது, தங்களுக்கு அதிகக்
கூலி கிைடக்கும் என்று எண்ணினார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்கும் தைலக்கு ஒரு ெவள்ளி நாணயேம
கிைடத்தது. 11 அவர்கள் ஒரு ெவௗ◌ள்ி நாணயம்

மட்டுேம கூலியாகக் கிைடத்தெபாழுது,
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனிடம் புகார்
ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள், ‘கைடசியாக ேவைலக்கு
வந்தவர்கள், ஒரு மணி ேநரேம ேவைல ெசய்தார்கள்.
ஆனால், நாங்கள் நாள் முழுவதும் ெவயிலில்
கடுைமயாக உைழத்துள்ேளாம். ஆனால்,
எங்களுக்குச் சமமாக அவர்களுக்கும் கூலி
ெகாடுத்துள்ளீர்கள்’ என்று புகார் கூறினார்கள்.

13 “ஆனால் ேதாட்டக்காரேனா அந்த ஆட்களில்
ஒருவனிடம், ‘நண்பேன, நான் உனக்கு சரியாகேவ
கூலி ெகாடுத்துள்ேளன். ஒரு ெவள்ளி நாணயத்திற்கு
ேவைல ெசய்ய ஒப்புக்ெகாண்டாய். சரிதாேன? 14

எனேவ, உன் கூலிையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு ெசல்.
நான் கைடசியாக ேவைலக்கு
அமர்த்தியவர்களுக்கும் உனக்கும் சமமாகேவ கூலி
ெகாடுக்க விரும்புகிேறன். 15 நான் என் பணத்தில்
என் விருப்பப்படி ெசய்யலாம். நான் அவர்களிடம்
ெபருந்தன்ைமயுடன் நடந்துெகாள்கிேறன் என்பதால்
உனக்குப் ெபாறாைமயா?’ என்று கூறினான்.

16 “ஆகேவ, இப்ெபாழுது கைடசி ஸ்தானத்தில்
இருப்பவர்கள் எதிர்காலத்தில் முதல்
ஸ்தானத்திற்குச் ெசல்வார்கள். ேமலும் இப்ெபாழுது
முதல் ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் எதிர்காலத்தில்
கைடசி ஸ்தானத்திற்குச் ெசல்வார்கள்” என்றார்.

தமது மரணத்ைதப் பற்றி ேபசுதல்
(மாற். 10:32-34; லூ. 18:31-34)

17 இேயசு எருசேலமுக்குத் தம் சீஷர்களுடன்
ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் நடந்து ெசன்று
ெகாண்டிருந்தெபாழுது, இேயசு தம் சீஷர்கைள
அைழத்துத் தனியாகப் ேபசினார். இேயசு
அவர்களிடம், 18 “நாம் எருசேலமுக்குப்
ேபாய்ெகாண்டிருக்கிேறாம். தைலைம
ஆசாரியர்களிடமும் ேவதபாரகர்களிடமும் மனித
குமாரன் ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவர்கள் மனித
குமாரன் இறக்க ேவண்டும் என்பார்கள். 19 யூதர்கள்
அல்லாத ேவற்று மனிதர்களிடம் மனித குமாரைன
ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரக் ேகலி ெசய்து
சவுக்கால் அடித்து சிலுைவயில் அைறந்து
ெகால்வார்கள். ஆனால், மூன்றாவது நாள்
மரணத்திலிருந்து மனித குமாரன் உயிர்த்ெதழுவார்”
என்று கூறினார்.

ஒரு தாய் விேசஷ உதவி ேகட்டல்
(மாற். 10:35-45)

20 பின்னர், ெசபேதயுவின் குமாரர்களுடன்
அவர்களின் தாய் இேயசுைவத் ேதடி வந்தாள். அவள்
இேயசுவின் முன் மண்டியிட்டு தனக்கு ஒரு உதவி
ெசய்ய ேவண்டினாள்.

21 இேயசு அவளிடம், “உனக்கு என்னேவண்டும்?”
என்று ேகட்டார்.
அவள், “எனது ஒரு குமாரன் உங்கள் இராஜ்யத்தில்
உங்களது வலது பக்கம் இருக்கவும், மற்ெறாரு
குமாரன் உங்கள் இராஜ்யத்தில் உங்களது இடது
பக்கம் இருக்கவும் வாக்களியுங்கள்” என்று
ேகட்டாள்.

22 அைதக் ேகட்ட இேயசு அவளது
குமாரர்களிடம், “நீங்கள் என்ன ேவண்டுகிறீர்கள்
என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளவில்ைல. நான்
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அனுபவிக்கப்ேபாகும் துன்பத்ைத நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியுமா?” என்று ேகட்டார்.

“ஆம், எங்களால் முடியும்” என்று அவர்கள் பதில்
ெசான்னார்கள்.

23 இேயசு அவர்களிடம், “ெமய்யாகேவ எனக்கு
ஏற்படும் துன்பம் உங்களுக்கும் ஏற்படும். ஆனால் என்
வலது இடது பக்கங்களில்
உட்காரப்ேபாகிறவர்கைள என்னால் முடிவு ெசய்ய
இயலாது. அந்த இடம் யாருக்கு என்பைத என் பிதா
முடிவு ெசய்துவிட்டார். அவர்களுக்காகேவ அந்த
இடங்கைள அவர் தயார் ெசய்துள்ளார். அந்த
இடங்கள் அவர்களுக்ேக உரியைவ” என்றார்.

24 இந்த உைரயாடைலக் ேகட்ட மற்ற பத்து
சீஷர்களும் அவ்விரு சேகாதரர்களின் மீதும் ேகாபம்
ெகாண்டார்கள். 25 இேயசு எல்லா சீஷர்கைளயும்
ஒன்றாக அைழத்து, அவர்களிடம், “யூதரல்லாத
மக்களின் ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் அதிகாரத்ைத
காட்டிக்ெகாள்ள ஆைசப்படுகிறார்கள். அவர்களின்
முக்கியமான தைலவர்கள் மக்களின் மீது முழு
அதிகாரத்ைத ெசலுத்த விரும்புகிறார்கள். 26

ஆனால், நீங்கள் அப்படி இருக்கக் கூடாது.
உங்களில் ஒருவன் ெபரியவனாக ஆக விரும்பினால்,
அவன் உங்களுக்கு ஒரு ேவைலக்காரைனப் ேபால
ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும். 27 உங்களில் ஒருவன்
முதலாவதாக வர விரும்பினால், அவன் உங்களுக்கு
ஓர் அடிைமையப் ேபால் ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும்.
28 மனித குமாரனும் அப்படிேய. தனக்கு மற்றவர்கள்
ஊழியம் ெசய்வதற்காக அவர் வரவில்ைல.
மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் ெசய்யேவ மனித குமாரன்
வந்தார். பலரது வாழ்ைவ இரட்சிப்பதற்கு தன்
உயிைரக் ெகாடுக்கேவ மனித குமாரன் வந்தார்”
என்று கூறினார்.

இரண்டு குருடர்கைள இேயசு குணமாகுதல்
(மாற். 10:46-52; லூ. 18:35-43)

29 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
எரிேகாைவவிட்டுச் ெசன்றெபாழுது, ஏராளமான
மக்கள் இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்தார்கள். 30

சாைலேயாரம் அமர்ந்திருந்த இரு குருடர்கள்,
இேயசு வந்து ெகாண்டிருக்கிறார் என்பைதக்
ேகள்விப்பட்டு, “ஆண்டவேர, தாவீதின் மகேன,
எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்று உரக்கக்
கூவினார்கள்.

31 அைனவரும் அக்குருடர்கைளக் கடிந்து
ெகாண்டார்கள், அவர்கைள அைமதியாயிருக்கக்
கூறினார்கள். ஆனால், அக்குருடர்கேளா ேமலும்,
ேமலும் சத்தமாக, “ஆண்டவேர, தாவீதின் மகேன,
எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்று கூவினார்கள்.

32 இேயசு நின்று, அக்குருடர்கைளப் பார்த்து,
“உங்களுக்கு நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என
விரும்புகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.

33 அதற்குக் குருடர்கள், “ஆண்டவேர, நாங்கள்
பார்ைவ ெபற ேவண்டும்” என்றார்கள்.

34 அவர்கள் ேமல் இேயசு மிகவும் இரக்கம்
ெகாண்டார். இேயசு அவர்களது கண்கைளத்
ெதாட்டார். அவர்கள் இருவரும் பார்ைவ
ெபற்றார்கள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும்
இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்தார்கள்.

ராஜாைவப் ேபால எருசேலமுக்குள் நுைழதல்
(மாற். 11:1-11; லூ. 19:28-38; ேயா. 12:12-19)

இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
எருசேலைம ெநருங்கி வந்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒலிவ மைலக்கு

அருகில் ெபத்பேகயுவில் அவர்கள் முதலில்
தங்கினார்கள். அங்கு இேயசு தமது சீஷர்களில்
இருவைர அைழத்து நகருக்குள் ெசல்லப்
பணித்தார். 2 அவர்களிடம் இேயசு, “அங்ேக
ெதரியும் நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். நீங்கள்
நகருக்குள் நுைழயும்ெபாழுது கழுைத ஒன்ைற
கட்டிப் ேபாடப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
அதனுடன் அதன் குட்டிையயும் காண்பீர்கள். அைவ
இரண்ைடயும் அவிழ்த்து என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள். 3 யாேரனும் உங்கைள ஏன்
கழுைதகைள ெகாண்டு ெசல்கிறீர்கள் என்று
ேகட்டால், அவர்களிடம், ‘இக்கழுைதகள்
ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாயிருக்கின்றன. விைரவில்
இைவகைளத் திருப்பி அனுப்புவார்’ எனச்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

4 தீர்க்கதரிசி கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னதின்
முழுப்ெபாருளும் விளங்கும்படி இது நடந்ேதறியது.

5 “ெசால்லுங்கள், சீேயான் நகர மக்களிடம்,
‘இப்ெபாழுது உங்கள் மன்னவன் உங்களிடம்

வருகிறார்.
பணிவானவர் அவர் கழுைதயின் ேமல் வருகிறார்.
ஆம் அவர் கழுைதக் குட்டியின் ேமல் வருகிறார்’”
6 இேயசு ெசான்னபடிேய அவரது சீஷர்கள்
ெசய்தார்கள். 7 அவர்கள் கழுைதையயும் அதன்
குட்டிையயும் இேயசுவிடம் ெகாண்டு வந்து,
அவற்றின் ேமல் தங்கள் ேமலாைடகைளப்
ேபாட்டார்கள். 8 இேயசு அவற்றின் ேமல் அமர்ந்து
எருசேலம் நகர் ெசல்லும் பாைதயில் பயணமானார்.
ஏராளமான மக்கள் வழிெயங்கும் தங்கள்
ேமலாைடகைள வழியில் பரப்பினார்கள். மற்றவர்கள்
மரக்கிைளகைள ெவட்டி வழியில் பரப்பினார்கள். 9

சிலர் இேயசுவுக்கு முன்னால் நடந்தார்கள்.
மற்றவர்கள் அவருக்குப் பின்ேன நடந்தார்கள்.
அவர்கள்,
“தாவீதின் குமாரேன வாழ்க!
‘கர்த்தரின் ெபயரினால் வருகிறவேர வாழ்க!

கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கபட்டவேர, வாழ்க!’
“பரேலாகத்திலுள்ள ேதவேன வாழ்க!”
என்றனர்.

10 பின்னர், இேயசு எருசேலம் நகருக்குள்
ெசன்றார். நகரிலிருந்த அைனவரும்
குழப்பமைடந்து, “யார் இந்த மனிதன்?” என்று
வினவினார்கள்.

11 இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ஏராளமான
மக்கள், “இவர்தான் இேயசு, கலிேலயாவிலுள்ள
நாசேரத்திலிருந்து வந்துள்ள தீர்க்கதரிசி” எனப்
பதிலளித்தனர்.

இேயசு ஆலயத்திற்குள் ெசல்லுதல்
(மாற். 11:15-19; லூ. 19:45-48; ேயா. 2:13-22)

12 இேயசு ஆலயத்திற்குள் நுைழந்தார். அங்கு
ெபாருட்கைள விற்றுக்ெகாண்டும்
வாங்கிக்ெகாண்டுமிருந்த அைனவைரயும்

மத்ேதயு 21:12
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ெவளிேயற்றினார். பலவைகயான நாணயங்கைள
மாற்றிக் ெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளக்
கவிழ்த்தார். புறாக்கைள வியாபாரம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளயும்
கவிழ்த்தார். 13 அங்கிருந்த மக்கள் அைனவரிடமும்
இேயசு, “ஏற்ெகனேவ ேவத வாக்கியங்களில்
‘பிரார்த்தைன ெசய்வதற்கான இடம் என்னுைடய
வீடு!’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நீங்கேளா
ேதவனுைடய வீட்ைடக் ெகாள்ைளக்காரர்கள்
பதுங்கும் இடமாக மாற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்”
என்று கூறினார்.

14 சில குருடர்களும் முடவர்களும்
ேதவாலயத்திலிருந்த இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.
அவர்கள் அைனவைரயும் இேயசு குணப்படுத்தினார்.
15 தைலைம ஆசாரியர்களும் ேவதபாரகர்களும்
இேயசுவின் ெசயைலக் கண்டார்கள். இேயசு
ெபரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வைதயும் பிள்ைளகள்
அவைரப் புகழ்வைதயும் கண்டார்கள்.
சிறுபிள்ைளகள் எல்லாரும், “தாவீதின் குமாரனுக்கு
ஓசன்னா” என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இைவ அைனத்தும் ஆசாரியர்கைளயும்
ேவதபாரகர்கைளயும் ேகாபம்ெகாள்ளச் ெசய்தன.

16 தைலைம ஆசாரியர்களும் ேவதபாரகர்களும்
இேயசுவிடம், “இப்பிள்ைளகள் ெசால்வைதக்
ேகட்டீரா?” என்று வினவினார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “ஆம், ேவதவாக்கியம்
கூறுகிறது, ‘நீேர (ேதவன்) குழந்ைதகளுக்கும், சிறு
குழந்ைதகளுக்கும் புகழ்பாடக் கற்பித்தீர்.’ நீங்கள்
அந்த ேவதவாக்கியங்கைளப் படிக்கவில்ைலயா?”
என்று பதிலுைரத்தார்.

17 பின்னர் இேயசு அவ்விடத்ைத விட்டு விலகி
ெபத்தானியா நகருக்குச் ெசன்றார். அன்ைறய இரவு
இேயசு அங்ேகேய தங்கினார்.

விசுவாசத்தின் வல்லைம
(மாற். 11:12-14, 20-24)

18 மறுநாள் அதிகாைல இேயசு மீண்டும்
நகருக்குத் திரும்பிச்ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்.
இேயசு மிகவும் பசியுடனிருந்தார். 19 இேயசு
சாைலேயாரம் அத்திமரம் ஒன்ைறக் கண்டார்.
அத்திப்பழங்கைள உண்பதற்காக அம்மரத்தின்
அருகில் ெசன்றார். ஆனால், மரத்தில் பழம் எதுவும்
இல்ைல. ெவறும் இைலகள் மட்டுேம இருந்தன.
எனேவ இேயசு மரத்ைத ேநாக்கி, “இனி
ஒருெபாழுதும் உன்னிடம் பழம் உண்டாகாது” என்று
கூறினார். உடேன அம்மரம் உலர்ந்து
பட்டுப்ேபானது.

20 இைதக் கண்ட சீஷர்கள் மிகவும் வியப்புற்றனர்.
அவர்கள் இேயசுவிடம், “எப்படி அத்திமரம் இவ்வளவு
விைரவில் உலர்ந்து பட்டுப்ேபானது?” என்று
ேகட்டார்கள்.

21 இேயசு அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன், நீங்களும் விசுவாசத்துட
னும் சந்ேதகிக்காமலும் இருந்தால், நான்
இம்மரத்திற்குச் ெசய்தைதப் ேபாலேவ உங்களாலும்
ெசய்ய இயலும். ேமலும் உங்களால் இன்னும்
அதிகமாகச் சாதிக்க இயலும். இம்மைலையப்
பார்த்து ‘மைலேய ேபாய் கடலில் விழு’ என்று நீங்கள்
விசுவாசத்துடன் ெசான்னால் அது நடக்கும். 22

நீங்கள் நம்பிக்ைகேயாடு பிரார்த்தைனயில்
ேவண்டுகிற எதுவும் கிைடக்கும்” என்று
பதிலுைரத்தார்.

இேயசுவின் அதிகாரத்ைத யூதத்தைலவர்கள்
சந்ேதகித்தல்

(மாற். 11:27-33; லூ. 20:1-8)

23 இேயசு ேதவாலயத்திற்குச் ெசன்றார். அவர்
அங்ேக ேபாதைன ெசய்துெகாண்டிருந்தெபாழுது,
தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த தைலவர்களும்
அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள் இேயசுவிடம்,
“எங்களுக்குச் ெசால், இைவகைளச் ெசய்ய உனக்கு
என்ன அதிகாரம் உள்ளது? உனக்கு யார் இந்த
அதிகாரத்ைதக் ெகாடுத்தது?” என்று வினவினார்கள்.

24 இேயசு அவர்களுக்கு, “நானும் உங்கைள ஒரு
ேகள்வி ேகட்கிேறன். நீங்கள் எனக்குப் பதில்
ெசான்னால், நானும் இைவகைளச் ெசய்ய என்ன
அதிகாரம் ெபற்றிருக்கிேறன் என்பைதக்
கூறுகிேறன். 25 ேயாவான் மக்களுக்கு ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ேதவனால் வந்ததா, அல்லது
மனிதரால் வந்ததா? ெசால்லுங்கள்” என்று மறு
ெமாழி உைரத்தார்.
தைலைம ஆசாரியர்களும் தைலவர்களும்
இேயசுவின் ேகள்விையக் குறித்து விவாதித்தனர்.
அவர்கள் தங்களுக்குள், “‘ேயாவானின்
ஞானஸ்நானம் ேதவனால் ஆனது’ என்று நாம்
கூறுேவாமானால், இேயசு நம்ைமப் பார்த்து, ‘பின்
ஏன் நீங்கள் ேயாவாைன நம்பவில்ைல?’ என்று
ேகட்பார். 26 மாறாக ‘அது மனிதனால் ஆனது’
என்றால் மக்கள் நம்மீது ேகாபம் ெகாள்வார்கள்.
ஏெனன்றால் மக்கள் அைனவரும் ேயாவாைன ஒரு
தீர்க்கதரிசி என்று நம்புகிறார்கள்” என்று கூறிக்
ெகாண்டார்கள்.

27 எனேவ அவர்கள் இேயசுவிடம், “ேயாவானின்
அதிகாரம் எங்கிருந்து வந்தது என்பது எங்களுக்குத்
ெதரியாது” என்று கூறினார்கள்.
பின்பு இேயசு, “அப்படிெயனில் இைவகைளச்
ெசய்வதற்கு எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது
என்பைதயும் உங்களுக்குச் ெசால்லமாட்ேடன்”
என்று கூறினார்.

இரண்டு குமாரர்கள் பற்றிய உவைம
28 “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள்
இருந்தார்கள். அவன் தனது முதல் மகனிடம்
ெசன்று, ‘மகேன இன்று என் திராட்ைசத்
ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்’ என்றான்.

29 “அதற்கு அவன், ‘ேபாக முடியாது’ என்று
பதிலளித்தான். ஆனால் பின்னர், அவேன தான் ேபாய்
ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என நிைனத்தான்.
அவ்வாேற ெசய்தான்.

30 “பின்னர், அத்தந்ைத தனது மற்ெறாரு மகனிடம்
ெசன்றான். அவனிடம், ‘மகேன, இன்ைறக்கு எனது
திராட்ைசத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்’
என்றான். அதற்கு அவனது குமாரன், ‘சரி தந்ைதேய,
நான் ேபாய் ேவைல ெசய்கிேறன்’ என்றான். ஆனால்,
அவன் ேவைலக்குச் ெசல்லவில்ைல.

31 “இரண்டு குமாரர்களில் யார் தனது
தந்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான்?” என்று இேயசு
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ேகட்டார். யூதத் தைலவர்கள், “மூத்த குமாரன்”
என்று பதில் ெசான்னார்கள்.
அப்ேபாது இேயசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன், வரி
வசூலிப்பவர்களும், ேவசிகளும், தீயவர்கள் என்று
நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். ஆனால் அவர்கள்
உங்களுக்கு முன்னேர பரேலாக இராஜ்யத்திற்குள்
நுைழவார்கள். 32 வாழ்க்ைகயின் சரியான
பாைதைய உங்களுக்குக் காட்டுவதற்காக ேயாவான்
வந்தான். ஆனால், நீங்கள் ேயாவாைன நம்பவில்ைல.
வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவசிகளும் ேயாவாைன
நம்பினார்கள். அவர்கள் ேயாவான் மீது நம்பிக்ைக
ைவத்தைத நீங்கள் கண்டீர்கள். ஆனாலும் நீங்கள்
மனந்திருந்தி ேயாவாைன நம்பவில்ைல” என்றார்.

திராட்ைசத் ேதாட்ட உவைம
(மாற். 12:1-12; லூ. 20:9-19)

33 “இந்த உவைமையக் ேகளுங்கள். ஒரு
மனிதனுக்கு ஒரு ேதாட்டமிருந்தது. அவன் அதில்
திராட்ைச பயிரிட்டான். தன் ேதாட்டத்ைதச்
சுற்றிலும் மதில் சுவெரழுப்பி திராட்ைச இரசம்
ேசகரிக்கும் குழிையயும் ெவட்டினான். பின் ஒரு
ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். பிறகு ேதாட்டத்ைத
சில விவசாயிகளுக்குக் குத்தைகக்குக்
ெகாடுத்துவிட்டு ஒரு பயணம் ேமற்ெகாண்டான். 34

பின்னர், திராட்ைசப் பழங்கைளப் பறிக்கேவண்டிய
காலம் வந்தெபாழுது, தனது ேவைலக்காரர்கைள
குத்தைகக்காரர்களிடம் விைளச்சலில் தனது
பங்ைக வாங்கி வர அனுப்பினான்.

35 “ஆனால் அவ்விவசாயிகேளா
ேவைலக்காரர்கைளப் பிடித்து அவர்களில் ஒருவைன
அடித்துவிட்டார்கள். மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக்
ெகான்றார்கள். மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக்
கல்லால் அடித்துக் ெகான்றார்கள். 36 எனேவ
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன் ேமலும் சில
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பினான். முதலில்
அனுப்பிய ஆட்கைளவிட அதிக எண்ணிக்ைகயில்
இப்ெபாழுது ஆட்கைள அனுப்பினான். ஆனால்
குத்தைக எடுத்த விவசாயிகள் முதலில் ெசய்தது
ேபாலேவ இம்முைறயும் ெசய்தார்கள். 37 ஆகேவ,
ேதாட்டக்காரன் தன் குமாரைன அனுப்ப முடிவு
ெசய்தான்! ‘விவசாயிகள் என் குமாரனுக்கு மதிப்பு
ெகாடுப்பார்கள்’ என்று அவன் நிைனத்தான்.

38 “ஆனால் குமாரைனக் கண்ட விவசாயிகள்
தங்களுக்குள், ‘இவன் நிலச் ெசாந்தக்காரனின்
குமாரன். நிலம் இவனுக்ேக ெசாந்தமாகும். நாம்
இவைனக் ெகான்றால் நிலம் நமக்குச்
ெசாந்தமாகிவிடும்’ என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 39

எனேவ, அந்த விவசாயிகள் திராட்ைசத்
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனின் குமாரைனத்
ேதாட்டத்திற்கு ெவளியில் எறிந்து ெகான்றார்கள்.

40 “திராட்ைசத் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரேன
வரும்ெபாழுது அவன் அந்த விவசாயிகைள என்ன
ெசய்வான்?” என்று இேயசு ேகட்டார்.

41 அதற்கு யூத ஆசாரியர்களும் தைலவர்களும்,
“அவன் நிச்சயம் அந்தத் தீயவர்கைளக் ெகால்வான்.
பின் தனது நிலத்ைத மற்றவர்களுக்குக் குத்தைகக்கு
விடுவான். அதாவது அறுவைட காலத்தில் தனக்கு
ேசரேவண்டிய பங்ைகச் தனக்கு அளிக்கும்

விவசாயிகளுக்கு குத்தைகக்கு விடுவான்” என்றனர்.
42 இேயசு அவர்களுக்குக் கூறினார், “நீங்கள்
ேவதவாக்கியங்களில் கட்டாயம் படித்திருப்பீர்கள்:
“‘கட்டிடம் கட்டியவர்கள் விரும்பாத கல்ேல மூைலக்
கல்லாயிற்று.
இது கர்த்தரின் ெசயல், நமக்கு வியப்பானது.’

43 “எனேவ ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களிடமிருந்து பறிக்கப்படும் என்பைத நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். தம் இராஜ்யத்தில்
ேதவன் விரும்பும் ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்ேக
ேதவனுைடய இராஜ்யம் கிட்டும். 44 இக்கல்லின் மீது
விழுகிறவன் துண்டுகளாக ெநாறுங்கிவிடுவான்.
ேமலும் இக்கல் ஒருவன் மீது வீழ்ந்தால் அவன்
நசுங்கிப் ேபாவான்” என்று கூறினார்.

45 இேயசு கூறிய இந்த உவைமகைளத் தைலைம
ஆசாரியர்களும் பரிேசயரும் ேகட்டனர்.
தம்ைமப்பற்றிேய இேயசு ேபசினார் என்பைத
அவர்கள் அறிந்தார்கள். 46 எனேவ இேயசுைவக்
ைகது ெசய்ய ஒரு வழி ேதடினார்கள். ஆனால்,
அவர்கள் மக்கைளக் குறித்து பயந்தார்கள்.
ஏெனனில் மக்கள் இேயசுைவத் தீர்க்கதரிசி என
நம்பினர்.

விருந்துக்கு அைழக்கப்பட்ேடார்
(லூ. 14:15-24)

இேயசு ேமலும் சிலவற்ைற உவைமகளின்
மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறினார். 2

“பரேலாக இராஜ்யமானது தன் மகனது
திருமண விருந்துக்கு ஏற்பாடு ெசய்த மன்னன்
ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். 3 அம்மன்னன் விருந்துண்ண
சிலைர அைழத்தான். விருந்து தயாரானெபாழுது
தன் ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பி அவர்கைள
அைழத்துவரச் ெசான்னான். ஆனால் அவர்கேளா
மன்னனது விருந்துக்கு வர மறுத்து விட்டார்கள்.

4 “பின் மன்னன் ேமலும் சில ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்பினான். தன் ேவைலக்காரர்களிடம் மன்னன்
இவ்வாறு ெசால்லியனுப்பினான். ‘நான் ஏற்ெகனேவ
அவர்கைள விருந்துண்ண அைழத்துவிட்ேடன்.
எனேவ, அவர்களிடம், என்னிடமிருந்த சிறந்த
காைளகைளயும் கன்றுகைளயும் உண்பதற்காக
அடித்துள்ேளன். எல்லாம் தயாராக உள்ளன.
திருமண விருந்துண்ண வாருங்கள்! என்று கூறுங்கள்’
என்றான்.

5 “ேவைலக்காரர்கள் ெசன்று அவர்கைள
அைழத்தார்கள். ஆனால் அவர்கேளா
ேவைலக்காரர்களின் அைழப்ைபப்
ெபாருட்படுத்தவில்ைல. ேவறு ேவைலகைளக்
கவனிக்க அவர்கள் ெசன்று விட்டார்கள். ஒருவன்
தன் வயலில் ேவைல ெசய்யவும் மற்ெறாருவன் தன்
வியாபாரத்ைதக் கவனிக்கவும், ெசன்றனர். 6 ேவறு
சிலேரா ேவைலக்காரர்கைளப் பிடித்து அடித்துக்
ெகான்றுவிட்டனர். 7 ேகாபமைடந்த மன்னன் தன்
ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான்றவர்கைளக்
ெகால்வதற்காகத் தனது பைடைய அனுப்பினான்.
மன்னனது பைட அவர்களது நகரத்ைதேய எரித்தது.

8 “அதன் பிறகு, மன்னன் தன்
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘திருமண விருந்து
தயாராக உள்ளது. நான் அவர்கைள விருந்துக்கு
அைழத்ேதன். ஆனால் அவர்கேளா எனது
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விருந்துக்கு வருமளவிற்கு நல்லவரல்லர். 9 ஆகேவ,
ெதரு முைனகளுக்குச் ெசல்லுங்கள். உங்கள்
கண்ணில் படுகிறவர்கள் அைனவைரயும் விருந்துக்கு
அைழயுங்கள். எனது விருந்துக்கு வரச்
ெசால்லுங்கள்’ என்று ெசான்னான். 10 எனேவ,
மன்னனது ேவைலக்காரர்கள் ெதருக்களுக்குச்
ெசன்று கண்ணில் பட்டவர்கைள அைழத்து வந்தனர்.
ேவைலக்காரர்கள் நல்லவர்கைளயும் தீயவர்கைளயும்
திருமணவிருந்து தயாராகவிருந்த இடத்துக்கு
அைழத்து வந்தார்கள். அந்த இடம்
விருந்தினர்களால் நிரம்பியது.

11 “மன்னன் விருந்தினர் அைனவைரயும்
காண்பதற்காக வந்தான். திருமணத்திற்கு வர
ஏற்றதாக உைடயணிந்திராத ஒருவைன மன்னன்
கண்டான். 12 மன்னன் அவனிடம், ‘நண்பேன, நீ
எப்படி உள்ேள வந்தாய்? திருமணத்திற்கு வர
ஏற்றதாக நீ உைட அணிந்திருக்கவில்ைலேய?’
என்று ேகட்டான். ஆனால் அம்மனிதேனா எதுவும்
ேபசவில்ைல. 13 எனேவ, மன்னன் தன்
ேவைலக்காரர்களிடம், ‘இவனது ைகையயும்
காைலயும் கட்டுங்கள். இவைன இருளில்
எறியுங்கள். அங்கு, மக்கள் ேவதைனயால் பற்கைளக்
கடித்துக் ெகாள்வார்கள்’ என்று ெசான்னான்.

14 “ஆம், பலர் அைழக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால்
சிலர் மட்டுேம ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகிறார்கள்” என்று
இேயசு ெசான்னார்.

பரிேசயரின் தந்திரம்
(மாற். 12:13-17; லூ. 20:20-26)

15 பின்னர் பரிேசயர்கள், இேயசு ேபாதைன
ெசய்து ெகாண்டிருந்த இடத்ைத விட்டு விலகிச்
ெசன்றார்கள். இேயசு ஏேதனும் தவறாகப் ேபசினால்
அவைரப் பிடித்துவிட ேவண்டும் என அவர்கள்
திட்டமிட்டார்கள். 16 பரிேசயர்கள் இேயசுைவ
ஏமாற்ற சிலைர அவரிடம் அனுப்பினார்கள்.
தங்களுள் சிலைரயும் ஏேராதியர்களில் சிலைரயும்
அவர்கள் இேயசுவிடம் அனுப்பினார்கள். அவர்கள்
இேயசுவிடம், “ேபாதகேர, நீர் ேநர்ைமயானவர்
என்பைத நாங்கள் அறிேவாம். ேதவனுைடய
வழிகைளக்குறித்த உண்ைமகைள நீர்
ேபாதிப்பைதயும் அறிேவாம். உம்ைமப் பற்றி
மற்றவர்கள் என்ன நிைனக்கிறார்கள் என்பைதக்
குறித்து நீர் கவைலப்படுவதில்ைல. உமக்கு
எல்ேலாரும் சமம். 17 ேராமானியப் ேபரரசர்
சீசருக்கு வரி ெசலுத்துவது சரியா தவறா? உமது
கருத்ைதச் ெசால்லும்” என்றார்கள்.

18 ஆனால் அவர்கள் தன்ைன ஏமாற்ற
முயற்சிப்பைத இேயசு அறிந்தார். ஆகேவ இேயசு,
“மாயமானவர்கேள! எதற்காக என்ைன ஏதும்
தவறாகச் ெசால்லைவக்க முயற்சிக்கிறீர்கள்? 19 வரி
ெசலுத்துவதற்கான நாணயம் ஒன்ைறக் காட்டுங்கள்”
என்று கூறினார். அவர்கள் ஒரு ெவள்ளி நாணயத்ைத
இேயசுவிடம் காட்டினார்கள். 20 பின் இேயசு,
“நாணயத்தில் யாருைடய உருவம் உள்ளது?
யாருைடய ெபயர் ெபாறிக்கப்பட்டுள்ளது?” என்று
ேகட்டார்.

21 அதற்கு அவர்கள், “சீசரின் உருவமும் சீசரின்
ெபயரும்.” என்று பதிலளித்தனர்.

எனேவ இேயசு அவர்களுக்குச் ெசான்னார்,
“சீசருைடயைத சீசருக்கும், ேதவனுக்குரியைத
ேதவனுக்கும் ெகாடுங்கள்.”

22 இேயசு கூறியைதக் ேகட்ட அவர்கள்
வியப்பைடந்தார்கள். இேயசுைவ விட்டு விலகிச்
ெசன்றார்கள்.

சதுேசயரின் தந்திரம்
(மாற். 12:18-27; லூ. 20:27-40)

23 அேத நாளில் சில சதுேசயர்கள் இேயசுவிடம்
வந்தார்கள். (யாரும் மரணத்திலிந்து உயிர்த்ெதழ
முடியாது என்று நம்புகிறவர்கள் சதுேசயர்கள்)
சதுேசயர்கள் இேயசுவிடம் ஒரு ேகள்வி ேகட்டனர்.
24 அவர்கள், “ேபாதகேர, திருமணமான ஒருவன்
குழந்ைதகள் இல்லாமல் இறந்துவிட்டால் அவனது
சேகாதரன் அவனது மைனவிைய
மணக்கேவண்டுெமன ேமாேச நமக்குக் கூறியுள்ளார்.
அப்படிெயனில், அவர்கள் இறந்த சேகாதரனுக்குக்
குழந்ைத ெபறுவார்கள். 25 எங்களில் ஏழு
சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள். முதலாமவன் மணம்
ெசய்து ெகாண்டான். ஆனால் அவன் குழந்ைதகள்
இல்லாமேலேய இறந்துவிட்டான். 26 அவனது
சேகாதரன் அப்ெபண்ைண மணந்து ெகாண்டான்.
பின், இரண்டாவது சேகாதரனும் இறந்துவிட்டான்.
அேத ேபால மூன்றாவது சேகாதரனுக்கும் மற்ற
சேகாதரர்கள் அைனவருக்கும் நடந்தது. 27

இறுதியாக அப்ெபண்ணும் இறந்தாள். 28 ஏழு ேபர்
அவைள மணந்தார்கள். எனேவ, மரணத்திலிருந்து
அவர்கள் உயிர்த்ெதழும்ெபாழுது அவள் யாருைடய
மைனவியாக இருப்பாள்?” என்று ேகட்டார்கள்.

29 அதற்கு இேயசு, “ேவத வாக்கியங்கள் என்ன
கூறுகிறது என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாததால்
உங்களுக்குப் புரியவில்ைல. ேமலும் ேதவனின்
வல்லைமையக்குறித்து உங்களுக்குத்
ெதரியவில்ைல. 30 மனிதர்கள் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழும்ெபாழுது, அவர்களுக்குத்
திருமணங்கள் நடக்கமாட்டா. உயிர்த்ெதழும்
அைனவரும் பரேலாகத்திலிருக்கும்
ேதவதூதர்களுக்கு ஒப்பாவார்கள். 31

மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுவைதக் குறித்து
ேதவன் என்ன ெசால்லியுள்ளார் என்பைதப்
படித்திருக்கிறீர்களல்லவா? 32 ேதவன், ‘ஆபிரகாமின்
ேதவன் நாேன, ஈசாக்கின் ேதவன் நாேன,
யாக்ேகாபின் ேதவன் நாேன’அவர்களின் ேதவன்
என்று ேதவன் தம்ைமப்பற்றி கூறினார். அவர்
இறந்தவர்களின் ேதவன் அல்ல. அவர்
வாழ்கிறவர்களின் ேதவன்” என்றார்.

33 அைதக் ேகட்ட அைனவரும் இேயசுவின்
ேபாதைனையக் கண்டு வியந்தனர்.

எந்தக் கட்டைள மிக முக்கியமானது
(மாற். 12:28-34; லூ. 10:25-28)

34 சதுேசயர்களால் வாதிட இயலாதபடி இேயசு
பதில் அளித்தார் என்று பரிேசயர்கள் அறிந்தனர்.
எனேவ, பரிேசயர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். 35 ஒரு
பரிேசயன் ேமாேசயின் சட்டத்ைத நன்கு கற்றவன்.
அவன் இேயசுைவச் ேசாதிக்க ஒரு ேகள்வி
ேகட்டான், 36 “ேமாேசயின் சட்டங்களில் எது மிக
முக்கியமானது?” என்று அந்தப் பரிேசயன் ேகட்டான்.

மத்ேதயு 22:9
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37 இேயசு அதற்கு, “‘உன் ேதவனாகிய கர்த்தைர
ேநசிக்க ேவண்டும். முழு இதயத்ேதாடும்
ஆத்துமாேவாடும் முழு மனேதாடும் அவைர ேநசிக்க
ேவண்டும்.’ 38 இது தான் முதலாவது மிக
முக்கியமானதுமான கட்டைள. 39 இரண்டாவது
கட்டைளயும் முதலாவது கட்டைளப் ேபான்றேத ‘நீ
உன்ைன ேநசிப்பைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும்
ேநசிக்க ேவண்டும்.’ 40 எல்லா கட்டைளகளும்,
தீர்க்கதரிசிகளின் எழுத்துக்களும் இந்த இரண்டு
கட்டைளகைள அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டைவதான்” என்றார்.

பரிேசயர்களிடம் ேகள்வி
(மாற். 12:35-37; லூ. 20:41-44)

41 பரிேசயர்கள் ஒன்றாய் கூடியிருந்த ெபாழுது,
இேயசு அவர்கைள ஒரு ேகள்வி ேகட்டார். 42

“கிறிஸ்துைவக்குறித்து நீங்கள் என்ன
நிைனக்கிறீர்கள்? அவர் யாருைடய குமாரன்?”
என்றார்.
அதற்குப் பரிேசயர்கள், “கிறிஸ்து தாவீதின்
குமாரன்.” என்றனர்.

43 பின் இேயசு பரிேசயர்களிடம் கூறினார், “பின்
எதற்காக தாவீது அவைர ‘ஆண்டவேர’
என்றைழத்தார்? தாவீது பரிசுத்த ஆவியின்
வல்லைமயாேல ேபசினார். தாவீது ெசான்னது
இதுேவ:

44 “‘கர்த்தர் (ேதவன்) எனது ஆண்டவரிடம்
(கிறிஸ்து) கூறினார்:
எனது வலது பக்கத்தின் அருகில் உட்காரும்;
உம் எதிரிகைள உம் கட்டுக்குள் ைவப்ேபன்!’

45 தாவீது ‘ஆண்டவர்’ என கிறிஸ்துைவ
அைழக்கிறார். எனேவ கிறிஸ்து எப்படி தாவீதின்
குமாரனாக முடியும்?” என்று ேகட்டார் இேயசு.

46 பரிேசயர்கள் ஒருவராலும் இேயசுவின்
ேகள்விகளுக்குப் பதில் கூற முடியவில்ைல. அந்த
நாளிலிருந்து இேயசுைவ ஏமாற்றி ேகள்வி ேகட்க
முயற்சி ெசய்யும் துணிவு யாருக்கும் வரவில்ைல.

இேயசு யூத ஆசாரியர்கைள விமர்சித்தல்
(மாற். 12:38-40; லூ. 11:37-52; 20:45-47)

பின் இேயசு மக்கைளயும் தம்
சீஷர்கைளயும் பார்த்துப் ேபசலானார். 2

“ேவதபாரகரும், பரிேசயர்களும்
ேமாேசயின் சட்டங்கள் என்ன ெசால்லுகின்றன
என்பைத உங்களுக்குக் கூறும் அதிகாரத்ைதப்
ெபற்றிருக்கிறார்கள். 3 ஆகேவ அவர்கள்
ெசாற்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் ெசய்யச் ெசால்கிறவற்ைற நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டும். ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்ைக நீங்கள்
பின்பற்றத் தக்கதல்ல. அவர்கள் உங்களுக்கு
உபேதசிக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் அதன்படி
நடப்பதில்ைல. 4 மக்கள் பின்பற்றி நடப்பதற்குக்
கடினமான சட்டங்கைள ஏற்படுத்துகிறார்கள்.
மற்றவர்கள் அவற்ைறப் பின்பற்றுமாறு மிகவும்
வற்புறுத்துகின்றனர். ஆனால் அச்சட்டங்களில்
யாெதான்ைறயும் தாங்கள் பின்பற்ற முயலுவதில்ைல.

5 “அவர்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்கான
ஒேர காரணம் மற்றவர்கள் அவற்ைறக் காண
ேவண்டும் என்பேத. அவர்கள் ேவத வாக்கியங்களில்

வாசகங்கைளக் ெகாண்ட ேதால் ைபகைள
அணிந்து ெசல்கிறார்கள். அவற்ைற ேமலும், ேமலும்
ெபரிதாக்கிக் ெகாண்ேடயிருக்கிறார்கள். ேமலும்
மக்கள் காணும்படியாகப் பிரார்த்தைனக்கான சிறப்பு
உைடைய மிக நீண்டதாக அணிகிறார்கள். 6

அத்தைகய பரிேசயர்களும் ேவதபாரகர்களும்
விருந்துகளின்ேபாது முக்கியமான இருக்ைககளில்
அமர விரும்புகிறார்கள். ேமலும் ெஜப ஆலயங்களில்
முக்கியமான இருக்ைககளில் அமர
விரும்புகிறார்கள். 7 கைடவீதிகளில் மக்கள்
தங்களுக்கு மரியாைத ெசய்யவும் மக்கள் தங்கைள
‘ேபாதகேர’ என அைழக்கவும் விரும்புகிறார்கள்.

8 “ஆனால் நீங்கள் ‘ேபாதகர்’ என அைழக்கப்படக்
கூடாது. ஏெனன்றால் நீங்கள் அைனவரும் சேகாதர
சேகாதரிகள். 9 உங்களுக்கு ஒரு ேபாதகேர உண்டு.
ேமலும், பூமியில் உள்ள எவைரயும் ‘தந்ைதேய’ என
அைழக்காதீர்கள். உங்களுக்கு ஒருவேர தந்ைத.
அவர் பரேலாகத்தில் உள்ளார். 10 நீங்கள்
‘எஜமாேன’ என்றும் அைழக்கப்படக் கூடாது.
ஏெனன்றால், உங்கள் எஜமான் ஒருவர் மட்டுேம.
அவர் தான் கிறிஸ்து. 11 உங்களுக்கு
ேவைலக்காரைனப்ேபால ஊழியம் ெசய்கிறவேன
உங்களில் ெபரியவன். 12 தன்ைன மற்றவரிலும்
உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தான்
தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.

13 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடுகாலம். நீங்கள் மாயமானவர்கள்.
பரேலாக இராஜ்யத்தின் நுைழவாயிைல நீங்கள்
அைடக்கிறீர்கள். நீங்களும் நுைழவதில்ைல, நுைழய
முயற்சிக்கும் மற்றவர்கைளயும் தடுக்கிறீர்கள். 14

15 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள் மாயமானவர்கள்.
கடல் கடந்தும் பல நாடுகளில் பயணம் ெசய்தும்
உங்களுக்கு ஒரு சீஷைனத் ேதடுகிறீர்கள். நீங்கள்
அவைனக் கண்டைடந்து அவைன உங்கைள விட
ேமாசமானவனாக மாற்றுகிறீர்கள். ேமலும்
நரகத்திற்கு உரிய நீங்கள் மிகவும்
ெபால்லாதவர்கேள.

16 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடு வரும். மற்றவர்கைள வழி
நடத்தும் நீங்கள் குருடர்கள். நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்,
‘ஒருவன் ேதவாலயத்தின் ெபயரால் சத்தியம்
ெசய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்ைல ஆனால்,
ேதவாலயத்தில் உள்ள தங்கத்தின் ெபயராேல
சத்தியம் ெசய்தால், அவன் அைதக் காப்பாற்ற
ேவண்டும்!’ 17 நீங்கள் அறிவற்ற குருடர்கள். தங்கம்
ெபரிதா ேதவாலயம் ெபரிதா? தங்கத்ைதப்
பரிசுத்தமாக்குவது ேதவாலயேம! எனேவ,
ேதவாலயேம ெபரியது.

18 “ேமலும், நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ‘ஒருவன்
ேதவாலயத்திலுள்ள பலிபீடத்தின் ெபயரால் சத்தியம்
ெசய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்ைல. ஆனால், ஒருவன்
பலிபீடத்திலுள்ள பலிப்ெபாருளின் ெபயரால் சத்தியம்
ெசய்தால், அவன் அைதக் காப்பாற்ற ேவண்டும்!’ 19

நீங்கள் குருடர்கள், உங்களுக்கு எதுவும்
புரிவதில்ைல. பைடத்த ெபாருள் ெபரிதா? பலிபீடம்
ெபரிதா? பைடத்த ெபாருைள பரிசுத்தப்படுத்துவது
பலிபீடேம. ஆகேவ பலிபீடேம ெபரியது. 20

பலிபீடத்தின் ெபயராேல சத்தியம் ெசய்கிறவன்
உண்ைமயில் பலிபீடத்ைதயும் அதில் உள்ள
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அைனத்துப் ெபாருைளயும் பயன்படுத்துகிறான். 21

ேமலும் ேதவாலயத்தின் ெபயரால் சத்தியம்
ெசய்கிறவன், உண்ைமயில் ேதவாலயத்ைதயும் அதில்
வாசம் ெசய்பவைரயும் பயன்படுத்துகிறான். 22

பரேலாகத்தின் ெபயரால் சத்தியம் ெசய்கிறவன்
ேதவனின் அரியாசனத்தின் ெபயராலும் அதில்
அமர்கிறவரின் ெபயராலும் சத்தியம் ெசய்கிறான்.

23 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள் மாயமானவர்கள்.
உங்கள் உடைமகள் அைனத்திலும் பத்தில் ஒரு
பாகம் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்குகிறீர்கள்.
புதினா, ெவந்தயம் மற்றும் சீரகத்திலும் கூட. ஆனால்
கட்டைளகளில் மிக முக்கியமானவற்ைற நீங்கள்
பின்பற்றுவதில்ைல. அதாவது, நியாயமாகவும்
கருைணயுடனும் ேநர்ைமயாகவும் விளங்கேவண்டும்
என்பைத விட்டுவிடுகிறீர்கள். இைவகேள நீங்கள்
ெசய்ய ேவண்டிய முக்கிய ெசயல்கள். ேமலும் மற்ற
நற்ெசயல்கைளயும் ெதாடர்ந்து ெசய்து வர
ேவண்டும். 24 நீங்கள் மற்றவர்கைள
வழிநடத்துகிறீர்கள். ஆனால், நீங்கேளா குருடர்கள்.
பானத்திலிருந்து ஒரு சிறு ஈைய எடுத்து
எறிந்துவிட்டு, ஒட்டகத்ைத விழுங்குகிறவைனப்
ேபான்றவர்கள் நீங்கள்.

25 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! நீங்கள்
மாயமானவர்கள். உங்கள் ேகாப்ைபகைளயும்
பாத்திரங்கைளயும் ெவளிப்புறம் நன்கு
கழுவுகிறீர்கள். (சுத்தம் ெசய்கிறீர்கள்) ஆனால்
அவற்றின் உள்ேள நீங்கள் மற்றவர்கைள ஏமாற்றி
உங்கள் விருப்பத்தின்படி ேசர்த்த ெபாருட்களால்
நிரம்பியுள்ளது. 26 பரிேசயர்கேள, நீங்கள்
குருடர்கள். முதலில் ேகாப்ைபயின் உள்ேள சுத்தம்
ெசய்யுங்கள், பின், ேகாப்ைபயின் ெவளிப்புறம்
உண்ைமயிேலேய சுத்தமாகும்.

27 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள் மாயமானவர்கள்.
நீங்கள் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப்
ேபான்றவர்கள். அக்கல்லைறகளின் ெவளிப்புறம்
நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால், உள்ேள முழுவதும்,
இறந்தவர்களின் எலும்புகளும், அசுத்தங்கள் பலவும்
இருக்கின்றன. 28 அேத ேபாலத்தான் நீங்களும்,
உங்கைளக் காண்கிறவர்கள் உங்கைள நல்லவர்கள்
என்று நிைனக்கிறார்கள். ஆனால், உள்ளுக்குள்
நீங்கள் (முழுக்கவும்) மாயமும் தீைமயும்
நிைறந்தவர்கள்.

29 “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள!
உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள் மிகவும்
மாயமானவர்கள். நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்குக்
கல்லைற கட்டுகிறீர்கள். நல்லவர்களின்
கல்லைறகளுக்கு ெபருைம ேசர்க்கிறீர்கள். 30

ேமலும் நீங்கள், ‘நாங்கள் எங்கள் முன்ேனார்களின்
காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தால், இத்தீர்க்கதரிசிகைளக்
ெகால்ல அவர்களுக்குத் துைண ேபாயிருக்க
மாட்ேடாம்’ என்று கூறுகிறீர்கள். 31

அத்தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றவர்களின்
வழிவந்தவர்கள் நீங்கள் என்பைத நிரூபணம்
ெசய்கிறீர்கள். 32 உங்கள் முன்ேனார்கள் ெதாடங்கி
ைவத்த பாவத்ைத நீங்கள் முடித்து ைவப்பீர்கள்.

33 “நீங்கள் பாம்புகள். ெகாடிய விஷம் ெகாண்ட
பாம்புக் கூட்டத்தில் ேதான்றியவர்கள் நீங்கள்!
ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் தப்ப முடியாது. நீங்கள்

அைனவரும் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டு
நரகத்திற்குச் ெசல்வீர்கள். 34 ஆகேவ, நான்
உங்களுக்கு இைதச் ெசால்லிக் ெகாள்கிேறன்.
தீர்க்கதரிசிகைளயும் ஞானிகைளயும்
ேபாதகர்கைளயும் உங்களிடம் அனுப்புகிேறன்.
நீங்கள் அவர்களில் சிலைரச் சாகடிப்பீர்கள்.
சிலைரச் சிலுைவயில் அைறவீர்கள். சிலைர ெஜப
ஆலயங்களில் கட்டிைவத்து அடிப்பீர்கள். அவர்கைள
நகருக்கு நகர் துரத்திச் ெசல்வீர்கள்.

35 “ஆகேவ, ேநர்ைமயான வாழ்ைவ நடத்திய
சிலைரக் ெகான்ற குற்றத்திற்கு நீங்கள் ஆளாவீர்கள்.
நல்லவனான ஆேபல் முதல் சகரியா ஆகிேயாைரக்
ெகான்ற பழிக்கும் உட்படுவீர்கள். ஆேபல் முதல்
பரகியாவின் குமாரனும் ஆலயத்திற்கும்
பலிபீடத்திற்கும் இைடயில் ெகால்லப்பட்டவனான
சகரியா வைரயில் வாழ்ந்த நல்லவர்கைளக் ெகான்ற
பழிக்கும் ஆளாவீர்கள். 36 நான் உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன், இைவ அைனத்தும் தற்ெபாழுது
வாழும் உங்களுக்கு உண்டாகும்.

எருசேலம் மக்களுக்கு எச்சரிப்பு
(லூ. 13:34-35)

37 “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகால்கின்றாய். ேதவன்
உன்னிடம் அனுப்பியவர்கைளக் கற்களால் அடித்துக்
ெகால்கிறாய். பற்பலமுைற உன் மக்களுக்கு உதவ
நான் விரும்பிேனன். ஒரு (தாய்க்) ேகாழி தன்
குஞ்சுகைளத் தன் இறக்ைககளுக்குக் கீேழ
ேசர்த்துக் ெகாள்வைதப்ேபால நானும் உன்
மக்கைள ஒன்று ேசர்க்க நிைனத்ேதன். ஆனால்,
நீேயா அைதச் ெசய்ய என்ைன விடவில்ைல. 38

இப்ெபாழுேதா, உன் வீடு முற்றிலும்
ெவறுைமயைடயும். 39 நான் உனக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன், ‘கர்த்தரின் ெபயராேல வருகிறவருக்கு
ேதவனின் ஆசீர்வாதம் கிைடக்கட்டும்! அவர் வரவு
நல்வரவு!’ என்று நீ கூறுகிறவைரக்கும் நீ என்ைனக்
காணமாட்டாய்” என்று இேயசு கூறினார்.

ஆலயத்தின் எதிர்கால அழிவு
(மாற். 13:1-31; லூ. 21:5-33)

இேயசு ேதவாலயத்ைத விட்டு ெசன்று
ெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்கள் அவர்
அருகில் வந்து, ேதவாலயத்தின்

கட்டிடங்கைளக் காட்டினார்கள். 2 இேயசு
சீஷர்கைள ேநாக்கி, “இந்தக் கட்டிடங்கைளப்
பார்த்தீர்களா? உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன். இக்கட்டிடங்கள் அைனத்தும்
நாசமாக்கப்படும். ஒவ்ெவாரு கல்லும் கீேழ
தள்ளப்படும். ஒரு கல் இன்ெனாரு கல்மீது இராதபடி
ஆகும்” என்று கூறினார்.

3 பின்னர், இேயசு ஒலிவ மைலயின்மீது ஓரிடத்தில்
அமர்ந்திருந்தார். இேயசுவுடன் தனிைமயில் இருக்க
வந்த சீஷர்கள், அவரிடம், “இைவ எப்ெபாழுது
நடக்கும் என்று எங்களுக்குக் கூறுங்கள். நீர் மீண்டும்
ேதான்றப் ேபாகிறைதயும் உலகம் அழியும்
என்பைதயும் எங்களுக்கு உணர்த்த எம்மாதிரியான
ெசயல் நடக்கும்?” என்று ேகட்டார்கள்.

4 அவர்களுக்கு இேயசு, “எச்சரிக்ைகயுடன்
இருங்கள்! யாரும் உங்கைள ஏமாற்ற விடாதீர்கள். 5
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பலர் என் ெபயைரக் கூறிக்ெகாண்டு உங்களிடம்
வருவார்கள். ‘நான்தான் கிறிஸ்து’ என அவர்கள்
ெசால்வார்கள். பலைரயும் அவர்கள் ஏமாற்றுவார்கள்.
6 ேபார்கைளப்பற்றியும் ேபார்கைளப்பற்றிய
ெசய்திகைளயும் நீங்கள் ேகட்பீர்கள். ஆனால்
பயப்படாதீர்கள். முடிவு வருவதற்கு முன்பு
இச்ெசயல்கள் நடக்க ேவண்டும். 7 நாடுகள்
ஒன்றுக்ெகான்று ேமாதிக்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும். மக்களுக்கு
உண்ண உணவு கிைடக்காத காலம் வரும்.
ெவவ்ேவறு இடங்களில் பூகம்பங்கள் ேதான்றும். 8

இைவ அைனத்தும் பிரசவ ேவதைனயின் ெதாடக்கம்
ேபான்றைவ” என்று பதில் கூறினார்.

9 “பின்னர் மக்கள் உங்கைள ேமாசமாக
நடத்துவார்கள். துன்புறுத்தப்படவும் ெகால்லப்படவும்
ஆட்சியாளர்களிடம் உங்கைள ஒப்பைடப்பார்கள்.
அைனவரும் உங்கைள ெவறுப்பர். நீங்கள் என்மீது
நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ளதால் இைவ அைனத்தும்
உங்களுக்கு நிகழும். 10 அக்காலக் கட்டத்தில், பலர்
தாம் ெகாண்ட விசுவாசத்ைத இழப்பார்கள்.
அவர்கள் ஒருவருக்கு எதிராக ஒருவர் திரும்பி
ஒருவைர ஒருவர் ெவறுப்பார்கள். 11 பல ேபாலித்
தீர்க்கதரிசிகள் வருவார்கள். மக்கைளக்
தவறானவற்றின்மீது நம்பிக்ைக ெகாள்ளச்
ெசய்வார்கள். 12 உலகில் ேமலும், ேமலும் தீைமகள்
ஏற்படும். ஆகேவ பலர் அன்பு ெசலுத்துவைதேய
நிறுத்தி விடுவார்கள். 13 ஆனால் ெதாடர்ந்து
இறுதிவைர உறுதியாய் இருப்பவர்கேள
இரட்சிக்கப்படுவார்கள். 14 ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றிய நற்ெசய்திகள் உலகம்
முழுவதும் பிரசங்கிக்கப்படும். அது ஒவ்ெவாரு
ேதசத்துக்கும் ெசால்லப்படும். அதன் பின்ேப முடிவு
வரும்.

15 “அழிைவ ஏற்படுத்துகிற ெகாடிய
காரியத்ைதப்பற்றி தீர்க்கதரிசி தானிேயல்
கூறியுள்ளார். ‘இக்ெகாடியைத ேதவாலயத்தில்
நின்றிருக்க நீங்கள் காண்பீர்கள்.’ (இைதப் படிக்கிற
நீங்கள் அது என்னெவன்பைத
அறிந்துெகாள்ளேவண்டும்.) 16 அந்ேநரத்தில்,
யூேதயாவில் வசிப்பவர்கள் மைலகளுக்கு ஓடிவிட
ேவண்டும். 17 ெகாஞ்சம் கூட ேநரத்ைத
வீணாக்காமல் ஓடிவிட ேவண்டும். வீட்டின் கூைரயின்
மீதிருப்பவன், வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைள ெவளிேய
எடுப்பதற்காக கீேழ இறங்கக் கூடாது. 18 வயலில்
ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறவன், தன்
ேமலாைடைய எடுக்க திரும்பி வீட்டிற்குச் ெசல்லக்
கூடாது.

19 “கர்ப்பிணிகளுக்கும் ைகக் குழந்ைதயுைடய
ெபண்களுக்கும் ேமாசமான காலம் அது. 20

இச்ெசயல்கள் நடந்து நீங்கள் தப்பிச்ெசல்லும் நாள்
ஓய்வு நாளாகேவா குளிர் காலமாகேவா
இருக்காதிருக்கப் பிரார்த்தியுங்கள். 21

ஏெனன்றால், அக்காலத்தில் துன்பங்கள்
அதிகரிக்கும். உலகம் ேதான்றிய நாள் முதலாக
இல்லாத அளவிற்கு அப்ெபாழுது துன்பங்கள்
ஏற்படும். அைதவிட ேமாசமானது பிற்காலத்தில்
ஏற்படாது.

22 “அக்ெகாடிய காலத்ைத குறுகியதாக்க ேதவன்
முடிவு ெசய்துள்ளார். அவ்வாறு குறுகியதாகாவிடில்,
பின் ஒருவரும் உயிர் பிைழத்திருக்க முடியாது.

ஆனால், தான் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களுக்கு உதவ
ேதவன் அக்ெகாடிய காலத்ைத குறுகியதாக்குவார்.

23 “அப்ேபாது ஒரு சிலர் உங்களிடம், ‘அங்ேக பார்,
கிறிஸ்து!’ என்று ெசால்லக் கூடும். அல்லது ேவறு
சிலர், ‘இேயசு இங்ேக இருக்கிறார்’ என்று
ெசால்லக் கூடும். ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள்.
24 கள்ளக் கிறிஸ்துகளும் கள்ளத்
தீர்க்கத்தரிசிகளும் ேதான்றி மகத்தான
ெசயல்கைளயும் அதிசயங்கைளயும் ெசய்வார்கள்.
அவற்ைற அவர்கள் ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம்
ெசய்து காட்டுவார்கள். முடிந்தால் ேதவனுைடய
மக்கைள ஏமாற்ற அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள். 25

ஆனால், அைவ நடப்பதற்கு முன்ேப நான் உங்கைள
எச்சரிக்கிேறன்.

மனுஷகுமாரனின் வருைக
(மாற். 13:24-31; லூ. 17:24-37)

26 “‘கிறிஸ்து வனாந்தரத்தில் இருக்கிறார்,’ என்று
யாேரனும் ஒருவன் உங்களிடம் ெசால்லக்கூடும்.
அைத நம்பி, நீங்கள் வனாந்திரத்திற்கு கிறிஸ்துைவத்
ேதடிச் ெசல்லாதீர்கள். ேவெறாருவன், ‘கிறிஸ்து
அந்த அைறயில் இருக்கிறார்’ என்று ெசால்லக்
கூடும். ஆனால் அைத நம்பாதீர்கள். 27 மனித
குமாரன் ேதான்றும் ெபாழுது யாவரும் அவைரக்
காண இயலும். வானில் ேதான்றும் மின்னைலப்
ேபால எல்ேலாரும் அைதப் பார்க்க இயலும். 28

கழுகுகள் வட்டமிடும் இடத்தில் பிணம் இருப்பைத
நீங்கள் அறிவது ேபால எனது வருைக நன்கு
புலப்படும்.

29 “அந்த நாட்களின் துன்பம் தீர்ந்தவுடன்
கீழ்க்கண்டது நடக்கும்:
“‘சூரியன் இருளாக மாறும்,
சந்திரன் ஒளிையக் ெகாடுக்காது.
வானிலிருந்து நட்சத்திரங்கள் உதிரும்,
வானில் அைனத்தும் மாறும்.’
30 “அப்ெபாழுது மனித குமாரனின் வருைகைய
அறிவிக்கும் அைடயாளம் வானில் ெதரியும். உலகில்
உள்ள மனிதர்கள் அைனவரும் கதறுவார்கள்,
வானத்து ேமகங்களின் மீது மனித குமாரன்
வருவைதக் காண்பார்கள். மகத்தான
வல்லைமயுடனும் மிகுந்த மகிைமயுடனும்
மனிதகுமாரன் வருவார். 31 அவர், ஒரு
எக்காளத்ைதச் சத்தமாய் ஊதி அதன் மூலம் தம்
தூதர்கைள எல்லாத் திைசகளுக்கும் அனுப்புவார்.
உலகின் எல்லா பகுதியிலிருந்தும் ேதவதூதர்கள்
அவரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கைள ஒன்று
ேசர்ப்பார்கள்.

32 “அத்திமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதப்
ேபாதிக்கிறது. அத்தி மரத்தின் கிைளகள்
பசுைமயைடந்து இைலகள் துளிர்விட்டு
வளரும்ெபாழுது ேகாைட காலம் அருகில் உள்ளது
என அறிகிறீர்கள்.

33 “அேத ேபாலத்தான் நான் நடக்கப் ேபாவதாகக்
கூறிய ெசயல்கைளப் ெபாறுத்தவைரயிலும், அைவ
நடக்கும்ெபாழுது காலம் ெநருங்கிவிட்டைத
அறியலாம். 34 நான் உண்ைமையச் ெசால்கிேறன்,
இன்ைறய மனிதர்கள் வாழும் காலத்திேலேய அைவ
அைனத்தும் நடக்கும். 35 உலகம் முழுவதும்
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வானமும் பூமியும் உள்ளாக அழியும். ஆனால் எனது
வார்த்ைதகள் அழியாது.

இேயசு வரும் ேவைள
(மாற். 13:32-37; லூ. 17:26-30, 34-36)

36 “அந்த ேநரம் அல்லது நாள் எப்ெபாழுது வரும்
என்பது யாருக்கும் ெதரியாது.
பரேலாகத்திலிருக்கும் ேதவ குமாரனும்
ேதவதூதர்களும் கூட அைத அறியமாட்டார்கள்.
பிதாவானவர் மட்டுேம அறிவார்.

37 “ேநாவாவின் காலத்தில் நடந்தைதப் ேபாலேவ,
மனித குமாரன் வரும்ேபாதும் நடக்கும். 38

ேநாவாவின் காலத்தில் ெவள்ளம் வருமுன்னர்,
மக்கள் குடித்துக்ெகாண்டும்
சாப்பிட்டுக்ெகாண்டுமிருந்தார்கள். மக்கள் தம்
பிள்ைளகளின் திருமணங்கைள
நடத்திக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ேநாவா கப்பலில்
ஏறுகிறவைரக்கும் மக்கள் அவற்ைறச் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தார்கள். 39 நடந்துெகாண்டிருந்தைத
அம்மக்களில் யாரும் அறிந்திருக்கவில்ைல. பின்னர்,
ெவள்ளம் வந்து அவர்கள் அைனவைரயும்
அழித்துப்ேபாட்டது.

“அைதப் ேபாலேவ மனிதகுமாரன் வரும்ெபாழுதும்
நடக்கும். 40 இரண்டு ஆண்கள் வயலில் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்க ஒருவன் விடப்பட்டு மற்றவன்
எடுத்துச்ெசல்லப்படுவான். 41 எந்திரத்தில் மாவு
அைரத்துக் ெகாண்டிருக்கும் ெபண்கள் இருவரில்,
ஒருத்தி விடப்பட்டு மற்றவள்
ெகாண்டுெசல்லப்படுவாள்.

42 “ஆகேவ, எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள்.
உங்கள் கர்த்தர் வருகிற ேநரம் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. 43 இைத, ஞாபகம் ைவத்துக்
ெகாள்ளுங்கள், திருடன் வரும் ேநரத்ைத
வீட்டுக்காரன் அறிந்திருந்தால், திருடனுக்காக
வீட்டுக்காரன் காத்திருப்பான். ேமலும் திருடன்
வீட்டில் நுைழயாதபடி எச்சரிக்ைகயுடன் இருப்பான்.
இைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். 44 எனேவ,
நீங்களும் ஆயத்தமாக இருக்கேவண்டும். நீங்கள்
எதிர்பார்க்காதெபாழுது மனித குமாரன் வருவார்.

நல்ல ேவைலக்காரரும் தீய ேவைலக்காரரும்
(லூ. 12:41-48)

45 “புத்தியுள்ள நம்பிக்ைகக்குரிய ேவைலயாள்
யார்? தன் மற்ற ேவைலக்காரர்களுக்குத் தக்க
ேநரத்தில் உணவளிக்கும் ேவைலக்காரைன
எஜமானன் நம்புகிறான். எஜமானனின்
நம்பிக்ைகக்குரிய அவ்ேவைலக்காரன் யார்? 46

அவ்ேவைலக்காரன் எஜமானன் வரும் ேநரத்தில் தன்
ேவைலைய சரியாகச் ெசய்கிறைதக் கண்டால்
அவ்ேவைலக்காரன் மகிழ்ச்சியைடகிறான். 47 நான்
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். தனக்குரிய
எல்லாவற்ைறயும் ேமற்பார்ைவ ெசய்யும்
ெபாறுப்ைபயும் அந்த ேவைலக்காரன் வசம்
ஒப்பைடப்பான்.

48 “ஆனால், அவ்ேவைலக்காரன் தீய எண்ணம்
ெகாண்டு, தன் எஜமானன் விைரவில் வரமாட்டான்
என எண்ணினால் என்ன ஆகும்? 49 உடன்
ேவைலக்காரர்கைளெயல்லாம் அடித்து உைதத்து
எல்லா உணைவயும் உண்டுவிட்டு தன்ைனப்

ேபான்றவர்களுடன் உண்டு குடிக்க முைனவான். 50

அவன் எதிர்ப்பாராத ேநரத்தில் எஜமானன் வருவான்.
51 பின்னர் அவ்ேவைலக்காரைனத் தண்டிப்பான்.
மாயமானவர்களின் இடத்திற்கு அவைன அனுப்பி
ைவப்பான். அங்ேக உள்ளவர்கள் கூக்குரலிட்டுக்
ெகாண்டு ேவதைனயினால் பற்கைளக் கடித்துக்
ெகாண்டிருப்பார்கள்.

பத்துப் ெபண்கள் பற்றிய உவைம

“மணமகனுக்காக காத்திருந்த பத்துப்
ெபண்களுக்கு ஒப்பாக பரேலாக இராஜ்யம்
இருக்கும். அப்ெபண்கள் தங்களுடன்

விளக்குகைளக் ெகாண்டுவந்தனர். 2 அவர்களில்
ஐந்து ெபண்கள் முட்டாள்கள்; ஐந்து ெபண்கள்
புத்திசாலிகள். 3 ஐந்து முட்டாள் ெபண்களும்
தம்முடன் விளக்குகைளக் ெகாண்டு வந்திருந்தனர்.
ஆனால் அவற்றுக்குத் ேதைவயான அதிக
எண்ெணையக் ெகாண்டு வரவில்ைல. 4 புத்திசாலிப்
ெபண்கேளா விளக்குகைளயும் ேதைவயான அதிக
எண்ெணைய ஜாடிகளிலும் ெகாண்டு வந்திருந்தனர்.
5 மணமகன் வர ேநரமானதால் அப்ெபண்கள்
கைளப்பு மிகுதியால் தூங்க ஆரம்பித்தனர்.

6 “நள்ளிரவில் யாேரா, ‘மணமகன் வந்தாயிற்று!
வந்து மணமகைன சந்தியுங்கள்!’ என்று
அறிவித்தார்கள்.

7 “பின் ெபண்கள் அைனவரும்
விழித்ெதழுந்தார்கள். தம் விளக்குகைளத் தயார்
ெசய்தார்கள். 8 முட்டாள் ெபண்கள் புத்திசாலிப்
ெபண்களிடம் ‘எங்களிடம் விளக்குகளிலிருந்த
எண்ெணய் தீர்ந்துவிட்டது. உங்களிடமுள்ள
எண்ெணயிலிருந்து சிறிது ெகாடுங்கள்’ என்று
ேகட்டார்கள்.

9 “அதற்கு புத்திசாலிப் ெபண்கள், ‘இல்ைல.
எங்களிடமுள்ள எண்ெணய் எங்களுக்ேக ேபாதாது,
எண்ெணய் விற்பவர்களிடம் ெசன்று உங்களுக்கு
எண்ெணய் வாங்கி வாருங்கள்’ என்று
பதிலளித்தார்கள்.

10 “ஆகேவ, முட்டாள் ெபண்கள் எண்ெணய்
வாங்கச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ெவளியில்
ெசன்றிருந்தெபாழுது மணமகன் வந்தான். தயாராக
இருந்த ெபண்கள் மணமகனுடன் விருந்துண்ண
ெசன்றார்கள். உடேன, கதவு மூடப்பட்டு
பூட்டப்பட்டது.

11 “பின்னர், ெவளியில் ெசன்ற ெபண்கள்
திரும்பினார்கள். அவர்கள், ‘ஐயா! ஐயா! கதைவத்
திறந்து எங்கைள உள்ேள விடுங்கள்’ என்றார்கள்.

12 “ஆனால் மணமகேனா, ‘உண்ைமயாகேவ
நீங்கள் யாெரன்று எனக்குத் ெதரியாது’ என்று
ெசால்லிவிட்டான்.

13 “எனேவ நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக
இருங்கள். மனித குமாரன் வரப்ேபாகும் நாேளா
ேநரேமா உங்களுக்குத் ெதரியாது.

மூன்று ேவைலக்காரர்கைளப் பற்றிய உவைம
(லூ. 19:11-27)

14 “பரேலாக இராஜ்யம், தன் வீட்ைட விட்டு
ேவெறாரு இடத்திற்குப் பயணமான ஒருவனுக்கு
ஒப்பாகும். புறப்பட்டுச் ெசல்வதற்கு முன் அவன் தனது
மூன்று ேவைலக்காரர்களுடன் ேபசினான். தான்
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புறப்பட்டுச் ெசன்றபின் தனது உடைமகைளப்
பார்த்துக் ெகாள்ளுமாறு அவர்களுக்குச்
ெசான்னான். 15 ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனும்
எைதப் பார்த்துக் ெகாள்ள முடியுெமன அவன்
தீர்மானித்தான். அதற்ேகற்ப ஒருவனிடம் ஐந்து ைப
நிைறயப் பணமும் மற்ெறாருவனிடம் இரண்டு ைப
நிைறயப் பணமும் மூன்றாவது ேவைலக்காரனிடம்
ஒரு ைப நிைறயப் பணமும் ெகாடுத்தான். பின் அவன்
புறப்பட்டுப் ேபானான். 16 ஐந்து ைப பணம்
ெபற்றவன் விைரந்து அப்பணத்ைத முதலீடு
ெசய்தான். அது ேமலும் ஐந்து ைப பணத்ைத ஈட்டித்
தந்தது. 17 அேத ேபால இரண்டு ைப பணம்
ெபற்றவனுக்கும் நடந்தது. அவன் தான் ெபற்ற
இரண்டு ைப பணம் முதலிட்டு ேமலும் இரண்டு ைப
பணம் ஈட்டினான். 18 ஆனால், ஒரு ைப பணம்
ெபற்றவேனா நிலத்தில் ஒரு குழி ேதாண்டி தன்
எஜமானின் பணத்ைதப் புைதத்து ைவத்தான்.

19 “நீண்ட காலம் கழித்து எஜமானன் வீட்டிற்குத்
திரும்பி வந்தான். தன் பணத்ைத என்ன ெசய்தார்கள்
எனத் தன் மூன்று ேவைலக்காரர்களிடமும்
ேகட்டான். 20 ஐந்து ைப பணம் ெபற்ற
ேவைலக்காரன் ேமலும் ஐந்து ைப பணத்ைதக்
ெகாண்டு வந்து தன் எஜமானிடம் ெசான்னான்,
‘எஜமாேன! நீர் என்ைன நம்பி ஐந்து ைப பணம்
தந்தீர்கள். ஆகேவ, நான் அைத முதலிட்டு ேமலும்
ஐந்து ைப பணம் ஈட்டியுள்ேளன்!’ என்றான்.

21 “அதற்கு எஜமானன், ‘நீ ெசய்தது சரி.
நம்பிக்ைகயுள்ள நல்ல ேவைலக்காரன். நான்
ெகாடுத்த சிறிது பணத்ைதக் ெகாண்டு நன்கு
ெசயல்பட்டாய், ேமலும் ெபரிய ெபாறுப்புக்கைள
உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன். நீயும் என் மகிழ்ச்சியில்
பங்குெகாள்!’ என்றான்.

22 “பின்னர் இரண்டு ைப பணம் ெபற்ற
ேவைலக்காரன் தன் எஜமானிடம் வந்து, ‘எஜமாேன,
நீங்கள் என்னிடம் இரண்டு ைப பணம் தந்தீர்கள்.
நான் அைதக்ெகாண்டு ேமலும் இரண்டு ைப பணம்
ஈட்டியுள்ேளன்’ என்றான்.

23 “அவனுக்கு எஜமான், ‘நீ ெசய்தது சரி. நீ
நம்பிக்ைகக்கு உரிய நல்ல ேவைலக்காரன். நான்
ெகாடுத்த சிறிய பணத்ைதக் ெகாண்டு நன்கு
ெசயல்பட்டாய். ஆகேவ, ேமலும் ெபரிய
ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன். நீயும்
என் மகிழ்ச்சியில் பங்கு ெகாள்!’ என்றான்.

24 “பின் ஒரு ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன்
தன் எஜமானிடம் வந்து, ‘எஜமாேன, நீர் மிகவும்
கடினமானவர் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
விைதக்காமேலேய அறுவைட ெசய்கிறவர் நீர். ெசடி
நடவாமேலேய தானியங்கைள ேசர்க்கிறவர் நீர். 25

எனேவ, நான் பயம்ெகாண்ேடன். நீர் தந்த பணத்ைத
நிலத்தில் குழி ேதாண்டிப் புைதத்ேதன். இேதா
நீங்கள் தந்த ஒரு ைப பணம்’ என்றான்.

26 “எஜமான் அவைன ேநாக்கி, ‘நீ ஒரு ேமாசமான
ேசாம்ேபறி ேவைலக்காரன். நான்
விைதக்காமேலேய அறுவைட ெசய்வதாகவும்;
நடாமேலேய தானியங்கைள ேசகரிப்பதாகவும்
கூறுகிறாய். 27 எனேவ நீ என் பணத்ைத வங்கியில்
ெசலுத்தியிருக்க ேவண்டும். அப்படிச்
ெசய்திருந்தால், நான் திரும்பி வரும்ெபாழுது, என்
பணமும் எனக்குக் கிைடத்திருக்கும். அதற்கான
வட்டியும் கிைடத்திருக்கும்’ என்றான்.

28 “ஆகேவ, எஜமானன், தன் மற்ற
ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘அந்த
ேவைலக்காரனிடமிருந்து அந்த ஒரு ைப பணத்ைத
வாங்கி அைத பத்து ைப பணம் ைவத்திருப்பவனிடம்
ெகாடுங்கள். 29 தான் ெபற்றிருப்பைதப்
பயன்படுத்துகிற ஒவ்ெவாருவனும் ேமலும் அதிகம்
ெபறுவான். அவனுக்குத் ேதைவயானைத விட மிக
அதிகமாகக் கிைடக்கும். ஆனால் தான்
ெபற்றிருப்பைதப் பயன்படுத்தாதவனிடமிருந்து
அைனத்தும் பறிக்கப்படும்.’ என்றான். 30 பிறகு அந்த
எஜமானன், ‘பயனற்ற அந்த ேவைலக்காரைனத்
தூக்கி ெவளிேய இருளில் எறியுங்கள். அவ்விடத்தில்
மக்கள் கூக்குரலிட்டு பற்கைளக் கடித்துக் ெகாண்டு
ேவதைனயால் அழுது ெகாண்டிருப்பார்கள்’
என்றான்.

மனிதகுமாரனின் நியாயத்தீர்ப்பு
31 “மனித குமாரன் மீண்டும் வருவார். அவர்
மாட்சிைமயுடன் ேதவதூதர்கள் சூழ வருவார்.
ராஜாவாகிய அவர் தன் மாட்சிைம மிக்க
அரியைணயில் வீற்றிருப்பார். 32 உலகின் எல்லா
மக்களும் மனித குமாரன் முன்னிைலயில் ஒன்று
திரள்வார்கள். மனித குமாரன் அவர்கைள இரண்டு
குழுக்களாகப் பிரிப்பார். ஓர் ஆட்டிைடயன் தன்
ஆடுகைள ெவள்ளாடுகள், ெசம்மறி ஆடுகள் என
பிரிப்பைதப் ேபால அவர் பிரிப்பார். 33 மனித
குமாரன் ெசம்மறியாடுகைள (நல்லவர்கைள) வலது
பக்கமும், ெவள்ளாடுகைள (தீயவர்கைள) இடது
பக்கமும் நிறுத்துவார்.

34 “பின் ராஜாவானவர் தன் வலது பக்கமுள்ள
நல்லவர்களிடம், ‘வாருங்கள். என் பிதா
உங்களுக்குப் ெபரும் ஆசீர்வாதத்ைத
வழங்கியுள்ளார். உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத அைடயுங்கள். உலகம்
ேதான்றியது முதேல அந்த இராஜ்யம்
உங்களுக்காகத் தயாராக உள்ளது. 35 நீங்கள் அந்த
இராஜ்யத்ைத அைடயலாம். ஏெனன்றால் நான்
பசித்திருந்தெபாழுது நீங்கள் எனக்கு
உணவளித்தீர்கள். எனக்குத் தாகேமற்பட்டேபாது
தண்ணீர் ெகாடுத்தீர்கள். நான் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய்த் தனித்திருந்த ெபாழுது, என்ைன உங்கள்
வீட்டிற்கு அைழத்தீர்கள். 36 நான் ஆைடயின்றி
இருந்தேபாது, நீங்கள் உடுக்க ஆைட அளித்தீர்கள்.
நான் ேநாயுற்றேபாது, என்ைனக் கவனித்துக்
ெகாண்டீர்கள். நான் சிைறப்பட்டேபாது நீங்கள்
என்ைனக் காண வந்தீர்கள்’ என்று ெசான்னார்.

37 “அதற்கு நல்லவர்கள் பதில் ெசால்வார்கள்,
‘ஆண்டவேர, எப்ெபாழுது நீர் பசித்திருந்தைதக்
கண்டு நாங்கள் உமக்கு உணவளித்ேதாம்?
எப்ெபாழுது உங்களுக்குத் தாகேமற்பட்டு நாங்கள்
தண்ணீர் தந்ேதாம்? 38 எப்ெபாழுது நீர்
வீட்ைடவிட்டு ெவளிேயறி தனித்திருந்தைதக் கண்டு
நாங்கள் உம்ைம எங்கள் வீட்டிற்கைழத்ேதாம்?
எப்ேபாது நீர் ஆைடயின்றி இருக்கக் கண்டு நாங்கள்
உம்ைம உடுத்துக்ெகாள்ள ஏேதனும் ெகாடுத்ேதாம்?
39 எப்ெபாழுது நாங்கள் உம்ைம ேநாயுற்ேறா
சிைறயிேலா இருக்க கண்ேடாம்?’ என்பார்கள்.

40 “பின்னர் மன்னவர், ‘உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன், இங்குள்ள என் மக்களில் மிகவும்

மத்ேதயு 25:40
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சாதாரணமான யாருக்ேகனும் நீங்கள் ஒன்ைறச்
ெசய்திருந்தால் நீங்கள் அைத எனக்ேக
ெசய்ததாகும்’ என்று கூறினார்.

41 “பின் ராஜா தன் இடது பக்கமுள்ள
தீயவர்கைளப் பார்த்து, ‘என்ைனவிட்டு விலகுங்கள்.
நீங்கள் தண்டிக்கப்பட ேவண்டுெமன ேதவன்
ஏற்கனேவ தீர்மானித்து விட்டார். என்ெறன்றும்
எரிகிற அக்கினியில் விழுங்கள். பிசாசுக்காகவும்
அவனது தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது,
அந்த அக்கினி. 42 நீங்கள் அதிேல ேசரேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நான் பசித்திருந்தெபாழுது நீங்கள்
புசிக்க எதுவும் தரவில்ைல. நான்
தாகமாயிருந்தெபாழுது, நீங்கள் குடிக்க எதுவும்
ெகாடுக்கவில்ைல. 43 நான் வீட்டிலிருந்து தூரமாய்
தனித்திருந்தெபாழுது, நீங்கள் என்ைன உங்கள்
வீட்டிற்கைழக்கவில்ைல. நான் ஆைடயின்றி
இருந்தெபாழுது, நீங்கள் உடுக்கத் துணிேயதும்
தரவில்ைல. நான் ேநாயுற்றெபாழுதும்
சிைறயிலிருந்தெபாழுதும் நீங்கள் என்ைனக்
கவனித்து ெகாள்ளவில்ைல’ என்று கூறுவார்.

44 “அதற்கு அத்தீயவர்கள், ‘ஆண்டவேர
எப்ெபாழுது நீர் பசித்தும் தாகத்துடனுமிருந்தைத
நாங்கள் கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது நீர் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய்த் தனித்திருந்தைதக் கண்ேடாம்? அல்லது
எப்ெபாழுது உம்ைம ஆைடயின்றிேயா ேநாயுற்ேறா
அல்லது சிைறப்பட்ேடா கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது
இைவகைளெயல்லாம் கண்டு உமக்கு உதவாமல்
ேபாேனாம்?’ என்பார்கள்.

45 “அப்ேபாது ராஜா, ‘நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன், இங்குள்ளவர்களில் சாதாரணமான
யாருக்ேகனும் எைதேயனும் ெசய்ய நீங்கள்
மறுத்தால், நீங்கள் எனக்கு மறுத்ததற்கு சமமாகும்!’
என்பார்.

46 “பிறகு அத்தீயவர்கள் விலகிச் ெசல்வார்கள்.
அவர்களுக்கு நித்தியமான தண்டைன கிைடக்கும்.
ஆனால் நல்லவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிைடக்கும்.”

இேயசுைவக் ெகால்லத் திட்டமிடுதல்
(மாற். 14:1-2; லூ. 22:1-2; ேயா. 11:45-53)

இைவ அைனத்ைதயும் ெசால்லி முடித்த
இேயசு, தம் சீஷர்கைள ேநாக்கி, 2

“நாைளக்கு மறுநாள் பஸ்கா பண்டிைக
என்பைத அறிவீர்கள். அன்ைறயதினம் மனிதகுமாரன்
சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லப்படுவதற்காக
எதிரிகளிடம் ஒப்பைடக்கப்படுவார்” என்று கூறினார்.

3 தைலைம ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் தைலைம
ஆசாரியன் வீட்டில் கூடி ஆேலாசைன
நடத்தினார்கள். தைலைம ஆசாரியனின் ெபயர்
காய்பா. 4 அக்கூட்டத்தில் இேயசுைவக் ைகது
ெசய்யத்தக்க வழிையத் ேதடினார்கள். ெபாய் கூறி
இேயசுைவக் ைகது ெசய்து ெகாைல ெசய்ய
திட்டமிட்டார்கள். 5 அக்கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள்,
“பஸ்கா நாளில் நாம் இேயசுைவக் ைகதுெசய்ய
முடியாது. மக்களுக்குக் ேகாபமூட்டி அதனால்
கலவரம் ஏற்பட நமக்கு விருப்பமில்ைல” என்று
கூறினார்கள்.

ஒரு ெபண்ணின் சிறப்பு ெசயல்
(மாற். 14:3-9; ேயா. 12:1-8)

6 இேயசு ெபத்தானியாவில் இருந்தார்.
ெதாழுேநாயாளியான சீேமான் வீட்டிற்கு
ெசன்றிருந்தார். 7 அப்ெபாழுது ஒரு ெபண் அவரிடம்
வந்தாள். அவளிடம் ஒரு ெவள்ைளக் கல் ஜாடியில்
நிைறய மிக விைலயுயர்ந்த வாசைனத் ைதலம்
இருந்தது. அப்ெபண் இேயசுவின் தைலமீது
அவ்வாசைனத் ைதலத்ைத அவர் உணவு
அருந்திக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது ஊற்றினாள்.

8 அப்ெபண் இவ்வாறு ெசய்தைதக் கண்ட
இேயசுவின் சீஷர்கள் அவள்மீது எரிச்சல்
அைடந்தார்கள், “வாசைனத் ைதலத்ைத ஏன்
வீணாக்குகிறாய்? 9 அைத நல்ல விைலக்கு விற்றால்
கிைடக்கும் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்கலாேம?” என்று கடிந்து ெகாண்டார்கள்.

10 ஆனால் நடந்தைத அறிந்த இேயசு,
“இப்ெபண்ைண ஏன் ெதாந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள்?
இவள் எனக்கு ஒரு நற்ெசயைலச் ெசய்திருக்கிறாள்.
11 ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களுடன்
இருப்பார்கள். ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும்
உங்களுடன் இருக்கமாட்ேடன். 12 வாசைனத்
ைதலத்ைத என் தைலமீது ஊற்றி இப்ெபண் நான்
மரித்தப்பின் அடக்கம் ெசய்வதற்கான ஆயத்தத்ைதச்
ெசய்திருக்கிறாள். 13 நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன், உலகில் உள்ள மக்கள்
அைனவருக்கும் நற்ெசய்தி ெசால்லப்படும்.
நற்ெசய்தி ெசால்லப்படும் எல்லா இடங்களிலும்
இப்ெபண் ெசய்த ெசயலும் ெசால்லப்படும்.
அப்ெபாழுது மக்கள் அவைள நிைனவுகூர்வார்கள்”
என்றார்.

துேராகியான யூதாஸ்
(மாற். 14:10-11; லூ. 22:3-6)

14 யூதா ஸ்காரிேயாத்து என்று ெபயர் ெகாண்ட
இேயசுவின் சீஷர்களில் ஒருவன் தைலைம
ஆசாரியனிடம் ேபசுவதற்குச் ெசன்றான். 15 யூதாஸ்,
“நான் இேயசுைவ உங்களிடம் ஒப்பைடக்கிேறன்.
அதற்கு நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு பணம் தருவீர்கள்?”
என்று ேகட்டான். தைலைம ஆசாரியர்கள்
யூதாஸ்க்கு முப்பது ெவள்ளி நாணயங்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 16 அப்ெபாழுதிலிருந்து, யூதாஸ்
ஆசாரியர்களிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடக்கத்தக்க
ேநரத்திற்குக் காத்திருந்தான்.

பஸ்கா விருந்து
(மாற். 14:12-21; லூ. 22:7-14, 21-23; ேயா. 13:21-30)

17 புளிப்பில்லாத அப்பம் உண்ணும் பண்டிைகயின்
முதல் நாளன்று, சீஷர்கள் இேயசுவிடம் வந்து,
“பஸ்கா விருந்துண்ண உமக்காக ஏற்பாடுகைளச்
ெசய்யக் காத்திருக்கிேறாம். எங்ேக உணவுக்கு
ஏற்பாடு ெசய்ய விரும்புகிறீர்?” என்று ேகட்டார்கள்.

18 அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக இேயசு,
“நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். அங்ேக எனக்கு
அறிமுகமான ஒருவரிடம் ெசன்று, ேபாதகர்
கூறுவதாகக் கூறுங்கள், ‘குறிக்கப்பட்ட ேவைள
ெநருங்கிவிட்டது. நான் என் சீஷர்களுடன் உன்
வீட்டில் பஸ்கா விருந்துண்ேபன்’, என்று கூறுங்கள்”

மத்ேதயு 25:41
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என்று கூறினார். 19 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரது
ெசாற்படிேய அவர் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் பஸ்கா விருந்ைதத் தயார் ெசய்தார்கள்.

20 அன்று மாைல இேயசுவும் அவரது பன்னிரண்டு
சீஷர்களும் ேமைஜயில் அமர்ந்து உணவருந்திக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். 21 அப்ெபாழுது இேயசு
கூறினார், “உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன். உங்களில் ஒருவன் விைரவில்
என்ைன எதிரிகளிடம் பிடித்துக் ெகாடுப்பான்”
என்றார்.

22 அைதக் ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும்
கவைலயைடந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு சீஷரும்
இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர, நிச்சமாய் அது
நானல்ல!” என்றனர்.

23 அதற்கு இேயசு, “நான் ைக கழுவும்
பாத்திரத்திேலேய ைக கழுவுகின்றவேன எனக்கு
எதிராவான். 24 மனித குமாரன் இறப்பார். இது
நடக்குெமன ேவதவாக்கியம் ெசால்கிறது. மனித
குமாரைனக் ெகால்வதற்குக் காட்டிக்
ெகாடுக்கிறவனுக்கு மிகுந்த தீைம விைளயும்.
அைதவிட அவன் பிறக்காமேலேய
இருந்திருக்கலாம்” என்றார்.

25 பின் யூதாஸ் இேயசுவிடம், “ேபாதகேர! நான்
நிச்சயம் உங்களுக்கு எதிராகத் திரும்பமாட்ேடன்!”
என்றான். (இேயசுைவ எதிரிகளிடம்
காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாகிறவன் யூதாஸ் தான்)
அதற்கு இேயசு, “இல்ைல. நீ தான் என்ைனக்
காட்டிக் ெகாடுப்பாய்” என்றார்.

கர்த்தரின் இரவு உணவு
(மாற். 14:22-26; லூ. 22:15-20; 1 ெகாரி. 11:23-25)

26 அவர்கள் உணவு அருந்திக்ெகாண்டிருந்த
ெபாழுது, இேயசு சிறிது அப்பத்ைதக்
ைகயிெலடுத்தார். அந்த அப்பத்துக்காக ேதவனுக்கு
நன்றி கூறி அைதப் பங்கிட்டார். அைதத் தம்
சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்து, “இந்த அப்பத்ைத எடுத்து
சாப்பிடுங்கள். இந்த அப்பேம என் சரீரம்” என்று
ெசான்னார்.

27 பின் இேயசு ஒரு ேகாப்ைப திராட்ைச
இரசத்ைத எடுத்து, அதற்காக ேதவனுக்கு நன்றி
கூறினார். அைதத் தமது சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்த
இேயசு, “நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் இைதக்
குடியுங்கள். 28 இந்த திராட்ைச இரசம் என்
இரத்தம், என் இரத்தத்தின் மூலம் (மரணம்)
ேதவனுக்கும் மக்களுக்குமான புதிய உடன்படிக்ைக
துவங்குகிறது. இந்த இரத்தம் பலருக்கும் தங்கள்
பாவங்கைளக் கழுவிக்ெகாள்வதற்காக
அளிக்கப்படுகிறது. 29 நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக் ெகாள்கிேறன், அதாவது, நாம் மீண்டும்
என் பிதாவின் இராஜ்யத்தில் ஒன்று ேசர்ந்து
திராட்ைச இரசத்ைதப் புதியதாய் பானம்
பண்ணும்வைரக்கும் நான் இைத அருந்தமாட்ேடன்”
என்று கூறினார்.

30 சீஷர்கள் அைனவரும் ஒரு பாடைலப்
பாடினார்கள். பின்பு அவர்கள் ஒலிவ மைலக்குச்
ெசன்றார்கள்.

சீஷர்கள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு
(மாற். 14:27-31; லூ. 22:31-34; ேயா. 13:36-38)

31 இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “இன்றிரவு நீங்கள்
உங்கள் விசுவாசத்ைத என்னிமித்தம் இழப்பீர்கள்.
ேவதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்கிறது:
“‘நான் ேமய்ப்பைனக் ெகால்லுேவன்.
மந்ைதயின் ஆடுகள் கைலந்து ஓடும்’

என்று கூறினார்.
32 ஆனால் நான் இறந்தபின், மீண்டும்
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுேவன். பிறகு
கலிேலயாவிற்கு ெசல்ேவன். நான் உங்களுக்கு
முன்ேன அங்கிருப்ேபன்” என்றார்.

33 அதற்கு ேபதுரு, “மற்ற எல்லாச் சீஷர்களும்
தங்கள் விசுவாசத்ைத இழக்கலாம். ஆனால், ஒரு
ேபாதும் என் விசுவாசத்ைத இழக்கமாட்ேடன்”
என்று கூறினான்.

34 அதற்குப் இேயசு, “நான் உண்ைமைய
ெசால்லுகிேறன், இன்றிரவு உனக்கு என்ைனத்
ெதரியாது எனக் கூறுவாய். அதுவும் ேசவல்
கூவுவதற்குமுன் மூன்று முைற ெசால்வாய்” என்று
கூறினார்.

35 ஆனால், ேபதுரு, “உம்ைம எனக்குத் ெதரியாது
எனக் கூறேவமாட்ேடன். உம்முடன் ேசர்ந்து நானும்
இறப்ேபன்!” என்றான். ேமலும் மற்ற சீஷர்கள்
அைனவரும் அவ்வாேற கூறினார்கள்.

இேயசுவின் பிரார்த்தைன
(மாற். 14:32-42; லூ. 22:39-46)

36 பின்பு இேயசு தம் சீஷர்களுடன் ெகத்ெசமேன
என்ற இடத்திற்குச் ெசன்றார். அவர் தம்
சீஷர்களிடம், “நான் அங்ேக ெசன்று பிரார்த்தைன
ெசய்யும்வைரக்கும் இங்ேகேய அமர்ந்திருங்கள்”
என்றார். 37 ேபதுருைவயும், ெசபேதயுவின் இரு
குமாரர்கைளயும் தம்முடன் வரக் கூறினார். பின்
இேயசு மிகுந்த கவைலயும் வியாகுலமும்
அைடந்தவராகக் காணப்பட்டார். 38 இேயசு
ேபதுருவிடமும், ெசபேதயுவின் இரு
குமாரர்களிடமும், “என் ஆத்துமா துன்பத்தால்
நிைறந்துள்ளது. என் இதயம் துக்கத்தினால்
உைடந்துள்ளது. என்னுடன் இங்ேகேய
விழித்திருந்து காத்திருங்கள்” என்றார்.

39 பின் இேயசு அவர்கைள விட்டு சிறிது தூரம்
ெசன்றார். பின்பு இேயசு நிலத்தில் முகம்படிய
விழுந்து பிரார்த்தித்தார், “என் பிதாேவ,
முடியுமானால் இந்த ேவதைனகள் எனக்கு
ஏற்படாமல் ெசய்யும். ஆனால், உமக்கு
விருப்பமானைதேய ெசய்யும். நான்
விரும்புவைதயல்ல” என்றார். 40 பிறகு தம்
சீஷர்களிடம் இேயசு திரும்பி வந்தார். தம் சீஷர்கள்
தூக்கத்திலிருப்பைதக் கண்ட இேயசு, ேபதுருவிடம்
கூறினார், “ஒருமணி ேநரம் என்னுடன் விழித்திருக்க
உங்களால் முடியவில்ைலயா? 41 ேசாதைனக்கு
உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். உங்கள் ஆவி சரியானைதச் ெசய்ய
விரும்புகிறது. ஆனால் உங்கள் சரீரேமா பலவீனமாக
உள்ளது” என்றார்.
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42 இேயசு இரண்டாவது முைறயாக ெசன்று
பிரார்த்தைன ெசய்தார், “என் பிதாேவ, ேவதைன
மிகுந்த இக்காரியங்கள் எனக்கு
ஏற்படாதிருக்குமாறு ெசய்ய முடியாெதனில், நீர்
விரும்பியபடிேய நடக்க நான் ேவண்டுகிேறன்”
என்றார்.

43 பின்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம் திரும்பிச்
ெசன்றார். மீண்டும் அவர்கள் தூக்கத்திலிருப்பைதக்
கண்டார். அவர்களது கண்கள் மிகவும் கைளப்புடன்
காணப்பட்டன. 44 ஆகேவ மீண்டும் ஒருமுைற
இேயசு அவர்கைள விட்டுச் ெசன்று பிரார்த்தைன
ெசய்தார். மூன்றாவது முைறயும் அைதேயக்
கூறினார்.

45 பின் இேயசு தம் சீஷர்களிடம் திரும்பிச் ெசன்று
அவர்களிடம், “இன்னுமா நீங்கள் தூங்கிக்
ெகாண்டும் இைளப்பாறிக் ெகாண்டுமிருக்கிறீர்கள்?
மனித குமாரைனப் பாவிகளிடம் ஒப்பைடக்க
ேவண்டிய ேநரம் வந்துவிட்டது. 46 எழுந்திருங்கள்!
நாம் ேபாக ேவண்டும். இேதா வந்துவிட்டான்
என்ைன எதிரிகளிடம் காட்டிக் ெகாடுக்கப்
ேபாகிறவன்” என்றார்.

இேயசு ைகது ெசய்யப்படுதல்
(மாற். 14:43-50; லூ. 22:47-53; ேயா. 18:3-12)

47 இப்படிப் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத
யூதாஸ் அங்கு வந்தான், யூதாஸ் பன்னிரண்டு
சீஷர்களில் ஒருவன். அவனுடன் பலரும் இருந்தனர்.
அவர்கள் தைலைம ஆசாரியனாலும் மூத்த
தைலவர்களாலும் அனுப்பப்பட்டவர்கள்.
யூதாஸூடன் இருந்தவர்கள் அரிவாள்கைளயும்
தடிகைளயும் ைவத்திருந்தனர். 48 யார் இேயசு
என்பைத அவர்களுக்குக் காட்ட யூதாஸ் ஒரு
திட்டமிட்டிருந்தான். அவன் அவர்களிடம், “நான்
முத்தமிடுகிறவேர இேயசு. அவைரக் ைகது
ெசய்யுங்கள்” என்றான். 49 அதன்படி யூதாஸ்
இேயசுவிடம் ெசன்று, “வணக்கம். ேபாதகேர!” என்று
கூறி இேயசுைவ முத்தமிட்டான்.

50 இேயசு, “நண்பேன, நீ ெசய்ய வந்த காரியத்ைத
ெசய்” என்று கூறினார்.
பின் யூதாஸூடன் வந்த மனிதர்கள் இேயசுைவப்
பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். அவைரக் ைகது
ெசய்தார்கள். 51 இது நடந்தெபாழுது, இேயசுவுடன்
இருந்த சீஷர்களில் ஒருவன் தன் அரிவாைள
எடுத்தான். அச்சீஷன் தைலைம ஆசாரியனின்
ேவைலக்காரைன அரிவாளால் தாக்கி அவனது
காைத ெவட்டினான்.

52 இேயசு அச்சீஷைனப் பார்த்து, “அரிவாைள
அதன் உைறயில் ேபாடு. அரிவாைள எடுப்பவன்
அரிவாளாேல சாவான். 53 நான் என் பிதாைவக்
ேகட்டால் அவர் எனக்கு பன்னிரண்டு ேதவ தூதர்
பைடகளும் அதற்கு அதிகமாகவும் அனுப்புவார்
என்பைத நிச்சயமாக நீ அறிவாய். 54 ஆனால் இது
இப்படிேய ேவதவாக்கியங்கள் கூறுகிறபடிேய நடக்க
ேவண்டும்” என்றார்.

55 பின்னர் இேயசு தம்ைமப் பிடிக்க வந்தவர்கள்
அைனவைரயும் ேநாக்கி, “ஒரு குற்றவாளிையப்
ேபால என்ைனப் பிடிக்க அரிவாள் தடிகளுடன்
வந்திருக்கிறீர்கள். நான் ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஆலயத்தில் ேபாதைன ெசய்ேதன். ஆனால், என்ைன

அங்ேக ைகது ெசய்யவில்ைல. 56 தீர்க்கதரிசிகள்
எழுதி ைவத்துள்ளபடிேய இைவ அைனத்தும்
நடந்துள்ளன” என்று கூறினார். பின்பு இேயசுவின்
எல்லா சீஷர்களும் அவைரத் தனிேய விட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

யூதத் தைலவர்கள் முன் இேயசு
(மாற். 14:53-65; லூ. 22:54-55, 63-71; ேயா. 18:13-14, 19-24)

57 இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள் அவைர
தைலைம ஆசாரியனான காய்பா வீட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அங்கு ேவதபாரகர்களும்
மற்ற யூதத் தைலவர்களும் கூடியிருந்தார்கள். 58

இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ேபதுரு அவர்
அருகில் ெசல்லவில்ைல. ேபதுரு இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து தைலைம ஆசாரியனின் வீட்டு
முற்றத்ைத அைடந்தான். இேயசுவுக்கு என்ன
நடக்கும் என்பைதக் காண ேபதுரு உள்ேள
நுைழந்து காவல்காரர்களுடன் அமர்ந்தான்.

59 தைலைம ஆசாரியனும் யூத ஆேலாசைனச்
சங்கமும் இேயசுைவக் ெகால்ல அவரிடம் ஏேதனும்
குற்றம் காண முயற்சித்தார்கள். இேயசு தவறு
ெசய்தார் என ெசால்லக்கூடிய மக்கைளத் ேதட
முயற்சித்தார்கள். 60 பலரும் வந்து இேயசுைவப்
பற்றிப் ெபாய்யான ெசய்திகைளக் கூறினர்.
ஆனாலும் இேயசுைவக் ெகால்லத்தக்க காரணம்
எைதயும் யூத ஆேலாசைனச் சங்கம் காணவில்ைல.
பிறகு இருவர் வந்து, 61 “நான் ேதவனின் ஆலயத்ைத
இடித்து விட்டு மூன்ேற நாட்களில் மீண்டும் அைதக்
கட்டுேவன் என்று இவன் (இேயசு) கூறினான்”
என்றார்கள்.

62 பின் தைலைம ஆசாரியன் எழுந்திருந்து
இேயசுைவப் பார்த்து, “இவர்கள் உமக்கு எதிராக
ஆதாரங்கைளக் ெகாடுக்கிறார்கள், இவர்கள்,
உம்ேமல் சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உம்மிடம்
ஏதும் பதில் உள்ளதா? இவர்கள் கூறுவது
உண்ைமயா?” என்று ேகட்டார். 63 ஆனால், இேயசு
ஏதும் பதில் கூறவில்ைல.
மீண்டும் தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவிடம், “நான்
உன்ைன உறுதி ெமாழிக்கு உட்படுத்துகிேறன்.
ஜீவனுள்ள ேதவனின் வல்லைமயின் ெபயரால்
ஆைணயிடுகிேறன். உண்ைமையச் ெசால் நீயா
ேதவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து?” என்று ேகட்டான்.

64 அதற்கு இேயசு, “ஆம் நான் தான், ஆனால்,
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். எதிர்காலத்தில்
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில் மனிதகுமாரன்
அமர்ந்திருப்பைதக் காண்பீர்கள். ேமலும் வானத்து
ேமகங்களின் மீது மனித குமாரன் வருவைதக்
காண்பீர்கள்” என்று விைடயளித்தார்.

65 இைதக்ேகட்ட தைலைம ஆசாரியன் மிகக்
ேகாபமைடந்தான். தன் ஆைடகைளக் கிழித்துக்
ெகாண்டு, “இவன் ேதவனுக்கு எதிரானைவகைளப்
ேபசுகிறான். ேவறு சாட்சியம் எதுவும்
ேதைவயில்ைல. ேதவனுக்கு எதிராக இவன்
கூறியவற்ைற நீங்கள் எல்ேலாரும் ேகட்டீர்கள். 66

நீங்கள் என்ன ெசால்கிறீர்கள்?” என்று ெசான்னான்.
யூதர்கள் அைனவரும், “இவன் குற்றவாளி. இவன்

(இறக்க) மரிக்க ேவண்டும்” என்றார்கள்.
67 பின் அங்கிருந்தவர்கள் இேயசுவின் முகத்தில்
காறி உமிழ்ந்தார்கள். அவைரத் தங்கள் ைகயால்
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அடித்தார்கள். மற்றவர்கள் அவரது கன்னத்தில்
அைறந்தார்கள். 68 அவர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து,
“நீ தீர்க்கதரிசி என்பைதக் காட்டு. கிறிஸ்துேவ,
உன்ைன அடித்தது யார் என்பைதக் கூறு” என்று
ேகட்டார்கள்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
(மாற். 14:66-72; லூ. 22:56-62; ேயா. 18:15-18, 25-27)

69 அப்ெபாழுது, முற்றத்தில் அமர்ந்திருந்த
ேபதுருவிடம் ஒரு ேவைலக்காரப்ெபண் வந்து,
“கலிேலயாக்காரனான அம்மனிதன் இேயசுவுடன்
நீயும் இருந்தாயல்லவா?” எனக் ேகட்டாள்.

70 ஆனால் ேபதுரு, தான் ஒருேபாதும்
இேயசுவுடன் இருந்ததில்ைல என
அங்கிருந்தவர்களிடம் கூறினான். ேபதுரு, “நீ என்ன
ேபசுகிறாய் என்ேற எனக்குத் ெதரியவில்ைல” என்று
கூறினான்.

71 பின்பு, முற்றத்ைத விட்டுச்ெசன்ற ேபதுருைவ,
வாயிற்கதவருகில் ேவெறாரு ெபண் பார்த்தாள்.
அங்கிருந்தவர்களிடம் அப்ெபண், “நசேரயனாகிய
இேயசுவுடன் இருந்தது இவன்தான்” என்று
ெசான்னாள்.

72 மீண்டும் ேபதுரு தான் ஒருேபாதும்
இேயசுவுடன் இருந்ததில்ைல எனக் கூறினான்,
“ேதவனின் மீது ஆைணயாக இம்மனிதன் இேயசுைவ
எனக்குத் ெதரியாது” என ேபதுரு கூறினான்.

73 சிறிது ேநரம் கழித்து அங்கு நின்றிருந்த சிலர்
ேபதுருவிடம் ெசன்று, “இேயசுவின் சீஷர்களில் நீயும்
ஒருவன் என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும். நீ
ேபசுவதிலிருந்து எங்களுக்கு அது ெதரிகிறது” என்று
கூறினார்கள்.

74 பின் சாபமிடத் துவங்கிய ேபதுரு, “ேதவன் ேமல்
ஆைணயாக எனக்கு இேயசுைவத் ெதரியாது”
என்றான். ேபதுரு இைதக் கூறிய பின் ேசவல்
கூவியது. 75 அப்ேபாது, “ேசவல் கூவுவதற்குமுன்
என்ைன உனக்குத் ெதரியாது என நீ மூன்று முைற
கூறுவாய்” என இேயசு கூறியைதப் ேபதுரு
ஞாபகப்படுத்திக் ெகாண்டான். பின்பு ெவளியில்
ெசன்ற ேபதுரு மிகுந்த மனக் கசப்புடன் அழுதான்.

பிலாத்துவின் முன் இேயசு
(மாற். 15:1; லூ. 23:1-2; ேயா. 18:28-32)

தைலைம ஆசாரியரும் மூத்த யூதத்
தைலவர்களும் மறுநாள் அதிகாைலயில்
இேயசுைவக் ெகால்லத்

தீர்மானித்தார்கள். 2 அவர்கள் இேயசுைவச்
சங்கிலியில் பிைணத்து, ஆளுநர் பிலாத்துவிடம்
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் பிலாத்துவிடம்
இேயசுைவ ஒப்பைடத்தார்கள்.

யூதாஸின் தற்ெகாைல
(அப். 1:18-19)

3 இேயசுைவ எதிரிகளிடம் காட்டிக் ெகாடுத்த
யூதாஸ் அவர்கள் இேயசுைவக் ெகால்லத்
தீர்மானித்தைதக் கண்டேபாது தன் ெசயலுக்காக
மிகவும் வருந்தினான். ஆகேவ தனக்குக் கிைடத்த
முப்பது ெவள்ளிக் காசுகைளயும் தைலைம
ஆசாரியர்களிடமும் மூத்தத் தைலவர்களிடமும்
எடுத்துச் ெசன்றான். 4 யூதாஸ், “நான் பாவம் ெசய்து

விட்ேடன். குற்றமற்றவரான இேயசுைவ உங்களிடம்
ெகாைல ெசய்யக் ெகாடுத்துவிட்ேடன்” என்றான்.
அதற்கு யூதத் தைலவர்கள், “அைதப்பற்றி
எங்களுக்குக் கவைலயில்ைல. அது உன்னுைடய
பிரச்சைன. எங்களுைடயதல்ல” என்றார்கள்.

5 ஆகேவ யூதாஸ் பணத்ைத ேதவாலயத்தில்
வீசிெயறிந்தான். பின்னர் யூதாஸ்
அவ்விடத்ைதவிட்டுச் ெசன்று தூக்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.

6 ெவள்ளி நாணயங்கைளப் ெபாறுக்கி எடுத்த
தைலைம ஆசாரியர்கள், “இப்பணத்ைதத்
ேதவாலயக் கருவூலத்தில் ைவத்திருக்க நம் சட்டம்
அனுமதிக்காது. ஏெனன்றால், இப்பணம் ஒருவனது
மரணத்திற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டது” என்று
ெசால்லி, 7 அப்பணத்ைதக் ெகாண்டு குயவனின்
வயல் என்றைழக்கப்பட்ட நிலத்ைத அவர்கள்
வாங்கத் தீர்மானித்தார்கள். அந்த நிலம்
எருசேலைமக் காண வரும் பயணிகள் இறந்தால்
அவர்கைள அடக்கம் ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
8 எனேவ தான் அந்த நிலம் இன்னமும், “இரத்த
நிலம்” என அைழக்கப்படுகிறது. 9 தீர்க்கதரிசி
எேரமியா ெசான்னபடி இது நடந்தது.
“அவர்கள் முப்பது ெவள்ளி நாணயங்கைள எடுத்துக்
ெகாண்டார்கள். அதுேவ இஸ்ரேவலர்கள் அவருக்கு
(இேயசுவுக்கு) நிர்ணயித்த விைல. 10 கர்த்தர்
எனக்கு ஆைணயிட்டது ேபால, அந்த முப்பது
ெவள்ளி நாணயங்கைள குயவனின் வயைல வாங்கப்
பயன்படுத்தினார்கள்.”

பிலாத்துவின் விசாரைண
(மாற். 15:2-5; லூ. 23:3-5; ேயா. 18:33-38)

11 இேயசு ஆளுநரான பிலாத்துவின் முன்னால்
நின்றார். பிலாத்து இேயசுவிடம் பல ேகள்விகள்
ேகட்டான், “யூதர்களின் இராஜன் நீர்தானா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “ஆம், நாேன தான்” என்றார்.
12 தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுைவக் குற்றம்
சுமத்தியெபாழுது, அவர் எதுவும் கூறவில்ைல.

13 ஆகேவ பிலாத்து இேயசுவிடம், “இவர்கள்
உன்மீது சுமத்திய இத்தைன குற்றச் சாட்டுகைளயும்
ேகட்டாயல்லவா? நீ ஏன் பதில் ெசால்லக் கூடாது?”
என்றான்.

14 ஆனால், இேயசு பிலாத்துவிற்கு பதில் ஏதும்
கூறவில்ைல. அைதக்கண்டு பிலாத்து மிகவும்
வியப்பைடந்தான்.

இேயசுைவ விடுவிக்கப் பிலாத்துவின் முயற்சி
(மாற். 15:6-15; லூ. 23:13-25; ேயா. 18:39-19:16)

15 ஒவ்ெவாரு வருடமும் பஸ்கா பண்டிைகயின்
ேபாது சிைறயிலிருந்து ஒருவைர ஆளுநர்
விடுவிப்பது வழக்கம். மக்கள் விரும்பும் ஒருவைர
விடுவிப்பது வழக்கம். 16 அப்ெபாழுது
துன்மார்க்கனான ஒருவன் சிைறயிலிருந்தான்.
அவன் ெபயர் பரபாஸ்.

17 பிலாத்துவின் வீட்டிற்கு முன் மக்கள்
கூடினார்கள். பிலாத்து மக்கைளப் பார்த்து,
“உங்களுக்காக ஒருவைன விடுதைல ெசய்கிேறன்.
நீங்கள் யாைர விடுவிக்க விரும்புகிறீர்கள்.

மத்ேதயு 27:17
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பரபாைஸயா அல்லது கிறிஸ்து எனப்படும்
இேயசுைவயா?” என்றான். 18 ெபாறாைம
ெகாண்ேட மக்கள் தன்னிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடத்துள்ளார்கள் என்பைத பிலாத்து
அறிந்தான்.

19 நீதி வழங்கும் இடத்தில் அமர்ந்து பிலாத்து
இவற்ைறக் கூறினான். அப்ெபாழுது அவனது
மைனவி ஒரு ெசய்தி அனுப்பினாள். அதில்,
“இேயசுைவ எதுவும் ெசய்யாதீர்கள். அவர்
குற்றமற்றவர். இன்று நான் அவைரப்பற்றி ஒரு கனவு
கண்ேடன். அது என்ைன மிகவும் கலங்க ைவத்தது”
என்றிருந்தது.

20 ஆனால், தைலைம ஆசாரியர்களும் மூத்த யூதத்
தைலவர்களும் பரபாைஸ விடுதைல ெசய்யவும்
இேயசுைவக் ெகால்ல ேவண்டுெமனவும் ேகாரிக்ைக
ைவக்க மக்கைளத் தூண்டினார்கள்.

21 பிலாத்து, “என்னிடம் பரபாசும், இேயசுவும்
உள்ளார்கள். யாைர விடுவிக்க நீங்கள் விரும்பு
கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு மக்கள், “பரபாஸ்” என்று ெசான்னார்கள்.
22 “அப்படியானால் கிறிஸ்து எனப்படும் இேயசுைவ
என்ன ெசய்வது?” என்று பிலாத்து ேகட்டான்.

“அவைரச் சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லுங்கள்”
என்று மக்கள் ெசான்னார்கள்.

23 “அவைர ஏன் ெகால்ல விரும்புகிறீர்கள்? அவர்
என்ன தவறு ெசய்தார்?” என்று பிலாத்து மக்கைளக்
ேகட்டான்.
ஆனால் மக்கள் அைனவரும், “அவைரச்
சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லுங்கள்” என்று
சத்தமாய் கூக்குரலிட்டுச் ெசான்னார்கள்.

24 மக்கைள மாற்றத் தன்னால் ஏதும் ெசய்ய
முடியாது என்பைதப் பிலாத்து கண்டான். ேமலும்
மக்கள் ெபாறுைமயிழப்பைதயும் பிலாத்து
கவனித்தான். ஆகேவ தண்ணீைர எடுத்து மக்கள்
எல்ேலாரும் காணுமாறு தன் ைககைளக்
கழுவினான். பின்பு, “இவரது மரணத்திற்கு நான்
ெபாறுப்பல்ல. நீங்கேள அைதச் ெசய்கிறீர்கள்” என்று
பிலாத்து கூறினான்.

25 “அவரது மரணத்திற்கு நாங்கேள ெபாறுப்பு.
அவரது மரணத்திற்கான தண்டைனைய
எங்களுக்கும் எங்கள் குழந்ைதகளுக்குமாக நாங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்” என்று மக்கள் அைனவரும்
கூறினார்கள்.

26 பின் பிலாத்து பரபாைஸ விடுதைல ெசய்தான்.
இேயசுைவச் சாட்ைடயால் அடிக்குமாறு பிலாத்து
சில வீரர்களிடம் கூறினான். பிறகு சிலுைவயில்
அைறந்து ெகால்வதற்கு வீரர்களிடம் இேயசுைவ
ஒப்பைடத்தான்.

இேயசுைவக் ேகலி ெசய்தல்
(மாற். 15:16-20; ேயா. 19:2-3)

27 பின்னர் பிலாத்துவின் வீரர்கள் இேயசுைவ
பிலாத்துவின் அரண்மைனக்குள் ெகாண்டு
வந்தார்கள். 28 எல்லா வீரர்களும் இேயசுைவச்
சுற்றிக்ெகாண்டு அவரது ஆைடகைளக் கழற்றி ஒரு
சிவப்பு ேமலங்கிைய அணிவித்தார்கள். 29 வீரர்கள்
முட்களால் ஒரு கிரீடம் ெசய்து அைத இேயசுவின்
தைலயில் சூட்டினார்கள். அவரது வலது ைகயில் ஒரு
தடிையக் ெகாடுத்தார்கள். பின்னர் அவ்வீரர்கள்

இேயசுவின் முன்னால் குனிந்து ேகலி ெசய்தார்கள்,
“வணக்கம் யூதர்களின் ராஜாேவ” என்றார்கள். 30

அவர் முகத்தில் காறி உமிழ்ந்தார்கள். பின்னர்
அவரது ைகயிலிருந்த தடிைய வாங்கி அவரது
தைலயில் பல முைற அடித்தார்கள். 31 இேயசுைவ
அவர்கள் ேகலி ெசய்து முடித்ததும், சிவப்பு
ேமலங்கிைய நீக்கியபின் அவரது ஆைடகைள
அணிவித்தார்கள். பின்னர் சிலுைவயில் அைறந்து
ெகால்வதற்காக இேயசுைவ வீரர்கள் அைழத்துச்
ெசன்றார்கள்.

இேயசு சிலுைவயில் ெகால்லப்படுதல்
(மாற். 15:21-32; லூ. 23:26-39; ேயா. 19:17-19)

32 ேபார்வீரர்கள் இேயசுவுடன் நகைர விட்டு
ெவளியில் ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்கள். சிேரேன
என்னுமிடத்திலிருந்து வந்த சீேமான் என்பவைன
இேயசுவுக்காக சிலுைவையச் சுமந்துவர
ேபார்வீரர்கள் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 33 மண்ைட
ஓட்டின் இடம் என்னும் ெபாருள்படும் ெகால்ெகாதா
என்று அைழக்கப்படுமிடத்திற்கு அவர்கள் வந்து
ேசர்ந்தார்கள். 34 அங்கு வலிைய மறக்கச்ெசய்யும்
மருந்து கலந்த பானத்ைத இேயசுவுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். அைதச் சுைவத்த இேயசு அைதக்
குடிக்க மறுத்தார்.

35 ேபார் வீரர்கள் இேயசுைவ சிலுைவயில்
ஆணிகைள ைவத்து அைறந்தார்கள். யார்
இேயசுவின் ஆைடகைளப் ெபறுவது என்பைத
சீட்டுப் ேபாட்டு முடிவு ெசய்தார்கள். 36

ேபார்வீரர்கள் அங்கு உட்கார்ந்து இேயசுைவ
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 37 இேயசுவின்
தைலக்கு ேமல் ஒரு அறிவிப்பு பலைகைய அவர்கள்
அைறந்தார்கள். அதில் “இவர் இேயசு, யூதர்களின்
ராஜா” என்று எழுதியிருந்தது.

38 இேயசுவின் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரு
ெகாள்ைளக்காரர்கள் சிலுைவயில்
அைறயப்பட்டார்கள். 39 மக்கள் இேயசுவின்
அருகில் நடந்துச்ெசன்று அவைரத் திட்டினார்கள்.
தைலையக் குலுக்கியபடி மக்கள் கூறினார்கள், 40

“ேதவாலயத்ைத இடித்து மூன்று நாட்களில் மீண்டும்
கட்ட முடியும் எனக் கூறினாேய! உன்ைன நீேய
காப்பாற்றிக்ெகாள்! நீ ேதவனின் குமாரன் என்பது
உண்ைமயானால், சிலுைவயிலிருந்து இறங்கி வா!”
என்றனர்.

41 தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர் மற்றும் மூத்த
யூதத்தைலவர்கள் ஆகிய அைனவரும்
அங்கிருந்தனர். மக்கள் ெசய்தது ேபாலேவ
அவர்களும் இேயசுைவக் ேகலி ெசய்தார்கள். 42

அவர்கள், “இவன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றினான்!
ஆனால் தன்ைனேய காப்பாற்றிக்ெகாள்ள
முடியவில்ைல! இவைன (இஸ்ரேவலின்) யூதர்களின்
ராஜா என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். இவன்
ராஜாவானால் இப்ெபாழுது சிலுைவயிலிருந்து கீேழ
இறங்கி வரேவண்டும். அப்ெபாழுது நாங்கள் இவைன
நம்புேவாம். 43 இவன் ேதவைன நம்பினான். எனேவ
ேதவன் விரும்பினால் இவைனக் காப்பாற்றட்டும்
‘நான் ேதவ குமாரன்’ என இவன் கூறினான்”
என்றார்கள். 44 அவ்வாறாகேவ, இேயசுவின்
இருபக்கமும் சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட

மத்ேதயு 27:18
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ெகாள்ைளக்காரர்களும் அவைர நிந்தைன
ெசய்தனர்.

இேயசுவின் மரணம்
(மாற். 15:33-41; லூ. 23:44-49; ேயா. 19:28-30)

45 நடுப்பகலில் நாடு முழுவதும் இருண்டது. இருள்
மூன்று மணி ேநரம் ெதாடர்ந்தது. 46 சுமார் மூன்று
மணியளவில் இேயசு உரத்த குரலில் “ ஏலி, ஏலி,
லாமா சபக்தானி ” என்று கதறினார். இதன்
ெபாருள், “என் ேதவேன, என் ேதவேன, ஏன்
என்ைனக் ைகவிட்டீர்?” என்பதாகும்.

47 அங்கு நின்றிருந்த சிலர் இைதக் ேகட்டார்கள்.
அவர்கள், “அவன் எலியாைவ அைழக்கிறான்”
என்றார்கள்.

48 உடேன அவர்களில் ஒருவன் ஓடிப்ேபாய் கடல்
பஞ்ைசக் ெகாண்டுவந்தான். அைதப் புளிப்பான
பானத்தில் ேதாய்த்து குச்சியில் கட்டி இேயசுவுக்குக்
குடிக்கக் ெகாடுத்தான். 49 ஆனால் மற்றவர்கள்,
“அவைனத் ெதாந்தரவு ெசய்யாேத. எலியா
அவைனக் காப்பாற்ற வருவானா என்பைதக்
காணேவண்டும்” என்றார்கள்.

50 மீண்டும் இேயசு ஒரு முைற சத்தமிட்டுக்
கதறினார். பின்னர், இேயசுவின் ஆவி பிரிந்தது.

51 இேயசு இறந்தெபாழுது, ேதவாலயத்திலிருந்த
திைரச்சீைல இரண்டாகக் கிழிந்தது. கிழிசல்
திைரச்சீைலயின் ேமலிருந்துத் துவங்கி கீேழ
வைரக்கும் வந்தது. ேமலும், நிலம் நடுங்கியது.
பாைறகள் ெநாறுங்கின. 52 கல்லைறகள்
அைனத்தும் திறந்தன. ேதவனுைடய மனிதர்கள் பலர்
மீண்டும் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்தார்கள்.
53 கல்லைறயிலிருந்து எழுந்த அவர்கள் இேயசு
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்த பின்பு பரிசுத்த
நகருக்குச் (எருசேலமுக்கு) ெசன்றைத மக்கள்
பலரும் கண்டார்கள்.

54 இேயசுவுக்குக் காவலிருந்த பைடத்
தைலவனும் ேபார்வீரர்களும் நில நடுக்கம்
ஏற்பட்டைதயும் நடந்த நிகழ்ச்சிகைளயும்
கண்டார்கள். மிகவும் பயந்துேபான அவர்கள், “இவர்
உண்ைமயிேலேய ேதவகுமாரன்தான்” என்றார்கள்.

55 ெபண்கள் பலரும் சிலுைவக்குத் ெதாைலவில்
நின்று கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
கலிேலயாவிலிருந்து இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த
ெபண்கள். 56 மகதேலனா மரியாள், யாக்ேகாபு
மற்றும் ேயாேசப்பு ஆகிேயாரின் தாய் மரியாள் மற்றும்
யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆகிேயாரின் தாயும்
இருந்தார்கள்.

இேயசு அடக்கம் ெசய்யப்படுதல்
(மாற். 15:42-47; லூ. 23:50-56; ேயா. 19:38-42)

57 அன்று மாைல அரிமத்தியாவிலிருந்து
இேயசுவின் சீஷனும், ெசல்வந்தனும், அரிமத்தியா
ஊரானுமாகிய ேயாேசப்பு எருசேலமுக்கு வந்தான்
58 ேயாேசப்பு பிலாத்துவிடம் ெசன்று இேயசுவின்
சரீரத்ைதக் ேகட்டான். பிலாத்து இேயசுவின்
சரீரத்ைத ேயாேசப்பிடம் ெகாடுக்குமாறு
வீரர்களுக்குக் கட்டைளயிட்டான். 59 பின்பு
ேயாேசப்பு இேயசுவின் சரீரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அைதப் புதிய ெமன்ைமயான
துணியில் சுற்றினான். 60 இேயசுவின் சரீரத்ைத ஒரு

பாைறயில் ேதாண்டிய புதிய கல்லைறயில் ேயாேசப்பு
அடக்கம் ெசய்தான். ஒரு ெபரிய பாறாங்கல்ைலக்
ெகாண்டு கல்லைற வாயிைல மூடினான்.
இவற்ைறச் ெசய்தபின் ேயாேசப்பு அங்கிருந்து
புறப்பட்டுச் ெசன்றான். 61 மகதேலனா மரியாளும்,
மரியாள் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட மற்ெறாரு
ெபண்ணும் கல்லைறக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தனர்.

இேயசுவின் கல்லைறக்கு காவல்
62 ஆயத்தநாளுக்கு மறுநாள், தைலைம
ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும் பிலாத்துவிடம்
ெசன்று, 63 “ஐயா, தான் உயிருடன் இருந்தெபாழுது
அப்ெபாய்யன், ‘நான் மூன்று நாட்களுக்குப் பின்
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுேவன்’ என்று
கூறினான். 64 ஆகேவ மூன்று
நாட்களாகிறவைரயிலும் கல்லைறைய நன்கு காவல்
காக்க உத்தரவிடுங்கள். அவனது சீஷர்கள் வந்து
சரீரத்ைத திருட முயற்சிக்கலாம். பின், மக்களிடம்
ெசன்று அவன் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழுந்துவிட்டதாகக் கூறக்கூடும். அவைனப்
பற்றி அவர்கள் முன்னர் கூறிய ெபாய்கைளக்
காட்டிலும் இது அதிக ேமாசமானதாக இருக்கும்”
என்றார்கள்.

65 அதற்கு பிலாத்து, “சில ேபார் வீரர்கைள
அைழத்துச் ெசன்று உங்களால் முடிந்த அளவு
கல்லைறையக் காவல் ெசய்யுங்கள்” என்று
கூறினான். 66 ஆகேவ அவர்கள் அைனவரும் ெசன்று
சரீரத்ைத யாரும் திருடாதவாறு பாதுகாத்தார்கள்.
கல்லைறைய மூடிய கல்லுக்கு முத்திைர ைவத்தும்,
ேபார் வீரர்கைளக் காவலுக்கு ைவத்தும் இைதச்
ெசய்தார்கள்.

இேயசுவின் உயிர்த்ெதழுதல்
(மாற். 16:1-8; லூ. 24:1-12; ேயா. 20:1-10)

ஓய்வு நாளுக்குப் பிறகு மறுநாள் வாரத்தின்
முதல் நாள் அன்று அதிகாைல மகதேலனா
மரியாளும், மரியாள் எனப் ெபயர் ெகாண்ட

மற்றப் ெபண்ணும் இேயசுவின் கல்லைறையக்
காணச் ெசன்றார்கள்.

2 அப்ெபாழுது மிகத் தீவிரமான பூமி அதிர்ச்சி
உண்டானது. வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஒரு
தூதன் கல்லைறைய மூடியிருந்த பாறாங்கல்ைல
உருட்டிக் கீேழ தள்ளினான். பின் அத்தூதன்
அப்பாறாங்கல்லின் மீது அமர்ந்தான். 3 மின்னைலப்
ேபாலப் பிரகாசித்த அந்தத் தூதனின் ஆைடகள் பனி
ேபால ெவண்ைமயாயிருந்தன. 4 கல்லைறக்குக்
காவலிருந்த ேபார்வீரர்கள் தூதைனக் கண்டு மிகவும்
பயந்துேபானார்கள். பயத்தினால் நடுங்கிய
ேபார்வீரர்கள் பிணத்ைதப்ேபால ேபச்சு
மூச்சற்றவர்களானார்கள்.

5 தூதன் ெபண்கைளப் பார்த்து, “பயப்படாதீர்கள்.
சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லப்பட்ட இேயசுைவ
நீங்கள் ேதடுகின்றீர்கள் என்பைத நானறிேவன். 6

ஆனால் இேயசு இங்ேக இல்ைல. அவர் ெசான்னது
ேபாலேவ மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழுந்துவிட்டார். அவரது சரீரம்
ைவக்கப்பட்டிருந்த இடத்ைதப் பாருங்கள். 7

உடேன அவரது சீஷர்களிடம் விைரந்து ெசன்று
ெசால்லுங்கள். ‘இேயசு மரணத்திலிருந்து
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உயிர்த்ெதழுந்து விட்டார். அவர் கலிேலயாவிற்குச்
ெசன்றுெகாண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு
முன்னேர அங்கிருப்பார்.’ அங்ேக நீங்கள்
இேயசுைவக் காணலாம். இேதா நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லி விட்ேடன்” என்று கூறினான்.

8 ஆகேவ, அப்ெபண்கள் விைரந்து கல்லைறைய
விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். அவர்கள்
பயந்துேபானார்கள். அேத சமயம்
மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள். நடந்தைத சீஷர்களிடம்
ெசால்ல அவர்கள் ஓடினார்கள். 9 அப்ெபாழுது
இேயசு அவர்களின் முன்பு வந்து நின்றார். இேயசு
அவர்கைளப் பார்த்து, “வாழ்க” என்றார். இேயசுவின்
அருகில் ெசன்ற ெபண்கள் அவரது கால்கைளத்
ெதாட்டு வணங்கினார்கள். 10 பின்னர் இேயசு
அப்ெபண்களிடம், “பயப்படாதீர்கள். என்
சேகாதரர்களிடம் (சீஷர்களிடம்) ெசன்று
கலிேலயாவிற்கு வரச்ெசால்லுங்கள். அவர்கள்
என்ைன அங்ேக காண்பார்கள்” என்றார்.

யூதத் தைலவர்களிடம் புகார்
11 ெபண்கள் சீஷர்கைளத் ேதடிப் ேபானார்கள்.
அேத சமயம், கல்லைறக்குக் காவலிருந்த ேபார்
வீரர்களில் சிலர் நகருக்குள் ெசன்றார்கள்.
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் தைலைம
ஆசாரியர்களிடம் ெசால்வதற்காக அவர்கள்
ெசன்றார்கள். 12 தைலைம ஆசாரியர்கள் மூத்த
யூதத் தைலவர்களுடன் ேசர்ந்து திட்டமிட்டு,
அதன்படி ஒரு ெபாய் கூறுவதற்காக
ேபார்வீரர்களுக்குப் ெபரும் பணம் தந்தார்கள். 13

அவர்கள் ேபார்வீரர்களிடம், “நீங்கள் இரவு

தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது இேயசுவின்
சீஷர்கள் அவரது சரீரத்ைதத் திருடிச்
ெசன்றுவிட்டார்கள் என மக்களிடம் ெசால்லுங்கள்.
14 ஆளுநர் இைத அறிந்தால் அவைரச் சமாளித்து
உங்களுக்குத் தீங்கு வராதபடி நாங்கள்
காப்பாற்றுகிேறாம்” என்றார்கள். 15 ஆகேவ, ேபார்
வீரர்களும் பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
அவர்களுக்கு ெசால்லியபடி ெசய்தார்கள்.
இன்ைறக்கும் யூதர்களுக்கிைடயில் இந்தப்
ெபாய்யான கைத ெசால்லப்பட்டு வருகிறது.

தமது சீஷர்களுடன் இேயசு ேபசுதல்
(மாற். 16:14-18; லூ. 24:36-49; ேயா. 20:19-23; அப். 1:6-8)

16 பதிெனாரு சீஷர்களும் கலிேலயாவில் இேயசு
கூறிய மைலக்குச் ெசன்றார்கள். 17 மைல மீது
இேயசுைவ சீஷர்கள் கண்டு, வணங்கினார்கள்.
ஆனால் சில சீஷர்கள் அவர் உண்ைமயாகேவ
இேயசு என்று நம்பவில்ைல. 18 ஆகேவ இேயசு
அவர்களிடம், “வானத்திலும் பூமியிலும் முழு
அதிகாரமும் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 19

ஆகேவ உலகில் உள்ள மக்கள் அைனவைரயும்
சீஷர்களாக்குங்கள். பிதாவின் ெபயராலும்
குமாரனின் ெபயராலும் பரிசுத்த ஆவியானவரின்
ெபயராலும் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
வழங்குங்கள். 20 நான் உங்களுக்குக் கூறிய
அைனத்ைதயும் அவர்களும் பின்பற்றும்படி ேபாதைன
ெசய்யுங்கள். நான் எப்ெபாழுதும் உங்களுடேனேய
இருப்ேபன் என்பதில் உறுதியாயிருங்கள். உலகின்
முடிவுவைரயிலும் நான் உங்களுடன் ெதாடர்ந்து
இருப்ேபன்” என்றார்.
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1

மாற்கு

இேயசுவின் வருைக
(மத். 3:1-12; லூ. 3:1-9, 15-17; ேயா. 1:19-28)

ேதவனுைடய குமாரனாகிய இேயசு
கிறிஸ்துைவப்பற்றிய நற்ெசய்தியின்
துவக்கம். 2 ஏசாயா தீர்க்கதரிசி

ெசான்னபடி அது நைடெபற்றது. ஏசாயா
எழுதினான்:
“ேகளுங்கள்! நான் என் தூதைன உமக்கு முன்பாக
அனுப்புகிேறன்.
அவன் உமக்கு வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்.”

3 “வானாந்தரத்தில் ஒரு மனிதன் கூவுகிறான்.
‘கர்த்தருக்கான வழிைய ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள்.
அவரது பாைதைய ேநரானதாக்குங்கள்.’”
4 ஆைகயால் ேயாவான் வந்தான். அவன்
வானாந்தரப் பகுதியில் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
வழங்கினான். அவன் மக்களிடம் மனம் மாறியைதக்
காட்டும்படியான ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசான்னான். அப்ெபாழுது
அவர்களது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்றான். 5

யூேதயா நாட்டினரும் எருசேலமில் வாழ்கின்ற
அைனத்து மக்களும் அவனிடம் வந்தனர். அவர்கள்
ெசய்த பாவங்கைள அறிக்ைகயிட்டனர். ேயார்தான்
ஆற்றின் கைரயில் ேயாவான் அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்.

6 ஒட்டக மயிரால் ஆன ஆைடைய ேயாவான்
அணிந்திருந்தான். தனது இடுப்பில் ேதால் வாரால்
ஆன கச்ைசையக் கட்டியிருந்தான். அவன்
ெவட்டுக்கிளிையயும். காட்டுத் ேதைனயும் உண்டு
வந்தான்.

7 “என்ைனவிட வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப்
பின்னால் வருகிறார். அவருக்கு முன்னால், நான்
குனிந்து அவரது கால் ெசருப்புகளின் வாைர
அவிழ்க்கவும் தகுதி இல்லாதவன். 8 நான்
தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்குகிேறன். அவேரா
உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியால் ஞானஸ்நானம்
வழங்குவார்” என்று ேயாவான் அவர்களுக்கு
உபேதசம் ெசய்தான்.

இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபறுதல்
(மத். 3:13-17; லூ. 3:21-22)

9 கலிேலயாவில் உள்ள நாசேரத் நகரத்திலிருந்து
இேயசு அப்ெபாழுது அங்ேக வந்தார். அவர்
ேயார்தான் ஆற்றில் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார். 10 அவர் தண்ணீரிலிருந்து
ெவளிேயறியேபாது வானம் திறக்கப்பட்டைதக்
கண்டார். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு புறாைவப்
ேபால அவரிடம் கீேழ இறங்கினார். 11 “நீர்
என்னுைடய குமாரன். நான் உம்மிடம் அன்பாய்

இருக்கிேறன். நான் உம்மிடம் மிகவும் பிரியமாய்
இருக்கிேறன்” என ஓர் அசரீரி வானத்திலிருந்து
ேகட்டது.

இேயசு ேசாதிக்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11; லூ. 4:1-13)

12 பிறகு ஆவியானவர் இேயசுைவ வனாந்தரத்தில்
தனிேய அனுப்பினார். 13 அந்த வனாந்தரத்தில்
இேயசு நாற்பது நாட்கள் இருந்தார். காட்டு
மிருகங்கேளாடு அவர் அங்ேக இருந்தார். அவர்
அங்கு இருந்தேபாது, சாத்தானால்
ேசாதிக்கப்பட்டார். பிறகு ேதவதூதர்கள் வந்து
அவருக்கு உதவி ெசய்தார்கள்.

கலிேலயாவில் இேயசுவின் ஊழியம்
(மத். 4:12-17 லூ. 4:14-15)

14 இதற்குப் பிறகு ேயாவான் சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டான். இேயசு கலிேலயாவுக்குச்
ெசன்று, ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற நற்ெசய்திையப்
ேபாதித்தார். 15 “சரியான ேநரம் இங்ேக
இப்ெபாழுது இருக்கிறது. ேதவனுைடய இராஜ்யம்
ெநருங்கிவிட்டது. உங்கள் மனைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். நற்ெசய்தி
மீது நம்பிக்ைக ைவயுங்கள்” என்று இேயசு
ெசான்னார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 4:18-22; லூ. 5:1-11)

16 இேயசு கலிேலயாவின் கடற்கைரயின் ஓரமாய்
நடந்து ெசன்றார். சீேமாைனயும் சீேமானின்
சேகாதரனான அந்திேரயாைவயும் இேயசு கண்டார்.
அவர்கள் இருவரும் மீன்பிடிப்பவர்கள். அவர்கள்
கடலுக்குள் வைலைய வீசி மீன்
பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். 17 இேயசு
அவர்களிடம், “வாருங்கள். என்ைனப் பின்
ெதாடருங்கள். நான் உங்கைள ேவறுவிதமான மீன்
பிடிப்பவர்களாக மாற்றுேவன். நீங்கள் மீைன அல்ல,
மனிதர்கைளப் பிடிப்பவர்களாவீர்கள்” என்று
கூறினார். 18 ஆைகயால் சீேமானும், அந்திேரயாவும்
வைலகைள விட்டு, விட்டு இேயசுைவப் பின்
ெதாடர்ந்து ெசன்றனர்.

19 இேயசு கலிேலயாவின் கடற்கைரேயாரமாய்
ெதாடர்ந்து நடந்து ெசன்றார். அவர் ெசெபேதயுவின்
குமாரர்களான யாக்ேகாபு, ேயாவான் என்னும்
சேகாதரர்கைளக் கண்டார். அவர்களும் படகில்
இருந்து ெகாண்டு மீன்பிடிக்கும் தம் வைலகைளப்
பழுது பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 20

அவர்கேளாடு அவர்களின் தந்ைத ெசெபேதயுவும்
அவேனாடு ேவைலபார்க்கும் சில மீனவர்களும்
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படகில் இருந்தனர். இேயசு அவர்கைளக் கண்டதும்
தம்ேமாடு வரும்படி அைழத்தார். அவர்கள் தம்
தந்ைதைய விட்டுவிட்டு இேயசுைவப் பின்
ெதாடர்ந்தனர்.

அசுத்த ஆவியுள்ளவன் குணமாகுதல்
(லூ. 4:31-37)

21 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்கள். ஓய்வுநாளில் ெஜப
ஆலயத்திற்குள் ெசன்று இேயசு ேபாதைன ெசய்தார்.
22 அங்ேக இருந்த மக்கள் இேயசுவின்
ேபாதகத்ைதக் ேகட்டு வியப்பைடந்தார்கள்.
அவர்களின் ஏைனய ேவதபாரகைரப்ேபால இேயசு
உபேதசிக்கவில்ைல. அவர் எல்லா
அதிகாரங்கைளயும் உைடயவராக உபேதசித்தார்.
23 ெஜப ஆலயத்திற்குள் இேயசு இருந்தேபாது
அசுத்த ஆவியால் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனும்
அங்ேக இருந்தான். 24 அவன், “நசேரயனாகிய
இேயசுேவ! எங்களிடம் நீர் என்ன விரும்புகிறீர்?
எங்கைள அழிக்கவா வந்தீர்? நீர் ேதவனின் பரிசுத்தர்
என்பது எனக்குத் ெதரியும்” என்று சத்தமிட்டான்.

25 இேயசு பலமான குரலில், “அைமதியாக இரு.
இவைன விட்டு ெவளிேய வா” என்று
கட்டைளயிட்டார். 26 அந்த அசுத்த ஆவி
அம்மனிதைன ஒரு உலுக்கு உலுக்கிவிட்டு அவைன
விட்டுப் ெபரும் சத்தத்ேதாடு ெவளிேயறியது.

27 மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“இங்கு என்ன நடக்கிறது? இந்த மனிதர் புதிதாக
ஏேதா உபேதசிக்கிறார். இவர் அதிகாரத்துடன்
உபேதசம் ெசய்கிறார். இவர் அசுத்த ஆவிகளுக்கும்
கட்டைள இடுகிறார். ஆவிகளும் அவருக்கு
அடிபணிகின்றன” என்று ஒருவேராெடாருவர் ேபசிக்
ெகாண்டனர். 28 எனேவ, கலிேலயாவின்
அைனத்துப் பகுதிகளிலும் இேயசுைவப்பற்றிய
ெசய்தி ேவகமாகப் பரவியது.

அேநகைரக் குணமாக்குதல்
(மத். 8:14-17; லூ. 4:38-41)

29 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் ெஜப
ஆலயத்ைத விட்டு ெவளிேயறினர். அவர்கள்
யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆகிேயாருடன் சீேமான்,
அந்திேரயா சேகாதரர்களின் வீட்டுக்குச்
ெசன்றார்கள். 30 சீேமானின் மாமியார் மிகவும்
உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்தாள். அவள்
படுக்ைகயில் காய்ச்சேலாடு கிடந்தாள். மக்கள்
அவரிடம் அவைளப்பற்றிக் கூறினர். 31 எனேவ
இேயசு அவளது படுக்ைகயருேக ெசன்றார். அவளது
ைகையப் பற்றிக்ெகாண்டு அவள் எழுந்திருக்க உதவி
ெசய்தார். காய்ச்சல் அவைள விட்டு நீங்கி அவள்
சுகமைடந்தாள். பிறகு அவள் அவர்கைள
உபசரிக்கத் ெதாடங்கினாள்.

32 அந்த இரவில், சூரியன் மைறந்த பிறகு, மக்கள்
அைனத்து ேநாயாளிகைளயும் இேயசுவிடம்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் பிசாசு
பிடித்தவர்கைளயும் அவரிடம் ெகாண்டு வந்தனர். 33

அந்நகரில் உள்ள அைனத்து மக்களும் அந்த வீட்டின்
வாசலுக்கு வந்து கூடினர். 34 அேநகருைடய
பலவிதமான ேநாய்கைளயும் இேயசு
குணப்படுத்தினார். பல பிசாசுகைளயும் இேயசு

துரத்தினார். ஆனால் இேயசு பிசாசுகைளப் ேபச
அனுமதிக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் அவர் யாெரன்று
அைவகள் அறிந்திருந்தன.

நற்ெசய்திையப் ேபாதிப்பதற்கு ஆயத்தம்
(லூ. 4:42-44)

35 மறுநாள் காைலயில் இேயசு மிக முன்னதாகேவ
எழுந்தார். இன்னும் இருட்டாக இருந்தேபாேத
அவர் வீட்ைட விட்டு ெவளிேயறினார். அவர் தனியாக
ஓரிடத்துக்குச் ெசன்று பிரார்த்தைன ெசய்தார். 36

பிறகு சீேமானும் அவனது நண்பர்களும் இேயசுைவத்
ேதடிச் ெசன்றனர். 37 அவைரக் கண்டுபிடித்து,
“மக்கள் யாவரும் உமக்காகேவ
எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள்” என்றனர்.

38 இேயசு, “நாம் ேவறு இடத்துக்குப் ேபாக
ேவண்டும். நாம் சுற்றிலும் உள்ள நகரங்களுக்கும்
ெசல்ல ேவண்டும். அந்த இடங்களில் எல்லாம் நான்
ேபாதைன ெசய்யேவண்டும். அதற்காகத்தான் நான்
வந்ேதன்” என்று பதிலளித்தார். 39 ஆைகயால்
இேயசு கலிேலயா எங்கும் பிரயாணம் பண்ணினார்.
அவர் ெஜப ஆலயங்களில் ேபாதைன ெசய்தார். அவர்
பலவந்தமாகப் பிசாசுகைள, மனிதர்களிடமிருந்து
விரட்டினார்.

ேநாயாளிைய குணமாக்குதல்
(மத். 8:1-4; லூ. 5:12-16)

40 ெதாழுேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன்
இேயசுவிடம் வந்தான். அவன் இேயசுவின் முன்னால்
மண்டியிட்டு, “நீர் விரும்பினால் என்ைனக்
குணப்படுத்தலாம். அதற்குரிய வல்லைம
உமக்குண்டு” என்று ெகஞ்சினான்.

41 அவனுக்காக இேயசு மனமுருகினார்.
ஆைகயால் அவைனத் ெதாட்டு, “நான் உன்ைனக்
குணப்படுத்த விரும்புகிேறன். குணமைடவாயாக!”
என்றார். 42 உடேன ேநாய் அவைன விட்டுவிலகி
அவன் குணமானான்.

43 அவைனப் புறப்பட்டுச் ெசல்லுமாறு இேயசு
கூறினார். ஆனால், அவைன அவர் பலமாக
எச்சரிக்ைகயும் ெசய்தார்: 44 “நான் உனக்காகச்
ெசய்தைத யாரிடமும் ெசால்லாேத. ஆனால் நீயாகப்
ேபாய் ஆலய ஆசாரியனிடம் காட்டு. ேதவனுக்குக்
காணிக்ைக ெசலுத்து. ஏெனன்றால் நீ
குணமைடந்திருக்கிறாய். ேமாேச ஆைணயிட்டபடி
காணிக்ைக ெசலுத்து. இதனால் நீ குணமானைத
மக்கள் அறிந்து ெகாள்வார்கள்,” என்று இேயசு
கூறினார். 45 அந்த மனிதன் அங்கிருந்து ெசன்று
தான் கண்ட எல்லா மக்களிடமும் இேயசு தன்ைனக்
குணப்படுத்தியைதப் பற்றிச் ெசான்னான். எனேவ
இேயசுைவப் பற்றிய ெசய்தி எங்கும் பரவியது.
அதனால் இேயசுவால் ஒரு நகரத்துக்குள்ளும்
ெவளிப்பைடயாக நுைழய முடியவில்ைல. மக்கள்
இல்லாத இடங்களில் இேயசு தங்கி இருந்தார்.
இேயசு எங்கிருந்தாலும் அைனத்து நகரங்களில்
இருந்தும் மக்கள் அவைரத் ேதடி வந்தனர்.
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பக்கவாத வியாதிக்காரன் குணமாகுதல்
(மத். 9:1-8; லூ. 5:17-26)

சில நாட்களுக்குப் பின்னர், இேயசு
கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார். அவர் வீட்டுக்குத்
திரும்பியுள்ளார் என்ற ெசய்தி பரவியது. 2

ஏராளமான ஜனங்கள் இேயசுவின் ேபாதைனையக்
ேகட்கக் கூடினார்கள். அந்த வீடு நிைறந்துவிட்டது.
அங்கு நிற்பதற்கும் இடமில்ைல. வாசலுக்கு
ெவளிேயயும் இடமில்ைல. இேயசு அவர்களுக்குப்
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார். 3 ஒரு
பக்கவாதக்காரைனச் சிலர் இேயசுவிடம் ெகாண்டு
வந்தார்கள். நான்கு ேபர் அவைனத்
தூக்கிக்ெகாண்டு வந்தனர். 4 ஆனால் அவர்களால்
அவைன இேயசுவின் அருகில் ெகாண்டுவர
முடியவில்ைல. ஏெனன்றால் மக்கள் கூட்டம்
அவ்வீட்ைடச் சூழ்ந்திருந்தது. எனேவ அவர்கள்
கூைரமீது ஏறி இேயசு இருந்த இடத்துக்கு ேமல்
கூைரயில் ஒரு திறப்ைப உண்டாக்கினார்கள். பிறகு
பக்கவாதக்காரனின் படுக்ைகைய வீட்டுக்குள்
இறக்கினார்கள். 5 அவர்களது அளவுக்கடந்த
விசுவாசத்ைத இேயசு பார்த்தார். எனேவ
பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து இேயசு,
“இைளஞேன! உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன”
என்றார்.

6 சில ேவதபாரகர்கள் அங்ேக
உட்கார்ந்திருந்தனர். அவர்கள் இேயசு
ெசய்வனவற்ைறப் பார்த்து விட்டு தங்களுக்குள், 7

“ஏன் இந்த மனிதர் இவ்வாறு
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்? இவர் ெசால்வெதல்லாம்
ேதவனுக்கு எதிரானதாகேவ உள்ளேத. ேதவன்
மட்டுேம பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர்” என்று
ெசால்லிக் ெகாண்டனர்.

8 ேவதபாரகர்கள் என்ன
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பைத
உடேன இேயசு அறிந்துெகாண்டார். எனேவ,
இேயசு அவர்களிடம், “ஏன் இப்படி
ேயாசித்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்? 9

பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ‘உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ெசால்வது
எளிதா? ‘எழுந்து உன் படுக்ைகைய எடுத்துக்
ெகாண்டு நட’ என்று ெசால்வது எளிதா? இரண்டில்
எது எளிதாகும்? 10 ஆனால் மனித குமாரனுக்குப்
பூமியிேல பாவங்கைள மன்னிக்கிற அதிகாரம் உண்டு
என்பைத உங்களுக்கு நிரூபிக்கிேறன்” என்று கூறி
பிறகு பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, 11 “நான்
உனக்குச் ெசால்கிேறன். எழுந்திரு, உனது
படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு உன் வீட்டுக்குப்
ேபா” என்றார்.

12 பக்கவாதக்காரன் எழுந்து, அவனது
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு அந்த அைறைய
விட்டு ெவளிேயறினான். அைனத்து மக்களும்
அவைனப் பார்த்தார்கள். அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு
ேதவைனப் புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள், “இதுேபால
ஆச்சரியம் மிக்க ஒன்ைற நாங்கள் இதுவைர
பார்த்ததில்ைல!” என்றனர்.

ேலவி இேயசுைவத் ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13; லூ. 5:27-32)

13 இேயசு மறுபடியும் கடலருேக ெசன்றார்.
ஏராளமான மக்கள் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்து
ெசன்றார்கள். இேயசு அவர்களுக்கு உபேதசித்தார்.
14 கடற்கைரையெயாட்டி நடந்து ெசல்லும்ேபாது
அல்ேபயுவின் குமாரனான ேலவி என்னும் வரி
வசூலிப்பவைனக் கண்டார். ேலவி வரி வசூலிப்பு
அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். அவனிடம்
இேயசு “என்ைனப் பின் ெதாடர்ந்து வா” என்றார்.
உடேன ேலவி எழுந்து அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தான்.

15 அன்று, அதற்குப் பின் இேயசு ேலவியினுைடய
வீட்டில் உணவு உண்டார். அங்ேக வரி வசூல்
ெசய்பவர்களும், பாவிகளும் இேயசுேவாடும் அவரது
சீஷர்கேளாடும் உணவு உண்டனர். இவர்கேளாடு
பலர் இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்து வந்திருந்தனர்.
16 அவர்கேளாடு ேவதபாரகரும் பரிேசயரும்
இருந்தனர். அவர்கள் பாவிகேளாடும், வரி வசூல்
ெசய்பவர்கேளாடும் ேசர்ந்து இேயசு உணவு
உட்ெகாள்வைதக் கண்டனர். அவர்கள் இேயசுவின்
சீஷைர ேநாக்கி, “ஏன் இவர் வரிவசூல்
ெசய்பவர்கேளாடும், பாவிகளுடனும் ேசர்ந்து உணவு
உண்கின்றார்?” என்று ேகட்டனர்.

17 இேயசு இதைனக் ேகட்டார். அவர் அவர்கைள
ேநாக்கி, “சுகமுள்ளவனுக்கு மருத்துவர்
ேதைவயில்ைல. ேநாயாளிக்ேக மருத்துவர் ேதைவ.
நான் நல்லவர்கைள அைழக்க வரவில்ைல,
பாவிகைள அைழக்கேவ வந்ேதன்” என்றார்.

பிற தைலவர்கைளவிட வித்தியாசமானவர்
(மத். 9:14-17; லூ. 5:33-39)

18 ேயாவானின் சீஷர்களும், பரிேசயரின்
சீஷர்களும் உபவாசம் இருந்தனர். சிலர்
இேயசுவிடம் வந்து “ேயாவானுைடய சீஷர்களும்
உபவாசம் இருக்கின்றனர். பரிேசயருைடய
சீஷர்களும் உபவாசம் இருக்கின்றனர்.
உங்களுைடய சீஷர்கள் ஏன் உபவாசம்
இருப்பதில்ைல?” என்று ேகட்டனர்.

19 அதற்கு இேயசு, “ஒரு திருமணத்தில் மணமகன்
தம்முடன் இருக்கும்ேபாது மணமகனின் நண்பர்கள்
துயரப்படமாட்டார்கள். மணமகன் இன்னும் கூடேவ
இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில், அவர்களால் உபவாசம்
இருக்க முடியாது. 20 ஆனால் மணமகன் பிரிந்து
ெசல்லக்கூடிய ஒரு தருணம் வரும். அப்ேபாது
மணமகைனப் பிரிந்த வருத்தத்தில், அவன்
நண்பர்கள் துயரமுடன் இருப்பார்கள். அதற்குப்
பிறகு அவர்கள் உபவாசம் இருப்பார்கள்.

21 “எவெனாருவனும் புதிய துணிேயாடு பைழய
துணிையச் ேசர்த்து ஒட்டுப்ேபாட்டு
ைதக்கமாட்டான். அவன் அவ்வாறு ெசய்தால்
ஒட்டுப்ேபாட்டைவ சுருங்கிவிடும். புதியது பைழயைத
அதிகமாய்க் கிழிக்கும். முன்னைதவிட ேமாசமாகும்.
22 எவெனாருவனும் புதிய திராட்ைச இரசத்ைத
பைழய ேதால் ைபயில் ஊற்றி ைவக்கமாட்டான்.
ஊற்றி ைவத்தால் புதிய இரசம் பைழய ைபையக்
ெகடுத்துவிடும். அேதாடு இரசமும் சிந்திவிடும். புதிய
இரசத்ைதப் புதிய ைபகளிேலதான் மக்கள் ஊற்றி
ைவப்பார்கள்” என்று ெசான்னார்.

மாற்கு 2:22
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யூதர்களின் விமர்சனம்
(மத். 12:1-8; லூ. 6:1-5)

23 ஒரு ஓய்வுநாளில் இேயசு தானிய வயல்கள்
வழிேய நடந்துெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்களும்
அவேராடு ெசன்றார்கள். சீஷர்கள்
தானியக்கதிர்கைளக் ெகாய்து தின்னத்
ெதாடங்கினர். 24 பரிேசயர்கள் இதைனப் பார்த்து
இேயசுவிடம், “உங்கள் சீஷர்கள் ஏன் இவ்வாறு
ெசய்கிறார்கள்? ஓய்வு நாளில் இவ்வாறு
ெசய்யக்கூடாது என்பது யூதர்களின் சட்டமல்லவா?”
என்றனர்.

25 அதற்கு இேயசு, “தனக்கும் தன் சீஷர்களுக்கும்
உணவு ேவண்டிப் பசித்திருந்த ேநரத்தில் 26 தாவீது
என்ன ெசய்தான் என்பைத நீங்கள்
படித்திருக்கிறீர்கள். அபியத்தார் என்னும் தைலைம
ஆசாரியன் காலத்தில் நடந்த விஷயம் அது. தாவீது
ேதவனுைடய வீட்டில் நுைழந்து ேதவனுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட அப்பத்ைத உண்டான். ேமாேசயின்
விதிகேளா ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த அப்பத்ைதப்
புசிக்கலாம் என்று கூறுகின்றன. தாவீது தன்னுடன்
இருந்த மற்றவர்களுக்கும் அப்பத்ைதக்
ெகாடுத்தான்” என்றார்.

27 ேமலும் பரிேசயர்கைளப் பார்த்து இேயசு “ஓய்வு
நாள் என்பது மக்களுக்கு உதவேவ
உண்டாக்கப்பட்டது. ஓய்வுநாளுக்காக மக்கள்
உண்டாக்கப்படவில்ைல. 28 எனேவ மனித
குமாரன்தான் மற்ற நாட்களுக்கும் மட்டுமல்ல, ஓய்வு
நாளுக்கும் எஜமானராக இருக்கிறார்” என்று
ெசான்னார்.

சூம்பின ைக குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 12:9-14; லூ. 6:6-11)

மறுமுைறயும் ெஜப ஆலயத்திற்குள் இேயசு
நுைழந்தார். அங்ேக சூம்பின ைகைய
உைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான். 2 இேயசு

தவறாக ஏேதனும் ெசய்யும் பட்சத்தில் அவைரக்
குற்றம் சாட்டலாம் என்று சில யூதர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ஓய்வு நாளில்
அவைனக் குணமாக்குவாரா என்று பார்க்கக்
காத்திருந்தனர். 3 இேயசு சூம்பிய ைகைய
உைடயவனிடம், “எழுந்து இங்ேக நில்.
அப்ேபாதுதான் உன்ைன எல்லாரும் பார்க்க முடியும்”
என்றார்.

4 பிறகு இேயசு மக்களிடம், “ஓய்வு நாளில் எது
ெசய்வது சரியாக இருக்கும்? நன்ைம ெசய்வதா,
தீைம ெசய்வதா? ஒரு உயிைரக் காப்பாற்றுவது
சரியா? அழிப்பது சரியா?” என்று ேகட்டார். மக்கள்
பதிெலான்றும் ெசால்லவில்ைல.

5 இேயசு மக்கைளப் பார்த்தார். அவருக்ேகா
ேகாபம் வந்தது. அவர்கள் கடின மனம்
உைடயவர்களாய் இருந்ததால் இேயசுவுக்கு
வருத்தம் ஏற்பட்டது. இேயசு அந்த மனிதனிடம்,
“உன் ைகைய நீட்டு” என்றார். அவனும் இேயசுவிடம்
தன் ைகைய நீட்டினான். அது குணமாகியது. 6 பிறகு
பரிேசயர்கள் அந்த இடத்ைத விட்டுப் ேபாய்
ஏேராதியேராடு கூடக் கலந்து இேயசுைவக்
ெகால்வதற்குத் திட்டமிட்டனர்.

இேயசுவின் பின் திரளான கூட்டம்
7 தனது சீஷர்கேளாடு இேயசு ஏரிப்பக்கம்
ெசன்றார். கலிேலயா மக்களில் பலர் அவைரப் பின்
ெதாடர்ந்தனர். 8 பிறகு யூேதயாவில் இருந்தும்,
எருசேலமிலிருந்தும், இதுேமயாவில் இருந்தும்,
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயில் இருந்தும் ஏராளமான
மக்கள் வந்தனர். அத்துடன் தீரு, சீேதான்
பகுதிகளில் இருந்தும் மக்கள் வந்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் இேயசு ெசய்த அற்புதங்கைள
அறிந்திருந்தனர். ஆகேவதான் அவர்கள் வந்தார்கள்.

9 இேயசு பலைரயும் பார்த்தார். அவர் தன்
சீஷர்களிடம் ஒரு சிறிய படகு ெகாண்டுவந்து
அதைன அவருக்குத் தயார் ெசய்யும்படிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார். மக்கள் தம்ைம ெநருக்கித்
தள்ளாதபடிக்கு அப்படகில் ஏறிக்ெகாண்டார். 10

இேயசு ஏற்ெகனேவ பலைரக் குணமாக்கி
இருந்தார். ஆகேவ ஏராளமான ேநாயுற்ற மக்கள்
ெநருக்கிக்ெகாண்டு வந்து அவைரத் ெதாட
முயன்றார்கள். 11 சிலர் அசுத்த ஆவிகளால்
பிடிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆவிகள் இேயசுைவக்
கண்டதும் அவருக்கு முன் குனிந்து, “நீர் தான்
ேதவனுைடய குமாரன்” என்று உரக்கச் சத்தமிட்டன.
12 ஆனால் இேயசு, தாம் யார் என்பைத
மக்களுக்குக் கூறாதிருக்கும்படி அவற்றிற்கு
உறுதியாகக் கட்டைளயிட்டார்.

அப்ேபாஸ்தலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4; லூ. 6:12-16)

13 பிறகு, இேயசு குன்றின்மீது ஏறினார். அவர்
சிலைர தன்னுடன் வருமாறு ெசான்னார். இந்த
மனிதேர அவருக்குத் ேதைவயானவர்களாய்
இருந்தனர். அவர்கள் இேயசுவிடம் ெசன்றனர். 14

அவர்களில் பன்னிரண்டு ேபைர இேயசு
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். அவர்கைள
அப்ேபாஸ்தலர் என்று அைழத்தார். அவர்கள்
தன்னுடன் இருக்க ேவண்டும் என்று இேயசு
விரும்பினார். அவர்கைளப் பல இடங்களுக்கு
அனுப்பி பிரசங்கம் ெசய்யும்படி விரும்பினார். 15

அத்துடன் பிசாசுகைள விரட்டுவதற்கான
அதிகாரத்ைத அவர்கள் ெபற்றிருக்கவும் இேயசு
விரும்பினார். 16 அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த பன்னிரண்டு
ேபரின் ெபயர்களும் பின்வருமாறு:
சீேமான், இேயசு இவனுக்கு ேபதுரு என்று
ெபயரிட்டார்.
17 யாக்ேகாபு, ேயாவான் இவர்கள்
ெசெபேதயுவின் குமாரர்கள்.
(இேயசு இவர்களுக்கு ெபாவெனர்ேகஸ் என்று
ெபயர் ைவத்தார்.
இதற்கு “இடி முழக்கத்தின் மக்கள்” என்று
ெபாருள்)
18 அந்திேரயா,
பிலிப்பு,
பர்த்தேலாேமயு,
மத்ேதயு,
ேதாமா,
அல்ேபயுவின் குமாரனான யாக்ேகாபு,
தேதயு,
கானானியனான சீேமான்,

மாற்கு 2:23
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19 யூதா ஸ்காரிேயாத்.
இந்த யூதாஸ்தான் இேயசுைவ அவரது
பைகவர்களிடம் காட்டிக்ெகாடுத்தவன்.

பிசாசு பிடித்தவர் என பழித்துைரத்தல்
(மத். 12:22-32; லூ. 11:14-23; 12:10)

20 பிறகு, இேயசு வீட்டிற்குச் ெசன்றார். ஆனால்
மறுபடியும் அங்கு மக்கள் கூடினர். இேயசுவும் அவரது
சீஷர்களும் உணவு உட்ெகாள்ள முடியாதபடி மக்கள்
கூடினர். 21 இேயசுவின் குடும்பத்தார்
இவற்ைறப்பற்றி எல்லாம் ேகள்விப்பட்டனர். அவர்
மதிமயங்கியுள்ளார் என்று மக்கள் ெசான்னதால்
அவரது குடும்பத்தார் அவைரப் பிடித்து
ைவத்துக்ெகாள்ள விரும்பினர்.

22 எருசேலமில் இருந்து வந்த ேவதபாரகர்,
“இேயசுவிடம் ெபயல்ெசபூல் (பிசாசு) உள்ளது.
பிசாசுகளின் தைலவனது அதிகாரத்ைத அவர்
பயன்படுத்தி ேபய்கைள விரட்டுகிறார்” என்றனர்.

23 ஆைகயால் இேயசு மக்கைள அைழத்தார்.
அவர்களிடம் அவர் உவைமகள் மூலம் விளக்கிச்
ெசான்னார். “சாத்தாைன சாத்தான் துரத்துவது
எப்படி? என்று ேகட்டார். 24 ஒரு இராஜ்யம்
தனக்குத்தாேன பைகத்துக் ெகாண்டால் அது
எவ்வாறு ெதாடர்ந்திருக்க முடியும்? 25 ஒரு குடும்பம்
தனக்குத்தாேன பைகத்துக் ெகாண்டால் அது
எவ்வாறு அழியாமல் இருக்கும்? 26 இது ேபால்
சாத்தானும் தனக்கு எதிராகத் தாேன பிளவுபட்டு
இருந்தால் அவன் நிைலத்திருக்க முடியாது. அதுேவ
அவன் முடிவு.

27 “ஒருவன் பலவானுைடய வீட்டிற்குள் புகுந்து
ெபாருட்கைளத் திருட விரும்பினால் முதலில் அவன்
அப்பலவாைனக் கட்டிப்ேபாட ேவண்டும். பிறகு,
அவனால் பலவானுைடய வீட்டிலிருந்து அவனது
ெபாருட்கைளத் திருடமுடியும்.

28 “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன், மக்களால் ெசய்யப்படுகிற அத்தைனப்
பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும். அத்துடன் மக்களால்
ேதவனுக்கு எதிராகச் ெசால்லப்படும் பழிகளும்
மன்னிக்கப்படும். 29 ஆனால், பரிசுத்தாவிைய
எவனாவது பழித்து உைரப்பாேனயானால் அவனுக்கு
என்ெறன்ைறக்கும் மன்னிப்ேப இல்ைல. அவன்
குற்றவாளியாகி என்ெறன்ைறக்கும் குற்ற
உணர்வுைடயவனாக இருப்பான்” என்றார்.

30 ேவதபாரகர் இேயசுைவ “அசுத்த ஆவி
பிடித்தவர்” என்று ெசான்னதால், அவர் இவ்வாறு
விளக்கமாகக் கூறினார்.

இேயசுவின் உண்ைம உறவினர்கள்
(மத். 12:46-50; லூ. 8:19-21)

31 பிறகு இேயசுவின் தாயாரும், சேகாதரர்களும்
வந்தனர். அவர்கள் ெவளிேய நின்று ெகாண்டு ஓர்
ஆைள அனுப்பி இேயசுைவ அைழத்தனர். 32

இேயசுைவச் சுற்றிப் பலர் அமர்ந்திருந்தனர்.
அப்ேபாது அவன், “உங்கள் தாயும் சேகாதரர்களும்
ெவளிேய உங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்”
என்றான்.

33 இேயசு அவர்களிடம், “யார் என் தாய்? யார் என்
சேகாதரர்கள்?” என்று ேகட்டார். 34 பிறகு
தன்ைனச் சுற்றி அமர்ந்திருந்தவர்கைள ேநாக்கி,

“இந்த மக்கேள என் தாயாரும், சேகாதரருமாய்
இருக்கிறார்கள். 35 ேதவனின் விருப்பத்துக்ேகற்ப
நடந்துெகாள்கிறவர்கள் எவர்கேளா அவர்கேள
எனக்குச் சேகாதரனும், சேகாதரியும், தாயுமாய்
இருக்கிறார்கள்” என்று கூறினார்.

உழவன்-விைத பற்றிய உவைம
(மத். 13:1-9; லூ. 8:4-8)

இேயசு மறுபடியும் கடற்கைரேயாரத்தில்
ேபாதிக்கத் ெதாடங்கினார். ஏராளமான
மக்கள் இேயசுைவச்

சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ஆைகயால் இேயசு படகில்
ஏறி ஏரிக்குள் ெசன்றார். எல்லா மக்களும்
ஏரிக்கைரயில் நின்றுெகாண்டனர். 2 இேயசு படகில்
இருந்த வண்ணம் மக்களுக்குப் ேபாதிக்கத்
ெதாடங்கினார். அவர் மக்களுக்குப் ேபாதிக்கும்
ெபாருட்டு பல உவைமகைளப் பயன்படுத்தினார்.

3 அவர் ெசான்னார், “ேகளுங்கள், ஓர் உழவன் தன்
விைதைய விைதக்கச் ெசன்றான். 4 உழவன்
விைதத்துக் ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது சில
விைதகள் பாைதயில் விழுந்தன. பறைவகள் வந்து
அவற்ைறத் தின்றுவிட்டுச் ெசன்றன. 5 சில விைதகள்
பாைற ேபான்ற நிலத்தில் விழுந்தன. அதில் ேபாதிய
ஆழமான மண்ணில்ைல. அதனால் அந்த விைதகள்
ேவகமாக முைளத்தன. 6 ஆனால் சூரியன் ஏற
ெவப்பத்தால் அைவ கருகிவிட்டன. அவற்றுக்கு
ஆழமான ேவர் இல்லாததால் பிைழக்கவில்ைல. 7

சில விைதகள் முட்புதர்களில் விழுந்தன.
முட்புதர்கள் வளர்ந்து, விைதகள் முைளத்து
வளராதபடி முடக்கிவிட்டன. எனேவ, விைதகள்
தானியங்கைளத் தரவில்ைல. 8 சில விைதகள் நல்ல
நிலத்தில் விழுந்தன. விைதகள் அவற்றில் நன்றாக
வளர ஆரம்பித்தன. அைவ வளர்ந்து பலன் தர
ஆரம்பித்தது. சில ெசடிகள் முப்பது
தானியங்கைளயும், சில அறுபது தானியங்கைளயும்,
சில நூறு தானியங்கைளயும் தந்தன,”

9 பிறகு இேயசு, “நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கத்தக்கவர்கள் கவனிக்கட்டும்” என்றார்.

உவைமகள் ஏன்-விளக்கம்
(மத். 13:10-17; லூ. 8:9-10)

10 பிறகு இேயசு மக்கைளவிட்டுத் ெதாைலவாகச்
ெசன்றார். பன்னிரண்டு சீஷர்களும் மற்றும் அவைரச்
சுற்றி இருந்தவர்களும் அவர் பயன்படுத்தும்
உவைமகைளப் பற்றிக் ேகட்டார்கள்.

11 இேயசு, “உங்களால் மட்டுேம ேதவனின்
இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய இரகசிய உண்ைமகைள
அறிந்து ெகாள்ளமுடியும். ஆனால் மற்ற மக்களால்
அறிந்துெகாள்ள இயலாது. எனேவ நான்
அவர்களுக்கு உவைமகளின் மூலம் கூறுகிேறன். 12

நான் இதைனச் ெசய்கிேறன். ஏெனன்றால்:
“‘அவர்கள் பார்ப்பார்கள், பார்ப்பார்கள். ஆனால்
உண்ைமயில் ஒருேபாதும் பார்க்க முடியாது.
அவர்கள் ேகட்பார்கள், ேகட்பார்கள். ஆனால்

ஒருேபாதும் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
அவர்கள் பார்த்துப்
புரிந்துெகாண்டிருப்பார்கேளயானால் அவர்கள் மாறி
இருக்கக்கூடும்,
மன்னிக்கப்பட்டிருக்கவும்கூடும்’”

மாற்கு 4:12
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என்றார்.

விைதபற்றிய உவைம-விளக்கம்
(மத். 13:18-23; லூ. 8:11-15)

13 இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “உங்களால் இந்த
உவைமையப் புரிந்துெகாள்ள முடிகிறதா?
முடியாவிடில் மற்ற உவைமகைள நீங்கள் எப்படி
புரிந்துெகாள்ளப் ேபாகிறீர்கள்? 14 இதில் உழவன்
என்பவன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைள மக்களிடம்
நடுபவேன. 15 சில ேநரங்களில் அப்ேபாதைன
வழிப்பாைதயில் விழும். சிலர் ேதவனின்
ேபாதைனகைளக் ேகட்பார்கள். ஆனால் சாத்தான்
வந்து அப்ேபாதைன வளராதபடி எடுத்துச்
ெசன்றுவிடுவான்.

16 “பாைறகளில் விழுந்த விைதகைளப்ேபாலச்
சிலர் காதில் ேபாதைன விழுகின்றன. அவர்கள்
அவற்ைற மகிழ்ச்சிேயாடு ஏற்றுக்ெகாள்வர். 17

ஆனால் அவர்கள் அப்ேபாதைனகள் அவர்களது
வாழ்வில் ஆழமாகச் ெசல்ல
அனுமதிக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் அவற்ைறக்
ெகாஞ்ச காலேம ைவத்திருப்பர். ஆனால் அந்தப்
ேபாதைனைய ஏற்றதால் கஷ்டேமா, பிறர் மூலம்
துன்பேமா வரும்ேபாது அவர்கள் அவற்ைற உடேன
ைகவிட்டு விடுவர்.

18 “இன்னும் சிலேரா, முட்ெசடிகளில் விழுந்த
விைதகைளப்ேபான்று ேபாதைனையக்
ேகட்டுக்ெகாள்கின்றனர். 19 வாழ்க்ைகத்
துன்பங்களும், பண ஆைசகளும் பிற எல்லாவிதமான
காரியங்களின் மீதுள்ள விருப்பங்களும் இவர்களிடம்
ேபாதைனகள் வளராமல் ெசய்துவிடுகின்றன. எனேவ
இவர்கள் வாழ்க்ைகயில் ேபாதைன எந்தவிதமான
பலைனயும் உண்டாக்குவதில்ைல.

20 “மற்றவர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த
விைதகைளப் ேபான்று இருக்கின்றனர். அவர்கள்
ேபாதைனையக் ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாள்கின்றனர்.
அவர்கள் முப்பது மடங்காகவும், சிலர் அறுபது
மடங்காகவும், சிலர் நூறு மடங்காகவும் பலன்
தருகின்றனர்” என்றார்.

இருப்பைதப் பயன்படுத்துதல்
(லூ. 8:16-18)

21 ேமலும் இேயசு, “நீங்கள் விளக்ைக எடுத்து
மரக்காலுக்கு (பாத்திரத்துக்கு) அடியிேலா,
படுக்ைகயின் அடியிேலா மைறத்து ைவப்பீர்களா?
இல்ைல. நீங்கள் விளக்ைக ேமைஜயின் மீேத
ைவப்பீர்கள். 22 மைறக்கப்படுகிற எந்தக் காரியமும்
ெவளிேய வரும். எல்லா இரகசியங்களும்
ெதரிவிக்கப்படும். 23 ேகட்க முடிந்தவர்கள், நான்
ெசால்வைதக் கவனித்துக் ேகளுங்கள். 24 நீங்கள்
ேகட்கிறவற்ைறப் பற்றிக் கவனமாய் சிந்தியுங்கள்.
நீங்கள் எப்படிக் ெகாடுக்கிறீர்கேளா அந்தப்படிேய
ேதவன் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். ஆனால் நீங்கள்
ெகாடுப்பைதக் காட்டிலும் அதிகமாக ேதவன்
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். 25 ஏற்ெகனேவ
உள்ளவன் ேமலும் ெபற்றுக்ெகாள்வான். எவனிடம்
மிகுதியாக இல்ைலேயா அவனிடமிருந்து இருக்கும்
சிறு அளவும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.”

விைத பற்றிய உவைம
26 பிறகு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யமானது
ஒரு மனிதன் நிலத்தில் விைதக்கும் ஒரு விைதையப்
ேபான்றது. 27 விைதயானது வளரத்ெதாடங்கும். அது
இரவும் பகலும் வளரும். அந்த மனிதன்
விழித்திருக்கிறானா அல்லது தூங்குகிறானா என்பது
முக்கியமல்ல. விைத வளர்ந்து ெகாண்ேட இருக்கும்.
விைத எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதும், அந்த
மனிதனுக்குத் ெதரியாது. 28 எவ்வித உதவியும்
இல்லாமல் அந்த நிலம் விைதைய வளர்க்கிறது.
முதலில் விைதயில் இருந்து ெசடி முைளக்கிறது.
பிறகு கதிர், அதன் பிறகு கதிர் முழுதும் தானியங்கள்.
29 தானியம் விைளந்ததும் மனிதன் அவற்ைற
அறுவைட ெசய்கிறான். இது அறுவைடக் காலம்”
என்றார்.

கடுகு விைதயின் உவைம
(மத். 13:31-32, 34-35; லூ. 13:18-19)

30 ேமலும் இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யம்
எத்தைகயது என்று உங்களுக்குப் புரிய ைவக்க நான்
எந்த உவைமையப் பயன்படுத்துேவன்? 31

ேதவனுைடய இராஜ்யம் ஒரு கடுகு விைதையப்
ேபான்றது. கடுகு மிகச் சிறிய விைததான். அைத
நிலத்தில் விைதக்கிறீர்கள். 32 ஆனால் இைத
நீங்கள் விைதத்த பிறகு அது வளர்ந்து, உங்கள்
ேதாட்டத்தில் உள்ள அைனத்துச் ெசடிகைளயும் விட
ெபரியதாகும். அதன் கிைளகள் மிகப் ெபரிதாக
விரியும். காட்டுப் பறைவகள் அதன் கிைளகளில்
கூடுகட்டித் தங்கமுடியும். அத்ேதாடு அைவகைள
ெவயிலில் இருந்தும் பாதுகாக்கும்” என்றார்.

33 மக்களுக்குப் ேபாதிக்கும் ெபாருட்டு இது
ேபான்ற பல உவைமகைளயும் இேயசு
பயன்படுத்தினார். அவர்களுக்குப் புரிகிற வைகயில்
அவர் கற்றுத்தந்தார். 34 இேயசு எப்ெபாழுதும்
உவைமகைள உபேயாகித்து மக்களுக்குப்
ேபாதித்தார். தன் சீஷர்கேளாடு தனியாக
இருக்கும்ேபாது, எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்கு
விவரித்துச் ெசான்னார்.

புயைல அமர்த்துதல்
(மத். 8:23-27; லூ. 8:22-25)

35 அன்று மாைலயில் இேயசு தன் சீஷர்களிடம்,
“என்ேனாடு வாருங்கள். இக்கடைலக் கடந்து
அக்கைரக்குச் ெசல்ேவாம்” என்றார். 36 இேயசுவும்
அவரது சீஷர்களும் அங்ேக மக்கைள விட்டுவிட்டுச்
ெசன்றனர். இேயசு ஏற்ெகனேவ இருந்த படகிேலேய
அவர்கள் ஏறிச் ெசன்றனர். அவர்கேளாடு ேவறு பல
படகுகளும் இருந்தன. 37 ேமாசமான காற்று வீச
ஆரம்பித்தது. அதனால் ெபரும் அைலகள் எழும்பி,
படகின் ெவளிேயயும், உள்ேளயும், தாக்க
ஆரம்பித்தன. படகில் நீர் நிைறயத் ெதாடங்கியது.
38 இேயசு கப்பலின் பின்பகுதியில் தைலயைணயில்
தைல ைவத்துப் படுத்துத் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்தார்.
சீஷர்கள் அவரிடம் ேபாய் அவைர எழுப்பினார்கள்.
அவர்கள், “ேபாதகேர, உங்களுக்கு எங்கைளப்
பற்றிய அக்கைற இல்ைலயா? நாங்கள் மூழ்கும்
நிைலயில் உள்ேளாம்” என்றனர்.

மாற்கு 4:13
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39 இேயசு எழுந்து புயலுக்கும், அைலகளுக்கும்
ஆைணயிட்டார். “இைரயாேத, அைமதியாய் இரு”
என்று இேயசு ஆைணயிட்டார். உடேன புயல்
நின்றது. கடலும் அைமதியானது.

40 இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் ஏன்
பயப்படுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு இன்னும் விசுவாசம்
இல்ைலயா?” என்று ேகட்டார்.

41 சீஷர்கள் ெபரிதும் அஞ்சினர். அவர்கள்
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, “இவர் எத்தைகய
மனிதர்? காற்றும் கடலும் கூட இவருக்குக்
கீழ்ப்படிகிறேத” என்றனர்.

அசுத்த ஆவி துரத்தப்படுதல்
(மத். 8:28-34; லூ. 8:26-39)

இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அக்கடைலக்
கடந்து அக்கைரக்குச் ெசன்றார்கள். அங்கு
கதேரனர் என்ற மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். 2

படகிலிருந்து இேயசு இறங்கியதும் இறந்த மக்கள்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டிருந்த குைககளிலிருந்து ஒரு
மனிதன் ெவளிேய வந்தான். அந்த மனிதைன அசுத்த
ஆவிகள் பிடித்திருந்தன. 3 அவன் எப்ேபாதும்
கல்லைறயிேலேய குடியிருந்தான். அவைன
எவராலும் கட்டிப்ேபாட முடியவில்ைல. 4 பலமுைற
மக்கள் அவனது ைககைளயும் கால்கைளயும்
விலங்குகளாலும், சங்கிலிகளாலும்
கட்டிப்ேபாட்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த மனிதன்
அச்சங்கிலிகைளயும் விலங்குகைளயும் அறுத்து
எறிந்துவிடுவான். அவைனக் கட்டுப்படுத்தும்
பலமுள்ள மனிதன் எவனும் அங்கில்ைல. 5 இரவும்,
பகலும் அவன் கல்லைறக் குைககைளச் சுற்றியும்
மைலப் பகுதிகளிலும் திரிந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவன் கூக்குரலிட்டுக்ெகாண்டும், கற்களால்
தன்ைனக் காயப்படுத்திக்ெகாண்டும் இருந்தான்.

6 ெதாைலவில் இேயசு
வந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவைரப்
பார்த்துவிட்டான் அவன். ஓடி வந்து அவர் முன்னால்
பணிந்து நின்றான். 7 இேயசு அவனிடம், “அசுத்த
ஆவிேய, இந்த மனிதைன விட்டு ெவளிேய ேபா”
என்று ெசான்னார். உடேன அவன் உரத்த குரலில்
“இேயசுேவ! மகா உன்னத ேதவ குமாரேன!
என்னிடம் என்ன விரும்புகிறீர்? என்ைனத் துன்புறுத்த
ேவண்டாம் என்று ேதவனிடம் ஆைணயாய் உம்ைமக்
ெகஞ்சிக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்” என்றான்

9 பிறகு இேயசு அவனிடம், “உன் ெபயர் என்ன?”
என்று ேகட்டார். “என் ெபயர் ேலகிேயான்,
ஏெனன்றால் எனக்குள்ேள பல ஆவிகள் உள்ளன”
என்று அவன் ெசான்னான். 10 அத்ேதாடு
அவனுக்குள்ேள இருந்த ஆவிகள் தங்கைள அந்தப்
பகுதிையவிட்டுத் துரத்தக் கூடாது என்று மீண்டும்,
மீண்டும் ெகஞ்சிக் ேகட்டன.

11 அப்ெபாழுது அந்த மைலயருேக பன்றிகள்
கூட்டமாக ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. 12 அசுத்த
ஆவிகள் இேயசுவிடம், “எங்கைள அந்தப்
பன்றிகளுக்குள்ேள அனுப்பிவிடுங்கள்” எனக்
ேகட்டுக்ெகாண்டன. 13 அவ்வாேற ேபாகும்படி
இேயசு அனுமதி அளித்தார். அசுத்த ஆவிகள் அந்த
மனிதைன விட்டு, விட்டு பன்றிகளுக்குள் புகுந்து
ெகாண்டன. அப்பன்றிக் கூட்டம் ேமட்டிலிருந்து ஓடி
கடலுக்குள் பாய்ந்து கடலில் மூழ்கி இறந்தன. அைவ

ஏறக்குைறய 2,000 எண்ணிக்ைக உைடயதாக
இருக்கும்.

14 பன்றிகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்
அவ்விடத்ைத விட்டு ஓடிவிட்டார்கள். அவர்கள்
பட்டணத்துக்கும், வயல்ெவளிக்கும் ெசன்றார்கள்.
அங்கு சந்தித்த மக்களிடெமல்லாம் இதைனச்
ெசான்னார்கள். மக்களும் என்ன நடந்தது என்பைத
அறிய வந்தனர். 15 அவர்கள் இேயசுவிடம்,
வந்தார்கள். பல அசுத்த ஆவிகளால்
பிடிக்கப்பட்டிருந்தவைனயும், அவர்கள்
பார்த்தார்கள். அவன் ஆைடகள் அணிந்து
அைமதியாய் இேயசுவின் காலடியில்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது மனநிைல
சரியாக இருந்தது. மக்கள் இவற்ைறக் கண்டு
அச்சப்பட்டனர். 16 இேயசு ெசய்தவற்ைறப்
பார்த்திருந்த சிலரும் அங்ேக இருந்தனர். இவர்கள்
மற்றவர்களிடம் அசுத்த ஆவிகளால்
பிடிக்கப்பட்டவனின் ெசயல்கைளயும் இேயசு
அவைனக் குணப்படுத்தியைதயும் கூறினர். அவர்கள்
பன்றிகளுக்கு ஏற்பட்டைதயும் ெசான்னார்கள். 17

பிறகு அந்த மக்கள், இேயசுவிடம்
அவ்விடத்ைதவிட்டுப் புறப்பட்டுச் ெசல்லும்படி
ேவண்டினர்.

18 படகின் மூலம் அவ்விடத்ைத விட்டுச் ெசல்ல
இேயசு தயாரானார். பிசாசுகளிடமிருந்து
விடுவிக்கப்பட்ட அந்த மனிதன் தன்ைனயும்
இேயசுேவாடு வர அனுமதிக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 19 ஆனால் இேயசு
அவனுக்கு அனுமதி ெகாடுக்கவில்ைல. அவனிடம்
இேயசு, “நீ வீட்டுக்குப் ேபா. உன் குடும்பத்தாைரயும்,
நண்பர்கைளயும் ெசன்று பார்த்து உனக்காகக்
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைற எல்லாம் அவர்களிடம் கூறு.
அவர் உனக்குக் கருைண ெசய்தார் என்றும் கூறு”
என்றார்.

20 எனேவ அவன் அவ்விடத்ைத விட்டுப் ேபாய்
ெதக்கப்ேபாலி பகுதி மக்களிடம் தனக்கு இேயசு
ெசய்தைதக் கூற ஆரம்பித்தான். மக்கள் அவற்ைறக்
ேகட்டு வியப்பு அைடந்தனர்.

உயிரைடதலும், ேநாயாளி குணமாகுதலும்
(மத். 9:18-26; லூ. 8:40-56)

21 படகிேலறி இேயசு கடலின் அக்கைரக்குத்
திரும்பிச் ெசன்றார். அக்கைரயில் ஏராளமான
மக்கள் கடற்கைரயிலிருக்கும்ேபாது இேயசுைவச்
சுற்றிக் கூடினர். 22 அப்ெபாழுது, ெஜப ஆலயத்
தைலவர்களுள் ஒருவன் அங்கு வந்தான். அவன்
ெபயர் யவீரு. அவன் இேயசுைவப் பார்த்ததும்
அவைரப் பணிவுடன் குனிந்து வணங்கினான். 23

அவன் இேயசுைவ ேமலும், ேமலும் பணிந்தான்.
அவன் “என்னுைடய சின்ன குமாரத்தி
ெசத்துக்ெகாண்டிருக்கிறாள். தயவுெசய்து அங்கு
வந்து அவள் மீது உங்கள் ைககைள ைவக்க
ேவண்டும். அதனால் அவள் குணம் ெபற்று வாழ்வாள்”
என்றான்.

24 ஆைகயால் இேயசு அவனுடன் ெசன்றார்.
ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்தனர்.
அவர்கள் அவைர ெநருக்கிக்ெகாண்டு ெசன்றனர்.

25 அம்மக்களின் நடுவில் ஒரு ெபண்ணும்
இருந்தாள். அவள் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக

மாற்கு 5:25
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இரத்தப்ேபாக்கால் அவதிப்பட்டு வந்தாள். 26 அவள்
மிகவும் துன்பப்பட்டு விட்டாள். ஏராளமான
மருத்துவர்கள் அவளுக்கு உதவ முயற்சி ெசய்தனர்.
அவளிடமிருந்த ெசல்வெமல்லாம் ெசலவழிந்தது.
ஆனால் குணமாகவில்ைல. அவள் ேமலும் ேநாயால்
துன்பப்பட்டாள்.

27 அவள் இேயசுைவப்பற்றி
ேகள்விப்பட்டிருந்தாள். ஆைகயால் அவள்
இேயசுவிடம் கூட்டத்திற்குள் வந்தாள். அவள்
இேயசுவின் ேமலாைடையத் ெதாட்டாள். 28

அவேளா, “நான் அவரது ஆைடையத் ெதாட்டாேல
ேபாதும். நான் குணமாகிவிடுேவன்” என்று
நம்பினாள். 29 அவள் இேயசுவின் ேமலாைடையத்
ெதாட்டதும் அவளது இரத்தப் ேபாக்கு நின்றது.
தான் ேநாயிலிருந்து குணமாகிவிட்டைத அவள்
சரீரத்தில் உணர்ந்தாள். 30 இேயசுவும்
தன்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத
அறிந்தார். எனேவ, அவர் நின்று சுற்றிலும் பார்த்தார்.
பிறகு அவர், “என் ஆைடையத் ெதாட்டது யார்?”
என்று ேகட்டார்.

31 இதைனக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் “ேபாதகேர,
ஏராளமான மக்கள் உங்கைள ெநருக்கிக்ெகாண்டு
வருகிறார்கள். ‘யார் என்ைனத் ெதாட்டது’ என்று
ேகட்கிறீேர” என்றனர்.

32 ஆனால் இேயசுேவா தன்ைனத்
ெதாட்டவருக்காகத் ெதாடர்ந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். 33 அந்தப் ெபண்ணும்
தான் முழுைமயாகக் குணம் ெபற்றைத உணர்ந்தாள்.
எனேவ அவள் இேயசுவின் முன்வந்து அவைரப்
பணிந்தாள். அவள் பயத்தால் நடுங்கினாள். அவள்
தன் கைத முழுவைதயும் இேயசுவிடம் கூறினாள். 34

இேயசு அவளிடம், “அன்பான ெபண்ேண! உன்
விசுவாசத்தினால் நீ சுகமானாய். சமாதானமாகச்
ெசல். இனி ேமல் உனக்கு ஒரு துன்பமும் இல்ைல”
என்றார்.

35 இவ்வாறு இேயசு அங்ேக
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது யவீருவின் வீட்டிலிருந்து
சிலர் வந்தனர். அவர்கள் யவீருவிடம், “ஐயா, உங்கள்
குமாரத்தி இறந்துேபானாள். எனேவ, இனிேமல்
இந்தப் ேபாதகருக்கு (இேயசுவுக்கு) எந்தத்
ெதாந்தரவும் ெகாடுக்க ேவண்டாம்” என்றனர்.

36 அந்த மக்கள் ெசான்னைதப்பற்றி இேயசு
கவைலப்படவில்ைல. அந்த ெஜப
ஆலயத்தைலவரிடம் இேயசு, “பயப்பட ேவண்டாம்.
விசுவாசத்துடன் இரு” என்று கூறினார்.

37 மற்ற அைனவைரயும் விட்டு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
யாக்ேகாபுவின் சேகாதரனான ேயாவான்
ஆகிேயாைர மட்டும் தன்னுடன் வர இேயசு
அனுமதித்தார். 38 இேயசு இம்மூன்று சீஷர்கேளாடு
மட்டும் யவீருவின் வீட்டுக்குச் ெசன்றார். அங்கு
நிைறயப்ேபர் கதறி அழுதுெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டார். அந்த இடம் ஒேர குழப்பமாய் இருந்தது.
39 இேயசு அவ்வீட்டுக்குள் நுைழந்து அவர்களிடம்,
“ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு அழுது சத்தமிடுகிறீர்கள்?
இக்குழந்ைத சாகவில்ைல. இது தூங்கிக்
ெகாண்டுள்ளது” என்றார். 40 இைதக்ேகட்ட மக்கள்
இேயசுைவப் பார்த்து சிரித்தார்கள்.
இேயசு அம்மக்கைள வீட்ைட விட்டு
ெவளிேயறுமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார். பின்னர் அவர்
அக்குழந்ைத கிடத்தப்பட்டிருந்த அைறக்குள்

ெசன்றார். அவர் தன்ேனாடு அக்குழந்ைதயின் தாய்,
தந்ைத, மூன்று சீஷர்கள் ஆகிேயாைர மட்டும்
அனுமதித்தார். 41 அவர் அந்தக் குழந்ைதயின்
ைகையப்பிடித்துக்ெகாண்டு, “ தலீத்தாகூமி! ” என்று
ெசான்னார். (அதற்கு, “சிறுமிேய, நான் ெசால்கிேறன்
நீ எழுந்திரு” என்று ெபாருள்.) 42 அச்சிறு ெபண்ணும்
உடேன எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள். அவளுக்கு
அப்ேபாது பன்னிரண்டு வயது. அப்ெபண்ணின் தாயும்,
தந்ைதயும், சீஷர்களும் வியப்பைடந்தனர். 43 இேயசு
அப்ெபண்ணின் ெபற்ேறாரிடம் இைதப்பற்றி
யாரிடமும் எதுவும் கூற ேவண்டாம் என்று
கண்டிப்பாகக் கூறினார். பிறகு அப்ெபண்ணுக்கு
உண்ண உணவு அளிக்குமாறு ெசான்னார்.

தன் ெசாந்த ஊரில் இேயசு
(மத். 13:53-58; லூ. 4:16-30)

அவ்விடத்ைதவிட்டு இேயசு தன் ெசாந்த
ஊருக்குக் கிளம்பினார். அவரது சீஷர்கள்
அவைரப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். 2

ஓய்வு நாளானேபாது ெஜப ஆலயத்தில் இேயசு
உபேதசம் ெசய்ய ஆரம்பித்தார். நிைறய மக்கள்
அதைனக் ேகட்டு வியப்புற்றனர். அவர்கள் “இந்த
மனிதர் இந்த உபேதசங்கைள எங்ேக இருந்து
ெபற்றார்? இந்த அறிைவ எப்படிப் ெபற்றார்?
இவருக்கு இதைன யார் ெகாடுத்தது?
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் அதிகாரத்ைத எங்கிருந்து
ெபற்றார்? 3 இவர் ஒரு தச்சன் மட்டும்தாேன.
இவருைடய தாய் மரியாள் அல்லவா! இவர்
யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான் ஆகிேயாரின்
சேகாதரர் அல்லவா. இவரது சேகாதரிகள் நம்முடன்
தாேன இருக்கிறார்கள்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருந்தனர்.

4 இேயசு மக்கைளப் பார்த்து, “ஒரு
தீர்க்கதரிசிைய மற்ற மக்கேள மரியாைத ெசய்வர்.
ஆனால் அவர் ெசாந்த ஊரில் ெசாந்த மக்களிடம்
ெசாந்த வீட்டில் மரியாைத ெபறுவதில்ைல” என்றார்.
5 இேயசு அந்த ஊரில் அதிக அளவில்
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய இயலவில்ைல. அவர்
ேநாயுற்ற சிலரின் ேமல் தன் ைகைய ைவத்து
குணமாக்கும் சில ெசயல்கைள மட்டுேம ெசய்தார். 6

அங்குள்ள மக்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாதது பற்றி
இேயசு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். பிறகு இேயசு
அந்தப் பகுதியில் உள்ள மற்ற கிராமங்களுக்கும்
ேபாய் உபேதசம் ெசய்தார்.

சீஷர்கள் அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:1, 5-15; லூ. 9:1-6)

7 அவர் தனது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் ஒன்றாக
அைழத்தார். அவர்கைள இரண்டிரண்டு ேபராக
ெவளிேய அனுப்பினார். அசுத்த ஆவிகளின் ேமல்
அவர்களுக்கு அதிகாரத்ைதக் ெகாடுத்தார். 8 அவர்
தன் சீஷர்களிடம், “உங்கள் பயணத்துக்கு எதுவும்
எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டாம். நடந்து ெசல்ல
வசதியாக ஒரு ைகத்தடிைய மட்டும் எடுத்துச்
ெசல்லுங்கள். உணைவேயா, ைபையேயா,
கச்ைசகளில் பணத்ைதேயா எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டாம். 9 ெசருப்ைப அணிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
ஆைட மட்டும் அணிந்து ெகாள்ளுங்கள். 10 நீங்கள்
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ஒரு வீட்டுக்குள் நுைழந்ததும், அந்த ஊைர விட்டு
நீங்கும்வைர அங்ேகேய தங்கி இருங்கள். 11 எந்த
ஊராவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தாேலா
அல்லது உங்கள் உபேதசங்கைளக் ேகட்க
மறுத்தாேலா அந்த ஊைரவிட்டு விலகுங்கள். உங்கள்
கால்களில் படிந்துள்ள தூசிையயும் அங்ேகேய
உதறிவிட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும்” என்றார்.

12 சீஷர்கள் அந்த இடத்ைத விட்டு விலகிப் பல
இடங்களுக்கும் ெசன்றனர். அவர்கள் மக்களிடம்
உபேதசம் ெசய்தனர். தங்கள் மனைதயும்,
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக்ெகாள்ளுமாறு
ேபாதித்தனர். 13 அவர்கள் பல பிசாசுகைள
மக்களிடமிருந்து விரட்டினர். அவர்கள் ேநாயுற்ற
மனிதர்களுக்கு ஒலிவ எண்ெணையத் தடவிக்
குணப்படுத்தினர்.

ஏேராதுவின் தவறான கணிப்பு
(மத். 14:1-12; லூ. 9:7-9)

14 இேயசு பிரபலமானபடியால் ஏேராது மன்னன்
இேயசுைவப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்டான். சில மக்கள்,
“இேயசுதான் ேயாவான் ஸ்நானகன். அவன்
மரணத்தில் இருந்து எழுந்திருக்கிறான்.
அதனால்தான் அவரால் இது ேபான்ற
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய முடிகிறது” என்றனர்.

15 இன்னும் சிலர், “இவர்தான் எலியா” என்றனர்.
ேமலும் சிலேரா, “இேயசு ஒரு தீர்க்கதரிசி. இதற்கு
முன்னால் வாழ்ந்த பல தீர்க்கதரிசிகைளப்ேபான்று
இவரும் ஒருவர்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

16 இேயசுைவப் பற்றிய இது ேபான்ற பல
ெசய்திகைள ஏேராது அறிந்து ெகாண்டான். அவன்,
“நான் ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிக்
ெகான்றுவிட்ேடன். இப்ேபாது ேயாவான் மரணத்தில்
இருந்து எழுந்துவிட்டான்” என்று ெசான்னான்.

ேயாவான் ஸ்நானகனின் மரணம்
17 ஏேராது தன் வீரர்களுக்கு ேயாவாைனக் ைகது
ெசய்யுமாறு ஆைணயிட்டான். அவைனச் சிைறயில்
அைடத்தான். தன் மைனவிையச்
சந்ேதாஷப்படுத்துவதற்காகேவ அவன் இவ்வாறு
ெசய்தான். அவள் ெபயேர ஏேராதியாள். இவள்
முதலில் ஏேராதுவின் சேகாதரனான பிலிப்புவின்
மைனவியாக இருந்தாள். ஆனால் அவைளப் பின்னர்
ஏேராது மணந்துெகாண்டான். 18 ஏேராதிடம்
இவ்வாறு சேகாதரனின் மைனவிைய
மணந்துெகாள்வது சரியன்று என ேயாவான் எடுத்துக்
கூறினான். 19 எனேவ ஏேராதியாள் ேயாவாைன
ெவறுத்தாள். அவள் அவைனக் ெகால்ல
விரும்பினாள். ஆனால் அவளால் ேயாவாைனக்
ெகான்றுவிடுமாறு ஏேராதுைவத் தூண்டிவிட
முடியவில்ைல 20 ேயாவாைன ெகால்ல ஏேராது
பயந்தான். ேயாவான் ஒரு நல்ல பரிசுத்தமான
மனிதன் என்று மக்கள் நம்புவைத அவன்
அறிந்திருந்தான். ஆைகயால் ஏேராது ேயாவாைனக்
காப்பாற்றி வந்தான். ேயாவானின் ேபாதகத்ைதக்
ேகட்பதில் ஏேராது ெபருமகிழ்ச்சி அைடந்தான்.
ஆனால் அவனது ேபாதகம் ஏேராைத உறுத்தியது.

21 பிறகு ேயாவாைனக் ெகால்வதற்குப்
ெபாருத்தமான வாய்ப்பு ஒன்று ஏேராதியாளுக்குக்

கிைடத்தது. இது ஏேராதின் பிறந்த நாளன்று
நிகழ்ந்தது. தன் பிறந்த நாளன்று ஏேராது மிக
முக்கியமான அரசு அதிகாரிகளுக்கும், மிக
முக்கியமான இராணுவ அதிகாரிகளுக்கும்,
கலிேலயாவின் ெபரிய மனிதருக்கும் விருந்து
ெகாடுத்தான். 22 ஏேராதியாளின் குமாரத்தி அந்த
விருந்திற்கு வந்து நடனமாடினாள். அவள்
ஆடும்ேபாது, ஏேராதும் அவைனச் சார்ந்தவர்களும்
மகிழ்ச்சிேயாடு உண்டனர்.
ஆைகயால் ஏேராது மன்னன் அவளிடம், “நீ
விரும்பும் எைதயும் உனக்குத் தருேவன்” என்று உறுதி
கூறினான். 23 “நீ எைதக் ேகட்டாலும் தருேவன்,
எனது இராஜ்யத்தில் பாதிையக் ேகட்டாலும்
தருேவன்” என்று சத்தியம் ெசய்தான்.

24 அந்தப் ெபண் தன் தாயிடம் ெசன்று, “நான்
ஏேராது மன்னனிடம் எனக்கு என்ன ேவண்டும் என்று
ேகட்பது?” எனக் ேகட்டாள். அவளது தாேயா,
“ேயாவான் ஸ்நானகனின் தைலையக் ேகள்” என
பதிலளித்தாள்.

25 உடேன விைரவாக அவள் மன்னனிடம் திரும்பி
வந்தாள். அவள் மன்னனிடம், “ேயாவான்
ஸ்நானகனின் தைலைய எனக்குத் தாருங்கள்.
உடேன எனக்கு அதைனத் தட்டில் ைவத்துத் தர
ேவண்டும்” என்று ேகட்டாள்.

26 ஏேராது மன்னன் இைதக்ேகட்டு
வருத்தப்பட்டான். ஆனால் அவள் விரும்பும் எைதயும்
தந்துவிடுவதாக ஏற்ெகனேவ அவளிடம் ஆைணயிட்டு
சத்தியம் ெசய்துவிட்டான். மன்னேனாடு
உணவருந்திக் ெகாண்டிருந்த ெபரிய மனிதர்களும்
அவனது ஆைணைய அறிந்திருந்தனர். ஆைகயால்
அவனால் அப்ெபண்ணின் ேவண்டுேகாைள
மறுக்கமுடியவில்ைல. 27 உடேன ேயாவானின்
தைலைய ெவட்டிக் ெகாண்டு வருமாறு ஒரு வீரனிடம்
மன்னன் கட்டைளயிட்டான். ஆைகயால் அந்த வீரன்
ேபாய் சிைறக்குள் இருந்த ேயாவானின் தைலைய
ெவட்டினான். 28 பிறகு ேயாவானின் தைலைய ஒரு
தட்டில் ைவத்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். அவன்
அந்தத் தைலைய அப்ெபண்ணிடம் ெகாடுத்தான்.
அப்ெபண் அதைனத் தன் தாயிடம் ெகாடுத்தாள். 29

அங்கு நடந்தைதப்பற்றி ேயாவானின் சீஷர்கள்
அறிந்துெகாண்டு, வந்து ேயாவானின் சரீரத்ைதப்
ெபற்றுச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன ஒரு
கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்தனர்.

5,000 த்திற்கும் ேமற்பட்ட மக்களுக்கு உணவு
(மத். 14:13-21; லூ. 9:10-17; ேயா. 6:1-14)

30 இேயசுவால் உபேதசம் ெசய்ய அனுப்பப்பட்ட
அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள்
இேயசுைவச் சுற்றிக் கூடித் தாம் அைனவரும்
ெசய்தவற்ைறயும் கற்பித்தவற்ைறயும் அவரிடம்
ெசான்னார்கள். 31 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்
மக்கள் ெநருக்கடி மிக்க இடத்தில் இருந்தனர்.
அம்மக்கள் அளவில் மிக அதிகமாக இருந்தனர்.
இேயசுவுக்கும், அவரது சீஷர்களுக்கும் உணவு
உட்ெகாள்ளக்கூட ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது.
இேயசு தன் சீஷர்களிடம் “என்ேனாடு வாருங்கள்.
நாம் அைமதியான தனி இடத்துக்குப் ேபாேவாம்.
அங்கு நாம் ஓய்வு எடுக்கலாம்” என்றார்.

32 எனேவ, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
தனியாகச் ெசன்றனர். மக்கேள இல்லாத

மாற்கு 6:32
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இடத்துக்கு அவர்கள் படகில் ெசன்றனர். 33 ஆனால்
அவர்கள் ெசல்வைத நிைறய மக்கள் கண்டனர்.
அந்த மக்களுக்கு அவர் இேயசு என்று ெதரிந்தது.
எனேவ இேயசு ெசல்லுகிற இடத்துக்கு எல்லா
நகர்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள் அங்ேக
ஓடினர். இேயசு ேபாய்ச் ேசர்வதற்கு முன்னேர
அவர்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவிட்டனர். 34 இேயசு
அங்ேக ேபாய்ச் ேசர்ந்ததும் தனக்காக ஏராளமான
மக்கள் காத்திருப்பைத அறிந்தார். அவர்
அவர்களுக்காக மனம் உருகினார். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத மந்ைதையப்ேபான்று
கவனிக்க ஆளில்லாமல் இருந்தனர். எனேவ
அவர்களுக்கு இேயசு நிைறய உபேதசம் ெசய்தார்.

35 அன்று அதிக ேநரமாயிற்று. எனேவ,
இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள்,
“இங்கு எந்த மக்களும் வாழவில்ைல, மற்றும் ெவகு
ேநரமாகிவிட்டது. 36 எனேவ மக்கைள
அனுப்பிவிடும். அவர்களும் சுற்றி இருக்கிற
பண்ைணகளுக்கும், நகர்களுக்கும் ெசன்று
ேதைவயான உணவுப் ெபாருள்கைள அவர்களாகேவ
வாங்கிக் ெகாள்வார்கள்” என்றனர்.

37 ஆனால் இேயசுேவா, “அவர்களுக்கு உண்ண
நீங்கள் ஏதாவது ெகாடுங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கேளா இேயசுவிடம், “இவர்கள் அைனவரும்
உண்ணுகிற அளவுக்கு நம்மால் அப்பத்ைத வாங்கத்
ேதைவயான பணத்துக்கு நாம் அைனவரும் ஒரு
மாதக் காலத்துக்கு உைழத்துப் பணம் சம்பாதிக்க
ேவண்டும்” என்றனர்.

38 இேயசு, தன் சீஷர்களிடம், “உங்களிடம்
எத்தைன அப்பங்கள் உள்ளன. ேபாய்ப் பாருங்கள்”
என்றார்.
சீஷர்கள் தங்களிடம் உள்ள அப்பங்கைள எண்ணிப்
பார்த்துவிட்டு இேயசுவிடம் வந்து, “நம்மிடம் ஐந்து
அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உள்ளன”,
என்றார்கள்.

39 பிறகு இேயசு சீஷர்களிடம், “புல்லின் ேமல்
மக்கள் சிறு, சிறு குழுக்களாக உட்காரும்படி
ெசால்லுங்கள்” என்றார். 40 ஆகேவ எல்லா
மக்களும் குழுக்களாக அமர்ந்தனர். ஒவ்ெவாரு
குழுவிலும் 50 அல்லது 100 ேபர் இருந்தனர்.

41 இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு
மீன்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டார். அவர்
வானத்ைத ஏறிட்டுப் பார்த்தார். அந்த
அப்பங்களுக்காக ேதவனுக்கு நன்றி ெசான்னார்.
பின்னர் இேயசு அப்பங்கைள பங்கு ைவத்துத் தன்
சீஷர்களிடம் ெகாடுத்தார். அவற்ைற மக்களுக்குக்
ெகாடுக்குமாறு ெசான்னார். மீைனயும் அவ்வாேற
பங்கிட்டு எடுத்துக் ெகாடுத்தார்.

42 எல்லா மக்களும் திருப்தியாக உண்டனர். 43

மக்கள் உண்டு முடித்ததும் எஞ்சியுள்ளவற்ைறச்
சீஷர்கள் பன்னிரண்டு கூைடகள் நிைறய
ேசகரித்தனர். 44 ஏறக்குைறய ஐயாயிரம் ஆண்கள்
அன்று உணவு உண்டனர்.

இேயசு கடலின் ேமல் நடத்தல்
(மத். 14:22-33; ேயா. 6:16-21)

45 பிறகு இேயசு சீஷர்களிடம் படகில் ஏறுமாறு
ெசான்னார். கடலின் அக்கைரயில் உள்ள
ெபத்சாயிதாவுக்குப் ேபாகும்படிக் கூறினார். தான்

பிறகு வருவதாக இேயசு கூறியனுப்பினார். இேயசு
அங்ேக இருந்து அந்த மக்கைளத் தம் வீடுகளுக்குச்
ெசல்லுமாறு ெசான்னார். 46 அந்த மக்கைள இேயசு
வழியனுப்பிய பின்பு பிரார்த்தைன ெசய்வதற்காக
மைலக்குச் ெசன்றார்.

47 அன்று இரவு, அந்தப் படகு கடலின் நடுவிேலேய
இருந்தது. இேயசுேவா தனிேய கைரயிேலேய
இருந்தார். 48 கடலில் ெவகு தூ ரம் படகு
ேபாய்விட்டைதக் கவனித்தார். அவரது சீஷர்கள்
மிகவும் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுவைதயும்
அறிந்தார். காற்றானது அவர்களுக்கு எதிராக
அடித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அதிகாைலயில், மூன்று
மணிக்கும் ஆறு மணிக்கும் இைடப்பட்ட ேநரத்தில்
அவர் தண்ணீரின் ேமல் நடந்து ெநருங்கினார்.
அவர்கைளக் கடந்து ேபாகிறவர்ேபால்
காணப்பட்டார். 49 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவர்
தண்ணீரின் ேமல் நடந்து
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள்
அவைர ஒரு ஆவி என்று நிைனத்தனர். அவர்கள்
அச்சத்ேதாடு கூச்சலிட்டனர். 50 எல்லாரும்
இேயசுைவப் பார்த்து பயந்தனர். ஆனால்
இேயசுேவா அவர்களிடம், “கவைலப்படாதீர்கள்,
நான் தான் பயப்படாதிருங்கள்” என்று ேதற்றினார்.
51 பிறகு அவர் சீஷர்கள் இருந்த படகினுள்
ஏறிக்ெகாண்டார். காற்று அைமதியாயிற்று சீஷர்கள்
ெபரிதும் பிரமித்தார்கள். 52 அவர்கள் இேயசு ஐந்து
அப்பங்களில் இருந்து மிகுதியான அப்பங்கைள
உருவாக்கியைதப் பார்த்தார்கள். ஆனால்
அதனுைடய ெபாருைள அவர்களால்
அறிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல. அைத
அறிந்துெகாள்ளும் சக்தியும் அவர்களுக்கு இல்ைல.

அேநக ேநாயாளிகைள இேயசு குணமாக்குதல்
(மத். 14:34-36)

53 இேயசுவின் சீஷர்கள் அக்கடைலக் கடந்தனர்.
அவர்கள் ெகெனசேரத்தின் கைரக்கு வந்தனர்.
அங்ேக படைகக் கட்டி ைவத்தனர். 54 அவர்கள்
படைக விட்டு இறங்கியேபாது மக்கள் இேயசுைவப்
பார்த்தனர். அவர் யாெரன்று அவர்கள்
அறிந்துெகாண்டனர். 55 அம்மக்கள் ஓடிப்ேபாய்
அப்பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடம் இேயசு இங்ேக
இருக்கிறார் என்பைத அறிவித்தார்கள். இேயசு
ேபாகிற எல்லா இடங்களிலும் மக்கள்
ேநாயாளிகைளப் படுக்ைகேயாடு எடுத்து வந்தனர்.
56 அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள ஊர்களுக்கும்
நகரங்களுக்கும் பண்ைணகளுக்கும் இேயசு
ெசன்றார். இேயசு எங்ேக ெசன்றாலும் அங்குள்ள
மக்கள் ேநாயாளிகைள அவரிடம் எடுத்து வந்தனர்.
அவர்கள் இேயசுவிடம் அவரது ஆைட
நுனிையயாவது ெதாடுவதற்கு அனுமதி ேகட்டனர்.
அவைரத் ெதாட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
குணமைடந்தனர்.

பிரமாணங்களும் மனிதரின் விதிமுைறகளும்
(மத். 15:1-20)

எருசேலமிலிருந்து சில பரிேசயர்களும், சில
ேவதபாரகர்களும் வந்தனர். அவர்கள்
இேயசுைவச் சுற்றிக் கூடினர். 2 இேயசுவின்

சீஷர்களில் சிலர் சுத்தமற்ற ைககளால் உணவு
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உண்பைத அவர்கள் கவனித்தார்கள். (சுத்தமற்ற ைக
என்றால் பரிேசயர்கள் முைறப்படி அவர்கள் தம்
ைககைளக் கழுவாமல் இருந்தனர்) 3

பரிேசயர்களும், யூதர்களைனவரும் இத்தகு
சிறப்பான முைறயில் தம் ைககைளக் கழுவுவதற்கு
முன்னால் உணவு உண்பதில்ைல. அவர்கள் இதைன
அவர்களின் முன்ேனார் ெசான்னபடி ெதாடர்ந்து
ெசய்து வருகின்றனர். 4 யூதர்கள் சந்ைதயில்
ஏதாவது வாங்கும்ேபாது, அதைனத் தனியான
முைறயில் கழுவிச் சுத்தப்படுத்தும் முன் அவர்கள்
அைத உண்பதில்ைல. இைதப்ேபான்று அவர்கள் பல
விதிகைளத் தங்கள் முன்ேனாரிடமிருந்து ெபற்றுக்
கைடப்பிடித்தனர். கிண்ணங்கள், குடங்கள்,
ெவண்கலப் பாத்திரங்கள் ேபான்றவற்ைறக் கழுவுவது
ஆகியவற்ைறக் கைடப்பிடித்தனர்.

5 பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும்
இேயசுவிடம், “உம்முைடய சீஷர்கள் நமக்கு முன்பு
வாழ்ந்த முன்ேனார்களின் விதிமுைறகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவில்ைலேய? உம்முைடய சீஷர்கள்
சுத்தமற்ற ைககளால் தம் உணைவ உண்டு
வருகிறார்கள். ஏன் இவ்வாறு ெசய்கிறார்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.

6 இேயசு அவர்களிடம் “நீங்கள் எல்லாரும்
ேபாலித்தனமானவர்கள். உங்கைளப் பற்றி ஏசாயா
சரியாகேவ எழுதியிருக்கிறான். அவன்
எழுதியிருப்பது:
“‘இந்த மக்கள் என்ைன மதிப்பதாய்ச்
ெசால்கிறார்கள்,
ஆனால் உண்ைமயில் அவர்கள் தம் வாழ்வில்

எனக்கு முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கவில்ைல.
7 அவர்களின் வழிபாடு ஒரு பயனுமற்றது.
அவர்கள் உபேதசிக்கும் விதிமுைறகள் எல்லாம்

மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டைவ.’
8 நீங்கள் ேதவனின் கட்டைளகைளப் பின்பற்றுவைத
நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள்
மனிதனின் ேபாதைனகைளக் கைடப்பிடித்து
வருகிறீர்கள்” என்றார்.

9 ேமலும் இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
சமர்த்தராக இருப்பதாக
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
ெசாந்த ேபாதைனைய பின்பற்றுவதற்காக ேதவனின்
கட்டைளகைளப் புறக்கணித்து விட்டீர்கள். 10

‘உங்கள் தாய்க்கும் தந்ைதக்கும் மதிப்பு ெகாடுங்கள்’
என்று ேமாேச ெசால்லி இருக்கிறான். ேமலும் அவன்
‘எவன் ஒருவன் தன் தந்ைதயிடேமா அல்லது
தாயிடேமா ெகட்டவற்ைறப் ேபசுகிறாேனா அவன்
ெகாைல ெசய்யப்படத்தக்கவன்’ என்று கூறி
இருக்கிறான். 11 ஒருவன் தன் தந்ைதையேயா
தாையேயா ேநாக்கி ‘நான் உங்களுக்கு
உதவக்கூடியவற்ைறச் ெசய்ய முடியும். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். நான் அதைனத்
ேதவனுக்குத் தருேவன்’ என்று ெசால்ல நீங்கள்
கற்றுத் தருகிறீர்கள். 12 அவன் தன் தந்ைதக்ேகா
தாய்க்ேகா எதுவும் ெசய்யத் ேதைவயில்ைல என்று
கற்பிக்கிறீர்கள். 13 ஆைகயால் ேதவன்
ெசான்னவற்ைறச் ெசய்வது அவ்வளவு
முக்கியமில்ைல என்று ெசால்லித்தருகிறீர்கள்.
நீங்கள் ெசால்பவற்ைற மக்கள் ெசய்தால் ேபாதும்
என்று நிைனக்கிறீர்கள். நீங்கள் இது ேபான்று பல
ெசயல்கைளச் ெசய்து வருகின்றீர்கள்” என்றார்.

14 மக்கைள மீண்டும் இேயசு தன்னிடம்
அைழத்தார். அவர் “ஒவ்ெவாரு மனிதனும் எனக்குச்
ெசவிெகாடுக்க ேவண்டும். நான் ெசால்பவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். 15 ெவளிேய இருந்து
மனிதனுக்குள்ேள ேபாகும் எதுவும் அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது. அவனது உள்ளத்தில் இருந்து
ெவளிேய வருவதுதான் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தும். 16

நான் ெசால்வைதக் ேகட்பவர்கேள, கவனியுங்கள்”
என்றார்.

17 பின்னர் இேயசு அந்த மக்களிடமிருந்து விலகி
வீட்டிற்குள் ெசன்றார். இந்த உவைமையப்பற்றி
அவரது சீஷர்கள் இேயசுவிடம் ேகட்டனர். 18

“உங்களுக்கு புரிந்துெகாள்வதில் இன்னும்
சிரமங்கள் உள்ளனவா? ெவளிேய இருந்து
மனிதனுக்குள் ெசல்லும் எதுவும் அவைனத்
தீட்டுப்படுத்தாது என்பது புரியவில்ைலயா? 19

உணவானது மனிதனின் மூைளக்குள் ெசல்வதில்ைல.
உணவு வயிற்றுக்குள் தான் ெசல்லும். பிறகு அந்த
உணவு உடம்ைபவிட்டு ெவளிேயறிவிடும்” என்றார்
இேயசு. (இேயசு இதைனக் கூறும்ேபாது, அவர்
மக்கள் உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்கைளத்
தீட்டுப்படுத்தாது என்று உணர்த்தினார்.)

20 ேமலும் இேயசு, “மனிதனுக்குள்ேள இருந்து
ெவளிவரும் எதுவும் அவைனத்
தீட்டுப்படுத்திவிடுகிறது. 21 ெகட்டைவ எல்லாம்
மனிதனுக்குள்ேள இருந்துதான் பிறக்கின்றன. அவன்
மனத்தில் ெகட்ட எண்ணங்கள், பாலியல் குற்றங்கள்,
களவு, ெகாைல 22 விபசாரம், சுயநலம்,
தீயெசயல்கள், ெபாய், ெபாறாைம, புறங்கூறுதல்,
ெபருைம ேபசுதல், மூடவாழ்க்ைக ேபான்றைவ
ேதான்றும். 23 இத்தைகய ெகட்டைவ எல்லாம்
மனிதனுக்குள்ேள இருந்துதான் வருகின்றன.
இத்தீயைவேய மனிதைன மாசுபடுத்துபைவ”
என்றார்.

யூதரல்லாத ெபண்ணுக்கு உதவி
(மத். 15:21-28)

24 இேயசு அந்த இடத்ைதவிட்டு தீரு பகுதிக்குச்
ெசன்றார். அங்கிருந்த ஒரு வீட்டுக்குச் ெசன்றார்.
அங்குதான் அவர் இருக்கிறார் என்பைத அங்குள்ள
மக்கள் அறிந்துெகாள்ளக்கூடாது என்று இேயசு
விரும்பினார். ஆனால் அவர் மக்களின்
கவனத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியவில்ைல. 25 அவர்
அங்கு இருப்பைத ஒரு ெபண் ேகள்வியுற்றாள்.
அவளது சிறு குமாரத்தி, அசுத்த ஆவிைய
உைடயவள். எனேவ, அவள் இேயசுவிடம் வந்து
அவரது பாதத்தில் விழுந்து வணங்கினாள். 26 அவள்
யூதர்குலத்துப் ெபண் அல்ல. அவள் கிேரக்கப் ெபண்.
சீேராேபனிக்ேகயாவில் பிறந்தவள். அவள் தன்
மகைளப் பிடித்த பிசாைச விரட்டுமாறு ெகஞ்சிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.

27 அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு, “பிள்ைளகளின்
அப்பத்ைத எடுத்து நாய்களிடம் ெகாடுப்பது
சரியன்று. முதலில் பிள்ைளகள் ேதைவயான அளவு
உண்ணட்டும்” என்றார்.

28 “அது உண்ைம தான் ஆண்டவேர. பிள்ைளகள்
உண்ணாத உணவுத் துணுக்குகைள ேமைசக்கடியில்
உள்ள நாய்கள் உண்ணலாேம” என்று அவள் பதில்
ெசான்னாள்.

மாற்கு 7:28
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29 பிறகு அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு, “இது நல்ல
பதில். நீ ேபாகலாம். பிசாசு உன் மகைள விட்டுப்
ேபாய்விட்டது” என்றார்.

30 அந்தப் ெபண் வீட்டுக்குப் ேபானாள். தன்
குழந்ைத படுக்ைகயில் படுத்திருப்பைதக் கண்டாள்.
பிசாசு அவைள விட்டு நீங்கி இருந்தது.

ெசவிட்டு மனிதைனக் குணமாக்குதல்
31 பிறகு இேயசு தீரு பகுதிைய விட்டு விலகி
சீேதான் பகுதிக்குச் ெசன்றார். அங்கிருந்து அவர்
கலிேலயா கடற்கைரக்குச் ெசன்றார். அங்கு இேயசு
ெதக்கப்ேபாலி வழியாக வந்தார். 32 அங்ேக அவர்
இருக்கும்ேபாது மக்கள் ஒரு மனிதைன அவரிடம்
அைழத்து வந்தனர். அவன் ஒரு ெசவிடன். அவனால்
ேபசவும் முடியாது. அவைனக் குணப்படுத்தும்
ெபாருட்டு அவன்மீது இேயசு தன் ைகைய
ைவக்குமாறு அவரிடம் அவர்கள் ெகஞ்சிக்
ேகட்டனர்.

33 இேயசு அவைன அந்த மக்களிடமிருந்து
விலக்கி தனியாய் அைழத்துச் ெசன்றார். அவர் தனது
விரல்கைள அவன் காது மீது ைவத்தார். பிறகு
இேயசு உமிழ்ந்து அவனது நாைவயும் ெதாட்டார். 34

இேயசு ஆகாயத்ைதப் பார்த்து ெபருமூச்சுவிட்டார்.
பிறகு அந்த மனிதனிடம் இேயசு, “ எப்பத்தா ”
என்றார். (அதற்குத் “திறக்கப்படுவாயாக” என்று
ெபாருள்) 35 இேயசு இதைனச் ெசய்ததும் அந்த
மனிதனால் ேகட்க முடிந்து. பிறகு அவனால் நாைவப்
பயன்படுத்தித் ெதளிவாகப் ேபசவும் முடிந்தது.

36 நடந்தைதப்பற்றி எவரிடமும் ெசால்ல
ேவண்டாம் என்று இேயசு மக்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார். இேயசு எப்ேபாதும்
தன்ைனப்பற்றி எவரிடமும் கூறேவண்டாம் என்ேற
கட்டைளயிடுவார். ஆனால் இது மக்கைள
இேயசுைவப்பற்றி மற்றவர்களிடம் ேமலும், ேமலும்
ெசால்ல ைவத்தது. 37 மக்கள் அவைரப்பற்றி மிகவும்
பிரமித்துப் ேபானார்கள். அவர்கள், “இேயசு
எல்லாவற்ைறயும் நல்ல முைறயில் ெசய்கிறார். அவர்
ெசவிடர்கைளக் ேகட்க ைவக்கிறார். ஊைமகைளப்
ேபச ைவக்கிறார்” என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்.

நாலாயிரம் ேபருக்கு ேமல் உணவளித்தல்
(மத். 15:32-39)

மற்ெறாருமுைற இேயசுவுடன் ஏராளமான
மக்கள் இருந்தனர். மக்களுக்கு உண்ண
உணவில்லாமல் இருந்தது. ஆைகயால்

இேயசு தன்னிடம் சீஷர்கைள அைழத்தார். 2 “நான்
இம்மக்களுக்காகப் ெபரிதும் வருந்துகிேறன்.
அவர்கள் என்ேனாடு மூன்று நாட்களாக
இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இப்ேபாது
உணவில்ைல. 3 அவர்கைளப் பசிேயாடு வீட்டுக்கு
அனுப்ப நான் விரும்பவில்ைல. அவர்கள்
உண்ணாமல் ேபானால், வழியில் ேசார்வைடந்து
விடலாம். சிலர் இங்கிருந்து ெவகு தூரத்துக்குச்
ெசல்ல ேவண்டும்” என்றார்.

4 இேயசுவின் சீஷர்கேளா, “நாம் எந்த ஊருக்கும்
அருகில் இல்ைல. இங்குள்ள அைனவருக்கும்
உணவளிக்க நாம் எங்கிருந்து உணவுகைளப்
ெபறுவது?” என்று ேகட்டனர்.

5 “உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள்
இருக்கின்றன?” என்று இேயசு ேகட்டார்.

“எங்களிடம் ஏழு அப்பங்கள் மட்டுேம உள்ளன”
என்று சீஷர்கள் கூறினர்.

6 இேயசு அந்த மக்கைளத் தைரயில் உட்காரச்
ெசான்னர். பிறகு அவர் ஏழு அப்பங்கைளயும் எடுத்து
ேதவனுக்கு நன்றி ெசான்னார். இேயசு
அப்பங்கைளப் பங்குைவத்து சீஷர்களிடம்
ெகாடுத்தார். அவற்ைற மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு
இேயசு ேகட்டுக்ெகாண்டார். சீஷர்கள் அவர்
ெசான்னபடி ெசய்தனர். 7 அச்சீஷர்கள் சில
மீன்கைளயும் ைவத்திருந்தனர். அவற்ைறயும் இேயசு
வாங்கிப் பிரார்த்தைன ெசய்து, மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்படி சீஷர்களிடம் கூறினார்.

8 அைனத்து மக்களும் திருப்தியாக உண்டனர்.
பிறகு மீதியான உணவுப் ெபாருட்கைள ஏழு
கூைடகள் நிைறயச் ேசர்த்தனர். 9 அங்ேக
ஏறக்குைறய 4,000 ஆண்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
உண்ட பின்னர், வீட்டிற்கு அனுப்பி ைவத்தார். 10

பிறகு இேயசு ஒரு படகில் ஏறி தன் சீஷர்கேளாடு
தல்மனூத்தா பகுதிக்குச் ெசன்றார்.

பரிேசயர்களின் ேசாதைன
(மத். 16:1, 4; லூ. 11:16, 29)

11 பரிேசயர்கள் இேயசுவிடம் வந்து சில
ேகள்விகள் ேகட்டனர். அவர்கள் அவைரச் ேசாதிக்க
விரும்பினர். அவர் ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர்
என்பைத நிரூபிக்க ஒரு அற்புதத்ைதச் ெசய்யுமாறு
அவர்கள் ேகட்டனர். 12 இேயசு வருத்தத்ேதாடு
ெபருமூச்சு விட்டார். அவர், “எதற்காக மக்கள்
அற்புதங்கைள ஒரு ஆதாரமாகப் பார்க்க
விரும்புகிறார்கள்? நான் உண்ைமையக் கூறுகிேறன்.
அத்தைகய எந்த ஆதாரமும் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாது” என்று கூறினார். 13 பிறகு
இேயசு பரிேசயர்கைள விட்டு விலகி, படகில் ஏறி
அக்கைரக்குப் ேபானார்.

யூதத் தைலவர்கைளப் பற்றிய எச்சரிக்ைக
(மத். 16:5-12)

14 அவர்கள் படகில் ேபாகும்ேபாது, சீஷர்களிடம்
ஒேர ஒரு அப்பம் மட்டுேம இருந்தது, அவர்கள்
ேபாதுமான அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர
மறந்துவிட்டார்கள். 15 அவர்கைள இேயசு
எச்சரித்தார். “கவனமாக இருங்கள். நீங்கள்
பரிேசயருைடய புளித்த மாைவக் குறித்தும்
ஏேராதின் புளித்த மாைவக் குறித்தும்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்” என்றார்.

16 இேயசுவின் சீஷர்கள் இதன் ெபாருைளப்பற்றித்
தங்களுக்குள் விவாதம் ெசய்தார்கள். அவர்கள்,
“நம்மிடம் அப்பம் இல்லாததால்தான் இேயசு
இவ்வாறு கூறுகிறார்” என்று முடிவு ெசய்தனர்.

17 இதுபற்றி இேயசுவும் அறிந்து ெகாண்டார்.
எனேவ, “அப்பம் இல்லாதைதப்பற்றி ஏன்
விவாதித்துக் ெகாள்கிறீர்கள்? உங்களால் இன்னும்
உண்ைமையப் பார்க்கேவா, புரிந்துெகாள்ளேவா
முடியவில்ைலேய! 18 உங்களுக்குக் கண்கள்
இருந்தும் காணமுடியாமல் இருக்கிறீர்களா?
காதுகள் இருந்தும் ேகட்கமுடியாமல்
இருக்கிறீர்களா? நான் இதற்கு முன்னால்

மாற்கு 7:29

1060



9

ெசய்தவற்ைற நிைனத்துப் பாருங்கள். நம்மிடம்
ேபாதுமான அப்பங்கள் இல்லாதேபாது என்ன
ெசய்ேதன்? 19 ஐந்து அப்பங்கைள ஐயாயிரம்
மக்களுக்கு நான் பங்கிட்டுக் ெகாடுக்கவில்ைலயா?
உண்டு மீதியான அப்பங்கைள எத்தைனக்
கூைடகளில் நிைறத்தீர்கள் என்று நிைனத்துப்
பாருங்கள்” என்றார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “நாங்கள் மீதியான
உணவுப்ெபாருள்கைள பன்னிரண்டு கூைடகளில்
நிரப்பிேனாம்” என்றார்கள்.

20 ேமலும் இேயசு, “நான் ஏழு அப்பங்கைள
நாலாயிரம் மக்களுக்குப் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தைத
நிைனத்துப் பாருங்கள். அப்ேபாது எஞ்சிய
உணவுப்ெபாருைள எத்தைனக் கூைடகளில்
நிைறத்து ைவத்தீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “அவற்ைற ஏழு கூைடகளில்
நிைறத்து ைவத்ேதாம்” என்றனர்.

21 இேயசு அவர்களிடம், “நான்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நிைனவில் ைவத்துள்ளீர்கள்.
ஆனால் இன்னமும் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவில்ைலயா?” என்றார்.

குருடன் குணமாக்கப்படுதல்
22 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
ெபத்சாயிதாவுக்கு வந்தனர். சிலர் இேயசுவிடம் ஒரு
குருடைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
குருடைனத் ெதாட்டுக் குணப்படுத்துமாறு ெகஞ்சிக்
ேகட்டனர். 23 ஆைகயால் இேயசு குருடனின்
ைகையப் பிடித்துக்ெகாண்டு ஊருக்கு ெவளிேய
அைழத்து வந்தார். பிறகு இேயசு அவனது கண்ணில்
எச்சிைலத் துப்பினார். அவன் மீது தன் ைகைய
ைவத்து, “இப்ேபாது உன்னால் ெகாஞ்சமாவது
பார்க்க முடிகிறதா?” என்று ேகட்டார்.

24 அக்குருடனால் பார்க்க முடிந்தது. எனேவ
அவன், “ஆமாம், நான் மக்கைளப் பார்க்கிேறன்.
அவர்கள் மரங்கைளப்ேபால் நடமாடுவைதப்
பார்க்கமுடிகிறது” என்றான்.

25 ேமலும் இேயசு அவன் கண்மீது ைகைய
ைவத்தார். அவன் தன் கண்கைள அகலமாகத்
திறந்தான். அவனது கண்கள் குணம் ெபற்றன.
அவனால் எல்லாவற்ைறயும் ெதளிவாகப் பார்க்க
முடிந்தது. 26 இேயசு அவைன வீட்டுக்குப்ேபாகச்
ெசான்னார். “நகரத்திற்குள் ேபாகாேத” என்று
இேயசு ெசான்னார்.

இேயசுதான் கிறிஸ்து என்று அறிக்ைக
(மத். 16:13-20; லூ. 9:18-21)

27 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பிலிப்பு
ெசசரியா நகரத்ைதச் சார்ந்த ஊர்களுக்குச்
ெசன்றனர். அவர்களின் பயணத்தின்ேபாது “மக்கள்
என்ைன யார் என்று ெசால்கிறர்கள்?” என்று இேயசு
ேகட்டார்.

28 அதற்குச் சீஷர்கள், “சிலர் உம்ைம ேயாவான்
ஸ்நானகன் என்கின்றனர். சிலர் உம்ைமத்
தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்கின்றனர்” என்று
ெசான்னார்கள். 29 பிறகு இேயசு அவர்களிடம்,
“நீங்கள் என்ைன யார் என்று ெசால்கின்றீர்கள்?”
என்று ேகட்டார் அதற்கு ேபதுரு, “நீர்தான் கிறிஸ்து”
என்று பதில் கூறினான்.

30 இேயசு சீஷர்களிடம், “நான் யார் என்று
எவரிடமும் ெசால்லேவண்டாம்” என்றார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறித்துக் கூறுதல்
(மத். 16:21-28; லூ. 9:22-27)

31 பிறகு இேயசு தன் சீஷர்களுக்கு உபேதசிக்கத்
ெதாடங்கினார். மனிதகுமாரன் பல வைகயில்
கஷ்டப்படேவண்டும். அவர் யூதத் தைலவர்களால்
ஒப்புக்ெகாள்ளப்படமாட்டார். தைலைம
ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும் அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். மனித குமாரன்
அவர்களால் ெகால்லப்பட ேவண்டும். இறந்த
மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்ெதழுவார். 32 இவ்வாறு
இேயசு நடக்கப்ேபாவைதெயல்லாம் எடுத்துக்
கூறினார். எைதயும் அவர் இரகசியமாய்
ைவக்கவில்ைல.
ேபதுரு இேயசுவிடம் தனிேய ேபசினான். அவர்
இவ்வாறு கூறுவது குறித்து ேபதுரு கண்டித்துக்
கூறினான். 33 ஆனால் இேயசு மறுபக்கம் திரும்பி
தன் சீஷர்கைளப் பார்த்தார். பிறகு அவர்
ேபதுருைவக் கண்டித்தார். “சாத்தாேன என்ைன
விட்டு விலகிப்ேபா! நீ ேதவனுைடய காரியங்கைளப்
பற்றிக் கவைலப்படாமல் இருக்கிறாய். நீ மனிதர்
முக்கியமாகக் கருதும் காரியங்கைளப் பற்றி மட்டுேம
அக்கைற ெகாண்டிருக்கிறாய்” என்றார்.

34 இேயசு மக்கைளத் தம்மிடம் அைழத்தார்.
அவரது சீஷர்களும் அவேராடு இருந்தனர். பிறகு
இேயசு “யாராவது என்ைனப் பின்பற்ற விரும்பினால்,
அவனது விருப்பங்கைளெயல்லாம் ெவறுத்து ஒதுக்க
ேவண்டும். அவனது சிலுைவையச் சுமந்து என்ைனப்
பின்ெதாடர ேவண்டும். 35 எவெனாருவன் தன்
வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள
விரும்புகிறாேனா அவன் அதைன
இழப்பவனாகிறான். எவன் ஒருவன் எனக்காகவும்
நற்ெசய்திக்காகவும் தன்ைன இழக்கிறாேனா
அவனது வாழ்க்ைக பாதுகாக்கப்படுகிறது. 36

ஒருவனுக்கு உலகம் முழுவதும் கிைடத்தாலும்
நரகத்தில் ஒருவன் தன் ஆத்துமாைவ இழந்து
ேபாவாேனயானால் அதனால் அவனுக்கு என்ன
லாபம்? 37 ஒருவன் தன் ஆன்மாைவத் திரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள எந்த விைலையயும் ெகாடுக்க
முடியாது. 38 இப்ேபாது வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்
மக்கள் ேகடுகளிலும், பாவங்களிலும் வாழ்கிறார்கள்.
எவனாவது என்ைனக் குறித்தும், என்
ேபாதைனையக் குறித்தும்
ெவட்கப்படுவாேனயானால், நானும் அவைனக்
குறித்து ெவட்கப்படுேவன். நான் என் பிதாவின்
மகிைமேயாடும், ேதவ தூதர்கேளாடும் வரும்ேபாது
அவைனக் குறித்து ெவட்கப்படுேவன்” என்றார்.

பிறகு இேயசு “நான் உங்களுக்கு ஒரு
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். இங்ேக
நிற்கின்ற மக்களில் சிலர், அவர்கள்

மரணத்துக்கு முன் ேதவனுைடய இராஜ்யம்
வருவைதப் பார்ப்பார்கள். ேதவனுைடய இராஜ்யம்
வல்லைமேயாடு வரும்” என்றார்.

மாற்கு 8:38
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ேமாேச, எலியாவுடன் இேயசு
(மத். 17:1-13; லூ. 9:28-36)

2 ஆறு நாட்களுக்குப் பின், ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான் ஆகிேயாைர இேயசு அைழத்துக்ெகாண்டு
உயரமான மைல உச்சிக்குச் ெசன்றார். அவர்கள்
அங்ேக தனிேய இருந்தனர். சீஷர்கள் இேயசுைவப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவர் புதிய ரூபம்
அைடந்தார். 3 இேயசுவின் ஆைடகள்
ெவண்ணிறமாய் மின்னியது. அைவ எவராலும் சுத்தம்
ெசய்ய முடியாத அளவுக்கு ெவண்ைமயாய் இருந்தது.
4 அப்ேபாது இரண்டு மனிதர்கள் அங்ேக ேதான்றி
இேயசுேவாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
ேமாேச, எலியா என்னும் இருவேர.

5 ேபதுரு இேயசுவிடம், “ேபாதகேர நாம் இங்ேக
இருப்பது நல்லதாயிற்று. நாங்கள் கூடாரங்கள்
அைமக்கப் ேபாகிேறாம். ஒன்று உமக்கு, மற்ெறான்று
ேமாேசக்கு, இன்ெனான்று எலியாவுக்கு” என்றான்.
6 ேபதுருவுக்குத் தான் என்ன ெசால்கிேறாம் என்ேற
புரியாமல் ெசான்னான். ஏெனன்றால் அவனும் மற்ற
இரு சீஷர்களும் மிகவும் பயந்திருந்தனர்.

7 பிறகு ஒரு ேமகம் வந்து அவர்கைள மைறத்தது.
அந்த ேமகத்திலிருந்து ஓர் ஒலி வந்தது. அது, “இவர்
என் குமாரன். நான் இவரிடம் அன்பாய்
இருக்கிேறன். இவருக்குக் கீழ்ப்டியுங்கள்” என்று
ெசான்னது.

8 பிறகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆகிேயார்
சுற்றிலும் பார்த்தனர். ஆனால் இேயசுைவத் தவிர
ேவறு ஒருவைரயும் காணவில்ைல.

9 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் மைலயிலிருந்து
இறங்கி வந்தனர். இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “மைல
ேமேல பார்த்தைத நீங்கள் யாரிடமும்
ெசால்லாதீர்கள். மனித குமாரன் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழும்வைர காத்திருங்கள். பிறகு நீங்கள்
பார்த்தைத மக்களுக்குச் ெசால்லலாம்” என்று
கட்டைளயிட்டார்.

10 ஆைகயால் சீஷர்களும் இேயசுவுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து தாங்கள் பார்த்தைதப் பற்றி எதுவும்
ெசால்லவில்ைல. ஆனால் மரணத்திலிருந்து
எழுவதன் ெபாருைளப்பற்றித் தமக்குள் விவாதித்துக்
ெகாண்டனர். 11 சீஷர்கள் இேயசுவிடம், “எலியா
முதலில் வர ேவண்டும் என்று ேவதபாரகர் ஏன்
கூறுகின்றனர்?” என்று ேகட்டனர்.

12 “எலியாதான் முதலில் வர ேவண்டும் என்று
ேவதபாரகர்கள் கூறுவது சரிதான். அவன்
எல்லாவற்ைறயும் இருக்க ேவண்டிய முைறப்படி
சீர்ப்படுத்துவான். மனித குமாரன் மிகவும்
கஷ்டப்படுவார் என்றும், உபேயாகமற்றவர் என
மக்களால் எண்ணப்படுவார் என்றும்
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதி இருப்பது எதற்காக? 13

எலியா ஏற்ெகனேவ வந்துவிட்டான் என நான்
ெசால்கிேறன். அவைனப்பற்றி எழுதி இருக்கிறபடி,
மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமானபடி அவனுக்குத்
தீைம ெசய்தனர்” என்றார்.

சிறுவன் குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-20; லூ. 9:37-43)

14 பிறகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்
ஆகியவர்கேளாடு இேயசு ெசன்று மற்ற சீஷர்கேளாடு

ேசர்ந்து ெகாண்டார். அங்கு அவர்கள் ஏராளமான
மக்களால் சூழப்பட்டனர். ேவதபாரகர்கள் அங்கு
சீஷர்கேளாடு வாதம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். 15

இேயசு வருவைதப் பார்த்து அவர்கள்
ஆச்சரியத்தால் நிைறந்தனர். அவர்கள் ஓடிவந்து
அவைர வரேவற்றனர்.

16 இேயசு சீஷர்களிடம் “ேவதபாரகர்களிடம்
நீங்கள் எைதப்பற்றி விவாதம் ெசய்து
ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.

17 “ஆண்டவேர! நான் என் மகைன அைழத்து
வந்ேதன். அவன் பிசாசினால்
பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அது அவைனப்
ேபசவிடாமல் ெசய்துவிட்டது. 18 பிசாசு என்
மகைனத் தாக்கித் தைரயில் தள்ளுகிறது. அவன்
வாயில் நுைரதள்ளி பல்ைலக் கடித்து ேசார்ந்து
ேபாகிறான். நான் உம்முைடய சீஷர்களிடம்
அப்பிசாைசத் துரத்தும்படி ேவண்டிேனன்.
அவர்களால் அது முடியவில்ைல,” என்றான்
கூட்டத்திலுள்ள ஒருவன்.

19 அவர் அவர்களிடம், “ஓ! விசுவாசமில்லாத
மக்கேள! நான் உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு
காலம் இருப்பது? உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு
காலம் ெபாறுைமயாய் இருப்பது? அந்தப் ைபயைன
என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்!” என்றார்.

20 ஆைகயால் இேயசுவிடம் சீஷர்கள் ைபயைனக்
ெகாண்டு வந்தனர். பிசாசு இேயசுைவப் பார்த்ததும்
ைபயைனத் தாக்கியது. அவன் தைரயில் விழுந்து
உருண்டான். அவன் வாயில் நுைர தள்ளிற்று.

21 இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதயிடம், “எவ்வளவு
காலமாக இது இவனுக்கு ஏற்பட்டு வருகிறது?”
என்று ேகட்டார்.
அதற்கு அவன் தந்ைத, “அவன் சிறுவனாக இருந்த
சமயத்தில் இருந்ேத இது உள்ளது. 22 பிசாசு
பலமுைற இவைனக் ெகால்வதற்காக நீரிலும்,
ெநருப்பிலும் தள்ளியிருக்கிறது. உங்களால் ஏதாவது
ெசய்ய முடியுமானால் எங்கள் மீது இரக்கம் ெகாண்டு
எங்களுக்கு உதவி ெசய்யுங்கள்” என்று ேகட்டான்.

23 இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதயிடம்,
“‘உங்களால் முடியுமானால் ெசய்யுங்கள்’ என்கிறாய்.
விசுவாசம் ெகாண்டவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியங்களும் ெசய்து முடிக்கத் தக்கைவேய”
என்றார்.

24 அப்ைபயனின் தந்ைத பரவசமானான். “நானும்
விசுவாசிக்கிேறன். எனக்கு உதவி ெசய்து என்
விசுவாசத்ைதப் ெபருகச் ெசய்யுங்கள்” என்றான்.

25 எல்லா மக்களும் நடப்பைத அறிந்துெகாள்ள
ஓடி வருவைதப் பார்த்தார் இேயசு. ஆைகயால்
இேயசு அசுத்த ஆவியிடம் ேபசினார். இேயசு,
“அசுத்த ஆவிேய! நீ இந்தச் சிறுவைனச்
ெசவிடாகவும், ேபச முடியாமலும் ஆக்கிவிட்டாய்.
இவைன விட்டு ெவளிேய வா என்றும் மீண்டும்
இவனுள் ெசல்லாேத என்றும் உனக்கு
கட்டைளயிடுகிேறன்” என்றார்.

26 அந்த அசுத்த ஆவி கதறிற்று. மீண்டும்
அப்ைபயைனத் தைரயிேல விழும்படி ெசய்து,
அவைன விட்டு ெவளிேயறிற்று. அச்சிறுவன்
இறந்தவைனப் ேபான்று கிடந்தான். பலர் “அவன்
இறந்துேபானான்” என்ேற ெசான்னார்கள். 27

ஆனால் இேயசு அவனது ைகையப் பிடித்து அவன்
எழுந்திருக்க உதவினார்.

மாற்கு 9:2

1062



10

28 இேயசு வீட்டுக்குள் ெசன்றார். அவரது
சீஷர்களும் அவேராடு தனிேய இருந்தார்கள்.
அவர்கள், “எங்களால் ஏன் இந்த அசுத்த ஆவிைய
ெவளிேயற்ற முடியவில்ைல?” என்று ேகட்டனர்.

29 இேயசுேவா, “இந்த வைகயான ஆவிையப்
பிரார்த்தைனையப் பயன்படுத்தித்தான் ெவளிேயற்ற
முடியும்” என்றுைரத்தார்.

தன் மரணத்ைதப் பற்றிப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23; லூ. 9:43-45)

30 பிறகு இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்த
இடத்ைதவிட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் கலிேலயா
வழிேய ெசன்றனர். தாம் இருக்கும் இடத்ைத மக்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று இேயசு
விரும்பினார். 31 இேயசு தன் சீஷர்களுக்குத் தனிேய
உபேதசிக்க விரும்பினார். அவர்களிடம் இேயசு,
“மனித குமாரன் மக்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படுவார்.
அவைர அவர்கள் ெகாைல ெசய்வார்கள். மூன்று
நாட்களுக்குப்பின் அவர் மரணத்தில் இருந்து
உயிர்த்ெதழுவார்” என்றார். 32 இேயசு என்ன
ெபாருளில் கூறுகிறார் என்பைத சீஷர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. அவர் என்ன ெபாருள்
ெகாள்கிறார் என்பைத விசாரிக்கவும் அவர்கள்
அஞ்சினர்.

யார் உயர்ந்தவர்?
(மத். 18:1-5; லூ. 9:46-48)

33 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும்
கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றனர். அங்ேக அவர்கள் ஒரு
வீட்டுக்குள் நூைழந்தனர். பிறகு இேயசு தன்
சீஷர்களிடம், “இன்று சாைலயில் நீங்கள் எைத
விவாதித்தீர்கள்?” என்று ேகட்டார். 34 ஆனால்
சீஷர்கள் பதில் ெசால்லவில்ைல. ஏெனன்றால்
அவர்கள் அன்று அவர்களில் யார் மிகவும் உயர்ந்தவர்
என்பது பற்றிேய விவாதம் ெசய்தனர்.

35 ஓரிடத்தில் இேயசு உட்கார்ந்துெகாண்டு
பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் அருகில் அைழத்தார்.
அவர்களிடம் இேயசு, “எவனாவது மிக
முக்கியமானவனாக விரும்பினால் அவன்
தன்ைனவிட மற்ற அைனவைரயும் மிக
முக்கியமானவர்களாகக் கருதி அவன்
அைனவருக்கும் ேவைலக்காரனாக இருக்க
ேவண்டும்” என்றார்.

36 பிறகு இேயசு ஒரு குழந்ைதையத் தூக்கினார்.
சீஷர்கள் முன்பு அக்குழந்ைதைய நிறுத்தினார். தன்
ைககளால் குழந்ைதையத் தாங்கியபடி, 37

“இத்தைகய குழந்ைதகைள என் ெபயரில்
ஏற்றுக்ெகாள்கிற எந்த மனிதனும், என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டவனாகிறான். என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்கிற எவனும் என்ைன
அனுப்பினவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்” என்றார்.

இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன் யார்?
(லூ. 9:49-50)

38 பிறகு ேயாவான் இேயசுைவப் பார்த்து,
“ேபாதகேர, உங்கள் ெபயைரப் பயன்படுத்தி ஒருவன்
பிசாைசத் துரத்திக்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள்
பார்த்ேதாம். அவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன் அல்ல.

நம்மவர்களில் ஒருவனும் அல்ல. எனேவ அவ்வாறு
ெசய்வைத நிறுத்தச் ெசான்ேனாம்” என்றான்.

39 இேயசுேவா, “அவைன நிறுத்தாதீர்கள்,
எவெனாருவன் என் ெபயைரப் பயன்படுத்தி
வல்லைமயான ெசயல்கைளச் ெசய்கிறாேனா அவன்
எனக்கு எதிராகத் தீயவற்ைறச் ெசய்யமாட்டான். 40

எனக்கு எதிராகத் தீைம ெசய்யாதவன் எனக்கு
ேவண்டியவன். 41 நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன், நீங்கள் கிறிஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள்
என்பதால் எவனாவது ஒருவன் என்ேபரின் நிமித்தம்
உங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் தருவாேனயானால்
அவன் அதற்குரிய பலைன அைடயாமல்
ேபாகமாட்டான்.

பாவத்திற்குக் காரணமானவர்கைள இேயசு
எச்சரித்தல்

(மத். 18:6-9; லூ. 17:1-2)

42 “இச்சிறுவர்களில் யாராவது ஒருவன் என் மீது
நம்பிக்ைக ைவத்ததினால், இவர்கைளப் பாவத்திற்கு
வழிநடத்தும் எவனுக்கும் ெபருங்ேகடு வரும்.
அத்தைகயவனின் கழுத்தில் எந்திரக்கல்ைலக் கட்டி
நடுக்கடலில் மூழ்கடிப்பது நல்லதாக இருக்கும். 43

உங்கள் ைககளில் ஒன்று நீங்கள் பாவம் ெசய்யக்
காரணமாக இருக்குமானால் அதைன ெவட்டி
எறியுங்கள். உன் உயிைர எப்ேபாைதக்கும்
இழப்பைதவிட உன் சரீரத்தின் ஒரு பகுதிைய
இழப்பது பரவாயில்ைல. இரண்டு ைகேயாடு
நரகத்துக்குப் ேபாவைத விட இது நல்லது. அங்கு
ெநருப்பு அடங்காமல் எரியும். 44 45 உன் கால் நீ
பாவம் ெசய்யக் காரணமானால் அதைன ெவட்டிப்
ேபாடு. நீ உன் வாழ்க்ைகைய இழந்துேபாவைதவிட
காைலமட்டும் இழப்பது பரவாயில்ைல. இரண்டு
கால்கேளாடு நரகத்துக்குப் ேபாவைதவிட இது
பரவாயில்ைல. 46 47 உனது கண் நீ பாவம் ெசய்யக்
காரணமானால் அதைனப் பிடுங்கிப் ேபாடு. உனது
வாழ்வு முழுவைதயும் இழப்பைதவிட ஒரு கண்ைண
உைடயவனாய் இருப்பது பரவாயில்ைல. இரண்டு
கண்ணுைடயவனாய் நரகத்தில் தள்ளப்படுவைத விட
ஒரு கண்ைண உைடயவனாய் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்திற்குள் நுைழவது பரவாயில்ைல. 48

நரகத்தில் மனிதைர சாப்பிடும் புழுக்கள் ஒருேபாதும்
சாவதில்ைல. அங்ேக ெநருப்பானது எப்ேபாதும்
அைணயாமல் எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.

49 “ஒவ்ெவாருவரும் ெநருப்பால்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

50 “உப்பு நல்லதுதான். ஆனால் உப்பு தனது
சுைவைய இழந்துேபானால் நீ மீண்டும் அச்சுைவைய
அதில் ஊட்டமுடியாது. அதனால் நல்ல
குணமுைடயவர்களாய் இருங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய் இருங்கள்”
என்றார்.

விவாகரத்து பற்றிய ேபாதைன
(மத். 19:1-12)

பிறகு அந்த இடத்ைத விட்டு இேயசு
ெவளிேயறினார். அவர் ேயார்தான்
ஆற்ைறக் கடந்து யூேதயா பகுதிக்குள்

ெசன்றார். அங்கு, ஏராளமான மக்கள் அவரிடம்

மாற்கு 9:50
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வந்தார்கள். வழக்கம்ேபால இேயசு அவர்களுக்குப்
ேபாதைன ெசய்தார்.

2 சில பரிேசயர்கள் இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.
அவர்கள், இேயசுைவத் தவறாக ஏதாவது
ேபசைவக்க முயன்றார்கள். அவர்கள் அவரிடம்,
“ஒருவன் தன் மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்வது
சரியா?” என்று ேகட்டனர்.

3 அதற்கு இேயசு அவர்களிடம், “ேமாேச
உங்களிடம் என்ன ெசய்யுமாறு கட்டைள இட்டார்?”
என்று ேகட்டார்.

4 பரிேசயர்கேளா, “ஒருவன் விவாகரத்துக்கான
சான்றிதைழ எழுதி அதன் மூலம் தன் மைனவிைய
விவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமதித்து
இருக்கிறார்” என்றனர்.

5 அவர்களிடம் இேயசு, “ேமாேச உங்களுக்காக
அவ்வாறு எழுதி இருக்கிறார். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனின் ேபாதைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்துவிட்டீர்கள். 6 ஆனால் ேதவன் உலைகப்
பைடக்கும்ேபாது ‘அவர் மக்கைள ஆண் என்றும்
ெபண் என்றும் பைடத்தார்.’ 7 ‘அதனால்தான்
ஒருவன் தன் தாையயும் தந்ைதையயும் விட்டுவிட்டு
மைனவிேயாடு ேசர்ந்து ெகாள்கிறான். 8 இருவரும்
ஒருவர் ஆகிவிடுகிறார்கள். எனேவ அவர்கள்
இருவராயில்லாமல் ஒருவராகி விடுகின்றனர்.’ 9

ேதவன் அந்த இருவைரயும் ஒன்று ேசர்த்துவிடுகிறார்.
எனேவ, எவரும் அவர்கைளப் பிரிக்கக்கூடாது”
என்றார்.

10 பிறகு இேயசுவும், சீஷர்களும் அந்த வீட்டில்
தனிேய இருந்தனர். அப்ேபாது சீஷர்கள்
இேயசுவிடம் மீண்டும் விவாகரத்து பற்றிய
ேகள்விையக் ேகட்டனர். 11 அதற்கு இேயசு,
“எவெனாருவன் தன் மைனவிைய விவாகரத்து
ெசய்துவிட்டு இன்ெனாரு ெபண்ைண மணந்து
ெகாள்கிறாேனா அவன் தன் மைனவிக்கு எதிரான
பாவியாகிறான். அத்துடன் விபசாரமாகிய
பாவத்துக்கும் ஆளாகிறான். 12 இது ேபாலேவ தன்
கணவைன விவாகரத்து ெசய்துவிட்டு
இன்ெனாருவைன மணந்துெகாள்கிற ெபண்ணும்
விபசாரம் ெசய்யும் பாவியாகிறாள்” என்றார்.

குழந்ைதகளும் இேயசுவும்
(மத். 19:13-15; லூ. 18:15-17)

13 மக்கள் தம் சிறு குழந்ைதகைள இேயசு
ெதாடுவதற்காகக் ெகாண்டு வந்தனர். ஆனால்
இேயசுவின் சீஷர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகாண்டு வர
ேவண்டாம் என்று தடுத்தனர். 14 இதைன இேயசு
கவனித்தார். சிறுவர் தம்மிடம் வருகிறைத சீஷர்கள்
தைட ெசய்தது அவருக்கு பிரியமில்ைல. எனேவ
அவர்களிடம், “குழந்ைதகள் என்னிடம் வருவைத
அனுமதியுங்கள். அவர்கைளத் தடுத்து
நிறுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால் ேதவனுைடய
இராஜ்யம் குழந்ைதகைளப்
ேபான்றவர்களுக்குரியது. 15 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். குழந்ைதகள் எைதயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வைதப் ேபான்று நீங்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அதற்குள் நுைழய முடியாது”
என்றார். 16 பிறகு இேயசு, குழந்ைதகைளக்
ைககளால் அைணத்துக்ெகாண்டார். இேயசு

அவர்கள்மீது ைககைள ைவத்து ஆசீர்வாதமும்
ெசய்தார்.

பணக்காரனும் இேயசுவும்
(மத். 19:16-30; லூ. 18:18-30)

17 இேயசு அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட
ஆரம்பித்தார். அப்ேபாது ஒரு மனிதன் ஓடி வந்து
அவருக்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு வணங்கினான்.
அவன், “நல்ல ேபாதகேர! நான் நித்திய வாழ்ைவப்
ெபற என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

18 அதற்கு இேயசு, “என்ைன நீ நல்லவர் என்று
ஏன் அைழக்கிறாய்? ேதவன் மட்டுேம நல்லவர். 19

ஆனால் உனது வினாவுக்கு விைடயளிக்கிேறன். நீ
எவைரயும் ெகாைல ெசய்யாமல் இருப்பாயாக;
விபச்சாரம் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக, களவு
ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; ெபாய்சாட்சி
ெசால்லாமல் இருப்பாயாக; நீ உன் தந்ைதையயும்
தாையயும் மரியாைத ெசய்வாயாக என்று
கட்டைளகள் ெசால்வது உனக்குத் ெதரியுமா?”
என்று ேகட்டார்.

20 அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர! நான்
குழந்ைதப் பருவத்தில் இருந்ேத
இக்கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வருகிேறன்”
என்றான்.

21 இேயசு அவைனக் கவனித்தார். இேயசுவுக்கு
அவன் மீது அன்பு பிறந்தது. இேயசு அவனிடம், “நீ
ெசய்வதற்கு உரிய காரியம் இன்னும் ஒன்று உள்ளது.
நீ ேபாய் உனக்கு உரியவற்ைறெயல்லாம் விற்றுவிடு.
அப்பணத்ைத ஏைழ மக்களுக்குக் ெகாடு. உனக்குப்
பரேலாகத்தில் நிச்சயம் ெபாக்கிஷமிருக்கும். பிறகு
என்ைனப் பின்பற்றி வா” என்றார்.

22 இேயசு இவற்ைறச் ெசான்னதும் அந்த மனிதன்
மிகவும் வருத்தப்பட்டு அப்புறம் ேபானான். அவனது
வருத்தத்துக்குக் காரணம் அவன் ெபருஞ்
ெசல்வந்தனாய் இருந்ததுதான்; அேதாடு
அச்ெசல்வத்ைதப் பாதுகாக்கவும் நிைனத்ததுதான்.

23 பிறகு இேயசு சுற்றிலும் பார்த்து தன்
சீஷர்களிடம் “ஒரு பணக்காரன் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது மிகவும் கடினமான
ஒன்று” என்றார்.

24 இேயசு ெசான்னைதக் குறித்து சீஷர்கள்
அதிசயப்பட்டார்கள். இேயசு மீண்டும், “என்
பிள்ைளகேள! ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள்
நுைழவது கடினமானது. 25 அதிலும் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள் ஒரு பணக்காரன் நுைழவது
மிகவும் கடினமானது. இைதவிட, ஊசியின்
காதிற்குள் ஒரு ஒட்டகம் எளிதாக நுைழந்து விடும்”
என்றார்.

26 சீஷர்கள் ெபரிதும் அதிசயப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் தங்களுக்குள், “பிறகு யார்
இரட்சிக்கப்படுவார்?” என்று ேகட்டனர்.

27 இேயசு தன் சீஷர்கைளப் பார்த்து, “மக்கள்
தங்களால் எதுவும் ெசய்துெகாள்ள இயலாது. அது
ேதவனிடமிருந்துதான் வரேவண்டும். ேதவேன
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய வல்லவர்” என்றார்.

28 ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து, “நாங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் விட்டு, விட்டு உங்கைளப் பின்
ெதாடர்ந்து வந்திருக்கிேறாம்” என்றான்.

மாற்கு 10:2
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29 இேயசு “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். எவன் ஒருவன் தனது வீட்ைடயும்,
சேகாதரர்கைளயும், சேகாதரிகைளயும்,
தந்ைதையயும், தாையயும், குழந்ைதகைளயும்,
பண்ைணகைளயும் எனக்காகவும்,
நற்ெசய்திக்காகவும், தியாகம் ெசய்கிறாேனா 30

அவனுக்கு அவன் விட்டைதவிட நூறு மடங்கு
கிைடக்கும். இங்ேக இந்த உலகத்தில் அவன்
மிகுதியான வீடுகைளயும், சேகாதரர்கைளயும்,
சேகாதரிகைளயும், தாயார்கைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், பண்ைணகைளயும், ெபறுவான்.
அேதாடு பல துன்பங்கைளயும் அைடவான். ஆனால்
அவன் நித்தியவாழ்வு என்னும் பரிசிைன வரப்ேபாகும்
உலகில் ெபறுவான். 31 இப்ேபாது மிக உயர்ந்த
இடத்தில் உள்ள பலர் எதிர்காலத்தில் மிகத் தாழ்ந்த
இடத்துக்குச் ெசல்வர், மிகத் தாழ்ந்த இடத்திலுள்ள
பலர் மிக உயர்ந்த இடத்துக்குச் ெசல்வர்” என்றார்.

மீண்டும் தன் மரணத்ைதப்பற்றிப் ேபசுதல்
(மத். 20:17-19; லூ. 18:31-34)

32 இேயசுவும் அவேராடு இருந்த மக்களும்
அங்கிருந்து எருசேலமுக்குப் ேபாகும் பாைதயில்
இருந்தனர். அவர்களுக்குத் தைலைமேயற்று இேயசு
அைழத்துச் ெசன்றார். இேயசுவின் சீஷர்கள்
இைதக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆனால்
அவர் பின்னால் ேபான மக்கேளா அச்சப்பட்டனர்.
மீண்டும் இேயசு தன் பன்னிரண்டு சீஷர்கைளக்
கூட்டி அவர்கேளாடு தனியாகப் ேபசினார்.
எருசேலமில் அவருக்கு என்ன நடக்கும்
என்பைதப்பற்றிக் கூறினார். 33 “நாம் எருசேலமுக்கு
ேபாய்க் ெகாண்டு இருக்கிேறாம். மனிதகுமாரன்
அங்ேக தைலைம ஆசாரியர்களிடமும்,
ேவதபாரகர்களிடமும் ஒப்பைடக்கப்படுவார்.
அவர்கள் மனிதகுமாரன் சாக ேவண்டும் என்று
தீர்ப்பளிப்பர். அவர்கள் மனிதகுமாரைன
யூதரல்லாதவர்களிடம் ஒப்பைடப்பார்கள். 34

அவர்கள் அவைரக் குறித்து நைகப்பர். அவர்மீது காறி
உமிழ்வார்கள். வாரினால் அடிப்பார்கள். ெகாைல
ெசய்வார்கள். அவேரா மரணமைடந்து மூன்றாம்
நாள் உயிேராடு எழுவார்” என்றார்.

சிறப்புச் சலுைக ேகட்டவர்கள்
(மத். 20:20-28)

35 பிறகு ெசெபேதயுவின் குமாரர்களாகிய
யாக்ேகாபும், ேயாவானும் இேயசுவிடம் வந்தார்கள்.
அவர்கள், “ேபாதகேர நீங்கள் எங்களுக்காக
ஏேதனும் ெசய்ய ேவண்டும் என்று நாங்கள்
விரும்புகிேறாம்” என்றனர்.

36 அவர்களிடம் இேயசு, “நான் உங்களுக்காக
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீங்கள்
விரும்புகிறீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.

37 “உங்கள் இராஜ்யத்தில் உங்களுக்ெகன்று
மகிைம உள்ளது. எங்களில் ஒருவர் உங்கள் வலது
பக்கத்திலும் இன்னும் ஒருவர் இடது பக்கத்திலும்
இருக்க வாய்ப்புத்தர ேவண்டும்” என்றனர்.

38 அதற்கு இேயசு, “நீங்கள் என்ன ேகட்கிறீர்கள்
என்பது உங்களுக்குப் புரியவில்ைல. நான்
ஏற்கப்ேபாகும் பாடுகைள உங்களால்
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியுமா? நான் ஞானஸ்நானம்

ெபறும் விதத்திேலேய நீங்களும் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியுமா?” என்று ேகட்டார்.

39 அவர்கள், “ஆமாம், எங்களால் முடியும்”
என்றனர். இேயசு அவர்களிடம், “நான் படப்ேபாகும்
துன்பங்கைள எல்லாம் நீங்களும்
படேவண்டியதிருக்கும். நான் ெபறப்ேபாகும்
ஞானஸ்நானத்ைத நீங்களும்
ெபறேவண்டியதிருக்கும். 40 எனக்கு வலது
பக்கத்திலும், இடது பக்கத்திலும்
இருக்கப்ேபாகின்றவர்கைள என்னால் தீர்மானிக்க
முடியாது. அந்த இடத்திற்காகச் சிலர்
இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்காகேவ அந்த
இடங்கள் தயார் ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றன” என்றார்.

41 ஏைனய பத்து சீஷர்களும் இேயசு
ெசால்வைதக் ேகட்டனர். அவர்களுக்கு யாக்ேகாபு
மீதும், ேயாவான் மீதும் ேகாபம் ஏற்பட்டது. 42

இேயசு தன் சீஷர்கைள எல்லாம் தம்மிடம்
அைழத்தார். அவர்களிடம், “யூதர் அல்லாத மக்கள்
ஆள்ேவார்கள் எனக் கருதப்படுகின்றனர். இந்த
ஆள்ேவார்கள் தம் அதிகாரத்ைத மக்கள்மீது
ெசலுத்துவைதேய ெபரிதும் விரும்புகிறார்கள்.
அவர்களின் முக்கியத் தைலவர்கள் தம்
அதிகாரத்ைத மக்கள் மீது ெசலுத்துவைதேய
ெபரிதும் விரும்புகிறார்கள் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள்.
43 ஆனால், நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளும் வழி இதுவாக
இருக்கக் கூடாது. உங்களில் ஒருவன் ெபரியவனாக
விரும்பினால் அவன் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபால
மற்றவர்களுக்குச் ேசைவெசய்ய ேவணடும். 44

உங்களில் ஒருவன் மிகவும் முக்கியஸ்தனாக
விரும்பினால் அவன் அடிைமையப்ேபால உங்கள்
எல்லாருக்கும் ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும். 45 இது
ேபாலேவ, மனித குமாரன் பிறருைடய
பணிவிைடகைளப் ெபறுவதற்காக வரவில்ைல. அவர்
மற்றவர்களுக்குப் பணிவிைட ெசய்யேவ வந்துள்ளார்.
அவர் பல மக்கைளக் காப்பாற்றுவதற்காகத் தன்
உயிைரத் தர வந்துள்ளார்” என்றார்.

குருடன் குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 20:29-34; லூ. 18:35-43)

46 பிறகு அவர்கள் எரிேகா நகரத்துக்கு வந்தனர்.
இேயசு அந்த நகரத்ைதயும் விட்டுத் தன்
சீஷர்கேளாடும், மற்ற சில மக்கேளாடும்
ெவளிேயறினார். பர்திேமயு எனப்படும் (திேமயுவின்
குமாரன்) ஒரு குருடன் சாைலேயாரத்தில்
அமர்ந்திருந்தான். அவன் பிச்ைசக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். 47 நாசேரத் ஊைரச்
ேசர்ந்த இேயசு வந்துெகாண்டிருப்பைத அறிந்து
சத்தமிட ஆரம்பித்தான். அவன், “தாவீதின்
குமாரனாகிய இேயசுேவ! எனக்கு உதவி ெசய்யும்”
என்றான்.

48 பல மக்கள் அவைனப் ேபசாமலிருக்கும்படி
அதட்டினார்கள். ஆனால் அந்தக் குருடன் இன்னும்
சத்தமாக, “தாவீதின் குமாரேன, எனக்கு உதவி
ெசய்யும்” என்றான்.

49 அவ்விடத்தில் இேயசு, “அந்த மனிதைன
இங்ேக வரச் ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
எனேவ அவர்கள் அக்குருடைன அைழத்தனர்.
அவர்கள், “மகிழ்ச்சியாய் இரு, எழுந்து வா, இேயசு
உன்ைன அைழக்கிறார்” என்றனர். 50 அக்குருடன்
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விைரவாக எழுந்தான். அவன் தன் ேமலாைடைய
அவ்விடத்தில் எறிந்துவிட்டு இேயசுவினருகில்
ெசன்றான்.

51 இேயசு அவனிடம், “நான் உனக்காக என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய்?” எனக்
ேகட்டார்.
அதற்கு அக்குருடன், “ேபாதகேர! நான் மீண்டும்
பார்ைவ ெபற ேவண்டும்” என்றான்.

52 “ேபா! நீ குணமானாய், ஏெனனில் நீ
விசுவாசத்ேதாடு இருந்தாய்” என்று இேயசு
ெசான்னார். அதனால் அவன் பார்ைவ ெபற்றான்.
அவன் இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்து ேபானான்.

எருசேலமுக்குள் இேயசு நுைழதல்
(மத். 21:1-11; லூ. 19:28-40; ேயா. 12:12-19)

இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
எருசேலைம அைடந்தனர். அவர்கள்
ஒலிவமைலயில் உள்ள ெபத்பேக,

ெபத்தானியா என்னும் நகரங்களுக்கு அருகில்
வந்தனர். அங்ேக இேயசு இரண்டு சீஷர்கைள
அனுப்பிச் சிலவற்ைறச் ெசய்யச் ெசான்னார். 2

இேயசு, “நீங்கள் பார்க்கிற எதிேரயுள்ள ஊருக்குள்
ெசல்லுங்கள். உள்ேள நுைழந்ததும் ஓர் இளம்
கழுைத கட்டப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
இதுவைர எவராலும் சவாரி ெசய்யப்படாத கழுைத
அது. அைத அவிழ்த்து இங்ேக ெகாண்டு வாருங்கள்.
3 யாராவது உங்களிடம் எதற்காக இதைனக்
ெகாண்டு ேபாகிறீர்கள் என்று ேகட்டால்
அவர்களிடம், ‘ஆண்டவருக்கு இது ேதைவப்படுகிறது.
அவர் இதைன விைரவில் திருப்பி அனுப்புவார் என்று
ெசால்லுங்கள்’” என்றார்.

4 சீஷர்கள் நகரத்துக்குள் நுைழந்தனர். ஒரு
வீட்டுக்கு ெவளிேய சாைல ஓரத்தில் ஓர் இளம்
கழுைத கட்டி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. சீஷர்கள்
அதைன அவிழ்த்தார்கள். 5 அங்கு
நின்றுெகாண்டிருந்த சிலர் இதைனப் பார்த்தனர்.
“என்ன ெசய்கிறீர்கள்? ஏன் கழுைதைய
அவிழ்க்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டனர். 6 இேயசு
ெசான்னபடி அவர்கள் பதில் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் கழுைதைய அைழத்துச் ெசல்ல
அனுமதித்தனர்.

7 சீஷர்கள் கழுைதைய இேயசுவிடம் ெகாண்டு
வந்தனர். அவரது சீஷர்கள் தம் ேமலாைடகைள
கழுைதயின் ேமல் விரித்தனர். இேயசு அதன் ேமல்
உட்கார்ந்தார். 8 ஏராளமான மக்கள் தம்
ேமலாைடகைளச் சாைலயில் விரித்து இேயசுைவ
வரேவற்றனர். இன்னும் சிலர் மரக்கிைளகைள
ெவட்டி அவற்ைறச் சாைலயில் பரப்பினர். 9 சிலர்
இேயசுவிற்கு முன்னால் நடந்து ெசன்றனர். சிலர்
இேயசுவிற்குப் பின்னால் ெசன்றனர்.
“அவைரப் புகழுங்கள்
‘கர்த்தரின் ெபயரால் வருகிறவர்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்’
10 “தமது தந்ைதயான தாவீதின் இராஜ்யம்
ேதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக.
அந்த இராஜ்யம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
பரேலாகத்தில் உள்ள ேதவைனப் ேபாற்றுேவாம்”
என்று அவர்கள் சத்தமிட்டனர்.

11 எருசேலமுக்குள் ெசன்று அங்குள்ள
ேதவாலயத்திற்குள் இேயசு நுைழந்தார்.
ேதவாலயத்தில் எல்லாவற்ைறயும் இேயசு பார்த்தார்.
ஆனால் ஏற்ெகனேவ ேநரமாகிவிட்டிருந்தது.
ஆைகயால் இேயசு அங்கிருந்து ெபத்தானியாவுக்கு
தன் பன்னிரண்டு சீஷர்கேளாடு ெசன்றார்.

அத்திமரம் பட்டுப்ேபாவைத இேயசு அறிவித்தல்
(மத். 21:18-19)

12 மறுநாள், அவர்கள் ெபத்தானியாைவ விட்டுப்
புறப்பட்டனர். அவருக்குப் பசித்தது. 13 இேயசு
இைலகள் நிைறந்த அத்தி மரம் ஒன்ைறப் பார்த்தார்.
அவர் அதனருகில் ெசன்று ஏேதனும் பழங்கள்
உள்ளனவா என்று கவனித்தார். அதில் பழங்கள்
ஏதுமில்ைல. ெவறும் இைலகேள இருந்தன. அது
கனி ெகாடுப்பதற்கு உரிய சரியான காலம் இல்ைல.
14 ஆைகயால் இேயசு அத்தி மரத்திடம், “இனி
மக்கள் யாரும் உன்னிடமிருந்து ஒரு ேபாதும்
பழத்ைதத் தின்னமாட்டார்கள்” என்றார். இேயசு
ெசான்னைத சீஷர்களும் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேதவாலயத்தில் இேயசு
(மத். 21:12-17; லூ. 19:45-48; ேயா. 2:13-22)

15 அவர்கள் எருசேலைம அைடந்தனர். அவர்
ேதவாலயத்திற்குள் நுைழந்தார். அங்ேக
ெபாருள்கைள விற்றுக்ெகாண்டும்,
வாங்கிக்ெகாண்டும் இருந்த மக்கைள இேயசு
விரட்டினார். பலவித பணங்கைள மாற்றிக்
ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்தவர்களின் பலைககைளத்
தைலகீழாகக் கவிழ்த்துப் ேபாட்டார். புறாக்கள்
ைவத்திருந்த பலைககைளயும் அப்புறப்படுத்தினார்.
16 ஒருவைரயும் ேதவாலயத்தின் வழிேய
ெபாருள்கைள எடுத்துச் ெசல்ல இேயசு அனுமதிக்க
மறுத்தார். 17 பிறகு இேயசு மக்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்ய ஆரம்பித்தார். “‘எனது வீடு எல்லா மக்களின்
பிரார்த்தைனக்கான வீடு என அைழக்கப்படும்’ என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.ஆனால் நீங்கள் ேதவனின்
வீட்ைடத் ‘திருடர்கள் ஒளியும் இடமாக’
மாற்றுகிறீர்கள்” என்றார்.

18 தைலைம ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும்
இவற்ைறக் ேகட்டனர். அவர்கள் இேயசுைவக்
ெகால்வதற்கு வழிேதடினர். மக்கள் அைனவரும்
இேயசுவின் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு வியப்பைத
அறிந்து அவர்கள் அச்சப்பட்டனர். 19 அன்று இரவு
இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்நகரத்ைத விட்டு
ெவளிேயறினர்.

விசுவாசத்தின் வல்லைம
(மத். 21:20-22)

20 மறுநாள் காைலயில் இேயசு தனது
சீஷர்கேளாடு நடந்துெகாண்டிருந்தார். முந்தின
நாள் இேயசு சபித்த அத்தி மரத்ைத அவர்கள்
பார்த்தனர். அம்மரம் ெசத்து, காய்ந்து, ேவரும்
உலர்ந்துேபாய் இருந்தது. 21 ேபதுரு
அம்மரத்ைதப்பற்றி நிைனவுகூர்ந்து இேயசுவிடம்,
“ேபாதகேர! பாருங்கள். ேநற்று இம்மரம்
பட்டுப்ேபாகுமாறு ெசான்னீர்கள். இன்று இது
உலர்ந்து இறந்துவிட்டது” என்றான்.
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22 அதற்கு இேயசு, “ேதவனிடம் விசுவாசம்
ைவத்திருங்கள். 23 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். ‘மைலேய ேபா, ேபாய்க்
கடலில் விழு!’ என்று உங்களால் மைலக்கு
ஆைணயிட முடியும். உங்கள் மனதில் சந்ேதகம்
இல்லாதிருந்தால், நீங்கள் ெசால்வது நடக்கும்
என்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்குமானால்,
ேதவன் உங்களுக்காக அவற்ைறச் ெசய்வார். 24

ஆைகயால் உங்கள் பிரார்த்தைனயின்ேபாது
ேதவனிடம் காரியங்கைளக் ேகளுங்கள். அவற்ைறக்
கிைடக்கப்ெபற்ேறாம் என்று நீங்கள் நம்பினால்
அைவ உங்களுக்கு உரியதாகும். 25 நீங்கள்
பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது, ஏதாவது
ஒன்ைறக்குறித்து நீங்கள் யாரிடமாவது ேகாபம்
ெகாண்டிருப்பது நிைனவில் வந்தால் அவர்கைள
மன்னித்து விடுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
பரேலாகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்களது
தவறுகைள மன்னித்துவிடுவார்” என்றார். 26

இேயசுவின் அதிகாரத்ைத சந்ேதகித்தல்
(மத். 21:23-27; லூ. 20:1-8)

27 இேயசுவும் சீஷர்களும் மீண்டும்
எருசேலமுக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்
ேதவாலயத்திற்குள் நடந்து ெகாண்டிருந்தார்.
தைலைம ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும், மூத்த
யூதத் தைலவர்களும் இேயசுவிடம் வந்தனர். 28

அவரிடம், “எங்களுக்குச் ெசால். இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்ய நீ எங்கிருந்து அதிகாரம் ெபற்றாய்? யார்
உனக்கு இந்த அதிகாரத்ைதக் ெகாடுத்தது?” என்று
ேகட்டனர்.

29 அதற்கு இேயசு, “நான் உங்களிடம் ஒரு
ேகள்விையக் ேகட்கிேறன். எனக்குப் பதில்
ெசால்லுங்கள். பிறகு நான் யாருைடய
அதிகாரத்தால் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிேறன்
என்பைதக் கூறுகிேறன். 30 ேயாவான் ஸ்நானகன்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது அந்த அதிகாரம்
அவனுக்கு ேதவனிடமிருந்து வந்ததா அல்லது
மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப் பதில்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

31 யூதத் தைலவர்கள் இேயசுவின் ேகள்விையப்
பற்றி தங்களுக்குள் ேபசிக்ெகாண்டனர். அவர்கள்,
“நாம் இவனிடம், ‘ேயாவான் ேதவனிடமிருந்து
அதிகாரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதாகச்
ெசான்னால்’, நம்மிடம் இவன், ‘பிறகு ஏன் ேயாவான்
மீது நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல’ என்று ேகட்பான். 32

‘மனிதனிடமிருந்து வந்தது’ என்று
ெசால்ேவாமானால், பின்னர் மக்கள் நம்மீது
ேகாபம்ெகாள்வர்” (யூதத் தைலவர்கள் மக்களுக்கு
எப்ேபாதும் பயந்தனர். ஏெனன்றால் அைனத்து
மக்களும் ேயாவாைன உண்ைமயில் ஒரு தீர்க்கதரிசி
என்று நம்பினர்) என்று தங்களுக்குள்
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

33 ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுவிடம்,
“எங்களுக்குப் பதில் ெதரியாது” என்றனர்.
இேயசுவும், “அப்படியானால், நானும் யார்
அதிகாரத்தால் இதைனச் ெசய்கிேறன் என்பைதச்
ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

திராட்ைசத் ேதாட்ட உவைம
(மத். 21:33-46; லூ. 20:9-19)

மக்களுக்குப் ேபாதிக்க இேயசு
உவைமகைளப் பயன்படுத்தினார். “ஒருவன்
தன் ேதாட்டத்தில் திராட்ைச பயிரிட்டான்.

அவன் வயைலச் சுற்றி மதில்சுவர் எழுப்பினான்.
திராட்ைச இரசம் உருவாக்க ஒரு குழிையத்
ேதாண்டினான். பிறகு அவன் ஒரு ேகாபுரத்ைதயும்
கட்டினான். அவன் அத்ேதாட்டத்ைதச் சில
விவசாயிகளுக்குக் குத்தைகக்கு விட்டான். பிறகு
அவன் ேவறு ேதசத்திற்குப் ேபாய்விட்டான்.

2 “பின்னர், திராட்ைசப் பழம் பறிப்பதற்கான
காலம் வந்தது. திராட்ைசத் ேதாட்டத்திலுள்ள
பழத்தின் குத்தைகப் பங்ைக வாங்கி வருமாறு
ேதாட்டக்காரன் ஒரு ேவைலயாைள அனுப்பி
ைவத்தான். 3 ஆனால் விவசாயிகள் அவைனப்
பிடித்துக் கட்டிைவத்து அடித்து ெவறுங்ைகேயாடு
அனுப்பினர். 4 பின்பு ேவெறாரு ேவைலயாைளத்
ேதாட்டக்காரன் அனுப்பினான். அந்த விவசாயிகள்
அவைனத் தைலயில் அடித்தனர். அவர்கள் அவனுக்கு
அவமரியாைத ெசய்தனர். 5 அதனால்
ேதாட்டக்காரன் ேமலும் ஒரு ேவைலக்காரைன
அனுப்பிைவத்தான். அந்த விவசாயிகள் அவைனக்
ெகான்று ேபாட்டார்கள். அந்தத் ேதாட்டக்காரன்
ேமலும் பல ேவைலக்காரர்கைள விவசாயிகளிடம்
அனுப்பி ைவத்தான். விவசாயிகேளா அவர்களில்
சிலைர அடித்தும் சிலைரக் ெகான்றும்
ேபாட்டார்கள்.

6 “அந்தத் ேதாட்டக்காரனிடம் ேமலும் ஒேர ஒரு
ஆேள இருந்தான். அவன்தான் அவனது குமாரன்.
அவன் தன் குமாரைனப் ெபரிதும் ேநசித்தான்.
எனினும் அவன் குமாரைன விவசாயிகளிடம் அனுப்ப
முடிவு ெசய்தான். கைடசி ஆளாகத் தன் குமாரைன
மட்டுேம அனுப்ப முடியும் என்று எண்ணினான். ‘என்
குமாரைனயாவது விவாசாயிகள் மதிப்பார்கள்’ என்று
நம்பினான்.

7 “ஆனால் விவசாயிகள் தங்களுக்குள்,
‘இவன்தான் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனின்
குமாரன். இந்தத் ேதாட்டம் இவனுக்கு உரியதாகும்.
இவைன நாம் ெகான்றுவிட்டால் இத்ேதாட்டம்
நம்முைடயதாகிவிடும்’ என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 8

ஆைகயால் அந்த விவசாயிகள் அவனது குமாரைனப்
பிடித்து, ெகான்று, ேதாட்டத்துக்கு ெவளிேய தூக்கி
எறிந்துவிட்டனர்.

9 “ஆைகயால் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன்
ேவறு என்ன ெசய்வான்? அவன் ேதாட்டத்துக்குப்
ேபாய் அந்த விவசாயிகைள எல்லாம் ெகால்வான்.
பிறகு அத்ேதாட்டத்ைத ேவறு விவசாயிகளுக்குக்
ெகாடுப்பான். 10 உறுதியாகேவ நீங்கள் இந்த
வாக்கியத்ைத வாசித்துள்ளீர்கள்.
“‘வீடு கட்டுகிறவர்கள் ேவண்டாெமன ஒதுக்கிய
கல்ேல வீட்டின் மூைலக்கல்லாயிற்று.

11 கர்த்தர் ஒருவேர இதைனச் ெசய்தவர். இது
நமக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது’”

12 இேயசு ெசான்ன இந்த உவைமைய யூதத்
தைலவர்களும் ேகட்டனர். இந்த உவைம தங்கைளப்
பற்றியது என்பைத அவர்கள் அறிந்துெகாண்டனர்.
எனேவ, அவர்கள் இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய ஒரு
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காரணத்ைதத் ேதடினர். எனினும் அவர்களுக்கு
மக்கைளப்பற்றிய பயம் இருந்தது. எனேவ, அவர்கள்
இேயசுைவ விட்டுப் ேபாய்விட்டார்கள்.

யூதத் தைலவர்களின் தந்திரம்
(மத். 22:15-22; லூ. 20:20-26)

13 பிறகு யூதத்தைலவர்கள், சில
பரிேசயர்கைளயும், ஏேராதியர்கள் என்னும் குழுவில்
இருந்து சிலைரயும் இேயசுவிடம் அனுப்பி
ைவத்தார்கள். ஏதாவது இேயசு தவறாகப் ேபசினால்
அவைரப் பிடிக்க ேவண்டும் என்று விரும்பினர். 14

பரிேசயர்களும், ஏேராதியர்களும் இேயசுவிடம்
ெசன்றனர். “ேபாதகேர! நீங்கள் ஒரு ேநர்ைமயான
மனிதர் என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். மற்றவர்கள்
என்ன நிைனக்கிறார்கள் என்பது பற்றி உங்களுக்கு
எவ்வித அச்சமும் கிைடயாது. அவர்கள் அைனவரும்
உங்களுக்கு ஒேர மாதிரிதான். ேதவனின் வழிையப்
பற்றிய உண்ைமையேய நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டு
வருகிறீர்கள். இராயனுக்கு வரி ெகாடுப்பது சரியா
இல்ைலயா என்பது பற்றிக் கூறுங்கள். நாங்கள் வரி
ெகாடுக்கலாமா, ேவண்டாமா?” என்று ேகட்டனர்.

15 அவர்களின் தந்திரத்ைத இேயசு
அறிந்துெகாண்டார். அவர், “எைத எைதேயா
ெசால்லி என்ைன ஏன் பிடிக்க முயற்சி
ெசய்கிறீர்கள்? ஒரு ெவள்ளிக்காைசக் ெகாண்டு
வாருங்கள். நான் பார்க்கேவண்டும்” என்றார்.
அவர்கள் ஒரு காைசக் ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்களிடம் இேயசு, 16 “யாருைடய உருவப்படம்
இந்தக் காசில் உள்ளது? யாருைடய ெபயர் இதில்
எழுதப்பட்டுள்ளது?” என்று ேகட்டார். அவர்கேளா
அதற்கு, “இது இராயனுைடய படம், இதில்
இராயனின் ெபயருள்ளது” என்றனர்.

17 இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து,
“இராயனுக்குரியைத இராயனுக்குக் ெகாடுங்கள்,
ேதவனுக்குரியைத ேதவனிடம் ெகாடுங்கள்” என்றார்.
அந்த மக்கள் அைதக் ேகட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

சதுேசயர்களின் தந்திரம்
(மத். 22:23-33; லூ. 20:27-40)

18 பிறகு சில சதுேசயர்கள் இேயசுவிடம் வந்தனர்.
(சதுேசயர்கள் என்பவர்கள் எவரும் இறப்பில்
இருந்து உயிர்த்ெதழ இயலாது என்று
நம்புகிறார்கள்.) அவர்கள் இேயசுவிடம் ஒரு
வினாைவக் ேகட்டார்கள். 19 “ேபாதகேர! ஒருவன்
திருமணம் ஆகிக் குழந்ைத இல்லாமல்
இறந்துேபானால் அவனது சேகாதரன் அவனது
மைனவிைய மணந்துெகாள்ளலாம் என்று ேமாேச
எழுதி இருக்கிறார். அவர்களுக்குக் குழந்ைத
பிறந்தால் அது இறந்த சேகாதரனுக்கு உரியதாகும்
என்கிறார். 20 ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள்.
முதல் சேகாதரன் மணந்துெகாண்டபின் இறந்து
ேபானான். அவனுக்குப் பிள்ைளகள் இல்ைல. 21

ஆகேவ, இரண்டாவது சேகாதரன் அவைள
மணந்துெகாண்டான். அவனுக்கும் குழந்ைதகள்
இல்ைல. அவனும் இறந்துவிட்டான். இது ேபாலேவ
மூன்றாவது சேகாதரனுக்கும் ஏற்பட்டது. 22

இவ்வாேற ஏழு சேகாதரர்களும் அப்ெபண்ைண
மணந்து இறந்து விட்டனர். யாருக்குேம அந்தப்
ெபண்ேணாடு குழந்ைத பிறக்கவில்ைல. இறுதியில்

அந்தப் ெபண்ணும் இறந்து விட்டாள். 23 ஆனால்
ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள மணந்திருக்கின்றனர்.
ஆகேவ, மரணத்திலிருந்து மக்கள் எழும் காலத்திேல
அந்தப் ெபண் யாருைடய மைனவியாகக்
கருதப்படுவாள்?” என்று ேகட்டனர்.

24 இதற்கு இேயசு, “ஏன் இந்தத் தவைறச்
ெசய்கிறீர்கள்? இதற்குக் காரணம்
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளைத நீங்கள்
அறிகிறதில்ைல. அல்லது நீங்கள் ேதவனின்
வல்லைமையத் ெதரிந்து ெகாள்ளவில்ைல. 25

மரணத்தில் இருந்து எழும் மக்கள் மத்தியில்
திருமண உறவுகள் ஏதும் இராது. மக்கள்
ஒருவைரெயாருவர் மணந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
அைனத்து மக்களும் பரேலாகத்தில் உள்ள
ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். 26 மக்கள்
மரணத்தில் இருந்து எழுவது பற்றி ேதவன்
ெசான்னைத நீங்கள் நிச்சயம் வாசித்திருக்கிறீர்கள்.
ேமாேச தனது நூலில் முட்ெசடி எரிந்தைதப்பற்றிச்
ெசால்லும்ேபாது ேதவன் ேமாேசயிடம் இவ்வாறு
ெசால்கிறார். ‘நான் ஆபிரகாமின் ேதவன், ஈசாக்கின்
ேதவன், யாக்ேகாபின் ேதவனுமாகிய உங்கள்
ேதவனுமாயிருக்கிேறன்’இவர்கள் உண்ைமயிேலேய
மரித்தவர்கள் அல்லர். 27 அவர் உயிேராடு
இருப்பவர்களுக்ேக ேதவனாய் இருக்கிறார்.
சதுேசயர்களாகிய நீங்கள் தவறானவர்கள்” என்றார்.

மிக முக்கியமான கட்டைள எது?
(மத். 22:34-40; லூ. 10:25-28)

28 ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுவிடம்
வந்தான். அவன் இேயசுவும் சதுேசயர்களும்,
விவாதிப்பைதக் ேகட்டான். இேயசு அவர்களுக்கு
நல்ல பதில் ெகாடுப்பைதப் பார்த்தான். எனேவ
அவன் இேயசுவிடம், “கட்டைளகளுள் எது மிக
முக்கியமானது?” என்று ேகட்டான்.

29 அதற்கு இேயசு, “‘இஸ்ரேவலின் மக்கேள!
கவனியுங்கள். நமது ேதவனாகிய கர்த்தேர
உண்ைமயான ஒேர கர்த்தர். 30 நீங்கள் அவரிடம்
அன்பாய் இருக்க ேவண்டும். அவரிடம் நீங்கள் முழு
மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும், முழு
இதயத்ேதாடும் முழு பலத்ேதாடும், அன்பாய் இருக்க
ேவண்டும்.’இது முதல் கட்டைள. 31 ‘உங்கைள
நீங்கள் எந்த அளவு ேநசிக்கிறீர்கேளா, அந்த
அளவுக்கு அடுத்தவர்கைளயும் ேநசிக்க ேவண்டும்’
என்பது இரண்டாம் கட்டைள. இவற்ைறவிட மிக
முக்கியமான ேவறு கட்டைளகள் எதுவும் இல்ைல”
என்றார்.

32 அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர! இது ஒரு
நல்ல பதில். நீங்கள் சரியான பதிைலேய ெசால்லி
இருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் ஒருவேர நம் ேதவன்.
அவைரத் தவிர ேவறு ேதவன் இல்ைல. 33 ஒருவன்
ேதவைனத் தன் முழு மனேதாடும், முழு
ஆத்துமாேவாடும், முழு பலத்ேதாடும் ேநசிக்க
ேவண்டும். ஒருவன் தன்ைன ேநசிப்பது ேபாலேவ
மற்றவர்கைளயும் ேநசிக்க ேவண்டும். இந்தக்
கட்டைளகேள, ஏைனய கட்டைளகைளக் காட்டிலும்
முக்கியமானைவ. இைவ தகனபலிகள்
ேபான்றவற்ைறவிட மிக முக்கியமானைவ” என்றான்.

34 அந்த மனிதன் புத்திசாலித்தனமாகப் பதில்
கூறுவைத இேயசு அறிந்து ெகாண்டார். எனேவ

மாற்கு 12:13
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அவனிடம், “நீ ேதவனின் இராஜ்யத்ைத
ெநருங்கிவிட்டாய்” என்றார். அதற்குப் பிறகு
ஒருவருக்கும் இேயசுவிடம் எந்தக் ேகள்வியும்
ேகட்கும் ைதரியம் வரவில்ைல.

கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரனா?
(மத். 22:41-46; லூ. 20:41-44)

35 பின்னர், இேயசு ேதவாலயத்தில்
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார். “கிறிஸ்து தாவீதின்
குமாரன் என்று ேவதபாரகர்கள் ஏன்
ெசால்கிறார்கள்? 36 பரிசுத்த ஆவியின் உதவியுடன்
தானாக தாவீது கூறுகிறார்:
“‘கர்த்தர் என் ஆண்டவரிடம் ெசான்னார், நீங்கள்
எனது வலது பக்கத்தில் உட்காருங்கள்.
நான் உங்களுைடய பைகவர்கைள உங்கள்

ஆளுைகக்கு உட்படுத்துேவன்’
37 தாவீது தானாக அவைர ‘ஆண்டவர்’ என்று
அைழக்கிறார். அப்படி இருக்கக் கிறிஸ்து எவ்வாறு
தாவீதின் குமாரனாக இருக்க முடியும்?” என்று
இேயசு ேகட்டார். ஏராளமான மக்கள் இேயசு
ெசால்வைதக் ேகட்டு மனம் மகிழ்ந்தனர்.

இேயசு யூத ஆசாரியர்கைள விமர்சித்தல்
(மத். 23:1-36; லூ. 20:45-47)

38 ெதாடர்ந்து இேயசு
உபேதசித்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
“ேவதபாரகர்களிடம் கவனமாக இருங்கள். அவர்கள்
மதிப்ைபத் தரும் நீண்ட ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு அங்குமிங்கும் அைலய
விரும்புகிறார்கள். சந்ைதப் பகுதிகளில்
மக்களிடமிருந்து மரியாைத ெபற்றுக்ெகாள்ள
விரும்புகின்றனர். 39 ெஜப ஆலயங்களில்
முக்கியமான இருக்ைககைளப் ெபற
விரும்புகின்றனர். விருந்துகளில் மிக முக்கியான
இடங்களில் இருக்க விரும்புகின்றனர். 40

விதைவகைள இழிவாக நடத்தி அவர்களது
வீடுகைளத் திருடுகிறார்கள். நீண்ட பிரார்த்தைன
ெசய்து நல்லவர்கள்ேபால் ேதாற்றம் தருகிறார்கள்.
இவர்கைள ேதவன் மிகுதியாகத் தண்டிப்பார்”
என்றார்.

ெகாடுப்பதின் ேமன்ைம
(லூ. 21:1-4)

41 மக்கள் தம் காணிக்ைகையச் ெசலுத்துகிற
ஆலய காணிக்ைகப் ெபட்டியின் அருகில் இேயசு
உட்கார்ந்திருந்தார். மக்கள் அதில் காசுகள்
ேபாடுவைதக் கவனித்தார். நிைறய பணக்காரர்கள்
ஏராளமாகப் பணத்ைதப் ேபாட்டார்கள். 42 பிறகு ஓர்
ஏைழ விதைவ வந்து இரண்டு சிறியகாசுகைளப்
ேபாட்டாள்.

43 இேயசு தனது சீஷர்கைள அைழத்தார்.
அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன், அந்த ஏைழ விதைவ இரண்டு சிறிய
காசுகைளத்தான் ேபாட்டாள். உண்ைமயில் அவள்
ெசல்வந்தர் எவைரயும்விட அதிகம்
ேபாட்டிருக்கிறாள். 44 அவர்களிடம் நிைறய பணம்
இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்குத்
ேதைவயில்லாதைதேய அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
இவேளா மிகவும் ஏைழ. அவள் தன்னிடம் உள்ள

அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துவிட்டாள். அவள்
ெகாடுத்தது அவளது வாழ்க்ைகக்கு மிகவும்
ேதைவயான ஒன்றாகும்” என்றார்.

ஆலயத்தின் எதிர்கால அழிவு
(மத். 24:1-25; லூ. 21:5-24)

இேயசு ஆலயத்ைதவிட்டுப் புறப்படும்ேபாது
அவரது சீஷர்களில் ஒருவன். “பாருங்கள்
ேபாதகேர! ெபரிய, ெபரிய கற்கேளாடு

இந்த ஆலயம் பார்க்க எவ்வளவு அழகாக
இருக்கிறது” என்று ெசான்னான்.

2 இேயசுேவா, “நீ இந்தப் ெபரிய கட்டிடத்ைதப்
பார்க்கிறாய். இைவெயல்லாம் ஒரு காலத்தில்
அழிந்துேபாகும். ஒவ்ெவாரு கல்லும் தைரயில்
சிதறிப்ேபாகும். ஒரு கல்ேலாடு இன்ெனான்று
ேசராது ேபாகும்,” என்றார்.

3 பிறகு ஒலிவ மைலயின் ேமேல ஓரிடத்தில்
உட்கார்ந்தார். அவேராடு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான், அந்திேரயா ஆகிேயார் இருந்தனர்.
அைனவரும் ஆலயத்ைதப் பார்த்தனர். சீஷர்கள்
இேயசுவிடம், 4 “இைவ எப்ேபாது நைடெபறும்
என்று எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இைவ நிகழும்
காலத்ைத நாம் எந்த அைடயாளங்களால் அறிந்து
ெகாள்ளமுடியும்?” என்று ேகட்டனர்.

5 இேயசு சீஷர்களிடம், “எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். யாரும் உங்கைள ஏமாற்றாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். 6 பலர் வந்து என்
ெபயைரப் பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘நாேன
அவர்’ என்பார்கள். அவர்கள் மக்கைள
ஏமாற்றுவார்கள். 7 ேபாைரப் பற்றியும், ேபார்கைளப்
பற்றிய ெசய்திகைளயும் நீங்கள் ேகள்விப்படுவீர்கள்.
பயப்படாதீர்கள். உலக முடிவு ஏற்படும்முன் இைவ
நிகழ ேவண்டும். 8 நாடுகள் ஒன்ேறாடு ஒன்று
ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள் ஒன்ேறாடு
ஒன்று ேமாதிக்ெகாள்ளும். மக்களுக்கு உண்ண
உணவில்ைல என்று ெசால்லும் காலம் வரும்.
பல்ேவறு இடங்களில் பூமி அதிர்ச்சிகள் ஏற்படும்.
இைவ ஒரு குழந்ைத பிறப்பதற்கு முன் ஏற்படும்
ேவதைனேபால உருவாகும்.

9 “நீங்கள் கவனமாயிருங்கள். மக்கள் உங்கைளக்
ைகது ெசய்து நியாயம் வழங்குவார்கள். தங்கள் ெஜப
ஆலயங்களில் உங்கைள அடிப்பார்கள். நீங்கள்
ஆளுநர்கள் முன்பும், மன்னர்களின் முன்பும்,
கட்டாயமாக நிறுத்தப்படுவீர்கள். என்ைனப் பற்றி
அவர்களிடம் நீங்கள் ெசால்வீர்கள். நீங்கள்
என்ைனப் பின்பற்றுவதால் இைவ உங்களுக்கு
ஏற்படும். 10 இைவ நைடெபறுவதற்கு முன்னால்
நற்ெசய்தியானது எல்லா மக்களுக்கும் பரப்பப்படும்.
11 நீங்கள் ெசால்லப்ேபாவைதப்பற்றிக் கவைலப்பட
ேவண்டாம். அந்த ேநரத்தில் ேதவன் ேபசக்
ெகாடுத்தவற்ைற நீங்கள் ேபசுங்கள். உண்ைமயில்
அவற்ைற நீங்கள் ேபசுவதில்ைல. உங்கள் மூலம்
பரிசுத்த ஆவியானவேர ேபசுவார்.

12 “சேகாதரர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் எதிராகிச்
சாவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள். ெபற்ேறார்
தம் பிள்ைளகளுக்கு எதிராகி அவர்கைள
மரணத்துக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். பிள்ைளகள் தம்
ெபற்ேறாருக்கு எதிராகச் சண்ைடயிட்டு
அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய வழி ேதடுவார்கள். 13

நீங்கள் என்ைனப் பின்பற்றுவதால் மக்கள்

மாற்கு 13:13
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அைனவரும் உங்கைள ெவறுப்பார்கள். இறுதிவைர
உறுதியாக யார் இருக்கிறார்கேளா அவர்கேள
இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.

14 “ேபரழிவிற்கு காரணமான ேமாசமான
காரியத்ைத நிற்கத்தகாத இடத்தில் நிற்க நீங்கள்
காண்பீர்கள். (இைத வாசிக்கிறவன் இதன்
அர்த்தத்ைதப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.) அப்ேபாது
யூேதயாவில் உள்ள மக்கள் அைத விட்டு
மைலகளுக்கு ஓடிப் ேபாவார்கள். 15 மக்கள் தம்
ேநரத்ைத வீணாக்காமல் எதற்காகவும் நிற்காமல்
ஓடிப்ேபாக ேவண்டும். எவனாவது வீட்டின்
கூைரேமல் இருந்தால் அவன் ெபாருள்கைள
எடுக்கக் கீேழ இறங்காமலும் வீட்டிற்குள்
நுைழயாமலும் இருப்பானாக. 16 எவனாவது வயலில்
இருந்தால் அவன் தன் ேமல் சட்ைடைய எடுக்கத்
திரும்பிப் ேபாகாமல் இருப்பானாக.

17 “அந்தக் காலம் கருவுற்ற ெபண்களுக்கும்,
ைகக் குழந்ைதயுள்ள ெபண்களுக்கும் மிகக்
ெகாடுைமயானதாக இருக்கும். 18 மைழக்
காலத்தில் இைவ நிகழாதிருக்கும்படி பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். 19 ஏன்? அந்த நாட்களில் அதிக அளவு
ேவதைன இருக்கும். ெதாடக்கக் காலம் முதல்
இன்று வைர இது ேபான்ற ேவதைனகள்
ஏற்பட்டிருக்காது. இது ேபான்ற ேகடுகள் இனிேமல்
நடக்காது. 20 அக்ேகடு காலம் குறுகியதாக
இருக்கட்டும் என்று ேதவன் தீர்மானித்திருக்கிறார்.
அக்ேகடு காலம் குறுகியதாக இல்லாமல் இருந்தால்
பின்னர் உலகில் ஒருவரும் உயிேராடு இருக்க
முடியாது. அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த சிறப்புக்குரிய
மக்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு ேதவன் அக்ேகடு
காலத்திைனக் குறுகியதாக ஆக்குவார்.

21 “அக்காலத்தில் சிலர் ‘அேதா பாருங்கள்
கிறிஸ்து, இேதா இவர்தான் கிறிஸ்து’ என்று
கூறுவார்கள். அவர்கைள நம்பாதீர்கள். 22 கள்ளக்
கிறிஸ்துக்களும், கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளும் வந்து
அேநக அற்புதங்கைளயும், அரிய ெசயல்கைளயும்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் இவற்ைற ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களிடேம ெசய்வார்கள்.
அப்படிச் ெசய்து அவர்கைள ஏமாற்ற
முயற்சிப்பார்கள். 23 எனேவ கவனமாய் இருங்கள்.
இைவ நைடெபறும் முன்னேர நான் உங்கைள
எச்சரிக்ைக ெசய்துவிட்ேடன்.

மனுஷகுமாரனின் வருைக
(மத். 24:29-51; லூ. 21:25-36)

24 “அந்நாட்களில் அத்துன்பங்கள் நடந்த பிறகு,
“‘சூரியன் இருளாகும்.
சந்திரன் ஒளி தராது.

25 நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும்.
வானிலுள்ள அத்தைனயும் மாறிப்ேபாகும்’
26 “பிறகு ேமகங்களுக்கு ேமல் மனித குமாரன்
மிகுந்த வல்லைமேயாடும், மகிைமேயாடும்
வருவைதக் காண்பார்கள். 27 பூமி முழுவதும்
ேதவதூதர்கைள மனிதகுமாரன் அனுப்பிைவப்பார்.
அத்ேதவ தூதர்கள் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைளக்
கூட்டுவார்கள்.

28 “அத்திமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதக்
கற்பிக்கின்றது. அத்திமரக் கிைளகள்

பசுைமயாகவும், ெமன்ைமயாகவும் மாறி புதிய
இைலகள் தளிர்க்க ஆரம்பிக்கும்ேபாது ேகாைடக்
காலம் ெநருங்கும் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ளலாம். 29 இது ேபாலத்தான் நான்
ெசான்னைவ நிகழ்வதற்கான அறிகுறிகள் ேதான்றும்.
அறிகுறிகள் ேதான்றியதும் காலம்
ெநருங்கிவிட்டைத அறிந்துெகாள்ளுங்கள். 30 நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுகிேறன்.
இப்ெபாழுது உள்ள மக்கள்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நான் ெசான்னைவ
எல்லாம் நிகழும். 31 இந்த முழு உலகமும் பூமியும்
வானமும் அழிந்துவிடும். ஆனால் நான் ெசான்ன
வார்த்ைதகள் மாத்திரம் அழியாது.

32 “எப்ெபாழுது, எந்த ேநரத்தில் அைவ
நைடெபறும் என்று எவராலும் அறிந்துெகாள்ள
முடியாது. இைதப்பற்றி ேதவ குமாரனுக்கும்,
பரேலாகத்தில் உள்ள ேதவதூதர்களுக்கும் கூடத்
ெதரியாது. பிதா மட்டுேம இதைன அறிவார். 33

கவனமாய் இருங்கள். எப்ெபாழுதும் தயாராக
இருங்கள். அக்காலம் எப்ேபாது வரும் என
உங்களுக்கும் ெதரியாது.

34 “இது, பயணம் ெசய்பவன் தன் வீட்ைடவிட்டுப்
ேபாவைதப் ேபான்றது. அவன் தன்
ேவைலக்காரர்களிடம் வீட்ைட
ஒப்பைடத்துவிட்டுப்ேபாகிறான். அவன் ஒவ்ெவாரு
ேவைலக்காரனுக்கும் குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவாரு
ேவைலையக் ெகாடுத்துவிட்டுப் ேபாகிறான். ஒரு
ேவைலக்காரன் வாசைலக் காவல் காப்பான்.
எப்ெபாழுதும் ேவைலக்காரர்கள் தயாராய்
இருக்கேவண்டும் என்று ெசால்வான். அைதப்
ேபாலேவ நானும் உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். 35

எனேவ, நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக இருக்க
ேவண்டும். வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன் எப்ெபாழுது
திரும்பி வருவான் என்று எவருக்கும் ெதரியாது. ஒரு
ேவைள அவன் பிற்பகலில் வரலாம், அல்லது நடு
இரவில் வரலாம் அல்லது அதிகாைலயில் வரலாம்,
அல்லது சூரியன் உதயமாகும்ேபாது வரலாம். 36

வீட்டின் ெசாந்தக்காரன் எதிர்பாராமல் வருவான்.
நீங்கள் எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தால் உங்கைளத்
தூங்குகிறவர்களாக அவன் கண்டுபிடிக்க மாட்டான்.
37 நான் இதைன ெசால்கிேறன். நான்
எல்லாருக்கும் ெசால்கிேறன், தயாராக இருங்கள்”
என்றார்.

இேயசுைவக் ெகால்லத் திட்டமிடுதல்
(மத். 26:1-5; லூ. 22:1-2; ேயா. 11:45-53)

புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற பஸ்கா
பண்டிைக இரண்டுநாள் கழித்து வந்தது.
அப்ெபாழுது ேவதபாரகரும், தைலைம

ஆசாரியர்களும் இேயசுைவப் பிடித்துக் ெகால்லத்
திட்டம் தீட்டினர். ஏேதனும் ெபாய்க்குற்றம் சாட்டி
அவைரக் ைகது ெசய்ய முயன்றனர். 2

“பண்டிைகயின்ேபாது இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய
முடியாது. மக்களுக்குக் ேகாபத்ைத உருவாக்கி
கலகம் ஏற்படுத்த நாங்கள் விரும்பவில்ைல”
என்றனர்.

மாற்கு 13:14
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ஒரு ெபண்ணின் சிறப்புச் ெசயல்
(மத். 26:6-13; ேயா. 12:1-8)

3 இேயசு ெபத்தானியாவில் இருந்தார். அவர்
ெதாழுேநாயாளியான சீேமானின் வீட்டில் உணவு
உண்டுெகாண்டிருந்தார். அப்ெபாழுது அங்கு ஒரு
ெபண் வந்தாள். அப்ெபண்ணிடம் அதிக விைல
மதிப்புள்ள நளதம் என்னும் நறுமணத் ைதலமுள்ள
ெவள்ைளக்கல் ஜாடி இருந்தது. அவள் அந்த
ஜாடிையத் திறந்து அந்நறுமணத் ைதலத்ைத
இேயசுவின் தைலயில் ஊற்றினாள்.

4 சில சீஷர்கள் இதைனக் கவனித்தனர். இதனால்
அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு தங்களுக்குள் குற்றம்
சாட்டினர். “நறுமணத் ைதலத்ைத ஏன் வீணாக்க
ேவண்டும்? 5 ஓராண்டு ெசலவுக்குரிய பணத்துக்குச்
சமமான மதிப்புள்ளதாயிற்ேற இத்ைதலம். அதைன
விற்று அப்பணத்ைத ஏைழகளுக்குச் ெசலவு
ெசய்யலாேம” என்று கூறிக்ெகாண்டனர்.
அப்ெபண்ைணயும் அவர்கள் பலமாக விமர்சித்தனர்.

6 இேயசுேவா, “அந்தப் ெபண்ைண ஒன்றும்
ெசால்லாதீர்கள். ஏன் அவைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்கிறீர்கள்? அவள் எனக்காக ஒரு நல்ல
ெசயைலச் ெசய்தாள். 7 ஏைழ மக்கள் எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடு இருப்பார்கள். நீங்கள் விரும்பும்ேபாது
எப்ெபாழுது ேவண்டுமானாலும் அவர்களுக்கு உதவி
ெசய்யலாம். ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடு இருக்கமாட்ேடன். 8 இந்தப்
ெபண்ணால் ெசய்ய முடிந்தைதத்தான் அவள்
எனக்காகச் ெசய்திருக்கிறாள். நான் அடக்கம்
பண்ணப்படுவதற்கு உதவியாக என் உடலில் ைதலம்
பூச முந்திக்ெகாண்டாள். 9 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். உலகில் உள்ள
அைனத்து மக்களுக்கும் நற்ெசய்தி ெசால்லப்படும்
எல்லா இடங்களிலும் இந்தப் ெபண் ெசய்ததும்
ெசால்லப்படும். அப்ேபாது மக்கள் இவைள
நிைனவில் இருத்திக்ெகாள்வார்கள்” என்றார்.

யூதாஸின் சதித்திட்டம்
(மத். 26:14-16; லூ. 22:3-6)

10 பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன் தைலைம
ஆசாரியர்களிடம் ேபசச் ெசன்றான். அந்த சீஷனின்
ெபயர் யூதாஸ் காரிேயாத். அவன் அவர்களிடம்
இேயசுைவ ஒப்பைடக்க விரும்பினான். 11 தைலைம
ஆசாரியர்கள் இது குறித்து ெபரிதும் மகிழ்ச்சி
அைடந்தனர். அவர்கள் அதற்குரிய பணத்ைத
அவனுக்குத் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தனர்.
ஆைகயால் அவன் தக்க தருணத்ைத எதிர்பார்த்துக்
காத்திருந்தான்.

பஸ்கா விருந்து
(மத். 26:17-25; லூ. 22:7-14, 21-23; ேயா. 13:21-30)

12 அன்று புளிப்பில்லாத அப்பம் உண்ணும் பஸ்கா
பண்டிைகயின் முதல் நாள். அன்றுதான் அவர்கள்
பஸ்கா ஆட்டுக் குட்டிையப் பலியிடுவார்கள்.
இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தனர். “நாங்கள்
உமக்காகப் பஸ்கா விருந்து உண்ண எங்கு ஏற்பாடு
ெசய்ய ேவண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.

13 இேயசு நகரத்துக்குள் இரண்டு சீஷர்கைள
அனுப்பினார். “நகரத்துக்குள் ேபாங்கள். தண்ணீர்
குடத்ைதச் சுமந்துெகாண்டுவரும் ஒருவைனக்
காண்பீர்கள். அவன் உங்களிடம் வருவான். அவைனப்
பின் ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள். 14 அவன் ஒரு
வீட்டுக்குச் ெசல்வான். அந்த வீட்டு எஜமாைனப்
பாருங்கள். ‘ஆண்டவரும், அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா
விருந்துண்ணும் அைற எது?’ என்று ேகளுங்கள். 15

அவன் மாடியில் உள்ள ஒரு ெபரிய அைறையக்
காட்டுவான். அந்த அைற உங்களுக்கு தயாராக
இருக்கும். அங்கு விருந்து தயாராக்குங்கள்”
என்றார்.

16 ஆைகயால் சீஷர்கள் அவ்விடத்ைத விட்டு
நகரத்துக்குச் ெசன்றனர். இேயசு ெசான்னபடி
எல்லாக் காரியங்களும் நிைறேவறின. எனேவ,
சீஷர்கள் பஸ்கா விருந்ைதத் தயாரித்தனர்.

17 மாைலயில் அந்த வீட்டுக்குப் பன்னிரண்டு
சீஷர்கேளாடு இேயசு ெசன்றார். 18 அவர்கள் உணவு
உண்ணும்ேபாது, இேயசு “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன், இப்ெபாழுது என்ேனாடு
உணவு உண்டுெகாண்டிருக்கிற உங்களில் ஒருவன்
என்ைனக் காட்டிக் ெகாடுப்பான்” என்றார்.

19 இைதக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் ெபரிதும்
வருத்தப்பட்டனர். ஒவ்ெவாருவரும் அவரிடம்,
“உறுதியாக அது நானில்ைல” என்று கூறினர்.

20 இேயசுேவா, “எனக்கு எதிரியாகிறவன் உங்கள்
பன்னிரண்டு ேபர்களில் ஒருவன்தான். அவன்
என்ேனாடுதான் இப்ேபாது தனது அப்பத்ைத
இப்பாத்திரத்தில் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
21 மனித குமாரன் இறந்து ேபாவார்.
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதியபடி எல்லாம் நடக்கும்.
எனினும் எந்த மனிதனால் மனிதகுமாரன் காட்டிக்
ெகாடுக்கப்படுவாேரா அந்த மனிதனுக்குக் ேகடு
வரும். அவன் பிறக்காமல் இருந்தால் அது அவனுக்கு
நன்ைமயாக இருந்திருக்கும்” என்றார்.

கர்த்தரின் விருந்து
(மத். 26:26-30; லூ. 22:15-20; 1 ெகாரி. 11:23-25)

22 அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு
அப்பத்ைத எடுத்தார். ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்லி
அவற்ைறப் பங்கிட்டார். அவற்ைறத் தம் சீஷர்களுக்கு
ெகாடுத்தார். அவர், “இதைனப் புசியுங்கள். இது
எனது சரீரம்” என்றார்.

23 பிறகு அவர் ஒரு ேகாப்ைப திராட்ைச
இரசத்ைத எடுத்தார். ேதவனுக்கு நன்றி
ெசால்லிவிட்டு சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
அவர்களைனவரும் அதைனக் குடித்தனர். 24 பிறகு
இேயசு, “இதுதான் எனது இரத்தம்.
ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்கு இது ஒரு புதிய
உடன்படிக்ைகைய உருவாக்குகிறது. இந்த இரத்தம்
பலருக்காகச் சிந்தப்படுகிறது. 25 உங்களுக்கு நான்
உண்ைமையக் கூறுகிேறன், ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தில் நான் புதிய திராட்ைச இரசத்ைதக்
குடிக்கும் நாள்வைர இனி இங்கு மறுபடியும்
திராட்ைச இரசத்ைதக் குடிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.

26 அவர்கள் பாடைலப் பாடினர். பிறகு அவர்கள்
ஒலிவ மைலக்குச் ெசன்றனர்.

மாற்கு 14:26
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சீஷர்கள் இேயசுைவவிட்டு விலகுதல்
(மத். 26:31-35; லூ. 22:31-34; ேயா. 13:36-38)

27 பின்னர் இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நீங்கள்
உங்கள் விசுவாசத்ைத இழந்துவிடுவீர்கள் என்று
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது:
“‘நான் ேமய்ப்பைனக் ெகால்லுேவன்.
ஆடுகள் சிதறி ஓடும்.’

28 ஆனால் நான் இறந்த பிறகு மரணத்திலிருந்து
எழுேவன். பிறகு நான் கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன்.
நீங்கள் ேபாவதற்கு முன் நான் அங்கிருப்ேபன்”
என்றார்.

29 ேபதுரு, “மற்ற சீஷர்கள் ேவண்டுமானால்
தங்கள் விசுவாசத்ைத இழந்து ேபாகாலாம். ஆனால்
நான் எப்ெபாழுதும் விசுவாசம் இழக்கமாட்ேடன்”
என்றான்.

30 இேயசுேவா, “நான் உண்ைமையக் கூறுகிேறன்.
இன்று இரேவ என்ைனப்பற்றித் ெதரியாது என்று
கூறுவாய். அதுவும் ேசவல் இரண்டு முைற
கூவுவதற்குமுன் மூன்று முைற நீ என்ைன
மறுதலிப்பாய்” என்றார்.

31 ஆனால் ேபதுருேவா “உங்கைளத் ெதரியாது
என்று நான் நிச்சயமாகச் ெசால்லமாட்ேடன். நான்
என் உயிைரக்கூட உம்ேமாடு விடுேவன்” என்றான்.
உறுதியாக எல்லாரும் அவ்வாேற ெசான்னார்கள்.

இேயசுவின் பிரார்த்தைன
(மத். 26:36-46; லூ. 22:39-46)

32 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் ெகத்ெசமேன
என்று அைழக்கப்படும் இடத்துக்குச் ெசன்றனர்.
இேயசு “நான் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது
எல்லாரும் இங்ேக இருங்கள்” என்றார். 33 இேயசு
தன்ேனாடு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்
ஆகிேயாைர அைழத்துச் ெசன்றார். அவர் மிகவும்
ேவதைனப்பட்டு, துன்பப்பட்டார். 34 “என் ஆத்துமா
துக்கத்தால் நிைறந்திருக்கிறது. என் இதயம்
துயரத்தால் உைடந்து ேபாயிருக்கிறது. இங்ேகேய
காத்திருங்கள், விழித்திருங்கள்” என்றார்.

35 இேயசு அவர்களிடமிருந்து விலகிச் சிறிது
தூரம் ெசன்றார். அவர் அங்கு தைரயில் விழுந்து
அந்த ேவைள தம்ைம விட்டு நீங்கிப்
ேபாகக்கூடுமானால் நீங்கட்டும் என பிரார்த்தைன
ெசய்தார். 36 “ பிதாேவ!உங்களால்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய முடியும். துயரத்தின்
பாத்திரத்தில் நான் அருந்தாதபடி ெசய்யுங்கள்.
ஆனாலும் நான் விரும்புகிறபடி இல்லாமல் உங்கள்
விருப்பம் ேபால் எல்லாம் நடக்கட்டும்” என்றார்.

37 பிறகு இேயசு சீஷர்களிடம் வந்து, அவர்கள்
தூங்குவைதக் கண்டார். அவர் ேபதுருவிடம்,
“சீேமாேன, ஏன் தூங்குகிறாய். எனக்காக ஒரு மணி
ேநரம் உன்னால் விழித்திருக்க முடியாதா? 38 நீ
ேசாதைனக்கு இடம் தாராதபடி விழித்திருந்து
பிரார்த்தைன ெசய். உனது ஆத்துமா நல்லவற்ைறேய
ெசய்ய விரும்புகிறது. ஆனால் உனது சரீரம்
பலவீனமாக உள்ளது” என்றார்.

39 மீண்டும் இேயசு தனிேய ெசன்று அேத
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிப் பிரார்த்தைன
ெசய்தார். 40 பிறகு சீஷர்களிடம் திரும்பி வந்தார்.
மீண்டும் அவர்கள் தூங்குவைதப் பார்த்தார்.

அவர்களது கண்கள் மிகவும் ேசார்ந்திருந்தன.
இேயசுவிடம் என்ன ெசால்லேவண்டும் என்பைத
அவர்கள் அறியாதிருந்தனர்.

41 மூன்றாவது முைறயாக இேயசு தனிப்
பிரார்த்தைன ெசய்தபின் சீஷர்களிடம் திரும்பி
வந்தார். அவர்களிடம், “நீங்கள் இன்னும்
தூங்கிக்ெகாண்டும்
இைளப்பாறிக்ெகாண்டுமிருக்கிறீர்கள், இதுேபாதும்.
மனித குமாரன் பாவிகளின் ைககளில்
ஒப்பைடக்கப்படும் காலம் வந்துவிட்டது. 42

எழும்புங்கள், நாம் ேபாகேவண்டும். இேதா
அவர்களிடம் என்ைனக் காட்டிக்ெகாடுக்கிற மனிதன்
வந்துவிட்டான்” என்றார்.

இேயசு ைகதாகுதல்
(மத். 26:47-56; லூ. 22:47-53; ேயா. 18:3-12)

43 இேயசு இவ்வாறு
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத யூதாஸ் அங்ேக
வந்தான். அவன் பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன்.
அவேனாடு பலர் வந்தனர். அவர்கள் தைலைம
ஆசாரியர்களாலும், ேவதபாரகராலும், மூத்த
யூதத்தைலவர்களாலும் அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
அவர்களிடம் வாள்களும், தடிகளும் இருந்தன.

44 யூதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு அைடயாளம்
ெகாடுத்து ைவத்திருந்தான். அதன்படி, “நான் யாைர
முத்தமிடுகிேறேனா அவர்தான் இேயசு. அவைரக்
ைகது ெசய்து பத்திரமாய்க் ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்”
என்று ெசால்லி இருந்தான். 45 அவன் இேயசுவிடம்
வந்து அவைர முத்தமிட்டு “ேபாதகேர” என்றான். 46

உடேன அவர்கள் இேயசுவின் ேமல் ைக ேபாட்டுக்
ைகது ெசய்தனர். 47 இேயசுவின் அருகில் நின்ற ஒரு
சீஷன் தன் வாைள உருவி இேயசுைவப்
பிடித்தவனின் காதிைன அறுத்தான். காது
அறுபட்டவன் தைலைம ஆசாரியனின்
ேவைலக்காரன்.

48 இேயசுேவா, “ஒரு குற்றவாளிையப் பிடிக்க
வருவதுேபால நீங்கள் வாேளாடும் தடிகேளாடும்
வந்துள்ளீர்கள். 49 நான் எப்ேபாதும் உங்கள்
மத்தியில் ஆலயத்தில்தாேன உபேதசம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்ேதன். அங்ேக நீங்கள் என்ைனக் ைகது
ெசய்யவில்ைலேய. எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி
நைடெபற்றது” என்றார். 50 அவரது சீஷர்கள்
அவைரவிட்டு விலகி ஓடிச் ெசன்றார்கள்.

51 ஓர் வாலிபன் இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்து
வந்தான். அவன் ஒரு ேமலாைட மட்டும்
அணிந்திருந்தான். அவர்கள் அவைனயும் பிடித்து
இழுத்தார்கள். 52 ஆனால் அவேனா ேமலாைடையப்
ேபாட்டுவிட்டு நிர்வாணமாக ஓடினான்.

யூதத் தைலவர்களின் முன் இேயசு
(மத். 26:57-68; லூ. 22:54-55, 63-71; ேயா. 18:13-14, 19-24)

53 இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள் அவைரப்
பிராதன ஆசாரியனின் வீட்டுக்குக் ெகாண்டு
ெசன்றார்கள். அங்ேக அைனத்து தைலைம
ஆசாரியர்களும் முதிய யூதத்தைலவர்களும்
ேவதபாரகர்களும் கூடினர். 54 ேபதுருவும்
இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். ஆனால்
இேயசுைவ ெநருங்கவில்ைல. தைலைம
ஆசாரியனின் அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான்.

மாற்கு 14:27
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அப்ேபாது சில காவலர்கள் குளிர்காய்ந்து
ெகாண்டிருந்தனர். ேபதுருவும் ெநருப்பருகில்
ெசன்றான்.

55 தைலைம ஆசாரியரும், மற்றவர்களும்
இேயசுைவக் ெகால்லக் குற்றங்கைள ஆராய்ந்து
ெகாண்டிருந்தனர். யூத ஆேலாசைனச்
சங்கத்தினரால் இேயசுைவக் ெகால்வதற்குரிய
எவ்விதக் குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல. 56

பலர் வந்து அவர் மீது தவறான குற்றச்சாட்டுகைளக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அைவ
ஒன்றுக்ெகான்று ஒத்துப் ேபாகவில்ைல.

57 பின்பு சில மக்கள் எழுந்து அவர்ேமல் தவறாகக்
குற்றம் சாட்டினர். 58 “‘நான் இந்த ஆலயத்ைத
இடித்துப் ேபாடுேவன். இது மனிதர்களால்
கட்டப்பட்டது. நான் ேவறு ஆலயத்ைத மூன்று
நாட்களுக்குள் கட்டுேவன். அது மனிதர்களால்
கட்டப்படாதது’ என்று இவன் கூற நாங்கள்
ேகட்ேடாம்” என்றார்கள். 59 ஆனால் அப்படிச்
ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்சி
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாமல் ேபாயிற்று.

60 தைலைம ஆசாரியன் அவர்களுக்குமுன் எழுந்து
நின்றான். அவன் இேயசுவிடம், “இந்த மக்கள்
உமக்கு எதிராகக் கூறுகின்றனர். இவற்றுக்கு உம்
பதில் என்ன? இவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயா?”
என்று ேகட்டான். 61 ஆனால் இேயசு எதுவும்
கூறவில்ைல.
தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவிடம், “நீர்
கிறிஸ்துவா? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ேதவனின்
குமாரனா?” என்று இன்ெனாரு ேகள்விையக்
ேகட்டான்.

62 இேயசுேவா, “ஆம். நான் ேதவ குமாரன்தான்.
எதிர்காலத்தில் மனித குமாரன் சர்வ வல்லவரின்
வலது பக்கத்தில் இருப்பைதக் காண்பீர்கள்.
பரேலாக இராஜ்யத்தில் ேமகங்களின் நடுேவ மனித
குமாரன் வருவைதப் பார்ப்பீர்கள்” என்றார்.

63 இைதக் ேகட்டதும் தைலைம ஆசாரியனுக்குக்
ேகாபம் வந்தது. அவன் தனது ஆைடகைளக்
கிழித்துக்ெகாண்டு, “நமக்கு ேமலும் சாட்சிகள்
ேதைவயில்ைல. 64 ேதவனுக்கு எதிராக இவன்
ெசால்வைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். என்ன
நிைனக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அைனத்து மக்களும் இேயசுைவக் குற்றவாளி
என்றனர். அவைரக் ெகால்லப்பட ேவண்டிய
குற்றவாளி என்றனர். 65 சிலர் இேயசுவின் மீது
காறித்துப்பினார்கள். அவரது கண்கைள மூடினர்,
அவைரக் குட்டினர். “நீ தீர்க்கதரிசி என்பைத
எங்களுக்கு நிரூபித்துக் காட்டு” என்று
ெசான்னார்கள். பிறகு காவற்காரர்கள் இேயசுைவ
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் அடித்தனர்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-75; லூ. 22:56-62; ேயா. 18:15-18, 25-27)

66 அப்ேபாது ேபதுரு வீட்டின் முற்றத்தில்
இருந்தான். அம்மாளிைகயில் உள்ள ேவைலக்காரப்
ெபண் ேபதுருவிடம் வந்தாள். 67 ேபதுரு ெநருப்பு
காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவள் ேபதுருைவ
மிகவும் ெநருக்கத்தில் பார்த்தாள்.

“நாசேரத் ஊரானாகிய இேயசுேவாடு நீயும்
இருந்தாய் அல்லவா?” என்று ேகட்டாள் அவள்.

68 ஆனால் ேபதுருேவா “நான் இேயசுேவாடு
இருந்தேத இல்ைல” என்று மறுத்தான். ேமலும்,
“நீங்கள் என்ன ேபசுகிறீர்கள் என்ேற எனக்குத்
ெதரியவுமில்ைல, புரியவுமில்ைல” என்று கூறினான்.
பிறகு ேபதுரு விலகி ெவளிேய வாசல்
மண்டபத்துக்குச் ெசன்றான்.

69 மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரப் ெபண்
ேபதுருைவக் கவனித்தாள். அங்கு நின்று
ெகாண்டிருந்தவர்களிடம் அவள், “இேயசுவின்
சீஷர்களுள் இவனும் ஒருவன்” என்றாள். 70 ேபதுரு,
மீண்டும் அவள் ெசால்வது உண்ைமயில்ைல என்று
கூறினான்.
ெகாஞ்ச ேநரம் ெசன்றதும், ேபதுரு அருகில் சிலர்
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ேபதுருவிடம்,
“இேயசுவின் சீஷர்களுள் நீயும் ஒருவன். நீயும் கூட
கலிேலயாவில் இருந்து வருகிறவன்” என்றனர்.

71 ேபதுரு சபிக்கவும், சத்தியம் பண்ணவும்
ெதாடங்கி, “நான் ேதவன் மீது ஆைணயிட்டுக்
கூறுகிேறன். நீங்கள் ேபசுகிற அந்த மனிதைனப் பற்றி
எனக்கு ஒன்றும் ெதரியாது” என்றான்.

72 ேபதுரு இவ்வாறு ெசான்னதும் ேசவலானது
இரண்டாம் முைறயாகக் கூவியது. இேயசு ெசால்லி
இருந்தைதப் ேபதுரு நிைனத்துப் பார்த்தான்.
“இன்று இரவு ேசவல் இரண்டு முைற கூவுவதற்கு
முன்னால் நீ மூன்று முைற என்ைன மறுதலிப்பாய்”
என்று ெசால்லி இருந்தார். இதனால் துயருற்று
ேபதுரு கதறியழுதான்.

பிலாத்துவின் விசாரைண
(மத். 27:1-2, 11-14; லூ. 23:1-5; ேயா. 18:28-38)

அதிகாைலயில் தைலைம ஆசாரியர்கள்,
யூதத் தைலவர்கள், ேவதபாரகர்கள்
அைனவரும் கூடி இேயசுைவ என்ன

ெசய்வது என்று கலந்து ஆேலாசித்தனர். அவைரக்
கட்டி ஆளுநர் பிலாத்துவிடம் அைழத்துச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் இேயசுைவப் பிலாத்துவிடம்
ஒப்பைடத்தனர்.

2 “நீ யூதர்களின் மன்னனா?” என்று பிலாத்து
ேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “ஆமாம். நீர் ெசால்வது சரிதான்”
என்றார்.

3 தைலைம ஆசாரியர் இேயசுவின்மீது பல
குற்றங்கைளச் சுமத்தினர். 4 பிலாத்து இேயசுவிடம்,
“இம்மக்கள் உனக்கு எதிராகக் குற்றங்கைள
சுமத்துவைத நீ அறிவாய். எனினும் நீ ஏன் எந்தப்
பதிலும் ெசால்லவில்ைல?” என்று மீண்டும்
ேகட்டான்.

5 ஆனால் இேயசு இதுவைர எந்தப் பதிைலயும்
கூற வில்ைல. இைதப்பற்றி பிலாத்து மிகவும்
ஆச்சரியப்பட்டான்.

இேயசுைவ விடுதைல ெசய்ய பிலாத்து முயன்று
ேதாற்பது

(மத். 27:15-31; லூ. 23:13-25; ேயா. 18:39-19:16)

6 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகயின்ேபாது
சிைறயில் இருந்து ஒருவைன ஆளுநர் விடுதைல
ெசய்யும் அதிகாரம் ெபற்றிருந்தார். மக்கள்
விரும்புகின்றவைனேய அவர் விடுதைல ெசய்ய
முடியும். 7 அப்ேபாது பரபாஸ் என்ற மனிதன்

மாற்கு 15:7
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சிைறயில் கலகக்காரர்கேளாடு ஒரு கலவரத்தில்
ெகாைல குற்றத்திற்காகச் சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.

8 வழக்கத்தின்படி ஒருவைன விடுதைல
ெசய்யும்படி மக்கள் ஆளுநரிடம்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். 9 மக்களிடம் பிலாத்து,
“யூதர்களின் மன்னைன விடுதைலெசய்ய
விரும்புகிறீர்களா?” என்று ேகட்டான். 10 ெபாறாைம
காரணமாகத்தான் தைலைம ஆசாரியர்கள்
இேயசுைவத் தன்னிடம் ஒப்பைடத்திருக்கின்றனர்
என்பைதப் பிலாத்து அறிந்திருந்தான். 11 தைலைம
ஆசாரியர்கள் இேயசுைவ விடுதைல
ெசய்யேவண்டாம் என்றும் பரபாைச விடுதைல
ெசய்யேவண்டும் என்றும் ேகட்க மக்கைளத்
தூண்டிவிட்டனர்.

12 “அப்படியானால் யூதர்களின் மன்னனாகிய
இந்த மனிதைன நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?” என்று பிலாத்து மக்களிடம்
ேகட்டான்.

13 “அவைனச் சிலுைவயில் அைறந்து
ெகால்லுங்கள்” என்று அவர்கள் மீண்டும்
சத்தமிட்டனர்.

14 “ஏன்? இவன் என்ன பாவம் ெசய்தான்” என்று
பிலாத்து ேகட்டான். ஆனால் மக்கள் ேமலும், ேமலும்
சப்தமிட்டனர். “அவைனச் சிலுைவயில்
ெகால்லுங்கள்” என்றனர்.

15 மக்கைளப் பிரியப்படுத்த, பிலாத்து
விரும்பினான். எனேவ பரபாைச விடுதைல
ெசய்தான். இேயசுைவச் சவுக்கால் அடிக்கும்படி
வீரர்களிடம் ெசான்னான். பின்னர் அவைரச்
சிலுைவயில் அைறயும்படி வீரர்களிடம்
ஒப்பைடத்தான்.

16 பிலாத்துவின் வீரர்கள் ஆளுநரின்
அரண்மைனயாகிய மாளிைகக்கு இேயசுைவக்
ெகாண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் மற்ற வீரர்கைளயும்
தம்முடன் அைழத்தனர். 17 அவர்கள் ஒரு சிவப்பு
அங்கிைய அவர் ேமல் அணிவித்தார்கள். அவருக்கு
முள்ளால் கிரீடம் ெசய்து சூட்டினர். 18 பின்னர்
அவர்கள், “யூதர்களின் மன்னன்” என்று வாழ்த்தி
ேகலி ெசய்தார்கள். 19 ேகாலால் அவர் தைலயில்
பல முைற அடித்தார்கள். அவர் மீது துப்பினார்கள்.
முழங்காலிட்டு அவைர வணங்குவைதப்ேபால
நடித்துக் கிண்டல் ெசய்தார்கள். 20 எல்லாம் முடிந்த
பிறகு சிவப்பு ேமலங்கிையக் கழற்றி விட்டு அவரது
ெசாந்த ஆைடைய அணிவித்தனர். அவைரச்
சிலுைவயில் அைறவதற்காக அரண்மைனைய விட்டு
ெவளிேய அைழத்து வந்தனர்.

இேயசு சிலுைவயில் அைறயப்படுதல்
(மத். 27:32-44; லூ. 23:26-39; ேயா. 19:17-19)

21 சிேரேன என்ற ஊரிலிருந்து ஒரு மனிதன்
நகரத்திற்கு வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் ெபயர்
சீேமான். இவன் அெலக்சாண்டர், மற்றும் ரூபஸ்
ஆகிேயாரின் தந்ைத. அவன் வயலில் இருந்து
நகரத்திற்குள் வந்தான். வீரர்கள் அவைனப் பிடித்து
இேயசுவுக்காகச் சிலுைவையச் சுமக்கும்படிக்
கட்டாயப்படுத்தினர். 22 “ெகால்ெகாதா” என்ற
இடத்துக்கு இேயசுைவக் ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
(“ெகால்ெகாதா” என்றால் மண்ைட ஓடுகளின் இடம்

என்று ெபாருள்) 23 அங்ேக இேயசுவுக்குத்
திராட்ைச இரசத்ைதக் ெகாடுக்க வீரர்கள்
முயன்றனர். அந்த இரசத்தில் ெவள்ைளப்ேபாளம்
என்னும் ேபாைதப் ெபாருள் கலக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் இேயசு அைதக் குடிக்க மறுத்து விட்டார்.
24 வீரர்கள் இேயசுைவச் சிலுைவ ேமல் ஆணியால்
அடித்தனர். இேயசுவின் ஆைடைய அவர்கள் பங்கு
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். எந்த ஆைடைய யார்
எடுத்துக்ெகாள்வது என்பதுபற்றி அவர்கள்
தங்களுக்குள் சீட்டுப் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

25 அவர்கள் இேயசுைவச் சிலுைவயில்
அைறயும்ேபாது காைல ஒன்பது மணி. 26 அவர்
அைடந்த தண்டைனயின் காரணத்ைதக் காட்ட
“யூதருைடய மன்னன்” என எழுதி சிலுைவயின்
ேமேல ெதாங்கவிட்டனர். 27 அவர்கள் இேயசுவின்
இருபுறத்திலும் இரண்டு கள்ளர்கைளச் சிலுைவயில்
அைறந்தனர். 28

29 அவ்வழியாய்ப் ேபாகும் மக்கள் இேயசுைவ
அவமரியாைத ெசய்து ேபசினார்கள். அவர்கள்
தங்கள் தைலைய உலுக்கி “ஆலயத்ைத இடித்துப்
ேபாட்டுவிட்டு மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டிவிடுேவன்
என்றாேய. 30 ஆகேவ நீேய உன்ைனக்
காப்பாற்றிக்ெகாள். சிலுைவயில் இருந்து இறங்கி
வா” என்றனர்.

31 ேவதபாரகர்களும் தைலைம ஆசாரியர்களும்
அங்ேக அவர்கேளாடு இருந்தனர். அவர்களும்
இேயசுைவ மற்ற மக்கள் ெசய்த விதத்திேலேய ேகலி
ெசய்தனர். “இவன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றினான்.
ஆனால் தன்ைனத்தான் காப்பாற்ற முடியவில்ைல.
32 இவன் உண்ைமயிேலேய கிறிஸ்து என்றால்,
யூதர்களின் மன்னன் என்றால் சிலுைவயில் இருந்து
இறங்கி வந்து தன்ைனத்தாேன
காப்பாற்றிக்ெகாள்ளலாேம. நாங்கள் அைதப்
பார்த்தால் இவைன நம்புேவாேம” என்றனர்.
இேயசுவின் இருபுறமும் அைறயப்பட்ட கள்ளர்களும்
இேயசுைவப்பற்றி அவதூறாகப் ேபசினர்.

இேயசு இறத்தல்
(மத். 27:45-56; லூ. 23:44-49; ேயா. 19:28-30)

33 மதிய ேவைளயில், நாடு முழுவதும் இருண்டது.
இந்த இருட்டு மூன்று மணிவைர இருந்தது. 34

மூன்று மணிக்கு இேயசு மிக உரத்த குரலில், “ ஏலி!
ஏலி! லாமா சபக்தானி ” என்று கதறினார். இதற்கு
“என் ேதவேன, என் ேதவேன ஏன் என்ைனக்
ைகவிட்டீர்?” என்று ெபாருள்.

35 அங்ேக நின்றுெகாண்டிருந்த சிலர் இதைனக்
ேகட்டனர். அவர்கள், “கவனியுங்கள். அவன்
எலியாைவ கூப்பிடுகிறான்” என்றனர். 36 ஒரு
மனிதன் ஓடிப் ேபாய் கடற்காளாைனக் ெகாண்டு
வந்தான். அவன் அதைனக் காடியில் ேதாய்த்து
ேகாலின் நுனியில் கட்டினான். பிறகு அதைன
இேயசு சுைவக்குமாறு வாயருகில் காட்டினான்.
அவன், “காத்திருந்து பார்ப்ேபாம். எலியா
வருவானா? இவைனச் சிலுைவயில் இருந்து
இறக்கிக் காப்பாற்றுவானா?” என்று ேகலியாய்ச்
ெசான்னான்.

37 இேயசு உரத்த குரலில் கதறி உயிர் விட்டார்.
38 இேயசு இறந்ததும் ஆலயத்தின் திைரச் சீைல
இரண்டாய்க் கிழிந்தது. அக்கிழிசல் ேமற்புறம்

மாற்கு 15:8
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ெதாடங்கிக் கீேழவைர வந்தது. 39 இேயசு
இறக்கும்ேபாது, அங்ேக நின்றுெகாண்டிருந்த
இராணுவ அதிகாரி, “இவர் ேதவனுைடய
குமாரன்தான்” என்றார்.

40 சில ெபண்கள் சிலுைவக்குச் சற்றுத் தள்ளி
நின்று இதைனக் கவனித்துக்ெகாண்டு நின்றனர்.
அவர்கள், மகதேலனா மரியாள், சேலாமி, யாக்ேகாபு,
ேயாேச ஆகிேயாரின் தாயாரான மரியாள்
ஆகிேயாராவர். (யாக்ேகாபு மரியாளின் இைளய
குமாரன்.) 41 இேயசுவுடேன கூட எருசேலமிற்கு
வந்திருந்த ஏைனய பல ெபண்களும் அவர்கேளாடு
இருந்தார்கள்.

இேயசுவின் அடக்கம்
(மத். 27:57-61; லூ. 23:50-56; ேயா. 19:38-42)

42 இந்த நாள் ஆயத்த நாள் என்று
அைழக்கப்பட்டது. (அதாவது ஓய்வு நாளுக்கு
முந்தின நாள்) அன்று இருட்டத் ெதாடங்கியதும் 43

மரியாைதக்குரிய ஆேலாசைனக்காரனும்
அரிமத்தியா ஊைரச் ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய
இராஜ்யம் வருவதற்காகக் காத்திருந்தவனுமாகிய
ேயாேசப்பு என்பவன் பிலாத்துவிடம் துணிந்துேபாய்
இேயசுவின் சரீரத்ைதக் ேகட்டான்.

44 ஏற்ெகனேவ இேயசு இறந்து ேபானைதக்
ேகள்விப்பட்டு பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான்.
இேயசுைவக் காவல் ெசய்த இராணுவ அதிகாரிைய
அைழத்தான். இேயசு இதற்குள்ேள இறந்தது
நிச்சயமா என்று அவனிடம் விசாரித்தான். 45 அந்த
அதிகாரி இேயசு இறந்துேபானைத
ஒப்புக்ெகாண்டான். எனேவ இேயசுவின் சரீரத்ைத
எடுத்துச் ெசல்ல ேயாேசப்புக்கு பிலாத்து அனுமதி
அளித்தான்.

46 ேயாேசப்பு ெமல்லிய துணிைய வாங்கி வந்தான்.
சிலுைவயில் இருந்து இேயசுவின் சரீரத்ைத இறக்கி
அதைனத் துணியால் சுற்றினான். பிறகு
அச்சரீரத்ைதக் ெகாண்டு ேபாய் பாைறயில்
ெவட்டப்பட்டிருந்த ஒரு கல்லைறயில் ைவத்தான்.
கல்லைற வாசைல ஒரு பாறாங்கல்லால்
மூடிவிட்டான். 47 இேயசு ைவக்கப்பட்ட
கல்லைறைய மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயின்
தாயான மரியாளும் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

இேயசுவின் உயிர்த்ெதழுதல்
(மத். 28:1-8; லூ. 24:1-12; ேயா. 20:1-10)

ஓய்வு நாள் முடிந்த பிறகு மகதேலனா
மரியாள், சேலாமி, யாக்ேகாபின் தாயான
மரியாள் ஆகிேயார் சில வாசைனப்

ெபாருள்கைள வாங்கினர். அவற்ைற இேயசுவின்
சரீரத்தின் மீது பூச விரும்பினர். 2 வாரத்தின்
முதல்நாளில் அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குச்
ெசன்றனர். சூரியன் ேதான்றிய காைல ேநரம் அது. 3

அப்ெபண்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “கல்லைறைய
மூடுவதற்கு ெபரிய கல்ைல ைவத்திருந்தார்கேள.
நமக்காக அக்கல்ைல யார் அகற்றுவார்?” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

4 அவர்கள் கல்லைறயின் அருகில் வந்தேபாது
வாசலில் ைவத்திருந்த கல் விலக்கப்பட்டிருந்தது.
அது மிகப் ெபரிய கல். 5 அப்ெபண்கள்
கல்லைறக்குள் நுைழந்தனர். அங்ேக ெவள்ைள

ஆைட அணிந்த ஒருவைனப் பார்த்தனர். அவன்
கல்லைறயின் வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்து
இருந்தான். அப்ெபண்கள் அஞ்சினர்.

6 ஆனால் அந்த மனிதன், “அஞ்ச ேவண்டாம்.
நீங்கள் நசேரயனாகிய இேயசுைவத் ேதடுகிறீர்கள்.
அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்துவிட்டார்.
சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட அவர் இங்கில்ைல.
அதுதான் அவைரக் கிடத்திய இடம். 7 இப்ேபாது
ெசன்று அவரது சீஷர்களிடம் கூறுங்கள்.
ேபதுருவிடம் கட்டாயம் கூறுங்கள். இேயசு
கலிேலயாவுக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிறார்.
உங்களுக்கு முன்னால் அவர் அங்கிருப்பார்.
உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ ெசான்னபடி நீங்கள்
அவைரப் பார்ப்பீர்கள்” என்றான்.

8 அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்து குழப்பம்
அைடந்தனர். அவர்கள் கல்லைறையவிட்டு ஓடிப்
ேபானார்கள். அவர்கள் அச்சத்தால் யாரிடமும்
எதுவும் ெசால்லவில்ைல.

சீஷர்கள் இேயசுைவப் பார்த்தல்
(மத். 28:9-10; ேயா. 20:11-18; லூ. 24:13-35)

9 இேயசு மரணத்தில் இருந்து வாரத்தின் முதல்
நாேள உயிர்த்ெதழுந்து விட்டார். முதன் முதலாக
இேயசு மகதேலனா மரியாளுக்குத் தரிசனமானார்.
ஒரு முைற, ஏழு ேபய்கைள மரியாைளவிட்டு இேயசு
விரட்டினார். 10 இேயசுைவப் பார்த்தபின் மரியாள்
சீஷர்களிடம் ேபாய்ச் ெசான்னாள். அச்சீஷர்கள்
ெவகு துக்கப்பட்டு அழுதுெகாண்டிருந்தனர். 11

ஆனால் மரியாேளா, “இேயசு உயிேராடு
இருக்கிறார். நான் அவைரப் பார்த்ேதன்” என்றாள்.
அவர்கேளா அவள் ெசான்னைத நம்பவில்ைல.

12 பின்னர் இேயசு, சீஷர்களில் இரண்டுேபர்
நகரத்திற்கு நடந்துேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
காட்சி தந்தார். இேயசு இறப்பதற்கு முன்னர்
இருந்த விதமாக அவர் பார்ப்பதற்கு இல்ைல. 13

அந்த இருவரும் ேபாய் ஏைனய சீஷர்களிடம்
கூறினர். எனினும் அவர்கைளயும் அவர்கள்
நம்பவில்ைல.

இேயசு சீஷர்களிடம் ேபசுதல்
(மத். 28:16-20; லூ. 24:36-49; ேயா. 20:19-23; அப். 1:6-8)

14 பின்னர் இேயசு பதிெனாரு சீஷர்களுக்கும்,
அவர்கள் உணவு உண்ணும் தருணத்தில்
காட்சியளித்தார். உயிர்த்ெதழுந்திருந்த தம்ைமக்
கண்டவர்கைள அவர்கள் நம்பாமல்
ேபானதினிமித்தம் அவர்களுைடய
அவநம்பிக்ைகையக் குறித்தும் இதயக் கடினத்ைதக்
குறித்தும் அவர்கைளக் கடிந்து ெகாண்டார்.

15 பின்பு அவர்களிடம், “உலகின் எல்லா
பாகங்களுக்கும் ெசல்லுங்கள். எல்லாரிடமும்
நற்ெசய்திையக் கூறுங்கள். 16 எவெனாருவன்
இதைன விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம்
ெபறுகிறாேனா அவன் இரட்சிக்கப்படுவான்.
எவேனாருவன் விசுவாசிக்கவில்ைலேயா அவன்
கண்டிக்கப்படுவான். 17 விசுவாசிப்பவர்கள் பல அரிய
ெசயல்கைளச் ெசய்ய முடியும். அவர்கள் என்
ெபயரால் பிசாசுகைள விரட்டுவர், அவர்கள்
இதுவைர இல்லாத ெமாழிகைளப் ேபசுவர், 18

அவர்கள் எவ்விதத் துன்பமும் இல்லாமல்
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பாம்புகைளப் பிடிப்பர், சாவுக்குரிய நஞ்ைசக்
குடித்தாலும் அவர்களுக்கு ஆபத்து இல்ைல,
அவர்கள் ெதாட்டால் ேநாயாளிகள் குணம் ெபறுவர்”
என்று தம்ைமப் பின்பற்றிேனாருக்குக் கூறினார்.

இேயசு பரேலாகத்திற்குத் திரும்புதல்
(லூ. 24:50-53; அப். 1:9-11)

19 சீஷர்களிடம் இவற்ைறச் ெசான்ன பிறகு,
இேயசு பரேலாகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.

அங்கு அவர் ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தில்
அமர்ந்தார். 20 அவரது சீஷர்கள் எல்லா
இடங்களுக்கும் ெசன்று நற்ெசய்திையச்
ெசான்னார்கள். ேதவன் அவர்களுக்கு உதவினார்.
அவர்கள் ெசால்வது உண்ைம என ேதவன்
நிரூபித்தார். சீஷர்களுக்கு அற்புதங்கள் ெசய்ய
அதிகாரம் ெகாடுத்து இைத ேதவன் நிரூபித்தார்.

மாற்கு 16:19
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1

லூக்கா

லூக்காவின் ேநாக்கம்

அன்பான ெதேயாப்பிலுேவ,
நம்மிைடேய நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளின்
வரலாற்ைறத் ெதாகுத்தளிக்க பலர் முயற்சி

ெசய்தனர். 2 ேவறு சில மக்களிடமிருந்து நாம்
ேகட்டறிந்த ெசய்திகைளேய அவர்கள்
எழுதியிருந்தார்கள். இம்மக்கள்
ெதாடக்கத்திலிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
கண்டவர்களும், ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய
மற்றவர்களுக்குப் ேபாதிப்பதின் மூலம் ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களும் ஆவார்கள். 3

மதிப்புக்குரிய ெதேயாப்பிலுேவ, துவக்கத்திலிருந்ேத
எல்லாவற்ைறயும் நானும் கவனமாகக் கற்று
அறிந்ேதன். அவற்ைற உங்களுக்காக எழுதேவண்டும்
என்று எண்ணிேனன். எனேவ அவற்ைற ஒரு நூலில்
முைறப்படுத்தி எழுதிேனன். 4 உங்களுக்குப்
ேபாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அைனத்தும் உண்ைமேய
என்பைத நீங்கள் அறியும்ெபாருட்டு இவற்ைற
எழுதுகிேறன்.

சகரியாவும் எலிசெபத்தும்
5 ஏேராது யூேதயாைவ ஆண்ட காலத்தில் சகரியா
என்னும் ஆசாரியன் வாழ்ந்து வந்தான். சகரியா
அபியாவின் பிரிவினைரச் சார்ந்தவன். ஆேரானின்
குடும்பத்தாைரச் சார்ந்தவள் சகரியாவின் மைனவி.
அவள் ெபயர் எலிசெபத். 6 ேதவனுக்கு முன்பாக
சகரியாவும், எலிசெபத்தும் உண்ைமயாகேவ
நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ேதவன்
கட்டைளயிட்டவற்ைறயும், மக்கள் ெசய்யும்படியாகக்
கூறியவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்து வந்தனர். அவர்கள்
குற்றமற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர். 7 ஆனால்,
சகரியாவுக்கும், எலிசெபத்துக்கும் குழந்ைதகள்
இல்ைல. எலிசெபத் ஒரு குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுக்கும் நிைலயில் இல்ைல. அேதாடு
இருவரும் முதிேயாராக இருந்தனர்.

8 தன் மக்களுக்காக ேதவனுக்கு முன்னர் ஒரு
ஆசாரியனாக சகரியா பணியாற்றி வந்தான்.
ேதவனின் பணிைய அவனது பிரிவினர் ெசய்ய
ேவண்டிய காலம் அது. 9 நறுமணப் புைகையக்
காட்டுவதற்காக ஆசாரியர் தங்களுக்குள் ஒருவைர
எப்ேபாதும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள். சகரியா
அதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். எனேவ
சகரியா ேதவாலயத்திற்குள் நறுமணப்புைக
காட்டுவதற்காகச் ெசன்றான். 10 ஏராளமான மக்கள்
ெவளிேய இருந்தனர். நறுமணப்புைக காட்டும்ேபாது
அவர்கள் பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

11 அப்ேபாது புைக காட்டும் ேமைசயின் வலது
புறத்தில் ேதவதூதன் சகரியாவுக்கு முன்பாக வந்து

நின்றான். 12 தூதைனப் பார்த்தேபாது சகரியா
குழப்பமும் பயமும் அைடந்தான். 13 ஆனால் தூதன்
அவைனப் பார்த்து, “சகரியாேவ, பயப்படாேத. உனது
பிரார்த்தைனைய ேதவன் ேகட்டார். உனது
மைனவியாகிய எலிசெபத் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுப்பாள். அவனுக்கு ேயாவான் என்று
ெபயரிடுவாயாக. 14 நீ மிகவும் சந்ேதாஷமாக
இருப்பாய். அவனது பிறப்பால் பல மக்கள் மகிழ்ச்சி
அைடவர். 15 கர்த்தருக்காகப் ெபரிய மனிதனாக
ேயாவான் விளங்குவான். அவன் திராட்ைச
இரசேமா, மதுபானேமா பருகுவதில்ைல.
பிறக்கிறேபாேத பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பியவனாக
ேயாவான் காணப்படுவான்.

16 “நம் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் பல யூதர்கள்
திரும்புவதற்கு ேயாவான் உதவுபவன். 17 கர்த்தருக்கு
முன்பாக ேயாவான் முன்ேனாடியாகச் ெசல்வான்.
எலியாைவப் ேபால் ேயாவானும் வல்லைம
வாய்ந்தவனாக இருப்பான். எலியாவின் ஆவிைய
உைடயவனாக அவன் இருப்பான். தந்ைதயருக்கும்
அவர்கள் குழந்ைதகளுக்கும் இைடேய அைமதி
நிலவும்படியாகச் ெசய்வான். பல மக்கள்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதில்ைல. அவர்கைள எல்லாம்
மீண்டும் சரியானெதன்று மக்கள் எண்ணேவண்டிய
பாைதக்கு ேயாவான் அைழத்து வருவான். கர்த்தரின்
வருைகக்கு மக்கைள ேயாவான் தயார் ெசய்வான்”
என்றான்.

18 சகரியா தூதைன ேநாக்கி, “நீங்கள் ெசால்வது
உண்ைமெயன்று நான் எவ்வாறு அறிய முடியும்? நான்
வயது முதிர்ந்தவன். என் மைனவியும் வயதானவள்”
என்றான்.

19 தூதன் அவனுக்குப் பதிலாக, “நான் காபிரிேயல்.
ேதவனுக்கு முன்பாக நிற்பவன். உன்னிடம் ேபசவும்,
இந்த நல்ல ெசய்திைய உன்னிடம் எடுத்துைரக்கவும்
ேதவன் என்ைன அனுப்பினார். 20 இப்ேபாது
ேகட்பாயாக! இந்தக் காரியங்கள் நடக்கும்
நாள்வைரக்கும் நீ ேபச முடியாதிருப்பாய். உனது
ேபசும் சக்திைய நீ இழப்பாய், ஏன்? நான் கூறியைத
நீ நம்பாததாேலேய இப்படி ஆகும். ஆனால் இைவ
அைனத்தும் அதனதன் சரியான சமயத்தில்
உண்ைமயாகேவ நடக்கும்” என்றான்.

21 ெவளிேய சகரியாவுக்காக மக்கள்
காத்திருந்தனர். அவன் ஆலயத்தின் உள்ேள ெவகு
ேநரம் இருந்தைதக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். 22

அப்ேபாது சகரியா ெவளிேய வந்தான். ஆனால்
அவர்கேளாடு ேபச முடியவில்ைல. அவன்
ஆலயத்திற்குள் ஒரு காட்சிையக் காண ேநர்ந்தது
என்பைத அவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர்.
சகரியாவால் ேபச முடியவில்ைல. மக்களுக்குச்
ைசைககைளேய காட்ட முடிந்தது. 23 சகரியா,
ஆலயப் பணி முடிந்ததும் தன் வீட்டுக்குச் ெசன்றான்.

லூக்கா 1:23
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24 பின்னர் சகரியாவின் மைனவி எலிசெபத்
கருவுற்றாள். ஆகேவ, அவள் ஐந்து மாதங்கள்
வீட்ைட விட்டு ெவளிேய ேபாகவில்ைல. பின்
எலிசெபத், 25 “ேதவன் எனக்குச் ெசய்திருப்பைதப்
பாருங்கள். எனது மக்கள் என் நிைலைய எண்ணி
ெவட்கி இருந்தனர். ஆனால் கர்த்தர் அந்த
அவமானத்ைதப் ேபாக்கி விட்டார்” என்று கூறினாள்.

கன்னி மரியாள்
26 எலிசெபத் கருவுற்ற ஆறாம் மாதத்தில் ேதவன்
காபிரிேயல் என்னும் தூதைன கலிேலயாவிலுள்ள
நாசேரத் என்னும் பட்டணத்தில் வாழ்ந்த ஒரு
கன்னிப் ெபண்ணிடம் அனுப்பினார். தாவீதின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ேயாேசப்பு என்ற மனிதைன
மணம் புரிவதற்கு அவள் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாள்.
அவள் ெபயர் மரியாள். 28 தூதன் அவளிடம் வந்து,
“கர்த்தர் உன்ேனாடிருக்கிறார். அவர் உன்ைன
ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்” என்றான்.

29 தூதன் கூறியவற்ைறக் ேகட்டு மரியாள் மிகவும்
குழப்பம் அைடந்தாள். “இதன் ெபாருள் என்ன?”
என்று மரியாள் அதிசயித்தாள்.

30 தூதன் அவளிடம், “பயப்படாேத மரியாேள.
ேதவன், உன்னிடம் பிரியமாயிருக்கிறார். 31 கவனி! நீ
கருவுறுவாய். ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுப்பாய். அக்குழந்ைதக்கு இேயசு என்று
ெபயரிடுவாயாக. 32 அவர் ெபரியவராக இருப்பார்.
மகா உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரன் என்று
மக்கள் அவைர அைழப்பர். அவரது முன்ேனாராகிய
தாவீதின் அதிகாரத்ைத கர்த்தராகிய ேதவன்
அவருக்குக் ெகாடுப்பார். 33 சதாகாலமும்
யாக்ேகாபின் மக்கள்மீது இேயசு அரசாளுவார்.
இேயசுவின் ஆட்சி ஒருேபாதும் முடிவுறுவதில்ைல”
என்றான்.

34 மரியாள் தூதைன ேநாக்கி, “இது எப்படி
நடக்கும்? எனக்குத் திருமணம் ஆகவில்ைலேய!”
என்றாள்.

35 தூதன் மரியாளிடம், “பரிசுத்த ஆவியானவர்
உன்னிடம் வருவார். உன்னதமான ேதவனின் ஆற்றல்
உன்ைன மூடிக்ெகாள்ளும். குழந்ைத
பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்று அைழக்கப்படுவார். 36 உனது
உறவினளாகிய எலிசெபத்தும் கருவுற்றிருக்கிறாள்.
அவள் மிகவும் வயதானவள். குழந்ைத ெபற
முடியாதவள் என அவள் நிைனக்கப்பட்டாள். ஆனால்
ஒரு குமாரைனப் ெபறப்ேபாகிறாள். இது அவளுக்கு
ஆறாவது மாதம். 37 ேதவனால் எந்தக்
காரியத்ைதயும் ெசய்ய முடியும்” என்றான்.

38 மரியாள், “நான் கர்த்தருக்குப் பணிவிைட
ெசய்யும் ெபண். நீங்கள் ெசான்னபடிேய எனக்கு
நடக்கட்டும்” என்றாள். பின் தூதன் ெசன்றுவிட்டான்.

சகரியாைவயும் எலிசெபத்ைதயும் மரியாள்
சந்தித்தல்

39 மைலநாடான யூேதயாவில் உள்ள
பட்டணத்துக்கு மரியாள் எழுந்து விைரந்து
ெசன்றாள். 40 அவள் சகரியாவின் வீட்டுக்குள்
நுைழந்து எலிசெபத்ைத வாழ்த்தினாள். 41

மரியாளின் வாழ்த்துதைல எலிசெபத் ேகட்டதும்

இன்னும் பிறக்காமல் எலிசெபத்துக்குள் இருக்கும்
குழந்ைத துள்ளிக் குதித்தது.

42 எலிசெபத் உரத்த குரலில் “ேவெறந்தப்
ெபண்ைணக் காட்டிலும் அதிகமாக ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வதித்துள்ளார். உனக்குப் பிறக்கவிருக்கும்
குழந்ைதையயும், ேதவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். 43

கர்த்தரின் தாயாகிய நீ என்னிடம் வந்துள்ளாய்.
அத்தைன நல்ல காரியம் எனக்கு நடந்தேதன்? 44

உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்டதும் எனக்குள்
இருக்கும் குழந்ைத மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. 45

உன்னிடம் கர்த்தர் கூறியைத நீ நம்பியதால்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். இது நடக்கக்
கூடியெதன நீ நம்பினாய்” என்று ெசான்னாள்.

மரியாள் ேதவைனப் ேபாற்றுதல்
46 அப்ேபாது மரியாள்,

47 “எனது ஆத்துமா கர்த்தைரப் ேபாற்றுகிறது.
ேதவன் எனது இரட்சகர். எனேவ என் உள்ளம்

அவரில் மகிழ்கிறது.
48 நான் முக்கியமற்றவள்,
ஆனால் ேதவன் தனது கருைணையப்

பணிப்ெபண்ணாகிய எனக்குக் காட்டினார்.
இப்ேபாது ெதாடங்கி,
எல்லா மக்களும் என்ைன ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்

என்பர்.
49 ஏெனனில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் எனக்காக
ேமன்ைமயான ெசயல்கைளச் ெசய்தார்.
அவர் ெபயர் மிகத் தூய்ைமயானது.

50 ேதவைன வணங்கும் மக்களுக்கு அவர்
எப்ேபாதும் இரக்கம் ெசய்வார்.

51 ேதவனின் ைககள் பலமானைவ.
ெசருக்குற்ற மனிதர்கைளயும்

சுயதம்பட்டக்காரர்கைளயும் அவர் சிதறடிக்கிறார்.
52 சிம்மாசனத்தினின்று மன்னர்கைளக் கீேழ
இறக்குகிறார்.
தாழ்ந்தவர்கைள உயர்த்துகிறார்.

53 நல்ல ெபாருட்களால் பசித்த மக்கைள
நிரப்புகிறார்.
ெசல்வந்தைரயும், தன்னலம் மிகுந்ேதாைரயும்

எதுவுமின்றி அனுப்பிவிடுகிறார்.
54 தனக்குப் பணிெசய்ேவாருக்கு அவர் உதவினார்.
அவர்களுக்குத் தன் இரக்கத்ைத அருளினார்.

55 நம் முன்ேனாருக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் தம்
குழந்ைதகளுக்கும் அவர் ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய
என்ைறக்கும் நிைறேவற்றுகிறார்”
என்று ெசான்னாள்.

56 மரியாள் எலிசெபத்துடன் ஏறக்குைறய மூன்று
மாதகாலம்வைரக்கும் தங்கி இருந்தாள். பின்பு
மரியாள் தனது வீட்டுக்குச் ெசன்றாள்.

ேயாவானின் பிறப்பு
57 குழந்ைதப் ேபற்றின் காலம் ெநருங்கியேபாது
எலிசெபத் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
58 அவளது அக்கம் பக்கத்தாரும் உறவினரும்
கர்த்தர் அவளுக்குக் கருைணக் காட்டியைத
ேகள்விப்பட்டனர். அைதக்குறித்து
மகிழ்ச்சியைடந்தனர்.

59 குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனேபாது
அக்குழந்ைதைய விருத்தேசதனம் ெசய்யும்ெபாருட்டு
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ெகாண்டு வந்தனர். அவனது தந்ைத ெபயரால்
அவைன சகரியா என்று ெபயரிட்டு அைழக்க
விரும்பினர். 60 ஆனால் அக்குழந்ைதயின் தாய்,
“இல்ைல, அவனுக்கு ேயாவான் என்று ெபயரிட
ேவண்டும்” என்றாள்.

61 மக்கள் எலிசெபத்ைத ேநாக்கி, “உன்
குடும்பத்தில் யாருக்கும் இப்ெபயர் இல்ைலேய!”
என்றனர். 62 பின்னர் அவர்கள் அக்குழந்ைதயின்
தந்ைதயிடம் ெசன்று ைசைகயால், “குழந்ைதக்கு
என்ன ெபயரிட விரும்புகிறாய்?” என்று ேகட்டனர்.

63 சகரியா எழுதுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று ெகாண்டு
வருமாறு ேகட்டான். சகரியா, “அவன் ெபயர்
ேயாவான்” என்று எழுதினான். எல்லா மக்களும்
ஆச்சரியம் அைடந்தனர். 64 அப்ேபாது சகரியாவால்
மீண்டும் ேபசமுடிந்தது. அவன் ேதவைன வாழ்த்த
ஆரம்பித்தான். 65 அவனது அக்கம் பக்கத்தார்
அைனவருக்கும் பயமுண்டாயிற்று. யூேதயாவின்
மைலநாட்டு மக்கள் இக்காரியங்கைளக் குறித்து
ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டனர். 66

இச்ெசய்திகைளக் ேகட்ட எல்லா மக்களும்
அவற்ைறக் குறித்து அதிசயப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“இக்குழந்ைத எப்படிப்பட்டதாயிருக்குேமா?” என்று
எண்ணினர். கர்த்தர் இந்தக் குழந்ைதேயாடு
இருந்தபடியால் அவர்கள் இைதக் கூறினர்.

சகரியா ேதவைனப் ேபாற்றுதல்
67 அப்ேபாது ேயாவானின் தந்ைதயாகிய சகரியா
பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டான். பின்னர்
நடக்க இருப்பவற்ைறக் குறித்து அவன் மக்களுக்குக்
கூறினான்.

68 “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகிய கர்த்தைரப்
ேபாற்றுேவாம்.
ேதவன் அவரது மக்களுக்கு உதவ வந்தார்.

அவர்களுக்கு விடுதைல தந்தார்.
69 ேதவன் நமக்கு வல்லைம ெபாருந்திய
இரட்சகைரத் தந்தார்.
அவர் தாவீது என்னும் ேதவனுைடய

பணிவிைடக்காரனின் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்.
70 ேதவன் இைதச் ெசய்வதாகக் கூறினார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த அவரது

பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக இைத அவர்
கூறினார்.

71 நம் எதிரிகளிடம் இருந்து ேதவன் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.
நம்ைம ெவறுக்கும் அைனவரின் ைககளிலிருந்தும்

நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
72 நமது தந்ைதயருக்கு அருள்புரிவதாக ேதவன்
ெசான்னார்.
தனது பரிசுத்த வாக்குறுதிைய அவர்

நிைனவுகூர்ந்தார்.
73 நமது தந்ைதயாகிய ஆபிரகாமுக்கு எதிரிகளின்
சக்தியிலிருந்து.

74 நம்ைம விடுவிப்பதாக ேதவன் வாக்குறுதி
தந்தார்.
அதனால் பயமின்றி நாம் அவருக்குச் ேசைவ

ெசய்ேவாம்.
75 நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருைடய

முன்னிைலயில் நீதியும் பரிசுத்தமும் வாய்ந்ேதாராக
வாழ்ேவாம்.

76 இப்ேபாதும் சிறுவேன, நீ உன்னதமான
ேதவனின் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அைழக்கப்படுவாய்.
கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்ேனாடியாக நீ

நடப்பாய். கர்த்தரின் வருைகக்காக மக்கைளத்
தயார் ெசய்வாய்.

77 அவரது மக்கள் இரட்சிக்கப்படுவர் என்பைத
அவர்களுக்கு உணர்த்துவாய். அவர்கள் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டு அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவர்.

78 நம் ேதவனின் அன்பான இரக்கத்தால்
பரேலாகத்திலிருந்து
புதுநாள் ஒன்று நம்மீது பிரகாசிக்கும்.

79 இருளில் மரணப் பயத்திைடேய வாழும்
மக்களுக்கு ேதவன் உதவி ெசய்வார்.
சமாதானத்ைத ேநாக்கி அவர் நம்ைம
வழிநடத்துவார்.”
என்று சகரியா உைரத்தான்.

80 அச்சிறுவன் வளர்ந்துவருைகயில் ஆவியில்
வல்லைம ெபாருந்தியவனாக மாறினான். இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குப் ேபாதிக்கும்ெபாருட்டு வளரும்மட்டும்
அவன் மக்களிடமிருந்து ெதாைலவான இடத்தில்
வாழ்ந்தான்.

இேயசுவின் பிறப்பு
(மத். 1:18-25)

அக்காலத்தில் ேராம ஆளுைகக்குட்பட்ட
எல்லா நாட்டினருக்கும் அகஸ்து இராயன்
ஒரு கட்டைள அனுப்பினான். எல்லா

மக்களும் தங்கள் ெபயர்கைளப் பதிவு ெசய்யுமாறு
அக்கட்டைள கூறியது. 2 அதுேவ முதல் பதிவாக
இருந்தது. சீரியாவின் ஆளுநராக சிேரனியு
இருந்தேபாது அது நடந்தது. 3 எல்லா மக்களும்
பதிவு ெசய்வதற்ெகன தங்கள் ெசாந்த
நகரங்களுக்குப் பயணம் ேமற்ெகாண்டார்கள்.

4 கலிேலயாவில் உள்ள நகரமாகிய நாசேரத்ைத
விட்டு ேயாேசப்பு புறப்பட்டான். யூேதயாவில் உள்ள
ெபத்லேகம் என்னும் நகரத்துக்குச் ெசன்றான்.
ெபத்லேகம் தாவீதின் நகரம் ஆகும். தாவீதின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவனாைகயால் ேயாேசப்பு
அங்கு ெசன்றான். 5 மரியாள் அவைனத் திருமணம்
ெசய்யும்ெபாருட்டு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்ததால்
ேயாேசப்பும் மரியாளும் ேசர்ந்து பதிவு
ெசய்துெகாண்டனர். (அந்தச் சமயத்தில் மரியாள்
கருவுற்றிருந்தாள்.) 6 ேயாேசப்பும் மரியாளும்
ெபத்லேகமில் இருந்தேபாது மரியாளின் குழந்ைதப்
ேபற்றுக்காலம் ெநருங்கியது. 7 அவள் தன் முதல்
குமாரைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். விடுதிகளில் அைறகள்
எதுவும் கிைடக்கவில்ைல. எனேவ மரியாள்
குழந்ைதையத் துணிகளால் சுற்றி ஆடுமாடுகள்
உணவு உண்ணும் ஓர் இடத்தில் ைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களின் வருைக
8 அந்த இரவில் சில ேமய்ப்பர்கள் வயல் ெவளியில்
தங்கள் ஆடுகைளக் காவல் காத்துக்
ெகாண்டிருந்தனர். 9 ேதவதூதன் அம்ேமய்ப்பர்கள்
முன்ேன ேதான்றினான். கர்த்தரின் மகிைம
அவர்கைளச் சுற்றிலும் ஒளிவீசியது. ேமய்ப்பர்கள்
மிகவும் பயந்தனர். 10 தூதன் அவர்கைள ேநாக்கி,
“பயப்படாதீர்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு
நற்ெசய்திையக் கூறப் ேபாகிேறன். அது
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எல்லாைரயும் மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கும். 11

தாவீதின் நகரில் இன்று உங்கள் இரட்சகர்
பிறந்துள்ளார். அவேர கிறிஸ்துவாகிய கர்த்தர். 12

ஒரு குழந்ைத துணிகளில் சுற்றப்பட்டு ஆடுமாடுகள்
உணவுண்ணும் இடத்தில் ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். இதுேவ நீங்கள் அவைர
அறிந்துெகாள்ளுவதற்குரிய அைடயாளம்” என்றான்.

13 அேத சமயத்தில் ஒரு ெபரிய கூட்டமான
தூதர்கள் பரேலாகத்திலிருந்து வந்து முதல்
தூதேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். எல்லா
தூதர்களும்,

14 “பரேலாகத்தில் ேதவைன மகிைமப்படுத்துங்கள்.
பூமியில் ேதவைன பிரியப்படுத்தும் மக்களுக்குச்

சமாதானம் உண்டாகட்டும்”
என்று ெசால்லி ேதவைனப் ேபாற்றினார்கள்.

15 தூதர்கள் ேமய்ப்பர்களிடமிருந்து கிளம்பி
மீண்டும் பரேலாகத்திற்குச் ெசன்றார்கள்.
ேமய்ப்பர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “நாம்
ெபத்லேகமுக்குப் ேபாய் கர்த்தரால் நமக்குத்
ெதரிவிக்கப்பட்ட இக்காரியத்ைதக் காண்ேபாம்”
என்று கூறிக்ெகாண்டனர்.

16 எனேவ ேமய்ப்பர்கள் ேவகமாகச் ெசன்று
மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும் கண்டனர். குழந்ைத
ஆடுமாடுகள் உணவு உண்ணும் இடத்தில்
படுத்திருந்தது. 17 ேமய்ப்பர்கள் குழந்ைதையப்
பார்த்தனர். பின்பு தூதர்கள் குழந்ைதையக்குறித்துக்
கூறியவற்ைற அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 18

ேமய்ப்பர்கள் கூறியவற்ைறக் ேகட்ட அைனவரும்
ஆச்சரியம் அைடந்தனர். 19 மரியாள் அவற்ைறத் தன்
இதயத்தில் ைவத்துக்ெகாண்டாள். அவள்
அவற்ைறக்குறித்துச் சிந்தித்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.
20 தாங்கள் கண்டவற்றிற்காகவும்
ேகட்டவற்றிற்காகவும் ேதவைன
வாழ்த்திக்ெகாண்டும், அவருக்கு நன்றி
ெதரிவித்துக்ெகாண்டும், ேமய்ப்பர்கள் தங்கள்
ஆடுகள் இருந்த இடத்திற்குச் ெசன்றனர். தூதர்கள்
அவர்களிடம் கூறியபடிேய அைனத்தும்
நடந்திருக்கக் கண்டனர்.

21 குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனதும்,
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது. அதற்கு “இேயசு”
என்று ெபயரிட்டனர். மரியாளின் கரு
உருவாகுமுன்ேன தூதன் குழந்ைதக்கு ைவத்த
ெபயர் இதுேவயாகும்.

ேதவாலயத்தில் இேயசு
22 குழந்ைத ெபற்ற ெபண் சுத்தமாகும் ெபாருட்டு
ேமாேசயின் விதிகள் கூறியவற்ைறச் ெசய்யும்படியான
காலம் வந்தது. ேயாேசப்பும், மரியாளும், இேயசுைவ
ேதவனிடம் அர்ப்பணிக்குமாறு எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். 23 ேதவனுைடய பிரமாணத்தில்
இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது: “வீட்டின் முதற்ேபறான
குமாரன் பிறந்ததும் அவன், ‘ேதவனுக்கு
விேசஷமானவனாகக் கருதப்படுவான்.’” 24 “இரண்டு
காட்டு புறாக்கைளயாவது அல்லது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது பலியாகக்
ெகாடுக்கக்ேவண்டும்” என்றும் கூறுகிறது. எனேவ
இைதச் ெசய்வதற்காக ேயாேசப்பும், மரியாளும்
எருசேலமுக்குச் ெசன்றனர்.

சிமிேயான் இேயசுைவக் காணல்
25 எருசேலமில் சிமிேயான் என்னும் ெபயர்
ெகாண்ட ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான். அவன்
நல்லவனும், பக்திமானுமாக இருந்தான். ேதவன்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு உதவும் காலத்ைத
சிமிேயான் எதிர்பார்த்திருந்தான். பரிசுத்த
ஆவியானவர் அவேனாடு இருந்தார். 26

கர்த்தரிடமிருந்து வரும் கிறிஸ்துைவக் காணுமட்டும்
அவன் மரிப்பதில்ைல என்று பரிசுத்த ஆவியனவர்
சிமிேயானுக்குக் கூறியிருந்தார். 27 ஆவியானவர்
சிமிேயாைன ேதவாலயத்திற்குள் அைழத்து வந்தார்.
ெசய்யேவண்டியவற்ைற நிைறேவற்றுவதற்காக
மரியாளும், ேயாேசப்பும் ேதவாலயத்திற்குள்
ெசன்றனர். அவர்கள் குழந்ைதயாகிய இேயசுைவ
ேதவாலயத்திற்குள் ெகாண்டு வந்தனர். 28

சிமிேயான் குழந்ைதையத் தன் கரங்களில்
தூக்கிக்ெகாண்டு,

29 “ஆண்டவேர! இப்ேபாது, உம் ஊழியனாகிய
என்ைன நீர் கூறியபடிேய அைமதியாக மரிக்க
அனுமதியும்.

30 நீர் நல்கும் இரட்சிப்ைப என் கண்களால்
கண்ேடன்.

31 நீர் அவைர எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக
ஆயத்தப்படுத்தினீர்.

32 யூதரல்லாத மக்களுக்கு உம் வழிையக் காட்டும்
ஒளி அவர்.
உம் மக்களாகிய இஸ்ரேவலுக்கு ெபருைமைய

அவர் தருவார்”
என்று ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்தினான்.

33 இேயசுவின் தந்ைதயும், தாயும் சிமிேயான்
இேயசுைவக் குறித்துக் கூறியைதக் ேகட்டு
வியந்தனர். 34 சிமிேயான் அவர்கைள ஆசீர்வதித்து
இேயசுவின் தாயாகிய மரியாளிடம், “இந்தப்
பாலகனின் நிமித்தமாக யூதர்கள் விழுவர்; பலர்
எழுவர். சிலரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாத ேதவனின்
அைடயாளமாக இவர் இருப்பார். 35 இரகசியமாக
மக்கள் நிைனப்பைவ ெவளியரங்கமாகும்.
நடக்கவிருக்கும் காரியங்கள் உங்கள் மனைத
மிகவும் துக்கப்படுத்தும்” என்றான்.

அன்னாள் இேயசுைவக் காணல்
36 ேதவாலயத்தில் அன்னாள் என்னும் ெபண்
தீர்க்கதரிசி இருந்தாள். அவள் ஆேசர் என்னும்
ேகாத்திரத்ைதச் சார்ந்த பானுேவல் என்னும்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவள். அன்னாள் வயது
முதிர்ந்தவள். அவள் திருமணமாகித் தன்
கணவனுடன் ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவள். 37 பின்
அவள் கணவன் இறந்து ேபானான். அவள் தனித்து
வாழ்ந்து வந்தாள். அவள் எண்பத்து நான்கு வயது
முதியவளாக இருந்தாள். அன்னாள் எப்ேபாதும்
ேதவாலயத்திேலேய இருந்தாள். அவள்
உபவாசமிருந்து இரவும் பகலும் ேதவைன
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.

38 ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்தியவண்ணம்
அன்னாளும் அப்ேபாது அங்ேக இருந்தாள். ேதவன்
எருசேலமுக்கு விடுதைல அருள ேவண்டும் என்று
எதிர்பார்த்திருந்த எல்லா மக்களுக்கும் அவள்
இேயசுைவக் குறித்துக் கூறினாள்.
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ேயாேசப்பும் மரியாளும் வீடு திரும்பல்
39 ேதவனின் பிரமாணம் கட்டைளயிட்டபடிேய
அைனத்துக் காரியங்கைளயும் ேயாேசப்பும்,
மரியாளும் ெசய்து வந்தனர். பின்னர் கலிேலயாவில்
உள்ள தங்கள் ெசாந்த நகரமாகிய நாசேரத்திற்குத்
திரும்பினர். 40 சிறு பாலகன் வளர்ந்து வந்தார். அவர்
வல்லைமயும், ஞானமும் உைடயவரானார். ேதவனின்
ஆசீர்வாதம் அவேராடிருந்தது.

சிறுவனாக இேயசு
41 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகக்காக
இேயசுவின் ெபற்ேறார் எருசேலமுக்குச் ெசன்று
வந்தனர். 42 வழக்கம் ேபாலேவ இேயசு பன்னிரண்டு
வயதுச் சிறுவனாக இருந்தேபாதும் அவர்கள்
அப்பண்டிைகக்குச் ெசன்றனர். 43 பண்டிைக
நாட்கள் முடிந்த பின்னர் அவர்கள் வீடு திரும்பினர்.
அவர்களுக்குத் ெதரியாமேலேய இேயசு
எருசேலமில் தங்கிவிட்டார். 44 ேயாேசப்பும்,
மரியாளும் ஒரு நாள் முழுதும் பயணம் ெசய்தனர்.
இேயசு கூட்டத்தினேராடுகூட இருப்பதாக அவர்கள்
எண்ணினர். சுற்றத்தார்களிைடேயயும், ெநருங்கிய
நண்பர்களிடமும் இேயசுைவத் ேதட ஆரம்பித்தனர்.
45 ஆனால் ேயாேசப்பும் மரியாளும் கூட்டத்தில்
இேயசுைவக் காணாததால் அவைரத்
ேதடும்ெபாருட்டு எருசேலமுக்குத் திரும்பினர்.

46 மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர் அவைரக்
கண்டனர். மத ேபாதகர்கள் கூறுவைதக் ேகட்பதும்
அவர்களிடம் வினா எழுப்புவதுமாக இேயசு
ேதவாலயத்திற்குள் அமர்ந்திருந்தார். 47 எல்லாரும்
அவர் ேபசுவைதக் ேகட்டனர். அவரது
புரிந்துெகாள்ளும் திறைனயும் ஞானம் நிரம்பிய
பதில்கைளயும் உணர்ந்து அவர்கள் வியந்தனர். 48

இேயசுவின் ெபற்ேறார்களும் அவைரக் கண்டதும்
வியப்புற்றனர். அவரது தாய் அவைர ேநாக்கி,
“மகேன, நீ ஏன் இைத எங்களுக்குச் ெசய்தாய்?
உனது தந்ைதயும் நானும் உன்ைன நிைனத்துக்
கவைலப்பட்ேடாேம. நாங்கள் உன்ைனத் ேதடி
அைலந்து ெகாண்டிருந்ேதாம்” என்றாள்.

49 இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, “ஏன் என்ைனத்
ேதடினீர்கள்? எனது பிதாவின் ேவைல இருக்கிற
இடத்தில் நான் இருக்க ேவண்டும் என்பைத நீங்கள்
அறிந்திருக்க ேவண்டும்!” என்றார். 50 அவர்
கூறியதன் ஆழமான உள் ெபாருைள அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.

51 இேயசு அவர்கேளாடு நாசேரத்துக்குச்
ெசன்றார். அவரது ெபற்ேறார் கூறியவற்றிற்குக்
கீழ்ப்படிந்தார். அவரது தாய் நடந்த எல்லாவற்ைறக்
குறித்தும் சிந்தித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். 52 இேயசு
ேமலும், ேமலும் ெதாடர்ந்து கற்றறிந்தார். அவர்
சரீரத்திலும் வளர்ச்சியுற்றார். மக்கள் இேயசுைவ
விரும்பினர். இேயசு ேதவைனப் பிரியப்படுத்தி வாழும்
வாழ்க்ைகக்கு மாதிரியாயிருந்தார்.

ேயாவானின் ேபாதைன
(மத். 3:1-12; மாற். 1:1-8; ேயா. 1:19-28)

அது திேபரியு இராயன் அரசாண்ட பதிைனந்தாவது
வருஷமாயிருந்தது. சீசருக்குக் கீழான மனிதர்களின்
விவரமாவது;
ெபாந்தியு பிலாத்து யூேதயாைவ ஆண்டான்.
ஏேராது கலிேலயாைவ ஆண்டான்.
ஏேராதுவின் சேகாதரனாகிய பிலிப்பு
இத்துேரயாைவயும்
திராெகானித்தி நாட்ைடயும் ஆண்டான்.

2 அன்னாவும், காய்பாவும் தைலைம ஆசாரியராக
இருந்தனர். அப்ேபாது சகரியாவின் குமாரனாகிய
ேயாவானுக்கு ேதவனிடமிருந்து ஒரு கட்டைள
வந்தது. ேயாவான் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்து வந்தான்.
3 ேயார்தான் நதிையச் சுற்றிலுமுள்ள எல்லாப்
பிரேதசங்களுக்கும் ேயாவான் ெசன்றான். அவன்
மக்களுக்குப் ேபாதித்தான். அவர்கள் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும்படியாக, இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றி ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேயாவான் மக்களுக்குக்
கூறினான். 4 இது ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியின்
புத்தகத்தில் எழுதிய வார்த்ைதகளின்
நிைறேவறுதலாக அைமந்தது:
“வனாந்தரத்தில் யாேரா ஒரு மனிதன்
கூவிக்ெகாண்டிருக்கிறான்:
‘கர்த்தருக்கு வழிையத் தயார் ெசய்யுங்கள்.
அவருக்குப் பாைதைய ேநராக்குங்கள்.

5 பள்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் நிரப்பப்படும்.
ஒவ்ெவாரு மைலயும் குன்றும் மட்டமாக்கப்படும்.
திருப்பம் மிக்க பாைதகள் ேநராக்கப்படும்.
கரடுமுரடான பாைதகள் ெமன்ைமயாகும்.

6 ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ேதவனுைடய இரட்சிப்ைப
அறிவான்.’”

7 ேயாவான் மூலமாக ஞானஸ்நானம்
ெபறும்ெபாருட்டு மக்கள் வந்தனர். ேயாவான்
அவர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள் விஷம் ெபாருந்திய
பாம்புகைளப் ேபான்றவர்கள். வரவிருக்கும்
ேதவனுைடய ேகாபத்தினின்று ஓடிப் ேபாக யார்
உங்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்தனர்? 8 உங்கள்
இதயங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளைதக்
காட்டவல்ல ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்தல்
ேவண்டும். ‘ஆபிரகாம் எங்கள் தந்ைத’ என்று
ெபருைம பாராட்டிக் கூறாதீர்கள். ேதவன் இந்தப்
பாைறகளில் இருந்தும் ஆபிரகாமுக்குப்
பிள்ைளகைள உருவாக்கக்கூடும் என்பைத நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். 9 மரங்கைள
ெவட்டும்படிக்குக் ேகாடாரி ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
நல்ல பழங்கைளத் தராத மரங்கள் ெவட்டப்பட்டு
ெநருப்பில் வீசப்படும்” என்றான்.

10 மக்கள் ேயாவாைன ேநாக்கி, “நாங்கள் ெசய்ய
ேவண்டியது என்ன?” என்று ேகட்டனர்.

11 அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களிடம் இரண்டு
ேமலாைடகள் இருந்தால், ஒரு ேமலாைடகூட
இல்லாத மனிதனுக்கு ஒன்ைறக் ெகாடுங்கள்.
உங்களிடம் உணவிருந்தால் அைதயும் பகிர்ந்து
ெகாள்ளுங்கள்” என்று பதிலுைரத்தான்.

12 வரி வசூலிப்ேபாரும்கூட ேயாவானிடம்
வந்தனர். அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற விரும்பினர்.
அவர்கள் ேயாவானிடம், “ேபாதகேர, நாங்கள் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும்?” என்று ேகட்டார்கள்.

13 அவர்களிடம் ேயாவான், “எந்த அளவுக்கு வரி
வசூலிக்கேவண்டும் என்று
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ெசால்லப்பட்டிருக்கிறேதா அந்த அளவுக்கு வரி
வாங்குவதன்றி அதிகமாக வசூலிக்காதீர்கள்” என்று
கூறினான்.

14 வீரர்கள் ேயாவாைன ேநாக்கி, “எங்கைளப்பற்றி
என்ன? நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?” என்று
ேகட்டனர்.
அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களுக்குப் பணம்
தரும்ெபாருட்டு மக்கைள ஒருேபாதும்
நிர்ப்பந்தப்படுத்தாதீர்கள். யாைரக்குறித்தும் ெபாய்
ெசால்லாதீர்கள். உங்களுக்குக் கிைடக்கும்
சம்பளத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்” என்று
கூறினான்.

15 எல்லா மக்களும் கிறிஸ்துவின் வருைகைய
எதிர்ேநாக்கி இருந்தனர். எனேவ ேயாவாைனக்
கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியம் ெகாண்டனர். அவர்கள்,
“இவன் கிறிஸ்துவாக இருக்கக்கூடும்” என்று
எண்ணினர்.

16 அவர்கள் அைனவரிடமும் ேபசிய ேயாவான்,
“நான் உங்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கிேறன். எனக்குப் பின்னால் வருகிறவேரா
நான் ெசய்வைதக் காட்டிலும் அதிகமாகச் ெசய்ய
வல்லவர். அவரது மிதியடிகைள அவிழ்க்கவும் நான்
தகுதியற்றவன். அவர் ஆவியானவராலும்,
அக்கினியாலும், உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பார். 17 தானியங்கைளச்
சுத்தமாக்குவதற்குத் தயாராக அவர் வருவார்.
பதரிலிருந்து தானியத்ைதப் பிரித்துக் களஞ்சியத்தில்
ேசர்ப்பார், பதைரேயா அவர் எரிப்பார். அைணக்க
முடியாத ெநருப்பில் அவற்ைறச் சுட்ெடரிப்பார்,”
என்று பதில் கூறினான். 18 ேயாவான்
நற்ெசய்திையத் ெதாடர்ந்து ேபாதித்து, மக்களுக்கு
உதவும்படியான மற்ற பல காரியங்கைளயும் ெசால்லி
வந்தான்.

ேயாவானுக்கு ஏற்பட்ட உபத்திரவம்
19 ஆளுநராகிய ஏேராதுைவ ேயாவான்
கண்டித்தான். ஏேராதுவின் சேகாதரனின்
மைனவியாகிய ஏேராதியாைள அவன் தகாத
முைறயில் ேசர்த்துக்ெகாண்டைத ேயாவான்
கண்டனம் ெசய்தான். ஏேராது ெசய்த பல தீய
ெசயல்கைளயும் ேயாவான் கண்டித்தான். 20 எனேவ
ஏேராது இன்ெனாரு தீய காரியத்ைதயும் ெசய்தான்.
அவன் ேயாவாைன சிைறயிலிட்டான். ஏேராது
ெசய்த பல தீய காரியங்கேளாடு கூட இதுவும் ஒரு
தீய ெசயலாக அைமந்தது.

இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபறுதல்
(மத். 3:13-17; மாற். 1:9-11)

21 ேயாவான் சிைறயில் அைடக்கப்படும் முன்பு
அவனால் எல்லா மக்களும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றனர். இேயசுவும் அப்ேபாது அங்கு வந்து
அவனிடம் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். இேயசு
பிரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது வானம்
திறந்தது. 22 பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மீது
வந்தார். ஆவியானவர் ஒரு புறாைவப்ேபாலத்
ேதாற்றமளித்தார். அப்ேபாது வானத்திலிருந்து ஒரு
சத்தம் ேகட்டது. அது “நீர் என் அன்புள்ள குமாரன்.
நான் உம்மில் பிரியமாக இருக்கிேறன்” என்று
உைரத்தது.

ேயாேசப்பின் குடும்ப வரலாறு
(மத். 1:1-17)

23 இேயசு ேபாதிக்க ஆரம்பித்தேபாது
ஏறக்குைறய முப்பது வயது நிரம்பியவராக இருந்தார்.
மக்கள் இேயசுைவ ேயாேசப்பின் குமாரன் என்ேற
எண்ணினர்.
ேயாேசப்பு ஏலியின் குமாரன்.
24 ஏலி மாத்தாத்தின் குமாரன்.
மாத்தாத் ேலவியின் குமாரன்.
ேலவி ெமல்கியின் குமாரன்.
ெமல்கி யன்னாவின் குமாரன்.
யன்னா ேயாேசப்பின் குமாரன்.
25 ேயாேசப்பு மத்தத்தியாவின் குமாரன்.
மத்தத்தியா ஆேமாஸின் குமாரன்.
ஆேமாஸ் நாகூமின் குமாரன்.
நாகூம் எஸ்லியின் குமாரன்.
எஸ்லி நங்காயின் குமாரன்
26 நங்காய் மாகாத்தின் குமாரன்.
மாகாத் மத்தத்தியாவின் குமாரன்.
மத்தத்தியா ேசேமயின் குமாரன்.
ேசேமய் ேயாேசப்பின் குமாரன்.
ேயாேசப்பு யூதாவின் குமாரன்.
27 யூதா ேயாவன்னாவின் குமாரன்.
ேயாவன்னா ேரசாவின் குமாரன்.
ேரசா ெசரூபாேபலின் குமாரன்.
ெசரூபாேபல் சலாத்திேயலின் குமாரன்.
சலாத்திேயல் ேநரியின் குமாரன்.
28 ேநரி ெமல்கியின் குமாரன்.
ெமல்கி அத்தியின் குமாரன்.
அத்தி ேகாசாமின் குமாரன்.
ேகாசாம் எல்ேமாதாமின் குமாரன்.
எல்ேமாதாம் ஏரின் குமாரன்.
29 ஏர் ேயாேசயின் குமாரன்.
ேயாேச எலிேயசரின் குமாரன்.
எலிேயசர் ேயாரீமின் குமாரன்.
ேயாரீம் மாத்தாத்தின் குமாரன்.
மாத்தாத் ேலவியின் குமாரன்.
30 ேலவி சிமிேயானின் குமாரன்.
சிமிேயான் யூதாவின் குமாரன்.
யூதா ேயாேசப்பின் குமாரன்.
ேயாேசப்பு ேயானானின் குமாரன்.
ேயானான் எலியாக்கீமின் குமாரன்.
31 எலியாக்கீம் ெமெலயாவின் குமாரன்.
ெமெலயா மயினானின் குமாரன்.
மயினான் மத்தாத்தாவின் குமாரன்.
மத்தாத்தா நாத்தானின் குமாரன்.
நாத்தான் தாவீதின் குமாரன்.
32 தாவீது ஈசாயின் குமாரன்.
ஈசாய் ஓேபதின் குமாரன்.
ஓேபத் ேபாவாசின் குமாரன்.
ேபாவாஸ் சல்ேமானின் குமாரன்.
சல்ேமான் நகேசானின் குமாரன்.
33 நகேசான் அம்மினதாபின் குமாரன்.
அம்மினதாப் ஆராமின் குமாரன்.
ஆராம் எஸ்ேராமின் குமாரன்.
எஸ்ேராம் பாேரசின் குமாரன்.
பாேரஸ் யூதாவின் குமாரன்.
34 யூதா யாக்ேகாபின் குமாரன்.
யாக்ேகாபு ஈசாக்கின் குமாரன்.
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ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் குமாரன்.
ஆபிரகாம் ேதராவின் குமாரன்.
ேதரா நாேகாரின் குமாரன்.
35 நாேகார் ேசரூக்கின் குமாரன்.
ேசரூக் ெரகூவின் குமாரன்.
ெரகூ ேபேலக்கின் குமாரன்.
ேபேலக் ஏேபரின் குமாரன்.
ஏேபர் சாலாவின் குமாரன்.
36 சாலா காயினானின் குமாரன்.
காயினான் அர்பக்சாத்தின் குமாரன்.
அர்பக்சாத் ேசமின் குமாரன்.
ேசம் ேநாவாவின் குமாரன்.
ேநாவா லாேமக்கின் குமாரன்.
37 லாேமக் ெமத்தூசலாவின் குமாரன்.
ெமத்தூசலா ஏேனாக்கின் குமாரன்.
ஏேனாக் யாேரதின் குமாரன்.
யாேரத் மகலாெலேயலின் குமாரன்.
மகலாெலேயல் ேகனானின் குமாரன்.
ேகனான் ஏேனாஸின் குமாரன்.
38 ஏேனாஸ் ேசத்தின் குமாரன்.
ேசத் ஆதாமின் குமாரன்.
ஆதாம் ேதவனின் குமாரன்.

இேயசு ேசாதிக்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11; மாற். 1:12-13)

ேயார்தான் நதியில் இருந்து இேயசு
திரும்பினார். அவர் பரிசுத்த ஆவியால்
நிரப்பப்பட்டிருந்தார். ஆவியானவர்

இேயசுைவ வனாந்தரத்திற்குச் ெசல்ல ஏவினார். 2

அங்கு பிசாசு இேயசுைவ நாற்பது நாட்கள்
ேசாதைனக்கு உட்படுத்தினான். அந்நாட்களில்
இேயசு எைதயும் உண்ணவில்ைல. ேசாதைனக்
காலமான அந்த நாட்கள் கழிந்த பின்னர்,
இேயசுவுக்கு மிகுந்த பசி உண்டாயிற்று.

3 பிசாசு இேயசுைவ ேநாக்கி, “நீர் ேதவனுைடய
குமாரனானால், இந்தக் கல்லுகைள
அப்பங்களாகும்படி ெசால்லும்” என்றான்.

4 அதற்கு இேயசு, “ேவதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது:
“‘மக்கைள உயிேராடு பாதுகாப்பது அப்பம்
மட்டுமல்ல,’” என்றார்.

5 அப்ேபாது பிசாசு அவைர உயரமான ஓர்
இடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் ஒரு
ெநாடிக்குள் உலகின் எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்
காண்பித்தான். 6 பிசாசு இேயசுைவ ேநாக்கி,
“உனக்கு இந்த எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்,
அதிகாரங்கைளயும், அவற்றின் மகிைமையயும்
ெகாடுப்ேபன். அைவ எல்லாம் எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. நான் ெகாடுக்க
விரும்புகிறவனுக்கு அவற்ைறக் ெகாடுக்கமுடியும். 7

நீர் என்ைன வணங்கினால் இைவ அைனத்ைதயும்
உமக்குக் ெகாடுப்ேபன்” என்று கூறினான்.

8 பதிலாக இேயசு, “ேவதவாக்கியங்களில்
இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது,
“‘உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தைர மட்டும்
வழிபடுங்கள்;
அவருக்கு மட்டுேம ேசைவ ெசய்யுங்கள்.’”

என்றார்.
9 பின் பிசாசு இேயசுைவ எருசேலமுக்கு
அைழத்துச் ெசன்றான். ேதவாலயத்தின் உயர்ந்த

இடத்தில் இேயசுைவ நிற்க ைவத்தான். அவன்
இேயசுவிடம், “நீர் ேதவனுைடய குமாரனானால்
கீேழ குதியும்,

10 “‘ேதவன் தம் தூதர்களுக்கு உம்ைமக்
காக்கும்படியாகக் கட்டைளயிடுவார்.’

11 “‘உமது பாதங்கள் பாைறயில்
இடித்துவிடாதபடிக்கு அவர்கள்
தம் ைககளில் உம்ைமத் தாங்கிக்ெகாள்வார்கள்’

என்று ேவதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது” என்றான்.

12 அவனுக்கு இேயசு,
“‘உன் ேதவனாகிய கர்த்தைரச் ேசாதிக்காேத’
என்றும் கூட ேவதவாக்கியங்கள் ெசால்கிறேத”
என்று பதில் ெசான்னார்.
13 பிசாசு இேயசுைவ எல்லா வைகயிலும் ேசாதித்து
முடித்தான். இன்னும் தகுந்த காலம் வரும்
வைரக்கும் காத்திருக்க முடிவு ெசய்து
அவரிடமிருந்து விலகிச் ெசன்றுவிட்டான்.

இேயசுவின் ேபாதைன
(மத். 4:12-17; மாற். 1:14-15)

14 பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லைமேயாடு
இேயசு கலிேலயாவுக்குத் திரும்பினார். இேயசுைவப்
பற்றிய ெசய்திகள் கலிேலயா ேதசத்ைதச் சுற்றியுள்ள
எல்லா பகுதிகளிலும் பரவின. 15 இேயசு யூதர்களின்
ெஜப ஆலயங்களில் ேபாதிக்க ஆரம்பித்தார். எல்லா
மக்களும் அவைரப் புகழ்ந்தனர்.

தன் ெசாந்த ஊரில் இேயசு
(மத். 13:53-58; மாற். 6:1-6)

16 தான் வளர்ந்த இடமாகிய நாசேரத்திற்கு
இேயசு பயணம் ெசய்தார். யூதர்களின் ஓய்வு நாளில்
அவர் வழக்கம் ேபால் ெஜப ஆலயத்திற்குச் ெசன்று
வாசிப்பதற்காக எழுந்து நின்றார். 17 ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் அவருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. இேயசு புத்தகத்ைதத் திறந்து
கீழ்வரும் பகுதி எழுதப்பட்டிருப்பைதக் கண்டார்:

18 “ேதவனுைடய ஆவி என்னிலுள்ளது.
ஏதுமற்ற மக்களுக்கு நற்ெசய்திையப் ேபாதிப்பதற்கு
ேதவன் என்ைனத் ேதர்ந்தார்.
ைகதிகள் விடுதைல ெபறவும்
குருடர்கள் மீண்டும் பார்ைவ ெபறவும்

அம்மக்களுக்குப் ேபாதிக்கும்படியாக ேதவன்
என்ைன அனுப்பினார்.
தங்கள் துன்பத்தினின்று பலவீனர்கள் விடுதைல
ெபறும்ெபாருட்டு ேதவன் என்ைன அனுப்பினார்.

19 மக்களுக்கு ேதவன் இரக்கம் காட்டும்
காலத்ைத அறிவிக்கும்படியாக ேதவன் என்ைன
அனுப்பினார்”
என்பைத இேயசு வாசித்துவிட்டு புத்தகத்ைத
மூடினார்.

20 அவர் புத்தகத்ைத திருப்பித் தந்துவிட்டு
உட்கார்ந்தார். ெஜப ஆலயத்திலிருந்த
ஒவ்ெவாருவரும் இேயசுைவக் கூர்ந்து ேநாக்கினர்.
21 அவர்களிடம் இேயசு ேபச ஆரம்பித்தார். அவர்,
“நான் வாசித்த இச்ெசாற்கைள இப்ேபாது நீங்கள்
ேகட்ைகயில், அச்ெசாற்கள் உண்ைமயாயின!”
என்றார்.
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22 எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் குறித்து
நல்லபடியாகக் கூறினர். இேயசு ேபசிய அழகான
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு அவர்கள் வியந்தனர்.
மக்கள், “அவர் எவ்வாறு இப்படிப் ேபச முடியும்? அவர்
ேயாேசப்பின் குமாரன் அல்லவா?” என்றனர்.

23 அவர்கைள ேநாக்கி, இேயசு, “‘மருத்துவேர,
முதலில் உன்ைன நீேய குணப்படுத்திக்ெகாள்’
என்னும் பழெமாழிைய நீங்கள் எனக்குக் கூறப்
ேபாகிறீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ‘நீங்கள்
கப்பர்நகூமில் நிகழ்த்திய காரியங்கைளக் குறித்துக்
ேகள்விப்பட்டு இருக்கிேறாம். உங்கள் ெசாந்த
நகரமாகிய இவ்விடத்திலும் அைதேய ெசய்யுங்கள்’
என்று ெசால்ல விரும்புகிறீர்கள்” என்றார். 24 ேமலும்
இேயசு, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். ஒரு தீர்க்கதரிசிைய அவனது ெசாந்த
நகரத்தார் ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல.

25 “நான் ெசால்வது உண்ைம. எலியாவின்
காலத்தில் மூன்றைர ஆண்டுகளாக இஸ்ரேவலில்
மைழ ெபாழியவில்ைல. நாடு முழுவதிலும் உணவு
எங்கும் கிைடக்கவில்ைல. அக்காலத்தில்
இஸ்ரேவலில் விதைவகள் பலர் வாழ்ந்தனர். 26

ஆனால் இஸ்ரேவலில் உள்ள எந்த
விதைவயிடத்திலும் எலியா அனுப்பப்படவில்ைல.
சீேதானில் உள்ள நகரமாகிய சாரிபாத்தில் உள்ள
விதைவயிடத்துக்ேக அவன் அனுப்பப்பட்டான்.

27 “எலிசா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் காலத்தில்
குஷ்டேராகிகள் பலர் இருந்தனர். அவர்களில்
ஒருவரும் குணமாக்கப்படவில்ைல. நாகமான்
மட்டுேம குணமைடந்தான். அவன் சீரியா ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன்
அல்லன்” என்றார்.

28 ெஜப ஆலயத்தில் உள்ள அைனவரும்
இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டனர். அவர்கள் மிகமிகக்
ேகாபம் அைடந்தனர். 29 அம்மக்கள் எழுந்து
இேயசுைவ நகரத்தில் இருந்து
ெவளிேயறும்படியாகக் கட்டாயப்படுத்தினர். அவர்கள்
நகரம் ஒரு மைலயின்ேமல் நிர்மாணிக்கப்பட்டு
இருந்தது. அவர்கள் இேயசுைவ மைலயின்
விளிம்புக்குக் ெகாண்டு வந்தனர். விளிம்பிலிருந்து
அவைரத் தள்ளிவிட அவர்கள் முைனந்தார்கள். 30

ஆனால் இேயசு அவர்களுக்கு நடுேவ நடந்து,
அங்கிருந்து ெசன்றுவிட்டார்.

அசுத்த ஆவியிலிருந்து விடுதைல
(மாற். 1:21-28)

31 கலிேலயாவில் உள்ள பட்டணமாகிய
கப்பர்நகூமுக்கு இேயசு ெசன்றார். ஓய்வு நாளில்
இேயசு மக்களுக்குப் ேபாதித்தார். 32 அவரது
ேபாதைனகைளக் ேகட்டு மக்கள் வியந்தார்கள்.
ஏெனனில் அவர் மிகுந்த அதிகாரத்துடன் ேபசினார்.

33 பிசாசினால் அசுத்த ஆவி பிடித்த ஒரு மனிதன்
ெஜப ஆலயத்தில் இருந்தான். அந்த மனிதன் உரத்த
குரலில், 34 “நசேரயனாகிய இேயசுேவ! எங்களிடம்
என்ன விரும்புகிறீர்? நீர் யார் என்பைத நான்
அறிேவன். நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தமானவர்”
என்றான். 35 அசுத்த ஆவிையப் ேபசாமல்
இருக்கும்படி எச்சரித்தார் இேயசு. “அைமதியாக
இருப்பாயாக! இம்மனிதனிலிருந்து ெவளிேய வா!”
என்றார் இேயசு. எல்லாருக்கும் முன்பாக அசுத்த

ஆவி அம்மனிதைனத் தைரயில் தூக்கி எறிந்தது.
பின்பு அசுத்த ஆவி காயப்படுத்தாமல் அம்மனிதைன
விட்டு விலகியது.

36 மக்கள் அைதக் கண்டு அதிசயப்பட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “இதன் ெபாருள்
என்ன? அதிகாரத்ேதாடும் வல்லைமேயாடும் அவர்
அசுத்த ஆவிகளுக்குக் கட்டைள இடுகிறார். அைவ
ெவளிேயறுகின்றன” என்று ெசால்லிக் ெகாண்டனர்.
37 அந்தப் பகுதியில் உள்ள எல்லா இடங்களிலும்
இேயசுைவப்பற்றிய ெசய்தி பரவியது.

சீேமானின் மாமி குணமைடதல்
(மத். 8:14-17; மாற். 1:29-34)

38 இேயசு ெஜப ஆலயத்தில் இருந்து ெசன்றார்.
அவர் சீேமானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றார். சீேமானின்
மாமியார் மிகவும் உடல் நலமின்றி இருந்தாள்.
அவளுக்கு கடும் காய்ச்சலாய் இருந்தது. அவளுக்கு
உதவி ெசய்யும் ெபாருட்டு எைதேயனும்
ெசய்யும்படியாக மக்கள் இேயசுைவ ேவண்டினர். 39

இேயசு அவளருேக ெசன்று நின்று, அவள் ேநாையக்
குணமாகும்படியாய் கட்டைளயிட்டார். ேநாய்
அவைள விட்டு நீங்கியது. அவள் எழுந்து
அவர்களுக்குப் பணிவிைட புரிய ஆரம்பித்தாள்.

பலைரயும் குணமாக்குதல்
40 கதிரவன் மைறயும் சமயத்தில் மக்கள் தம்
ேநாயுற்ற நண்பர்கைள இேயசுவிடம் அைழத்து
வந்தனர். அவர்கள் ெவவ்ேவறு வைக ேநாய்களால்
துன்புற்றனர். ஒவ்ெவாரு ேநாயுற்ற மனிதைனயும்
அவரது ைககளால் ெதாட்டு இேயசு
குணமாக்கினார். 41 பிசாசின் அசுத்த ஆவிகள்
பலரிடமிருந்து ெவளிேயறின. அைவ “நீர்
ேதவனுைடய குமாரன்” எனக் கூக்குரலிட்டன.
ஆனால் அைவ ேபசாமல் இருக்கும்படியாக அந்த
ஆவிகைள இேயசு வன்ைமயாகக் கண்டித்தார்.
இேயசுேவ கிறிஸ்து என்று அைவ அறிந்திருந்தன.

பிற நகரங்களுக்கு இேயசு ெசல்லுதல்
(மாற். 1:35-39)

42 தான் தனித்திருக்கும் ெபாருட்டு மறு நாள்
இேயசு ஓர் இடத்திற்குச் ெசன்றார். மக்கள்
இேயசுவின் வருைகக்காகப் பார்த்திருந்தார்கள்.
கைடசியில் அவர் இருந்த இடத்ைதக் கண்டார்கள்.
மக்கள் இேயசுைவக் கண்டேபாது அவர் ேபாகாமல்
இருக்கும்படியாகத் தடுக்க முற்பட்டனர். 43 ஆனால்
இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, “ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றிய நற்ெசய்திைய நான் ேவறு
நகரங்களிலும் ெசால்ல ேவண்டும். அதற்காகேவ
நான் அனுப்பப்பட்டுள்ேளன்” என்றார்.

44 பின்னர் யூேதயாவில் உள்ள ெஜப ஆலயங்களில்
இேயசு ேபாதித்தார்.

ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்
(மத். 4:18-22; மாற். 1:16-20)

ெகெனசேரத்து கடலின் அருேக இேயசு
நின்றார். மக்கள் அவைரச் சுற்றி
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ேதவனுைடய

ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள் விரும்பினர். 2
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கடற்கைரயில் இேயசு இரண்டு படகுகைளக்
கண்டார். மீன் பிடிக்கிறவர்கள் தம் வைலகைளக்
கழுவிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3 சீேமானுக்கு உரிய
படகில் இேயசு ஏறிக்ெகாண்டார். படைகக்
கைரயிலிருந்து கடலுக்குள் சற்றுத் தள்ளி
நிறுத்துமாறு இேயசு சீ ேமானுக்குக் கூறினார். பிறகு
மக்களுக்குப் ேபாதிக்கத் ெதாடங்கினார்.

4 இேயசு ேபாதித்து முடித்தார். அவர் சீேமானிடம்,
“படைக கடலில் ஆழமான பகுதிக்குச் ெசலுத்து.
நீங்கள் எல்லாரும் வைலவீசினால் மீன்கள்
அகப்படும்” என்றார்.

5 சீேமான் பதிலாக, “ஐயா, மீன் பிடிப்பதற்காக
இரவு முழுவதும் முயன்று பணி ெசய்ேதாம். ஆனால்
மீன் எதுவும் அகப்படவில்ைல. நான் நீருக்குள் வைல
வீசேவண்டும் என்று நீர் கூறுகிறீர். நான் அவ்வாேற
ெசய்ேவன்” என்றான். 6 மீன் பிடிக்கிறவர்கள்
நீருக்குள் வைல வீசினர். வைலகள் கிழியும்படியாக
அைவ முழுக்க மீன்களால் நிரம்பின. 7 அவர்கள் பிற
படகுகளில் இருந்த தம் நண்பர்கைள வந்து
உதவுமாறு அைழத்தனர். நண்பர்கள் வந்தனர்.
இரண்டு படகுகளும் அமிழ்ந்து ேபாகும் நிைலயில்
மிகுதியான மீன்களால் நிரம்பின.

8 தாங்கள் பிடித்த மிகுதியான மீன்கைளக் கண்டு
மீன் பிடிக்கிறவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். சீேமான்
ேபதுரு இைதக் கண்டேபாது இேயசுவின் முன்
தைல குனிந்து வணங்கி, “ஆண்டவேர,
என்னிடமிருந்து ேபாகேவண்டும். நான் பாவியான
மனிதன்” என்றான். 10 ெசெபேதயுவின்
குமாரர்களாகிய யாக்ேகாபும் ேயாவானும் கூட
ஆச்சரியம் அைடந்தார்கள். (யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் ேபதுருவுடன் ேசர்ந்து உைழத்தனர்)
இேயசு சீேமாைன ேநாக்கி, “பயப்படாேத!
இப்ேபாதிலிருந்து மனிதைர ஒன்று ேசர்க்கும்படியாக
நீ ேவைல ெசய்வாய், மீைனப்பிடிக்க அல்ல!” என்றார்.

11 அம்மனிதர்கள் படைகக் கைரக்கு இழுத்து
வந்தனர். அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிட்டு
இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்தனர்.

குணமைடந்த ேநாயாளி
(மத். 8:1-4; மாற். 1:40-45)

12 ஒருமுைற இேயசு மிகவும்
ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த மனிதன் ஒருவன் வாழ்ந்த ஒரு
நகரத்தில் இருந்தார். அந்த மனிதைனத் ெதாழு
ேநாய் பீடித்திருந்தது. அந்த மனிதன் இேயசுைவப்
பார்த்ததும் இேயசுவுக்கு முன்பாக விழுந்து வணங்கி,
“ஆண்டவேர, என்ைனக் குணப்படுத்துங்கள்.
உங்களுக்கு விருப்பமிருந்தால் நீங்கள் என்ைனக்
குணமாக்க முடியும் என்பது எனக்குத் ெதரியும்”
என்று ேவண்டினான்.

13 இேயசு, “நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த
விரும்புகிேறன். குணமைடவாயாக!” என்றார்.
இேயசு அவைனத் ெதாட்டார். உடேன ெதாழு ேநாய்
அவைன விட்டு மைறந்தது. 14 இேயசு அவனிடம்,
“இப்ேபாது நடந்தைத யாருக்கும் ெசால்லாேத.
ஆனால் ஆசாரியனிடம் ெசன்று காட்டு. ேமாேச
கட்டைளயிட்டபடி நீ குணமாகியதற்ேகற்ப
ேதவனுக்கு ஒரு காணிக்ைக ெகாடு. இது நீ
குணமாகியைத மக்களுக்குக் காட்டும்” என்றார்.

15 ஆனால் இேயசுைவப்பற்றிய ெசய்தி மிகவும்
விரிந்த அளவில் பரவியது. பல மக்கள் இேயசுவின்
ேபாதைனையக் ேகட்பதற்கும், தங்கள்
ேநாய்களினின்று குணமாவதற்கும் வந்தனர். 16

பிரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாருட்டுத் தனிைமயான
இடத்ைதத் ேதடி இேயசு அடிக்கடி ேவறு, ேவறு
இடங்களுக்குச் ெசன்றார்.

பக்கவாதக்காரன் குணமைடதல்
(மத். 9:1-8; மாற். 2:1-12)

17 ஒருநாள் இேயசு மக்களுக்குப்
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார். பரிேசயர்களும்
ேவதபாரகரும் கூட அங்ேக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தனர். கலிேலயா, யூேதயா,
எருசேலம் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து அவர்கள்
வந்திருந்தனர். ேதவன் குணமாக்கும் வல்லைமைய
இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார். 18

பக்கவாதக்காரன் ஒருவன் அங்கிருந்தான். சில
மனிதர்கள் அவைன ஒரு சிறுபடுக்ைகயில் சுமந்து
வந்தனர். அவர்கள் அவைனக் ெகாண்டுவந்து
இேயசுவின் முன் ைவக்க முயன்றனர். 19 ஆனால்
மக்கள் திராளாகக் கூடியிருந்ததால் அவர்களால்
இேயசுவினருேக வர வழி கண்டு பிடிக்க
முடியவில்ைல. எனேவ அந்த மனிதர்கள் கூைரயின்
ேமேலறி, கூைரயில் உள்ள ஒரு துவாரத்தின்
வழியாகப் படுக்ைகேயாடு பக்கவாதக்காரைனக்
கீேழ இறக்கினர். அவர்கள் இேயசுவின் முன்ேன
பக்கவாதக்காரன் படுத்திருக்கும்படியாக அந்த
அைறக்குள்ேளேய அவைன இறக்கினர். 20 அவர்கள்
விசுவாசமுள்ளவர்கள் என்பைத இேயசு கண்டார்.
ேநாயாளியிடம் இேயசு, “நண்பேன, உனது
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.

21 ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் தமக்குள்ேளேய,
“இந்த மனிதன் யார்? ேதவனுக்கு எதிரான
காரியங்கைள இவன் ேபசுகிறான். ேதவன் மட்டுேம
பாவங்கைள மன்னிக்க முடியும்” என்று எண்ணிக்
ெகாண்டனர்.

22 அவர்களின் எண்ணத்ைத இேயசு
அறிந்திருந்தார். அவர், “நீங்கள் மனதில் இவ்வாறு
எண்ணுவது ஏன்? 23 பக்கவாதக்காரனிடம், ‘உனது
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ெசால்வேதா,
அல்லது ‘எழுந்து நட’ என்று ெசால்வேதா, எது
எளிது? 24 ஆனால் பூமியில் பாவங்கைள மன்னிக்க
ேதவனுைடய குமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு
என்பைத நான் நிரூபிப்ேபன்” என்றார். ஆகேவ
இேயசு பக்கவாதக்காரைன ேநாக்கி, “எழுந்து நில்,
உனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்டுக்குப்
ேபா” என்றார்.

25 அப்ேபாது அம்மனிதன் அங்கு கூடியிருந்த
மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்திருந்தான். அவன் தனது
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேதவைன
வாழ்த்திக்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு நடந்து ேபானான்.
26 எல்லா மக்களும் மிகுந்த ஆச்சரியமுற்றனர்.
அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்பித்தனர்.
ேதவனுைடய வல்லைமையக் குறித்து மிகுந்த
பயபக்தியுள்ளவர்களாகி, “இன்று ஆச்சரியமான
காரியங்கைளக் கண்ேடாம்” என்றார்கள்.

லூக்கா 5:26
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ேலவி இேயசுைவத் ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13; மாற். 2:13-17)

27 இது நடந்த பின்னர், இேயசு ெவளிேய
ெசன்றுெகாண்டிருக்ைகயில் வரி அலுவலகத்தின்
முன்பாக வரி வசூலிப்பவன் ஒருவன்
உட்கார்ந்திருக்கக் கண்டார். அவன் ெபயர் ேலவி.
இேயசு அவைன ேநாக்கி, “என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வா” என்றார். 28 ேலவி எழுந்து எல்லாவற்ைறயும்
விட்டு இேயசுைவப் பின் ெதாடர்ந்தான்.

29 பின்பு, ேலவி, இேயசுவுக்குப் ெபரிய
விருந்தளித்தான். ேலவியின் வீட்டில் அந்த விருந்து
நடந்தது. வரி வசூலிப்பவர்கள் பலரும் ேவறு சில
மக்களும் அவர்கேளாடு ேமைசயின் முன்
அமர்ந்திருந்தனர். 30 பரிேசயர்களும், ேவதபாரகரும்
இேயசுவின் சீஷர்களிடம் புகார் கூறத்ெதாடங்கி,
“நீங்கள் வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் மற்ற தீய
மக்கேளாடும் அமர்ந்து அவர்கேளாடு உண்பதும்
குடிப்பதும் ஏன்?” என்று வினவினர்.

31 அவர்களுக்கு இேயசு, “ஆேராக்கியமான
மக்களுக்கு மருத்துவர் ேதைவயில்ைல.
ேநாயுற்ேறாருக்குத்தான் மருத்துவர் ேதைவ. 32

நல்ல மனிதர்களிடம் மனம் மாறும்படியாகக்
ேகட்பதற்கு நான் வரவில்ைல. தீயவர்கள் மனைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக் ெகாள்ளும்படியாகக்
ேகட்பதற்ேக நான் வந்திருக்கிேறன்” என்று
பதிலுைரத்தார்.

உபவாசம் பற்றிய ேகள்வி
(மத். 9:14-17; மாற். 2:18-22)

33 அவர்கள் இேயசுவிடம், “ேயாவானின் சீஷர்கள்
அடிக்கடி உபவாசிக்கவும், பிரார்த்திக்கவும்
ெசய்கிறார்கள். பரிேசயர்களின் சீஷர்களும் அேத
மாதிரி ெசய்கிறார்கள். ஆனால் உங்கள் சீஷர்கள்
எப்ேபாதும் உண்பதும், குடிப்பதுமாக
இருக்கிறார்கேள” என்றார்கள்.

34 இேயசு அவர்களிடம், “திருமணத்தின்ேபாது
மணமகன் உடனிருக்ைகயில் மணமகனின்
நண்பர்கைள உண்ணாதிருக்கும்படியாகக் கூற
முடியாது. 35 ஆனால் அவர்கைள விட்டு மணமகன்
பிரிந்து ெசல்லும் காலம் வரும். அப்ேபாது அவனது
நண்பர்கள் உபவாசம் இருப்பர்” என்றார்.

36 அவர்களுக்கு இேயசு கீழ்வரும் உவைமையக்
கூறினார். “ஒரு பைழய அங்கியின் கிழிசைலத்
ைதக்க ஒருவரும் புதிய அங்கியின் ஒரு பகுதிையக்
கிழிப்பதில்ைல. ஏன்? அது புதிய அங்கிையப்
பாழாக்குவது மட்டுமன்றி, புதிய அங்கியின் துணி
பைழய துணிையப்ேபால் இருப்பதுமில்ைல. 37

மக்கள் புதிய திராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய
திராட்ைச இரசப் ைபகளில் ஊற்றி ைவப்பதில்ைல.
ஏன்? புதிய திராட்ைச இரசம் ைபகைளப்
ெபாத்தலாக்கிவிடும். திராட்ைச இரசம்
சிந்திப்ேபாகும். திராட்ைச இரசப் ைபகளும்
வீணாகிப்ேபாகும். 38 மக்கள் புதிய இரசத்ைதப்
புதிய ைபகளில் ைவப்பார்கள். 39 பைழய ரசத்ைதப்
பருகுகிற மனிதன் புதிய திராட்ைச இரசத்ைத
விரும்புவதில்ைல. ஏன்? ‘பைழய திராட்ைச ரசேம
நல்லது’ என்று அவன் கூறுகின்றான்” என்றார்.

ஓய்வு நாளும் இேயசுவும்
(மத். 12:1-8; மாற். 2:23-28)

ஓய்வு நாளாகிய ஒரு தினத்தில் இேயசு
தானியங்கள் விைளந்திருந்த நிலத்தின்
வழியாக நடந்து ெகாண்டிருந்தார். அவரது

சீஷர்கள் தானியத்ைதக் ெகாய்து, தங்கள்
ைககளினால் நசுக்கி அைதச் சாப்பிட்டனர். 2 சில
பரிேசயர்கள், “ஏன் இவ்வாறு ெசய்கிறீர்கள்? ஓய்வு
நாளன்று இவ்வாறு ெசய்வது ேமாேசயின் சட்டத்ைத
மீறுவதாகும்” என்று கூறினர்.

3 இேயசு, “தாவீதும் அவனது மக்களும் பசியுடன்
இருந்தேபாது ெசய்தைதக்குறித்து நீங்கள்
படித்திருக்கிறீர்கள். 4 தாவீது ேதவாலயத்திற்குச்
ெசன்றான். தாவீது, ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
ேதவனின் அப்பத்ைத எடுத்து, அைதச் சாப்பிட்டான்.
தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் சில அப்பத்ைதக்
ெகாடுத்தான். இது ேமாேசயின் சட்டத்திற்கு
மாறானது. ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த அப்பத்ைதப்
புசிக்க முடியும் என்று அச்சட்டம் கூறுகின்றது” என்று
பதில் ெசான்னார். 5 பின்பு இேயசு பரிேசயைர
ேநாக்கி, “ஓய்வு நாளுக்கும் மனித குமாரன்
ஆண்டவராக இருக்கிறார்” என்றார்.

ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துதல்
(மத். 12:9-14; மாற். 3:1-6)

6 மற்ெறாரு ஓய்வு நாள் வந்தேபாது இேயசு ெஜப
ஆலயத்திற்குச் ெசன்றார். இேயசு ஜனங்களுக்குப்
ேபாதித்தார். வலதுைக முடமான ஒருவன்
அங்கிருந்தான். 7 ஓய்வு நாளில் இேயசு
அம்மனிதைனக் குணமாக்குவாரா என்பைதப்
பார்ப்பதற்கு ேவதபாரகர்களும், பரிேசயர்களும்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். குற்றம் சுமத்தும்படியாக
இேயசு ஏேதனும் தவைறச் ெசய்வாரா என அவர்கள்
எதிர்ப்பார்த்திருந்தனர். 8 அவர்கள் என்ன
நிைனக்கிறார்கள் என்பைத இேயசு அறிந்திருந்தார்.
அவர் முடமான ைக ெகாண்ட அம்மனிதைன
ேநாக்கி, “எழுந்து இம்மக்களுக்கு முன்பாக நில்”
என்றார். அம்மனிதன் எழுந்து அங்ேக நின்றான். 9

பின் இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, “ஓய்வு நாளில்
நல்லைதச் ெசய்வதா, ெகட்டைதச் ெசய்வதா, எது
நல்லெதன்று உங்கைளக் ேகட்கிேறன். ஓர் உயிைரப்
பாதுகாப்பதா அல்லது அழிப்பதா எது சரியானது?”
என்று ேகட்டார்.

10 இேயசு சுற்றிலும் எல்லாைரயும் ேநாக்கினார்.
இேயசு அந்த மனிதைன ேநாக்கி, “உன் ைகைய
நான் பார்க்கட்டும்” என்றார். அம்மனிதன் ைகைய
நீட்டினான் அந்தக் ைக குணமானது. 11

பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும் மிகவும்
ேகாபமைடந்தனர். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
“நாம் இேயசுவுக்கு என்ன ெசய்யக்கூடும்?” என்று
கூறிக்ெகாண்டனர்.

அப்ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4; மாற். 3:13-19)

12 அக்காலத்தில் இேயசு பிரார்த்தைன
ெசய்யும்ெபாருட்டு ஒரு மைலக்குச் ெசன்றார். இரவு
முழுவதும் ேதவனிடம் பிரார்த்தைன ெசய்தவாேற
அம்மைலயில் இருந்தார். 13 மறு நாள் காைலயில்
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இேயசு தனது சீஷர்கைள அைழத்தார். அவர்களுள்
பன்னிரண்டு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அவர்களுக்கு “அப்ேபாஸ்தலர்கள்” என்று
ெபயரிட்டார். அவர்கள்:

14 சீேமான் (இேயசு அவனுக்கு ேபதுரு என்று
ெபயரிட்டார்)
அந்திேரயா என்னும் ேபதுருவின் சேகாதரன்,
யாக்ேகாபு,
ேயாவான்,
பிலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு,
15 மத்ேதயு,
ேதாமா,
யாக்ேகாபு (அல்ேபயுவின் குமாரன்),
சீேமான் (ெசேலாத்ேத என்று அைழக்கப்பட்டவன்)
16 யூதா, (யாக்ேகாபின் குமாரன்)
யூதாஸ்காரிேயாத் என்பவர்கள் ஆவார்கள்.
இந்த யூதாஸ் இேயசுைவப் பைகவர்களிடம்
ஒப்பைடத்தவனாவான்.

ேபாதைனயும்-குணமாக்குதலும்
(மத். 4:23-25; 5:1-12)

17 இேயசுவும் அவருைடய சீஷர்களும்
மைலயிலிருந்து இறங்கினர். இேயசு சமெவளியான
இடத்தில் நின்றார். அவருைடய சீஷர்கள் கூட்டமாக
அங்ேக குழுமியிருந்தனர். ேமலும் யூேதயா,
எருசேலம் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்தும், தீரு, சீேதான்
ஆகிய கடேலாரத்துப் பட்டணங்களிலிருந்தும்
ஏராளமான மக்கள் அங்கு வந்திருந்தனர். 18

அவர்கள் இேயசுவின் ேபாதைனகைளக் ேகட்கவும்
தங்கள் ேநாய்களில் இருந்து குணம் ெபறவும் அங்கு
வந்தனர். பிசாசின் அசுத்த ஆவிகளால் துன்புற்ற
மக்கைள இேயசு குணமாக்கினார். 19 எல்லா
மக்களும் இேயசுைவத் ெதாடும்படியாக முயன்றனர்.
ஏெனனில் அவரிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டது.
இேயசு அவர்கள் எல்ேலாைரயும் குணப்படுத்தினார்.

20 இேயசு தம்ைமப் பின்பற்றுகிறவர்கைளப்
பார்த்து,
“ஏைழகேள, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் ேதவனுைடய இராஜ்யம்

உங்களுக்குரியது.
21 இப்ேபாது பசியால் வாடுகிற நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள் திருப்தியைடவீர்கள்.
இப்ெபாழுது அழுகிற நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள் சந்ேதாஷமாக நைகப்பீர்கள்.
22 “மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாதும்
நிராகரிக்கும்ேபாதும் நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். நீங்கள் மனித
குமாரனுக்கு உரிேயார். ஆதலால் உங்கைளத்
தீேயார் என்றும் ெசால்லுவார்கள். அவர்கள் அைதச்
ெசால்லும்ேபாது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
23 உங்களுக்குப் பரேலாகத்தில் ெபரிய ெவகுமதி
காத்திருப்பதால் இத்தருணங்களில் நீங்கள்
மகிழுங்கள். உங்கைள அவர்கள் மிக இழிவான
முைறயில் நடத்துவைதப்ேபாலேவ அவர்கள்
முன்ேனார் தீர்க்கதரிசிகைளயும் இழிவுபடுத்தினர்.

24 “ஆனால் ெசல்வந்தர்கேள நீங்கள் உங்கள்
வாழ்வில் சுகமாக வாழ்ந்ததால் இனிேமல் அது
உங்களுக்குக் ேகடாக இருக்கும்.

25 இப்ேபாது திருப்தி ெபற்ற மக்கேள, அது
உங்களுக்குக் ேகடாக இருக்கும்.
ஏெனனில் நீங்கள் பசியைடவீர்கள்.
தற்ேபாது சிரிக்கும் மக்கேள, அது உங்களுக்குக்
ேகடாக இருக்கும்.
ஏெனனில் நீங்கள் ேவதைனயும் அழுைகயும்

அைடவீர்கள்.
26 “எல்லாரும் உங்கைளக் குறித்து நல்லதாகச்
ெசால்லுைகயில் ேமாசமானேத ேநரும். ெபாய்
தீர்க்கதரிசிகைளக் குறித்து அவர்கள் முன்ேனார்
நல்லதாகேவ ெசான்னார்கள்” என்றார்.

உங்கள் பைகவைர ேநசியுங்கள்
(மத். 5:38-48; 7:12)

27 “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்கிற மக்கேள
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், உங்கள்
பைகவர்கைள ேநசியுங்கள். உங்கைள ெவறுக்கிற
மக்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள். 28 உங்களிடம்
தீயவற்ைறக் கூறுகிற மக்கைள ஆசீர்வதிக்குமாறு
ேதவைன ேவண்டுங்கள். உங்கைள இழிவாக
நடத்துகிறவர்களுக்காகப் பிரார்த்தைன
பண்ணுங்கள். 29 ஒருவன் உங்கைள ஒரு
கன்னத்தில் அடித்தால் அவைன மறு கன்னத்திலும்
அடிக்க அனுமதியுங்கள். உங்கள் அங்கிைய
யாேரனும் ஒருவன் எடுத்தால் உங்கள் சட்ைடையயும்
அவன் எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதியுங்கள். 30

உங்களிடம் ேகட்கிறவனுக்குக் ெகாடுங்கள்.
உங்களுக்குரிய ெபாருைள ஒருவன்
எடுத்துக்ெகாண்டால் அைதத் திரும்பக்
ேகட்காதீர்கள். 31 உங்களுக்குப் பிறர் எைதச்
ெசய்ய விரும்புகிறீர்கேளா அைதேய பிறருக்கும்
ெசய்யுங்கள்.

32 “உங்கைள ேநசிக்கிறவர்கைளேய நீங்களும்
ேநசித்தால் அதற்காக உங்கைளப் புகழ ேவண்டியது
ேதைவயா? இல்ைல. பாவிகளும் தங்கைள
ேநசிக்கிறவர்களிடம் அன்பு காட்டுகிறார்கேள! 33

உங்களுக்கு நல்லைதச் ெசய்பவர்களுக்கு நீங்களும்
நன்ைம ெசய்தால், அவ்வாறு ெசய்வதற்காக
உங்கைளப் புகழ ேவண்டுமா? இல்ைல. பாவிகளும்
அைதச் ெசய்கிறார்கேள! 34 திருப்பி அைடத்துவிட
முடிந்தவர்களுக்கு நீங்கள் கடன் ெகாடுத்தால்,
உங்கைள அதற்காகப் புகழக் கூடுமா? இல்ைல.
பாவிகளும் கூட பிற பாவிகளுக்கு அேத
ெதாைகையத் திரும்பப் ெபறும்படியாக கடன் உதவி
ெசய்கிறார்கேள!

35 “எனேவ, பைகவர்களிடம் அன்பு காட்டுங்கள்.
அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள். திரும்பக்
கிைடக்கும் என்கிற நம்பிக்ைக சிறிதும்
இல்லாவிடினும் கூட கடன் ெகாடுங்கள். நீங்கள்
இந்தக் காரியங்கைளச் ெசய்தால் அதற்கு மிகுந்த
பலைனப் ெபறுவீர்கள். மகா உன்னதமான ேதவனின்
பிள்ைளகள் ஆவீர்கள். ஆம், ஏெனனில்
பாவிகளுக்கும், நன்றியற்ற மனிதர்களுக்கும் ேதவன்
நல்லவர். 36 உங்கள் தந்ைத அன்பும் இரக்கமும்
உைடயவராக இருப்பது ேபாலேவ, நீங்களும் அன்பும்
இரக்கமும் உைடயவர்களாக இருங்கள்.
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உங்கைளேய உற்றுப் பாருங்கள்
(மத். 7:1-5)

37 “மற்றவர்கைள நியாயம் தீர்க்காதிருங்கள்.
இதனால் நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படமாட்டீர்கள்.
மற்றவர்கைளப் பழிக்காதீர்கள். இதனால் நீங்களும்
பழிக்கு ஆளாகமாட்டீர்கள். பிறைர மன்னியுங்கள்.
இதனால் நீங்களும் மன்னிக்கப்படுவீர்கள். 38

பிறருக்குக் ெகாடுங்கள். நீங்களும் ெபறுவீர்கள்.
உங்களுக்கு மிகுதியாக அளிக்கப்படும். உங்கள்
ைககளில் ெகாள்ளமுடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு
அள்ளி வழங்கப்படும். உங்கள் மடிகளில்
ெகாட்டும்படிக்கு மிகுதியாக உங்களுக்குத் தரப்படும்.
நீங்கள் பிறருக்குக் ெகாடுக்கிறபடிேய ேதவனும்
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்” என்றார்.

39 இேயசு அவர்களுக்கு ஓர் உவைமையக்
கூறினார். “ஒரு குருடன் இன்ெனாரு குருடனுக்கு
வழிகாட்ட முடியுமா? இல்ைல. இருவரும் குழிக்குள்
விழுவார்கள். 40 ஆசிரியைரக் காட்டிலும் மாணவன்
நன்கு கற்றுத் ேதர்ந்தேபாது, தனது
ஆசிரியைரப்ேபால் விளங்குவான்.

41 “உன் கண்ணில் இருக்கிற ெபரிய
மரத்துண்ைடக் கவனிக்க முடியாதேபாது, உன்
சேகாதரன் கண்ணில் இருக்கிற சிறு தூசிைய நீ
கவனிப்பது ஏன்? 42 நீ உன் சேகாதரைன ேநாக்கி,
‘சேகாதரேன! உன் கண்ணில் இருக்கிற சிறு
தூசிைய எடுத்துப் ேபாடட்டுமா?’ என்கிறாய். ஏன்
இைதச் ெசால்கிறாய்? நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற
ெபரிய மரத்துண்ைடப் பார்ப்பதில்ைல. நீ
ேவஷமிடுகின்றாய். முதலில் உன் கண்ணில்
இருக்கும் மரத்துண்ைட எடுத்துவிடு. அப்ேபாது உன்
சேகாதரன் கண்ணிலிருக்கும் தூசிைய
எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு நீ ெதளிவாகப் பார்க்க முடியும்.

இருவைகப் பழங்கள்
(மத். 7:17-20; 12:34-35)

43 “ஒரு நல்ல மரம் ெகட்ட பழத்ைதக்
ெகாடுக்காது. அவ்வாேற ஒரு ெகட்ட மரமும் நல்ல
பழத்ைதக் ெகாடுக்காது. 44 ஒவ்ெவாரு மரமும் அது
ெகாடுக்கிற பழத்தினால் அறியப்படும்.
முட்ெசடிகளில் இருந்து மக்கள் அத்திப் பழங்கைளச்
ேசர்ப்பதில்ைல. புதர்களிலிருந்து திராட்ைசப்
பழங்கைள அவர்கள் ெபறுவதில்ைல. 45 நல்ல
மனிதனின் இதயத்தில் நல்ல காரியங்கள் ேசமித்து
ைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவ அவன் இதயத்தில்
இருந்து நல்ல காரியங்கைளேய ெவளிப்படுத்துவான்.
ஆனால், தீய மனிதனின் இதயத்தில் தீய காரியங்கள்
ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவ அவன் தீய
காரியங்கைள ெவளிப்படுத்துவான். ஏெனனில்
ஒருவனின் வாய் வழிேய ெவளிப்படும் வார்த்ைதகள்
அவனுைடய இதயத்தில் இருப்பவற்றின்
ெவளிப்பாேட ஆகும்.

இருவைக மனிதர்கள்
(மத். 7:24-27)

46 “நான் கூறுவைத நீங்கள் ெசய்யாமல் என்ைன
‘ஆண்டவேர, ஆண்டவேர’ என்று ஏன்
அைழக்கிறீர்கள்? 47 என்னிடம் வந்து, என்
ேபாதைனகைளக் ேகட்டு, அதன்படி கீழ்ப்படிகிற

ஒவ்ெவாரு மனிதனும், 48 வீட்ைடக் கட்டுகிற ஒரு
மனிதைனப் ேபால் இருக்கிறான். அவன் ஆழமாகத்
ேதாண்டி, உறுதியான பாைறயின் மீது அவனுைடய
வீட்ைடக் கட்டுகிறான். ெவள்ளப்ெபருக்கின்ேபாது,
அவ்வீட்ைட ெவள்ளம் அடித்துச் ெசல்ல முற்படும்.
ஆனால் ெவள்ளப்ெபருக்கு அவ்வீட்ைட அைசக்க
முடியாது. ஏெனனில் அவ்வீடு உறுதியாகக்
கட்டப்பட்டுள்ளது.

49 “ஆனால் என் வார்த்ைதையக் ேகட்டு,
அவற்றின்படி ெசய்யாத ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
பாைறயின் ேமல் தன் வீட்ைடக் கட்டாத மனிதனுக்கு
ஒப்பாக இருக்கிறான். ெவள்ளப் ெபருக்கின்ேபாது
அவ்வீடு எளிதில் இடிந்து ேபாகும். அவ்வீடு முழுக்க
நாசமாகிவிடும்” என்றார்.

இேயசு ஒரு ேவைலக்காரைனக் குணமாக்குதல்
(மத். 8:5-13; ேயா. 4:43-54)

இேயசு இந்த எல்லாக் காரியங்கைளயும்
மக்களுக்குச் ெசால்லி முடித்தார். பின்பு
இேயசு கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார். 2

கப்பர்நகூமில் இராணுவ அதிகாரி ஒருவன்
இருந்தான். அவனுைடய ேவைலக்காரன் ஒருவன்
ேநாயுற்றிருந்தான். அவன் இறக்கும் தருவாயில்
இருந்தான். அந்த அதிகாரி அவ்ேவைலக்காரைன
மிகவும் ேநசித்தான். 3 அந்த அதிகாரி இேயசுைவப்
பற்றிக்ேகள்விப்பட்டேபாது, சில வயதான
யூதத்தைலவர்கைள இேயசுவிடம் அனுப்பினான்.
இேயசு வந்து ேவைலக்காரைனக் குணப்படுத்தக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு அவர்கைள அதிகாரி
அனுப்பினான். 4 அவர்கள் இேயசுவிடம் ெசன்றனர்.
அதிகாரிக்கு உதவுமாறு இேயசுைவ அவசரமாக
ேவண்டினர். அவர்கள், “உம்முைடய உதவிையப்
ெபறும் அளவுக்கு இந்த அதிகாரி உண்ைமயிேலேய
தகுதி வாய்ந்தவன்தான். 5 அவன் நம் மக்கைள
ேநசிக்கிறான். நமக்காக ெஜப ஆலயத்ைதக்
கட்டியிருக்கிறான்” என்றனர்.

6 எனேவ இேயசு அந்த மனிதர்கேளாடு
புறப்பட்டார். இேயசு அந்த அதிகாரியின் வீட்ைட
ெநருங்குைகயில் அதிகாரி தனது நண்பர்கைள
அனுப்பினான். அவர்கைள இேயசுவிடம் “கர்த்தாேவ,
நீர் என் வீட்டுக்கு வர ேவண்டியதில்ைல. எங்கள்
வீட்டிற்கு உம்ைம அைழத்துச் ெசல்லும் அளவுக்கு
நான் தகுதி உைடயவன் அல்லன். 7 அதனால்தான்
நான் ேநரிைடயாக உம்மிடம் வரவில்ைல. நீர்
கட்டைளயிடும். என் ேவைலக்காரன் குணம்
ெபறுவான். 8 உம்முைடய அதிகாரத்ைத நான்
அறிேவன். பிற மனிதர்களின் அதிகாரத்துக்குட்பட்ட
மனிதன் நான். எனக்குக் கீழ் பல வீரர்கள் உண்டு.
அவர்களில் ஒருவைன நான் ‘ேபா’ என்றால்
ேபாகிறான். மற்ெறாருவைன ‘வா’ என்றால்
வருகிறான். என் ேவைலயாளிடம் ‘இைதச் ெசய்’
என்றால் உடேன அவன் கீழ்ப்படிகிறான்” என்று
கூறுமாறு அனுப்பினான்.

9 இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த
ஆச்சரியம் அைடந்தார். தன்ைனத் ெதாடர்ந்து
வருகிற மக்கைள ேநாக்கித் திரும்பினார்.
“இஸ்ரேவல் மக்களிடம் கூட இல்லாத ேவெறங்கும்
காணப்படாத, உயர்ந்த விசுவாசத்ைத இவனிடம்
கண்ேடன்” என்றார்.
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10 இேயசுைவக் காண அனுப்பப்பட்ட மனிதர்கள்
அதிகாரியின் வீட்டுக்குத் திரும்பிச் ெசன்றனர். அங்கு
அந்த ேவைலக்காரன் குணமைடந்திருப்பைதக்
கண்டனர்.

மரித்தவன் எழுப்பப்படுதல்
11 மறுநாள் இேயசு நாயீன் என்னும் நகரத்திற்குச்
ெசன்றார். இேயசுவின் சீஷர்களும், மிகப் ெபரிய
கூட்டமான மக்கள் பலரும் அவேராடு பிராயாணம்
ெசய்தனர். 12 நகர வாசைல இேயசு
ெநருங்கியேபாது ஒரு மரண ஊர்வலத்ைதக்
கண்டார். விதைவயான ஒரு தாய் தனது ஒேர
குமாரைன இழந்திருந்தாள். அவனது உடைலச்
சுமந்து ெசன்றேபாது தாயுடன் அந்நகர மக்கள்
பலரும் கூட இருந்தனர். 13 கர்த்தர் (இேயசு)
அவைளப் பார்த்தேபாது, அவளுக்காக
மனதுருகினார். இேயசு அவளிடம் ெசன்று,
“அழாேத” என்றார். 14 பாைடயின் அருேக வந்து
இேயசு அைதத் ெதாட்டார். அந்தப் பாைடையச்
சுமந்து வந்த மனிதர்கள் நின்றனர். இேயசு இறந்த
மனிதைன ேநாக்கி, “இைளஞேன, எழுந்திரு என்று
உனக்குச் ெசால்கிேறன்” என்றார். 15 இறந்துேபான
குமாரன் எழுந்து உட்கார்ந்து ேபச ஆரம்பித்தான்.
அவைன அவன் தாயிடம், இேயசு ஒப்பைடத்தார்.

16 எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள்,
“ஒரு மகா தீர்க்கதரிசி நம்மிைடேய வந்துள்ளார்”
என்றனர். ேமலும் அவர்கள், “ேதவன் தம் மக்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்கிறார்” என்றார்கள்.

17 இேயசுைவப் பற்றிய இச்ெசய்தி யூேதயா
முழுவதும் அைதச் சூழ்ந்த எல்லா இடங்களிலும்
பரவிற்று.

ேயாவானின் ேகள்வி
(மத். 11:2-19)

18 இைவ அைனத்ைதயும் குறித்து ேயாவானின்
சீஷர்கள் ேயாவானுக்குக் கூறினர். தன் சீஷர்களில்
இருவைர ேயாவான் அைழத்தான். 19 “நீர்தானா
வருகிறவர், அல்லது இன்ெனாருவர் வருைகக்குக்
காத்திருக்க ேவண்டுமா” என்று ேகட்டுத் ெதரிந்து
ெகாள்ள கர்த்தரிடம் அவர்கைள ேயாவான்
அனுப்பினார்.

20 அவ்விதமாகேவ அந்த மனிதர் இேயசுவிடம்
வந்தனர். அவர்கள், “ேயாவான் ஸ்நானகன் எங்கைள
உம்மிடம், ‘நீர்தானா வருகிறவர், அல்லது
இன்ெனாருவரின் வருைகக்குக் காத்திருக்க
ேவண்டுமா?’ என்று ேகட்டுவர அனுப்பினார்”
என்றார்கள்.

21 அப்ேபாது இேயசு பலைரயும் காய்ச்சலில்
இருந்தும் ேநாய்களில் இருந்தும் குணமாக்கவும்,
பிசாசினால் வரும் அசுத்த ஆவிகளினின்று விடுதைல
ெபறவும் ெசய்தார். குருடர்கள் பலர் மீண்டும் பார்ைவ
ெபறுமாறு அவர்கைளக் குணப்படுத்தினார். 22

ேயாவானின் சீஷர்கைள ேநாக்கி இேயசு, “இங்கு
நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும்
ேயாவானிடம் ேபாய் கூறுங்கள். குருடர்கள்
குணமைடந்து பார்க்கிறார்கள். முடவர்கள்
குணமைடந்து நடக்கிறார்கள். ெதாழுேநாயாளிகள்
நலம் ெபறுகின்றனர். ெசவிடர்கள் நலம் ெபற்றுக்
ேகட்கிறார்கள். மரித்ேதார்

உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றிய நற்ெசய்தி ஏைழகளுக்குச்
ெசால்லப்படுகிறது. 23 என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுகிற
மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்!” என்றார்.

24 ேயாவானின் ெதாண்டர்கள் அங்கிருந்து ெசன்ற
பின்னர் இேயசு ேயாவாைனக் குறித்து அவர்களிடம்
ேபச ஆரம்பித்தார்: “நீங்கள் வனாந்தரத்துக்கு
எைதப் பார்க்கச் ெசன்றீர்கள்? காற்றில் அைசயும்
நாணைலயா? 25 நீங்கள் எைதப் பார்க்கும்படியாக
ெவளிேய ெசன்றீர்கள்? நல்ல ஆைடகள் அணிந்த
மனிதைனயா? அழகிய ெமல்லிய ஆைடகள் அணிந்த
மக்கள் ராஜாக்களின் உயர்ந்த அரண்மைனகளில்
வாழ்வார்கள். 26 உண்ைமயாகேவ யாைரப் பார்க்கச்
ெசன்றீர்கள்? ஒரு தீர்க்கதரிசிையயா? ஆம், நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், ேயாவான் ஒரு
தீர்க்கதரிசிையக் காட்டிலும் மிகவும் சிறந்தவன். 27

இவ்வாறு ேயாவாைனக் குறித்து
எழுதப்பட்டிருக்கிறது:
“‘ேகளுங்கள்! உங்களுக்கு முன்பாக என்
ெசய்தியாளைன நான் அனுப்புேவன்.
அவன் உங்களுக்கு வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வான்.’

28 நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். உலகில்
பிறந்த எந்த மனிதைனக் காட்டிலும் ேயாவான்
ெபரியவன். ஆனால் ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில்
முக்கியத்துவம் குைறந்தவன் கூட ேயாவாைனக்
காட்டிலும் ெபரியவன்.”

29 (ேயாவானின் ேபாதைனகைள மக்கள்
ேகட்டேபாது ேதவனின் ேபாதைனகள் நல்லைவ
என்று ஒத்துக்ெகாண்டனர். வரி வசூலிப்பவர்களும்
அதைன ஆேமாதித்தனர். இம்மக்கள் ேயாவானால்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். 30 ஆனால்
பரிேசயர்களும், ேவதபாரகரும் ேதவனுைடயத்
திட்டத்ைதத் தங்களுக்ெகன்று ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்தனர். ேயாவான் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுப்பைத அவர்கள் அனுமதிக்கவில்ைல.)

31 “இக்காலத்து மக்கைளப்பற்றி நான் என்ன
கூறட்டும்? அவர்கைள எதேனாடு ஒப்பிடட்டும்?
அவர்கள் எைதப் ேபான்றவர்கள்? 32 இக்காலத்து
மக்கள் சந்ைதயில் அமர்ந்திருக்கும் சிறுவர்கைளப்
ேபான்றவர்கள். ஒரு கூட்டத்ைத ேசர்ந்த சிறுவர்கள்
பிற சிறுவர்கைள அைழத்து,
“‘நாங்கள் உங்களுக்காக இைச இைசத்தும்
நீங்கள் ஆடவில்ைல.
நாங்கள் ேசாகப்பாடல் பாடியும்
நீங்கள் துக்கம் அைடயவில்ைல’

என்று கூறுவதுேபால் உள்ளனர்.
33 ேயாவான் ஸ்நானகன் பிறைரப் ேபான்று
உண்ணேவா, திராட்ைச இரசம் பருகேவா
ெசய்யவில்ைல. நீங்கள், ‘அவனுக்குள்ேள பிசாசின்
அசுத்த ஆவி இருக்கிறது’ என்கிறீர்கள். 34 மனித
குமாரன் பிறைரப் ேபான்று உண்பவராகவும்,
திராட்ைச இரசம் பருகுபவராகவும் வந்தார். நீங்கள்,
‘அவைரப் பாருங்கள். அவர் ேதைவக்கும் மிகுதியாக
உண்டு, மிகுதியாக திராட்ைச இரசம் பருகுகிறார்.
அவர் வரிவசூலிப்பவர்களுக்கும் தீேயாருக்கும்
நண்பராக இருக்கிறார்’ என்கிறீர்கள். 35 ஆனால்
ஞானமானது அதன் ெசய்ைககளால் சரியானெதன
விளங்கும்” என்றார்.

லூக்கா 7:35
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பரிேசயனான சீேமான்
36 பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்ேனாடு
உண்ணுமாறு இேயசுைவ அைழத்தான். இேயசு
பரிேசயனின் வீட்டுக்குள் ெசன்று ேமைசயில்
அமர்ந்தார்.

37 அப்ேபாது நகரத்தில் பாவியான ெபண் ஒருத்தி
இருந்தாள். பரிேசயனின் வீட்டில் இேயசு உணவு
உண்பைத அவள் அறிந்திருந்தாள். எனேவ
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஜாடி ஒன்றில் நறுமணத்
ைதலத்ைத அவள் ெகாண்டு வந்தாள். 38 அவள்
இேயசுவின் பாதத்தருேக, அழுதுெகாண்ேட
நின்றாள். அவளது கண்ணீரால் இேயசுவின்
பாதங்கைளக் கழுவ ஆரம்பித்தாள். அவளது
தைலமயிரால் இேயசுவின் பாதங்கைளத் துைடத்து
உலரைவத்தாள். அவரது பாதங்கைளப் பலமுைற
முத்தமிட்டு நறுமண ைதலத்ைதப் பாதங்களில்
பூசினாள்.

39 தனது வீட்டுக்கு இேயசுைவ அைழத்த
பரிேசயன் இைதக் கண்டான். அவன் தனக்குள்,
“உண்ைமயாகேவ இேயசு ஒரு தீர்க்கதரிசியாக
இருந்தால் தன்ைனத் ெதாடுகிற ெபண் ஒரு பாவி
என்பைத அறிந்திருப்பார்” என்று நிைனத்தான்.

40 இேயசு பரிேசயைன ேநாக்கி, “சீேமாேன! நான்
உனக்குச் சிலவற்ைறக் கூறேவண்டும்” என்றார்.
சீேமான், “ேபாதகேர, ெசால்லுங்கள், ேகட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றான்.

41 “இரண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
இருவரும் ஒேர மனிதனிடம் கடன் வாங்கினர்.
ஒருவன் ஐந்நூறு ெவள்ளிப் பணம் கடன்
வாங்கியிருந்தான். மற்ெறாருவன் ஐம்பது
ெவள்ளிப்பணம் கடனாக வாங்கியிருந்தான். 42

பணம் இல்லாததால் இருவராலும் கடைன அைடக்க
முடியாமல் ேபாயிற்று. கடன் ெகாடுத்த மனிதன்
இருவரிடமும் அவர்களுைடய கடைன தள்ளுபடி
ெசய்துவிட்டதாகக் கூறினான். இப்ேபாது கடன்
ெபற்றிருந்த இருவரில் யார் அதிக அளவில் கடன்
ெகாடுத்த மனிதைன ேநசிப்பார்கள்?” என்று
ேகட்டார் இேயசு.

43 சீேமான், “அந்த மனிதனிடம் அதிக அளவு
பணம் ெபற்றிருந்த மனிதேன அதிக ேநசம்
ெகாண்டவனாக இருப்பான் என எண்ணுகிேறன்”
என்று பதில் கூறினான்.
இேயசு சீேமாைன ேநாக்கி, “நீ கூறியது சரிேய”
என்றார். 44 பின்பு அப்ெபண்ைணச் சுட்டிக்காட்டி
சீேமானிடம், “இந்த ெபண்ைணப் பார்த்தாயா? நான்
உன்னுைடய வீட்டுக்கு வந்தேபாது என்
பாதங்கைளக் கழுவுவதற்கு நீ தண்ணீர் தரவில்ைல.
ஆனால் இவேளா தன் கண்ணீரால் என்
பாதங்கைளக் கழுவித் தன் தைல மயிரால் என்
பாதங்கைளத் துைடத்து உலர்த்தினாள். 45 நீ
என்ைன முத்தமிடவில்ைல. நான் உள்ேள
வந்ததிலிருந்து அவள் என் பாதங்கைள
முத்தமிட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கிறாள். 46 நீ என்
தைலயில் எண்ெணயால் தடவவில்ைல. ஆனால்
அவள் என் பாதங்கைள நறுமண ைதலத்தால்
தடவினாள். 47 அவளுைடய கணக்கற்ற பாவங்கள்
அைனத்தும் மன்னிக்கப்பட்டன என்பைத நான்
உனக்குச் ெசால்லுகிேறன். அவள் காட்டிய மிகுந்த

அன்ேப இைதத் ெதளிவாக்குகிறது. மன்னிக்கப்பட
ேவண்டியதன் ேதைவையச் சற்ேற உணர்ந்தவன்
மன்னிப்பைடயும்ேபாது சிறிதளவு அன்ைபேய
உணர்வான்” என்றார்.

48 பின் இேயசு அவைள ேநாக்கி, “உன் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.

49 ேமைசையச் சுற்றிலும் உட்கார்ந்திருந்த
மனிதர்கள் தமக்குள்ேளேய, “இந்த மனிதன் தன்ைன
யாெரன்று நிைனத்துக் ெகாள்கிறான்? அவன்
எப்படிப் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியும்?” என்று
நிைனத்துக் ெகாண்டார்கள்.

50 இேயசு அப்ெபண்ைண ேநாக்கி, “நீ
விசுவாசித்ததால் பாவங்களினின்று
விடுதைலயைடந்தாய். நிம்மதிேயாடு ேபா” என்றார்.

இேயசுவின் குழுவினர்

மறுநாள் இேயசு சில ெபரிய
பட்டணங்களுக்கும், சில சிறு
நகரங்களுக்கும் பிரயாணம் ெசய்தார்.

ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய நற்ெசய்திைய
இேயசு கூறி மக்களுக்குப் ேபாதித்தார். பன்னிரண்டு
சீஷர்களும் அவேராடு கூட இருந்தனர். 2 சில
ெபண்களும் அவேராடு கூட இருந்தனர். இேயசு
இந்தப் ெபண்கைள ேநாய்களில் இருந்தும் பிசாசின்
அசுத்த ஆவிகளில் இருந்தும் குணமாக்கி இருந்தார்.
இப்ெபண்களுள் ஒருத்தி மரியாள். அவள் மக்தலா
என்னும் நகரத்திலிருந்து வந்திருந்தாள். ஏழு அசுத்த
ஆவிகள் அவளிடமிருந்து விரட்டப்பட்டிருந்தன. 3

இப்ெபண்கேளாடுகூட கூசாவின் (ஏேராதுவின்
ெபாருளாளர்களுள் ஒருவனாக இருந்தவன்)
மைனவியாகிய ேயாவன்னாளும், சூசன்னாளும்
ேவறுபல ெபண்களும் இருந்தனர். இேயசுவுக்கும்
அவருைடய சீஷர்களுக்கும் இவர்கள் தங்கள்
பணத்தின் மூலம் ேசைவ ெசய்தனர்.

விைதத்தலின் உவைம
(மத். 13:1-17; மாற். 4:1-12)

4 கூட்டமாகப் பலர் ேசர்ந்து வந்தனர். ஒவ்ெவாரு
நகரத்திலிருந்தும் மக்கள் இேயசுவிடம் வந்தனர்.
இேயசு பின்வரும் உவைமைய மக்களுக்குக்
கூறினார்.

5 “ஓர் உழவன் விைத விைதப்பதற்குச் ெசன்றான்.
உழவன் விைதத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
பாைதயின் ஓரமாகச் சில விைதகள் விழுந்தன.
மக்கள் அவற்றின்மீது நடந்து ெசன்றனர். பறைவகள்
அவற்ைறத் தின்றன. 6 சில விைதகள் பாைறயின்மீது
விழுந்தன. அைவ முைளக்க ஆரம்பித்தன. நீர்
இல்லாததால் மடிந்தன. 7 முட்புதர்கள் நடுேவ சில
விைதகள் விழுந்தன. அைவ முைளத்தன. ஆனால்
பின்னர், அைவ முைளக்காதபடி புதர்கள் தடுத்தன. 8

சில விைதகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அைவ
முைளத்து நூறு மடங்கு தானியத்ைதத் தந்தன.”
இேயசு இந்த உவைமையக் கூறி முடித்தார். பின்பு
இேயசு, “நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிற மக்கேள, கவனியுங்கள்”
என்றார்.

9 இேயசுவின் சீஷர்கள் அவைர ேநாக்கி, “இந்த
உவைமயின் ெபாருள் என்ன?” என்று ேகட்டனர்.
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10 இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றிய
இரகசியங்கைள அறிந்துெகாள்ள நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். ஆனால், நான் பிற
மக்கேளாடு ேபசுவதற்கு உவைமகைளப்
பயன்படுத்துகிேறன். நான் இவ்வாறு ெசய்வது
ஏெனன்றால்:
“‘அவர்கள் பார்ப்பார்கள்,
ஆனால் எைதயும் காணமாட்டார்கள்.
அவர்கள் கவனிப்பார்கள்:
ஆனால் எைதயும் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்’”

என்றார்.

உவைமயின் விளக்கம்
(மத். 13:18-23; மாற். 4:13-20)

11 “இந்த உவைம இவ்வாறு ெபாருள்படுகிறது:
விைத ேதவனுைடய வசனமாகும். 12

பாைதேயாரத்தில் விழுந்த விைத எைதக்
குறிக்கிறது? அது ேதவனுைடய ேபாதைனையக்
ேகட்கிற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால் பிசாசு
வந்து அவர்கள் இதயத்தில் இருந்து அந்த
ேபாதைனைய எடுத்துப் ேபாகிறான். எனேவ அந்த
மனிதர்கள் ேபாதைனைய நம்பி, இரட்சிப்பைடய
முடியாது. 13 பாைறயில் விழுந்த விைத எைதக்
குறிக்கிறது? ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டு,
மகிழ்ேவாடு ஏற்றுக்ெகாள்கிற மனிதர்களுக்கு
ஒப்பானது. ஆனால், இந்த மனிதர்கள் ஆழமாக ேவர்
விடுவதில்ைல. ெகாஞ்ச ேநரம் நம்பிக்ைக ைவப்பர்.
ஆனால் பின்பு ெதால்ைலகள் வரும். நம்புவைத
விடுத்து, ேதவைன விட்டு விலகிச் ெசல்வர்.

14 “முட்புதர்களின் நடுவில் விழுந்த விைத எைதக்
குறிக்கிறது? அது ேதவனுைடய
ேபாதைனையக்ேகட்டும், கவைல, ெசல்வம்,
இவ்வாழ்வின் களிப்பு ஆகியவற்றால்
அப்ேபாதைனகைள வளரவிடாது
தடுக்கப்பட்டவர்கைளக் குறிக்கிறது. எனேவ,
அவர்கள் ஒருேபாதும் நல்ல பலன் ெகாடுப்பதில்ைல.
15 நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விைத எைதக்
குறிக்கிறது? அது ேதவனின் ேபாதைனகைள
உண்ைமயான நல்ல இதயத்ேதாடு ேகட்கின்ற
மக்கைளப் ேபான்றது. அவர்கள் ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ெபாறுைமயாக
நற்பலைனக் ெகாடுப்பவர்களாவார்கள்.

கவனிக்கும் முைற
(மாற். 4:21-25)

16 “எந்த மனிதனும் விளக்ைகக் ெகாளுத்தி, ஒரு
பாத்திரத்தினால் மூடி, படுக்ைகயின் கீேழ மைறத்து
ைவப்பது இல்ைல. ஆனால் அம்மனிதன் விளக்ைக
அதற்குரிய விளக்குத் தண்டின்ேமல் உள்ேள
நுைழயும் மக்கள் அைனவருக்கும் ஒளி தரும்படியாக
ஏற்றி ைவப்பான். 17 மைறக்கப்பட்டைவ அைனத்தும்
ெவளிப்படும். ஒவ்ெவாரு இரகசியமும்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்கப்படும். 18 எவ்வாறு
கவனிக்கிறீர்கள் என்பதில் கவனமாக இருங்கள்.
புரியும் திறன் ெபற்ற மனிதன் மிகுதியாக
அறிந்துெகாள்வான். புரியும் திறனற்ற மனிதேனா
தனக்கு இருப்பதாக அவன் நிைனக்கும், புரியும்
திறைனயும் இழந்துவிடுவான்” என்றார்.

இேயசுவின் குடும்பத்தினர்
(மத். 12:46-50; மாற். 3:31-35)

19 இேயசுவின் தாயும், சேகாதரர்களும் அவைரக்
காண வந்தனர். இேயசுவின் தாயும் சேகாதரரும்
இேயசுைவ ெநருங்க முடியாதபடி பல மக்கள்
அவைரச் சூழ்ந்திருந்தனர். 20 ஒருவன் இேயசுவிடம்,
“உங்கள் தாயும், சேகாதரர்களும் ெவளிேய
நின்றுெகாண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் உங்கைளக்
காண விரும்புகின்றனர்” என்றான்.

21 இேயசு அவர்களுக்கு, “ேதவனுைடய
ேபாதைனையக் ேகட்டு, அதன்படி கீழ்ப்படிந்து
நடக்கிற மக்கேள என் தாயும், சேகாதரர்களும்
ஆவார்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

இேயசுைவப் பின்பற்றிேனார் அவரது ஆற்றைலக்
காணுதல்

(மத். 8:23-27; மாற். 4:35-41)

22 ஒரு நாள் இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் ஒரு
படகில் அமர்ந்தனர். இேயசு அவர்களிடம், “ஏரிையக்
கடந்து அக்கைர ெசல்ல என்ேனாடு வாருங்கள்”
என்றார். அவர்கள் அவ்வாேற ெசல்ல ஆரம்பித்தனர்.
23 படகு ெசல்ைகயில் இேயசு தூக்கத்தில்
ஆழ்ந்தார். ஏரியின் மீது ஒரு ெபரிய புயல் வீசிற்று.
படகுக்குள் நீர் நிரம்ப ஆரம்பித்தது. அவர்கள்
ஆபத்தில் சிக்கிக்ெகாண்டனர். 24 இேயசுவின்
சீஷர்கள் அவரிடம் ெசன்று அவைர எழுப்பினர்.
அவர்கள், “ஐயா, ஐயா, நாம் மூழ்கிவிடப்
ேபாகிேறாம்” என்றனர்.
இேயசு எழுந்தார். அவர் காற்றுக்கும்,
அைலகளுக்கும் கட்டைளயிட்டார். உடேன காற்று
ஓய்ந்தது. ஏரி அைமதியுற்றது. 25 இேயசு தன்ேனாடு
இருந்தவர்கைள ேநாக்கி, “உங்கள் விசுவாசம்
எங்ேக?” என்றார்.
இேயசுைவப் பின்பற்றி வந்தவர்கேளா அச்சமும்
ஆச்சரியமும் ெகாண்டனர். அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் “இம்மனிதர் எப்படிப்பட்டவர்?
காற்றுக்கும், நீருக்கும் கட்டைளயிட அைவ
அவருக்குக் கீழ்ப்படிகின்றனேவ!” என்று கூறிக்
ெகாண்டனர்.

பிசாசு பிடித்த மனிதன்
(மத். 8:28-34; மாற். 5:1-20)

26 இேயசுவும், அவைரப் பின்பற்றியவர்களும்
கலிேலயாவில் இருந்து ஓர் ஏரிையக் கடந்து
ெசன்றனர். கதேரனர் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிைய
வந்தைடந்தனர். 27 இேயசு படகில் இருந்து
இறங்கிய ேபாது, அந்த நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதன் இேயசுவிடம் வந்தான். அம்மனிதன்
பிசாசுகள் பிடித்தவனாக இருந்தான். பல காலமாக
அவன் ஆைடகள் எதுவும் அணியவில்ைல. வீட்டில்
வசிக்காமல் இறந்தவர்கைளப் புைதத்த குைககளில்
வசித்தான்.

28 பிசாசு அவைன அடிக்கடி ஆக்கிரமித்தது.
அம்மனிதைனச் சிைறயில் அைடந்தனர். அவனது
ைககளும், கால்களும் சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டன.
ஆனால் அம்மனிதன் சங்கிலிகைள அறுத்து
விலக்கிவிடுவான். மக்கேள இல்லாத இடங்களுக்கு
அம்மனிதைன அவனுக்குள் இருந்த பிசாசு இழுத்துச்
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ெசன்றது. இேயசு அந்த அசுத்த ஆவிக்கு
அம்மனிதைன விட்டு ெவளிேய வருமாறு
கட்டைளயிட்டார். அம்மனிதன் இேயசுவுக்கு
முன்பாக விழுந்து வணங்கி, உரத்த குரலில்,
“இேயசுேவ, உன்னத ேதவனின் குமாரேன! நீர்
என்னிடம் எதிர்ப்பார்ப்பெதன்ன? தயவுெசய்து
என்ைனக் ெகாடுைமப்படுத்தாதிரும்” என்றான்.

30 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “உன் ெபயர் என்ன?”
என்று ேகட்டார். அம்மனிதன், “ேலகிேயான்” என்று
பதிலளித்தான். (அவன் பல பிசாசுகள் தன்ைனப்
பிடித்திருந்தைமயால் தனது ெபயர் “ேலகிேயான்”
என்று குறிப்பிட்டான்) 31 நித்தியமான இருளுக்குத்
தங்கைள அனுப்பாதவாறு பிசாசுகள் இேயசுைவ
ேவண்டிக்ெகாண்டன. 32 அம்மைலயின் மீது ஒரு
கூட்டமான பன்றிகள் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன.
பிசாசுகள் அப்பன்றிக் கூட்டத்தில் ெசல்வதற்குத்
தங்கைள அனுமதிக்குமாறு இேயசுைவ ேவண்டின.
இேயசு அவ்வாேற ெசய்ய அனுமதித்தார். 33

பிசாசுகள் அம்மனிதைனவிட்டு ெவளிேயறி
பன்றிகளின் உள்ேள புகுந்தன. பன்றிகள்
பாைறகளில் உருண்டு ஏரிக்குள் விழுந்தன. எல்லாப்
பன்றிகளும் மூழ்கி மடிந்தன.

34 பன்றிகைள ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்த
மனிதர்கள் நடந்தைதப் பார்த்து அங்கிருந்து
ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்கள் நடந்தைத
வயற்புறங்களுக்கும், நகரங்களுக்கும் ெசன்று
மக்களுக்குக் கூறினர். 35 நடந்தைதக் காண
விரும்பிய மக்கள் இேயசுவிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்
இேயசுைவ ெநருங்கியேபாது இேயசுவின்
பாதத்தருேக அம்மனிதன் உட்கார்ந்து இருக்கக்
கண்டனர். அம்மனிதன் ஆைடகள் அணிந்தவனாக,
மனநலம் ெபற்றவனாகக் காணப்பட்டான். பிசாசுகள்
அவைனவிட்டு நீங்கி இருந்தன. அைதக் கண்டு
அச்சம் ெகாண்டனர் மக்கள்.

36 நடந்தவற்ைறக் கண்ட மக்கள் பிறரிடம் இேயசு
அந்த மனிதைனக் குணமாக்கிய வைகையக் கூறினர்.
37 இேயசுைவ அங்கிருந்து ேபாய்விடுமாறு
ெகதேரன பகுதி மக்கள் அைனவரும் கூறினர்.
அவர்கள் மிகவும் பயந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர்.
எனேவ இேயசு படகில் ஏறி, கலிேலயாவுக்குத்
திரும்பிச் ெசன்றார். 38 இேயசுவால் குணம் ெபற்ற
மனிதன் தானும் கூடேவ வர விரும்புவதாக அவைர
ேவண்டினான்.
ஆனால் இேயசு அந்த மனிதனிடம், 39

“வீட்டுக்குப்ேபாய் ேதவன் உனக்குச் ெசய்தைதப்
பிறருக்குக் கூறு” என்று ெசால்லி அவைன
அனுப்பிவிட்டார்.
ஆகேவ அவன் இேயசு தனக்குச் ெசய்தைத
நகரெமங்கும் ெசன்று மக்களுக்குக் கூறினான்.

இறந்த ெபண் உயிரைடதலும் ேநாயாளி
குணப்படுதலும்

(மத். 9:18-26; மாற். 5:21-43)

40 இேயசு கலிேலயாவுக்குத் திரும்பிச்
ெசன்றேபாது மக்கள் அவைர வரேவற்றனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவருக்காகக் காத்திருந்தனர். 41

யவீரு என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் இேயசுவிடம்
வந்தான். ெஜப ஆலயத்தின் தைலவனாக யவீரு
இருந்தான். இேயசுவின் பாதங்களில் விழுந்து

வணங்கி யவீரு தன் வீட்டுக்கு வருைக தருமாறு
அவைர ேவண்டினான். 42 யவீருக்கு ஒேர ஒரு
குமாரத்தி இருந்தாள். அவளுக்குப் பன்னிரண்டு
வயதாகி இருந்தது. அவள் இறக்கும் தருவாயில்
இருந்தாள். யவீருவின் வீட்டுக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது எல்லா
பக்கங்களிலிருந்தும் இேயசுைவ மக்கள் சூழ்ந்து
ெகாண்டனர். 43 இரத்தப் ேபாக்கினால் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள் துன்புற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு
ெபண்ணும் அவர்களுள் ஒருத்தி ஆவாள்.
மருத்துவர்களிடம் ெசன்று அவள் தனது பணத்ைத
எல்லாம் ெசலவழித்திருந்தாள். ஆனால் எந்த
மருத்துவராலும் அவைளக் குணமாக்க
இயலவில்ைல. 44 அப்ெபண் இேயசுவுக்குப்
பின்னாக வந்து அவரது அங்கியின் கீழ்ப் பகுதிையத்
ெதாட்டாள். அந்ேநரேம அவளின் இரத்தப் ேபாக்கு
நின்றுவிட்டது. 45 அப்ேபாது இேயசு, “என்ைனத்
ெதாட்டது யார்?” என்று ேகட்டார். எல்லாருேம தாம்
இேயசுைவத் ெதாடவில்ைல என்று கூறினர். ேபதுரு,
“குருேவ! உங்கைளச் சுற்றிலும் மக்கள் கூட்டம்
ெநருக்கித் தள்ளிக்ெகாண்டிருக்கிறது” என்றான்.

46 அதற்கு இேயசு, “யாேரா ஒருவர் என்ைனத்
ெதாட்டது உண்ைம. என்னிடமிருந்து வல்லைம
ெவளிப்பட்டைத நான் உணர்ந்ேதன்” என்றார். 47

தன்னால் ஒளிக்க முடியாதைத உணர்ந்த ெபண்,
நடுங்கியவளாய் இேயசுவின் முன்ேன விழுந்து
வணங்கினாள். மக்கள் அைனவரும் ேகட்கும்படி
தான் இேயசுைவத் ெதாட்டதன் காரணத்ைதக்
கூறினாள். பின்னர் தான் இேயசுைவத் ெதாட்டவுடன்
குணமைடந்தைதயும் ெசான்னாள். 48 இேயசு
அவைள ேநாக்கி, “என் மகேள, நீ விசுவாசித்ததால்
குணமாக்கப்பட்டாய். சமாதானத்ேதாடு ேபா”
என்றார்.

49 இேயசு இவ்வாறு ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில்
ெஜப ஆலயத்தின் தைலவனின் வீட்டிலிருந்து
ஒருவன் வந்து, “உங்கள் குமாரத்தி இறந்துவிட்டாள்.
ேபாதகைர ேமலும் ெதால்ைலப்படுத்த ேவண்டாம்”
என்றான்.

50 இேயசு அைதக் ேகட்டார். அவர் யவீருைவ
ேநாக்கி, “பயப்படாேத, விசுவாசத்துடனிரு, உன்
குமாரத்தி குணம் ெபறுவாள்” என்றார்.

51 இேயசு வீட்ைட அைடந்தார். ேபதுரு
ேயாவான், யாக்ேகாபு, ெபண்ணின் தந்ைத, தாய்
ஆகிேயாைர மட்டுேம உள்ேள வர அனுமதித்தார்.
பிறைர உள்ேள விடவில்ைல. 52 எல்லா மக்களும்
அச்சிறுமி இறந்ததற்காக அழுதுெகாண்டும்
புலம்பிக்ெகாண்டும் இருந்தனர். ஆனால் இேயசு,
“அழாதீர்கள். அவள் இறக்கவில்ைல. அவள்
உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறாள்” என்றார்.

53 அச்சிறுமி இறந்தாள் என அறிந்திருந்ததால்
மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்துச் சிரித்தனர். 54

ஆனால் இேயசு அவளது ைகையப் பிடித்து,
“சிறுமிேய, எழுந்து நில்” என்றார். 55 அவள் ஆவி
அவளுக்குள் திரும்ப வந்தது. அவள் உடேன எழுந்து
நின்றாள். இேயசு, “அவளுக்கு ஏதாவது சாப்பிடக்
ெகாடுங்கள்” என்றார். 56 சிறுமியின் ெபற்ேறார்
ஆச்சரியம் அைடந்தனர். நடந்தைதப் பிறருக்குக்
கூறாமல் இருக்கும்படியாக இேயசு அவர்களுக்குக்
கூறினார்.
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9

சீஷர்கள் அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:5-15; மாற். 6:7-13)

பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் இேயசு ஒருங்ேக
வருமாறு அைழத்தார். ேநாய்கைளக்
குணமாக்கும் வல்லைமையயும், பிசாசுகைள

விரட்டும் அதிகாரத்ைதயும் அவர்களுக்கு அளித்தார்.
2 ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றி மக்களுக்கு
எடுத்துச் ெசால்லவும், ேநாயுற்ேறாைரக்
குணமாக்கவும் இேயசு சீஷர்கைள அனுப்பினார். 3

அவர் சீஷர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள் பயணம்
ெசய்யும்ேபாது ைகத்தடிைய எடுக்காதீர்கள்.
ைபையேயா, உணைவேயா, பணத்ைதேயா எடுத்துச்
ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள் அணிந்திருக்கும்
ஆைடகைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 4 ஒரு
வீட்டினுள் நுைழந்தால், புறப்படும் நாள்வைரக்கும்
அங்ேகேய தங்கி இருங்கள். 5 ஏதாவது நகரத்து
மக்கள் உங்கைள வரேவற்காவிடில், அந்த
நகரத்திற்கு ெவளிேய ேபாய் உங்கள் பாதத்தில்பட்ட
தூசிகைள உதறிவிடுங்கள். இது அவர்களுக்கு
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும்” என்றார்.

6 பின்பு சீஷர்கள் அங்கிருந்துச் ெசன்றனர். பல
நகரங்கள் வழியாகப் பயணம் ெசய்தனர். எல்லா
இடங்களிலும் நற்ெசய்திையக் கூறி மக்கைளக்
குணப்படுத்தினர்.

ஏேராதுவின் குழப்பம்
(மத். 14:1-12; மாற். 6:14-29)

7 இவ்வாறு நடந்துெகாண்டிருந்த எல்லாச்
ெசய்திகைளயும் ராஜாவாகிய ஏேராது
ேகள்விப்பட்டான். சிலர் “ேயாவான் ஸ்நானகன்
இறந்த பின்பு மீண்டும் உயிர்த்ெதழுந்துள்ளான்”
எனவும், 8 ேவறு சிலர், “எலியா மீண்டும்
வந்துள்ளான்” எனவும் ேவறு சிலர்,
“பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த
தீர்க்கதரிசிகளுள் ஒருவர் உயிேராடு எழுந்துள்ளார்”
எனவும் கூறியதால் அவன் குழப்பமைடந்திருந்தான்.
9 ஏேராது, “ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிேனன்.
நான் ேகள்விப்படும் இக்காரியங்கைளச் ெசய்கின்ற
மனிதன் யார்?” என்று ெசான்னான். ஏேராதும்
இேயசுைவப் பார்க்கத் ெதாடர்ந்து முயன்று
வந்தான்.

5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்கு உணவு
(மத். 14:13-21; மாற். 6:30-44; ேயா. 6:1-14)

10 சீஷர்கள் திரும்பி வந்ததும் தம்
பயணத்தின்ேபாது அவர்கள் ெசய்த ெசயல்கள்
அைனத்ைதயும் இேயசுவிடம் ெசான்னார்கள்.
பின்னர், இேயசு அவர்கைள ெபத்சாயிதா என்னும்
நகரத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றார். அங்கு இேயசுவும்
சீஷர்களும் தனிைமயில் ஒருமித்திருக்க முடிந்தது.
11 ஆனால் இேயசு ெசன்ற இடத்ைத மக்கள் அறிய
ேநர்ந்தது. அவர்கள் அவைரப் பின்பற்றி வந்தனர்.
இேயசு அவர்கைள வரேவற்று ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதக் குறித்து அவர்களுக்குக் கூறினார்.
ேநாயுற்றிருந்த மக்கைளக் குணப்படுத்தினார்.

12 மதியத்திற்குப் பின்பு பன்னிரண்டு சீஷர்களும்
இேயசுவிடம் வந்து, “இது மக்கள் வசிக்கிற இடம்
அல்ல. மக்கைள அனுப்பிவிடுங்கள். அவர்கள்

உணைவத் ேதடவும், இரைவக் கழிப்பதற்காக
அக்கம் பக்கத்து நகரங்களிலும், பண்ைணகளிலும்
இடம் ேதடவும் ேவண்டும்” என்றார்கள்.

13 ஆனால் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்கி, “அவர்கள்
உண்ணும்படியாக எைதயாவது நீங்கள் ெகாடுங்கள்”
என்றார்.
சீஷர்கள் “எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு
மீன்களும் மட்டுேம உள்ளன. இங்கிருக்கும் எல்லா
மக்களுக்கும் நாங்கள் உணவு வாங்கி வர முடியுமா?”
என்று ேகட்டனர். 14 (அங்கு ஏறக்குைறய ஐயாயிரம்
ஆண்கள் இருந்தனர்.)
இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “மக்களிடம் ஐம்பது
ேபர்கள் ெகாண்ட குழுக்களாக அமரும்படி
கூறுங்கள்” என்றார்.

15 சீஷர்களும் அவ்வாேற கூற எல்லா மக்களும்
அதன்படிேய அமர்ந்தனர். 16 அப்ேபாது இேயசு
ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு மீன்கைளயும்
எடுத்தார். இேயசு வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்து
அந்த உணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்றி கூறினார்.
பின்னர் இேயசு உணைவப் பகிர்ந்து தன்
சீஷர்களிடம் ெகாடுத்து, அவ்வுணைவ மக்களுக்குக்
ெகாடுக்குமாறு கூறினார். 17 எல்லா மக்களும்
திருப்தியாக உண்டனர். நிரம்ப உணவும் எஞ்சியது.
சாப்பிடாது எஞ்சியைத பன்னிரண்டு கூைடகளில்
நிரப்பினர்.

இேயசுேவ கிறிஸ்து
(மத். 16:13-19; மாற். 8:27-29)

18 ஒருமுைற இேயசு தனிைமயாகப் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்கள்
அைனவரும் அங்ேக வந்தனர். இேயசு அவர்களிடம்,
“மக்கள் என்ைன யார் என்று ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்”
எனக் ேகட்டார்.

19 சீஷர்கள், “சிலர் ேயாவான் ஸ்நானகன் எனக்
கூறுகின்றனர். பிறர் எலியா என்கிறார்கள். மற்றும்
சிலர் நீங்கள் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து
மைறந்து உயிேராடு எழுந்துள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசி
என்று ெசால்கின்றனர்.” எனப் பதில் கூறினர்.

20 அப்ேபாது இேயசு அவரது சீஷர்கைள ேநாக்கி
“நீங்கள் என்ைன யார் என நிைனக்கிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்.
ேபதுரு, “நீர் ேதவனிடமிருந்து வந்த கிறிஸ்து”
என்று பதிலளித்தான்.

21 பிறருக்கு இதைனச் ெசால்லாதபடிக்கு இேயசு
அவர்கைள எச்சரித்தார்.

இேயசு தம் மரணத்ைதக் குறித்துக் கூறுதல்
(மத். 16:21-28; மாற். 8:31-9:1)

22 பின்பு இேயசு, “மனிதகுமாரன் பல
விஷயங்களில் துன்புற ேவண்டும். மூத்த யூதத்
தைலவர்களும், முக்கியமான ேபாதகர்களும்,
ேவதபாரகரும் அவைர நிராகரிப்பர். மனித குமாரன்
ெகால்லப்படுவார். ஆனால் மூன்று நாட்களுக்குப்
பின்னர் மரணத்தினின்று உயிர்த்ெதழுவார்” என்றார்.

23 ெதாடர்ந்து அவர்களிடம் இேயசு, “என்ைனப்
பின்பற்றிவர யாேரனும் விரும்பினால், அவன் தனக்கு
விருப்பமான ெசயல்களுக்கு மறுப்புச் ெசால்ல
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாளும் துயரங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப் பின்பற்ற ேவண்டும். 24
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தனது உயிைரக் காப்பாற்ற விரும்பும் மனிதன் அைத
இழந்துேபாவான். தனது உயிைர எனக்காகக்
ெகாடுக்கிற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அைதக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்வான். 25 ஒருவன் அழிந்துேபான
நிைலயில் இருந்தால் உலகம் முழுவதும்
அவனுைடயதாக இருந்தாலும் அதனால் எந்தப்
பயனுமில்ைல. 26 ஒருவன் என்ைனக் குறித்ேதா,
அல்லது என் ேபாதைனையக் குறித்ேதா
ெவட்கப்பட்டால், நான் எனது மகிைமேயாடும்,
பிதாவின் மகிைமேயாடும், ேதவ தூதர்களின்
மகிைமேயாடும் வருைகதரும்ேபாது அவைனக்
குறித்து ெவட்கப்படுேவன். 27 உங்களுக்கு நான்
உண்ைமையச் ெசால்கின்ேறன். இங்கு
நிற்பவர்களில் சிலர் தாம் மரணமைடவதற்கு முன்
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் காண்பார்கள்”
என்றார்.

ேமாேச, எலியாவுடன், இேயசு
(மத். 17:1-8; மாற். 9:2-8)

28 இச்ெசய்திகைள இேயசு கூறினதற்கு எட்டு
நாட்களுக்குப் பின்னர், அவர் ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான் ஆகிேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டு
பிரார்த்தைன ெசய்வதற்காக ஒரு மைலயின்மீது
ஏறினார். 29 இேயசு பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது அவரது முகம்
மாற்றமைடந்தது. அவரது ஆைடகள் ஒளி விடும்
ெவண்ைமயாக மாறின. 30 பின்னர் இரண்டு
மனிதர்கள் இேயசுேவாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் ேமாேசயும், எலியாவும் ஆவர். 31

ேமாேசயும் எலியாவும் கூட ஒளி ெபாருந்திேயாராக
காணப்பட்டனர். எருசேலமில் நிகழவிருக்கும்
இேயசுவின் மரணத்ைதக் குறித்து அவர்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். 32 ேபதுருவும்
மற்றவர்களும் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால்,
அவர்கள் விழித்து இேயசுவின் மகிைமையக்
கண்டனர். இேயசுேவாடுகூட நின்றுெகாண்டிருந்த
அந்த இரண்டு மனிதர்கைளயும் அவர்கள் பார்த்தனர்.
33 ேமாேசயும், எலியாவும் பிரிந்து ெசல்லும்ேபாது
ேபதுரு, “குருேவ, நாம் இங்கிருப்பது நல்லது.
நாங்கள் இங்கு மூன்று கூடாரங்கைள, ஒன்று
உமக்காகவும் ஒன்று ேமாேசக்காகவும், ஒன்று
எலியாவுக்காகவும், அைமப்ேபாம்” என்று கூறினான்.
(ேபதுரு தான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவில்ைல)

34 இவ்வாறு ேபதுரு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்
ேபாது ஒரு ேமகம் அவர்கைளச் சூழ்ந்தது. ேமகம்
சூழ்ந்ததும் ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்,
ஆகிேயார் பயந்தனர். 35 ேமகத்தினின்று ஒரு அசரீரி,
“இவர் எனது குமாரன். நான் ேதர்ந்துெகாண்டவர்
இவேர, இவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றது.

36 அசரீரி முடிந்ததும் இேயசு மட்டுேம
அங்கிருந்தார். ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்
ஆகிேயார் எதுவும் ேபசவில்ைல. அவர்கள்
பார்த்தவற்ைறக் குறித்து ஒருவருக்கும்
ெதரிவிக்கவில்ைல.

சிறுவன் குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-18; மாற். 9:14-27)

37 மறுநாள் மைலயிலிருந்து இேயசு, ேபதுரு,
யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆகிேயார் இறங்கி வந்தனர்.
38 ஒரு ெபரிய கூட்டம் இேயசுைவ சந்தித்தது.
அக்கூட்டத்தில் ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்கி,
“ேபாதகேர! தயவு ெசய்து வந்து என் மகைனப்
பாருங்கள். அவன் எனக்கு ஒேர குமாரன். 39

பிசாசிடம் இருந்து ஓர் அசுத்த ஆவி என் மகைனப்
பற்றிக்ெகாள்ளும்ேபாது அவன் கத்துகிறான். அவன்
தனது நிைலைய இழக்கும்ேபாது வாயிலிருந்து
நுைரதள்ளுகிறது. அசுத்த ஆவி அவைனக்
காயப்படுத்தி, அவைன எப்ேபாதும் விடாமல்
துன்புறுத்துகிறது. 40 உங்கள் சீஷர்களிடம் என்
மகைன விட்டு அந்த அசுத்த ஆவி நீங்குமாறு
ெசய்யக் ெகஞ்சிேனன். அவர்களால் அைதச் ெசய்ய
முடியவில்ைல” என்று உரக்கக் கூறினான்.

41 இேயசு, “இப்ேபாது வாழும் மக்களாகிய
உங்களுக்கு விசுவாசமில்ைல. உங்கள் வாழ்க்ைக
தவறானதாகக் காணப்படுகிறது. எத்தைன காலம்
நான் உங்கேளாடு தங்கியும், உங்கைளப்
ெபாறுத்துக்ெகாண்டும் இருக்கட்டும்?” என்று
பதிலளித்தார். பின்பு அம்மனிதைன ேநாக்கி, “உனது
மகைன இங்ேக ெகாண்டு வா” என்றார்.

42 அந்தப் ைபயன் வந்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது
அசுத்த ஆவி அவைனக் கீேழ தள்ளிற்று. அந்தப்
ைபயன் தனது நிைலையயிழந்து
நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால் இேயசு அந்த
அசுத்த ஆவி அவைனவிட்டு ெவளிேயறக்
கண்டிப்புடன் கட்டைளயிட்டார். அப்ைபயன் நலம்
ெபற்றான். இேயசு ைபயைனத் தந்ைதயிடம்
ஒப்பைடத்தார். 43 ேதவனின் மகத்துவத்ைதயும்
ெபருைமையயும் கண்டு எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம்
அைடந்தார்கள்.

தன் மரணத்ைதப் பற்றிப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23; மாற். 9:30-32)

இேயசு ெசய்த எல்லா ெசயல்கைளயும் கண்டு
இன்னும் மக்கள் மிகுந்த ஆச்சரியமுற்றனர். இேயசு
தம்ைமப் பின்பற்றுபவர்கைள ேநாக்கி, 44 “நான்
உங்களுக்கு இப்ேபாது கூறப்ேபாகிற ெசய்திகைள
மறவாதீர்கள். மனிதகுமாரன் சில மனிதர்களின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாடுக்கப்படுவார்” என்றார். 45

ஆனால் அவர்கேளா அவர் கூறியதன் ெபாருைள
உணர்ந்துெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளாதபடி அதன் ெபாருள் அவர்களுக்கு
மைறமுகமானதாய் இருந்தது. அவர்கேளா இேயசு
கூறியதன் ெபாருைளக் ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாள்ளப்
பயந்தார்கள்.

முக்கியமானவர் யார்?
(மத். 18:1-5; மாற். 9:33-37)

46 இேயசுவின் சீஷர்கள் தமக்குள் மிகவும்
முக்கியமானவர் யார் என்பைதக் குறித்து
விவாதிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். 47 அவர்கள் என்ன
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள் என்பைத இேயசு
அறிந்திருந்தார். எனேவ இேயசு ஒரு சிறிய
குழந்ைதைய எடுத்துத் தன்னருேக, அதைன

லூக்கா 9:25
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நிறுத்தினார். 48 பின்பு தனது சீஷர்கைள ேநாக்கி,
“என் ெபயரினால் ஒருவன் ஒரு சிறிய குழந்ைதைய
இதுேபால ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவன் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது அம்மனிதன் என்ைன
அனுப்பினவைர (ேதவைனயும்) ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்.
உங்களில் மிகவும் தாழ்ைமயுள்ள மனிதன் எவேனா,
அவேன மிகவும் முக்கியமான மனிதன் ஆவான்”
என்றார்.

இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன் யார்?
(மாற். 9:38-40)

49 “குருேவ, மனிதர்கைள விட்டு
ெவளிேயறும்படியாக உம்முைடய ெபயரினால் ஒரு
மனிதன் பிசாசுகைள வற்புறுத்திக்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் நம் கூட்டத்ைதச் சாராதவனாைகயால் அவன்
அைதச் ெசய்யாதபடி நிறுத்த நாங்கள் கூறிேனாம்”
என்றான் ேயாவான்.

50 இேயசு ேயாவாைன ேநாக்கி, “அவைனத்
தடுக்காதீர்கள். ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு எதிராக
இல்ைலெயன்றால் அவன் உங்கைளச் சார்ந்தவன்”
என்றார்.

ஒரு சமாரிய நகரம்
51 இேயசு உலைக விட்டு பரேலாகத்திற்குச்
ெசல்லும் காலம் ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. அவர்
எருசேலமுக்கு ேபாக முடிெவடுத்தார். 52 இேயசு
சில மனிதர்கைள அவருக்கு முன்பாக அனுப்பினார்.
இேயசுவுக்கு எல்லாவற்ைறயும் ஆயத்தம்
ெசய்வதற்காக அம்மனிதர்கள் சமாரியாவிலுள்ள ஒரு
நகைர அைடந்தனர். 53 இேயசு எருசேலமுக்குச்
ெசல்ல விரும்பியதால் அந்நகரத்து மக்கள்
இேயசுைவ வரேவற்க விரும்பவில்ைல. 54

இேயசுவின் சீஷராகிய யாக்ேகாபும், ேயாவானும்
இைதக் கண்டார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவேர,
வானிலிருந்து ெநருப்பு வரவைழத்து, அம்மக்கைள
நாங்கள் அழிப்பைத விரும்புகிறீர்களா?” என்று
ேகட்டனர்.

55 ஆனால் இேயசு திரும்பி அவர்கைளக்
கண்டித்தார். 56 பின்பு இேயசுவும், அவரது
சீஷர்களும் மற்ெறாரு நகரத்துக்குச் ெசன்றனர்.

இேயசுைவப் பின்பற்றுதல்
(மத். 8:19-22)

57 அவர்கள் எல்லாரும் பாைத வழியாகப் பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். ஒருவன் இேயசுைவ
ேநாக்கி, “எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றாலும்
நான் உங்கைளப் பின்பற்றி வருேவன்” என்றான்.

58 இேயசு பதிலாக, “நரிகள் வசிப்பதற்குக்
குழிகள் உண்டு. பறைவகள் வசிப்பதற்குக் கூடுகள்
உண்டு. ஆனால் மனித குமாரன் தனது தைலையச்
சாய்ப்பதற்குக் கூட எந்த இடமும் இல்ைல” என்று
கூறினார்.

59 இேயசு இன்ெனாரு மனிதைன ேநாக்கி,
“என்ைனப் பின்பற்றி வா” என்றார். ஆனால்
அம்மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் ேபாய் முதலில்
எனது தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்த பின்னர்
வருேவன்” என்றான்.

60 ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்கி, “மரித்த
மக்கள் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான மரித்ேதாைரப்
புைதக்கட்டும். நீ ேபாய் ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப்
பற்றிக் கூற ேவண்டும்” என்றார்.

61 மற்ெறாரு மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் உம்ைம
பின்பற்றுேவன். ஆனால் நான் ேபாய் முதலில் என்
குடும்பத்தாரிடம் விைட ெபற்று வருேவன்” என்றான்.

62 இேயசு, “ஒருவன் வயைல உழ ஆரம்பித்துப்
பின்ேனாக்கி பார்த்தால் அவன் ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்குத் தன்ைன ஆயத்தப்படுத்தாதவன்
ஆவான்” என்றார்.

எழுபத்திரண்டு ேபைர அனுப்புதல்

இதன் பின்பு இேயசு கூடுதலாக
எழுபத்திரண்டு மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். இரண்டு, இரண்டு

ேபராக இேயசு அவர்கைள அனுப்பினார். தான்
ேபாக விரும்பிய ஒவ்ெவாரு நகருக்கும்,
இடத்துக்கும் தனக்கு முன்பாக அவர்கைள
அனுப்பினார். 2 இேயசு அவர்களுக்கு,
“அறுவைடக்கு மிக அதிகமான மனிதர்கள்
இருக்கிறார்கள். அறுவைட ெசய்வதற்கு உதவியாக
மிகக் குைறவான ேவைலயாட்கேள உள்ளனர்.
ேதவன் அறுவைடக்கு (மக்களுக்கு) எஜமானர்.
அறுவைட ெசய்வதற்கு ஏற்ற அதிகமான
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பும்படியாக ேதவனிடம்
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.

3 “நீங்கள் இப்ேபாது ேபாகலாம். ஆனால்
ேகளுங்கள். நான் உங்கைள அனுப்புகிேறன். நீங்கள்
ஓநாய்களுக்கு நடுவில் சிக்கிய ஆடுகைளப்ேபால்
காணப்படுவீர்கள். 4 பணப் ைபையேயா,
ைபையேயா, காலணிகைளேயா
எடுத்துச்ெசல்லாதீர்கள். வழியிேல மக்கேளாடு
ேபசுவதற்காக நிற்காதீர்கள். 5 ஒரு வீட்டினுள்
நுைழயும் முன்ேப, ‘இவ்வீட்டில் அைமதி நிலவட்டும்’
என்று வாழ்த்துங்கள். 6 அைமதிக்குத் தகுதியுள்ள
மனிதன் அங்கு வாழ்ந்தால், உங்கள் சமாதானத்தின்
ஆசி அவேனாடு தங்கட்டும். அைமதிக்குத் தகுதியற்ற
மனிதன் அங்கிருந்தால், உங்கள் சமாதானத்தின்
ஆசி உங்களுக்ேக திரும்பட்டும். 7 அைமதியான
வீட்டில் தங்குங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ள மக்கள் தரும்
உணைவ உண்டு, பானத்ைதப் பருகுங்கள். ஒரு
ேவைலக்காரனுக்குச் சம்பளம் தரப்படேவண்டும்.
இன்ெனாரு வீட்டில் தங்கும்ெபாருட்டு அந்த
வீட்ைடவிட்டுச் ெசல்லாதீர்கள்.

8 “ஒரு நகரத்தில் நுைழயும்ேபாது அங்குள்ள
மக்கள் உங்கைள வரேவற்றால் அவர்கள் உங்கள்
முன் ைவக்கும் உணைவ சாப்பிடுங்கள். 9 அங்கு
வாழும் ேநாயுற்ற மக்கைளக் குணப்படுத்துங்கள்.
பின்னர், ‘ேதவனின் இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது’ எனக் கூறுங்கள்.

10 “ஒரு நகரத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது அங்குள்ள
மக்கள் உங்கைள வரேவற்காவிட்டால்,
அந்நகரத்தில் உள்ள ெதருக்களுக்குச் ெசன்று, 11

‘எங்கள் கால்களில் பட்டிருக்கும் உங்கள் நகரத்தின்
தூசிையக் கூட உங்களுக்கு எதிராகத் தட்டி
விடுகிேறாம். ஆனால் ேதவனின் இராஜ்யம்
சீக்கிரமாக வந்துெகாண்டிருக்கிறது என்பைத
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்று
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கூறுங்கள். 12 நியாயம் தீர்க்கிற நாளில் அந்நகரத்து
மக்களுக்குக் கிைடக்கும் தீர்ப்பு, ேசாேதாம் நாட்டு
மக்களுக்குக் கிைடத்தைதவிடக்
ெகாடுைமயானதாக இருக்கும் என்பைத நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன்” என்றார்.

விசுவாசமற்ேறாருக்கு எச்சரிப்பு
(மத். 11:20-24)

13 “ேகாராசீேன! உனக்குக் ேகடு வரும்.
ெபத்சாயிதாேவ! உனக்குக் ேகடு உண்டாகும்.
உங்களுக்கு அேநக அற்புகங்கைளச் ெசய்ேதன்.
தீருவிலும், சீேதானிலும் அேத அற்புதங்கைளச்
ெசய்திருந்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர
அப்பட்டணங்களின் மக்கள் தங்கள் வாழ்ைவ மாற்றி,
பாவம் ெசய்வைத விட்டு விட்டிருப்பார்கள்.
துயரத்தின் ஆைடைய உடுத்திக்ெகாண்டு,
சாம்பைலத் தங்கள் ேமல் தூவிக்ெகாண்டு, தங்கள்
பாவங்களுக்காக வருந்துவைதக் காண்பித்து
இருப்பார்கள். 14 நியாயம் தீர்க்கிற நாளில் தீரு,
சீேதான் ஆகிய இடங்கைளக் காட்டிலும் உங்கள்
நிைல ேமாசமாக இருக்கும். 15 கப்பர்நகூம்
நகரேம, நீ பரேலாகத்திற்கு ேநராக
எழுப்பப்படுவாயா? இல்ைல, மரணத்துக்குரிய
இடத்திற்கு ேநராக நீ வீசி எறியப்படுவாயாக.

16 “ஒருவன் நீங்கள் கூறுவைதக் ேகட்கும்ேபாது
அவன் உண்ைமயாகேவ எனக்குச்
ெசவிசாய்க்கிறான். ஆனால் ஒருவன் என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால் அவன் என்ைன
அனுப்பியவராகிய ேதவைன ஏற்க மறுக்கிறான்”
என்றார்.

சாத்தான் விழுதல்
17 எழுபத்திரண்டு மனிதர்களும் தங்கள்
பயணத்ைத முடித்துத் திரும்பியேபாது மிக்க
மகிழ்ேவாடு காணப்பட்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர, உங்கள் ெபயைரக் கூறியேபாது
பிசாசுகள்கூட எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தன”
என்றார்கள்.

18 அம்மனிதர்கைள ேநாக்கி இேயசு,
“வானிலிருந்து மின்னைலப்ேபான்று சாத்தான்
வீழ்வைத நான் கண்ேடன். 19 ேகளுங்கள்.
பாம்புகைளயும், ேதள்கைளயும் மிதிக்கிற
வல்லைமைய நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
பைகவனின் (பிசாசின்) வல்லைமையக் காட்டிலும்
மிகுந்த வல்லைம உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
உங்கைள எதுவும் காயப்படுத்துவதில்ைல. 20 ஆம்,
ஆவிகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகின்றன.
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். ஏன், உங்களுக்கு இந்த
வல்லைம இருப்பதால் அல்ல, உங்கள் ெபயர்கள்
பரேலாகத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதால்
சந்ேதாஷப்படுங்கள்” என்று கூறினார்.

இேயசுவின் பிரார்த்தைன
(மத். 11:25-27; 13:16-17)

21 அப்ேபாது பரிசுத்த ஆவியானவர் இேயசுைவ
மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கினார். இேயசு:
“பிதாேவ, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர!
உங்களுக்கு நன்றி. ஞானிகளிடமிருந்தும்,
அறிவுமிக்கவர்களிடமிருந்தும் இக்காரியங்கைள

நீங்கள் மைறத்ததால் உங்கைள வாழ்த்துகிேறன்.
ஆனால் சிறு குழந்ைதகைளப்ேபான்ற மக்களுக்கு
இச்ெசயல்கைள நீர் காட்டியுள்ளீர். ஆம், பிதாேவ,
நீர் உண்ைமயாகேவ இைதச் ெசய்ய விரும்பியதால்
இதைனச் ெசய்துள்ளீர்கள்.

22 “எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் என் பிதா
தந்துள்ளார். குமாரன் யார் என்பது பிதாைவத் தவிர
ேவறு எவருக்கும் ெதரியாது. பிதா யார் என்பைத
குமாரன் மட்டுேம அறிவார். குமாரன் அதைனத்
ெதரிவிக்கும்ெபாருட்டு ேதர்ந்ெதடுக்கும் மக்கள்
மட்டுேம தந்ைதையப்பற்றி அறிந்துெகாள்வார்கள்”
என்றார்.

23 பின் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்கித்
திரும்பினார். அவர்கள் அவேராடு
தனித்திருந்தார்கள். இேயசு, “நீங்கள் இப்ேபாது
பார்க்கிற ெசயல்கைளக் காணும்படியாக
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். 24 நீங்கள் இப்ேபாது
பார்க்கிற காரியங்கைளக் காணேவண்டுெமன்று பல
தீர்க்கதரிசிகளும், மன்னர்களும் விரும்பினார்கள்
என்பைத நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.
ஆனால் அவர்கள் இக்காரியங்கைளப்
பார்க்கவில்ைல. நீங்கள் இப்ேபாது ேகட்கிற
ெசய்திகைளக் ேகட்க ேவண்டுெமன்று பல
தீர்க்கதரிசிகளும், ராஜாக்களும் விரும்பினார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் இச்ெசய்திகைளக்
ேகட்கவில்ைல” என்றார்.

நல்ல சமாரியன்
25 நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்து நின்றான்.
அவன் இேயசுைவச் ேசாதிக்க முயன்று
ெகாண்டிருந்தான். அவன், “ேபாதகேர, நித்தியமான
வாழ்வு ெபற நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?” என்று
ேகட்டான்.

26 அவைன ேநாக்கி இேயசு, “சட்டத்தில் என்ன
எழுதப்பட்டுள்ளது? அங்கு எைத நீ வாசிக்கிறாய்?”
என்றார்.

27 அம்மனிதன், “‘உனது ேதவனாகிய கர்த்தைர
ேநசிப்பாயாக. உன் முழு ெநஞ்சத்ேதாடும், உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு வல்லைமேயாடும் உன்
முழு மனேதாடும் அவைர ேநசிக்க ேவண்டும்’ என்றும்,
ேமலும், ‘நீ உன்ைன ேநசிப்பது ேபாலேவ பிறரிடமும்,
அன்பு காட்ட ேவண்டும்’ என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது”
எனப் பதிலுைரத்தான்.

28 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “உன் பதில்
சரியானது. இைதச் ெசய்தால் நித்திய வாழ்ைவப்
ெபறுவாய்” என்றார்.

29 அம்மனிதன் தான் வாழ்ந்து வரும் முைறேய
சரியானது என நிரூபிக்க விரும்பினான். எனேவ
அவன் இேயசுவிடம், “நான் ேநசிக்க ேவண்டிய பிற
மக்கள் யார்?” என்று ேகட்டான்.

30 அக்ேகள்விக்குப் பதிலாக இேயசு: “ஒரு
மனிதன் எருசேலமில் இருந்து எரிேகாவிற்குப்
பாைத வழியாகப் பயணம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தான்.
சில திருடர்கள் அவைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் அவனது ஆைடையக் கிழித்து அவைன
அடித்தார்கள். அம்மனிதைனத் தைரயில்
வீழ்த்திவிட்டு அத்திருடர்கள் அங்கிருந்து
ெசன்றார்கள். அவன் இறக்கும் தருவாயில்
கிடந்தான்.
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31 “ஒரு யூத ஆசாரியன் அவ்வழியாகச் ெசன்று
ெகாண்டிருந்தான். அவன் அம்மனிதைனக்
கண்டேபாதும் அவனுக்கு உதவும்ெபாருட்டு
நிற்கவில்ைல. அங்கிருந்து ேபாய்விட்டான். 32

அடுத்ததாக, ஒரு ேலவியன் அவ்வழியாக வந்தான்.
ேலவியன் காயமுற்ற மனிதைனக் கண்டான். அவன்
பக்கமாய் கடந்து ெசன்றான். ஆனால் அவனும்
அவனுக்கு உதவும் ெபாருட்டு நிற்கவில்ைல.
அங்கிருந்து ேபாய்விட்டான்.

33 “பின்னர் ஒரு சமாரியன் அவ்வழியாகப் பயணம்
ெசய்தான். காயப்பட்ட மனிதன் கிடந்த இடத்துக்கு
வந்தான். சமாரியன் அம்மனிதைனப் பார்த்தான்.
காயமுற்ற மனிதனுக்காகக் கருைணெகாண்டான்.
34 சமாரியன் அவனிடம் ெசன்று ஒலிவ
எண்ெணையயும் திராட்ைச இரசத்ைதயும்
காயங்களில் ஊற்றினான். அம்மனிதனின்
காயங்கைளத் துணியால் சுற்றினான். சமாரியனிடம்
ஒரு கழுைத இருந்தது. அவன் காயமுற்ற மனிதைன
அக்கழுைதயின் ேமல் ஏற்றி, ஒரு விடுதிக்கு
அைழத்து வந்தான். அங்கு சமாரியன்
அம்மனிதைனக் கவனித்தான். 35 மறுநாள் இரண்டு
ெவள்ளிப் பணத்ைத எடுத்து விடுதியில் ேவைலெசய்த
மனிதனிடம் ெகாடுத்தான். சமாரியன் அவனிடம்,
‘காயமுற்ற இம்மனிதைனக் கவனித்துக்ெகாள்.
அதிகப் பணம் ெசலவானால் நான் திரும்ப
வரும்ேபாது அதைன உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்’”
என்றான்.

36 பின்பு இேயசு, “இந்த மூன்று ேபரிலும்
கள்வரால் காயமுற்ற மனிதனுக்கு அன்பு காட்டியவன்
யார் என்று நீ எண்ணுகிறாய்?” என்றார்.

37 நியாயசாஸ்திரி, “அவனுக்கு உதவியவன்தான்”
என்று பதில் ெசான்னான்.
இேயசு அவனிடம், “நீயும் ெசன்று பிறருக்கு
அவ்வாேற ெசய்” என்றார்.

மரியாளும் மார்த்தாளும்
38 இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பயணம்
ெசய்ைகயில் இேயசு ஓர் ஊருக்குள் நுைழந்தார்.
மார்த்தாள் என்ற ெபயருள்ள ெபண் இேயசுைவத்
தனது வீட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதித்தாள். 39

மார்த்தாளின் சேகாதரியின் ெபயர் மரியாள். மரியாள்
இேயசுவின் பாதத்தருேக அமர்ந்து அவரது
ேபாதைனகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
அவளது சேகாதரி மார்த்தாள் வீட்டு ேவைலகைளச்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். 40 மிகுதியான
ேவைலகைளத் தாேன ெசய்துெகாண்டிருந்ததால்
மார்த்தாள் எரிச்சலைடந்தாள். அவள் உள்ேள
ெசன்று, “ஆண்டவேர வீட்டு ேவைலகள்
எல்லாவற்ைறயும் நாேன தனிைமயாகச் ெசய்வதற்கு
என் சேகாதரி என்ைன விட்டு ைவத்திருப்பைத நீர்
கவனிக்கவில்ைலயா? எனக்கு உதவும்படியாக
அவளுக்குக் கூறுங்கள்” என்றாள்.

41 ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்குப் பதில் ெசால்லும்
விதத்தில், “மார்த்தாேள, மார்த்தாேள நீ பல
வைகயான காரியங்கைளக்குறித்துக் கவைலப்பட்டு,
மனைதக் குழப்பிக்ெகாள்கிறாய். 42 ஒேர ஒரு
காரியம் முக்கியமானது. மரியாள் மிகச்சிறந்த
ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டாள். அது

அவளிடமிருந்து ஒருேபாதும் எடுக்கப்படமாட்டாது”
என்றார்.

பிரார்த்தைனபற்றிய ேபாதைன
(மத். 6:9-15)

ஒருமுைற இேயசு ஓரிடத்தில்
பிரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
இேயசு பிரார்த்தைனைய முடித்தேபாது

இேயசுவின் சீஷர்களில் ஒருவன் அவைர ேநாக்கி,
“ேயாவான் தன் சீஷர்களுக்குப் பிரார்த்தைன
ெசய்வது எவ்வாறு என்று கற்பித்தான். ஆண்டவேர
எங்களுக்கும் பிரார்த்தைன ெசய்ய நீர்
கற்றுக்ெகாடும்” என்றான்.

2 இேயசு சீஷைர ேநாக்கி, “பிரார்த்தைன
ெசய்யும்ேபாது, இவ்விதமாகப் பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்:
“‘பிதாேவ, உமது ெபயர் என்ெறன்றும்
பரிசுத்தமாயிருக்க பிரார்த்திக்கிேறாம். உமது
இராஜ்யம் ஏற்படவும்,
பரேலாகத்ைதப் ேபாலேவ பூமியிலும் நீர்
விரும்பியைவ நைடெபறவும் பிரார்த்திக்கிேறாம்.

3 ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான
உணைவ எங்களுக்கு அளிப்பீராக.

4 மற்றவர் ெசய்கிற குற்றங்கைள நாங்கள்
மன்னிக்கிறது ேபாலேவ,
எங்கள் குற்றங்கைள மன்னியும். எங்கைள

ேசாதைனக்கு உள்ளாக்காமல்,
பிசாசிடமிருந்து காப்பாற்றும்’” என்றார்.

ெதாடர்ந்து ேகட்டல்
(மத். 7:7-11)

5 பின்பு இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, “உங்களில்
ஒருவன் உங்கள் நண்பனின் வீட்டுக்கு இரவில் ெவகு
ேநரம் கழித்துச் ெசல்கிறீர்கள் என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். நீங்கள் அவைன ேநாக்கி,
‘இந்த ஊருக்குள் என் நண்பன் ஒருவன் என்ைனச்
சந்திக்க வந்திருக்கிறான். ஆனால் அவனுக்கு
உண்பதற்காகக் ெகாடுக்க என்னிடம் ஒன்றும்
இல்ைல. தயவுெசய்து மூன்று அப்பங்கைளக்
ெகாடுங்கள்’ என்கிறீர்கள். 7 வீட்டின் உள்ளிருக்கும்
உங்கள் நண்பன் பதிலாக, ‘ேபாய்விடுங்கள்!
என்ைனத் ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள். கதவு
ஏற்ெகனேவ மூடப்பட்டிருக்கிறது. என்
குழந்ைதகளும், நானும் படுக்ைகயில்
படுத்திருக்கிேறாம். நான் எழுந்து உங்களுக்கு
இப்ேபாது அப்பத்ைதக் ெகாடுக்கமுடியாது’
என்கிறான். 8 உங்கள் நட்பு ஒருேவைள அவன்
எழுந்து அப்பத்ைத எடுத்துக்ெகாடுப்பதற்குப்
ேபாதுமானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால்
நீங்கள் ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தால்
அவன் கண்டிப்பாக எடுத்து உங்களுக்கு
ேவண்டியைதக் ெகாடுப்பான், என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். 9 எனேவ, நான்
உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது, ெதாடர்ந்து
ேகட்டுக்ெகாண்டிருங்கள். ேதவன் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார். ேதடிக் ெகாண்ேட இருங்கள். நீங்கள்
ேதடியைதக் கண்டைடவீர்கள். ெதாடர்ந்து
தட்டிக்ெகாண்ேட இருங்கள். கதவு உங்களுக்காகத்
திறக்கப்படும். 10 ஆம், ஒரு மனிதன் ெதாடர்ந்து
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ேகட்டால் அவன் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஒரு மனிதன்
ெதாடர்ந்து ேதடினால் அவன் ேதடியைத அைடவான்.
ஒரு மனிதன் ெதாடர்ந்து தட்டினால் கதவு
அவனுக்காகத் திறக்கப்படும். 11 உங்களில்
யாருக்காவது மகன் இருக்கிறானா? உங்கள் மகன்
உங்களிடம் மீைனக் ேகட்டால் நீங்கள் என்ன
ெசய்வீர்கள்? எந்தத் தந்ைதயாவது தன் மகனுக்கு
பாம்ைபக் ெகாடுப்பானா? இல்ைல. அவனுக்கு
மீைனக் ெகாடுப்பீர்கள். 12 உங்கள் மகன்
முட்ைடையக் ேகட்டால் அவனுக்குத் ேதைளக்
ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல. 13 நீங்கள்
ெபால்லாதவர்கள். ஆனால் உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு
நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டுெமன்பைத
அறிவீர்கள். எனேவ தன்னிடம் ேகட்கின்ற
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவிையக் ெகாடுக்க
ேவண்டுெமன்பைத பரேலாகப் பிதா நிச்சயமாக
அறிவார்” என்றார்.

இேயசுவின் வல்லைம
(மத். 12:22-30 மாற். 3:20-27)

14 ஊைமயான ஒரு மனிதனிடமிருந்து ஒரு
பிசாைச ஒருமுைற இேயசு
துரத்திக்ெகாண்டிருந்தார். பிசாசு ெவளிவந்தேபாது,
அந்த மனிதனால் ேபசமுடிந்தது. மக்கள்
வியப்பைடந்தனர். 15 ஆனால் சிலர்
“ெபயல்ெசபூலின் (பிசாசின்) ஆற்றைல இேயசு
பயன்படுத்தி, பிசாசுகைளத் துரத்திவிடுகிறார்.
அசுத்த ஆவிகளுக்குத் தைலவன் ெபயல்ெசபூல்”
என்றனர்.

16 பிறரும் இேயசுைவச் ேசாதிக்க விரும்பினர்.
வானத்திருலிருந்து ஓர் அைடயாளத்ைதக்
காட்டும்படியாக இேயசுைவக் ேகட்டனர். 17

அவர்கள் எண்ணிக்ெகாண்டிருந்த நிைனவுகைள
இேயசு அறிந்திருந்தார். எனேவ இேயசு மக்கைள
ேநாக்கி, “தனக்குள் ஒன்றுக்ெகான்று
எதிர்த்துக்ெகாண்டிருக்கிற எந்த இராஜ்யமும்
உைடந்து சிதறும். தனக்குள் சண்ைட இடுகிற
எந்தக் குடும்பமும் பிரிந்து ேபாகும். 18 எனேவ
சாத்தான் தனக்குள் சண்ைடயிட்டால், அவனது
இராஜ்யம் எப்படி நிைலெபறும்? இைத எதற்காகச்
ெசால்கிேறன் என்றால் அசுத்த ஆவிகைளத்
துரத்துவதற்கு நான் ெபயல்ெசபூலின் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். 19 நான்
அசுத்த ஆவிகைளத் துரத்துவதற்குப்
ெபயல்ெசபூலின் ஆற்றைலப் பயன்படுத்தினால்,
உங்கைளச் சார்ந்தவர்கள் அசுத்த ஆவிகைள
ெவளிேயற்ற எந்த ஆற்றைலப் பயன்படுத்துகிறார்கள்?
எனேவ, உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள நீங்கள்
கூறுவது தவறு என்பைத நிரூபிக்கிறார்கள். 20

அசுத்த ஆவிகைளத் துரத்த நான் ேதவனுைடய
வல்லைமையப் பயன்படுத்துகிேறன். ேதவனுைடய
இராஜ்யம் உங்களிடம் வந்திருக்கிறது என்பைத இது
காட்டுகிறது.

21 “பல ஆயுதங்கள் ஏந்திய ஒரு வலிய மனிதன் தன்
ெசாந்த வீட்ைடக் காவல் காக்கும்ேபாது அவன்
வீட்டில் உள்ள ெபாருட்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
22 அவைனக் காட்டிலும் வலிய மனிதன் ஒருவன்
வந்து அவைனத் ேதாற்கடிக்கிறான் என்று ைவத்துக்
ெகாள்ேவாம். தனது வீட்ைடக் காக்கும் ெபாருட்டு

முதல் மனிதன் ைவத்திருந்த ஆயுதங்கைள வலிய
மனிதன் எடுத்துக்ெகாள்வான். முதல் மனிதனின்
ெபாருட்கைளக்ெகாண்ேட வலிய மனிதன் தான்
ெசய்ய நிைனப்பைதச் ெசய்வான்.

23 “ஒருவன் என்ேனாடு இருக்கவில்ைல என்றால்,
அவன் எனக்கு எதிரானவன். என்ேனாடு ேவைல
ெசய்யாதவன் எனக்கு எதிராகச் ெசயல்
புரிகின்றான்.

ெவறுைமயான மனிதன்
(மத். 12:43-45)

24 “பிசாசுக்குரிய அசுத்த ஆவியானது ஒரு
மனிதைனவிட்டு ெவளிேயறும்ேபாது, அந்த
ஆவியானது வனாந்தரத்திற்குச் ெசன்று ஓய்ெவடுக்க
ஓர் இடம் ேதடும். ஆனால் அதற்கு எந்த இடமும்
அகப்படுவதில்ைல. எனேவ ஆவியானது, ‘நான் விட்டு
வந்த மனிதனிடம் திரும்பிச் ெசல்ேவன்’ என்று கூறும்.
25 ஆவியானது மீண்டும் அவனிடம் வரும்ேபாது,
தனது வீடு சுத்தமானதாகவும் அழகானதாகவும்
இருப்பைதக் காணும். 26 அப்ேபாது அந்த அசுத்த
ஆவியானது ெவளிேயேபாய் தன்ைனக் காட்டிலும்
அசுத்த குணம்ெகாண்ட ேமலும் ஏழு ஆவிகைளக்
கூடேவ அைழத்து வரும். பின்பு எல்லா அசுத்த
ஆவிகளும் அவனுள்ேள ெசன்று வசிக்கும். முன்ேன
இருந்தைதக் காட்டிலும் அம்மனிதனுக்கு மிகுந்த
ெதால்ைல உண்டாகும்” என்றார்.

மகிழ்ச்சியுள்ள மனிதர்கள்
27 இேயசு இக்காரியங்கைளக் கூறியேபாது,
மக்களிைடேய இருந்த ஒரு ெபண் ேபச
ஆரம்பித்தாள். அவள் இேயசுைவ ேநாக்கி,
“உங்கைளப் ெபற்ெறடுத்து தன் மார்பில் பால்
ஊட்டிய உங்கள் தாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்”
என்றாள்.

28 ஆனால் இேயசு, “ேதவனுைடய
ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதற்குக் கீழ்ப்படிகிற
மக்கேள உண்ைமயில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட
மனிதர்கள்” என்றார்.

நிரூபித்துக் காட்டுங்கள்
(மத். 12:38-42; மாற். 8:12)

29 மக்களின் கூட்டம் ெபருகிக்ெகாண்ேட வந்தது.
இேயசு ெசால்லத் ெதாடங்கினார், “இன்று வாழும்
மக்கள் தீயவர்கள். அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து
அைடயாளமாக அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்படி
ேகட்கிறார்கள். ேயானாவுக்கு நடந்த அதிசயேம
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் ஒேர
அைடயாளமாகும். 30 நினிேவயில் வாழ்ந்த
மக்களுக்கு ேயானா ஓர் அைடயாளமாக இருந்தான்.
மனித குமாரனுக்கும் அதுேவ ெபாருந்தும்.
இக்காலத்தில் வாழும் மக்களுக்கு மனித குமாரேன
ஓர் அைடயாளமானவர்.

31 “நியாயம் தீர்க்கின்ற நாளில் இன்று வாழும்
மக்கேளாடு ெதற்கு ேதசங்களின் இராணி எழுந்து
நின்று, அவர்கள் ெசய்வது தவறு எனச்
சுட்டிக்காட்டுவாள். ஏெனனில் அந்த இராணி
சாலேமானின் ஞானமான ேபாதைனகைளக்
ேகட்பதற்காகத் ெதாைல தூரத்தில் இருந்து
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வந்தவள். ஆனால், நான் சாலேமாைனக் காட்டிலும்
ேமலானவர் என்பைத உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன்.

32 “நியாயம் தீர்க்கிற நாளில் இன்று வாழும்
மக்கேளாடு நினிேவயின் மக்கள் எழுந்து நின்று,
நீங்கள் தவறுைடயவர்கள் என்பைதச் சுட்டிக்
காட்டுவார்கள். ஏெனனில் அம்மக்களுக்கு ேயானா
ேபாதித்தேபாது, அவர்கள் தம் இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக்ெகாண்டார்கள். ஆனால்
நான் ேயானாைவக் காட்டிலும் ேமலானவர் என்பைத
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன்.

உலகின் ஒளி நீங்கள்
(மத். 5:15; 6:22-23)

33 “யாரும் பாத்திரத்ைத விளக்கின் ேமல்
கவிழ்த்து ைவப்பேதா, விளக்ைக மைறத்து
ைவப்பேதா இல்ைல. அதற்குப் பதிலாக விளக்ைக
விளக்குத் தண்டின்மீது ைவத்து உள்ேள வருபவர்
பார்க்கும்படியாக ஏற்றி ைவப்பார்கள். 34 உங்கள்
சரீரத்திற்கு உங்கள் கண்ேண விளக்காக
இருக்கிறது. உங்கள் கண்கள் நன்றாக இருந்தால்,
உங்கள் சரீரமும் ஒளி உைடயதாக இருக்கும்.
உங்கள் கண்கள் ெகட்டைவயாக இருந்தால்,
உங்கள் சரீரமும் இருள் நிரம்பிக் காணப்படும். 35

எனேவ கவனமாக இருங்கள். உங்களில் இருக்கும்
ஒளி இருளாகாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். 36

உங்கள் முழு சரீரமும் ஒளி வீசி எந்தப் பகுதியும்
இருளாகாதபடி இருந்தால் நீங்கள்
மின்னைலப்ேபால் ஒளி வீசுவீர்கள்” என்றார்.

பரிேசயைர இேயசு விமர்சித்தல்
(மத். 23:1-36; மாற். 12:38-40; லூ. 20:45-47)

37 இேயசு இவற்ைறெயல்லாம் கூறி முடித்த பின்பு,
பரிேசயர்களில் ஒருவன் அவேனாடு சாப்பிடுமாறு
இேயசுைவ அைழத்தான். எனேவ இேயசு வந்து
ேமைசயருேக அமர்ந்தார். 38 இேயசு உணவு
உண்பதற்கு முன்ேன ைககைளக் கழுவாது வந்து
அமர்ந்தைதக் கண்ட பரிேசயன் வியப்பைடந்தான்.
39 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “பரிேசயர்களாகிய
நீங்கள் பாத்திரத்ைதயும், குவைளையயும்
ெவளிப்புறத்தில் சுத்தமாகக் கழுவுகின்றீர்கள்.
ஆனால் உட்புறத்தில் பிறைர ஏமாற்றித் தீைம
ெசய்யும் காரியங்களால் நிரம்பி இருக்கின்றீர்கள். 40

நீங்கள் மூடர்கள். ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கியவேர
(ேதவேன) உள்புறத்ைதயும் உண்டாக்கி உள்ளார். 41

உங்கள் பாத்திரங்களிலும் குவைளகளிலும்
இருப்பவற்ைற ேதைவப்படுகின்ற மக்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். அப்ேபாது நீங்கள் முற்றிலும்
சுத்தமானவர்களாக இருப்பீர்கள்.

42 “பரிேசயேர, உங்கள் நிைல ேமாசமானதாக
இருக்கும். உங்களுக்குச் ெசாந்தமானவற்றில்,
உங்கள் ேதாட்டத்தின் சகல விைள ெபாருட்களில்
புதினா, மரிக்ெகாழுந்து முதலானவற்றில்கூட பத்தில்
ஒரு பாகத்ைத ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கின்றீர்கள்.
ஆனால் பிறரிடம் நியாயமாக நடந்துெகாள்வைதயும்
ேதவைன ேநசிப்பைதயும் மறந்துவிடுகின்றீர்கள்.
இவற்ைற நீங்கள் கண்டிப்பாகச் ெசய்தல் ேவண்டும்.
கூடேவ, பத்தில் ஒரு பாகம் ெகாடுப்பது ேபான்ற
காரியங்கைளயும் ெதாடர்ந்து ெசய்து வருதல்
ேவண்டும்.

43 “பரிேசயேர, உங்கள் நிைல ேமாசமானதாக
இருக்கும். ெஜப ஆலயங்களில் மிக முக்கியமான
இடத்தில் வீற்றிருப்பைத நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்.
சந்ைத இடங்களில் மக்கள் உங்களுக்கு மரியாைத
ெசலுத்த ேவண்டுெமன விரும்புகிறீர்கள். 44 நீங்கள்
மைறக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப் ேபால் இருந்தால்
அது உங்களுக்கு ேமாசமானதாக இருக்கும். அைத
அறியாமல் மக்கள் அவற்றின் மீது நடந்து
ெசல்வார்கள்” என்றார்.

45 ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுைவ
ேநாக்கி, “ேபாதகேர, பரிேசயைரக் குறித்து
இக்காரியங்கைள நீங்கள் ெசால்லும்ேபாது,
எங்கைளயும் விமர்சிக்கிறீேர” என்றான்.

46 அவனுக்குப் பதிலாக இேயசு, “ேவதபாரகேர,
உங்கள் நிைலைம ேமாசமானதாக இருக்கும்.
மக்கள் கீழ்ப்படிய இயலாத வைகயில் கடுைமயான
விதிகைள விதிக்கிறீர்கள். மற்ற மக்கள்
அவ்விதிகளுக்குக் கட்டுப்படுமாறு அவர்கைளக்
கட்டாயப்படுத்துகின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கேளா
அவ்விதிகைளப் பின்பற்றுவதற்கு முயன்றுகூடப்
பார்ப்பதில்ைல. 47 தீர்க்கதரிசிகளுக்கு
நிைனவுச்சின்னங்கைளக் கட்டுவதால் உங்கள் நிைல
ேமாசமானதாக இருக்கும். அேத தீர்க்கதரிசிகைள
உங்கள் முன்ேனார்கள் ெகான்றார்கேள. 48 உங்கள்
முன்ேனார் ெசய்தைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதாக
எல்லா மக்களிடமும் காட்டிக் ெகாள்கிறீர்கள்.
அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றார்கள்,
அவர்களுக்கு நீங்கள் நிைனவுச் சின்னங்கைள
எழுப்புகின்றீர்கள்! 49 எனேவ ேதவனின்
ஞானமானது, ‘நான் தீர்க்கதரிசிகைளயும்,
சீஷர்கைளயும், அவர்களிடம் அனுப்புேவன். தீய
மனிதரால் தீர்க்கதரிசிகளிலும் சீஷர்களிலும் சிலர்
ெகால்லப்படுவார்கள். ேவறு சிலர்
துன்புறுத்தப்படுவார்கள்’” என்று உைரத்தார்.

50 “உலகம் ேதான்றிய காலம் ெதாடங்கி
ெகால்லப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிசிகளின்
மரணத்திற்காகவும், இன்று வாழும் மக்களாகிய
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். 51 ஆேபலின்
மரணத்திற்காக நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.
சகரியாவின் ெகாைலக்காக நீங்கள் தண்டைன
ெபறுவீர்கள். பலிபீடத்திற்கும் ஆலயத்திற்கும் நடுவில்
சகரியா ெகால்லப்பட்டான். அவர்கள்
எல்லாருக்காகவும் இன்று வாழும் மக்களாகிய
நீங்கள் தண்டைன ெபறுவீர்கள் என்பைத நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.

52 “ேவதபாரகேர, உங்களுக்குத் தீைம வரும்.
ேதவைனப்பற்றி அறிவதற்குரிய திறவுேகாைல
ஒளித்து ைவத்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும்
அறிந்துெகாள்வதில்ைல. பிறர்
அறிந்துெகாள்வைதயும் தைடெசய்கிறீர்கள்”
என்றார்.

53 இேயசு அங்கிருந்து கிளம்பும்ேபாது,
ேவதபாரகர்களும் பரிேசயர்களும் அவைரத்
ெதால்ைலப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். பலவற்ைறக்
குறித்த ேகள்விகளுக்கு பதில் அளிக்குமாறு
இேயசுைவ வற்புறுத்தினார்கள். 54 இேயசு தவறாக
ஏேதனும் ெசால்ல ேநர்ந்தால் அவைரப் பிடிக்கலாம்
என வழிகாண முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
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பரிேசயைரப் ேபால இராதீர்

பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாகக்
கூடி வந்தார்கள். ஒருவைர ஒருவர்
மிதிக்கும் அளவுக்குத் திரளான மக்கள்

குழுமினர். மக்களிடம் ேபசும் முன்பு இேயசு தம்
சீஷர்கைள ேநாக்கி, “பரிேசயரின் புளிப்ைபக் (தீய
ெதாடர்ைப) குறித்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
அவர்கள் ேவஷதாரிகள். 2 மைறக்கப்பட்ட
அைனத்தும் ெவளிப்படும். இரகசியங்கள்
ெவளிப்பைடயாக அறிவிக்கப்படும். 3 இருளில்
கூறுகின்ற ெசயல்கள் ஒளியில் ெதரிவிக்கப்படும்.
இரகசியமாக அைறயில் முணுமுணுக்கிற ெசய்திகள்
வீட்டின் ேமலிருந்து உரக்கத் ெதரிவிக்கப்படும்”
என்றார்.

ேதவனுக்கு மட்டுேம அஞ்சுங்கள்
(மத். 10:28-31)

4 பின்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்கி, “எனது
நண்பர்கேள! மக்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள், என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கின்ேறன். மக்கள் உங்கள்
சரீரத்ைத அழிக்கக்கூடும். ஆனால் அதற்கு ேமல்
உங்களுக்கு அவர்கள் ேவெறைதயும் ெசய்ய
முடியாது. 5 நீங்கள் யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா
அவைர நான் உங்களுக்குக் காட்டுகிேறன்.
உங்கைளக் ெகால்வதற்கும் நரகத்தில்
தள்ளுவதற்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவருக்கு (ேதவனுக்கு)
நீங்கள் பயப்படேவண்டும். ஆம், நீங்கள்
பயப்படேவண்டியவர், அவர் மட்டுேம.

6 “பறைவகைள விற்கும்ேபாது ஐந்து சிறியைவகள்
இரண்டு காசுக்கு மாத்திரேம விைல ெபறும்.
ஆனால், ேதவன் அவற்றில் எைதயும் மறப்பதில்ைல.
7 இதற்கும் ேமலாக உங்கள் தைலயில் இருக்கும்
முடியின் எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன் அறிவார்.
பயப்படாதீர்கள். பல பறைவகைளக் காட்டிலும்
உங்கள் தகுதி மிகுதியானது.

இேயசுைவக் குறித்து ெவட்கப்படாதீர்
(மத். 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “நான் உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது, பிறர்
முன்னிைலயில் ஒருவன் எழுந்து நின்று என்மீது
அவனுக்கு நம்பிக்ைக இருப்பதாகக் கூறினால்,
நானும் அவன் எனக்குரியவன் என்பைதக் கூறுேவன்.
ேதவதூதர்கள் முன்பாக இைதச் ெசால்ேவன். 9

ஆனால் ஒருவன் மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று
என்ைன நம்பவில்ைல என்று கூறுவாேனயானால்,
அம்மனிதன் எனக்குரியவன் அல்லன். ேதவ
தூதர்களுக்கு முன்னிைலயில் நான் இைதக்
கூறுேவன்.

10 “மனித குமாரனுக்கு எதிராக ஒருவன்
எைதேயனும் கூறினால், அவன் மன்னிக்கப்படுவான்.
ஆனால், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எதிரானவற்ைற
ஒருவன் ேபசினால் அவன் மன்னிக்கப்படமாட்டான்.

11 “ெஜப ஆலயத்தில் தைலவர்களுக்கும்,
முக்கியமான மனிதர்களுக்கும் முன்பாக, உங்கைளக்
ெகாண்டு வரும்ேபாது நீங்கள் எப்படி
தற்காத்துக்ெகாள்வது அல்லது எைதக் கூறேவண்டும்
என்று கலக்கம் அைடயேவண்டாம். 12 அந்த

ேவைளயில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் கூற
ேவண்டியைத உங்களுக்குப் ேபாதிப்பார்” என்றார்.

தன்னலம் கூடாது
13 கூட்டத்திலிருந்த ஒரு மனிதன் இேயசுைவ
ேநாக்கி, “ேபாதகேர, எங்கள் தந்ைத இறந்து
ேபானார். தந்ைதயின் உைடைமைய என்ேனாடு
பங்கிட என் தம்பிக்குச் ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

14 ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்கி, “உங்கள்
நடுவில் நியாயாதிபதியாக நான் இருக்க ேவண்டும்
என்ேறா அல்லது உங்கள் தந்ைதயின் ெபாருட்கைள
உங்களுக்கு நான் பிரித்துத் தர ேவண்டும் என்ேறா
யார் கூறியது?” என்று ேகட்டார். 15 பின்னர் இேயசு
அவர்கைள ேநாக்கி, “கவனமாக இருங்கள்.
எல்லாவைகயான சுயநலமிக்க ெசயல்களுக்கும்
எதிராக உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான பல ெபாருட்களிலிருந்து
ஒருவன் வாழ்வு ெபறுவதில்ைல” என்றார்.

16 பின்பு இேயசு இந்த உவைமையச் ெசான்னார்:
“நிலத்தின் ெசாந்தக்காரனான ஒரு ெசல்வந்தன்
இருந்தான். அவன் நிலத்தில் நல்ல விைளச்சல்
கிைடத்தது. 17 அச்ெசல்வந்தன் தனக்குள், ‘நான்
என்ன ெசய்ேவன்? விைளச்சைல எல்லாம்
ைவப்பதற்கு இடம் இல்ைலேய’ என்று எண்ணினான்.

18 “பின்பு அச்ெசல்வந்தன், ‘நான் ெசய்ய
ேவண்டியைத அறிேவன். எனது களஞ்சியங்கைள
இடித்துவிட்டு ெபரிய களஞ்சியங்கைளக் கட்டுேவன்.
அவற்றில் ேகாதுைமையயும், நல்ல ெபாருட்கைளயும்
நிரப்பி ைவப்ேபன். 19 அப்ேபாது நான் எனக்குள்,
என்னிடம் மிகுதியான அளவில் ேசமித்து
ைவக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் உள்ளன. பல
ஆண்டுகளுக்கான ெபாருட்கைளச் ேசமித்துள்ேளன்.
ஓய்வுெகாள், உண், குடி, வாழ்க்ைகைய அனுபவி
என்று கூறுேவன்’ என்றான்.

20 “ஆனால் ேதவன் அவைன ேநாக்கி, ‘மூடேன!
இன்று இரவில் நீ மரிப்பாய். உனக்காக ைவத்துள்ள
ெபாருட்கள் என்ன ஆகும்? அப்ேபாது
அப்ெபாருட்கைளப் ெபறுவது யார்?’ என்றார்.

21 “தனக்காகேவ மட்டும் ெபாருட்கைளச்
ேசர்க்கின்ற மனிதனின் நிைல இத்தைகயது.
ேதவனுைடய பார்ைவயில் அம்மனிதன் ெசல்வந்தன்
அல்லன்” என்றார் இேயசு.

கவைல ேவண்டாம்
(மத். 6:25-34, 19-21)

22 இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்கி, “ஆகேவ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், உங்கள் வாழ்வுக்குத்
ேதைவயான உணைவக் குறித்துக்
கவைலப்படாதீர்கள். உங்கள் சரீரத்திற்குத்
ேதைவயான உைடகைளக் குறித்து
கவைலப்படாதீர்கள். 23 உணைவக் காட்டிலும்
வாழ்க்ைக முக்கியமானது. உைடகைளக் காட்டிலும்
சரீரம் மிகவும் முக்கியமானது. 24 பறைவகைளப்
பாருங்கள். அைவ விைதப்பேதா, அறுப்பேதா
இல்ைல. பறைவகள் வீடுகளிேலா,
களஞ்சியங்களிேலா உணைவச் ேசமிப்பதுமில்ைல.
ஆனால் ேதவன் அவற்ைறப் பாதுகாக்கிறார்.
நீங்கேளா பறைவகைளக் காட்டிலும் மிகவும்
உயர்ந்தவர்கள். 25 கவைலப்படுவதால் உங்களில்

லூக்கா 12:2

1100



ஒருவனும் உங்கள் வாழ்வின் அளைவ நீடிக்க ைவக்க
முடியாது. 26 சிறிய காரியங்கைள உங்களால் ெசய்ய
முடியாவிட்டால் ெபரிய காரியங்கைளக் குறித்துக்
கவைலப்படுவாேனன்?

27 “காட்டுப் பூக்கைளப் பாருங்கள். அைவ
வளர்வைதக் கவனியுங்கள். அைவ தமக்காக
உைழப்பேதா, துணிகைள ெநய்வேதா கிைடயாது.
ஆனால் ெபரிய ெசல்வம் மிக்க ராஜாவாகிய
சாலேமான் கூட அப்பூக்களில் ஒன்ைறப்ேபால
அழகாக உடுத்தியதில்ைல என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்கிேறன். 28 வயலிலுள்ள புல்லுக்கும் ேதவன்
அத்தைகய ஆைடைய அணிவிக்கிறார். இன்று
அந்தப் புல் உயிர் வாழும். நாைளேயா
எரிப்பதற்காகத் தீயில் வீசப்படும். எனேவ ேதவன்
இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பார்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். நம்பிக்ைகயில்
குைறவுபடாதீர்கள்.

29 “எைத உண்ேபாம், எைதக் குடிப்ேபாம்,
என்பைதக் குறித்து எப்ேபாதும் எண்ணாதீர்கள்.
அைதக் குறித்துக் கவைலப்படாதீர்கள். 30 இவ்வுலக
மக்கள் அைனவரும் அவற்ைறப் ெபற
முயற்சிக்கிறார்கள். அைவ உங்களுக்குத் ேதைவ
என உங்கள் தந்ைதக்குத் ெதரியும். 31 நீங்கள்
விரும்பும் காரியம் ேதவனுைடய இராஜ்யமாக
இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது (உங்களுக்குத்
ேதைவயான) மற்ற எல்லாப் ெபாருட்களும்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.”

பணத்ைத நம்பாதீர்கள்
32 “சிறு குழுவினேர, பயம் ெகாள்ளாதீர்கள்.
உங்கள் தந்ைத (ேதவன்) உங்களுக்கு
இராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க விரும்புகிறார். 33

உங்களிடமிருக்கும் ெபாருட்கைள விற்று,
அப்பணத்ைதத் ேதைவப்படுகிறவர்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். இந்த உலகத்தின் ெசல்வங்கள்
நிைலத்திருப்பதில்ைல. பரேலாகத்தின்
ெபாக்கிஷத்ைதப் ெபறுங்கள். அந்தப் ெபாக்கிஷம்
என்றும் நிைலத்து நிற்கும். திருடர்கள்
பரேலாகத்தில் உள்ள ெபாக்கிஷத்ைதத் திருட
முடியாது. பூச்சிகள் அைத அழிக்கமுடியாது. 34

உங்கள் ெபாக்கிஷம் எங்ேக இருக்கிறேதா, அங்ேக
உங்கள் இதயமும் இருக்கும்.”

எப்ேபாதும் ஆயத்தமாக இருங்கள்
(மத். 24:42-44)

35 “ஆயத்தமாக இருங்கள். எல்லா
ஆைடகைளயும் அணிந்து தீபங்கைள ஏற்றி
ைவயுங்கள். 36 திருமண விருந்திலிருந்து எஜமானர்
வீட்டுக்குத் திரும்பி வருவைத எதிர்ப்பார்த்திருக்கும்
ஊழியர்கைளப் ேபால் இருங்கள். எஜமானர் வந்து
தட்டுகிறார். அேத தருணத்தில் ேவைலக்காரர்கள்
எஜமானருக்காகக் கதைவத் திறக்கிறார்கள். 37

எஜமானர் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்கள் தயாராக
அவருக்குக் காத்திருந்தபடியால்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். எஜமானர்
ேவைலக்குரிய ஆைடகைளத் தாேன
அணிந்துெகாண்டு ஊழியர்கைள ேமைசயின் அருேக
அமரும்படியாகச் ெசால்வார். பின்னர், எஜமானேர

அவர்களுக்கு உணைவப் பரிமாறுவார். 38 அந்த
ஊழியர்கள் நள்ளிரவு வைரயிேலா இன்னும்
அதிகமாகேவா எஜமானருக்காகக் காத்திருக்க
ேவண்டியதிருக்கும். ஆனால் எஜமானர் வந்து அந்த
ஊழியர்கள் அவருக்காகக் காத்திருப்பைதப்
பார்க்கும்ேபாது அவர் அதிக மகிழ்ச்சியைடவார்.

39 “இதைன நிைனவில் ைவத்திருங்கள்: திருடன்
வரும் ேநரத்ைத வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன்
அறிந்திருந்தால், வீட்டினுள் திருடன் நுைழய அவன்
அனுமதிக்கமாட்டான். 40 எனேவ நீங்களும்
ஆயத்தமாக இருத்தல் ேவண்டும். மனித குமாரன்
நீங்கள் எதிர்பாராத ேநரத்தில் வருவார்” என்றார்.

நம்பிக்ைகயான ஊழியன் யார்
(மத். 24:45-51)

41 “ஆண்டவேர நீங்கள் இந்த உவைமைய
எங்களுக்காக மட்டுமா அல்லது எல்லா
மக்களுக்காகவுமா கூறினீர்கள்?” என்று ேபதுரு
ேகட்டான்.

42 அவனுக்குப் பதிலாகக் கர்த்தர், “யார்
ஞானமுள்ள, நம்பிக்ைகக்குரிய ஊழியன்? எஜமானர்
பிற ஊழியர்கைளக் கவனிக்கவும் அவர்களுக்குத்
தக்க ேநரத்தில் உணவளிக்கும்ெபாருட்டும் ஒரு
ஊழியைன நியமிப்பார். அந்த ேவைலையச்
ெசய்யும்படி எஜமானர் நம்புகின்ற ஊழியன் யார்? 43

எஜமானர் வந்து அந்த ஊழியன் ெகாடுக்கப்பட்ட
ேவைலையச் சரிவர ெசய்துவருவைதப்
பார்க்கும்ேபாது, அந்த ஊழியன் மிகவும்
மகிழ்ச்சியைடவான். 44 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். எஜமானருக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும் கவனிக்கும்
ெபாறுப்ைப ஏற்க அந்த ஊழியைன எஜமானர்
ஏற்படுத்துவார்.

45 “ஆனால் எஜமானர் விைரவில் திரும்பி
வரமாட்டார் என்று எண்ணினால் நடப்பெதன்ன?
அந்த ஊழியன் மற்ற ஊழியர்கைள அவர்கள்
ஆண்களானாலும், ெபண்களானாலும் அடித்துத்
துன்புறுத்த ஆரம்பிப்பான். அவன் உண்டு, பருகி,
மிதமிஞ்சிப் ேபாவான். 46 அந்த உழியனுக்குத்
தகவேல ெதரியாதேபாது எஜமானர் வருவார். அந்த
ஊழியன் சற்றும் எதிர்பார்த்திராத ேநரத்தில் அவர்
வருவார். அப்ேபாது அந்த எஜமானர் அந்த
ஊழியைனத் தண்டிப்பார். கீழ்ப்படியாத பிற
மனிதேராடு இருக்கும்படியாக எஜமானர் அவைனயும்
அனுப்பிவிடுவார்.

47 “எஜமானர் தன்னிடம் எதிர்ப்பார்த்த ேவைல
என்ன என்பது அந்த ஊழியனுக்குத் ெதரியும்.
ஆனால் அந்த ஊழியன் அவனது எஜமானர்
விரும்பியைதச் ெசய்ய முயல்வேதா, அதற்குத்
தன்ைன ஆயத்தப்படுத்திக்ெகாள்வேதா இல்ைல.
எனேவ அந்த ஊழியன் அதிகமாகத்
தண்டிக்கப்படுவான். 48 ஆனால் எஜமானர்
தன்னிடம் எதிர்ப்பார்ப்பைத அறிந்துெகாள்ளாத
ஊழியனின் நிைல என்ன? தண்டைனக்குரிய
ெசயல்கைள அவன் ெசய்கிறான். ஆனால் தான்
ெசய்ய ேவண்டியைத அறிந்தும் ெசய்யாத
ஊழியைனக் காட்டிலும் அவன் குைறந்த
தண்டைனையப் ெபறுவான். ஒருவனுக்கு அதிகமாக
அளிக்கப்பட்டால் அவனுைடய ெபாறுப்பும்
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அதிகரிக்கும். அதிகமாக ஒருவனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டால் அவனிடமிருந்து அதிகம்
எதிர்ப்பார்க்கப்படும்” என்றார்.

வித்தியாசமான ேபாதைன
(மத். 10:34-36)

49 இேயசு ெதாடர்ந்து ெசான்னார், “உலகத்தில்
அக்கினிையக் ெகாண்டு வருவதற்காக நான்
வந்ேதன். அது ஏற்ெகனேவ எரியத் ெதாடங்கி
இருக்க ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். 50 நான்
இன்ெனாரு ஞானஸ்நானத்ைதப் ெபறேவண்டும்.
அது முடியும்வைரக்கும் நான்
ெதால்ைலக்குள்ளானதாக உணர்கிேறன். 51 நான்
உலகத்தில் அைமதிைய நிைலநாட்டுவதற்காக
வந்ேதன் என்று எண்ணுகிறீர்களா? இல்ைல. நான்
உலகில் பிரிைவ ஏற்படுத்த வந்ேதன். 52

இப்ேபாதிலிருந்து, ஐந்து ேபருள்ள ஒரு குடும்பத்தில்
மூன்று ேபர் இருவருக்கு எதிராகவும், இருவர்
மூவருக்கு எதிராகவும் பிரிந்திருப்பார்கள்.

53 “தந்ைதயும் மகனும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மகன் தந்ைதைய எதிர்த்து நிற்பான்.
தந்ைத மகைன எதிர்த்து நிற்பான்.
தாயும் மகளும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மகள் தாைய எதிர்த்து நிற்பாள்.
தாய் மகைள எதிர்த்து நிற்பாள்.
மாமியாரும் மருமகளும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
மருமகள் மாமியாைர எதிர்த்து நிற்பாள்.
மாமியார் மருமகைள எதிர்த்து நிற்பாள்.”

காலத்ைத அறியுங்கள்
(மத். 16:2-3)

54 பின்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்கி, “ேமற்கில்
ேமகங்கள் ெபருகுைகயில் நீங்கள் ‘மைழக்குரிய
புயல் வந்து ெகாண்டிருக்கிறது’ என்று உடேன
ெசால்கிறீர்கள். உடேன மைழ ெபாழிய
ஆரம்பிக்கிறது. 55 ெதற்கிலிருந்து காற்று வீசுவைத
உணர்ந்ததும் நீங்கள், ‘இன்று ெவப்பமான நாள்’
என்று ெசால்கிறீர்கள். நீங்கள் ெசால்வது
சரியானேத. 56 ேவஷதாரிகேள! காலத்ைதப் புரிந்து
பூமி மற்றும் வானத்தின் மாற்றங்களுக்குப் ெபாருள்
உைரக்கிறீர்கள். இப்ேபாது
நடந்துெகாண்டிருப்பவற்ைற ஏன் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல?” என்றார்.

பிரச்சைனையத் தீருங்கள்
(மத். 5:25-26)

57 “சரியான ஒன்ைறக் குறித்து ஏன் உங்களால்
முடிெவடுக்க முடியவில்ைல? 58 ஒருவன் உங்கள் மீது
வழக்குத் ெதாடுக்கும்ேபாது அைதத்
தீர்க்கும்ெபாருட்டு அவேனாடு நீதிமன்றத்துக்குப்
ேபாகும்ேபாது, வழியிேலேய அைதத்
தீர்த்துக்ெகாள்ள கடினமாக முயற்சி ெசய்யுங்கள்.
அந்த வழக்ைகத் தீர்த்துக்ெகாள்ளாவிட்டால் அவன்
நியாயாதிபதியிடம் உங்கைள அைழத்துச் ெசல்லக்
கூடும். நியாதிபதி உங்கைள ஓர் அதிகாரியிடம்
ஒப்பைடக்க, அவன் உங்கைளச் சிைறயில் தள்ளக்
கூடும். 59 அவர்கள் உங்களிடமிருக்கும் கைடசிக்
காசுவைர அைனத்ைதயும் எடுக்கிறவைரக்கும்

நீங்கள் அங்கிருந்து ெவளிேய வரப்ேபாவதில்ைல”
என்றார்.

மனம் மாறுங்கள்

அப்ேபாது இேயசுேவாடு கூட மக்கள் சிலர்
இருந்தனர். கலிேலயாவிலுள்ள மக்கள்
சிலருக்கு நடந்தைத அவர்கள்

இேயசுவுக்குக் கூறினர். அம்மக்கள் ேதவைன
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயில் அவர்கைளப்
பிலாத்து ெகான்றான். அவர்கள் ேதவனுக்குப்
பலியிட்டுக்ெகாண்டிருந்த மிருகங்களின்
இரத்தத்ேதாடு அவர்களின் இரத்தத்ைதயும்
கலந்தான். 2 இேயசு, “அந்த மக்களுக்கு இவ்வாறு
ேநரிட்டதால் கலிேலயாவில் உள்ள மற்ற
அைனவைரக் காட்டிலும் அவர்கள் பாவம்
ெசய்தவர்கள் என நிைனக்கிறீர்களா? 3 இல்ைல,
அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்ைல. ஆனால்
நீங்கள் அைனவரும் உங்கள் இதயங்கைளயும்
வாழ்ைவயும் மாற்றிக்ெகாள்ளாவிட்டால் அந்த
மக்கைளப்ேபால நீங்களும் அழிக்கப்படுவீர்கள். 4

சீேலாவாமிேல ேகாபுரம் விழுந்தேபாது
ெகால்லப்பட்ட பதிெனட்டுப் ேபரின் நிைல என்ன?
எருசேலமில் வசிக்கின்ற எல்லாைரக் காட்டிலும்
அவர்கள் மிகுந்த பாவம் ெசய்தவர்கள் என
நிைனக்கிறீர்களா? 5 அவர்கள் அப்படியல்ல. ஆனால்
நீங்கள் உங்கள் இதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும்
மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைலெயனில், நீங்களும் கூட
அழிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத நான் உங்களுக்குச்
ெசால்கிேறன்” என்று பதில் கூறினார்.

பயனற்ற மரம்
6 இேயசு இந்த உவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு
மனிதனுக்கு ஓர் அத்தி மரம் இருந்தது. தனது
ேதாட்டத்தில் அம்மரத்ைத நட்டுைவத்திருந்தான்.
மரத்தில் சில பழங்கள் இருக்கிறதா என அம்மனிதன்
பார்த்து வந்தான். அவன் கண்ணில் பழம் எதுவும்
படவில்ைல. 7 ேதாட்டத்ைதக் கண்காணித்து வந்த
ேவைலக்காரன் ஒருவன் அம்மனிதனுக்கு
இருந்தான். அம்மனிதன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி,
‘மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மரத்தில்
பழங்களுக்காகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
ஆனால் ஒன்றும் என் கண்ணில் படவில்ைல. அைத
ெவட்டி வீழ்த்திவிடு. எதற்கு அது நிலத்ைதப்
பாழ்படுத்த ேவண்டும்?’ என்றான். 8 அதற்கு
ேவைலக்காரன், ‘எஜமானேர, இன்னும்
ஓராண்டுக்குள் அந்த மரம் கனி ெகாடுக்கிறதா என்று
பார்ப்ேபாம். அைதச் சுற்றிலும் மண்ைணத் ேதாண்டி
ெகாஞ்சம் உரத்ைதப் ேபாடுேவன். 9 அடுத்த ஆண்டு
அந்த மரம் கனி ெகாடுக்கக் கூடும். அம்மரம்
அப்படியும் கனிதராவிட்டால் நீங்கள் அைத ெவட்டிப்
ேபாடலாம்’ என்று பதில் கூறினான்.”

ஓய்வு நாளில் குணமாக்குதல்
10 ஓய்வு நாளில் ஓர் ஆலயத்தில் இேயசு
ேபாதித்துக் ெகாண்டிருந்தார். 11 பிசாசினாலாகிய
அசுத்த ஆவிையத் தன்னுள்ேள ெகாண்டிருந்த ஒரு
ெபண் அந்த ெஜப ஆலயத்தில் இருந்தாள்.
பதிெனட்டு ஆண்டுகளாக அப்ெபண்ைணப் பிசாசு
ஊனப்படுத்திற்று. அவள் முதுகு கூனலாக இருந்தது.

லூக்கா 12:49
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அவள் நிமிர்ந்து நிற்க முடியவில்ைல. 12 இேயசு
அவைளப் பார்த்து அைழத்தார். ேமலும் அவைள
ேநாக்கி, “ெபண்ேண, உன் ேநாய் உன்ைன விட்டு
நீங்கிற்று” என்றார். 13 இேயசு தன் ைககைள அவள்
ேமல் ைவத்தார். அேத தருணத்தில் அவளால்
நிமிர்ந்து நிற்க முடிந்தது. அவள் ேதவைன
வாழ்த்தினாள்.

14 ஓய்வு நாளில் இேயசு அவைளக்
குணமாக்கியைதக் குறித்து ெஜப ஆலயத்தின்
தைலவர் ேகாபம் அைடந்தார். அத்தைலவர்
மக்கைள ேநாக்கி, “ேவைல ெசய்வதற்கு ஆறு
நாட்கள் உள்ளன. அந்த நாட்களில் குணம்ெபற
வாருங்கள். ஓய்வு நாளில் குணமைடய வராதீர்கள்”
என்றார்.

15 இேயசு பதிலாக, “நீங்கள் ேவஷதாரிகளான
மனிதர். ஓய்வு நாளில் கூட நீங்கள் எல்லாரும்
உங்கள் வீட்டில் ெகாட்டிலில் இருக்கும்
எருதுைவேயா அல்லது கழுைதையேயா அவிழ்த்து
நீர் பருகுவதற்கு அைழத்துச் ெசல்கிறீர்கள். 16 நான்
குணமாக்கிய இப்ெபண் நமது யூத சேகாதரி.
ஆனால் சாத்தான் அவைளப் பதிெனட்டு
ஆண்டுகளாகப் பீடித்திருந்தான். ஓய்வு நாளில்
அவளது ேநாயினின்று அவைள விடுவிப்பது
நிச்சயமாகத் தவறல்ல” என்றார். 17 இேயசு இைதக்
கூறியேபாது அவைர விமர்சித்துக்ெகாண்டிருந்த
அைனவரும் தங்கைளக் குறித்து
ெவட்கமைடந்தார்கள். இேயசு ெசய்த அற்புதமான
காரியங்கைளக் குறித்து எல்லா மக்களும்
மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள்.

கடுகு விைதயின் உவைம
(மத். 13:31-33; மாற். 4:30-32)

18 பின்பு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யம் எைதப்
ேபான்றது? அைத எதேனாடு ஒப்பிடுேவன்? 19

ேதவனுைடய இராஜ்யம் கடுகுச் ெசடியின்
விைதையப் ேபான்றது. ஒருவன் இந்த விைதைய
அவனது ேதாட்டத்தில் ஊன்றுகிறான். விைத
முைளத்து மரமாகிறது. பறைவகள் அதன்
கிைளகளில் கூடுகைளக் கட்டுகின்றன” என்றார்.

20 மீண்டும் இேயசு, “ேதவனின் இராஜ்யத்ைத
எதேனாடு ஒப்பிடுேவன்? 21 ஒரு ெபரிய பாத்திரத்தில்
அப்பத்திற்காக ைவக்கப்படிருக்கும் மூன்று மடங்கு
அளவுள்ள மாேவாடு ஒரு ெபண் கலக்கும் புளிப்பான
ெபாருளுக்கு ஒப்பானதாக இருக்கிறது. அது மாவு
முழுவைதயும் புளிக்கச் ெசய்யும்” என்றார்.

குறுகிய வாசல்
(மத். 7:13-14, 21-23)

22 ஒவ்ெவாரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் இேயசு
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர் எருசேலம்
வழியாகப் பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். 23

ஒருவன் இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர, சிலர் மட்டுேம
மீட்கப்படுவார்களா?” என்று ேகட்டான்.

24 இேயசு, “பரேலாகத்திற்கு ேநராகத் திறக்கிற
குறுகிய வாசலின் வழியாக நுைழய முயலுங்கள். பலர்
அதனுள் நுைழய முயல்வார்கள். ஆனால் அவர்களால்
நுைழய இயலாது. 25 ஒரு மனிதன் தன் வீட்டின்
கதைவ மூடிக்ெகாண்டால் நீங்கள் ெவளிேய நின்று
தட்டமுடியும். ஆனால் அவன் திறக்கமாட்டான்.

நீங்கள், ‘ஐயா, எங்களுக்காகக் கதைவத் திறக்கவும்’
என்று ேகட்க முடியும். அம்மனிதன், ‘நீங்கள்
எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று எனக்குத் ெதரியாது’
என்பான். 26 பிறகு நீங்கள் அவனிடம் ‘நாங்கள்
உங்கேளாடு உண்டு, குடித்ேதாேம. நீங்கள் எங்களது
நகரங்களில் ேபாதித்தீர்கேள’ என்று ெசால்லுவீர்கள்.
27 அப்ேபாது அவன், ‘உங்கைள நான் அறிேயன்.
எங்கிருந்து வருகிறீர்கள். என்னிடமிருந்து
ேபாய்விடுங்கள். நீங்கள் பிைழகைளச் ெசய்கிற
மனிதர்கள்’ என்பான்.

28 “நீங்கள், ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு,
மற்றும் தீர்க்கதரிசிகைளயும் ேதவனின்
இராஜ்யத்தில் காண்பீர்கள். ஆனால் நீங்கேளா
ெவளிேய விடப்படுவீர்கள். பயத்தாலும் ேகாபத்தாலும்
உரக்கச் சத்தமிடுவீர்கள். 29 கிழக்கு, ேமற்கு,
வடக்கு, ெதற்கு ஆகிய திைசகளில் இருந்து மக்கள்
வருவார்கள். ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில்
ேமைசயருேக அவர்கள் அமர்வார்கள். 30

வாழ்க்ைகயில் மிகவும் தாழ்ந்த இடத்தில் இருந்த
மக்களுக்கு ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில் மிகவும்
உயர்ந்த இடம் ெகாடுக்கப்படும். இப்ேபாது உயர்ந்த
இடத்தில் இருக்கும் மக்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தில் தாழ்ந்த இடத்தில் இருப்பார்கள்”
என்று கூறினார்.

எருசேலமில் இேயசு மரிப்பார்
(மத். 23:37-39)

31 அப்ேபாது, சில பரிேசயர்கள், “இங்கிருந்து
ெசன்று ஒளிந்துெகாள்ளும். ஏேராது மன்னன்
உம்ைமக் ெகால்ல விரும்புகிறான்” என்று
இேயசுவிடம் வந்து ெசான்னார்கள்.

32 அவர்கைள ேநாக்கி, இேயசு, “அந்த நரியிடம்
(ஏேராது) ேபாய் ‘இன்றும், நாைளயும் நான்
மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவிகைளத் துரத்தி,
குணப்படுத்துதலாகிய என் ேவைலைய முடிக்க
ேவண்டும். மறுநாள், என் ேவைல முடிந்துவிடும்’ 33

அதற்குப் பிறகு, எல்லாத் தீர்க்கதரிசிகளும்
எருசேலமில் மரிக்க ேவண்டும் என்பதால் நான் என்
வழியில் ெசல்லேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.

34 “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ
தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைல ெசய்கின்றாய். ேதவன்
உன்னிடம் அனுப்பிய அந்த மனிதர்கைளக்
கல்ெலறிந்து ெகால்கிறாய். பற்பல ேவைளகளில்
உன் மக்களுக்கு உதவ விரும்பிேனன். ஒரு ேகாழி
தன் குஞ்சுகைளச் சிறகுகளின் கீேழ ேசர்ப்பதுேபால
நான் உன் மக்கைள ஒருமித்து ேசர்க்க
விரும்பிேனன். ஆனால் நீ என்ைன
அனுமதிக்கவில்ைல. 35 இப்ேபாது உன் வீடு
ெவறுைமயானதாக விடப்பட்டிருக்கும். நீங்கள்,
‘ேதவனின் ெபயரால் வருகிறவர் ேதவனால்
ஆசீர்வதிக்கப்படடவர்’ என்று மீண்டும்
ெசால்கிறவைரக்கும், என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள்
என்பைத நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன்”
என்றார் இேயசு.

ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா?

ஓய்வு நாளில் இேயசு பரிேசயர்களின்
தைலவனாகிய ஒருவனின் வீட்டுக்கு
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அவேனாடு உணவு உண்ணச் ெசன்றார். அங்கிருந்த
ஜனங்கள் இேயசுைவக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 2 ெகாடிய ேநாய்
உள்ள ஒரு மனிதைன இேயசுவின் முன்ேன ெகாண்டு
வந்தார்கள். 3 இேயசு பரிேசயரிடமும்,
ேவதபாரகரிடமும், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது
சரியா அல்லது தவறா?” என்று ேகட்டார். 4 ஆனால்
அவர்கள் அந்தக் ேகள்விக்குப் பதில்
ெசால்லவில்ைல. எனேவ இேயசு அந்த மனிதைன
அைழத்து அவைனக் குணமாக்கினார். பின்னர்
இேயசு அந்த மனிதைன அனுப்பிவிட்டார். 5

பரிேசயரிடமும், ேவதபாரகரிடமும் இேயசு, “உங்கள்
மகேனா அல்லது ேவைல ெசய்யும் மிருகேமா ஓய்வு
நாளில் ஒரு கிணற்றில் விழுந்துவிட்டால் விைரந்து
ெவளிேய எடுப்பீர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும்” என்றார். 6 இேயசு கூறியதற்கு எதிராகப்
பரிேசயர்களும் ேவதபாரகர்களும் எைதயும் கூற
முடியவில்ைல.

சுயமுக்கியத்துவம் ேவண்டாம்
7 விருந்தினர்களில் சிலர் மதிப்புக்குரிய உயர்ந்த
இடத்தில் அமருவதற்காக
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டிருப்பைத இேயசு
கவனித்தார். எனேவ இேயசு இவ்வுவைமையச்
ெசான்னார். 8 “ஒருவன் உங்கைள ஒரு
திருமணத்திற்காக அைழக்கும்ேபாது, மிக
முக்கியமான இருக்ைகயில் அமராதீர்கள். அந்த
மனிதன் உங்கைளக் காட்டிலும் முக்கியமான மனிதர்
ஒருவைர அைழத்திருக்கக் கூடும். 9 நீங்கள்
முக்கியமான இருக்ைகயில்
அமர்ந்துெகாண்டிருக்ைகயில் உங்கள் இருவைரயும்
அைழத்த மனிதன் வந்து, ‘உங்கள் இருக்ைகைய
இவருக்குக் ெகாடுங்கள்’ என்று கூறக்கூடும். எனேவ
கைடசி இடத்ைத ேநாக்கி, நீங்கள் ெசல்லக் கூடும்.
உங்களுக்கு அது அவமானமாக இருக்கும்.

10 “எனேவ ஒருவன் உங்கைள அைழக்கும்ேபாது
முக்கியமற்ற இடத்தில் உட்காருங்கள். அப்ேபாது
உங்கைள அைழத்த மனிதன் உங்களிடம் வந்து,
‘நண்பேன, இன்னும் முக்கியமான இருக்ைகயில்
வந்து அமருங்கள்’ என்பான். அப்ேபாது மற்ற எல்லா
விருந்தினர்களும் உங்கைள மதிப்பார்கள். 11

தன்ைன முக்கியமாகக் கருதும் எந்த மனிதனும்
தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தாழ்த்திக்ெகாள்கிற
மனிதன் உயர்வாக ைவக்கப்படுவான்” என்றார்.

நீ பலன் ெபறுவாய்
12 பின்பு இேயசு தன்ைன அைழத்த பரிேசயைன
ேநாக்கி, “நீ பகலுணேவா, இரவுணேவா
அளிக்ைகயில், உன் நண்பர்கள், சேகாதரர்கள்,
உறவினர்கள், ெசல்வந்தர்களாகிய அக்கம்
பக்கத்தார் ஆகிேயாைர மட்டும் அைழக்காேத.
மற்ெறாரு முைற அவர்கள் உன்ைனத் தம்ேமாடு
உண்ணுவதற்காக அைழப்பார்கள். அப்ெபாழுது
உனக்கு உன் பலன் கிைடத்துவிடும். 13 அதற்கு
மாறாக, நீ விருந்தளிக்கும் ேபாது, ஏைழகைளயும்,
முடமானவர்கைளயும், ெநாண்டிகைளயும்,
குருடர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாள். 14 அந்த
ஏைழகள் உனக்கு மீண்டும் எதுவும் அளிக்க
முடியாததால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். அவர்களுக்கு

ஒன்றுமில்ைல. ஆனால் நல்ேலார் மரணத்திலிருந்து
எழுைகயில் உனக்கு அதற்குரிய பலன் கிைடக்கும்”
என்றார்.

ெபரிய விருந்தின் உவைம
(மத். 22:1-10)

15 இேயசுவுடன் ேமைசயருேக உட்கார்ந்திருந்த
ஒரு மனிதன் இவற்ைறக் ேகட்டான். அவன்
இேயசுவிடம், “ேதவனின் இராஜ்யத்தில் உணைவ
அருந்தும் மக்கள் மிகுந்த சந்ேதாஷமாக
இருப்பார்கள்” என்றான்.

16 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “ஒரு மனிதன் ஒரு
ெபரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான். பலைரயும்
அவ்விருந்துக்கு அைழத்தான். 17 சாப்பிடும் ேவைள
ெநருங்கியதும் அவன் ேவைலக்காரைன
விருந்தினர்களிடம் அனுப்பி, ‘வாருங்கள்! உணவு
தயாராக இருக்கிறது’ என்று ெசால்லுமாறு
அனுப்பினான். 18 ஆனால் அந்த விருந்தினர்கள்
எல்லாம் தம்மால் வர இயலாது எனச் ெசால்லி
அனுப்பினார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் ஏேதனும் ஒரு
சாக்குப்ேபாக்கு கூறினார்கள். முதலாமவன், ‘நான்
ஒரு வயைல வாங்கியுள்ேளன். அைதப் பார்க்கப்
ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து மன்னிக்கவும்’
என்றான். 19 இன்ெனாருவன், ‘ஐந்து ேஜாடி
ஏர்மாடுகள் வாங்கி இருக்கிேறன். அைவகைள
ேசாதித்துபார்க்கப் ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து
மன்னித்துெகாள்’ என்றான். 20 மூன்றாமவன்,
‘எனக்கு இப்ெபாழுதுதான் திருமணமாயிற்று. நான்
வர முடியாது’ என்றான்.

21 “எனேவ ேவைலக்காரன் திரும்பி வந்தான்.
நடந்தவற்ைற எஜமானருக்குக் கூறினான். எஜமானர்
சினந்து, தன் ேவைலக்காரனிடம், ‘விைரந்து ெசல்.
ெதருக்களிலும், ஊரின் ஒதுக்குப் புறங்களிலும்
இருக்கிற ஏைழகைளயும், அங்கவீனர்கைளயும்,
குருடைரயும், முடவர்கைளயும் அைழத்து வா’
என்றான்.

22 “பின்னர் ேவைலக்காரன் அவனிடம் வந்து,
‘எஜமானேர, நீங்கள் கூறியபடிேய நான் ெசய்ேதன்.
ஆனால் இன்னும் அதிக மக்களுக்கு இடமிருக்கிறது’
என்றான். 23 எஜமானன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி,
‘ெபரும் பாைதகள் அருேகயும் கிராமப்புறத்திற்கும்
ெசல். அங்குள்ள மக்கைள வருமாறு ெசால். எனது
வீடு முழுவதும் ஆட்களால் நிரம்பி இருக்க ேவண்டும்’
என்று வற்புறுத்தினான். 24 ேமலும் ‘நான் முதலில்
அைழத்தவர்களில் ஒருவர் கூட என்ேனாடு
விருந்துண்ணப் ேபாவதில்ைல’ என்றான்” எனக்
கூறினார்.

முதலில் திட்டமிடுங்கள்
(மத். 10:37-38)

25 இேயசுேவாடு பலர் பயணம் ெசய்துெகாண்டு
இருந்தனர். இேயசு மக்கைள ேநாக்கி, 26

“என்னிடம் வருகிற ஒருவன் அவனது தந்ைதையேயா,
தாையேயா, சேகாதரைரேயா, சேகாதரிகைளேயா,
என்ைனக் காட்டிலும் அதிகமாக ேநசித்தால்
அம்மனிதன் எனக்குச் சீஷனாக ஆக முடியாது.
ஒருவன் தன்ைன ேநசிப்பைதக் காட்டிலும்
அதிகமாக என்ைன ேநசிக்க ேவண்டும்! 27 ஒருவன்
என்ைனப் பின்பற்றும்ேபாது அவனுக்குக்
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ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் சிலுைவைய (துன்பத்ைத)
சுமக்காவிட்டால் அவன் எனக்குச் சீஷனாக
முடியாது.

28 “ஒரு ேகாட்ைடையக் கட்டும் முன்பு, முதலில்
அமர்ந்து அைதக் கட்டுவதற்கு எவ்வளவு ெசலவாகும்
என்பைதத் தீர்மானிப்பீர்கள். ேவைலைய
முடிப்பதற்குத் ேதைவயான பணம் உங்களிடம்
இருக்கிறதா என்பைதப் பார்க்க ேவண்டும். 29

அைதச் ெசய்யாவிட்டால் நீங்கள் ேவைலையத்
ெதாடங்கினாலும், அைத முடிக்க உங்களால்
முடியாது. நீங்கள் அைத முடிக்க முடியாவிட்டால்
அைதக் கவனிக்கிற எல்லா மக்களும் உங்கைளப்
பார்த்து நைகப்பார்கள். 30 அவர்கள், ‘இந்த மனிதன்
கட்ட ஆரம்பித்தான். ஆனால் முடிக்க முடியவில்ைல’
என்று ெசால்வார்கள்.

31 “ஓர் ராஜா மற்ேறார் ராஜாவுக்கு எதிராகப்
ேபாரிடச் ெசன்றால், முதலில் அமர்ந்து
திட்டமிடுவான். ராஜாவிடம் பத்தாயிரம் வீரர்கள்
மட்டுேம இருந்தால் இருபதாயிரம் வீரர்கள்
ெகாண்ட மற்ற ராஜாைவத் ேதாற்கடிக்க முடியுமா
எனப் பார்ப்பான். 32 அவனால் மற்ற ராஜாைவத்
ேதாற்கடிக்க முடியாெதன்றால், எதிரி இன்னும்
ெதாைலவான இடத்தில் இருக்கும்ெபாழுேத சில
ஆட்கைள அனுப்பி அந்த ராஜாவிடம்
சமாதானத்திற்கான ேபச்சு வார்த்ைதயில்
ஈடுபடுவான்.

33 “அைதப்ேபாலேவ முதலில் நீங்கள் திட்டமிட
ேவண்டும். என்ைனப் பின்பற்ற ேவண்டுமானால்
உங்களிடம் இருக்கும் அைனத்ைதயும்
ெகாடுத்துவிட ேவண்டும், அவ்வாறு ெசய்யவில்ைல
என்றால், நீங்கள் எனது சீஷராக இருக்க முடியாது!”

உப்பின் உதாரணம்
(மத். 5:13; மாற். 9:50)

34 “உப்பு ஒரு நல்ல ெபாருள். ஆனால் உப்பு அதன்
சுைவைய இழந்துேபானால் அதனால் பயன் எதுவும்
இல்ைல. அைதத் திரும்பவும் சுைவ உைடயதாக
மாற்ற முடியாது. 35 மண்ணிற்காகேவா,
உரமாகேவா, கூட அதைனப் பயன்படுத்த முடியாது.
மக்கள் அைத வீசிெயறிந்துவிடுவார்கள்.

“என்ைனக் ேகட்கிற மக்கேள! கவனியுங்கள்”
என்றார்.

ஆடு, ெவள்ளிக்காசு உவைம
(மத். 18:12-14)

வரி வசூலிப்ேபார் பலரும், தீேயாரும்
இேயசு கூறுவைதக் ேகட்க வந்தார்கள். 2

உடேன பரிேசயரும் ேவதபாரகரும் குைற
கூற ஆரம்பித்தவர்களாக, “பாருங்கள்! இந்த
மனிதன் (இேயசு) தீேயாைர வரேவற்று அவர்கேளாடு
அமர்ந்து உணவு உண்கிறார்” என்றனர்.

3 அப்ேபாது அவர்களுக்கு இேயசு பின்வரும்
உவைமையக் கூறினார்: 4 “உங்களில் ஒருவனுக்கு
நூறு ஆடுகள் இருக்கின்றன என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றுள் ஒன்று காணாமல்
ேபாகிறது. அப்ேபாது அவன் மற்ற ெதாண்ணூற்று
ஒன்பது ஆடுகைளயும் தனிேய விட்டுவிட்டுக்
காணாமல் ேபான ஆட்ைடத் ேதடிச்
ெசல்லமாட்டானா? அந்தக் காணாமல் ேபான

ஆட்ைடக் கண்டுபிடிக்கும்வைரக்கும் அவன் அைதத்
ேதடிக்ெகாண்ேட இருப்பான். 5 அந்த ஆட்ைட
அவன் கண்டுபிடிக்கிறேபாது மிகவும் சந்ேதாஷம்
அைடவான். அந்த மனிதன் அந்த ஆட்ைடத் தன்
ேதாள்களில் சுமந்துக்ெகாண்டு தன் வீட்ைட
அைடவான். 6 தன் நண்பர்கைளயும் அக்கம்
பக்கத்தவர்கைளயும் அைழத்து அவர்களிடம் ‘எனது
காணாமல் ேபான ஆட்ைடக் கண்டு பிடித்ேதன்.
என்ேனாடுகூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்று
கூறுவான். 7 அவ்வாேற, ஒரு பாவி மனந்திருந்தி
தனது வாழ்ைவ மாற்றிக்ெகாள்ளும்ேபாது
பரேலாகத்தில் மிகுந்த சந்ேதாஷம் உண்டாகும்
என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். தங்கள்
இதயத்ைத மாற்றத் ேதைவயில்லாத ெதாண்ணூற்று
ஒன்பது நல்ல மனிதருக்காக ஏற்படும்
சந்ேதாஷத்ைதக் காட்டிலும் அந்த ஒரு பாவிக்காக
ஏற்படும் சந்ேதாஷம் அதிகமாக இருக்கும்.

8 “ஒரு ெபண்ணிடம் பத்து ெவள்ளிக் காசுகள்
இருக்கின்றன என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அவற்றில் ஒன்ைற அவள் ெதாைலத்து விடுகிறாள்.
அவள் ஒரு விளக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்ைடச்
சுத்தம் ெசய்வாள் அல்லவா? அந்தக் காசு
கிைடக்கும் மட்டும் கவனமாகத் ேதடுவாள். 9

ெதாைலந்து ேபான அந்தக் காைசக்
கண்ெடடுக்கும்ேபாது அவள் தனது நண்பர்கைளயும்
அக்கம் பக்கத்தாைரயும் ஒன்றாக அைழத்து
அவர்கைள ேநாக்கி, ‘நான் ெதாைலத்த காைசக்
கண்ெடடுத்ததால் நீங்கள் என்ேனாடு கூட
சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்பாள். 10 அைதப்ேபாலேவ
ஒரு பாவி மனந்திருந்தி தன் வாழ்ைவ மாற்றினால்
ேதவ தூதருக்கு முன்பாக மிகுந்த மகிழ்ச்சி
உண்டாகும்” என்றார்.

காணாமற்ேபான குமாரன்
11 அப்ேபாது இேயசு, “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு
பிள்ைளகள் இருந்தனர். 12 இைளய குமாரன்
தந்ைதைய ேநாக்கி, ‘நமக்குச் ெசாந்தமான எல்லாப்
ெபாருட்களிலும் எனது பங்ைக எனக்குத் தாருங்கள்’
என்று கூறினான். எனேவ தந்ைத ெசல்வத்ைத
இரண்டு பிள்ைளகளுக்கும் பங்கிட்டுக் ெகாடுத்தான்.

13 “சில நாட்களுக்குப் பிறகு இைளய குமாரன்
தனக்குரிய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்ைட விட்டுப் ேபானான்.
ேவெறாரு தூர ேதசத்துக்கு அவன் பிரயாணம்
ெசய்தான். அங்கு அவன் பணத்ைத மூடைனப்ேபால்
வீணாகச் ெசலவழித்தான். 14 அவன் தன்னிடமிருந்த
பணம் அைனத்ைதயும் ெசலவு ெசய்தான். அதற்குப்
பின்னர், அந்நாட்டில் வறட்சி நிலவியது. மைழ
ெபய்யவில்ைல. அந்நாட்டில் எல்லாருக்கும்
ேதைவயான அளவுக்கு உணவு கிைடக்கவில்ைல.
அந்த குமாரன் பசியாலும், பணமின்ைமயாலும்
துன்பப்பட்டான். 15 எனேவ அந்த நாட்டில் வாழ்ந்த
ஒருவனிடம் அவன் ேவைலக்கு அமர்ந்தான்.
பன்றிகளுக்குத் தீவனமிடுமாறு அந்த குமாரைன
அம்மனிதன் அனுப்பினான். 16 அந்த குமாரன்
பசிமிகுதியால் பன்றிகள் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருந்த
உணைவயாகிலும் உண்ண ேவண்டுெமன
விரும்பினான். ஆனால் அவனுக்கு ஒருவரும் எந்த
உணைவயும் ெகாடுக்கவில்ைல.

லூக்கா 15:16
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17 “இைளஞன் தன் மூடத்தனத்ைத உணர்ந்தான்.
அவன், ‘என் தந்ைதயின் எல்லா
ேவைலக்காரர்களுக்கும் மிகுதியான உணவு
கிைடக்கும். நாேனா உணவின்றி இங்கு இறக்கும்
நிைலயில் இருக்கிேறன். 18 நான் இங்கிருந்து என்
தந்ைதயிடம் ேபாய்: தந்ைதேய, நான் ேதவனுக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதன். உங்களிடமும் தவறு
ெசய்ேதன். 19 உங்கள் குமாரன் என்று
அைழக்கப்படும் அளவுக்கு நான் தகுதியுள்ளவன்
அல்லன். நான் உங்கள் ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவனாக வாழ அனுமதியுங்கள் என்று
ெசால்லுேவன்’ என்று எண்ணினான். 20 எனேவ
அந்த குமாரன் அங்கிருந்து தன் தந்ைதயிடம்
ெசன்றான்.

குமாரன் திரும்பிவருதல்

“அந்த குமாரன் ெதாைலவில் வரும்ேபாேத
அவனது தந்ைத பார்த்துவிட்டார். அந்த குமாரனின்
நிைலையக் கண்டு தந்ைத வருந்தினார். எனேவ
தந்ைத மகனிடம் ஓடினார். குமாரைன அரவைணத்து
முத்தமிட்டார். 21 குமாரன், ‘தந்ைதேய, நான்
ேதவனுக்கு எதிராகப் பாவம் ெசய்ேதன்.
உங்களுக்கும் தவறு இைழத்ேதன். உங்கள் குமாரன்
என்று அைழக்கப்படுவதற்ேகற்ற தகுதி எனக்குக்
கிைடயாது’ என்றான்.

22 “ஆனால் தந்ைத ேவைலக்காரைர ேநாக்கி,
‘விைரந்து ெசல்லுங்கள். விைலயுயர்ந்த
ஆைடகைளக் ெகாண்டுவந்து அவனுக்கு
உடுத்துங்கள். அவன் விரலுக்கு ேமாதிரம்
அணிவித்துக் காலுக்கு நல்ல பாதரட்ைசகைள
அணியச் ெசய்யுங்கள். 23 நம் ெகாழுத்த கன்ைற
ெகாண்டுவாருங்கள். அைதச் சைமத்து
திருப்தியாகச் சாப்பிடுேவாம். ஒரு விருந்து
ைவப்ேபாம். 24 என்னுைடய இந்த குமாரன் இறந்து
ேபாயிருந்தான். மீண்டும் உயிேராடு வந்துள்ளான்.
அவன் காணாமல் ேபாயிருந்தான், இப்ேபாது
மீண்டும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டான்’ என்று கூறினார்.
எனேவ விருந்து ஏற்பாடு ெசய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.

மூத்த குமாரன் வருதல்
25 “மூத்த குமாரன் வயலில் இருந்தான். அவன்
வீட்டுக்கு அருகாைமயில் திரும்பி வந்து
ெகாண்டிருந்தான். இைச, ஆடல் ஆகியவற்றின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டான். 26 எனேவ மூத்த குமாரன்
ேவைலக்காரச் சிறுவர்களில் ஒருவைன அைழத்து,
‘இைவெயல்லாம் எதற்காக நைடெபறுகின்றன?’
என்று ேகட்டான். 27 ேவைலக்காரன், ‘உங்கள்
சேகாதரன் திரும்பி வந்துள்ளார். உங்கள் தந்ைத
ெகாழுத்த கன்ைற உண்பதற்காகக் ெகான்றுள்ளார்.
உங்கள் சேகாதரன் பாதுகாப்பாகவும் நல்ல
முைறயிலும் மீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்பி இருப்பதால்
உங்கள் தந்ைத மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்’
என்றான்.

28 “மூத்த குமாரன் ேகாபமுற்று விருந்துக்குச்
ெசல்லவில்ைல. எனேவ தந்ைத ெவளிேய வந்து
அவனிடம் வற்புறுத்தினார். உள்ேள வருமாறு
அைழத்தார். 29 குமாரன் தந்ைதைய ேநாக்கி, ‘நான்
உங்களுக்கு ஓர் அடிைமையப் ேபால் பல ஆண்டுகள்
உைழத்ேதன்! உங்கள் கட்டைளக்கு எப்ேபாதும்

கீழ்ப்படிந்து நடந்ேதன். ஆனால் ஒரு
ெவள்ளாட்ைடயாகிலும் நீங்கள் எனக்காகக்
ெகான்றதில்ைல. எனக்கும் என் நண்பர்களுக்கும்
நீங்கள் விருந்தளித்ததில்ைல. 30 ஆனால் உங்கள்
இன்ெனாரு குமாரன் பணத்ைத எல்லாம்
ேவசிகளிடம் ெசலவழித்தான். பின்னர் வீடு
திரும்பியதும் அவனுக்காகக் ெகாழுத்த கன்றுக்
குட்டிைய ெகான்றீர்கள்’ என்றான்.

31 “ஆனால் தந்ைத அவைன ேநாக்கி, ‘மகேன! நீ
எப்ேபாதும் என்ேனாடு இருக்கிறாய். எனக்குரியைவ
அைனத்தும் உனக்கு உரியைவ. 32 நாம்
சந்ேதாஷமாக விருந்துண்ண ேவண்டும். ஏெனனில்
உன் சேகாதரன் இறந்து ேபாயிருந்தான், இப்ேபாது
உயிேராடு வந்துள்ளான். காணாமல் ேபாயிருந்தான்,
ஆனால் இப்ேபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்’ என்றார்”
என்று கூறினார்.

உண்ைமயான ெசல்வம்

இேயசு அவரது சீஷைர ேநாக்கி, “ஒரு
காலத்தில் ஒரு ெசல்வந்தன் வாழ்ந்து
வந்தான். வியாபாரத்ைதக்

கவனிக்கும்ெபாருட்டு அவனிடம் ஓர் அதிகாரி
இருந்தான். அந்த அதிகாரி ஏமாற்றுவதாக
அச்ெசல்வந்தனுக்குப் புகார்கள் வந்தன. 2 எனேவ
அந்த அதிகாரிைய அைழத்து அவைன ேநாக்கி,
‘உன்ைனக் குறித்துத் தவறான ெசய்திகைளக்
ேகள்விப்பட்ேடன். எனது பணத்ைத எவ்வாறு
பயன்படுத்தினாய் என்பதற்கான அறிக்ைகையக்
ெகாடு. இப்ேபாது நீ எனக்கு அதிகாரியாக இருக்க
முடியாது’ என்றான்.

3 “பின்னர் அந்த அதிகாரி தனக்குள்ேளேய, ‘நான்
என்ன ெசய்ேவன். என் எஜமானர் என்ைன
ேவைலயில் இருந்து அகற்றிவிட்டார். குழிகைளத்
ேதாண்டுமளவு வலிைம என்னிடம் இல்ைல. பிச்ைச
எடுக்க ெவட்கப்படுகிேறன். 4 நான் என்ன
ெசய்யேவண்டுெமன எனக்குத் ெதரியும். நான்
ேவைலைய இழக்கும்ேபாது பிற மக்கள் தம்
வீட்டுக்குள் என்ைன வரேவற்கும்படியான ஒரு
ெசயைல நான் ெசய்ய ேவண்டும்’ என்று
நிைனத்தான்.

5 “எனேவ, அந்த அதிகாரி எஜமானனுக்குக் கடன்
தர ேவண்டியவர்கைள அைழத்தான். முதலாமவைன
ேநாக்கி, ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ
ெகாடுக்கேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். 6

அவன், ‘நான் நூறு குடம் ஒலிவ எண்ைணய்
கடன்பட்டிருக்கிேறன்’ என்றான். அதிகாரி
அவனிடம், ‘இேதா உன் பற்றுச் சீட்டு. சீக்கிரம் நீ
உட்கார்ந்து உன் பற்ைறக் குைறத்து ஐம்பது குடம்
என்று எழுது’ என்றான்.

7 “பின் அதிகாரி மற்ெறாருவைன ேநாக்கி, ‘எனது
எஜமானனுக்கு நீ திருப்பேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’
என்றான். அவன், ‘நான் நூறு மரக்கால் ேகாதுைம
கடன்பட்டிருக்கிேறன்’ என்று பதில் ெசான்னான்.
உடேன அதிகாரி அவனிடம், ‘இேதா உனது பற்றுச்
சீட்டு. இைதக் குைறத்து எண்பது மரக்கால் என்று
எழுது’ என்றான்.

8 “பின்னர் எஜமானன் நம்பிக்ைகக்குத் தகுதியற்ற
அந்த அதிகாரிைய அவன் திறைமயாகச் ெசய்ததாகப்
பாராட்டினான். ஆம், உலகத்திற்குரிய மனிதர்
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தங்கள் காலத்து மக்கேளாடு வியாபாரத்தில்,
ஆவிக்குரிய மனிதர்கைளக் காட்டிலும்
திறைமயானவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள்.

9 “நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், ேதவனிடம்
நட்ைபக் காப்பாற்றும்ெபாருட்டு இந்த உலகத்தில்
உனக்குரிய ெபாருட்கைள எல்லாம் பயன்படுத்து.
அந்தப் ெபாருட்கள் எல்லாம் அழிந்த பின்னர் என்றும்
நிைலத்திருக்கிற வீட்டில் நீ வரேவற்கப்படுவாய். 10

சிறிய காரியங்களில் நம்பிக்ைகக்கு உகந்த மனிதன்
ெபரிய காரியங்களிலும் நம்பிக்ைகக்கு
ஏற்றவனாயிருப்பான். சிறிய காரியங்களில்
நம்பிக்ைகக்குத் தகாதவனாக இருப்பவன் ெபரிய
காரியங்களிலும் அவ்வாேற இருப்பான். 11 உலகச்
ெசல்வங்களிலும் நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்ளாக
இருக்கும்ேபாது உண்ைமயான (பரேலாக)
ெசல்வத்திலும் நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்களாகேவ
இருப்பீர்கள். 12 யாராவது ஒருவருக்குரிய
ெபாருட்களில் உங்கைள நம்பமுடியாவிட்டால்
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக எந்தப் ெபாருளும்
ெகாடுக்கப்படமாட்டாது.

13 “ஒேர ேநரத்தில் இரு எஜமானர்களுக்குப்
பணிபுரிய எந்த ேவைலக்காரனாலும் முடியாது. அந்த
ேவைலக்காரன் ஒரு எஜமானைன ெவறுத்து, மற்ற
எஜமானைன ேநசிப்பான். அல்லது அவன்
ஒருவனுக்கு நம்பிக்ைகக்குரியவனாக
நடந்துெகாண்டு மற்றவனிடம் ேவறு முைறயில்
நடந்து ெகாள்வான். ேதவனுக்கும், பணத்துக்கும்
ஒருங்ேக ேசைவ ெசய்ய உங்களால் இயலாது”
என்றார்.

ேதவ வாக்கியங்கள் மாறாதைவ
(மத். 11:12-13)

14 பரிேசயர்கள் இச்ெசய்திகைள எல்லாம்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும்
பணத்ைத ேநசித்ததால் இேயசுைவ
விமர்சித்தார்கள். 15 இேயசு பரிேசயர்கைள
ேநாக்கி, “மக்களின் முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக
நடந்துெகாள்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயத்தில்
உண்ைமயாகேவ என்ன இருக்கிறெதன ேதவன்
அறிவார். மனிதர் முக்கியமாகக் கருதும் காரியங்கள்
ேதவனின் ெவறுப்புக்கு உரியைவ ஆகின்றன.

16 “ேமாேசயின் சட்டத்திற்கிணங்கவும்,
தீர்க்கதரிசிகளின் வாக்கியங்களுக்ேகற்பவும் மக்கள்
வாழ்வைத ேதவன் விரும்பினார். ஆனால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த ேயாவான் ஸ்நானகன்
காலம் ெதாடங்கி, ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய
நற்ெசய்தி ெசால்லப்பட்டு வருகிறது. ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தில் ெசல்வதற்குப் பலர் மிகவும் முயன்று
வருகிறார்கள். 17 ேவதவாக்கியங்களில்
காணப்படுகிற ஒரு எழுத்தின் ஒரு சிறிய பகுதிையக்
கூட மாற்ற முடியாது. அைதக் காட்டிலும் வானமும்
பூமியும் அழிந்துேபாவேத எளிதாக இருக்கும்.”

விவாகரத்தும் மறுமணமும்
18 “ஒருவன் தனது மைனவிைய விவாகரத்து
ெசய்து, இன்ெனாரு ெபண்ைண
மணந்துெகாண்டால் அவன் விபசாரம் என்னும்
பாவத்ைதச் ெசய்தவன் ஆவான். விவாகரத்துக்கு
உட்பட்ட ஒரு ெபண்ைண மணந்து ெகாள்பவனும்

தீய விபசாரம் என்னும் குற்றத்திற்கு உட்பட்டவன்
ஆவான்” என்றார்.

ெசல்வந்தனும் லாசருவும்
19 “விைலயுயர்ந்த ஆைடகைள எப்ேபாதும்
அணிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு ெசல்வந்தன்
இருந்தான். ஒவ்ெவாரு நாளும் விருந்துண்டு
களிக்கும் அளவுக்கு மிகுந்த ெசல்வந்தனாக
இருந்தான். 20 லாசரு என்று அைழக்கப்பட்ட
மிகவும் ஏைழயான மனிதனும் இருந்தான்.
லாசருவின் சரீரம் முழுவதும் புண்ணாக இருந்தது.
ெசல்வந்தனின் வீட்டு வாசலருேக லாசரு அடிக்கடி
படுத்துக்கிடப்பான். 21 ெசல்வந்தனின் ேமைசயில்
மீதியாக விடப்பட்ட உணவுத் துணுக்குகைள
உண்பதற்கு அவன் விரும்பினான். நாய்கள் வந்து
அவனது புண்கைள நக்கின.

22 “பின்னர் லாசரு இறந்தான். ேதவதூதர்கள்
லாசருைவ எடுத்துச்ெசன்று ஆபிரகாமின் மடியில்
ைவத்தனர். ெசல்வந்தனும் இறந்து அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். 23 அவன் பாதாளத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டு மிகுந்த ேவதைனைய அனுபவித்தான்.
ெதாைலவிேலேய ஆபிரகாம் தன் மடியில் லாசருைவ
ஏந்திக்ெகாண்டிருப்பைதச் ெசல்வந்தன் பார்த்தான்.
24 அவன், ‘தந்ைத ஆபிரகாேம! என்னிடம் இரக்கம்
காட்டுங்கள். அவனது விரைலத் தண்ணீரில்
நைனத்து எனது நாைவக் குளிர்விக்குமாறு
லாசருைவ என்னிடம் அனுப்புங்கள். இந்த
ெநருப்பில் நான் துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன்’
என்று சத்தமிட்டுக் கூறினான்.

25 “ஆனால் ஆபிரகாம், ‘எனது மகேன! நீ உலகில்
வாழ்ந்தைத நிைனவுகூர்ந்துெகாள். வாழ்வின் நல்ல
ெபாருட்கள் அைனத்தும் உனக்கிருந்தன.
லாசருவிற்கு எல்லாத் தீைமகளும் ேநர்ந்தன.
இப்ேபாது அவனுக்கு இங்கு ஆறுதல் கிைடக்கிறது.
நீேயா துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறாய். 26 ேமலும்
உனக்கும், எங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு ெபரிய பிளவு
உள்ளது. உனக்கு உதவுவதற்காக யாரும்
இங்கிருந்து அங்கு கடந்து வரமுடியாது’ என்றான்.

27 “ெசல்வந்தன், ‘அப்படியானால் தயவுெசய்து
பூமியில் இருக்கும் என் தந்ைதயின் வீட்டுக்கு
லாசருைவ அனுப்புங்கள். 28 எனக்கு ஐந்து
சேகாதரர்கள் இருக்கிறார்கள். ெகாடுைம மிகுந்த
இந்த இடத்துக்கு அவர்கள் வராதபடிக்கு லாசரு
எனது சேகாதரர்கைள எச்சரிக்கட்டும்’ என்றான்.

29 “ஆனால் ஆபிரகாம், ‘அவர்கள் படிப்பதற்கு
ேமாேசயின் சட்டங்களும் தீர்க்கதரிசிகளின்
நூல்களும் உள்ளன. அவர்கள் அவற்றிலிருந்து
கற்றுக்ெகாள்ளட்டும்’ என்றான்.

30 “ஆனால் ெசல்வந்தன், ‘இல்ைல, தந்ைத
ஆபிரகாேம! இறந்ேதாரிலிருந்து ஒருவன் ெசன்று
கூறினால், அவர்கள் நம்பிக்ைக ெகாண்டு தம்
மனைதயும் வாழ்ைவயும் மாற்றிக்ெகாள்வார்கள்’
என்றான்.

31 “ஆனால் ஆபிரகாம் அவைன ேநாக்கி,
‘இல்ைல! உனது சேகாதரர்கள் ேமாேசக்கும்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ெசவி சாய்க்கவில்ைல
என்றால், இறந்ேதாரில் இருந்து வருகின்ற ஒருவன்
கூறுவைதயும் ேகட்கமாட்டார்கள்’ என்றான்” என
இேயசு கூறினார்.

லூக்கா 16:31
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பாவமும் மன்னிப்பும்
(மத். 18:6-7, 21-22; மாற். 9:42)

இேயசு தன் சீஷர்கைள ேநாக்கி, “மக்கள்
பாவம் ெசய்யும்படியான காரியங்கள்
நிச்சயமாக நடக்கும். ஆனால் இது

நடக்கும்படியாகச் ெசய்கிறவனுக்குத் தீைம
விைளயும் 2 பலவீனமான மனிதர்கள் பாவம்
ெசய்யும்படியாகச் ெசய்கிற ஒருவனுக்குத் தீைம
விைளயும். அவன் கழுத்தில் அைரக்கிற கல்ைலக்
கட்டி அவைனக் கடலில் அமிழ்த்துவது அவனுக்கு
நல்லதாக இருக்கும். 3 எனேவ எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்!”

“உங்கள் சேகாதரன் பாவம் ெசய்தால் அவைனக்
கண்டியுங்கள். ஆனால் அவன் வருந்திப் பாவம்
ெசய்வைத விட்டுவிட்டால், அவைன மன்னியுங்கள். 4

ஒேர நாளில் உங்கள் சேகாதரன் ஏழுமுைற
உங்களிடம் தவறு ெசய்தும் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
உங்களிடம் மன்னிப்பு ேவண்டினான் என்றால்,
நீங்கள் அவைன மன்னிக்க ேவண்டும்” என்றார்.

விசுவாசத்தின் ேமன்ைம
5 சீஷர்கள் இேயசுைவ ேநாக்கி, “இன்னும் மிகுந்த
விசுவாசத்ைத எங்களுக்கு வழங்குங்கள்”
என்றார்கள்.

6 கர்த்தர், “உங்கள் விசுவாசம் ஒரு கடுகளவு
ெபரியதாக இருந்தால் இந்த முசுக்கட்ைட
மரத்ைதப் பார்த்து, ‘நீ தானாகேவ ெபயர்ந்து கடலில்
விழு’ என்று கூறினால் அந்த மரமானது உங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியும்.

நல்ல ஊழியர்கள்
7 “வயலில் ேவைல ெசய்கிற ஊழியன் ஒருவன்
உங்களில் ஒருவனுக்கு இருக்கிறான் என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவன் நிலத்ைத உழுது
ெகாண்ேடா, ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்ேடா
இருக்கிறான். அவன் வயலிலிருந்து வீட்டுக்கு
வந்ததும் அவனிடம் நீங்கள் என்ன ெசால்வீர்கள்?
வந்து சாப்பிட உட்கார் என்பீர்களா? 8 இல்ைல.
நீங்கள் அந்த ஊழியனிடம், ‘நான் உண்பதற்கு
ஏேதனும் தயார் ெசய். நான் சாப்பிட்டு
முடிக்கும்வைர பரிமாறுவதற்கான ஆைடகைள
அணிந்துெகாள். பிறகு நீ சாப்பிடவும், பருகவும்
ெசய்யலாம்’ என்பீர்கள். 9 தன் ேவைலையச்
ெசய்வதற்காக அவனுக்கு விேசஷமாக நன்றி
ெசலுத்த ேவண்டியது இல்ைல. அவனது எஜமானன்
ெசால்வைத மட்டும் அவன்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான். 10 அதுேவ
உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள் ெசய்யும்படியாக
கூறப்பட்ட காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது
நீங்கள், ‘எந்த விேசஷ நன்றியறிதலுக்கும் நாங்கள்
தகுதியுைடயவர்கள் அல்ல. நாங்கள் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலையேய ெசய்து முடித்ேதாம்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்” என்றார்.

நன்றியுடனிருங்கள்

11 இேயசு எருசேலமுக்குப் பிரயாணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். கலிேலயாைவக் கடந்து

அவர் சமாரியாவுக்குப் ேபானார். 12 அவர் ஒரு
சிற்றூருக்கு வந்தார். பத்து மனிதர்கள் அவைர அங்கு
சந்தித்தார்கள். அவர்கள் ெதாழு ேநாயால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர் அருேக
வரவில்ைல. 13 ஆனால் அம்மனிதர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்கி, உரக்கக் கூவி, “இேயசுேவ! குருேவ!
தயவுெசய்து எங்களுக்கு உதவி ெசய்யுங்கள்”
என்றார்கள்.

14 அம்மனிதர்கைளப் பார்த்தேபாது இேயசு,
“ேபாய் ஆசாரியர் முன்பு உங்கைள நீங்கேள
காட்டுங்கள்” என்றார்.
அந்தப் பத்து மனிதர்களும் ஆசாரியரிடம்
ேபாய்ெகாண்டிருக்ைகயில் அவர்கள்
குணமைடந்தார்கள். 15 அவர்களில் ஒருவன் தான்
சுகம் ெபற்றைதக் கண்டேபாது இேயசுவிடம்
திரும்பிச் ெசன்றான். அவன் உரத்த குரலில்
ேதவனுக்கு நன்றிையத் ெதரிவித்தான். 16 அவன்
இேயசுவின் பாதங்களில் விழுந்தான். அந்த மனிதன்
இேயசுவுக்கு நன்றி கூறினான். (இந்த மனிதன் ஒரு
சமாரியன். யூதன் அல்லன்) 17 இேயசு, “பத்து
மனிதர்கள் நலமைடந்தனர். மற்ற ஒன்பது ேபர்
எங்ேக? 18 ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்லுவதற்குத்
திரும்பி வந்தவன் இந்த சமாரியன் மட்டும் தானா?”
என்று ேகட்டார். 19 பின்பு இேயசு அவைன ேநாக்கி,
“எழுந்திரு, நீ ேபாகலாம். நீ விசுவாசித்ததால் குணம்
ெபற்றாய்” என்றார்.

உங்களுக்குள் ேதவராஜ்யம்
(மத். 24:23-28, 37-41)

20 பரிேசயர்களில் சிலர் இேயசுைவ ேநாக்கி,
“ேதவனின் இராஜ்யம் எப்ேபாது வரும்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
இேயசு பதிலாக, “ேதவனுைடய இராஜ்யம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது, ஆனால் நீங்கள்
கண்களால் பார்க்கும்படியான வைகயில் அல்ல. 21

‘பாருங்கள், ேதவனுைடய இராஜ்யம் இங்ேக
இருக்கிறது’ அல்லது ‘அங்ேக இருக்கிறது’ என்று
மக்கள் ெசால்லமாட்டார்கள். இல்ைல,
ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களுக்குள்ேளேய
இருக்கிறது” என்றார்.

22 பின்பு இேயசு அவரது சீஷர்கைள ேநாக்கி,
“மனித குமாரனின் நாட்களில் ஒன்ைற நீங்கள் காண
விரும்பும் காலம் வரும். ஆனால் உங்களால் அைதப்
பார்க்க இயலாது. 23 மக்கள் உங்களிடம்,
‘பாருங்கள், அது அங்ேக இருக்கிறது’ அல்லது
‘பாருங்கள், இங்ேக அது இருக்கிறது’ என்பார்கள்.
நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் நிைலத்திருங்கள்.
எங்ேகயும் ேதடாதீர்கள்” என்றார். 24 “மனித
குமாரன் திரும்ப வருவார், என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். அவர் வரும் நாளில் வானில் ஒரு
முைனயில் இருந்து மறுமுைனக்கு ஒளிவிடும்
மின்னைலப்ேபால அவர் ஒளிவீசுவார். 25 ஆனால்
முதலில் மனித குமாரன் பல துன்பங்கைளத் தாங்கி
இந்தக் காலத்து மக்களால் தள்ளப்பட
ேவண்டியதாயிருக்கிறது.

26 “ேநாவா வாழ்ந்த காலத்ைதப்ேபாலேவ மீண்டும்
மனித குமாரன் வரும் ெபாழுதும் நடக்கும். 27

ேநாவாவின் காலத்தில் ேநாவா படகில் நுைழந்த
தினத்தில் கூட மக்கள் உண்டு, பருகி, மணம் ெசய்து
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வாழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது ெவள்ளப் ெபருக்கு
ஏற்பட்டு எல்லா மக்கைளயும் ெகான்றது.

28 “ேதவன், ேலாத்தின் காலத்தில் ேசாேதாைம
அழித்தைதப் ேபாலேவ அதுவும் இருக்கும். அந்த
மக்கள் உண்டு பருகி, வாங்கி, விற்று, நட்டு,
தங்களுக்காக வீடுகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு
இருந்தார்கள். 29 ேலாத்து தனது ஊைர
விட்டுப்ேபான நாளில் கூட மக்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு இருந்தார்கள்.
வானத்தில் இருந்து அக்கினி வந்து அவர்கள்
எல்லாைரயும் ெகான்றது. 30 மனித குமாரன் மீண்டும்
வரும்ேபாதும் இேத விதமாக நடக்கும்.

31 “அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் கூைரயின் மீது
இருந்தால், அவன் உள்ேளேபாய் தனது
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு அவனுக்கு
ேநரம் இருக்காது. ஒரு மனிதன் வயலில் இருந்தால்,
அவன் வீட்டுக்குத் திரும்பிச் ெசல்ல முடியாது. 32

ேலாத்தின் மைனவிக்கு என்ன ேநரிட்டது என்பைத
நிைனவுகூருங்கள்!

33 “தன் உயிைரக் காப்பற்றிக்ெகாள்ள முயலும்
ஒருவன் அைத இழந்து ேபாவான். ஆனால் உயிைரக்
ெகாடுக்கிறவேனா அைத மீட்டுக்ெகாள்வான். 34

இரவில் ஒேர அைறயில் இரண்டுேபர்
உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கக் கூடும். ஒருவன்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவான். மற்றவன்
விட்டுவிடப்படுவான். 35 இரு ெபண்கள் ஒருமித்து
தானியங்கைள அைரத்துக்ெகாண்டிருக்கக் கூடும்.
ஒருத்தி எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவாள். மற்ெறாருத்தி
விட்டு விடப்படுவாள்” என்றார். 36

37 சீஷர்கள் இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர, இது
எங்ேக நடக்கும்?” என்று ேகட்டார்கள். பதிலாக
இேயசு, “வட்டமிடுகிற கழுகுகைளப் பார்ப்பதின்
மூலம் இறந்த சடலத்ைத மக்கள் எப்ேபாதும்
கண்டுபிடிக்க முடியும்” என்றார்.

பலன் தரும் ேதவன்

சீஷர்கள் எப்ேபாதும் பிரார்த்தைன
ெசய்யவும், நம்பிக்ைக இழக்காதிருக்கவும்
இேயசு அவர்களுக்குக் கற்பித்தார்.

அவர்களுக்கு கற்றுத்தரும்ெபாருட்டு இேயசு
பின்வரும் உவைமையப் பயன்படுத்தினார்: 2 “ஓர்
ஊரில் ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான். அவன்
ேதவைனக் குறித்துக் கவைலப்படவில்ைல. மக்கள்
தன்ைனப்பற்றி என்ன நிைனக்கிறார்கள் என்பைதக்
குறித்தும் அவன் அக்கைறயற்றவனாக இருந்தான். 3

அேத ஊரில் ஒரு ெபண் இருந்தாள். அவள் கணவன்
இறந்து ேபானான். அந்தப் ெபண் பல முைற
நியாயாதிபதியிடம் வந்து, ‘எனக்குத் தீைம ெசய்கிற
ஒரு மனிதன் உள்ளான். எனக்கு நீதி வழங்குங்கள்’
என்றாள். 4 அப்ெபண்ணுக்கு உதவுவதற்கு
நியாயாதிபதி விரும்பவில்ைல. பல நாள்களுக்குப்
பிறகு நியாயாதிபதி தனக்குள், ‘நான் ேதவைனப்பற்றி
அக்கைறெகாள்வதில்ைல. மக்கள் எண்ணுவைதக்
குறித்தும் நான் அக்கைறயில்லாதவனாக
இருக்கிேறன். 5 ஆனால் இப்ெபண் எனக்குத்
ெதாந்தரவு தருகிறாள். அவள் ேகட்பைத நான்
ெசய்துவிட்டால் எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுப்பைத
நிறுத்திவிடுவாள். அவள் விரும்புவைத நான்
ெசய்யாவிட்டால் நான் சலிப்புறும் வைரக்கும்

என்ைனத் ெதாந்தரவு ெசய்வாள்’ என்று
எண்ணினான்.

6 “தீய நியாயாதிபதி கூறியைதக் கவனமுடன்
ேகளுங்கள். 7 ேதவனுைடய மனிதர்கள் இரவும்
பகலும் அவைர ேவண்டுகிறார்கள். தம் மக்களுக்கு
ேதவன் நியாயமானவற்ைற வழங்குவார். தம்
மக்களுக்குப் பதில் கூறுவதில் அவர் தயங்கமாட்டார்.
8 நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். ேதவன் அவரது
மக்களுக்கு ேவகமாக உதவி ெசய்வார். ஆனால்
மனிதகுமாரன் மீண்டும் வரும்ேபாது பூமியில் அவைர
நம்புகின்ற மக்கைளக் காண்பாரா?” என்று கர்த்தர்
ேகட்டார்.

ேதவனுக்கு ஏற்றவன் யார்?
9 தங்கைள மிக நல்லவர்களாக
எண்ணிக்ெகாண்ட சில மனிதர்கள் இருந்தார்கள்.
பிறைரக் காட்டிலும் அவர்கள் மிக நல்லவர்கள்
என்பைதப்ேபான்று அவர்கள் நடித்துக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குப் ேபாதிப்பதற்கு
இேயசு இந்த உவைமையப் பயன்படுத்தினார். 10

“ஒரு பரிேசயனும் வரி வசூலிப்பவனும் வாழ்ந்து
வந்தனர். ஒருநாள் இருவரும் ேதவாலயத்திற்குப்
பிரார்த்தைன ெசய்யச் ெசன்றார்கள். 11 வரி
வசூலிப்பவனுக்குச் சற்று ெதாைலவில் பரிேசயன்
தனிைமயாக நின்று ெகாண்டான். அவன், ‘ேதவேன,
நான் மற்ற மக்கைளப் ேபான்று தீயவனாக
இல்லாதிருப்பதால் உங்களுக்கு நன்றி
ெசால்கிேறன். திருடுகிற, ஏமாற்றுகிற, தீய
ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடுகிற மக்கைளப் ேபான்றவன்
அல்லன் நான். இந்த வரி வசூலிப்பவைனக்
காட்டிலும் நான் நல்லவனாக இருப்பதால்
உங்களுக்கு நன்றி ெசால்கிேறன். 12 நான்
நல்லவன். வாரத்தில் இரண்டு நாள் உபவாசம்
இருக்கிேறன். நான் சம்பாதிப்பதில் பத்தில் ஒரு
பங்கு ேதவாலயத்திற்குக் ெகாடுத்துவிடுகிேறன்’
என்றான்.

13 “வரி வசூலிப்பவனும் தனிைமயாகப் ேபாய்
நின்றான். அவன் பிரார்த்திக்கும்ேபாது வானத்ைதக்
கூட ஏெறடுத்துப் பார்க்கவில்ைல. அவன், ‘ேதவேன,
என்ேமல் இரக்கமாக இருங்கள். நான் ஒரு பாவி’
என்று மார்பில் அடித்துக் ெகாண்டு கதறினான். 14

நான் உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன், இந்த மனிதன்
பிரார்த்தைன முடிந்து வீட்டுக்குச் ெசல்ைகயில்,
ேதவனுக்கு உகந்தவனாகச் ெசன்றான். ஆனால்
பிறைரக் காட்டிலும் நல்லவனாக
நிைனத்துக்ெகாண்ட பரிேசயேனா ேதவனுக்கு
உகந்தவனாக இருக்கவில்ைல. தன்ைன
உயர்ந்தவனாகக் கருதிக்ெகாள்கிற எவனும்
தாழ்த்தப்படுவான். ஆனால் தன்ைனத்
தாழ்த்திக்ெகாள்கிற எவனும் உயர்த்தப்படுவான்.”

குழந்ைதகளும்-இேயசுவும்
(மத். 19:13-15; மாற். 10:13-16)

15 இேயசு ெதாடுமாறு சிலர் தங்கள் சிறு
குழந்ைதகைள இேயசுவின் அருகில் ெகாண்டு
வந்தார்கள். ஆனால் சீஷர்கள் இைதப் பார்த்ததும்
மக்கைள அதட்டித் தடுத்தார்கள். 16 ஆனால்
இேயசு அந்தச் சிறு குழந்ைதகைளத் தம்மிடம்
அைழத்து, அதன் பின் சீஷர்கைள ேநாக்கி, “சிறு
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குழந்ைதகள் என்னிடம் வரட்டும். அவர்கைளத்
தடுக்காதீர்கள். ஏெனனில் இச்சிறு குழந்ைதகைளப்
ேபான்ற மக்களுக்ேக ேதவனின் இராஜ்யம்
ெசாந்தமாக இருக்கிறது. 17 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். சிறு குழந்ைத
எல்லாவற்ைறயும் ஏற்றுக்ெகாள்வைதப்ேபால்
நீங்களும் ேதவனின் இராஜ்யத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். அல்லது நீங்கள்
ஒருேபாதும் அதற்குள் ெசல்ல முடியாது” என்றார்.

ெசல்வந்தனும் இேயசுவும்
(மத். 19:16-30; மாற். 10:17-31)

18 ஒரு யூத அதிகாரி இேயசுவிடம், “நல்ல
ேபாதகேர! நித்திய வாழ்ைவப் ெபற நான் என்ன
ெசய்யேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

19 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “நீ ஏன் என்ைன
நல்லவெனன்று அைழக்கிறாய்? ேதவன் மட்டுேம
நல்லவர். 20 ஆனால் நான் உன் ேகள்விக்குப் பதில்
ெசால்ேவன். உனக்கு ேதவனுைடய பிரமாணங்கள்
ெதரியும். ‘நீ தீய ஒழுக்கமாகிய பாவத்ைதச்
ெசய்யக்கூடாது. நீ ஒருவைரயும் ெகாைல
ெசய்யக்கூடாது. நீ எந்தப் ெபாருைளயும் திருடக்
கூடாது. பிறைரக் குறித்துப் ெபாய் ெசால்லக்
கூடாது. உனது தாையயும் தந்ைதையயும் மதிக்க
ேவண்டும்’” என்றார்.

21 ஆனால் அந்த அதிகாரி, “சிறுவனாக
இருந்தேபாேத இக்கட்டைளகள் எல்லாவற்றிற்கும்
கீழ்ப்படிந்து நடந்து வருகிேறன்” என்றான்.

22 இைதக் ேகட்டதும் இேயசு அதிகாரிைய
ேநாக்கி, “நீ ெசய்ய ேவண்டிய இன்ெனாரு காரியமும்
இருக்கிறது. உன் ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்
விற்று அந்தப் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடு.
பரேலாகத்தில் உனக்கு பலன் கிைடக்கும். பின்பு
என்ைனப் பின்பற்றி வா” என்றார். 23 ஆனால்
அம்மனிதன் இைதக் ேகட்டேபாது மிகவும்
வருத்தமைடந்தான். அவன் ெபரிய பணக்காரன்,
எல்லாப் பணத்ைதயும் தாேன ைவத்துக்ெகாள்ள
விரும்பினான்.

24 அவன் வருத்தமைடந்தைத இேயசு
கண்டேபாது அவர், “ெசல்வந்தர் ேதவனின்
இராஜ்யத்தில் நுைழவது மிகவும் கடினமானது! 25

ஒட்டகம் ஊசியின் காதில் நுைழவது, ெசல்வந்தன்
ேதவனின் இராஜ்யத்தினுள் நுைழவைதக் காட்டிலும்
எளிதாக இருக்கும்!” என்றார்.

மீட்கப்படக்கூடியவர் யார்?
26 மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது, “அப்படியானால்
யார் இரட்சிக்கப்பட முடியும்?” என்றார்கள்.

27 பதிலாக இேயசு, “மக்களால் ெசய்யமுடியாத
காரியங்கைள ேதவனால் ெசய்யமுடியும்” என்றார்.

28 ேபதுரு “ஆண்டவேர, எங்களுக்குரிய
அைனத்ைதயும் விட்டு உங்கைளப் பின்பற்றிேனாேம”
என்றான்.

29 இேயசு, “நான் உங்களுக்கு ஓர் உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன். வீடு, மைனவி, சேகாதரர்கள்,
ெபற்ேறார் அல்லது குழந்ைதகைள ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்காகத் துறந்த ஒவ்ெவாருவனும் தான்
விட்டவற்ைறக் காட்டிலும் மிகுதியாகப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். 30 இந்த வாழ்வில் பல மடங்கு

அதிகமாகப் ெபறுவான். அவன் இறந்த பின்னரும்
ேதவேனாடு நித்தியமாக வாழ்வான்” என்றார்.

இேயசு மரணத்தினின்று எழுவார்
(மத். 20:17-19; மாற். 10:32-34)

31 பின்னர், இேயசு பன்னிரண்டு சீஷர்களிடம்
மட்டும் தனித்துப் ேபசினார். இேயசு அவர்கைள
ேநாக்கி, “கவனியுங்கள், நாம் எருசேலமுக்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிேறாம். மனிதகுமாரைனக்
குறித்து எழுதும்படியாக ேதவன்
தீர்க்கதரிசிகளுக்குக் கூறிய அைனத்தும்
நிைறேவறும். 32 அவரது மக்கேள அவருக்கு
எதிராகத் திரும்பி அவைர யூதரல்லாத மக்களிடம்
ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரப் பார்த்து
நைகத்து, அவர் மீது உமிழ்வார்கள். அவைர
இகழ்ந்து அவமானப்படுத்துவார்கள். 33 அவைரச்
சாட்ைடயினால் அடித்து பின்னர் ெகால்வார்கள்.
ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு மூன்றாம் நாள்
உயிேராடு மீண்டும் எழுவார்” என்றார். 34 சீஷர்கள்
இைதப் புரிந்துெகாள்ள முயற்சி ெசய்தார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் முடியவில்ைல. அதன் ெபாருள்
அவர்களுக்கு மைறக்கப்பட்டிருந்தது.

குருடைனக் குணமாக்குதல்
(மத். 20:29-34; மாற். 10:46-52)

35 எரிேகா பட்டணத்திற்கு அருேக, இேயசு
வந்தார். பாைதயருேக ஒரு குருடன்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் மக்களிடம்
பணத்துக்காகப் பிச்ைசக் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். 36 மக்கள் பாைதையக் கடந்து
வருவைதக் ேகட்டதும் அம்மனிதன், “என்ன நிகழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கிறது?” எனக் ேகட்டான்.

37 மக்கள் அவனுக்கு, “நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த
இேயசு இவ்வழிையக் கடந்து
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்” என்று கூறினார்கள்.

38 குருடன் பரவசமுற்று, “இேயசுேவ தாவீதின்
குமாரேன! தயவுெசய்து எனக்கு உதவுங்கள்”
என்றான்.

39 அக்கூட்டத்திற்கு முன்னால் நடந்து
ெகாண்டிருந்த மக்கள் அக்குருடைன
அதட்டினார்கள். அவைனப் ேபசாதிருக்கும்படியாகக்
கூறினார்கள். ஆனால் அக்குருடன் இன்னும்
அதிகமாகச் சத்தமிட்டவாேற, “தாவீதின் குமாரேன!
தயவுெசய்து எனக்கு உதவுங்கள்” என்றான்.

40 இேயசு, “அந்தக் குருடைன என்னிடம்
அைழத்து வாருங்கள்” என்று ெசான்னபடி அங்ேகேய
நின்றுவிட்டார். அக்குருடன் அருேக வந்தேபாது
இேயசு அவைன ேநாக்கி, 41 “நான் உனக்கு என்ன
ெசய்ய ேவண்டுெமன விரும்புகிறாய்?” என்று
ேகட்டார்.
குருடன், “ஐயா, நான் பார்ைவயைடய
விரும்புகிேறன்” என்றான்.

42 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “உன் பார்ைவைய
மீண்டும் ெபறுவாய்! நீ விசுவாசித்ததால் குணம்
ெபற்றாய்” என்றார்.

43 அப்ேபாது அம்மனிதனால் பார்க்க முடிந்தது.
அவன் ேதவனுக்கு நன்றி கூறியவாேற இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்தான். இைதக் கண்ட எல்லா மக்களும்
நடந்ததற்காக ேதவைன வாழ்த்தினர்.

லூக்கா 18:17
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சேகயு

எரிேகா பட்டணத்தின் வழியாக இேயசு
ெசன்றுெகாண்டிருந்தார். 2 எரிேகாவில்
சேகயு என்னும் ெபயருைடய மனிதன்

இருந்தான். அவன் ெசல்வந்தனும்,
முக்கியமானவனுமான ஒரு வரி வசூலிப்பவனாவான்.
3 அவன் இேயசுைவக் காண விரும்பினான்.
இேயசுைவக் காண விரும்பிய இன்னும் பலரும்
அங்கு இருந்தார்கள். மக்களுக்குப் பின்ேன நின்றபடி
இேயசுைவப் பார்க்க முடியாதபடி சேகயு குள்ளனாக
இருந்தான். 4 எனேவ, அவன் இேயசு கடந்து
ெசல்லும் இடத்ைதயைடய ேவகமாக ஓடிச்
ெசன்றான். இேயசுைவப் பார்க்கும்ெபாருட்டு ஓர்
அத்தி மரத்தின்மீது சேகயு ஏறினான்.

5 இேயசு அவ்விடத்துக்கு வந்தேபாது, ேமேல
ஏறிட்டுப் பார்த்து சேகயு மரத்தின்மீது இருப்பைதக்
கண்டார். இேயசு அவைன ேநாக்கி, “சேகயுேவ,
விைரந்து வா. கீேழ இறங்கு. இன்ைறக்கு நான் உன்
வீட்டில் தங்கேவண்டும்” என்றார்.

6 சேகயு விைரந்து கீேழ இறங்கினான். தன்
வீட்டில் இேயசுைவ வரேவற்பதில் அவன் மிகவும்
மகிழ்ந்தான். 7 எல்லா மக்களும் இைதக் கண்டனர்.
அவர்கள், “எத்தைகய மனிதேனாடு இேயசு
தங்குகிறார் என்பைதப் பாருங்கள். சேகயு ஒரு பாவி”
என்று புகார் கூறினார்கள்.

8 சேகயு கர்த்தைர ேநாக்கி, “நான் நல்லைதச்
ெசய்ய விரும்புகிேறன். என் பணத்தில் பாதிைய
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுப்ேபன். நான் யாைரயாவது
ஏமாற்றி இருந்தால் அவனுக்கு நான்கு மடங்கு
பணத்ைதத் திரும்பக் ெகாடுப்ேபன்” என்றான்.

9 இேயசு, “இந்த மனிதன் நல்லவன். உண்ைமயில்
ஆபிரகாமின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இன்ைறக்கு
சேகயு அவனது பாவங்களில் இருந்து
மீட்கப்பட்டான். 10 மனித குமாரன் இழந்துேபான
மனிதர்கைளக் கண்டு அவர்கைள மீட்கேவ வந்தார்”
என்றார்.

இருப்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்
(மத். 25:14-30)

11 எருசேலைம ெநருங்கி இேயசு பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ேதவனின் இராஜ்யம்
சீக்கிரம் வருெமன்று சில மக்கள் எண்ணினார்கள்.
12 மக்களின் எண்ணத்ைத இேயசு அறிந்தார்.
எனேவ அவர்களுக்குப் பின்வரும் உவைமையச்
ெசான்னார்: “ஒரு உயர்ந்த ெகௗரவம்மிக்க மனிதன்,
மன்னனாக நியமனம் ெபறும்படியாகத் தூர ேதசப்
பயணத்திற்காக ஆயத்தங்கள்
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். பின்னர் திரும்பி வந்து
அவனது மக்கைள அரசாள ேவண்டுெமன்று அவன்
திட்டமிட்டான். 13 எனேவ அவன் தனது
ேவைலக்காரர்களில் பத்து ேபைர அைழத்தான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனுக்கும் ஒரு ைப
நிைறய பணத்ைதக் ெகாடுத்தான். ‘இந்தப்
பணத்ைதக்ெகாண்டு நான் வரும் வைரக்கும்
வியாபாரம் ெசய்யுங்கள்’ என்றான். 14 அந்த
இராஜ்யத்தின் மக்கள் அம்மனிதைன
ெவறுத்தார்கள். எனேவ அம்மக்கள் அவன் ேபாகும்
ேதசத்துக்ெகல்லாம் அவைனப் பின் ெதாடர்ந்து

ெசல்லுமாறு ஒரு கூட்டத்தினைர அனுப்பினர். மற்ற
ேதசத்துக்கு அக்கூட்டத்தினர் ெசன்று ‘இந்த
மனிதன் எங்களுக்கு ராஜா ஆவைத நாங்கள்
விரும்பவில்ைல’ என்றார்கள்.

15 “ஆனால் அம்மனிதன் ராஜாவானான். அவன்
தன் நாட்டுக்குத் திரும்பிய பின்பு, ‘நான் பணம்
ெகாடுத்துள்ள அந்த ேவைலக்காரைர அைழயுங்கள்.
அைதக்ெகாண்டு அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக
எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் என்று
அறிய நான் விரும்புகிேறன்’ என்றான். 16 முதல்
ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு
ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு நான் பத்து ைப நிரம்பும்
அளவுக்குப் பணம் சம்பாதித்திருக்கிேறன்’ என்றான்.
17 ராஜா அந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்கி, ‘நல்லது,
நீ ஒரு நல்ல ேவைலக்காரன். சிறிய காரியங்களில்
உன்ைன நம்பக் கூடும் என்று காண்கிேறன். ஆகேவ
இப்ேபாது எனது பட்டணங்களில் பத்து
பட்டணங்கைள ஆளும்படியாக உன்ைன
நியமிப்ேபன்’ என்றான்.

18 “இரண்டாவது ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா,
நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு ைப பணத்ைதக் ெகாண்டு
நான் ஐந்து ைபகள் சம்பாதித்திருக்கிேறன்’
என்றான். 19 மன்னன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி, ‘நீ
ஐந்து பட்டணங்கள் ேமல் ஆட்சி ெசய்யலாம்’
என்றான்.

20 “பின்பு மூன்றாவது ேவைலக்காரன் வந்தான்
அந்த ேவைலக்காரன் ராஜாைவ ேநாக்கி, ‘ஐயா,
இேதா உங்களுைடய பணப் ைப இருக்கிறது. நான்
அைத ஒரு துணியில் ெபாதிந்து மைறத்து
ைவத்ேதன். 21 உங்கள் வலிைமையக் கண்டு நான்
பயந்து ேபாய் இருந்ேதன். நீங்கள் கடினமான மனிதர்
என்பைத அறிேவன். உங்களால் சம்பாதிக்கப்படாத
பணத்ைதக் கூட நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்கிறீர்கள்.
உங்களால் பயிரிடப்படாத தானியத்ைதக் கூட
நீங்கேள ேசர்த்துக் ெகாள்கிறீர்கள்’ என்றான்.

22 “ராஜா அந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்கி, ‘தீய
ேவைலக்காரேன, உனது ெசாந்த
வார்த்ைதயாேலேய உன்ைன நிராகரிப்ேபன். நான்
ஒரு கடினமான மனிதன் என்றாய். நான்
சம்பாதிக்காத பணத்ைத எடுத்துக்ெகாள்பவன்
என்றும், நான் பயிரிடாத தானியத்ைதச்
ேசர்த்துக்ெகாள்பவன் என்றும் கூறினாய். 23 அது
உண்ைமெயன்றால் நீ என் பணத்ைத வங்கியில்
ெகாடுத்து ைவத்திருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது நான்
திரும்பி வந்தேபாது என் பணத்துக்கு வட்டியாவது
கிைடத்திருக்கும்’ என்றான். 24 பின் அங்கு
நின்றுெகாண்டிருந்த மனிதைர ேநாக்கி, ‘அந்த
ேவைலக்காரனிடமிருந்து ைபைய எடுத்து பத்து
ைபகள் நிரம்ப பணம் சம்பாதித்தவனுக்குக்
ெகாடுங்கள்’ என்றான்.

25 “அந்த மனிதர்கள் ராஜாவிடம், ‘ஐயா, அந்த
ேவைலக்காரனிடம் ஏற்ெகனேவ பத்துப் ைபகள்
பணம் இருக்கின்றனேவ,’ என்றார்கள்.

26 “ராஜா, ‘தன்னிடம் இருப்பவற்ைறப்
பயன்படுத்துகிறவனுக்கு இன்னும் அதிகமாகக்
கிைடக்கும். தன்னிடம் இருப்பவற்ைறப்
பயன்படுத்தாத மனிதனிடம் இருப்பைவயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். 27 இப்ேபாது எனது
பைகவர்கள் எங்ேக? தமக்கு ராஜாவாக நான்
ஆவைத விரும்பாத மக்கள் எங்ேக? என்
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பைகவர்கைள அைழத்து வந்து அவர்கைளக்
ெகால்லுங்கள். அவர்கள் மடிவைத நான் பார்ப்ேபன்’
என்றான்.”

எருசேலமுக்குள் இேயசு
(மத். 21:1-11; மாற். 11:1-11; ேயா. 12:12-19)

28 இவற்ைறெயல்லாம் கூறியபின்பு இேயசு,
எருசேலைம ேநாக்கிப் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார்.
29 ஒலிவ மைலயருேக காணப்பட்ட ெபத்பேக,
ெபத்தானியா ஆகிய ஊர்களருேக இேயசு
வந்தேபாது, அவர் இரண்டு சீஷர்கைள அனுப்பினார்.
30 அவர், “நீங்கள் பார்க்கிற அந்த ஊருக்குள்
ெசல்லுங்கள். ஊருக்குள் நுைழயும்ேபாேத அங்கு
ஒரு கழுைதக் குட்டி கட்டப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். எந்த மனிதனும் அதன்மீது
ஏறியதில்ைல. அக்கழுைதைய அவிழ்த்து என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். 31 எந்த மனிதனாவது
அக்கழுைதைய ஏன் ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபாகிறீர்கள்
என்று ேகட்டால் நீங்கள், ‘எங்கள் எஜமானருக்கு
இக்கழுைத ேவண்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.

32 இரண்டு சீஷர்களும் ஊருக்குள் ெசன்றார்கள்.
இேயசு கூறியபடிேய கழுைதக்குட்டிையக்
கண்டார்கள். 33 சீஷர்கள் கட்டப்பட்டிருந்த
அக்கழுைதைய அவிழ்த்தார்கள். கழுைதயின்
ெசாந்தக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷைர
ேநாக்கி, “எதற்காகக் கழுைதைய அவிழ்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்றார்கள்.

34 சீஷர்கள், “ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாக
இருக்கிறது” என்று பதில் அளித்தார்கள். 35

சீஷர்கள் கழுைதக் குட்டிைய இேயசுவிடம் ெகாண்டு
வந்து தம் ேமலங்கிைய அதன்ேமல் ேபாட்டார்கள்.
பின்பு இேயசுைவக் கழுைதயின் ேமல்
அமர்த்தினார்கள். 36 இேயசு எருசேலமுக்குச்
ெசல்லும் பாைத வழியாகக் கழுைதயின் ேமல் ஏறிச்
ெசன்றார். இேயசுவுக்கு முன்பாக சீஷர்கள் தம்
அங்கிகைளப் பாைதயில் விரித்தார்கள்.

37 எருசேலமுக்கு அருகில் இேயசு
வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் ஒலிவமைல அடி
நகரத்திற்கருேக வந்திருந்தார். அவரது சீஷர்கள்
அைனவரும் மகிழ்ேவாடு இருந்தார்கள். அவர்கள்
உரத்த குரலில் களிப்புடன் ேதவைன
வாழ்த்தினார்கள். அவர்கள் தாம் பார்த்த எல்லா
வல்லைமயான ெசயல்களுக்கும் ேதவனுக்கு நன்றி
ெதரிவித்தார்கள். 38 அவர்கள்,
“கர்த்தரின் ெபயரில் வருகின்ற அரசைர ேதவன்
ஆசீர்வதிப்பாராக!”
“பரேலாகத்தில் அைமதியும் ேதவனுக்கு மகிைமயும்
உண்டாவதாக!”
என்றனர்.

39 கூட்டத்தில் இருந்த பரிேசயரில் சிலர்
இேயசுவிடம், “ேபாதகேர, இவற்ைறக் கூறாதபடிக்கு
சீஷருக்குச் ெசால்லுங்கள்” என்றார்கள்.

40 ஆனால் இேயசு, “நான் உங்களுக்குச்
ெசால்கிேறன். இக்காரியங்கள் ெசால்லப்பட
ேவண்டியைவ. என் சீஷர்கள் இவற்ைறக்
கூறாவிட்டால், இக்கற்கள் அவற்ைறக் கூறும்” என்று
பதிலுைரத்தார்.

எருசேலமுக்காக அழுதல்
41 இேயசு எருசேலமுக்கு அருேக வந்தார். அவர்
அப்பட்டணத்ைதப் பார்த்து, அதற்காக அழ
ஆரம்பித்தார். 42 இேயசு எருசேலைமப் பார்த்துப்
ேபசினார். அவர், “உனக்கு சமாதானத்ைத எது
வரவைழக்கும் என்று இன்ைறக்கு நீ
ெதரிந்துெகாண்டிருந்தால் நன்றாக இருக்கும்.
ஆனால் உனக்கு அது மைறக்கப்பட்டிருப்பதால்
உன்னால் அைத அறிந்துெகாள்ளமுடியாது. 43 உன்
பைகவர்கள் உன்ைனச் சுற்றிலும் ஒரு மதிைல
எழுப்பும் காலம் வந்து ெகாண்டிருக்கிறது. உன்
பைகவர்கள் உன்ைன எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்
வைளத்துக் ெகாள்வார்கள். 44 அவர்கள்
உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள எல்லா மக்கைளயும்
அழித்து விடுவார்கள். உன் கட்டிடங்களில் உள்ள
கற்களில் ஒன்றும் ஒன்றின் ேமல் ஒன்று
நிைலத்திருப்பதில்ைல. ேதவன் உன்ைன
மீட்பதற்காக வந்த காலத்ைத நீ அறியாததால்
இைவெயல்லாம் நடக்கும்” என்றார்.

ேதவாலயத்திற்குச் ெசல்லுதல்
(மத். 21:12-17; மாற். 11:15-19; ேயா. 2:13-22)

45 இேயசு ேதவாலயத்திற்குள் ெசன்றார். பல
ெபாருட்கைள விற்றுக்ெகாண்டிருந்த மக்கைள
ேதவாலயத்திற்குள் இருந்து துரத்த ஆரம்பித்தார். 46

அவர்களிடம் இேயசு, “‘என் வீடு பிரார்த்தைனக் குரிய
வீடாக இருக்கும்’ என்று ேவதவாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அைதத் திருடர்கள்
ஒளிந்திருக்கிற இடமாக நீங்கள் மாற்றி
இருக்கிறீர்கள்” என்றார்.

47 ஒவ்ெவாரு நாளும் இேயசு ேதவாலயத்தில்
மக்களுக்குப் ேபாதித்தார். ஆசாரியரும்,
ேவதபாரகரும் மக்களின் அதிகாரிகளும்
இேயசுைவக் ெகால்ல விரும்பினார்கள். 48 ஆனால்
எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் கவனமாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். இேயசு கூறிய
விஷயங்கைள மிகவும் உற்சாகமாகக்
கவனித்தார்கள். எனேவ தைலைம ஆசாரியருக்கும்,
ேவதபாரகருக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் இேயசுைவ
எவ்வாறு ெகால்ல முடியும் என்பது ெதரியவில்ைல.

யூத அதிகாரிகளின் ேகள்வி
(மத். 21:23-27; மாற். 11:27-33)

ஒரு நாள் இேயசு ேதவாலயத்தில்
இருந்தார். அவர் மக்களுக்குப்
ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய நற்ெசய்திைய
இேயசு மக்களுக்குக் கூறினார். தைலைம
ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், முதிய யூத
அதிகாரிகளும் இேயசுவிடம் ேபசுவதற்கு வந்தனர். 2

அவர்கள், “இக்காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு
உங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது?
எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இந்த அதிகாரத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுத்தவர் யார்?” என்றார்கள்.

3 இேயசு பதிலாக, “நானும் உங்கைள ஒரு
ேகள்வி ேகட்ேபன். 4 மக்களுக்கு ேயாவான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது அது
ேதவனிடமிருந்து வந்ததா? அல்லது
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மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குச்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.

5 ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், யூத அதிகாரிகளும்
இைதக் குறித்துப் ேபசினார்கள். அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர், “‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம்
ேதவனிடமிருந்து வந்தது’ என்று நாம் பதில்
ெசான்னால் அவர், ‘அப்படியானால் நீங்கள்
ேயாவாைன ஏன் நம்பவில்ைல?’ என்பார். 6 ஆனால்
நாம், ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம் மனிதரிடம்
இருந்து வந்தது’ என்றுக் கூறினால் எல்லா மக்களும்
நம்ைமக் கல்ெலறிந்து ெகால்வார்கள். ேயாவான்
ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அவர்கள்
ஒத்துக்ெகாண்டிருப்பதால் நம்ைமக் ெகால்வார்கள்”
என்று ேபசிக்ெகாண்டனர். 7 எனேவ அவர்கள்,
“எங்களுக்கு விைட ெதரியவில்ைல” என்று பதில்
ெசான்னார்கள்.

8 எனேவ இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி,
“இக்காரியங்கைள எந்த அதிகாரத்தால்
ெசய்கிேறன் என்பைதயும் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

திராட்ைசத்ேதாட்ட உவைம
(மத். 21:33-46; மாற். 12:1-12)

9 பின்னர் இேயசு மக்களுக்கு இவ்வுவைமையச்
ெசான்னார்: “ஒரு மனிதன் தன் வயலில் திராட்ைசச்
ெசடிகைள பயிரிட்டான். சில உழவர்களுக்கு அந்த
நிலத்ைதக் குத்தைகயாகக் ெகாடுத்தான். பின்னர்
நீண்டகாலம் அங்கிருந்து ெசன்றுவிட்டான். 10

திராட்ைசப் பழங்கைளப் பறிக்கும் காலம்
ெநருங்கியது. அம்மனிதன் உழவர்களிடம் அவனது
ேவைலக்காரைனத் தனக்குரிய பாகமான திராட்ைச
பழங்கைளப் ெபற்றுவருமாறு அனுப்பினான். ஆனால்
உழவர்கள் அந்த ேவைலக்காரைன அடித்து ஒன்றுேம
தராமல் அனுப்பிவிட்டார்கள். 11 எனேவ அம்மனிதன்
இன்ெனாரு ேவைலக்காரைன அனுப்பினான். அந்த
உழவர்கள் இந்த ேவைலக்காரைனயும் கூட
அடித்தார்கள். அவைனக் ெகாஞ்சமும்
மதிக்கவில்ைல. அவனுக்கு எதுவும் ெகாடுக்காமல்
அவைன அனுப்பிவிட்டார்கள். 12 எனேவ
அம்மனிதன் உழவர்களிடம் மூன்றாவது
ேவைலக்காரைன அனுப்பினான். உழவர்கள் அவைன
அடித்துக் காயப்படுத்தித் துரத்திவிட்டார்கள்.

13 “வயலின் ெசாந்தக்காரன். ‘நான் இப்ேபாது
என்ன ெசய்ேவன்? நான் எனது குமாரைன
அனுப்புேவன். நான் என் குமாரைன மிகவும்
ேநசிக்கிேறன். உழவர்கள் என் குமாரைன
மதிக்கக்கூடும்’ என்று எண்ணினான். 14 உழவர்கள்
குமாரைனப் பார்த்ததும் தமக்குள், ‘இவன் நிலச்
ெசாந்தக்காரனின் குமாரன். இவ்வயல் இவனுக்ேக
ேசரும். இவைனக் ெகான்றுவிட்டால் இவ்வயல்
நமக்குச் ெசாந்தமாகும்’ என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்.
15 எனேவ, குமாரைன வயலுக்கு ெவளிேய தூக்கி
எறிந்து அவைனக் ெகான்றுவிட்டனர்.

“வயலின் ெசாந்தக்காரன் என்ன ெசய்வான்? 16

அவன் வந்து அந்த உழவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடுவான். பிற்பாடு அந்த வயைல ேவறு
உழவர்கள் ைகயில் ஒப்பைடப்பான்” என்றார். மக்கள்
இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர்.

அவர்கள், “இல்ைல, இவ்வாறு நடக்க
அனுமதிக்கலாகாது” என்றனர். 17 ஆனால் இேயசு
அவர்கள் கண்கைளக் கூர்ந்து ேநாக்கியவாறு
“அப்படியானால் இந்த வசனம் எைதக் கூறுகிறது:
“‘வீடு கட்டுகிறவர்கள் ேவண்டாம் எனக் கருதிய
கல்ேல மூைலக்குத் தைலக் கல்லாயிற்று’
18 அந்தக் கல்லின்மீது விழுகிற ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் ெநாறுங்கிப்ேபாவான். அந்தக் கல்
உங்கள் மீது விழுந்தால் அது உங்கைள
நசுக்கிப்ேபாடும்!” என்றார்.

19 யூத அதிகாரிகள் இேயசு கூறிய
இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர். இது அவர்கைளப்
பற்றிேய கூறப்பட்டது என்பது அவர்களுக்குத்
ெதரிந்தது. அேத சமயத்தில் அவர்கள் இேயசுைவச்
சிைறப்பிடிக்க விரும்பினார்கள். ஆனால் மக்கள்
என்ன ெசய்வார்கேளா என்று நிைனத்து அவர்கள்
அஞ்சினர்.

யூத அதிகாரிகளின் தந்திரம்
(மத். 22:15-22; மாற். 12:13-17)

20 எனேவ ேவதபாரகரும், தைலைம ஆசாரியரும்
இேயசுைவப் பிடிப்பதற்கு ஏற்ற தருணத்ைத
எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். அவர்கள் சில மனிதர்கைள
இேயசுவிடம் அனுப்பினார்கள். அவர்கைள நல்ல
மனிதர்களாக நடிக்கும்படியாகக் கூறியிருந்தார்கள்.
இேயசு கூறியவற்றில் குற்றம் காணும்படியாக
அவர்கள் விரும்பினார்கள். (ஏேதனும் தவறு
கண்டுபிடித்தால் அவர்கள் அதிகாரமும் ஆற்றலும்
வாய்ந்த ஆளுநரிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடக்க
முடியும்.) 21 எனேவ, அந்த மனிதர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்கி, “ேபாதகேர, நீர் ெசால்வதும் ேபாதிப்பதும்
உண்ைம என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். எல்லா
மக்களுக்கும் அவற்ைறப் ேபாதிக்கிறீர். ேதவனின்
வழிையக் குறித்த உண்ைமையேய எப்ேபாதும்
கற்பிக்கிறீர். 22 இராயனுக்கு நாங்கள் வரி கட்டுவது
சரியா இல்ைலயா என்பைத எங்களுக்குக்
கூறுங்கள்?” என்றார்கள்.

23 இேயசுைவ வஞ்சிக்க அம்மனிதர்கள் முயற்சி
ெசய்கிறார்கள் என்பது அவருக்குத் ெதரியும். இேயசு
அவர்கைள ேநாக்கி, 24 “ஒரு காைச எனக்குக்
காட்டுங்கள். யாருைடய ெபயர் அதில் இருக்கிறது?
யாருைடய படம் அதில் உள்ளது?”
என்று ேகட்டார். அவர்கள், “இராயனுைடயது”
என்றார்கள்.

25 இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி
“இராயனுைடயைத இராயனுக்குக் ெகாடுங்கள்.
ேதவனுைடயவற்ைற ேதவனுக்குக் ெகாடுங்கள்”
என்றார்.

26 அவரது ஞானம்மிக்க பதிைலக் ேகட்டு
அம்மனிதர்கள் ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்களால்
ஒன்றும் ெசால்ல முடியவில்ைல. தம் தந்திரங்களில்
அவர்கள் ேதால்வியைடந்தார்கள். மக்களின்
முன்பாக அவர்களால் இேயசுைவ ஏமாற்ற
முடியவில்ைல. அவர்கள் இேயசுவுக்கு எதிராகப்
பயன்படுத்தக்கூடிய எைதயும் இேயசு
ெசால்லவில்ைல.
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21

சதுேசயர்களின் தந்திரம்
(மத். 22:23-33; மாற். 12:18-27)

27 சில சதுேசயர்கள் இேயசுவிடம் வந்தனர்.
(மக்கள் மரணத்தினின்று உயிர் ெபறுவதில்ைல என்று
சதுேசயர்கள் நம்புகிறார்கள்) அவர்கள் இேயசுைவ
ேநாக்கி, 28 “ேபாதகேர, திருமணமான மனிதன்
குழந்ைதகளின்றி இறந்துேபானால், அவனது
சேகாதரன் அவன் மைனவிையத் திருமணம் ெசய்து
ெகாள்ளேவண்டும் என்று ேமாேச எழுதி இருந்தார்.
அப்படியானால் இறந்த சேகாதரனுக்காகக்
குழந்ைதகள் அவர்களுக்குப் பிறக்கும். 29 ஓரிடத்தில்
ஏழு சேகாதரர்கள் வாழ்ந்தனர். முதல் சேகாதரன்
ஒருத்திைய மணந்து குழந்ைதகள் இல்லாமல்
இறந்தான். 30 பிறகு இரண்டாம் சேகாதரன் அந்தப்
ெபண்ைண மணந்து இறந்து ேபானான். 31

மூன்றாமவனும் அவைள மணந்து பின்னர் இறந்தான்.
ஏழு சேகாதரர்களுக்கும் இதுேவ நடந்தது. அவர்கள்
எல்ேலாரும் குழந்ைதகளின்றி இறந்தார்கள். 32

அவர்கள் அைனவரும் இறந்த பிறகு அவளும்
இறந்தாள். 33 எல்லா ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள
மணந்தனர். மரணத்தினின்று மக்கள் எழும்ேபாது,
அந்தப் ெபண் யாருக்கு மைனவியாவாள்?” என்று
ேகட்டார்கள்.

34 இேயசு சதுேசயைர ேநாக்கி, “பூமியில் மக்கள்
ஒருவைரெயாருவர் மணந்துெகாள்கின்றனர். 35

சிலர் மரணத்தினின்று எழும்பி அடுத்த உலகத்தில்
பங்கு ெபறும் தகுதிையப் ெபறுவர். அந்த வாழ்வில்
அவர்கள் மணம் ெசய்துெகாள்ளமாட்டார்கள். 36

அந்த வாழ்வில் அவர்கள் ேதவதூதர்கைளப் ேபால்
இருப்பார்கள். அவர்களால் சாகமுடியாது. அவர்கள்
மரணத்தினின்று எழுந்ததால் ேதவனின் மக்களாவர்.
37 மக்கள் மரணத்தில் இருந்து எழுப்பப்படுவர்
என்பைத ேமாேச ெதளிவாகக் காட்டினான். எரியும்
புதைரப் பற்றி ேமாேச எழுதியேபாது, அவன்
கர்த்தராகிய ேதவைன ஆபிரகாமின் ேதவன் என்றும்,
ஈசாக்கின் ேதவன் என்றும், யாக்ேகாபின் ேதவன்
என்றும் கூறினான். 38 அவர்களின் ேதவன் தாேன
என ேதவன் கூறியதால் அந்த மனிதர்கள்
உண்ைமயாக இறக்கவில்ைல. வாழும் மக்களின்
ேதவன் அவேர. ேதவனுக்கு உரியவர்கள்
வாழ்பவர்கேள ஆவர்” என்றார்.

39 ேவதபாரகரில் சிலர், “ேபாதகேர, உங்கள் பதில்
நன்றாக இருந்தது” என்றனர். 40 அடுத்த
ேகள்விையக் ேகட்க யாருக்கும் துணிச்சல்
வரவில்ைல.

கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரனா?
(மத். 22:41-46; மாற். 12:35-37)

41 பின்பு இேயசு, “தாவீதின் குமாரன் என்று
கிறிஸ்துைவ மக்கள் எதற்காகச் ெசால்கிறார்கள்?
42 சங்கீதம் என்னும் புத்தகத்தில் தாவீேத
ெசால்கிறார்.
“‘கர்த்தர் (ேதவன்) என் ஆண்டவரிடம் (கிறிஸ்து)
ெசான்னார்,

43 உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள் ஆற்றலுக்கு
அடங்கும்வைர என் வலப்பக்கத்தில் அமருங்கள்’

44 தாவீது கிறிஸ்துைவ ‘ஆண்டவர்’ என்கிறான்.
ஆனால் கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரனுமாவார். எப்படி
இைவ இரண்டும் உண்ைமயாகும்?” என்றார்.

ேவதபாரகருக்கு எச்சரிக்ைக
(மத். 23:1-36; மாற். 12:38-40; லூ. 11:37-54)

45 தம்ைமப் பின்பற்றுபவர்களிடம் இேயசு
ேபசினார். எல்லா மக்களும் இேயசு கூறுவைதக்
ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். 46 “ேவதபாரகைரக்
குறித்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். தங்கைள
முக்கியமானவர்களாகக் காட்டுகிற அவர்கள்
அங்கிகைள அணிந்துெகாண்டு அவர்கள்
அங்குமிங்கும் அைலகிறார்கள். மக்கள் அவர்கைளச்
சந்ைதயிடங்களில் மதிப்பைதயும் விரும்புகிறார்கள்.
ெஜப ஆலயங்களில் முக்கியமான இருக்ைகயில்
அமர ஆைசப்படுகிறார்கள். 47 ஆனால் விதைவகள்
தம் வீட்டில் ைவத்திருக்கிற ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெகாள்ைளயிடுகிறவர்கள் அவர்கேள ஆவார்கள்.
நீண்ட பிரார்த்தைனகைளச் ெசால்லித் தங்கைள
நல்லவர்களாகக் காட்டிக்ெகாள்ள முயல்கிறார்கள்.
ேதவன் இவர்கைள மிகுதியாகத் தண்டிப்பார்”
என்றார்.

உண்ைமயான ஈைக
(மாற். 12:41-44)

ேதவாலயத்தில் காணிக்ைகப் ெபட்டியில்
சில ெசல்வந்தர்கள் ேதவனுக்காகத்
தங்கள் காணிக்ைககைளப் ேபாடுவைத

இேயசு கண்டார். 2 அப்ேபாது இேயசு ஓர் ஏைழ
விதைவையக் கண்டார். ெபட்டியினுள் அவள்
இரண்டு சிறிய ெசம்பு நாணயங்கைள இட்டாள். 3

இேயசு, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன். இந்த ஏைழ விதைவ இரண்டு சிறிய
நாணயங்கைளேய ெகாடுத்தாள். ஆனால்,
அச்ெசல்வந்தர்கள் ெகாடுத்தவற்ைறக் காட்டிலும்
அவள் உண்ைமயில் அதிகமாகக் ெகாடுத்தாள். 4

ெசல்வந்தர்களிடம் மிகுதியான ெசல்வம்
இருக்கிறது. அவர்களுக்குத் ேதைவயற்ற
ெசல்வத்ைதேய அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இந்தப்
ெபண்ேணா மிகவும் ஏைழ. ஆனால் அவளுக்கிருந்த
எல்லாவற்ைறயும் அவள் ெகாடுத்தாள். அவள்
வாழ்க்ைகக்கு அந்தப் பணம் ேதைவயாக இருந்தது”
என்றார்.

ேதவாலயத்தின் அழிவு
(மத். 24:1-14; மாற். 13:1-13)

5 சில சீஷர்கள் ேதவாலயத்ைதப்பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள், “இது மிக
நல்ல கற்களாலான ஓர் அழகான ேதவாலயம்.
ேதவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட நல்ல காணிக்ைககைளப்
பாருங்கள்” என்றனர்.

6 ஆனால் இேயசு, “இங்கு நீங்கள் பார்க்கிற
அைனத்தும் அழிக்கப்படும் காலம் வரும். இந்தக்
கட்டிடங்களின் ஒவ்ெவாரு கல்லும் தைரயில்
தள்ளப்படும். ஒரு கல்லின் ேமல் மற்ெறாரு கல்
இருக்காது” என்றார்.

7 சில சீஷர்கள் இேயசுவிடம், “ேபாதகேர, இைவ
எப்ேபாது நடக்கும்? இைவ நைடெபறும் காலம்

லூக்கா 20:27

1114



இதுெவன எங்களுக்குக் காட்டுவது எது?” என்று
ேகட்டார்கள்.

8 இேயசு, “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். முட்டாள்
ஆக்கப்படாதீர்கள். எனது ெபயைரப் பயன்படுத்திக்
ெகாண்டு பலர் வருவார்கள். அவர்கள், ‘நாேன
கிறிஸ்து’ என்றும், ‘ேவைள வந்தது’ என்றும்
கூறுவார்கள். ஆனால் அவர்கைளப் பின்பற்றாதீர்கள்.
9 யுத்தங்கைளயும் கலவரங்கைளயும் பற்றிக்
ேகள்விப்படும்ேபாது பயப்படாதீர்கள். இைவ முதலில்
நிகழ ேவண்டும். ஆனால் உடனடியாக ஒரு முடிவு
வராது” என்றார்.

10 பிற்பாடு இேயசு அவர்களிடம், “ேதசங்கள் ேவறு
ேதசங்கேளாடு ேபாரிடும். இராஜ்யங்கள் பிற
இராஜ்யங்கேளாடு ேபார் ெசய்யும். 11

பூகம்பங்களும், ேநாய்களும், தீயகாரியங்களும் பல
இடங்களில் நிகழும். சில இடங்களில் மக்கள்
உண்பதற்கு உணவு கிைடக்காது. பயங்கரமானதும்,
ஆச்சரியமானதுமான காரியங்கள் வானில் ேதான்றி
மக்கைள எச்சரிக்கும்.

12 “ஆனால் இைவெயல்லாம் நிகழும் முன்னர்
மக்கள் உங்கைளக் ைகது ெசய்வார்கள். ெஜப
ஆலயங்களில் மக்கள் உங்கைள நியாயந்தீர்த்து
சிைறயில் தள்ளுவார்கள். ராஜாக்களின் முன்பும்,
ஆளுநர்களின் முன்பும் நிற்கும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள். 13 நீங்கள் என்ைனப்
பின்பற்றுவதால் நீங்கள் என்ைனப்பற்றிப் பிறருக்கு
கூறுவதற்கு இைவ உங்களுக்கு வாய்ப்ைப
ஏற்படுத்தும். 14 நீங்கள் என்ன ெசால்வீர்கள்
என்பைதக்குறித்து நடப்பதற்கு முன்னாேலேய
கவைலப்படாதீர்கள். 15 உங்கள் பைகவர்கள் பதில்
கூற முடியாதபடி அல்லது மறுக்க முடியாதபடி
ெசய்திகைளச் ெசால்லும் ஞானத்ைத உங்களுக்குத்
தருேவன். 16 உங்கள் ெபற்ேறாரும், சேகாதரரும்,
உறவினரும், நண்பரும் கூட உங்கைள
ஏமாற்றுவார்கள். அவர்கள் உங்களில் சிலைரக்
ெகால்வார்கள். 17 எல்லா மக்களும் நீங்கள்
என்ைனப் பின்பற்றுவதால் உங்கைள ெவறுப்பார்கள்.
18 ஆனால் இவற்றில் ஒன்றும் உண்ைமயில்
உங்கைளத் தீங்கு ெசய்யமுடியாது. 19

இக்காரியங்கள் மூலமாக உங்கள் நம்பிக்ைகையப்
பலப்படுத்துவதால் நீங்கள் உங்கைள மீட்டுக்ெகாள்ள
முடியும்.

எருசேலமின் அழிவு
(மத். 24:15-21; மாற். 13:14-19)

20 “எருசேலைமச் சுற்றிலும் பைடகள்
சூழ்ந்திருக்கக் காண்பீர்கள். எருசேலமின் அழிவு
காலம் ெநருங்கிவிட்டது என்பைத அப்ேபாது
அறிந்துெகாள்வீர்கள். 21 அப்ேபாது யூேதயாவின்
மக்கள் மைலகளுக்கு ஓடிச் ெசல்லேவண்டும்.
எருசேலம் மக்கள் விைரந்து
ெசல்லேவண்டியதிருக்கும். நீங்கள் எருசேலம்
நகருக்கு ெவளிேய இருக்கிறவர்கள், உள்ேள
ேபாகாதீர்கள். 22 ேதவன் தம் மக்கைளத்
தண்டிக்கும் காலத்ைதக் குறித்துத் தீர்க்கதரிசிகள்
நிரம்ப ெசய்திகைள எழுதி இருக்கிறார்கள். நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பெதல்லாம்
இைவ எல்லாம் நிகழேவண்டிய காலத்ைதக்
குறித்தாகும். 23 அந்த ேநரம் கருவுற்ற
ெபண்களுக்கும் பாலூட்டேவண்டிய சின்னஞ் சிறு

குழந்ைதகைள உைடய ெபண்களுக்கும் மிகவும்
ெகாடுைமயானதாக இருக்கும். ஏன்? இந்தப் பூமியில்
மிகக் ெகாடுைமயான காலம் வரும். இந்த
மக்களிடம் (யூதர்களிடம்) ேதவன் சினம் ெகாள்வார்.
24 வீரர்களால் சிலர் ெகால்லப்படுவார்கள். பிறர்
ைகதிகளாக்கப்பட்டு ஒவ்ெவாரு ேதசத்திற்கும்
ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள். தூய பட்டணமாகிய
எருசேலமில் யூதரல்லாத மக்கள் அவர்கள் காலம்
முடியும்மட்டும் நடந்து ெசல்வார்கள்.

அஞ்சாதீர்கள்
(மத். 24:29-31; மாற். 13:24-27)

25 “சூரியன், சந்திரன், விண்மீன்களில்
ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயங்கள் நடக்கும். பூமியின்
மக்கள் அகப்பட்டுக்ெகாண்டதாக உணர்வார்கள்.
சமுத்திரங்கள் கலக்கமைடயும். ஏெனன்று மக்கள்
அறியமாட்டார்கள். 26 மக்கள் அஞ்ச
ஆரம்பிப்பார்கள். உலகத்திற்கு என்ன ேநரிடுேமா
என்று அவர்கள் கவைலப்படுவார்கள். வானிலுள்ள
ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் வித்தியாசப்படும். 27

அப்ேபாது ேமகத்தில் மனித குமாரன் அவரது
வல்லைமேயாடும் மிகுந்த மகிைமேயாடும்
வந்துெகாண்டிருப்பைத மக்கள் காண்பார்கள். 28

இந்தக் காரியங்கள் நிகழ ஆரம்பித்ததும்
பயப்படாதீர்கள். ேமேல பார்த்து மகிழுங்கள். கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள். ேதவன் உங்கைள விடுவிக்கும்
ேநரம் ெநருங்கிக்ெகாண்டிருப்பைத நீங்கள்
அறிந்திருப்பதால் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்”
என்றார்.

அழியாத ேதவ வார்த்ைத
(மத். 24:32-35; மாற். 13:28-31)

29 பின்பு இேயசு இவ்வுவைமையச் ெசான்னார்:
“எல்லா மரங்கைளயும் பாருங்கள், அத்தி மரம் ஒரு
நல்ல உதாரணம். 30 அது பசுைம நிறமாக
இருக்கும்ேபாது ேகாைட ெநருங்கிவிட்டது என்று
உணர்வீர்கள். 31 நடக்கும் என்று நான் கூறிய
காரியங்களும் அைதப் ேபான்றேத, இக்காரியங்கள்
நடப்பைதப் பார்க்கும்ேபாது, ேதவனின் இராஜ்யம்
விைரவில் வர இருப்பைத அறிவீர்கள்.

32 “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்கிேறன், இக்காலத்து மக்கள்
வாழ்ந்துெகாண்டு இருக்கும்ேபாேத இக்காரியங்கள்
எல்லாம் நடக்கும்.

33 “உலகம் முழுவதும், விண்ணும், பூமியும்
அழிக்கப்படும். ஆனால், நான் கூறிய ெசாற்கேளா,
ஒரு நாளும் அழிவதில்ைல.

ஆயத்தமாயிருங்கள்

34 “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
குடித்துக்ெகாண்டும், குடியில் மூழ்கிக்ெகாண்டும்
காலத்ைதக் கழிக்காதீர்கள். அல்லது உலகத்துக்
காரியங்களில் அதிகப்படியாக ஈடுபடாதீர்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் உங்களால்
சரியானைதச் சிந்திக்க முடியாது. பிறகு முடிவு
திடுெமன நீங்கள் தயாராக இல்லாதேபாது
வரக்கூடும். 35 பூமியின் மக்களுக்கு அது ஒரு
ெபாறிையப்ேபால் இருக்கும். ஏெனனில் பூமியில்
உள்ள அைனவருக்கும் இந்த நாள் வரும். 36 எனேவ

லூக்கா 21:36

1115



22

எப்ேபாதும் தயாராக இருங்கள். நடக்கப் ேபாகிற
இக்காரியங்களில் பாதுகாப்பாகத் ெதாடருவதற்கு
உரிய வன்ைம ேவண்டுெமன பிரார்த்தியுங்கள்.
மனிதகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கும் தகுதி
ெபறுவதற்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்”
என்றார்.

37 பகல் ேவைளயில் இேயசு ேதவாலயத்தில்
மக்களுக்குப் ேபாதித்தார். இரவில் பட்டணத்திற்கு
ெவளிேய ெசன்று இரவு முழுவதும் ஒலிவ மைலயில்
தங்கி இருந்தார். 38 ஒவ்ெவாரு காைலயிலும்
மக்கள் அதிகாைலயில் எழுந்து ேதவாலயத்தில்
இேயசு கூறுவைதக் ேகட்பதற்காகச் ெசன்றார்கள்.

இேயசுைவக் ெகால்லத் திட்டம்
(மத். 26:1-5, 14-16; மாற். 14:1-2, 10-11; ேயா. 11:45-53)

பஸ்கா எனப்படும், யூதர்களின்
புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிைகக்குரிய
காலம் ெநருங்கி வந்தது. 2 தைலைம

ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் இேயசுைவக்
ெகால்வதற்கு வழி ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் மக்களுக்கு பயந்தனர்.

யூதாஸின் சதித்திட்டம்
(மத். 26:14-16; மாற். 14:10-11)

3 இேயசுவின் பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன்
யூதாஸ் காரிேயாத்து என்பவன் ஆவான். சாத்தான்
யூதாஸிற்குள் புகுந்து ஒரு தீய ெசயைலச் ெசய்யுமாறு
அவைனத் தூண்டினான். 4 யூதாஸ் தைலைம
ஆசாரியரிடமும், ேதவாலயத்ைதப் பாதுகாத்த
வீரர்களிடமும் ெசன்று ேபசினான். இேயசுைவ
அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பைதக் குறித்து அவன்
அவர்களிடம் ேபசினான். 5 அவர்கள் இதனால்
மிகுந்த சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள். இேயசுைவ
அவர்களிடம் ஒப்பைடத்தால் அவனுக்குப் பணம்
ெகாடுப்பதாக அவர்கள் கூறினார்கள். 6 யூதாஸ்
அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான். இேயசுைவ
அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு ஏற்ற ேநரத்ைத
எதிர்பார்த்திருந்தான் யூதாஸ். தன்ைனச் சுற்றிலும்
மக்கள் எவரும் பார்க்காத ேநரத்தில் அைதச்
ெசய்யேவண்டுெமன யூதாஸ் விரும்பினான்.

பஸ்கா உணவு ஆயத்தம்
(மத். 26:17-25; மாற். 14:12-21; ேயா. 13:21-30)

7 புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிைகயின் நாள்
வந்தது. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைள யூதர்கள்
பலியிடுகிற நாள் அது ஆகும். 8 ேபதுருைவயும்
ேயாவைனயும் ேநாக்கி இேயசு, “நாம் உண்பதற்கு
நீங்கள் ெசன்று பஸ்கா விருந்ைதத் தயாரியுங்கள்”
என்றார்.

9 ேபதுருவும், ேயாவானும், இேயசுவிடம், “பஸ்கா
விருந்ைத நாங்கள் எங்ேக தயாரிக்க ேவண்டும் என
நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டார்கள்.
இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, 10 “கவனியுங்கள்,
நீங்கள் எருசேலமுக்குள் ெசன்ற பின்பு ஒரு குடத்தில்
தண்ணீைரச் சுமந்து ெசல்லும் ஒரு மனிதைனக்
காண்பீர்கள். அவைனத் ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள்.
அவன் ஒரு வீட்டுக்குள் ெசல்வான். அவேனாடு நீங்கள்
ெசல்லுங்கள். 11 அந்த வீட்டின் ெசாந்தக்காரனிடம்,
‘ேபாதகரும் அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா விருந்து

உண்ணக் கூடிய அைறையத் தயவுெசய்து
எங்களுக்குக் காட்டும்படியாக ேபாதகர் ேகட்கிறார்’
என்று ெசால்லுங்கள். 12 உடேன அந்த வீட்டின்
ெசாந்தக்காரனான அம்மனிதன் மாடியில் ஒரு ெபரிய
அைறையக் காட்டுவான். இந்த அைற உங்களுக்குத்
தயாராக இருக்கும். பஸ்கா விருந்ைத அங்ேக
தயாரியுங்கள்” என்றார்.

13 எனேவ ேபதுருவும், ேயாவானும் ெசன்றார்கள்.
இேயசு கூறியபடிேய எல்லாம் நிகழ்ந்தன. எனேவ
அவர்கள் பஸ்கா விருந்ைதத் தயாரித்தார்கள்.

இேயசுவின் இரவு உணவு
(மத். 26:26-30; மாற். 14:22-26; 1 ெகா. 11:23-25)

14 பஸ்கா விருந்ைத அவர்கள் சாப்பிடும் ேநரம்
வந்தது. இேயசுவும், சீஷர்களும் ேமைசையச் சூழ்ந்து
அமர்ந்தனர். 15 அவர்களிடம் இேயசு, “நான்
இறக்கும் முன்பு இந்தப் பஸ்கா விருந்ைத
உங்கேளாடு ேசர்ந்து உண்ணேவண்டும் என்று
மிகவும் விரும்பிேனன். 16 ேதவனின் இராஜ்யத்தில்
அதற்குரிய உண்ைமயான ெபாருள்
ெகாடுக்கப்படும்வைரக்கும் நான் இன்ெனாரு பஸ்கா
விருந்ைதப் புசிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.

17 பின்பு இேயசு ஒரு ேகாப்ைப திராட்ைச
இரசத்ைத எடுத்தார். அதற்காக ேதவனுக்கு நன்றி
கூறினார். பின்பு அவர், “இக்ேகாப்ைபைய எடுத்து
இங்கு இருக்கும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுங்கள்.
18 ஏெனனில் ேதவனின் இராஜ்யம் வரும்வைரக்கும்
நான் மீண்டும் திராட்ைச இரசம் குடிக்கப்
ேபாவதில்ைல” என்றார்.

19 பின்பு இேயசு, அப்பத்ைத எடுத்தார்.
அப்பத்திற்காக ேதவனுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு அைதப்
பிட்டார். சீஷர்களுக்கு அைதக் ெகாடுத்தார். பின்பு
இேயசு, “இதைன நான் உங்களுக்காகக்
ெகாடுக்கிேறன். எனது சரீரேம இந்த அப்பமாகும்.
எனேவ என்ைன நிைனவுகூருவதற்கு இப்படிச்
ெசய்யுங்கள்” என்றார். 20 அப்பத்ைத உண்ட
பின்னர், அேத வைகயில் இேயசு திராட்ைச இரசக்
ேகாப்ைபைய எடுத்து “இந்தத் திராட்ைச இரசம்
ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும் உள்ள புதிய
உடன்படிக்ைகையக் காட்டுகிறது. நான்
உங்களுக்காகக் ெகாடுக்கிற என் இரத்தத்தில்
(மரணத்தில்) இப்புது உடன்படிக்ைக
ஆரம்பமாகிறது” என்றார்.

இேயசுவின் எதிரி யார்?
21 இேயசு, “உங்களில் ஒருவன் என்ைன
வஞ்சிக்கப் ேபாகிறான். ேமைச மீது அவனது ைக
என் ைகக்குப் பக்கத்தில் இருக்கிறது. 22 ேதவன்
திட்டமிட்டபடிேய மனிதகுமாரன் ெசய்வார். ஆனால்
மனிதகுமாரைனக் ெகால்லப்படுவதற்காக
ஒப்பைடக்கிற மனிதனுக்கு மிகவும் தீைம நடக்கும்”
என்றார்.

23 அப்ேபாது சீஷர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,
“இேயசுவுக்கு அவ்வாறு ெசய்பவன் நமக்குள் யார்?”
என்று ேகட்டார்கள்.

தாழ்ைமயாக இருங்கள்
24 பின்னர் தங்களில் மிக முக்கியமானவன் யார்
என்று அப்ேபாஸ்தலர்கள் தமக்குள் விவாதிக்க
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ஆரம்பித்தார்கள். 25 ஆனால் இேயசு அவர்கைள
ேநாக்கி, “உலகத்தில் (ேவறுேவறு) ேதசங்களின்
ராஜாக்கள் மக்கைள அரசாளுகிறார்கள். பிற
மக்களின் மீது அதிகாரம் ெசலுத்துபவர்கள்
‘மக்களின் உதவியாளன்’ என தம்ைம எல்லாரும்
அைழக்கும்படிச் ெசய்கிறார்கள். 26 ஆனால் நீங்கள்
அவ்வாறு இருக்கலாகாது. உங்களுக்குள் மிகச்
சிறந்தவன் சிறியவைனப்ேபான்று நடந்துெகாள்ள
ேவண்டும். தைலவர்கள் ேவைலக்காரைனப்ேபால
இருக்கேவண்டும். 27 யார் மிகவும் முக்கியமானவன்?
ேமைசயின் அருேக உட்கார்ந்திருப்பவனா அல்லது
அவனுக்குப் பரிமாறுகிறவனா? ேமைசயருேக
உட்கார்ந்திருப்பவன் முக்கியமானவன் என்று நீங்கள்
நிைனக்கிறீர்கள். ஆனால் உங்களில் நான் ஒரு
ேவைலக்காரைனப்ேபால இருக்கிேறன்.

28 “ெபரும் சிக்கல்களின்ேபாது நீங்கள்
நம்பிக்ைகேயாடு என்னருகில் தங்கி இருக்கிறீர்கள்.
29 எனது பிதா எனக்கு ஓர் இராஜ்யத்ைதக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். என்ேனாடு அரசாளுகிற
அதிகாரத்ைத உங்களுக்கு நானும் ெகாடுக்கிேறன்.
30 என் அரசில் நீங்கள் ேமைச அருேக என்ேனாடு
உண்டு, பருகுவீர்கள். நீங்கள் சிம்மாசனங்களில்
உட்கார்ந்து இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
குலங்கைளயும் நியாயம்தீர்ப்பீர்கள்.

நம்பிக்ைகைய இழக்காதீர்கள்
(மத். 26:31-35; மாற். 14:27-31; ேயா. 13:36-38)

31 “ஓர் உழவன் ேகாதுைமையப் புைடப்பது ேபால
சாத்தான் உங்கைளச் ேசாதிக்க ேவண்டும் எனக்
ேகட்டுள்ளான். சீேமாேன, சீேமாேன (ேபதுரு), 32 நீ
உன் நம்பிக்ைகைய இழக்காதிருக்கும்படியாக நான்
பிரார்த்தைன ெசய்திருக்கிேறன். நீ என்னிடம்
திரும்பி வரும்ேபாது உன் சேகாதரர்கள்
வலிைமயுறும்ெபாருட்டு உதவி ெசய்” என்றார்.

33 ஆனால் ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்கி,
“ஆண்டவேர, நான் உங்களுடன் சிைறக்கு வரத்
தயாராக இருக்கிேறன். நான் உங்கேளாடு
இறக்கவும் ெசய்ேவன்” என்றான்.

34 ஆனால் இேயசு, “ேபதுரு, நாைளக் காைலயில்
ேசவல் கூவும் முன்பு என்ைனப்பற்றி உனக்குத்
ெதரியாெதன கூறுவாய். இதைன நீ மூன்று முைற
ெசால்வாய்” என்றார்.

நிைறேவறும் ேவதவாக்கியம்
35 பின்பு இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்கி,

“மக்களுக்குப் ேபாதிப்பதற்காக நான் உங்கைள
அனுப்பிேனன். நான் உங்கைள பணம், ைப,
காலணிகள் எதுவுமின்றி அனுப்பிேனன். ஆனால்
ஏேதனும் உங்களுக்குக் குைற இருந்ததா?” என்று
ேகட்டார்.
சீஷர்கள், “இல்ைல” என்றார்கள்.
36 இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி, “ஆனால்,
இப்ேபாது பணேமா, ைபேயா உங்களிடம் இருந்தால்
அைத உங்கேளாடு ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்.
உங்களிடம் வாள் இல்ைலெயன்றால் உங்கள்
சட்ைடைய விற்று ஒரு வாள் வாங்குங்கள். 37

ேவதவாக்கியம் ெசால்கிறது,
“‘மக்கள் அவைரக் குற்றவாளி என்றார்கள்.’

இந்த ேவதாகமக் கருத்து நிைறேவறேவண்டும். இது
என்ைனக் குறித்து எழுதப்பட்டது, இப்ேபாது
நிகழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிறது” என்றார்.

38 சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, பாருங்கள், இங்கு
இரண்டு வாள்கள் உள்ளன” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “இரண்டு ேபாதுமானைவ”
என்றார்.

இேயசுவின் பிரார்த்தைன
(மத். 26:36-46; மாற். 14:32-42)

39 இேயசு பட்டணத்ைத (எருசேலம்) விட்டு
ஒலிவமைலக்குச் ெசன்றார். அவரது சீஷர்கள்
அவேராடு ெசன்றார்கள். அங்ேக ெசன்றபிறகு
சீஷர்களிடம் இேயசு, “நீங்கள் ேசாதைனக்கு
ஆளாகாதவண்ணம் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்”
என்றார்.

41 பின்பு இேயசு ஐம்பது அடி தூரம் அளவு
அவர்கைளவிட்டுச் ெசன்றார். அவர் முழங்காலிட்டு
பிரார்த்தைன ெசய்தார்: 42 “பிதாேவ, நீங்கள்
விரும்பினால் நான் துன்பத்தின் ேகாப்ைபையக்
குடிக்காமல் இருக்கும்படிச் ெசய்யுங்கள். ஆனால்,
நான் விரும்பும் வழியில் அல்லாமல் நீங்கள் விரும்பும்
வழியிேலேய அது நடக்கட்டும்” என்றார். 43

அப்ேபாது பரேலாகத்திலிருந்து ஒரு ேதவதூதன்
அவருக்கு உதவி ெசய்ய அனுப்பப்பட்டான். 44

ேவதைனயால் இேயசு வருந்தினார். எனேவ மிகவும்
ேவதைனேயாடு ஊக்கமாகப் பிரார்த்தைன
ெசய்தார். குருதி ெகாட்டுவதுேபால அவரது
முகத்தில் இருந்து வியர்ைவ வடிந்தது. 45 இேயசு
பிரார்த்தைன ெசய்து முடிந்த பின்னர், அவரது
சீஷர்களிடம் ெசன்றார். அவர்கள்
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். (அவர்கள் துயரம்
அவர்கைளச் ேசார்வுறச் ெசய்தது.) 46 இேயசு
அவர்கைள ேநாக்கி, “ஏன் உறங்கிக்
ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்? எழுந்து ேசாதைனக்கு
எதிரான வலிைமக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்”
என்றார்.

இேயசு ைகது ெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47-56; மாற். 14:43-50; ேயா. 18:3-11)

47 இேயசு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு
மக்கள் கூட்டம் வந்தது. பன்னிரண்டு சீஷர்களில்
ஒருவன் அக்கூட்டத்ைத வழிநடத்தி வந்தான். அவன்
யூதாஸ். இேயசுைவ முத்தமிடும் அளவுக்கு
ெநருக்கமாக யூதாஸ் வந்தான்.

48 ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்கி, “யூதாஸ்,
மனித குமாரைன வஞ்சிக்கும்ெபாருட்டு நட்பின்
முத்தத்ைதப் பயன்படுத்துகிறாயா?” என்று ேகட்டார்.
49 இேயசுவின் சீஷர்களும் அங்ேகேய நின்று
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் என்ன
நடக்கப்ேபாகிறெதன உணர்ந்தார்கள். சீஷர்கள்
இேயசுவிடம், “ஐயா, எங்கள் வாள்கைள
பயன்படுத்தட்டுமா?” என்றார்கள். 50 சீஷர்களில்
ஒருவன் வாைளப் பயன்படுத்தவும் ெசய்தான்.
தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின் வலது
காைத அவன் ெவட்டினான்.

51 இேயசு “நிறுத்து” என்றார். பின்பு இேயசு
ேவைலக்காரனின் காைதத் ெதாட்டு அவைனக்
குணப்படுத்தினார்.
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52 இேயசுைவச் சிைறப்பிடிக்க வந்த கூட்டத்தில்
தைலைம ஆசாரியரும், முதிய யூத அதிகாரிகளும்,
ேதவாலயக் காவலர்களும் இருந்தனர். இேயசு
அவர்கைள ேநாக்கி, “வாேளாடும் தடிகேளாடும்
நீங்கள் ஏன் வந்தீர்கள்? நான் குற்றவாளி என்று
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா? 53 ஒவ்ெவாரு நாளும்
நான் ேதவாலயத்தில் உங்கேளாடு இருந்ேதன். ஏன்
என்ைன அங்ேக சிைறபிடிக்க முயல வில்ைல?
ஆனால் இது உங்கள் காலம். இருள் (பாவம்) ஆட்சி
புரியும் ேநரம்” என்றார்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
(மத். 26:57-58, 69-75; மாற். 14:53-54, 66-72; ேயா. 18:12-18,

25-27)

54 அவர்கள் இேயசுைவச் சிைறபிடித்துக்
ெகாண்டுேபானார்கள். தைலைம ஆசாரியனின்
வீட்டுக்கு இேயசுைவ அவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
ேபதுரு அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வந்தான். ஆனால்
அவன் இேயசுவின் அருேக வரவில்ைல. 55 வீரர்கள்
வீட்டுக்கு ெவளிப்புறத்தில் நடுவில் ெநருப்ைப
வளர்த்து அைதச் சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள்.
ேபதுருவும் அவர்கேளாடு அமர்ந்தான். 56 ஒரு
ேவைலக்காரச் சிறுமி ேபதுரு உட்கார்ந்திருப்பைதக்
கண்டாள். ெநருப்பின் ஒளியில் அவைன அவள்
பார்க்க முடிந்தது. அவனுைடய முகத்ைதக் கூர்ந்து
ேநாக்கினாள். பின்பு அவள், “இந்த மனிதனும்
அவேராடு (இேயசு) கூட இருந்தான்” என்றாள்.

57 ஆனால் ேபதுரு, அது உண்ைமயில்ைல
என்றான். அவன், “ெபண்ேண, எனக்கு அவைரத்
ெதரியாது” என்றான். 58 சற்று ேநரத்துக்குப் பின்
இன்ெனாருவன் ேபதுருைவப் பார்த்து, “இேயசுைவப்
பின்பற்றும் சீஷர்களில் நீயும் ஒருவன்” என்றான்.
ஆனால் ேபதுரு “மனிதேன, நான் அவரது
சீஷர்களில் ஒருவன் அல்ல” என்றான்.

59 ஏறத்தாழ ஒரு மணி ேநரத்துக்குப் பின்னர்,
இன்ெனாரு மனிதன், “இது உண்ைம, இந்த மனிதன்
அவேராடு இருந்தான். இவன் கலிேலயாைவச்
ேசர்ந்தவன்” என்றான். “எனக்கு நிச்சமாகத்
ெதரியும்” என்று அம்மனிதன் மீண்டும்
வலியுறுத்தினான்.

60 ஆனால் ேபதுரு, “மனிதேன. நீ கூறுகிற
விஷயத்ைதக்குறித்து எனக்குத் ெதரியாது” என்றான்.
ேபதுரு இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்
தருணத்திேலேய ேசவல் கூவியது. 61 அப்ேபாது
கர்த்தர் (இேயசு) திரும்பி ேபதுருவின் கண்கைளக்
கூர்ந்து ேநாக்கினார். “ேசவல் காைலயில் கூவும்
முன்னேர நீ மூன்று முைற என்ைன உனக்குத்
ெதரியாது என்று கூறுவாய்” என்று கர்த்தர்
ஏற்ெகனேவ தன்னிடம் கூறியைதப் ேபதுரு
நிைனவுகூர்ந்தான். 62 பின்னர் ேபதுரு ெவளிேய
ெசன்று மனமுருகி அழுதான்.

இேயசுைவப் பரிகசித்தல்
(மத். 26:67-68; மாற். 14:65)

63 சில மனிதர்கள் இேயசுைவக்
காவல்புரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுைவப் பலவாறு ேகலிெசய்தார்கள். அவர்
பார்க்க முடியாதபடி அவரது கண்கைள
மைறத்தார்கள். பின்பு அவைர அடித்து விட்டு “நீ

தீர்க்கதரிசியானால் யார் உன்ைன அடித்தார்கள்
என்று கூறு” என்றார்கள். 65 அம்மனிதர்கள் அவைர
அவமானப்படுத்தினார்கள்.

யூத அதிகாரிகள் முன் இேயசு
(மத். 26:59-66; மாற். 14:55-64; ேயா. 18:19-24)

66 மறுநாள் காைலயில், மக்களின் முதிய
அதிகாரிகள், தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர்
ஆகிேயார் ஒன்றாகக் கூடினார்கள். அவர்கள் தம்
உயர்ந்த நீதிமன்றத்துக்கு இேயசுைவ அைழத்துச்
ெசன்றார்கள். 67 அவர்கள், “நீ கிறிஸ்துவானால்
அப்படிேய எங்களுக்குச் ெசால்” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு, “நான் கிறிஸ்து என்று
உங்களுக்குக் கூறினால் நீங்கள் என்ைன
நம்பமாட்டீர்கள். 68 நான் உங்கைளக் ேகட்டால்
நீங்கள் பதில் தரமாட்டீர்கள். 69 ஆனால்
இப்ெபாழுதிலிருந்து ேதவனுைடய சிம்மாசனத்தின்
வலது பக்கத்தில் மனித குமாரன்
உட்கார்ந்திருப்பார்” என்றார்.

70 அவர்கள் எல்லாரும், “அப்படியானால் நீ
ேதவனுைடய குமாரனா?” என்றார்கள். இேயசு
அவர்களுக்கு “ஆம், நான் ேதவனுைடய குமாரன்
என்று நீங்கள் ெசால்வது சரிேய” என்றார்.

71 அவர்கள், “ஏன் நமக்கு இப்ேபாது சாட்சிகள்
ேதைவ? அவன் இவ்வாறு ெசால்வைத நாேம
ேகட்ேடாேம!” என்றனர்.

பிலாத்துவின் ேகள்வி
(மத். 27:1-2, 11-14; மாற். 15:1-5; ேயா. 18:28-38)

அந்தக் கூட்டம் முழுவதும் எழுந்து நின்று
இேயசுைவப் பிலாத்துவிடம் அைழத்துச்
ெசன்றது. 2 அவர்கள் இேயசுைவப் பழிக்க

ஆரம்பித்தார்கள் பிலாத்துவிடம் அவர்கள், “நமது
மக்கைளக் குழப்புகிற ெசய்திகைளக்
கூறுகிறபடியால் இந்த மனிதைன நாங்கள் பிடித்து
வந்ேதாம். இராயனுக்கு வரி ெகாடுக்கக்
கூடாெதன்று அவன் கூறுகிறான். அவன் தன்ைனக்
கிறிஸ்துவாகிய ராஜா என்று அைழக்கிறான்”
என்றனர்.

3 பிலாத்து இேயசுவிடம், “நீ யூதரின் ராஜாவா?”
என்று ேகட்டான்.
இேயசு, “ஆம், அது சரிேய” என்றார்.
4 அைதக் ேகட்ட பிலாத்து தைலைம
ஆசாரியரிடமும், மக்களிடமும் “இந்த மனிதனிடம்
தவறு எைதயும் நான் காணவில்ைலேய” என்றான்.

5 அவர்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக, “இேயசு மக்களின்
மத்தியில் அைமதியின்ைமைய
உருவாக்கிக்ெகாண்டுள்ளான். யூேதயாைவச்
சுற்றிலும் அவன் ேபாதிக்கிறான். அவன்
கலிேலயாவில் ஆரம்பித்து இங்கு வந்திருக்கிறான்”
என்றார்கள்.

ஏேராதுவின் முன் இேயசு
6 அைதக் ேகட்ட பிலாத்து, “இேயசு
கலிேலயாவிலிருந்து வந்தவரா?” என்று வினவினான்.
7 பின்பு ஏேராதின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட பகுதியில்
இருந்து இேயசு வருவைத அறிந்தான். அப்ேபாது
ஏேராது எருசேலமில் இருந்தான். எனேவ பிலாத்து,
இேயசுைவ அவனிடம் அனுப்பினான்.
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8 இேயசுைவப் பார்த்ததும் ஏேராது மிகவும்
மகிழ்ச்சியைடந்தான். அவைரப்பற்றி அவன்
அதிகமாக ேகள்விப்பட்டிருந்தபடியினாலும், இேயசு
ஏேதனும் ஓர் அதிசயம் ெசய்வாரா எனப் பார்க்க
விருப்பப்பட்டிருந்தபடியினாலும் அவைரக் காண
ெவகு நாளாக விருப்பம்ெகாண்டிருந்தான். 9

இேயசுவிடம் பல ேகள்விகைளக் ேகட்டான்
ஏேராது. ஆனால் இேயசு ஒன்றுேம கூறவில்ைல. 10

தைலைம ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் அங்ேக
நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவுக்கு
எதிரானைவகைள உரக்கக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 11 ஏேராதுவும், அவனது
வீரர்களும் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தார்கள்.
ராஜாவுக்குரிய ஆைடகைள அணிவித்து அவைர
எள்ளி நைகயாடினார்கள். பின்பு ஏேராது
இேயசுைவப் பிலாத்துவிடேம திரும்ப அனுப்பினான்.
12 முன்னர் பிலாத்துவும், ஏேராதுவும் பைகவர்களாக
இருந்து வந்தனர். ஆனால் அன்று ஏேராதுவும்,
பிலாத்துவும் நண்பர்களாயினர்.

பிலாத்துவும் மக்களும்
(மத். 27:15-26; மாற். 15:6-15; ேயா. 18:39-19:16)

13 தைலைம ஆசாரியைரயும் யூத
அதிகாரிகைளயும் மக்கேளாடு கூட பிலாத்து
அைழத்தான். 14 பிலாத்து அவர்கைள ேநாக்கி,
“நீங்கள் இந்த மனிதைன (இேயசு) என்னிடம்
அைழத்து வந்தீர்கள். மக்களின் நடுவில்
அைமதியின்ைமைய விைளவிக்கிறான் என்று
ெசான்னீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு முன்பாக நான்
நியாயம் தீர்த்ேதன். அவன் ெசய்ததாக நான் எந்தக்
குற்றத்ைதயும் கண்டு பிடிக்க முடியவில்ைல. நீங்கள்
புகார் ெசால்கிற காரியங்களில் இேயசு
குற்றவாளியாக்கப்படவில்ைல. 15 ேமலும்
ஏேராதுவும் அவரிடம் தவேறதும் காணவில்ைல.
மீண்டும் இேயசுைவ நம்மிடேம திருப்பி அனுப்பினான்
ஏேராது. அவருக்கு மரணதண்டைன தரத்
ேதைவயில்ைல. 16 எனேவ நான் அவைரச் சிறிய
தண்டைன ஏேதனும் ெகாடுத்து விடுவித்து விடுேவன்”
என்றான். 17

18 ஆனால் மக்கள் அைனவரும், “அவைனக்
ெகால்லுங்கள். பரபாைச விடுதைல ெசய்யுங்கள்”
என்று சத்தமிட்டனர். 19 (நகருக்குள் கலகம்
விைளவித்ததற்காக ஏற்ெகனேவ சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டிருந்த மனிதன் பரபாஸ். அவன்
சிலைரக் ெகான்றுமிருந்தான்.)

20 பிலாத்து இேயசுைவ விடுதைல ெசய்ய
விரும்பினான். எனேவ பிலாத்து மீண்டும் அவர்கைள
ேநாக்கி, இேயசுைவ விடுவிப்பதாகக் கூறினான். 21

ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் உரத்த குரலில்,
“அவைனக் ெகால்லுங்கள். அவைனச் சிலுைவயில்
அைறந்து ெகால்லுங்கள்” என்றார்கள்.

22 மூன்றாம் முைற பிலாத்து மக்கைள ேநாக்கி,
“ஏன்? அவன் என்ன தவறு ெசய்தான்? அவன்
குற்றவாளி அல்ல. அவைனக் ெகால்வதற்ேகற்ற
காரணம் எைதயும் நான் காணவில்ைல. எனேவ
அவனுக்குச் சிறிய தண்டைன ெகாடுத்து அவைன
விடுதைல ெசய்ேவன்” என்றான்.

23 ஆனால் ெதாடர்ந்து மக்கள் சத்தமிட்டார்கள்.
இேயசுைவச் சிலுைவயில் அைறய ேவண்டுெமன

ேவண்டினார்கள். அவர்கள் மிகவும் உரத்த குரலில்
சத்தமிட்டைதக் ேகட்டதும் 24 அவர்களின்
விருப்பத்தின்படிேய ெசய்ய முடிெவடுத்தான்
பிலாத்து. 25 மக்கள் அைனவரும் பரபாஸ் விடுதைல
ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்று விரும்பினர். கலகம்
விைளவித்ததற்காகவும் மக்கைளக்
ெகான்றதற்காகவும் பரபாஸ் சிைறயில் இருந்தான்.
பிலாத்து பரபாைஸ விடுவித்தான்.
ெகால்லப்படும்ெபாருட்டு, இேயசுைவ மக்களிடம்
பிலாத்து ஒப்பைடத்தான். மக்களும் அைதேய
விரும்பினர்.

சிலுைவயில் இேயசு
(மத். 27:32-44; மாற். 15:21-32; ேயா. 19:17-27)

26 இேயசுைவக் ெகால்லும்ெபாருட்டு வீரர்கள்
ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றனர். அப்ேபாது
வயல்களிலிருந்து நகருக்குள் ஒரு மனிதன்
வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் ெபயர் சீேமான்.
அவன், சிேரேன நகைரச் ேசர்ந்தவன். இேயசுவின்
சிலுைவையச் சுமந்து அவைரத் ெதாடர்ந்து வருமாறு
சீேமாைன வீரர்கள் வற்புறுத்தினார்கள்.

27 பலரும் இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தனர். சில
ெபண்கள் வருந்தி அழுதனர். அவர்கள்
இேயசுவுக்காகக் கவைலப்பட்டனர். 28 ஆனால்
இேயசு திரும்பி அப்ெபண்கைள ேநாக்கி,
“எருசேலமின் ெபண்கேள, எனக்காக அழாதீர்கள்.
உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ைளகளுக்காவும்
அழுங்கள். 29 ஏெனனில் பிள்ைளகைளப் ெபற
முடியாத ெபண்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள்
என்றும் பிள்ைளகள் இல்லாத ெபண்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றும் மக்கள்
ேபசப்ேபாகும் காலம் வரும். 30 அப்ேபாது மக்கள்
மைலைய ேநாக்கி, ‘எங்கள் ேமல் விழு’ என்பார்கள்.
சிறு குன்றுகைள ேநாக்கி, ‘எங்கைள
மைறத்துக்ெகாள்’ என்று ெசால்லத்
ெதாடங்குவார்கள். 31 வாழ்க்ைக நன்றாக
இருக்கும்ேபாது மக்கள் இவ்வாறு
நடந்துெகாண்டால், தீைமயான காலம் வரும்ேபாது
என்ன நிகழும்?” என்றார்.

32 ெகால்லப்படுவதற்காக இரண்டு
குற்றவாளிகளும் இேயசுேவாடு வழி
நடத்திச்ெசல்லப்பட்டார்கள். 33 இேயசுவும்,
அக்குற்றவாளிகளும் “கபாலம்” என்று
அைழக்கப்பட்ட இடத்துக்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டார்கள். அங்கு வீரர்கள் இேயசுைவச்
சிலுைவயில் அைறந்தார்கள். அவர்கள்
குற்றவாளிகைளயும் சிலுைவயில் அைறந்தார்கள்.
ஒரு குற்றவாளிைய இேயசுவின் வலது பக்கத்திலும்,
இன்ெனாரு குற்றவாளிைய இேயசுவின் இடது
பக்கத்திலும் சிலுைவயில் அைறந்தார்கள்.

34 இேயசு, “தந்ைதேய, என்ைனக் ெகால்கிற
இந்த மக்கைள மன்னித்தருளுங்கள். அவர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைத அவர்கள் அறியாமல்
இருக்கிறார்கள்” என்றார்.
இேயசுவின் ஆைடகைள எடுப்பது யார் என்று
சீட்டுப்ேபாட்டுப் பார்த்தார்கள். 35 இேயசுைவப்
பார்த்தபடி மக்கள் நின்றனர். யூத அதிகாரிகள்
இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தனர். அவர்கள்,
“ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட கிறிஸ்து என்றால்
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அவேன தன்ைனக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ளட்டும். அவன்
பிற மக்கைளக் காப்பாற்றவில்ைலயா?” என்றார்கள்.

36 வீரர்களும் கூட இேயசுைவப் பார்த்துச் சிரித்து
எள்ளி நைகயாடினார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ
ெநருங்கி புளித்த திராட்ைச இரசத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். 37 வீரர்கள், “நீ யூதர்களின்
ராஜாவானால் உன்ைனக் காப்பாற்றிக்ெகாள்”
என்றனர். 38 சிலுைவயில் ேமல் பகுதியில் “இவன்
யூதர்களின் ராஜா” என்ற ெசாற்கள்
எழுதப்பட்டிருந்தன.

39 சிலுைவயில் அைறயப்பட்ட குற்றவாளிகளில்
ஒருவன் இேயசுவுக்கு எதிராகத் தீய ெசாற்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “நீ கிறிஸ்து அல்லவா?
உன்ைனக் காப்பாற்றிக்ெகாள். எங்கைளயும்
காப்பாற்று” என்றான்.

40 ஆனால் இன்ெனாரு குற்றவாளி அவைனத்
தடுத்தான். அவன், “நீ ேதவனுக்கு பயப்பட ேவண்டும்.
நாம் எல்லாரும் விைரவில் இறந்து ேபாேவாம். 41

நீயும், நானும் குற்றவாளிகள். நாம் ெசய்த
குற்றங்களுக்கான விைலையக் ெகாடுக்க
ேவண்டியிருப்பதால் நீயும் நானும் ெகால்லப்பட
ேவண்டியவர்கள். ஆனால் இம்மனிதேரா (இேயசு)
எந்தத் தவறும் ெசய்ததில்ைல” என்றான். 42 பின்பு
இக்குற்றவாளி இேயசுைவ ேநாக்கி, “இேயசுேவ,
உங்கள் இராஜ்யத்ைத ஆரம்பிக்கும்ேபாது என்ைன
நிைனவுகூர்ந்துெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.

43 இேயசு அவைன ேநாக்கி, “கவனி, நான்
ெசால்வது உண்ைம. இன்று நீ என்ேனாடு ேசர்ந்து
பரேலாகத்திலிருப்பாய்” என்றார்.

இேயசு மரித்தல்
(மத். 27:45-56; மாற். 15:33-41; ேயா. 19:28-30)

44 அப்ேபாது மதிய ேவைள. ஆனால் மதிய ேநரம்
பின்பு மூன்று மணிவைரயிலும் அப்பகுதி முழுவதும்
இருள் சூழ்ந்திருந்தது. 45 சூரியன்
ெதன்படவில்ைல. ேதவாலயத்தின் திைர
இரண்டாகக் கிழிந்தது. 46 இேயசு, “பிதாேவ, என்
ஆவிைய உம்மிடம் தருகிேறன்” என்னும்
வார்த்ைதயுடன் இறந்தார்.

47 அங்கு நின்ற இராணுவ அதிகாரி நடந்தவற்ைற
எல்லாம் பார்த்தான். அவன், “இந்த மனிதன்
உண்ைமயிேலேய ேதவ குமாரன்தான் என்பைத
அறிேவன்” என்று கூறியவாேற ேதவைன
வாழ்த்தினான்.

48 இைதப் பார்க்கெவன்று நகரிலிருந்து பலரும்
வந்திருந்தார்கள். பார்த்ததும் துயரமிகுதியால்
மார்பில் அைறந்தபடி வீட்டுக்குத் திரும்பினார்கள். 49

இேயசுவுக்கு மிகவும் ெநருக்கமான நண்பர்கள்
அங்கு இருந்தார்கள். கலிேலயாவில் இருந்து
இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த சில ெபண்களும்
அங்ேக இருந்தார்கள். அவர்கள் சிலுைவக்கு சற்ேற
ெதாைலவில் இவற்ைறப் பார்த்தபடி
நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.

அரிமத்தியா ஊரின் ேயாேசப்பு
(மத். 27:57-61; மாற். 15:42-47; ேயா. 19:38-42)

50 அரிமத்தியா என்னும் நகரில் இருந்து ஒரு
மனிதன் அங்ேக வந்திருந்தான். அவன் ெபயர்
ேயாேசப்பு. அவன் நல்ல பக்தியுள்ள மனிதன்.

ேதவனின் இராஜ்யத்தின் வருைகைய எதிர் ேநாக்கி
இருந்தான். யூதர் அைவயில் அவன் ஒரு உறுப்பினன்.
பிற யூத அதிகாரிகள் இேயசுைவக் ெகால்ல
முடிெவடுத்தேபாது அவன் அைத
ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைல. 52 இேயசுவின் உடைலக்
ேகட்கும்ெபாருட்டு ேயாேசப்பு பிலாத்துவிடம்
ெசன்றான். உடைல எடுத்துக்ெகாள்ள பிலாத்து,
ேயாேசப்புக்கு அனுமதி ெகாடுத்தான். 53 எனேவ
ேயாேசப்பு சிலுைவயில் இருந்து இேயசுவின்
உடைலக் கீேழ இறக்கி ஒரு துணியால் உடைலச்
சுற்றினான். பிறகு பாைறக்குள் ேதாண்டப்பட்டிருந்த
ஒரு கல்லைறக்குள் இேயசுவின் உடைல ைவத்தான்.
அக்கல்லைற அதற்கு முன்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்ைல. 54 அப்ெபாழுது
ஆயத்த நாளின்இறுதிப்பகுதி ெநருங்கியது. சூரியன்
மைறந்த பிறகு ஓய்வு நாள் ஆரம்பிக்கும்.

55 கலிேலயாவில் இருந்து இேயசுேவாடு
வந்திருந்த ெபண்கள் ேயாேசப்ைபத் ெதாடர்ந்தனர்.
அவர்கள் கல்லைறையப் பார்த்தார்கள். இேயசுவின்
உடல் உள்ேள கிடத்தப்பட்டிருந்த இடத்ைதயும்
பார்த்தார்கள். 56 இேயசுவின் உடலில் பூசுவதற்காக
மணம்மிக்க ெபாருள்கைளத் தயாரிப்பதற்காக
அப்ெபண்கள் ெசன்றார்கள்.
ஓய்வு நாளில் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தார்கள்.
ேமாேசயின் சட்டம் இவ்வாறு ெசய்யுமாறு எல்லா
மக்களுக்கும் கட்டைள இட்டிருந்தது.

இேயசு உயிர்த்தார்.
(மத். 28:1-10; 16:1-8; 20:1-10)

வாரத்தின் முதல் நாளில் அதிகாைலப்
ெபாழுதில் இேயசுவின் உடல்
ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குப்

ெபண்கள் வந்தார்கள். தாம் தயாரித்த மணமிக்க
ெபாருட்கைள அவர்கள் எடுத்து வந்திருந்தார்கள். 2

ஒரு ெபருங்கல் கல்லைறயின் நுைழ வாசலில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கல் உருண்டு
ேபாயிருந்தைத அப்ெபண்கள் கண்டார்கள். 3

அவர்கள் உள்ேள ெசன்றார்கள். ஆனால் இேயசுவின்
உடல் அங்கு இருக்கவில்ைல. 4 அப்ெபண்கள்
இைதப் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள்
அைதக்குறித்து
ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயில் திடீெரன்று
ஒளிமிக்க ஆைட அணிந்தவர்களாக இரண்டு ேதவ
தூதர்கள் அவர்களருேக நின்றார்கள். 5

அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். அந்த இரு
மனிதரும் அப்ெபண்கைள ேநாக்கி, “உயிேராடு
இருக்கிற ஒருவைர ஏன் இங்கு ேதடுகிறீர்கள்? இது
இறந்ேதாருக்குரிய இடம். 6 இேயசு இங்ேக
இல்ைல. அவர் மரணத்தினின்று எழுந்தார். 7

தீேயாரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டு சிலுைவயில்
அைறயப்பட்டு ெகால்லப்படுவார் எனவும், மூன்றாம்
நாளில் மரணத்தின்று எழுவார் எனவும் இேயசு
கலிேலயாவில் ெசான்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா?”
என்றார்கள். 8 அப்ேபாது இேயசு கூறியவற்ைற
அப்ெபண்கள் நிைனவுகூர்ந்தார்கள்.

9 அப்ெபண்கள் கல்லைறைய விட்டுப் ேபாய்,
பதிெனாரு சீஷர்களும், மற்றவர்களும் இருக்கும்
இடத்துக்குச் ெசன்றார்கள். கல்லைறயின் அருேக
நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அைனத்ைதயும் அப்ெபண்கள்
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அவர்களுக்குக் கூறினார்கள். 10 அவர்கள்
மகதேலனா மரியாள், ேயாவன்னா, யாக்ேகாபின்
தாயாகிய மரியாள், ேவறு சில ெபண்கள் ஆகிேயார்.
அப்ெபண்கள் நடந்த அைனத்ைதயும் சீஷர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். 11 அப்ெபண்கள் கூறியவற்ைற
சீஷர்கள் நம்பவில்ைல. அது விசித்திரமான ேபச்சாக
இருந்தது. 12 ஆனால் ேபதுரு எழுந்து அது
உண்ைமயா எனப் பார்க்கக் கல்லைறக்கு ஓடினான்.
அவன் உள்ேள பார்த்து இேயசுவின் உடைலச் சுற்றி
ைவக்கப்பட்டிருந்த துணிகள் மட்டுேம கிடப்பைதக்
கண்டான். இேயசுைவக் காணவில்ைல. இேயசு
ெசன்றுவிட்டிருந்தார். நடந்தவற்ைறக் குறித்து
ஆச்சரியப்பட்டவனாகப் ேபதுரு தனித்திருக்க
விரும்பிச் ெசன்றான்.

எம்மாவூர் ெசன்ற சீஷர்கள்
(மாற். 16:12-13)

13 எம்மா என்னும் ஊருக்கு அேத நாள்
இேயசுவின் இரண்டு சீஷர்கள்
ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். எருசேலமில் இருந்து
ஏழு ைமல் தூரத்தில் அந்த ஊர் இருந்தது. 14

நடந்தைவ அைனத்ைதயும் குறித்து அவர்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 15 அவர்கள் இவற்ைற
விவாதித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இேயசு அருேக
வந்து அவர்கேளாடு நடந்தார். 16 (இேயசுைவ
அைடயாளம் கண்டுெகாள்வதிலிருந்து ஏேதா
ஒன்றால் அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்) 17 “நீங்கள்,
நடக்கும்ேபாது ேபசிக்ெகாண்டிருந்த விஷயங்கள்
என்ன?” என்று இேயசு ேகட்டார்.
இருவரும் நின்றார்கள். அவர்கள் முகங்கள்
ேசாகத்தால் நிரம்பி இருந்தன. 18 கிேலேயாபாஸ்
என்பவன், “கடந்த சில நாட்களாக அங்ேக
நிகழ்ந்தவற்ைற அறியாத மனிதர் எருசேலமில்
நீங்கள் ஒருவராகத்தான் இருக்க ேவண்டும்”
என்றான்.

19 அவர்கைள ேநாக்கி, இேயசு, “நீங்கள்
எைதக்குறித்துப் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?”
என்றார்.
அம்மனிதர்கள் அவைர ேநாக்கி, “நாசேரத்தில்
உள்ள இேயசுைவக் குறித்துப் ேபசுகிேறாம்.
ேதவனுக்கும் மக்களுக்கும் அவர் ஒரு ெபரிய
தீர்க்கதரிசி. அவர் பல ஆற்றல் மிக்க காரியங்கைளச்
ெசால்லியும் ெசய்தும் வந்திருக்கிறார். 20 ஆனால்
தைலைம ஆசாரியரும் நம் தைலவர்களும் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்பட்டுக் ெகால்லப்படுமாறு
ெகாடுத்துவிட்டார்கள். அவர்கள் இேயசுைவச்
சிலுைவயில் அைறந்தார்கள். 21 இஸ்ரேவல்
மக்கைள விடுவிப்பவர் இேயசு ஒருவேர என நாங்கள்
நம்பிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். ஆனால் இப்படி
நடந்துள்ளது. இேயசு ெகால்லப்பட்டு மூன்று
நாட்களாகிவிட்டன. 22 இன்று எங்கள் ெபண்களில்
சிலர் எங்களுக்குச் சில ஆச்சரியமான
தகவல்கைளச் ெசான்னார்கள். இன்று அப்ெபண்கள்
அதிகாைலயில் இேயசுவின் உடல்
ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குச் ெசன்றார்கள். 23

ஆனால் அவரது உடைல அங்ேக காணவில்ைல.
அவர்களுக்கு ஒரு காட்சியில் தரிசனமான இரண்டு
ேதவதூதர்கைளப் பார்த்தார்கள். ‘இேயசு உயிேராடு
இருக்கிறார்’ என அவர்கள் ெசான்னார்கள் என்று

அப்ெபண்கள் வந்து எங்களிடம் ெசான்னார்கள். 24

அதன் பின்பு எங்களில் சிலரும் கல்லைறக்குச்
ெசன்றார்கள். ெபண்கள் ெசான்னபடிேய இருந்தது.
கல்லைற ெவறுைமயாக இருந்தைத அவர்கள்
பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இேயசுைவப்
பார்க்கவில்ைல” என்றார்கள்.

25 பின்பு இேயசு இருவரிடமும், “நீங்கள்
அறிவற்றவர்கள். உண்ைமைய மிகவும் தாமதமாக
உணர்ந்துெகாள்கிறீர்கள். தீர்க்கதரிசிகளின்
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் நீங்கள் நம்பேவண்டும்.
26 கிறிஸ்து தன் மகிைமயில் நுைழயும்முன்பு
இவ்வாறு துன்புற ேவண்டும் என்று தீர்க்கதரிசிகள்
கூறி இருந்தார்கள்” என்றார். 27 பிற்பாடு சுவடிகளில்
தன்ைனப்பற்றி எழுதிய ஒவ்ெவான்ைறப்பற்றியும்
இேயசு விளக்க ஆரம்பித்தார். ேமாேசயின்
புத்தகங்கள் ெதாடங்கி தீர்க்கதரிசிகள் வைரக்கும்
இேயசுைவக் குறித்துக் கூறியவற்ைற அவர்
ெசான்னார்.

28 அவர்கள் எம்மாவூர் என்னும் ஊைர
அைடந்தார்கள். தன் பயணத்ைதத் ெதாடர
விரும்பியது ேபால இேயசு நடித்தார். 29 ஆனால்
அவர்கள் அவர் அங்ேக தங்கேவண்டுெமன
விரும்பினார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ “எங்களுடன்
தங்குங்கள். மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது. எங்கும்
இருள் சூழ்ந்துவிட்டது” என்று ெகஞ்சிக்
ேகட்டார்கள். எனேவ அவர் அவர்கேளாடு தங்கச்
ெசன்றார்.

30 அவர்கேளாடு ேசர்ந்து இேயசு உணவுண்ண
உட்கார்ந்திருந்தார். உணவுக்காக நன்றி
ெசால்லிவிட்டு, உணைவப் பகிர்ந்தார். 31 அப்ேபாது
அம்மனிதர் இேயசுைவ அைடயாளம் கண்டுெகாள்ள
முடிந்தது. அவர் யார் என அவர்கள்
உணர்ந்துெகாண்டதும், அவர் மைறந்துவிட்டார். 32

இருவரும் தமக்குள்ளாக, “பாைதயில் நம்முடன்
இேயசு ேபசிக்ெகாண்டு வந்தேபாது ஏேதா
எரிவதுப்ேபால் ஓர் உணர்வு இதயத்தில் எழுந்தது.
ேவதாகமத்தின் ெபாருைள அவர் விளக்கியேபாது
மிகவும் பரவசமாக இருந்தது” என்று
ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

33 பின்பு அவர்கள் எழுந்து திரும்பி எருசேலைம
ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். எருசேலமில் இேயசுவின்
சீஷர்கள் ஒன்றாகக் கூடியிருக்கக் கண்டார்கள்.
பதிெனாரு சீஷர்களும் அவர்கேளாடிருந்த மக்களும்
34 “மரணத்தினின்று உண்ைமயாகேவ அவர் மீண்டும்
எழுந்தார்” சீேமானுக்கு (ேபதுருவுக்கு) அவர்
காட்சியளித்தார் என்றார்கள்.

35 அப்ேபாது பாைதயில் நடந்த விஷயங்கைள
இரு மனிதர்களும் கூறினார்கள். உணைவப்
பங்கிட்டேபாது எவ்வாறு இேயசுைவ அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டார்கள் எனச் ெசான்னார்கள்.

சீஷர்களுக்கு இேயசுவின் காட்சி
(மத். 28:16-20; மாற். 16:14-18; ேயா. 20:19-23; அப். 1:6-8)

36 அவர்கள் இருவரும் இவற்ைறக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தேபாது சீஷர்களின் கூட்டத்தின்
நடுவில் இேயசு நின்றிருந்தார். இேயசு அவர்கைள
ேநாக்கி, “உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக”
என்றார்.
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37 சீஷர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்ைதக்
ெகாடுத்தது. அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள் ஏேதா
ஒரு ஆவிையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதாக
எண்ணினார்கள். 38 ஆனால் இேயசு, “நீங்கள்
எதற்காகக் குழப்பம் அைடந்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள்
காண்பதில் ஏன் ஐயம்ெகாள்கின்றீர்கள்? 39 என்
ைககைளயும் என் பாதங்கைளயும் பாருங்கள்.
உண்ைமயாகேவ நான்தான். என்ைனத் ெதாடுங்கள்.
எனக்கு உயிருள்ள உடல் இருப்பைதப் பார்க்க
முடியும். ஓர் ஆவி இப்படிப்பட்ட உடல்
ெகாண்டிருக்காது” என்றார்.

40 இேயசு அவர்களுக்கு இைதக் கூறிய பின்பு,
அவர்களுக்குத் தன் ைககளிலும், பாதங்களிலும்
உள்ள ஆணித் துைளகைளக் காட்டினார். 41

சீஷர்கள் ஆச்சரியமுற்றவர்களாக இேயசுைவ
உயிேராடு பார்த்ததால் மிகவும் மகிழ்ந்தார்கள்.
எனினும் கூட தாம் பார்த்தைத அவர்களால்
நம்பமுடியவில்ைல. அவர்கைள ேநாக்கி இேயசு,
“உங்களிடம் இங்ேக ஏதாவது உணவு இருக்கிறதா?”
என்று ேகட்டார். 42 அவர்கள் சைமத்த மீனில் ஒரு
துண்ைடக் ெகாடுத்தார்கள். 43 சீஷர்களின்
முன்னிைலயில் இேயசு அந்த மீைன எடுத்து
சாப்பிட்டார்.

44 அவர்கைள ேநாக்கி இேயசு, “நான்
உங்கேளாடு இருந்த காலத்ைத
ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேசயின்
சட்டத்திலும், தீர்க்கதரிசிகளின் நூற்களிலும்,
சங்கீதத்திலும் என்ைனப்பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிற
அைனத்தும் நடந்ேதயாக ேவண்டும் என்று நான்
ெசான்ேனன்” என்றார்.

45 பின்பு இேயசு சீஷர்களுக்கு ேவதாகமத்ைத
விளக்கினார். தன்ைனப்பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிற
காரியங்கைள அவர்கள் புரிந்துெகாள்வதற்கு

உதவினார். 46 பிறகு அவர்கைள ேநாக்கி, “கிறிஸ்து
ெகால்லப்பட்டு மூன்றாம் நாள் மரணத்தில் இருந்து
எழுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 47 நீங்கள்
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள். நீங்கேள
சாட்சிகள். மக்களுைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட
முடியும் என்று நீங்கள் ேபாய் அவர்களுக்குச் ெசால்ல
ேவண்டும். அவர்கள் தம் மனம் மாறி, தாம் ெசய்த
பாவங்களுக்காக வருந்த ேவண்டும் என்பைத
அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அைதச் ெசய்தால்
அவர்கள் ேதவனால் மன்னிக்கப்படுவர்.
எருசேலமிலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு என் ெபயரில்
இவற்ைறப் ேபாதிக்க ேவண்டும். உலகத்தில் உள்ள
எல்லா மக்களுக்கும் இந்த நற்ெசய்தி கூறப்பட
ேவண்டும். 49 கவனியுங்கள், என் பிதா உங்களுக்கு
வாக்குறுதி ெகாடுத்துள்ளார். அைத உங்களுக்கு
அனுப்புேவன். விண்ணில் இருந்து அந்த
வல்லைமைய நீங்கள் ெபறும்வைரக்கும் எருசேலமில்
தங்கி இருக்கேவண்டும்” என்றார்.

இேயசு பரேலாகத்திற்குத் திரும்புதல்
(மாற். 16:19-20; அப். 1:9-11)

50 எருசேலமில் இருந்து ெபத்தானியா வைரக்கும்
இேயசு சீஷர்கைள அைழத்துச் ெசன்றார். பின்பு
ைககைள உயர்த்தி அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். 51

இேயசு அவர்கைள வாழ்த்தும்ேபாது
அவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு பரேலாகத்திற்கு
எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டார். 52 சீஷர்கள் அவைர
அங்ேக வணங்கினர். பிறகு எருசேலமுக்குத்
திரும்பிச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ேவாடு
இருந்தார்கள். 53 ேதவைன வாழ்த்தியவாேற
எப்ேபாதும் அவர்கள் ேதவாலயத்தில் தங்கி
இருந்தார்கள்.

லூக்கா 24:37
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ேயாவான்

கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வருதல்

உலகம் ஆரம்பிக்கும் முன்ேப வார்த்ைத
இருந்தது. அந்த வார்த்ைத ேதவேனாடு
இருந்தது. அந்த வார்த்ைத ேதவனாகேவ

இருந்தது. 2 அவர் (வார்த்ைத) ெதாடக்கக்
காலத்திேலேய ேதவேனாடு இருந்தார். 3

அைனத்தும் அவர் (வார்த்ைத) மூலமாகேவ
உண்டாக்கப்பட்டன. அவரில்லாமல் எதுவும்
உருவாகவில்ைல. 4 அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது.
அந்த ஜீவன் உலகத்து மக்களுக்கு ஒளியாய்
இருந்தது. 5 அந்த ஒளி இருளிேல ெவளிச்சத்ைதத்
தந்தது. இருளானது அந்த ஒளிைய
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.

6 ேயாவான் என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன்
இருந்தான். அவன் ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவன். 7

அவன் அந்த ஒளிையப் (கிறிஸ்து) பற்றி மக்களிடம்
ெசால்வதற்காக வந்தான். எனேவ மக்கள்
அைனவரும் ேயாவான் மூலமாக அந்த
ஒளிையப்பற்றிக் ேகள்விப்படவும் நம்பிக்ைக
ைவக்கவும் முடிந்தது. 8 ேயாவான் ஒளியல்ல.
ஆனால் அவன் அந்த ஒளிையப்பற்றி மக்களிடம்
ெசால்லேவ வந்தவன். 9 அைனத்து மக்களுக்கும்
ெவளிச்சத்ைதத் தருகிற அந்த உண்ைமயான ஒளி
உலகத்திற்கு வந்து ெகாண்டிருந்தது.

10 அவர் (வார்த்ைத) உலகத்தில் ஏற்ெகனேவ
இருந்தார். உலகம் அவர் மூலமாகேவ
உண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால் உலகம் அவைர
அறிந்துெகாள்ளாமல் இருந்தது. 11 அவருக்குச்
ெசாந்தமான உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். ஆனால்
அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்கள் அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 12 சிலர் அவைர
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் நம்பினர். தன்ைன
நம்பியவர்களுக்கு ேதவனின் பிள்ைளகளாவதற்கு
உரிைமையக் ெகாடுத்தார். 13 இந்தப் பிள்ைளகள்
ஏைனய சிறிய குழந்ைதகள் பிறப்பைதப்ேபால
பிறக்கவில்ைல. இவர்கள் ஒரு தாய் தந்ைதயின்
விருப்பத்தின்படிேயா, திட்டத்தின்படிேயா
பிறக்கவில்ைல. இந்தக் குழந்ைதகள் ேதவனாேலேய
பிறந்தனர்.

14 வார்த்ைத ஒரு மனிதனாகி நம்மிைடேய
வாழ்ந்தார். அவரது மகிைமைய நாம் பார்த்ேதாம்.
அந்த மகிைம தந்ைதயின் ஒேர குமாரனுக்கு உரியது.
அவ்வார்த்ைத கிருைபயும், உண்ைமயும்
நிைறந்ததாயிற்று. 15 அவைரப்பற்றி ேயாவான்
மக்களிடம், “நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர்
இவர்தான். ‘எனக்குப் பின்னால் வருகிறவர்
என்னிலும் ேமலானவர். இவர் எனக்கு முன்னேர
இருப்பவர்’” என்று சாட்சி ெசான்னான்.

16 அவர் (கிறிஸ்து) கிருைபயும், உண்ைமயும்
நிைறந்தவராய் இருந்தார். அவரிடமிருந்து
நாமைனவரும் கிருைபயின் ேமல் கிருைப
ெபற்ேறாம். 17 ேமாேச மூலம் சட்டங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன! ஆனால் இேயசு கிறிஸ்துவின்
மூலமாகேவ கிருைபயும், உண்ைமயும் வந்தன. 18

எந்த மனிதனும் ஒருேபாதும் ேதவைனப்
பார்த்ததில்ைல. ஆனால் இேயசுவாகிய ஒேர
குமாரேன ேதவன். அவர் பிதாவுக்கு (ேதவனுக்கு)
மிகவும் ெநருக்கமானவர். அத்துடன் குமாரேன
ேதவனின் தன்ைமைய நமக்கு ெவளிக்காட்டினார்.

இேயசுைவப்பற்றி ேயாவான்
(மத். 3:1-12; மாற். 1:2-8; லூ. 3:1-9, 15-17)

19 எருசேலமிலுள்ள யூதர்கள் ஆசாரியைரயும்
ேலவியைரயும் ேயாவானிடம் அனுப்பி ைவத்தார்கள்.
“நீர் யார்?” என்று ேகட்பதற்காக அவர்கைள
யூதர்கள் அனுப்பினர். 20 ேயாவான் அவர்களிடம்
தாராளமாகப் ேபசினான். அவன் பதில் ெசால்ல
மறுக்கவில்ைல. “நான் கிறிஸ்து அல்ல” என்று
ேயாவான் ெதளிவாகக் கூறினான். இது தான் அவன்
மக்களிடம் ெசான்னது.

21 “பிறகு நீர் யார்? நீர் எலியாவா?” என்று ேமலும்
யூதர்கள் ேயாவானிடம் ேகட்டார்கள். “இல்ைல.
நான் எலியா இல்ைல” என்று ேயாவான்
பதிலுைரத்தான்.

“நீர் தீர்க்கதரிசியா?” என யூதர்கள் ேகட்டனர்.
“இல்ைல. நான் தீர்க்கதரிசி இல்ைல” என்றான்
ேயாவான்.

22 “நீர் யார்? உம்ைமப்பற்றி எங்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள். எங்கைள அனுப்பியவர்களுக்கு
நாங்கள் ெசால்வதற்ெகன்று ஒரு பதில்
ெசால்லுங்கள். உம்ைமப்பற்றி நீர் என்ன
ெசால்கிறீர்?” என்று யூதர்கள் ேகட்டனர்.

23 ேயாவான் அவர்களிடம் தீர்க்கதரிசி
ஏசாயாவின் வார்த்ைதகைளச் ெசான்னான்.
“வனாந்தரத்தில் சத்தமிடுகிறவனின் ஓைசயாக
நான் இருக்கிேறன்.

‘கர்த்தருக்கு வழிைய ஆயத்தம் பண்ணுங்கள்.’”
24 யூதர்களான இவர்கள் பரிேசயர்கள்
என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்டிருந்தனர். 25 “நீர்
கிறிஸ்து அல்ல என்று கூறுகிறீர். நீர் எலியாேவா
தீர்க்கதரிசிேயா அல்ல என்றும் கூறுகிறீர். பின்னர் நீர்
ஏன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிறீர்?” என அவர்கள்
ேயாவானிடம் ேகட்டார்கள்.

26 “நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் தருகிேறன்.
ஆனால் உங்கேளாடு இங்ேக இருக்கிற ஒருவர்
உங்களால் அறியப்படாதவராக இருக்கிறார். 27

அந்த ஒருவர்தான் எனக்குப் பின்னால் வருகிறவர்.
அவரது ெசருப்பின் வாைர அவிழ்க்கக்கூட

ேயாவான் 1:27
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தகுதியற்றவன் நான்” என்று ேயாவான்
பதிலுைரத்தான்.

28 இந்நிகழ்ச்சிகள் யாவும் ேயார்தான் ஆற்றின்
அக்கைரயில் உள்ள ெபத்தானியாவில்
நைடெபற்றன. இங்ேகதான் ேயாவான் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

இேயசு, ேதவ ஆட்டுக்குட்டி
29 மறுநாள் தன்ைன ேநாக்கி இேயசு வருவைத
ேயாவான் பார்த்தான். “பாருங்கள், இவர் தான்
ேதவனுைடய ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தின்
பாவங்கைள சுமந்து தீர்க்கப்ேபாகிறவர். 30 நான்
ஏற்ெகனேவ ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர் இவர்
தான். ‘எனக்குப் பிறகு ஒரு மனிதர் வருவார். அவர்
என்னிலும் ேமலானவர். ஏெனன்றால் அவர் எனக்கு
முன்னேம வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறவர். அவர்
எப்ேபாதும் வாழ்கிறவர்.’ 31 இவைர நானும்
அறியாதிருந்ேதன். ஆனாலும் நான் தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க வந்திருக்கிேறன்.
ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்கள் இேயசுதான்
கிறிஸ்து என அறிந்துெகாள்ள முடியும்.

32 “கிறிஸ்து யாெரன்று நானும் அறியாமல்தான்
இருந்ேதன். ஆனால் ேதவன் என்ைனத் தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்குமாறு அனுப்பி ைவத்தார். ‘நீ
யார் மீது பரிசுத்த ஆவியானர் இறங்கி அமர்வைதக்
காண்பாேயா, அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியால்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கிறவர்’ என்று ேதவன்
என்னிடம் கூறினார்” என்றான். “நான் அவ்வாறு
நிகழ்வைதப் பார்த்ேதன். ஆவியானவர்
பரேலாகத்திலிருந்து இறங்கி வருவைதப்
பார்த்ேதன். அந்த ஆவியானவர் ஒரு புறாைவப்ேபால்
இறங்கி இேயசுவின் மீது அமர்ந்தார். 34 நான்
இைதத்தான் மக்களிடம் ெசால்லி வருகிேறன்.
‘இேயசுதான் ேதவனின் குமாரன்’” என்று ேயாவான்
ெசான்னான்.

இேயசுவின் முதல் சீஷர்கள்
35 மறுநாள் மறுபடியும் ேயாவான் அங்ேக
இருந்தான். அவேனாடு அவைனப் பின்பற்றுகிற
சீஷர்களில் இரண்டு ேபர் இருந்தனர். 36 இேயசு
நடந்துெசல்வைத ேயாவான் பார்த்தான்.
“பாருங்கள், இவர்தான் ேதவனின் ஆட்டுக்குட்டி”
என்றான்.

37 அந்த இரு சீஷர்களும் ேயாவான் கூறுவைதக்
ேகட்டார்கள். ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுைவப்
பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். 38 “உங்களுக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்று இேயசு திரும்பி அவர்கைளப்
பார்த்து ேகட்டார்.
அந்த இருவரும், “ேபாதகேர, நீங்கள் எங்ேக
தங்கியிருக்கிறீர்கள்?” என்று ேகட்டனர்.

39 “என்ேனாடு வாருங்கள். நீங்கள்
கண்டுெகாள்வீர்கள்” என்று இேயசு பதிலுைரத்தார்.
எனேவ அவர்கள் இருவரும் அவர் பின்னால்
ெசன்றனர். இேயசு தங்கியிருக்கும் இடத்ைதயும்
கண்டனர். அன்று அவர்கள் அவேராடு அங்ேக
தங்கியிருந்தனர். அப்ெபாழுது ேநரம் சுமார் நான்கு
மணி.

40 இேயசுைவப்பற்றி ேயாவான் ெசான்னதன்
மூலமாகத் ெதரிந்துெகாண்டதால் அவர்கள்

இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். அந்த
இருவரில் ஒருவன் ெபயர் அந்திேரயா. அவன்
சீேமான் ேபதுருவின் சேகாதரன். 41 முதல்
காரியமாக அவன் தன் சேகாதரன் சீேமான்
ேபதுருைவப் ேபாய்ப் பார்த்தான். “நாங்கள்
ேமசியாைவக் (அதன் ெபாருள் கிறிஸ்து)
கண்டுெகாண்ேடாம்” என்று கூறினான்.

42 பிறகு அந்திேரயா சீேமாைன இேயசுவிடம்
அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தான். இேயசு சீேமாைனப்
பார்த்து, “நீ ேயாவானுைடய குமாரனான சீேமான். நீ
ேகபா என்று அைழக்கப்படுவாய்” என்றார். (“ேகபா”
என்பதற்கு “ேபதுரு” என்று அர்த்தம்.)

43 மறுநாள் இேயசு கலிேலயாவுக்குச் ெசல்லத்
தீர்மானித்தார். இேயசு பிலிப்புைவக் கண்டு,
“என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா” என்றார். 44 பிலிப்பு,
அந்திேரயா, ேபதுரு ஆகிேயாரின் ஊரான
ெபத்சாயிதாைவச் ேசர்ந்தவன். 45 பிலிப்பு
நாத்தான்ேவைலப் பார்த்து, “ேமாேச எழுதியிருக்கிற
சட்டங்கைள எண்ணிப்பார். ேமாேச வரப்ேபாகிற
ஒரு மனிதைரப்பற்றி எழுதினார். தீர்க்கதரிசிகளும்
அவைரப்பற்றி எழுதி இருக்கிறார்கள். நாங்கள்
அவைரத் ெதரிந்துெகாண்ேடாம். அவர் ெபயர்
இேயசு. ேயாேசப்பின் குமாரன். நாசேரத்திலிருந்து
வருகிறார்.”

46 ஆனால் நாத்தான்ேவல் பிலிப்புவிடம்,
“நாசேரத்தா? நாசேரத்திலிருந்து ஏதாவது நன்ைம
வர இயலுமா?” எனக் ேகட்டான்.

“வந்து பார்” என்று பதிலுைரத்தான் பிலிப்பு.
47 நாத்தான்ேவல் தன்னிடம்
வந்துெகாண்டிருப்பைத இேயசு பார்த்தார். “இேதா
வந்துெகாண்டிருக்கிற இவன் உண்ைமயாகேவ
ேதவனின் மக்களில் ஒருவன். இவனிடம் எந்த தவறும்
இல்ைல” என்று இேயசு கூறினார்.

48 “என்ைன உங்களுக்கு எப்படித் ெதரியும்?” என
நாத்தான்ேவல் ேகட்டான்.
பிலிப்பு என்ைனப்பற்றி உனக்குக் கூறும் முன்ேப, “நீ
அத்தி மரத்தின் கீேழ நிற்கும்ேபாேத உன்ைனப்
பார்த்ேதன்” என்று இேயசு ெசான்னார்.

49 பிறகு இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர! நீங்கள் தான்
ேதவகுமாரன். இஸ்ரேவலின் ராஜா” என்று
நாத்தான்ேவல் கூறினான்.

50 “நான் உன்ைன அத்தி மரத்தின் அடியில்
பார்த்ததாக ஏற்ெகனேவ கூறியிருக்கிேறன்.
அதனால் என்மீது நீ நம்பிக்ைக ைவத்தாய். ஆனால்
அைதவிட ேமலும் சிறந்தைவகைளக் காண்பாய்”
என்று இேயசு கூறினார். 51 அவர் ேமலும், “நான்
ெமய்யாகேவ உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். பரேலாக
வாசல் திறந்திருப்பைதயும்,
மனிதகுமாரனிடத்திலிருந்து ேதவதூதர்கள் ேமேல
ெசல்வைதயும் கீேழ இறங்குவைதயும் நீங்கள்
காண்பீர்கள்” என்றார்.

கானாவூர் கல்யாணம்

கலிேலயாவிலுள்ள கானா என்ற ஊரில்
இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு திருமணம்
நடந்தது. இேயசுவின் தாய் அங்ேக

இருந்தார். 2 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அந்தத்
திருமணத்துக்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 3

திருமண வீட்டில் திராட்ைச இரசம் ேபாதுமான
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அளவு இல்ைல. அது முழுவதும் தீர்ந்துேபான பின்பு
இேயசுவிடம் அவரது தாயார், “அவர்களிடம் ேவறு
திராட்ைச இரசம் இல்ைல” என்றார்.

4 “அன்பான ெபண்ேண! நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று எனக்கு நீர் ெசால்ல ேவண்டாம்.
என் ேநரம் இன்னும் வரவில்ைல” என்றார் இேயசு.

5 “இேயசு என்ன ெசால்கிறாேரா அதன்படி நீங்கள்
ெசய்யுங்கள்” என்று இேயசுவின் தாயார்
ேவைலயாட்களிடம் ெசான்னார்.

6 அந்த இடத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி
ைவப்பதற்ெகன்று கல்லால் ஆன ஆறு ெபரிய
(பாத்திரங்கள்) ெதாட்டிகள் இருந்தன. இவ்வித
தண்ணீர்த் ெதாட்டிகைள யூதர்கள் தங்கள்
சுத்திகரிப்பின் சடங்குகளில் உபேயாகித்தனர்.
ஒவ்ெவாரு ெதாட்டியும் இரண்டு முதல் மூன்று குடம்
தண்ணீைரக் ெகாள்வன.

7 இேயசு ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, “அந்தத்
ெதாட்டிகளில் தண்ணீைர நிரப்புங்கள்” என்று
கூறினார். அவர்களும் அவ்வாேற அத்ெதாட்டிகைள
நிரப்பினர்.

8 பிறகு இேயசு ேவைலக்காரர்களிடம்,
“இப்ெபாழுது இதிலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீைர
எடுத்து அதைன விருந்தின் ெபாறுப்பாளியிடத்தில்
ெகாண்டுேபாங்கள்” என்றார்.
ேவைலயாட்கள் அவ்வாேற ெகாண்டு ேபானார்கள்.

9 அந்த விருந்தின் ெபாறுப்பாளன் அைதச்
சுைவத்துப்பார்த்தான். அப்ெபாழுது தண்ணீர்
திராட்ைச இராசமாகியிருந்தது. அவனுக்கு அது
எங்கிருந்து வந்தெதன்று ெதரியவில்ைல. ஆனால்
நீைரக் ெகாண்டுேபான ேவைலயாட்களுக்குத்
ெதரிந்திருந்தது. 10 விருந்தின் ெபாறுப்பாளன்
மணமகைன அைழத்து, “என்ன இது, இவ்வாறு
ெசய்கிறீர்கள்? எல்ேலாரும் நல்ல திராட்ைச
இரசத்ைத முதலில் பரிமாறுவார்கள். விருந்தினர்கள்
குடித்துத் திருப்தியைடந்த பின்னர் ருசி குைறந்த
திராட்ைச இரசத்ைதப் பரிமாறுவார்கள். நீங்கேளா
நல்ல திராட்ைச இரசத்ைத இதுவைரக்கும்
பத்திரப்படுத்தி ைவத்திருந்தீர்கள்” என்றான்.

11 இதுேவ இேயசு ெசய்த முதல் அற்புதமாகும்.
இேயசு இதைன கலிேலயா நாட்டில் உள்ள கானா
என்ற ஊரில் நிகழ்த்தினார். இேயசு தனது
மகிைமைய ெவளிப்படுத்தினார். அவரது சீஷர்கள்
அவைர நம்பினர்.

12 பிறகு இேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச்
ெசன்றார். அவேராடு அவரது தாயும்,
சேகாதரர்களும் சீஷர்களும் ெசன்றனர். அவர்கள்
அங்ேக ெகாஞ்ச நாட்கள் தங்கினர்.

ேதவாலாயத்தில் இேயசு
(மத். 21:12-13; மாற். 11:15-17; லூ. 19:45-46)

13 அப்ேபாது யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிைக
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. ஆைகயால் இேயசு
எருசேலமுக்குச் ெசன்றார். அங்ேக அவர்
ேதவாலயத்தில் நுைழந்தார். 14 ேதவாலயத்தில்
வியாபாரிகள் ஆடுகள், மாடுகள், புறாக்கள்
ேபான்றவற்ைற விற்றுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ேமைசக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கும் ேவறு
சிலைரயும் இேயசு கவனித்தார். அவர்கள்
ெபாதுமக்கள் பணத்ைத பண்டமாற்று ெசய்தபடி

இருந்தார்கள். 15 இேயசு கயிறுகளால் ஒரு
சவுக்ைக உருவாக்கினார். அந்த வியாபாரிகைளயும்
ஆடுமாடுகைளயும் ேதவாலயத்திற்கு ெவளிேய
அடித்துத் துரத்தினார். அவர் ேமைஜகள் பக்கம்
திரும்பி காசுக்காரர்களுைடய காசுகைளக்
ெகாட்டினார். அப்பலைககைளக்
கவிழ்த்துப்ேபாட்டார். 16 புறா விற்கிறவர்கைளப்
பார்த்து, “இவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு இங்ேக
இருந்து ெவளிேய ெசல்லுங்கள். என் பிதாவின்
வீட்ைடச் சந்ைதக்கைட ஆக்காதீர்கள்” என்று
இேயசு கட்டைளயிட்டார்.

17 இது இவ்வாறு நிகழும்ேபாது, இேயசுவின்
சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்கும்
ேவதவாக்கியங்கைள நிைனவுகூர்ந்தனர்.
“உமது வீட்ைடக் குறித்த என் பக்தி உணர்வு
என்ைன ைவராக்கியமுள்ளவனாக்கும்.”

18 யூதர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து, “ஓர்
அைடயாளமாக அதிசயம் ஒன்ைற எங்களுக்குக்
காட்டும். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு உமக்கு
உரிைம இருக்கிறது என்பைத நிரூபித்துக்காட்டும்”
என்றார்கள்.

19 “இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள்.
இதைன மூன்று நாட்களுக்குள் நான் மீண்டும் கட்டி
முடிப்ேபன்” என்றார் இேயசு.

20 அதற்குப் பதிலாக யூதர்கள், “மக்கள்
நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் பாடுபட்டு இந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தார்கள். இதைன உம்மால்
மூன்று நாட்களில் கட்டி முடிக்க முடியும் என்று நீர்
உண்ைமயாகேவ ெசால்கிறீரா?” என்று
ேகட்டார்கள். 21 (ஆனால் இேயசு ஆலயம் என்று
கூறியது அவரது சரீரத்ைத. 22 இதைன அவரது
சீஷர்கள், இேயசு மரித்தபின் மூன்று நாட்களில்
உயிர்த்ெதழுந்தேபாது அவர் ெசான்னைத
நிைனவுபடுத்திப் புரிந்துக்ெகாண்டனர். ஆைகயால்
அவரது சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்ட
ேவதவாக்கியங்கைளயும், இேயசுவின்
வார்த்ைதகைளயும் நம்பினர்.)

23 இேயசு பஸ்கா பண்டிைகயின்ேபாது
எருசேலமில் இருந்தார். ஏராளமான மக்கள் அவர்
ெசய்த அற்புதங்கைளக் கண்டு அவர் மீது நம்பிக்ைக
ைவத்தனர். 24 ஆனால் இேயசு அவர்கைள
நம்பவில்ைல. ஏெனன்றால் அவர்களது
எண்ணங்கைள அவர் அறிந்திருந்தார். 25

இேயசுவுக்கு அம்மக்கைளப்பற்றி எவரும் ெசால்ல
ேவண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு
மனிதனின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பைத
அவர் அறிந்தவராயிருந்தார்.

இேயசுவும் நிக்ெகாேதமுவும்

நிக்ெகாேதமு என்று ஒரு மனிதன்
இருந்தான். அவன் பரிேசயர்களுள் ஒருவன்.
அவன் ஓர் முக்கியமான யூதத் தைலவன். 2

ஓர் இரவு அவன் இேயசுவிடம் வந்தான். “ேபாதகேர!
நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டவர் என்பைத
நாங்கள் அறிேவாம். ேதவனின் உதவியின்றி
எவெராருவராலும் நீர் ெசய்வதுேபான்ற
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய இயலாது” என்று
ெசான்னான்.

3 அதற்கு இேயசு, “நான் உனக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். ஒருவன் மீண்டும் பிறக்கேவண்டும்.

ேயாவான் 3:3
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இல்லாவிட்டால் அவன் ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில்
இடம்ெபற முடியாது” என்று கூறினார்.

4 அதற்கு நிக்ெகாேதமு, “ஆனால் ஒரு மனிதன்
ஏற்ெகனேவ முதியவனாக இருந்தால் அவன் எப்படி
மீண்டும் பிறக்கமுடியும்? ஒருவன் மீண்டும் தாயின்
சரீரத்திற்குள் நுைழயமுடியாது. ஆைகயால் ஒருவன்
இரண்டாம் முைறயாக பிறக்க முடியாேத” என்றான்.

5 இதற்குப் பதிலாக இேயசு, “நான் உனக்கு ஓர்
உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். ஒருவன் நீரில்
இருந்தும் ஆவியில் இருந்தும் பிறக்க ேவண்டும்.
ஒருவன் இவற்றிலிருந்து பிறக்காவிடில் அவனால்
ேதவனின் இராஜ்யத்துக்குள் நுைழய முடியாது. 6

ஒரு மனிதனின் சரீரமானது அவனது
ெபற்ேறார்களிடமிருந்து கிைடக்கின்றது. ஆனால்
அம்மனிதனது ஆவிக்குரிய வாழ்ேவா
ஆவியானவரிடமிருந்து பிறக்கிறது. 7 நான்
ெசான்னைதப் பற்றி நீ வியப்பு அைடயேவண்டாம். ‘நீ
மறுபடியும் பிறக்க ேவண்டும்.’ 8 காற்று எங்ேக
ெசல்ல விரும்புகிறேதா அங்ேக வீசும். நீ காற்றின்
ஓைசையக் ேகட்பாய். ஆனால் அந்தக் காற்று
எங்கிருந்து வருகிறது, எங்ேக ேபாகிறது என்பைத நீ
அறியமாட்டாய். இதுேபாலத்தான் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் ஆவியானவரிலிருந்து பிறக்கிறான்”
என்றார்.

9 “இைவ எவ்வாறு இயலும்?” என்று நிக்ெகாேதமு
ேகட்டான்.

10 “நீ யூதர்களின் முக்கியமான ஒரு ேபாதகன்.
ஆனால் உன்னால் இவற்ைறப்பற்றி இன்னும்
புரிந்துெகாள்ள முடியவில்ைலேய! 11 நான் உனக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன், நாங்கள் எங்களுக்குத்
ெதரிந்தவற்ைறப்பற்றிேய ேபசுகிேறாம். நாங்கள்
பார்த்தவற்ைற மட்டுேம ெசால்லுகிேறாம். ஆனால்
உன்ைனப்ேபான்றவர்கள் நாங்கள் ெசால்வைத
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. 12 நான் பூமியில்
உள்ளவற்ைறப் பற்றி உனக்குச் ெசான்ேனன்.
ஆனால் நீ என்ைன நம்புகிறதில்ைல. ஆைகயால்,
நான் பரேலாகத்தில் உள்ளவற்ைறப்பற்றி
ெசான்னாலும் நீ அவற்ைறயும் நம்பப்ேபாவதில்ைல.
13 பரேலாகத்திற்கு ஏறிச் ெசன்ற ஒேர ஒருவேர
பரேலாகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தவர். அவர்தான்
மனிதகுமாரன்.

14 “வனாந்தரத்தில் ேமாேச பாம்பிைன உயர்த்திப்
பிடித்தான். அவ்வாேற மனிதகுமாரனும் உயர்த்தப்பட
ேவண்டும். 15 பிறகு அந்த மனிதகுமாரன்ேமல்
நம்பிக்ைக ைவக்கிற ஒவ்ெவாருவரும் நித்திய
ஜீவைனப் ெபறமுடியும்.

16 “ஆம்! ேதவன் இவ்வுலகிைனப் ெபரிதும்
ேநசித்தார். எனேவ தனது ஒேர குமாரைன இதற்குத்
தந்தார். ேதவன் தன் குமாரைனத் தந்ததால் அவரில்
நம்பிக்ைக ைவக்கிற எவரும் ெகட்டுப்ேபாகாமல்
நித்திய ஜீவைனப் ெபறுவர். 17 ேதவன் தன்
குமாரைன உலகிற்கு அனுப்பினார். உலகின்
குற்றங்கைள நியாயம் விசாரிக்க தனது குமாரைன
அனுப்பவில்ைல. இவ்வுலகம் ேதவனுைடய
குமாரனால் இரட்சிக்கப்படுவதற்ெகன்று ேதவன் தன்
குமாரைன அனுப்பினார். 18 ேதவகுமாரன் மீது
நம்பிக்ைக ைவக்கிறவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதில்ைல.
ஆனால், அவர் மீது நம்பிக்ைகெகாள்ளாதவர்கள்
ஏற்ெகனேவ தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டார்கள். ஏன்?
ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு ேதவனுைடய ஒேர

குமாரன் மீது நம்பிக்ைக இல்ைல. 19 இந்த
உலகத்துக்கு ஒளி (நன்ைம) வந்திருக்கிறது. ஆனால்
அந்த ஒளிைய மக்கள் விரும்பவில்ைல. அவர்கள்
இருைள (பாவத்ைத) விரும்பினார்கள். ஏெனன்றால்
அவர்கள் தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். இந்த உண்ைமைய
ைவத்ேத அவர்கள் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள்.
20 தீைமகைளச் ெசய்கிற ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
ஒளிைய ெவறுக்கிறான். அவன் ெவளிச்சத்துக்குள்
வரமாட்டான். ஏெனன்றால் ஒளி அவன் ெசய்த
தீைமகைள ெவளிப்படுத்திக்காட்டும். 21 ஆனால்
உண்ைம வழிையப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்கிறவர்கள்
ஒளியிடம் வந்தைடகிறார்கள். பிறகு, அந்த ஒளி
அவர்கள் ெசய்த ெசயல்கள் ேதவன் மூலமாகச்
ெசய்த நற்ெசயல்கள் எனக் காட்டும் என்று இேயசு
கூறினார்.”

இேயசுவும், ேயாவான் ஸ்நானகனும்
22 அதற்குப் பிறகு, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும்
யூேதயா பகுதிக்குப் ேபானார்கள். அங்கு இேயசு தன்
சீஷர்கேளாடு தங்கி ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தார். 23

ேயாவானும் அயிேனானில் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து
வந்தான். அயிேனான், சாலிம் அருகில் உள்ளது.
அங்ேக தண்ணீர் மிகுதியாக இருந்ததால் ேயாவான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
மக்கள் அவனிடம் ேபாய் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். 24 (இது ேயாவான் சிைறயில்
அைடக்கப்படும் முன்பு நிகழ்ந்தது).

25 ேயாவானின் சீஷர்களுள் சிலர், யூதேராடு
விவாதித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மத
சம்பந்தமான முைறையப்பற்றிேய விவாதித்தனர். 26

ஆைகயால் ேயாவானிடம் அவர்கள் வந்தனர்.
“ேபாதகேர! ேயார்தான் நதிக்கு அக்கைரயில் ஒருவர்
உம்ேமாடு இருந்தாேர, நிைனவிருக்கிறதா? நீங்கள்
அந்த மனிதைரப்பற்றியும் மக்களிடம்
ெசால்லியிருக்கிறீர்கள். அவர் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
அவரிடம் ஏராளமான மக்கள்
ெசன்றுெகாண்டிருக்கின்றனர்” என்று கூறினர்.

27 “ேதவன் எைத ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கிறாேரா,
அைதேய ஒரு மனிதன் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும். 28

‘நான் கிறிஸ்து அல்ல’ என்று நாேன கூறியைதயும்
நீங்கள் ேசாதித்து அறிந்திருக்கிறீர்கள்.
‘அவருக்கான பாைதையச் ெசம்ைம
ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் என்ைன
அனுப்பியிருக்கிறார்.’ 29 மணமகனுக்ேக மணமகள்
உரியவளாகிறாள். மணமகனுக்கு உதவி ெசய்கிற
மாப்பிள்ைளயின் ேதாழன், மணமகனின் வரைவக்
கவனித்து எதிர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்.
மணமகனின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு அவன் மிகவும்
மகிழ்கிறான். நானும் அேத மகிழ்ச்சிைய
அைடகிேறன். இதுேவ எனது மகிழ்ச்சிகரமான
ேநரம். 30 இேயசு ேமலும் ெபருைம ெபறேவண்டும்.
எனது முக்கியத்துவம் குைறந்துவிடேவண்டும்.

பரேலாகத்திலிருந்து வந்தவர்
31 “பரேலாகத்திலிருந்து வந்திருக்கிற இேயசு
மற்ற எல்லாைரயும்விடப் ெபரியவர். பூமியில் இருந்து
வந்தவன் பூமிையச் சார்ந்தவன். அவன் பூமியில்
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உள்ளவற்ைறப்பற்றி மட்டுேம ேபசுவான். ஆனால்
பரேலாகத்திலிருந்து வந்திருக்கிற இேயசுேவா மற்ற
எல்லாைரயும்விட உயர்ந்தவர். 32 அவர் எைதக்
கண்டாேரா, ேகட்டாேரா அைதேய கூறுகிறார்.
ஆனால் எவரும் அவர் ெசால்வைத
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. 33 அவர் ெசால்வைத
எவெனாருவன் ஒப்புக்ெகாள்கிறாேனா அவன்,
ேதவன் உண்ைமயாய் இருக்கிறார் என்று
நிரூபிக்கிறான். 34 ேதவன் இேயசுைவ அனுப்பினார்.
அவர் ேதவன் ெசான்னைதச் ெசால்கிறார். ேதவன்
அவருக்கு ஆவிைய நிரம்பக் ெகாடுத்திருக்கிறார். 35

பிதாவானவர் தன் குமாரைன ேநசிக்கிறார். அவர்
தன் குமாரனுக்கு அைனத்தின் ேமலும் அதிகாரம்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 36 இந்தக் குமாரைன நம்புகிற
எவரும் நித்திய ஜீவைனப் ெபறுவர். ஆனால்
அவருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கிற எவரும் அந்த
வாழ்ைவ ஒருேபாதும் ெபற முடியாது. ேதவனுைடய
ேகாபம் அவர்கள் ேமல் இருக்கும்” என்று ேயாவான்
அவர்களுக்குக் கூறினான்.

சமாரியப் ெபண்ணும் இேயசுவும்

ேயாவாைனவிட இேயசு மிகுதியான
மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பதாகப்
பரிேசயர்கள் ேகள்விப்பட்டனர். 2 (ஆனால்

உண்ைமயில் இேயசு எவருக்கும் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கவில்ைல. அவரது சீஷர்கேள ெகாடுத்தனர்.)
பரிேசயர்கள் ேகள்விப்பட்டைதப்பற்றி இேயசுவும்
அறிந்துெகாண்டார். 3 ஆைகயால் அவர்
யூேதயாைவ விட்டுத் திரும்பி கலிேலயாவுக்குச்
ெசன்றார். 4 கலிேலயாவுக்குச் ெசல்கிற வழியில்
இேயசு சமாரியா நாட்ைடக் கடந்து ெசல்ல
இருந்தார்.

5 சமாரியாவில் இேயசு சீகார் என்னும்
பட்டணத்துக்கு வந்தார். அந்தப் பட்டணம்,
யாக்ேகாபு தன் குமாரன் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த
நிலத்தின் அருகில் இருந்தது. 6 யாக்ேகாபின்
கிணறும் அங்ேக இருந்தது. இேயசு தன் நீண்ட
பயணத்தால் கைளத்துப் ேபாயிருந்தார். ஆைகயால்
இேயசு கிணற்றின் அருகில் இைளப்பாறிட
அமர்ந்தார். அது மதிய ேவைள. 7 ஒரு சமாரியப்
ெபண் தண்ணீெரடுப்பதற்காக அக்கிணற்றுக்கு
வந்தாள். இேயசு அவளிடம், “தயவுெசய்து நான்
குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் ெகாடு” என்று ேகட்டார். 8

(இேயசுவின் சீஷர்கள் பட்டணத்தில் உணவுப்
ெபாருட்கைள வாங்கிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இது
நடந்தது.)

9 “குடிப்பதற்கு நீங்கள் என்னிடம் ேகட்பைத
எண்ணி எனக்கு ஆச்சரியமாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு
யூதர். நாேனா சமாரியப் ெபண்” என்று அவள்
பதிலுைரத்தாள். (ஏெனன்றால் யூதர்கள்
சமாரியர்கேளாடு எப்ெபாழுதும் நட்புடன்
இருப்பதில்ைல.)

10 “ேதவன் ெகாடுப்பவற்ைறப்பற்றி நீ
அறியவில்ைல. குடிக்கத் தண்ணீர் ேகட்கிற நான்
யாெரன்று உனக்குத் ெதரியாது. இவற்ைறப்பற்றி நீ
அறிந்தால் நீ என்னிடம் தண்ணீர் ேகட்டிருப்பாய்.
ஜீவத் தண்ணீைர நான் உனக்குக்
ெகாடுத்திருப்ேபன்” என்றார் இேயசு.

11 “ஐயா, ஜீவத் தண்ணீைர நீங்கள் எங்கிருந்து
ெபறுவீர்கள்? இந்தக் கிணேறா ஆழமாக
இருக்கிறது. இதிலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்கும்
உங்களிடம் எதுவும் இல்ைலேய! 12 நீங்கள் எமது
மூதாைதயரான யாக்ேகாைப விடப் ெபரியவரா?
அவர்தான் எங்களுக்கு இந்தக் கிணற்ைறக்
ெகாடுத்தார். அவரும் இந்தக் கிணற்றிலுள்ள
தண்ணீைரத்தான் குடித்தார். அத்துடன் அவரது
பிள்ைளகளும் மிருகங்களும் இதிலுள்ள
தண்ணீைரத்தான் குடித்தார்கள்” என்று அந்தப்
ெபண் ெசான்னாள்.

13 “இந்த தண்ணீைரக் குடிக்கிறவர்களுக்கு
மீண்டும் தாகம் எடுக்கும். 14 ஆனால் நான்
ெகாடுக்கிற தண்ணீைரக் குடிப்பவர்களுக்ேகா
மறுபடியும் தாகம் எடுப்பதில்ைல. என்னால்
ெகாடுக்கப்படுகிற தண்ணீர், அைதக்
குடிப்பவனுக்குள் நீரூற்றாகப் ெபருக்ெகடுக்கும். அது
அவனுக்கு எக்காலத்துக்கும் உரிய வாழ்க்ைகையத்
தரும்” என்று இேயசு பதிலுைரத்தார்.

15 “ஐயா! எனக்கு அந்தத் தண்ணீைர
வழங்குங்கள். அப்ேபாது ஒருேபாதும் மறுபடியும்
எனக்குத் தாகம் எடுக்காது. மிகுதியாகத்
தண்ணீெரடுக்க இங்ேக நான் மீண்டும் வர
ேவண்டியதும் இராது” எனக் கூறினாள் அந்தப்
ெபண்.

16 “ேபா, உன் கணவேனாடு இங்ேக திரும்ப வா”
என்றார் இேயசு.

17 “ஆனால், எனக்குக் கணவன் இல்ைலேய”
என்றாள் அப்ெபண்.

“உனக்குக் கணவன் இல்ைலெயன்று நீ ெசால்வது
சரிதான். 18 உண்ைமயில் உனக்கு ஐந்து கணவர்கள்
இருந்திருக்கின்றனர். ஆனால் நீ இப்ெபாழுது
யாேராடு வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறாேயா அவன் உன்
கணவனல்ல. நீ என்னிடம் உண்ைமையச்
ெசான்னாய்” என்றார் இேயசு.

19 “உம்ைம நான் தீர்க்கதரிசியாகக் காண்கிேறன்.
20 எங்கள் முன்ேனார்கள் இந்த மைலயில்
வழிபட்டுவந்தனர். ஆனால் யூதராகிய நீங்கேளா,
எருசேலம்தான் வழிபாட்டுக்குரிய இடம் என்று
கூறுகிறீர்கள்” என்றாள் அந்தப் ெபண்.

21 “ெபண்ேண! என்ைன நம்பு. இந்த மைலயிலும்
எருசேலமிலும் மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலும்
பிதாைவ (ேதவைன) வழிபடுகிற காலம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. 22 சமாரியர்களாகிய
நீங்கள் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாதைத
வணங்கி வருகிறீர்கள். யூதர்களாகிய நாங்கள்,
எங்களால் வணங்கப்படுபவைரப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கிேறாம். யூதர்களிடமிருந்ேத
இரட்சிப்பு வருகின்றது. 23 உண்ைமயாக
வழிபடுகிறவர்கள் (ேதவைன) ஆவிேயாடும்
உண்ைமேயாடும் வழிபடுகிற காலம்
வந்துெகாண்டிருக்கிறது. அது இப்ெபாழுேத
வந்திருக்கிறது. பிதாவும் தம்ைம வழிபடுகிறவர்கள்
இத்தைகய மக்களாக இருக்க விரும்புகிறார். 24

ேதவன் ஆவியாயிருக்கிறார். ஆைகயால் ேதவைன
வழிபடுகிற மக்கள் ஆவிேயாடும் உண்ைமேயாடும்
ேதவைன வழிபடுதல் ேவண்டும்” என்றார் இேயசு.

25 “கிறிஸ்து என்று அைழக்கப்படுகிற ேமசியா
வந்துெகாண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
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அவர் வந்ததும் எங்களுக்கு அைனத்ைதயும்
விளக்குவார்” என்றாள் அப்ெபண்.

26 பிறகு இேயசு, “இப்ெபாழுது அவர்தான்
உன்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார். நான்தான்
ேமசியா” என்றார்.

27 அப்ெபாழுது இேயசுவின் சீஷர்கள்
பட்டணத்தில் இருந்து திரும்பி வந்தனர். இேயசு ஒரு
ெபண்ேணாடு ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு
அவர்கள் வியப்புற்றனர். ஆனால் எவரும்,
“உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்ேறா “ஏன்
நீங்கள் அவேளாடு ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்?”
என்ேறா ேகட்கவில்ைல.

28 பிறகு அந்தப் ெபண் தன் தண்ணீர்க் குடத்ைத
விட்டுவிட்டு நகருக்குத் திரும்பப் ேபானாள். 29

அங்ேக அவள் மக்களிடம், “நான்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் ஒருவர் எனக்குச்
ெசான்னார். அவைர வந்து பாருங்கள். ஒரு ேவைள
அவர் கிறிஸ்துவாக இருக்கலாம்” என்றாள். 30

ஆைகயால் மக்கள் நகரத்ைத விட்டு ெவளிேயறி
இேயசுைவக் காண வந்தனர்.

31 அந்தப் ெபண் நகரத்திற்குள் இருந்தேபாது
இேயசுவின் சீஷர்கள், அவைர உண்ணும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டனர்.

32 ஆனால் இேயசுேவா, “என்னிடம் உண்பதற்கு
உணவுண்டு. அதைனப் பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும்
ெதரியாது” என்றார்.

33 “ஏற்ெகனேவ ேவறு யாராவது அவருக்கு உணவு
ெகாண்டுவந்திருப்பார்கள்” என்று சீஷர் கள் தமக்குள்
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

34 “எனது உணவு என்ைன அனுப்பிய ேதவன்
ெசய்யச் ெசான்னைதச் ெசய்வதுதான்; எனக்குக்
கட்டைளயிட்டபடி ெசய்து முடிப்பதுதான் எனது
உணவாக இருக்கிறது. 35 நீங்கள் பயிைர
நடும்ேபாது ‘அறுவைடக்காக இன்னும் நான்கு
மாதங்கள் காத்திருக்க ேவண்டும்’ என்று
ெசால்வீர்களல்லாவா? ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்கிேறன். கண்கைளத் திறவுங்கள், மக்கைளப்
பாருங்கள். அவர்கள் அறுவைடக்காகத் தயாராக
இருக்கிற வயைலப்ேபான்று இருக்கிறார்கள். 36

இப்ெபாழுதுகூட அறுவைட ெசய்கிறவன் சம்பளம்
ெபறுகிறான். அவன் தனது நித்திய வாழ்வுக்கு
அனுகூலமாக அறுவைட ெசய்துெகாள்கிறவன்.
ஆைகயால் இப்ெபாழுது விைதக்கிறவேனாடு
அறுவைட ெசய்கிறவனும் மகிழ்ச்சியைடய இயலும்.
37 விைதக்கிறவன் ஒருவன் அறுக்கிறவன்
இன்ெனாருவன் என்கிற பழெமாழி இதனால்
உண்ைமயாகிறது. 38 நீங்கள் பாடுபட்டு விைதக்காத
நிலத்ைத அறுவைட ெசய்யுமாறு உங்கைள
அனுப்பிேனன். மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள். நீங்கள்
அவர்கள் உைழப்பின் பயைன அனுபவிக்கிறீர்கள்”
என்று இேயசு கூறினார்.

39 அந்நகரத்தில் உள்ள ஏராளமான மக்கள்
இேயசுவின் மீது நம்பிக்ைக ைவத்தனர். அந்தப்
ெபண் இேயசுைவப்பற்றிக் கூறியவற்றால்தான்
அவர்கள் அவைர நம்பினர். அவள், “நான் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் அவர் எனக்குச் ெசால்லி விட்டார்”
என்று கூறி இருந்தாள். 40 சமாரியர்கள்
இேயசுவிடம் ெசன்றார்கள். இேயசுைவ
அவர்கேளாடு தங்கும்படி ேவண்டினார்கள்.
ஆைகயால் இேயசு அவர்கேளாடு இரண்டு நாட்கள்

தங்கினார். 41 ேமலும் மிகுதியான மக்கள், இேயசு
ெசான்னவற்றின் மூலம் அவைர நம்பினர்.

42 அவர்கள், “முதலில் நீ
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டு இேயசுைவ
நம்பிேனாம். ஆனால் இப்ெபாழுது நாங்களாகேவ
அவர் ெசான்னவற்ைறக் ேகட்டதால்
விசுவாசிக்கிேறாம். அவர் உண்ைமயாகேவ இந்த
உலகத்ைத இரட்சிக்கப்ேபாகிறவர் என்று
நம்புகிேறாம்” என்று அந்தப் ெபண்ணிடம்
ெசான்னார்கள்.

அதிகாரியின் குமாரன் குணப்படுதல்
(மத். 8:5-13; லூ. 7:1-10)

43 இரு நாட்கள் கழிந்ததும் இேயசு அந்நகரத்ைத
விட்டு கலிேலயாவுக்குச் ெசன்றார். 44 (இேயசு
ஏற்ெகனேவ “ஒரு தீர்க்கதரிசி தன் ெசாந்த ஊரில்
மதிக்கப்படமாட்டான்” என்று ெசால்லியிருந்தார்) 45

அவர் கலிேலயாவுக்கு வந்தேபாது அங்குள்ள மக்கள்
அவைர நல்ல முைறயில் வரேவற்றனர். அந்த மக்கள்
இேயசு எருசேலமில் பஸ்கா பண்டிைகயில்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் ேநரில் கண்டவர்கள். அந்த
மக்கள் அப்பண்டிைகயில் கலந்துெகாண்டவர்கள்.

46 கலிேலயாவிலுள்ள கானா என்ற ஊருக்கு
இேயசு மீண்டும் ெசன்றார். ஏற்ெகனேவ அவர்
அங்குதான் தண்ணீைரத் திராட்ைச இரசமாக
மாற்றியிருந்தார். ராஜாவின் முக்கியமான அதிகாரி
ஒருவன் கப்பர்நகூமில் வசித்து வந்தான். அவனது
குமாரன் ேநாயுற்றிருந்தான். 47 அந்த மனிதன்,
இேயசு இப்ெபாழுது யூேதயா நாட்டிலிருந்து
கலிேலயாவுக்கு வந்திருக்கிறார் என்று
ேகள்விப்பட்டான். ஆைகயால் அவன் கானா
ஊருக்குப் ேபாய் இேயசுைவச் சந்தித்தான்.
கப்பர்நகூமுக்கு வந்து தன் மகனது ேநாையக்
குணமாக்கும்படி இேயசுைவ ேவண்டினான். அவனது
குமாரன் ஏற்ெகனேவ சாகும் நிைலயில் இருந்தான்.
48 “நீங்கள் அற்புதங்கைளயும் அதிசயங்கைளயும்
காணாவிட்டால் என்ைன நம்பமாட்டீர்கள்” என்று
இேயசு ெசான்னார்.

49 அந்த அதிகாரிேயா, “ஐயா, என் சிறிய குமாரன்
சாவதற்கு முன் என் வீட்டிற்கு வாருங்கள்” என்று
அைழத்தான்.

50 அதற்கு இேயசு, “ேபா, உன் குமாரன்
பிைழப்பான்” என்றார்.
அந்த மனிதன் இேயசு ெசான்னதில் நம்பிக்ைக
ைவத்து தன் வீட்டிற்குத் திரும்பினான். 51 வழியில்
அவனது ேவைலக்காரர்கள் எதிரில் வந்தார்கள்.
“உங்கள் குமாரன் குணமாகிவிட்டான்” என்று
அவர்கள் ெசான்னார்கள்.

52 “என் குமாரன் எப்ேபாது குணமாகத்
ெதாடங்கினான்?” என்று ேகட்டான் அவன். “ேநற்று
ஒருமணி இருக்கும்ேபாது உங்கள் குமாரனின்
காய்ச்சல் விலகி குணமானது” என்றார்கள்
ேவைலக்காரர்கள்.

53 இேயசு, “உன் குமாரன் பிைழப்பான்” என்று
ெசான்ன ேநரமும் ஒரு மணிதான் என்பைத அந்த
அதிகாரி உணர்ந்துெகாண்டான். ஆைகயால்
அவனும் அவனது வீட்டில் உள்ள அைனவரும்
இேயசுவின்மீது விசுவாசம் ைவத்தனர்.
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54 யூேதயாவிலிருந்து கலிேலயாவுக்கு வந்த பிறகு,
இேயசு ெசய்த இரண்டாவது அற்புதம் இது.

38 வருட ேநாயாளி குணமைடதல்

பிறகு, இேயசு எருசேலமுக்கு யூதர்களின்
ஒரு பண்டிைகயின்ேபாது ெசன்றார். 2

அங்ேக ஐந்து மண்டபங்கள் உள்ள ஒரு
குளம் இருந்தது. யூதெமாழியில் இதற்கு ெபதஸ்தா
என்று ெபயர். இந்தக் குளம் ஆட்டுவாசல் அருேக
இருந்தது. 3 குளத்தின் அருகில் உள்ள
மண்டபத்தில் ேநாயாளிகள் பலர் படுத்துக்கிடந்தனர்.
4 அவர்களில் சிலர் குருடர்கள்; சிலர் சப்பாணிகள்;
சிலர் சூம்பிப்ேபான உறுப்புகைள உைடயவர்கள். 5

அவர்களில் ஒருவன் முப்பத்ெதட்டு ஆண்டுகளாக
ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தான். 6 இேயசு அந்த
ேநாயாளி அங்கு படுத்துக்கிடப்பைதக் கண்டார்.
அவன் நீண்ட காலமாக ேநாயாளியாக இருப்பைத
அவர் அறிந்தார். ஆைகயால் அவர் அவனிடம், “நீ
குணமைடய விரும்புகிறாயா?” என்று ேகட்டார்.

7 “ஐயா, தண்ணீர் கலங்கும்ேபாது நான் ேபாய்
நீரில் இறங்குவதற்கு எனக்கு உதவி ெசய்ய
யாருமில்ைல. முதல் மனிதனாகப் ேபாய்
மூழ்குவதற்கு முயல்ேவன். ஆனால் எனக்கு முன்னால்
எவனாவது ஒருவன் முதல் மனிதனாகப் ேபாய்
மூழ்கிவிடுகிறான்” என்று அந்த ேநாயாளி பதில்
ெசான்னான்.

8 பிறகு இேயசு “எழுந்து நில். உனது படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு நட” என்றார். 9 உடேன அந்த
ேநாயாளி குணமைடந்தான். அவன் தனது
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நடக்க
ஆரம்பித்தான்.
இது நிகழ்ந்த அந்த நாேளா ஓய்வு நாள். 10

ஆைகயால் யூதர்கள், “இன்று ஓய்வு நாள். நீ
படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாவது சரியல்ல”
என்று அவனிடம் கூறினர்.

11 ஆனால் அந்த மனிதன், “ஒரு மனிதர் என்ைனக்
குணமாக்கினார். எனது படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகும்படிக் கூறினார்” என்றான்.

12 “உன்ைன குணமாக்கிப் படுக்ைகைய எடுத்துக்
ெகாண்டு ேபாகும்படி ெசான்ன அவன் யார்?” என்று
யூதர்கள் ேகட்டனர்.

13 ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு தன்ைனக்
குணமாக்கியவர் யார் என்று ெதரியவில்ைல. அங்ேக
ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர். இேயசுவும்
அவ்விடம் விட்டு மைறந்து ேபாயிருந்தார்.

14 பிறகு இேயசு அவைன ஆலயத்தில்
கண்டுபிடித்தார். இேயசு அவனிடம், “பார்,
இப்ெபாழுது நீ குணமாகிவிட்டாய். உனக்குக்
ேகடுவராதபடி ேமலும் பாவம் ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக” என்று கூறினார்.

15 பிறகு அந்த மனிதன் யூதர்களிடம் திரும்பிப்
ேபானான். அவன் யூதர்களிடம், “இேயசுதான்
என்ைனக் குணமாக்கியவர்” என்று ெசான்னான்.

16 இேயசு இவ்வாறு ஓய்வு நாளில் ேநாையக்
குணப்படுத்தியதால் யூதர்கள் இேயசுைவக்
குற்றம்சாட்டத் ெதாடங்கினர். 17 ஆனால்
இேயசுேவா யூதர்களிடம், “எனது பிதா (ேதவன்)
ேவைல ெசய்வைத நிறுத்துவேத இல்ைல. நானும்
ேவைல ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றார்.

18 இைதக் ேகட்ட யூதர்கள் இேயசுைவக்
ெகான்றுவிடக் கடுைமயாக முயற்சி ெசய்தார்கள்.
அவர்கள், “முதலில் இேயசு ஓய்வு நாளின் சட்டத்ைத
உைடத்துவிட்டார். பிறகு அவர் ேதவைன அவரது
பிதா என்று கூறுகிறார். அவர் தன்ைன ேதவனுக்குச்
சமமாகக் கூறி வருகிறார்” என்று விளக்கம் கூறினர்.

ேதவ அதிகாரம் ெபற்ற இேயசு
19 ஆனால் இேயசுேவா, “உங்களுக்கு
உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன், இந்தக் குமாரன்
தனியாக எதுவும் ெசய்வதில்ைல. இவர் தன்
பிதாவிடம் எைதப் பார்க்கிறாேரா அவற்ைறேய
ெசய்து வருகிறார். 20 பிதா குமாரைன ேநசிக்கிறார்.
அவர் தான் ெசய்பவற்ைறெயல்லாம் தனது
குமாரனுக்குக் காட்டி வருகிறார். இந்த மனிதன்
குணமானான். இைதவிட ேமலான காரியங்கைளப்
பிதாவானவர் தனது குமாரன் மூலம் ெசய்வார். பின்பு
நீங்கள் எல்ேலாரும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். 21

பிதாவானவர் இறந்தவர்கைள உயிேராடு
எழுப்புகிறார். இைதப்ேபாலேவ அவரது குமாரனும்
தமது விருப்பத்தின்படி இறந்துேபானவர்கைள
உயிேராடு எழச் ெசய்வார்.

22 “அத்துடன் பிதாவானவர் யாருக்கும்
தீர்ப்பளிப்பதில்ைல. ஆனால் அவர் இத்தைகய
தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்ைத தன் மகனிடம்
ஒப்பைடத்திருக்கிறார். 23 ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். எனேவ அைனத்து மக்களும் பிதாவுக்குச்
ெசய்கிற மரியாைதையக் குமாரனுக்கும் ெசய்ய
ேவண்டும். ஒருவன் குமாரனுக்கு மரியாைத
ெசய்யாவிட்டால் அவன் பிதாைவயும் அவமரியாைத
ெசய்தவனாகிறான். பிதாேவ தன் குமாரைன
நம்மிடம் அனுப்பியிருக்கிறார்.

24 “நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ
கூறுகிேறன், நான் ெசால்கிறைத எவன் ேகட்டு
என்ைன அனுப்பினவைர நம்புகிறாேனா அவனுக்கு
நித்தியமான வாழ்வு உண்டு. அவன் தீர்ப்புக்கு
உட்படமாட்டான். அவன் ஏற்ெகனேவ மரணத்ைத
விட்டு நீங்கி ஜீவைனப் ெபற்றவனாகிறான். 25

உங்களுக்கு ஓர் உண்ைமையக் கூறுகிேறன்.
முக்கியமான ேவைள வரும். அவ்ேவைள ஏற்ெகனேவ
இங்ேக இருக்கிறது. பாவத்தில் இறந்தவர்கள்
ேதவகுமாரனுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம்
வரும். குமாரனிடமிருந்து ேகட்பவற்ைற
நம்புகிறவர்கள் நித்திய ஜீவைனப் ெபறுகின்றார்கள்.
26 பிதாவிடமிருந்ேத (ேதவனிடமிருந்ேத) ஜீவன்
வருகின்றது. ஆைகயால் அவர் தன் குமாரனுக்கும்
ஜீவைனயளிக்கும் அதிகாரத்ைதக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 27 அத்துடன் அவர்
குமாரனுக்கு, அைனத்து மக்களுக்கும் தீர்ப்பளிக்கிற
அதிகாரத்ைதயும் ெகாடுத்திருக்கிறார். ஏெனன்றால்
அந்தக் குமாரேன மனித குமாரனாக இருக்கிறார்.

28 “இதுபற்றி நீங்கள் ஆச்சரியப்பட ேவண்டாம்.
ெசத்துப்ேபாய் கல்லைறயில் இருக்கிறவர்கள்
அவரது சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும். 29

அப்ேபாது அவர்கள் கல்லைறைய விட்டு ெவளிேய
வருவார்கள். தங்கள் வாழ்வில் நன்ைமையச்
ெசய்தவர்கள், எழுந்து நித்திய ஜீவைனப்
ெபறுவார்கள். தீைம ெசய்தவர்கள் எழுந்து
தண்டைனையப் ெபறுவார்கள்.
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30 “நான் தனியாக எதுவும் ெசய்வதில்ைல. நான்
எனக்குச் ெசால்லியிருக்கிறபடிேய தீர்ப்பளிக்கிேறன்.
எனேவ எனது தீர்ப்பு நீதியானேத. ஏெனன்றால் நான்
எனக்குப் பிடித்தமானைதச் ெசய்வதில்ைல; என்ைன
அனுப்பினவருக்குப் பிடித்தமானைதேய ெசய்கிேறன்.

யூதர்களிடம் இேயசு ேபசுதல்
31 “நாேன என்ைனப்பற்றிச் ெசால்லி வந்தால்,
மக்கள் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 32

ஆனால் என்ைனக்குறித்து மக்களிடம் ெசால்லுகிற
ேவெறாருவர் இருக்கிறார். அவர் என்ைனக்
குறித்துச் ெசால்வது உண்ைமெயன்று எனக்கும்
ெதரியும்.

33 “நீங்கள் ேயாவானிடம் சிலைர
அனுப்பியிருந்தீர்கள். அவன் உங்களுக்கு
உண்ைமையப்பற்றிச் ெசான்னான். 34 மக்களுக்கு
என்ைனப்பற்றி ஒருவன் சாட்சி ெசால்லி விளக்க
ேவண்டும் என்ற ேதைவ எனக்கில்ைல. ஆனால்
நீங்கள் இரட்சிக்கப்படும்படியாக இவற்ைற நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். 35 ேயாவான் எரிந்து
ஒளிையக் ெகாடுக்கிற ஒரு
விளக்ைகப்ேபான்றிருந்தான். நீங்கள் அவனது
ஒளிையப் ெபற்று சில காலம் மகிழ்ச்சி
அைடந்தீர்கள்.

36 “ஆனால் நான் ேயாவாைனவிடப் ெபரியவர்
என்பதற்கு என்னிடம் சாட்சி உள்ளது. நான் ெசய்கிற
ெசயல்கேள எனக்கு உரிய சாட்சிகளாகும்.
இைவகேள என் பிதா, நான் ெசய்யும்படியாகக்
ெகாடுத்தைவ என்பைதக் காட்டுகின்றன. 37

என்ைன அனுப்பிய என் பிதா, என்ைனப் பற்றி அவேர
சாட்சி தருகிறார். ஆனால் நீங்கள் அவர் சத்தத்ைத
ஒருெபாழுதும் ேகட்டதில்ைல. அவர் எப்படி
இருப்பார் என்று நீங்கள் பார்த்ததும் இல்ைல. 38

பிதாவின் அறிவுைர உங்களில் வாழ்வதுமில்ைல.
ஏெனன்றால் பிதா அனுப்பிய ஒருவைர நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 39 நீங்கள்
ேவதவாக்கியங்கைளக் கவனமாகப் படித்துப்
பாருங்கள். அைவ நித்திய ஜீவைன உங்களுக்குக்
ெகாடுக்குெமன்று நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள். அந்த
வாக்கியங்கேள என்ைனப்பற்றி கூறுகின்றன. 40

ஆனால் அந்த நித்திய ஜீவைனப் ெபற விரும்பும்
நீங்கள், என்னிடம் வர மறுக்கின்றீர்கள்.

41 “நான் மனிதர்களிடமிருந்து பாராட்ைடப் ெபற
விரும்பவில்ைல. 42 ஆனால் நான் உங்கைள
அறிேவன். ேதவனுைடய அன்பு உங்களில் இல்ைல
என்பைதயும் அறிேவன். 43 நான் என்
பிதாவிடமிருந்து வந்திருக்கிேறன். நான்
அவருக்காகப் ேபசுகிேறன். ஆனால் என்ைன நீங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்ள மறுக்கிறீர்கள். ேவெறாருவன் வந்து
அவன் தனக்காகேவ ேபசினால் அவைன
ஏற்றுக்ெகாள்கிறீர்கள். 44 நீங்கள் உங்களில்
ஒருவைர ஒருவர் பாராட்டுவதில்
விருப்பம்ெகாள்கிறீர்கள். நீங்கள் ேதவனுைடய
பாராட்ைடப் ெபற முயற்சி ெசய்வதில்ைல.
ஆைகயால் நீங்கள் எவ்வாறு நம்பிக்ைக ைவக்க
முடியும்? 45 நான் பிதாவின் முன்னால் நின்று
உங்கைளக் குற்றம் ெசால்ேவன் என்று
நிைனக்கேவண்டாம். ேமாேசதான் உங்கள்
குைறகைளச் ெசால்கிறவன். ேமாேச மட்டுேம

உங்கைளக் காப்பாற்ற முடியும் என்று நீங்கள்
நம்புகிறீர்கள். 46 நீங்கள் உண்ைமயிேலேய
ேமாேசைய நம்பினீர்களானால் என்னிலும்
நம்பிக்ைக ைவத்திருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் ேமாேச
என்ைனப்பற்றித்தான் எழுதியிருக்கிறான். 47

ஆனால் நீங்கள் ேமாேச எழுதினைவகைள
நம்பமாட்டீர்கள். ஆைகயால் நான் ெசால்வைதயும்
உங்களால் நம்பமுடியாது” என்று கூறினார்.

5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்கு உணவு
(மத். 14:13-21; மாற். 6:30-44; லூ. 9:10-17)

பிறகு இேயசு திேபரியாக் கடல் என
அைழக்கப்படும் கலிேலயாக் கடலின்
அக்கைரக்குப் ேபானார். 2 ஏராளமான

மக்கள் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தனர். ஏெனன்றால்
இேயசு வழியில் ேநாயாளிகைளக் குணப்படுத்தித்
தன் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தியைத அவர்கள்
கண்டிருந்தனர். 3 இேயசு மைலயின்ேமல் ஏறினார்.
அங்ேக தம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்தவர்கேளாடு
உட்கார்ந்தார். 4 அப்ெபாழுது யூதருைடய பஸ்கா
பண்டிைக ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது.

5 ஏராளமான மக்கள் அவைர ேநாக்கி வருவைத
இேயசு கண்கைள ஏெறடுத்து ேநாக்கினார்.
பிலிப்புவிடம் இேயசு, “இவர்கெளல்லாம் உண்பதற்கு
நாம் அப்பத்ைத எங்ேக வாங்குவது?” என்று
ேகட்டார். 6 (பிலிப்புைவ ேசாதைன
ெசய்வதற்காகேவ இேயசு அவனிடம் இவ்வாறு
ேகட்டார். தனது திட்டத்ைத இேயசு ஏற்ெகனேவ
ெதரிந்து ைவத்திருந்தார்.)

7 பிலிப்பு, “இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெகாஞ்சம்,
ெகாஞ்சம் அப்பம் உண்பதற்குக்கூட, நாம்
அைனவரும் ஒரு மாதத்திற்கு ேமல் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டியதிருக்குேம” என்றான்.

8 அந்திேரயா அவரது இன்ெனாரு சீஷன். அவன்
சீேமான் ேபதுருவின் சேகாதரன். 9 அந்திேரயா
இேயசுவிடம், “இங்ேக ஒரு சிறுவன்
வாற்ேகாதுைமயால் ஆன ஐந்து அப்பத்
துண்டுகைளயும், இரண்டு சிறு மீன்கைளயும்
ைவத்திருக்கிறான். ஆனால் அைவ இவ்வளவு
மிகுதியான மக்களுக்குப் ேபாதுமானதல்ல”
என்றான்.

10 “மக்கைள உட்காரும்படிக் கூறுங்கள்” என்றார்
இேயசு. அந்த இடத்தில் நிைறய புல் இருந்தது.
அங்ேக ஐயாயிரம் எண்ணிக்ைக வைரயுள்ள
ஆண்கள் உட்கார்ந்தனர். 11 பிறகு இேயசு அப்பத்
துண்டுகைள எடுத்தார். அவர் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசான்னார். அைத அங்கு அமர்ந்திருந்தவர்களுக்குப்
பகிர்ந்தளிக்கச் ெசய்தார். அவர் மீைனயும்
அைதப்ேபாலேவ பகிர்ந்தளிக்கச் ெசய்தார். இேயசு
அவர்களின் ேதைவக்கு ஏற்றவாறு ேவண்டியமட்டும்
ெகாடுத்தார்.

12 அைனத்து மக்களும் ேவண்டிய மட்டும்
உண்டனர். அவர்கள் உண்டு முடித்ததும் இேயசு தன்
சீஷர்களிடம், “உண்ணப்படாத
அப்பத்துண்டுகைளயும் மீன் துண்டுகைளயும்
ேசகரியுங்கள். எைதயும் வீணாக்க ேவண்டாம்”
என்றார். 13 எனேவ சீஷர்கள் அவற்ைறச்
ேசகரித்தனர். மக்கள் ஐந்து
அப்பத்துண்டுகளிலிருந்ேத உண்ண ஆரம்பித்தனர்.

ேயாவான் 5:30
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ஆனால் உண்டு பிறகு மீதியிருந்த துணுக்குகேளா
பன்னிரண்டு கூைடகளில் நிரப்பப்பட்டன. 14 இேயசு
ெசய்த இந்த அற்புதத்ைத மக்கள் கண்டனர். “இவர்
உண்ைமயிேலேய உலகத்தில் வருகிறவரான
தீர்க்கதரிசியாக இருக்க ேவண்டும்” என்றனர்
மக்கள்.

15 அவைர மக்கள் ராஜாவாக்கேவண்டும் என
விரும்பினர். இதைன இேயசு அறிந்தார். மக்கள்
தங்கள் எண்ணத்ைதத் திட்டமாக்கிச் ெசயல்படுத்த
விரும்பினர். எனேவ இேயசு அவர்கைள விட்டுத்
தனியாக மைலயில் ஏறினார்.

இேயசு தண்ணீர் மீது நடத்தல்
(மத். 14:22-27; மாற். 6:45-52)

16 அன்று மாைல இேயசுவின் சீஷர்கள்
கலிேலயாக் கடற்கைரக்கு இறங்கிச் ெசன்றனர். 17

அப்ெபாழுது இருட்ட ஆரம்பித்தது. எனினும் இேயசு
அவர்களிடம் திரும்பி வரவில்ைல. இேயசுவின்
சீஷர்கள் படகில் ஏறிக் கடைலக் கடந்து
கப்பர்நகூமிற்குச் ெசல்லத்ெதாடங்கினர். 18 காற்று
ேவகமாக அடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. கடலில் ெபரிய
அைலகள் வர ஆரம்பித்தன. 19 அவர்கள் மூன்று
நான்கு ைமல் தூரத்திற்குப் படைகச் ெசலுத்தினர்.
அதன் பின்பு அவர்கள் இேயசுைவக் கண்டனர். அவர்
தண்ணீர்ேமல் நடந்துவந்துெகாண்டிருந்தார். அவர்
படைக ெநருங்கி வந்தார். அவரது சீஷர்கள்
அஞ்சினர். 20 “நான்தான். பயப்பட ேவண்டாம்”
என்று இேயசு அவர்களிடம் கூறினார். 21 இேயசு
இவ்வாறு ெசான்னதும் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அைடந்து
படகில் அவைர ஏற்றிக்ெகாண்டனர். உடேன
அவர்கள் ேபாக விரும்பிய இடத்திற்குப் படகு வந்து
ேசர்ந்தது.

மக்கள் இேயசுைவத் ேதடுதல்
22 மறுநாள் வந்தது. கடலின் அக்கைரயில் சில
மக்கள் தங்கியிருந்தனர். இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு
படகில் ெசல்லவில்ைல என்பைத அவர்கள்
அறிந்திருந்தனர். இேயசுவின் சீஷர்கள் இேயசு
இல்லாமல் தனியாகச் ெசன்றைத அவர்கள்
ெதரிந்திருந்தனர். அங்கிருந்து ெசல்ல அந்த ஒரு
படகு மட்டும்தான் உண்டு என்பைதயும் அவர்கள்
ெதரிந்துெகாண்டனர். 23 அப்ேபாது
திேபரியாவிலிருந்து சில படகுகள் வந்தன.
அப்படகுகள், கர்த்தர் நன்றி ெசான்னதற்குப் பின்
மக்கள் உணவு உண்ட இடத்தின் அருகில் நின்றன.
24 இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அங்ேக இல்ைல
என்பைத மக்கள் அறிந்துெகாண்டனர். ஆைகயால்
அவர்கள் படகுகளில் ஏறி கப்பர்நகூமுக்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவக் காண
விரும்பினர்.

ஜீவ அப்பமான இேயசு
25 கடலின் அக்கைரயில் இேயசுைவ மக்கள்
கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள், “ேபாதகேர, நீங்கள்
இங்கு எப்ெபாழுது வந்தீர்கள்?” என்று ேகட்டனர்.

26 “ஏன் என்ைனத் ேதடுகிறீர்கள்? எனது
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தும் எனது அற்புதங்கைளப்
பார்த்தீர்கள். அதற்காகவா என்ைனத் ேதடுகிறீர்கள்?

இல்ைல. நான் உண்ைமையக் கூறுகிேறன். நீங்கள்
அப்பத்ைத உண்டீர்கள், திருப்தியாக உண்டீர்கள்,
அதனால் என்ைனத் ேதடுகிறீர்கள். 27 பூமியிலுள்ள
உணவுகள் ெகட்டு அழிந்துேபாகும். ஆைகயால்
அத்தைகய உணவுக்காக நீங்கள் ேவைல
ெசய்யேவண்டாம். ஆனால் எப்ெபாழுதும்
நன்ைமையயும் நித்திய வாழ்ைவயும் தருகிற
உணவுக்காக ேவைல ெசய்யுங்கள். மனித குமாரேன
உங்களுக்கு அத்தைகய உணவிைனத் தருவார்.
ேதவனாகிய பிதா, தான் மனித குமாரேனாடு
இருப்பைதக் காட்டிவிட்டார்” என்று இேயசு
கூறினார்.

28 “நாங்கள் எத்தைகய ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று ேதவன் விரும்புகிறார்?” என்று
மக்கள் இேயசுவிடம் ேகட்டனர்.

29 “ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவைர நீங்கள்
நம்பேவண்டும். இதுேவ நீங்கள் ெசய்யத்தக்கது
என்று ேதவன் விரும்புகிறார்” என இேயசு
பதிலுைரத்தார்.

30 “ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர் நீர்தான் என்பைத
நிரூபிக்க என்ன அற்புதத்ைத நீர் ெசய்யப் ேபாகிறீர்.
நீர் ெசய்யும் அற்புதத்ைதப் பார்க்க முடியுெமனில்,
அதற்குப் பின்னர் நாங்கள் உம்ைம நம்புேவாம்.
என்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்? 31 நமது மூதாைதயர்கள்
வனாந்தரத்தில் ேதவன் ெகாடுத்த மன்னாைவ
(உணவு) உண்டார்கள். இது ‘ேதவன் பரேலாகத்தில்
இருந்து அவர்களுக்கு உண்பதற்கு அப்பத்ைதக்
ெகாடுத்தார்,’ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது” என்று
மக்கள் ேகட்டனர்.

32 “நான் உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன்.
பரேலாகத்திலிருந்து அப்பத்ைத உங்களுக்கு
ெகாடுத்தது ேமாேச அல்ல. ஆனால் என்னுைடய
பிதா பரேலாகத்திலிருந்து உண்ைமயான அப்பத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிறார். 33 ேதவனின் அப்பம்
என்பது என்ன? பரேலாகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து
உலகத்துக்காக ஜீவைனத் தருகிற ஒருவர்தான்
ேதவனின் அப்பம்” என்றார் இேயசு.

34 “ஆண்டவேர, எப்ெபாழுதும் அந்த அப்பத்ைத
எங்களுக்குத் தாரும்” என்றனர் மக்கள்.

35 “நான்தான் உங்களுக்கு ஜீவனளிக்கும் அப்பம்.
என்னிடம் வருகிற மனிதன் என்ெறன்ைறக்கும்
பசிேயாடு இருப்பதில்ைல. என்மீது நம்பிக்ைக
ைவக்கிற எவனும் எப்ெபாழுதும் தாகமாய்
இருப்பதில்ைல. 36 நீங்கள் என்ைனப்
பார்த்திருந்தும் என்மீது நம்பிக்ைகயில்லாமல்
இருக்கிறீர்கள் என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். 37 எனது பிதா என் மக்கைள
எனக்குத் தந்திருக்கிறார். அம்மக்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் என்னிடம் வருவார்கள். என்னிடம்
வருகிற ஒவ்ெவாருவைரயும் நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். 38 நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்று ேதவன் விரும்புகிறாேரா அைதச்
ெசய்வதற்காக நான் பரேலாகத்தில் இருந்து
வந்திருக்கிேறன். நான் விரும்புவைதச் ெசய்வதற்கு
வரவில்ைல. 39 ேதவன் ெகாடுத்த மக்களில்
எவைரயும் நான் இழக்கக்கூடாது. நான் இறுதி
நாளில் அவர்கைளெயல்லாம் எழுப்புேவன். என்ைன
அனுப்பினவர் நான் ெசய்யேவண்டும் என்று
விரும்புவதும் இைதத்தான். 40 குமாரைனப்
பார்க்கிற ஒவ்ெவாருவரும் அவரில் நம்பிக்ைக
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ைவத்து நித்திய ஜீவைனப் ெபறுகின்றனர். நான் அந்த
மனிதர்கைள இறுதி நாளில் எழுப்புேவன். இதுதான்
எனது பிதாவின் விருப்பமும் ஆகும்” என்றார் இேயசு.

41 பிறகு யூதர்கள் இேயசுைவப்பற்றி முறு முறுக்கத்
ெதாடங்கினர். ஏெனன்றால் “நான்
பரேலாகத்திலிருந்து வந்த அப்பம்” என்று இேயசு
ெசான்னார். 42 அதற்கு யூதர்கள், “இவர் இேயசு.
நாங்கள் இவரது தந்ைதையயும் தாையயும்
அறிேவாம். இேயசு ேயாேசப்பின் குமாரன். அவர்
எப்படி நான் பரேலாகத்திலிருந்து வந்ேதன் என்று
ெசால்லலாம்?” என்று ேகட்டனர்.

43 “ஒருவருக்ெகாருவர் குற்றம் சாட்டுவைத
நிறுத்துங்கள். 44 என்ைன அனுப்பியவர் அந்தப்
பிதாதான். அவேர மக்கைள என்னிடம் அைழத்து
வருகிறவர். நான் இறுதி நாளில் அவர்கைள
எழுப்புேவன். என் பிதா என்னிடம் மக்கைள
அைழத்து வராவிட்டால், எவரும் என்னிடம் வர
முடிவதில்ைல. 45 இது தீர்க்கதரிசிகளின் மூலம்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ‘ேதவன் எல்லா மக்களுக்கும்
கற்றுத் தருவார்.’ மக்கள் அப்பிதாைவக்
கவனிக்கிறார்கள். கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். பிறகு
அவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். 46 எவரும்
பிதாைவப் பார்த்திருப்பதாக நான் கருதவில்ைல.
ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர் மட்டுேம அவைரப்
பார்த்திருக்கிறார்.

47 “நான் உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லுகிேறன். ஒருவன் நம்பிக்ைக ைவத்தால்
அவன் நித்திய ஜீவைனப் ெபறுவான். 48 நாேன
ஜீவனளிக்கும் அப்பம். 49 உங்கள் மூதாைதயர்கள்
ேதவன் ெகாடுத்த மன்னாைவ வனாந்தரத்தில்
உண்டார்கள். ஆனால் அவர்கள்
மற்றவர்கைளப்ேபான்ேற மாண்டுேபானார்கள். 50

நான் பரேலாகத்தில் இருந்து வந்த அப்பம். ஒரு
மனிதன் இதைன உண்பாேனயானால் அவன்
என்ெறன்ைறக்கும் உயிர்வாழ்வான். 51 என்னுைடய
சரீரம் தான் அந்த அப்பம். நான் என் சரீரத்ைதத்
தருேவன். உலகில் உள்ளவர்கள் வாழ்ைவப்
ெபறுவார்கள்” என்று இேயசு கூறினார்.

52 பிறகு யூதர்கள் தங்களுக்குள் விவாதம்
ெசய்துெகாண்டனர். “எவ்வாறு இந்த மனிதன் தனது
சரீரத்ைத நாம் உண்ணும்படி தருவான்?” என்றனர்
அவர்கள்.

53 “நான் உண்ைமையக் கூறுகிேறன். நீங்கள்
மனித குமாரனின் சரீரத்ைத உண்ணேவண்டும்.
அவரது இரத்தத்ைத அருந்த ேவண்டும். இதைன
நீங்கள் ெசய்யாவிட்டால், உங்களுக்கு
உண்ைமயான வாழ்க்ைக கிைடக்காது. 54 எனது
சரீரத்ைதப் புசித்து, இரத்தத்ைத அருந்துகிற
எவனும் நித்திய ஜீவைனப் ெபறுவான். நான் அவைன
இறுதி நாளில் எழுப்புேவன். 55 எனது சரீரேம
உண்ைமயான உணவு. எனது இரத்தேம
உண்ைமயான பானம். 56 ஒருவன் எனது சரீரத்ைதப்
புசித்து என் இரத்தத்ைத அருந்துவாேனயானால்
அவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் வாழ்வதாகும்.

57 “பிதா என்ைன அனுப்பினார். பிதா வாழ்கிறார்.
அவரால் நானும் வாழ்கிேறன். ஆைகயால் என்ைன
உண்ணுகிறவன் என்னால் உயிர் வாழ்கிறான். 58

நமது மூதாைதயர்கள் வனாந்தரத்தில் புசித்த
அப்பத்ைதப்ேபால் அல்ல நான். அவர்கள் அந்த
அப்பத்ைத உண்டார்கள். ஆனால்,

மற்றவர்கைளப்ேபான்று அவர்கள் இறந்துேபாயினர்.
நாேனா பரேலாகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம்.
இதைன உண்ணுகிற எவனும் நித்திய ஜீவைனப்
ெபறுவான்” என்றார் இேயசு.

59 இைவ எல்லாவற்ைறயும் இேயசு,
கப்பர்நகூமிலுள்ள யூதர்களின் ெஜப ஆலயத்தில்
ேபாதைனெசய்யும்ேபாது கூறினார்.

நித்திய ஜீவனுக்குரிய வார்த்ைதகள்
60 இேயசுவின் சீஷர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டார்கள்.

“இந்த உபேதசங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதற்குக்
கடினமானைவ, இவற்ைற யாரால் ஏற்றுக் ெகாள்ள
முடியும்?” என சீஷர்கள் கூறினர்.

61 அவருைடய சீஷர்கள் முறுமுறுப்பைத இேயசு
அறிந்துெகாண்டார். எனேவ இேயசு அவர்களிடம்,
“நான் ெசான்னவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்வதில் சிரமம்
இருக்கிறதா?” என்று ேகட்டார்.

62 “அப்படியானால் மனித குமாரன் தாம் வந்த
இடத்திற்ேக திரும்பி ஏறிப்ேபாவைதக் காண்பது
எப்படியிருக்கும்? 63 ஒரு மனிதனுக்கு அவனது சரீரம்
மட்டுேம வாழ்வு அளிப்பது இல்ைல. அவனது ஆவிேய
ஜீவைனத் தருகிறது. நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன
வசனங்கள் யாவும் ஆவிேய. இைவேய ஜீவைனத்
தருவன. 64 ஆனால் உங்களில் சிலர் விசுவாசம்
இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள்” என்றார். (தன்ைன
விசுவாசிக்காதவர்கைள இேயசு புரிந்துெகாண்டார்.
இதைன அவர் துவக்கம் முதேல புரிந்துெகாண்டார்.
தனக்கு எதிராகத் திரும்புகிறவைனயும் இேயசு
அறிந்திருந்தார்.) 65 அதனால்தான், “நான், ‘பிதா
அனுமதித்தால் ஒழிய ஒருவனும் என்னிடம்
வரமாட்டான்’ என்று ெசான்ேனன்” என்றார் இேயசு.

66 இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபிறகு அவரது
சீஷர்களில் அேநகர் அவைர விட்டுப் ேபாயினர்.
அவர்கள் இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்து ெசல்வைத
நிறுத்தினர்.

67 பிறகு இேயசு தனது பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் பார்த்து, “நீங்களும்
விட்டுவிட்டு விலகிச் ெசல்ல விரும்புகிறீர்களா?”
என்று ேகட்டார்.

68 சீேமான் ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து,
“ஆண்டவேர, நாங்கள் எங்ேக ேபாேவாம்? நித்திய
ஜீவனுக்குரிய வார்த்ைதகைள நீேர ைவத்திருக்கிறீர்.
69 நாங்கள் உம்ைம நம்புகிேறாம். நீேர
ேதவனிடமிருந்து வந்த பரிசுத்தமானவர் என்பைத
நாங்கள் அறிேவாம்” என்றார்.

70 பிறகு இேயசு அவர்களிடம், “என்னால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பன்னிருவர் நீங்கள். ஆனால்
உங்களில் ஒருவன் பிசாசு” என்றார். 71 இேயசு
யூதாைஸப்பற்றிேய இவ்வாறு கூறினார். அவன்
சீேமான் ஸ்காரிேயாத்தின் குமாரன். பன்னிருவரில்
ஒருவன். ஆனால் பிற்காலத்தில் யூதாஸ்
இேயசுவிற்கு எதிராகத் திரும்பிவிட்டான்.

இேயசுவும் அவரது சேகாதரர்களும்

இதற்குப் பிறகு இேயசு கலிேலயாைவச்
சுற்றிப் பிரயாணம் ெசய்தார். அவர் யூேதயா
நாட்டில் பிரயாணம் ெசய்ய விரும்பவில்ைல.

ஏெனன்றால் அங்குள்ள யூதர்கள் அவைரக் ெகாைல
ெசய்ய விரும்பினர். 2 அப்ெபாழுது யூதர்களின்
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கூடாரப் பண்டிைக ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. 3

ஆைகயால் இேயசுவின் சேகாதரர்கள் அவரிடம்,
“நீங்கள் இந்த இடத்ைத விட்டு பண்டிைகக்காக
யூேதயாவிற்கு ேபாங்கள். அங்ேக உமது சீஷர்கள்
உம்முைடய அற்புதங்கைளக் காண்பார்கள். 4

மக்கள் தன்ைன அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
ஒருவன் விரும்பினால் அவன், தான் ெசய்கிற
காரியங்கைள மைறக்கக் கூடாது. உங்கைள
உலகத்துக்கு ெவளிப்படுத்துங்கள். அவர்களும்
நீங்கள் ெசய்யும் அற்புதங்கைளக்
கண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றார்கள். 5 (இேயசுவின்
சேகாதரர்கூட அவரிடம் நம்பிக்ைக இல்லாமேலேய
இருந்தார்கள்.)

6 இேயசு தனது சேகாதரர்களிடம், “எனக்கான
சரியான ேநரம் இன்னும் வரவில்ைல. ஆனால்
நீங்கள் ேபாவதற்கு எந்த ேநரமும் சரியான
ேநரம்தான். 7 இந்த உலகம் உங்கைள
ெவறுப்பதில்ைல. ஆனால் உலகம் என்ைன
ெவறுக்கிறது. ஏெனன்றால் நான் அவர்களிடம்
அவர்கள் தீைம ெசய்கிறார்கள் என்று ெசால்கிேறன்.
8 ஆைகயால் நீங்கள் பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்.
நான் இப்ெபாழுது பண்டிைகக்குப் ேபாவதாக
இல்ைல. எனக்கான சரியான ேநரம் இன்னும்
வரவில்ைல” என்றார். 9 இேயசு இவற்ைறச்
ெசான்ன பிறகு கலிேலயாவிேலேய தங்கிவிட்டார்.

10 எனேவ, இேயசுவின் சேகாதரர்கள்
பண்டிைகக்காகப் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் ேபானபிறகு இேயசுவும் ேபானார். ஆனால்
அவர் மக்களுக்குக் காட்சி தரவில்ைல. 11

அப்பண்டிைகயின்ேபாது யூதர்கள் இேயசுைவத்
ேதடினார்கள். “எங்ேக அந்த மனிதன்?” என்றார்கள்.

12 அங்ேக ஒரு ெபருங்கூட்டம் இருந்தது.
அவர்களில் ெபரும்பாேலார் இேயசுைவப் பற்றி
தங்களுக்குள் ேபசிக்ெகாண்டனர். சிலர் “அவர் மிக
நல்ல மனிதர்” என்றனர். ஆனால் ேவறு சிலர்,
“இல்ைல, அவன் மக்கைள ஏமாற்றுகிறவன்”
என்றனர். 13 ஆனால் எவருக்கும் இேயசுைவப்பற்றி
ெவளிப்பைடயாகக் கூறுவதற்குரிய ைதரியம்
இல்ைல. மக்கள் யூதத் தைலவர்களுக்கு அஞ்சினர்.

இேயசு எருசேலமில் உபேதசித்தல்
14 பண்டிைக பாதி முடிந்துவிட்டது. பிறகு இேயசு
ேதவாலயத்துக்குப் ேபாய் அங்ேக உபேதசம்
ெசய்தார். 15 யூதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். “இந்த
மனிதர் பள்ளியில் படித்ததில்ைல. இவற்ைற இவர்
எவ்வாறு கற்றுக்ெகாண்டார்?” என்று
கூறிக்ெகாண்டனர்.

16 “நான் உங்களுக்கு ெசய்கிற உபேதசம்
எனக்குச் ெசாந்தமானைவ அல்ல. அைவ என்ைன
அனுப்பினவரிடமிருந்து எனக்கு வந்தைவ. 17

ேதவனின் விருப்பப்படி ெசயல்புரிய ஒருவன்
விரும்பினால், அவன் என் உபேதசம்
ேதவனிடமிருந்து வந்தது என்பைத
அறிந்துெகாள்வான். அேதாடு அவன், இந்த
உபேதசம் எனக்குச் ெசாந்தமானது அல்ல
என்பைதயும் அறிந்துெகாள்வான். 18 தன்
ெசாந்தமான சிந்தைனகைள உபேதசிக்கிற எவனும்
தனக்குரிய ெபருைமைய அைடயேவ
முயற்சிக்கிறான். தன்ைன அனுப்பினவைரப்

ெபருைமப்படுத்த முயற்சிக்கும் ஒருவன் எப்ெபாழுதும்
உண்ைமையேய ேபசுகிறான். அவனிடம் எந்தத்
தவறும் இல்ைல. 19 ேமாேச உங்களுக்குச் சில
சட்டங்கைளக் ெகாடுத்திருக்கிறார் இல்ைலயா?
ஆனால் உங்களில் எவரும் அதற்குக்
கீழ்ப்படிவதில்ைல. என்ைன ஏன் ெகாைல ெசய்ய
முயற்சி ெசய்கிறீர்கள்?” என்று இேயசு ேகட்டார்.

20 “நீ பிசாசு பிடித்தவன். அதனால்தான் இப்படி
உளறுகிறாய். நாங்கள் உன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய
முயற்சி ெசய்யவில்ைல” என்று மக்கள் பதில்
ெசான்னார்கள்.

21 “நான் ஓர் அற்புதம் ெசய்ேதன். நீங்கள்
ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள். 22 ேமாேச
விருத்தேசதனம்பற்றிய சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். (ஆனால் உண்ைமயில் ேமாேச
உங்களுக்கு விருத்தேசதனத்ைதத் தரவில்ைல. அது
ேமாேசக்கு முற்காலத்திேலேய நமது
மக்களிடமிருந்து வந்துவிட்டது) ஆைகயால் சில
ேவைளகளில் ஓய்வு நாட்களிலும் நீங்கள்
குழந்ைதகளுக்கு விருத்தேசதனம் பண்ணுகிறீர்கள்.
23 ேமாேசயின் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய ஓய்வு
நாளிலும் ஒரு குழந்ைதக்கு விருத்தேசதனம்
ெசய்யலாம் என்பைத இது காட்டுகிறது. எனேவ,
நான் ஓய்வுநாளில் ஒரு மனிதனின் முழு சரீரத்ைதயும்
குணமாக்கிேனன் என்பதற்காக என்ேமல் ஏன்
ேகாபமாக இருக்கிறீர்கள்? 24 ெவளித் ேதாற்றத்ைத
ைவத்து முடிவுக்கு வருவைத நிறுத்துங்கள். சரி எது
என்பைதக்ெகாண்டு அதன் மூலம் நியாயமாக முடிவு
ெசய்யுங்கள்” என்றார் இேயசு.

இேயசுதான் கிறிஸ்துவா?
25 எருசேலமில் உள்ள மக்களில் சிலர் “அவர்கள்
ெகாைல ெசய்ய முயல்கிற மனிதர் இவர்தான். 26

ஆனால் இவேரா எல்ேலாரும் காணும்படியும்
ேகட்கும்படியும் உபேதசம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார். ஒருவரும் அவர்
உபேதசிப்பைத நிறுத்திவிட முயற்சி ெசய்யவில்ைல.
ஒருேவைள, யூதத் தைலவர்கள் இவர்தான்
உண்ைமயான கிறிஸ்து என்று முடிவு
ெசய்துவிட்டார்கள் ேபாலும். 27 ஆனால் இந்த
மனிதர் எங்கிருந்து வருகிறாெரன்று நாம் அறிேவாம்.
ஆனால் உண்ைமயான கிறிஸ்து வரும்ேபாது அவர்
எங்கிருந்து வந்தார் என்பது எவருக்கும் ெதரியாமல்
இருக்கும்” என்றனர்.

28 இேயசு ேதவாலயத்தில் ெதாடர்ந்து உபேதசம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தார். “ஆம், நான் யார்
என்பைதயும் எங்கிருந்து வந்ேதன் என்பைதயும்
நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆனால் நான் என் ெசாந்த
அதிகாரத்தின் ேபரில் வரவில்ைல. உண்ைமயான
ஒருவரால் நான் அனுப்பப்பட்ேடன். நீங்கள் அவைர
அறியமாட்டீர்கள். 29 ஆனால் அவைர நான்
அறிேவன். நான் அவரிடமிருந்ேத வந்ேதன். அவர்
என்ைன அனுப்பினார்” என்றார் இேயசு.

30 இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபிறகு மக்கள்
அவைரப் பிடிக்க முயன்றார்கள். ஆனால் ஒருவராலும்
இேயசுைவத் ெதாடமுடியவில்ைல. இேயசு
ெகால்லப்படுவதற்கான சரியான ேநரம் இன்னும்
வரவில்ைல.
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31 ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுவிடம்
நம்பிக்ைக ைவத்தார்கள். “நாங்கள் கிறிஸ்துவின்
வருைகக்காகக் காத்திருக்கிேறாம். கிறிஸ்து
வந்தால், அவர் இந்த மனிதைரவிட அதிகமான
அற்புதங்கைளச் ெசய்வாேரா? இல்ைல. எனேவ,
இந்த மனிதேர கிறிஸ்துவாக இருக்க ேவண்டும்”
என்றனர்.

இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய முயற்சி
32 இேயசுைவப்பற்றி மக்கள் ேபசிக்ெகாள்வைதப்
பரிேசயர்கள் அறிந்தனர். தைலைம ஆசாரியரும்,
பரிேசயரும் ேதவாலயச் ேசவகர்கைள இேயசுைவக்
ைகதுெசய்ய அனுப்பினர். 33 இேயசு மக்களிடம்,
“இன்னும் ெகாஞ்சக் காலம் நான் உங்கேளாடு
இருப்ேபன். பிறகு நான் என்ைன அனுப்பியவரிடம்
திரும்பிப்ேபாேவன். 34 அப்ேபாது என்ைன நீங்கள்
ேதடுவீர்கள். ஆனால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க
முடியாது. நான் இருக்கும் இடத்துக்கும் உங்களால்
வர முடியாது” என்றார்.

35 “நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி இவன் எந்த
இடத்திற்குப் ேபாகப்ேபாகிறான்? இவன் நமது
மக்கள் வாழ்கிற கிேரக்க நகரங்களுக்குப் ேபாகப்
ேபாகிறானா? அல்லது அங்ேகயுள்ள கிேரக்க
மக்களுக்கு உபேதசிக்கப் ேபாகிறானா? 36 ‘நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள், ஆனால் உங்களால்
என்ைனக் கண்டுபிடிக்க முடியாது’ என்று
கூறுகிறாேன. ‘நான் இருக்கும் இடத்திற்கு
உங்களால் வரமுடியாது’ என்றும் கூறுகிறாேன,
அதற்கு என்ன ெபாருள்?” என்று யூதர்கள்
தங்களுக்குள் ேபசிக்ெகாண்டனர்.

பரிசுத்த ஆவியானவர்
37 பண்டிைகயின் இறுதி நாளும் வந்தது. இது மிக
முக்கியமான நாள். அன்று இேயசு எழுந்து நின்று
உரத்த குரலில் ேபசினார். “ஒருவன் தாகமாய்
இருந்தால் அவன் என்னிடம் வந்து பருகட்டும். 38

என்னில் நம்பிக்ைக ைவக்கிறவனுைடய இதயத்தில்
இருந்து ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஆறுகள்
ெபருக்ெகடுக்கும், இைதத்தான் ேவத வாக்கியங்கள்
கூறுகின்றன” என்றார். 39 இேயசு பரிசுத்த
ஆவியானவைரப்பற்றி இவ்வாறு ேபசினார். இன்னும்
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியானவர்
பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல. ஏெனன்றால் இேயசு
இன்னும் மரணமைடயவும் இல்ைல; மகிைமயாக
உயிர்த்ெதழவும் இல்ைல. ஆனால் பிறகு அவரிடம்
விசுவாசம் ைவக்கப்ேபாகிற மக்கள் அைனவரும்
பரிசுத்த ஆவியானவைரப் ெபறுவர்.

இேயசுைவப் பற்றி மக்களின் விவாதம்
40 இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்கைள மக்கள்
ேகட்டனர். சிலர், “இந்த மனிதர் உண்ைமயான
தீர்க்கதரிசிதான்” என்றனர்.

41 ேவறு சிலேரா, “இவர்தான் கிறிஸ்து” என்றனர்.
மற்றும் சிலேரா, “கிறிஸ்து கலிேலயாவிலிருந்து
வரமாட்டார். 42 ேவதவாக்கியங்கள், தாவீதின்
குடும்பத்திலிருந்து தான் கிறிஸ்து வரப்ேபாகிறார்
என்று கூறுகின்றன. அத்துடன் தாவீது வாழ்ந்த
ெபத்லேகமிலிருந்துதான் கிறிஸ்து வருவார் என்றும்
கூறுகின்றன” என்றனர். 43 எனேவ, இேயசுைவப்

பற்றிய கருத்துக்களில் ஒருவருக்ெகாருவர்
ஒத்துக்ெகாள்ளவில்ைல. 44 சிலர் அவைரக்
ைகதுெசய்ய விரும்பினர். ஆனால் ஒருவரும்
உண்ைமயில் அவர் ேமல் ைக ைவக்கவில்ைல.

யூததைலவர்களின் அவிசுவாசம்
45 ேதவாலயச் ேசவகர்கள் தைலைம
ஆசாரியர்களிடமும் பரிேசயர்களிடமும் திரும்பிப்
ேபானார்கள். “ஏன் இேயசுைவக்
ெகாண்டுவரவில்ைல?” என்று அவர்கள் ேகட்டனர்.

46 ேதவாலயச் ேசவகர்கேளா, “எந்த ஒரு
மனிதனும் அவைரப்ேபால் கருத்துக்கைளக்
கூறியதில்ைல” என்றனர்.

47 இதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படியானால்
இேயசு உங்கைளயும் முட்டாளாக்கிவிட்டார். 48

எந்தத் தைலவராவது இேயசுவின்மீது நம்பிக்ைக
ைவத்திருக்கிறார்களா? இல்ைல. எந்தப்
பரிேசயராவது அவைன நம்புகிறார்களா? இல்ைல.
49 ஆனால் அவைர நம்புகிற மக்கள் ேமாேசயின்
சட்டத்ைதப்பற்றி ஒன்றும் ெதரியாதவர்களாக
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ேதவனின் சாபத்திற்கு
ஆளாவார்கள்” என்றார்கள்.

50 ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தில் நிக்ெகாேதமுவும்
இருந்தான். நிக்ெகாேதமுவும் இேயசுைவக்
காண்பதற்காகப் ேபானவர்களில் ஒருவன். 51 அவன்,
“ஒரு மனிதைனப் பற்றி முழுவதும் ேகட்டறிவதற்கு
முன்னால் தண்டிப்பதற்கு நம் சட்டம் இடம்
ெகாடுப்பதில்ைல. அவன் என்ெனன்ன
ெசய்திருக்கிறான் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்வைர நாம் தீர்ப்பளிக்க முடியாது”
என்றான்.

52 யூதத் தைலவர்கள் அவனிடம், “நீயும்
கலிேலயாவிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறாயா?
ேவதவாக்கியங்கைளப் படித்துப் பார்.
கலிேலயாவிலிருந்து எந்தெவாரு தீர்க்கதரிசியும் வர
முடியாது என்று நீ அறிந்துெகாள்வாய்” என்றனர்.
(சில கிேரக்க பிரதிகளில் 7:53-8:11 வைர உள்ள
வசனங்கைள எழுதவில்ைல.)

விபசாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ெபண்
53 யூதத் தைலவர்கள் அைனவரும் அந்த இடத்ைத
விட்டு வீட்டிற்குப் ேபாயினர்.

இேயசுேவா ஒலிவ மைலக்குப் ேபானார். 2

மறுநாள் அதிகாைலயில் அவர் திரும்பவும்
ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார். அைனவரும்

இேயசுவிடம் வந்தனர். இேயசு உட்கார்ந்து
மக்களுக்கு உபேதசித்தார்.

3 ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் ஒரு ெபண்ைண
அவரிடம் ெகாண்டுவந்தனர். அவள் விபசாரம்
ெசய்ததற்காகப் பிடிக்கப்பட்டவள். அவைள
மக்களுக்கு முன்னால் நிற்கும்படி யூதர்கள்
வற்புறுத்தினர். 4 அவர்கள் இேயசுவிடம்,
“ேபாதகேர, இந்தப் ெபண் ஒருவனிடம்
கள்ளத்தனமாக உறவுெகாண்டிருந்தேபாது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள். 5 ேமாேசயின் சட்டப்படி
இவ்வாறு பாவம் ெசய்கிற ஒவ்ெவாரு ெபண்ைணயும்
கல் எறிந்து ெகால்லேவண்டும். நாங்கள் என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று நீர் ெசால்கிறீர்?” என்று
ேகட்டனர்.
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6 யூதர்கள் இந்தக் ேகள்விைய இேயசுைவச்
ேசாதிப்பதற்காகக் ேகட்டனர். இேயசுவின் மீது
ஏதாவது குற்றம் சுமத்தேவ அவர்கள் விரும்பினர்.
ஆனால் இேயசுேவா குனிந்து தைரயில் தன் விரலால்
ஏேதா எழுதிக்ெகாண்டிருந்தார். 7 யூதத்
தைலவர்கள் அேத ேகள்விைய இேயசுவிடம்
ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆைகயால்
இேயசு எழுந்து நின்று, “பாவேம ெசய்யாதவன்
எவனாவது இங்ேக இருக்கிறானா? இருந்தால்
பாவம் ெசய்யாத அந்த மனிதன் இவள் மீது முதல்
கல்ைல எறியட்டும்” என்றார். 8 பிறகு இேயசு
மறுபடியும் கீேழ குனிந்து தைரயில் ஏேதா எழுத
ஆரம்பித்தார்.

9 இேயசுவின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட மக்கள்
ஒவ்ெவாருவராக விலகிப் ேபாயினர். முதலில்
முதியவர்கள் விலகினர்; பிறகு மற்றவர்கள் விலகினர்.
அந்தப் ெபண்ேணாடு இேயசு மட்டும் தனியாக
விடப்பட்டார். அவள் அவருக்கு முன்னால்
நின்றுெகாண்டிருந்தாள். 10 இேயசு அவைள
ஏறிட்டுப்பார்த்து, “ெபண்ேண, எல்ேலாரும்
ேபாய்விட்டார்கள். ஒருவனும் உன்ைனக் குற்றவாளி
எனத் தீர்ப்பளிக்கவில்ைலயா?” என்று ேகட்டார்.

11 அதற்கு அவள், “ஆண்டவேர, எவரும் என்ைனத்
தண்டைனக்குட்படுத்தித் தீர்ப்பளிக்கவில்ைல”
என்றாள்.
பிறகு இேயசு, “நானும் உனக்குத்
தீர்ப்பளிக்கவில்ைல. இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம்,
ஆனால் மறுபடியும் பாவம் ெசய்யாேத” என்றார்.

இேயசுேவ உலகத்தின் ஒளி
12 மீண்டும் இேயசு மக்கேளாடு ேபசினார். அவர்,

“நாேன உலகத்துக்கு ஒளி. என்ைனப் பின்பற்றி
வருகிற எவனும் ஒருேபாதும் இருளில்
வாழமாட்டான். அவன் வாழ்ைவத் தருகிற ஒளிையப்
ெபறுவான்” என்றார்.

13 ஆனால் பரிேசயர்கள் இேயசுவிடம்,
“உன்ைனக்குறித்து நீ ேபசும்ேபாது நீ ெசால்வைத
உண்ைமெயன்று நீ மாத்திரேம கூறுகிறாய்.
ஆைகயால் நீ ெசால்லுகின்றவற்ைற நாங்கள் ஒத்துக்
ெகாள்ளமுடியாது” என்றனர்.

14 அதற்கு இேயசு, “ஆம், என்ைனப்பற்றி நாேன
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். ஆனால் நான்
ெசால்லுகின்றவற்ைற மக்கள் நம்ப முடியும்.
ஏெனனில் நான் எங்ேகயிருந்து வந்ேதன் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். அேதாடு எங்ேக ேபாகிேறன்
என்றும் எனக்குத் ெதரியும். நான் உங்கைளப்
ேபான்றவன் இல்ைல. நான் எங்கிருந்து வந்ேதன்
என்றும் எங்ேக ேபாகிேறன் என்றும் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. 15 சாதாரணமாக ஒருவைனப் பார்த்து
கணிக்கிற விதத்திேலேய நீங்கள் என்ைனப்பற்றி
கணிக்கிறீர்கள். நான் எவைரப்பற்றியும்
கணிப்பதில்ைல. 16 ஆனால் நான் கணிக்கும்ேபாது
என் கணிப்பு உண்ைமயுள்ளதாக இருக்கும்.
ஏெனன்றால் தீர்ப்பளிக்கும் காலத்தில் நான்
தனியாளாக இல்ைல. என்ைன அனுப்பிய என் பிதா
என்ேனாடு இருக்கிறார். 17 இரண்டு சாட்சிகள் ஒேர
உண்ைமையச் ெசான்னால் உங்கள் சட்டம்
உண்ைமதான் என்று ஏற்றுக்ெகாள்கிறது. 18 நானும்
என்ைனப்பற்றி ெசால்லுகிற ஒரு சாட்சி, அத்துடன்

என்ைன அனுப்பிய என் பிதாவும் எனது இன்னுெமாரு
சாட்சி” என்றார்.

19 மக்கள் அவரிடம் “உன் பிதா எங்ேக
இருக்கிறார்?” என்று ேகட்டார்கள். “நீங்கள்
என்ைனப் பற்றியும் என் பிதாைவப்பற்றியும்
அறியமாட்டீர்கள். ஆனால் நீங்கள் என்ைன
அறிந்துெகாண்டால் என் பிதாைவயும்
அறிந்துெகாள்வீர்கள்” என்று பதிலுைரத்தார். 20

இேயசு ேதவாலயத்தில் உபேதசம் ெசய்யும்ெபாழுது
இவற்ைறச் ெசான்னார். எல்ேலாரும் பணம்
ெசலுத்துகிற இடத்தில் இேயசு இருந்தார். ஆனால்
எவரும் அவைரக் ைகதுெசய்யவில்ைல.
இேயசுவிற்கு அந்த ேவைள இன்னும் வரவில்ைல.

யூதர்களின் அறியாைம
21 மீண்டும் இேயசு மக்களிடம், “நான் உங்கைள
விட்டுப் ேபாகிேறன். நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் பாவங்கேளாடு சாவீர்கள். நான்
ேபாகிற இடத்துக்கு உங்களால் வரமுடியாது”
என்றார்.

22 எனேவ யூதர்கள் தங்களுக்குள், “இேயசு
தன்ைனத்தாேன ெகான்றுெகாள்வாரா?
அதனால்தான் நான் ேபாகிற இடத்துக்கு உங்களால்
வர முடியாது என்று கூறினாரா?” என்று
ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.

23 அந்த யூதர்கைளப் பார்த்து இேயசு, “நீங்கள்
கீேழ இருந்து வந்தவர்கள். ஆனால் நான் ேமேல
இருந்து வந்தவன். நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு
உரியவர்கள். ஆனால் நான் இந்த உலகத்ைதச்
சார்ந்தவன் அல்லன். 24 நீங்கள் உங்கள்
பாவங்களிேலேய மரிப்பீர்கள் என்று நான்
ெசால்லியிருக்கிேறன். ஆம். நாேன அவர் என்பைத
நம்பாவிட்டால் உங்கள் பாவங்கேளாேடேய நீங்கள்
மரணமைடவீர்கள்.”

25 அதற்கு யூதர்கள், “நீங்கள் யார்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
இேயசுேவா அவர்களிடம், “நான் ஆரம்பத்திேலேய
உங்களுக்குச் ெசால்லியவர்தான். 26

உங்கைளப்பற்றிச் ெசால்ல என்னிடம் நிைறய
ெசய்திகள் உள்ளன. நான் உங்கைள நியாயம்
தீர்க்கவும் முடியும். என்ைன அனுப்பினவரிடமிருந்து
ேகட்டவற்ைறேய நான் மக்களுக்குச் ெசால்கிேறன்.
அவர் உண்ைமையப் ேபசுகிறவர்” என்றார்.

27 இேயசு யாைரப்பற்றி ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்
என்று யூதர்கள் அறிந்துெகாள்ள முடியாமல்
இருந்தனர். இேயசு அவர்களிடம் பிதாைவப்பற்றி
கூறிக்ெகாண்டிருந்தார். 28 எனேவ இேயசு
மக்களிடம், “நீங்கள் மனித குமாரைனக்
ெகால்லும்ேபாது நான்தான் என்று
அறிந்துெகாள்வீர்கள். அத்துடன் நான் இதுவைர
ெசய்த ெசயல்கைள என் ெசாந்த அதிகாரத்தில்
ெசய்யவில்ைல என்பைதயும் அறிவீர்கள். பிதா
எனக்குச் ெசான்னவற்ைறேய நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன் என்பைதயும் அறிந்துெகாள்வீர்கள். 29

என்ைன அனுப்பிய ஒருவர் எப்ேபாதும்
என்ேனாேடேய இருக்கிறார். அவருக்கு
விருப்பமானவற்ைறேய நான் எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன். எனேவ, அவர்
என்ைனத் தனியாக விட்டுவிடவில்ைல” என்றார். 30

இவ்வாறு இேயசு ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தேபாது
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ஏராளமான மக்கள் அவரிடம் விசுவாசம் ைவத்தனர்.

பாவத்திலிருந்து விடுதைல
31 இேயசு தன்மீது நம்பிக்ைக ைவத்த
யூதர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் என் உபேதசத்ைதக்
ைகக்ெகாண்டு வந்தால், நீங்கள் உண்ைமயில் எனது
சீஷர்களாக இருப்பீர்கள். 32 பின்னர் நீங்கள்
உண்ைமைய அறிந்துெகாள்வீர்கள். அந்த உண்ைம
உங்களுக்கு விடுதைலையத் தரும்” என்றார்.

33 “நாங்கள் ஆபிரகாமின் மக்கள். நாங்கள்
ஒருேபாதும் அடிைமகளாய் இருந்ததில்ைல. ஆகேவ
நாங்கள் விடுதைல ெபறுேவாம் என்று ஏன்
ெசால்கிறீர்?” என்று யூதர்கள் ேகட்டனர்.

34 அதற்குப் பதிலாக, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன், பாவம் ெசய்கிற
ஒவ்ெவாருவனும் அடிைமதான். பாவேம அவனது
எஜமானன். 35 ஓர் அடிைம எப்ெபாழுதும் ஒரு
குடும்பத்தில் நிைலயாக இருக்கமாட்டான். குமாரன்
என்ெறன்றும் குடும்பத்தில் நிைலத்திருக்கிறார். 36

எனேவ குமாரன் உங்கைள விடுதைல ெசய்தால்
நீங்கள் உண்ைமயான விடுதைலையப் ெபறுவீர்கள்.
37 நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ைளகள் என்று எனக்குத்
ெதரிகிறது. ஆனால் நீங்கள் என்ைனக் ெகால்ல
விரும்புகிறீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் என்
உபேதசத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 38 என் பிதா
எனக்குக் காட்டியவற்ைறேய நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். ஆனால் உங்கள்
பிதா உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள்” என்றார்.

39 “எங்கள் பிதா ஆபிரகாம்தான்” என்றனர்
யூதர்கள். இேயசு அவர்களுக்கு விைடயாக “நீங்கள்
உண்ைமயிேலேய ஆபிரகாமின் பிள்ைளகள் என்றால்
அவர் ெசய்தவற்ைறேய நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டும்.
40 நான் ேதவனிடமிருந்து ேகட்ட உண்ைமைய
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிற மனிதன். ஆனால் நீங்கள்
என்ைனக் ெகால்ல முயலுகிறீர்கள். ஆபிரகாம்
இதுேபால் எதுவும் ெசய்யவில்ைல. 41 ஆைகயால்
நீங்கள் உங்கள் ெசாந்தப் பிதா ெசய்தைதேய
ெசய்கிறீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் யூதர்கள், “எங்கள் பிதா யாெரன்று
ெதரிந்துெகாள்ள இயலாத குழந்ைதகள் அல்ல
நாங்கள். ேதவேன எங்கள் பிதா. எங்களுக்குரிய
ஒேர பிதாவும் அவேர” என்றனர்.

42 இேயசு அவர்களிடம், “ேதவன்தான் உங்களது
உண்ைமயான பிதா என்றால் நீங்கள் என்மீது அன்பு
ெசலுத்தியிருப்பீர்கள். நான் ேதவனிடமிருந்து
வந்ேதன். இப்ெபாழுது இங்ேக இருக்கிேறன். நான்
என் ெசாந்த அதிகாரத்தின் ேபரில் வரவில்ைல.
ேதவன் என்ைன அனுப்பினார். 43 நான்
ெசால்லுகிறவற்ைறெயல்லாம் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ஏெனன்றால் என்
உபேதசத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 44

பிசாேச உங்கள் பிதாவாயிருக்கிறான். நீங்கள்
அவனுக்கு உரியவர்கள். அவனுக்கு
விருப்பமானவற்ைறேய நீங்கள்
ெசய்யவிரும்புகிறீர்கள். ெதாடக்கம் முதேல
பிசாசானவன் ெகாைலகாரனாக இருக்கிறான்.
அவன் உண்ைமக்கு எதிரானவன். அவனிடம்
உண்ைம இல்ைல. அவன் அவனால் ெசால்லப்படுகிற

ெபாய்ையப் ேபான்றவன். அவன் ஒரு ெபாய்யன்.
அவன் ெபாய்களின் பிதா.

45 “நான் உண்ைமையப் ேபசுகிேறன்.
அதனால்தான் நீங்கள் என்ைன நம்புவதில்ைல. 46

உங்களில் எவராவது ஒருவர் நான் பாவம் ெசய்தவன்
என்று நிரூபிக்க இயலுமா? நான் ெசால்வது
உண்ைமயாக இருக்கும்ேபாது என்ைன ஏன்
நம்பாமல் இருக்கிறீர்கள்? 47 ேதவைனச் ேசர்ந்த
எவனும் ேதவனின் வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். ஆனால் நீங்கள் ேதவனின்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவைனச் சார்ந்தவர்கள்
இல்ைல” என்றார்.

இேயசுவும்-ஆபிரகாமும்
48 யூதர்கள் இேயசுவிடம், “நாங்கள் உன்ைன
சமாரியன் என்று ெசால்கிேறாம். பிசாசு உன்னிடம்
புகுந்ததால் நீ உளறுகிறாய் என்றும் ெசால்கிேறாம்.
நாங்கள் ெசால்வது சரிதாேன?” என்று ேகட்டனர்.

49 “என்னிடம் எந்தப் பிசாசும் இல்ைல. நான் என்
பிதாவுக்கு மகிைம உண்டாக்குகிேறன். ஆனால்
நீங்கள் எனக்கு மகிைமைய அளிப்பதில்ைல. 50

நான் எனக்கு மகிைமையச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள
முயன்று ெகாண்டிருக்கவில்ைல. இந்த
மகிைமக்குரியவர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவேர
நீதிபதி. 51 நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். எவெனாருவன் என் உபேதசத்துக்கு
கீழ்ப்படிகிறாேனா அவன் ஒருேபாதும்
இறந்துேபாவதில்ைல” என்றார் இேயசு.

52 யூதர்கேளா இேயசுவிடம், “உனக்குப் பிசாசு
பிடித்திருக்கிறது என்பது இப்ெபாழுது
உறுதியாயிற்று. ஆபிரகாமும் தீர்க்கதரிசிகளும்கூட
இறந்துேபாய்விட்டார்கள். ஆனால் நீேயா, ‘என்
உபேதசத்துக்குக் கீழ்ப்படிகிறவன் ஒருேபாதும்
இறந்துேபாவதில்ைல’ என்று கூறுகிறாய். 53 எங்கள்
பிதா ஆபிரகாைமவிடப் ெபரியவன் என்று நீ உன்ைன
நிைனத்துக்ெகாள்கிறாயா? ஆபிரகாம்
இறந்துேபானார். தீர்க்கதரிசிகளும்
இறந்துேபாயினர். உன்ைன நீ யாெரன்று
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறாய்?” எனக் ேகட்டனர்.

54 இேயசு அவர்களிடம், “எனக்கு நாேன மகிைம
அளித்துக்ெகாண்டால் அது வீணாகிவிடும். என் பிதா
எனக்கு மகிைம அளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். அவர்
உங்கள் ேதவன் என்று நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாள்கிறீர்கள். 55 ஆனால் அவைர
நீங்கள் உண்ைமயில் அறிந்து ெகாள்ளவில்ைல.
நான் அவைர அறிகிேறன். நான் அவைர அறிேயன்
என்று ெசான்னால், நான் உங்கைளப் ேபான்ேற ஒரு
ெபாய்யனாக இருப்ேபன். ஆனால் அவைர நான்
அறிேவன். அவர் ெசான்னவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிகிேறன்.
56 உங்கள் தந்ைதயாகிய ஆபிரகாம் நான் வந்த
நாைளக் காண்ேபன் என்று மகிழ்ச்சியைடந்தார்.
அவர் அந்த நாைளக் கண்டு மகிழ்ச்சியும்
அைடந்தார்” என்றார்.

57 யூதர்கள் இேயசுவிடம், “என்ன ெசான்னாய்? நீ
ஒருேபாதும் ஆபிரகாைமப் பார்த்திருக்க முடியாது.
உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதுகூட
ஆகவில்ைலேய!” என்று ேகட்டனர்.

ேயாவான் 8:31
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58 “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுகிேறன்,
ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்ேப நான் இருக்கிேறன்”
என்றார் இேயசு. 59 இேயசு இைதச் ெசான்னதும்
மக்கள் அவர் மீதுக் கல் எறிவதற்குக் கற்கைளப்
ெபாறுக்கினார்கள். ஆனால் இேயசு மைறந்து அந்த
ேதவாலயத்ைத விட்டு விலகிப்ேபானார்.

பிறவிக் குருடைனக் குணமாக்குதல்

இேயசு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு
குருடைனப் பார்த்தார். அவன் பிறந்தது
முதல் குருடனாக இருந்தான். 2

இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “ேபாதகேர! இந்த
மனிதன் குருடனாகப் பிறந்தான். யார் ெசய்த பாவம்
இவைனக் குருடனாக்கியது? அது இவனது பாவமா?
அல்லது இவனது ெபற்ேறார் ெசய்த பாவமா?” என்று
ேகட்டனர்.

3 இேயசு அவர்களிடம், “இவனது பாவேமா,
இவனது ெபற்ேறாரின் பாவேமா இவைனக் குருடன்
ஆக்கவில்ைல. நான் இவைனக்
குணப்படுத்தும்ேபாது ேதவனின் வல்லைம இவன்
மூலமாக ெவளிப்படும்படியாக இவன் குருடனாகப்
பிறந்தான். 4 பகலாக இருக்கும்ேபாது மட்டும்தான்
என்ைன அனுப்பினவருைடய ெசயல்கைள நாம்
ெசய்யேவண்டும். இரவு வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
எவராலும் இரவில் ேவைல ெசய்யமுடியாது. 5 நான்
உலகத்தில் இருக்கும்வைர உலகத்துக்கு நாேன
ஒளியாக இருக்கிேறன்” என்றார்.

6 இேயசு இவற்ைறச் ெசான்ன பிறகு, அவர்
புழுதியில் துப்பினார். அதில் ேசறு உண்டாக்கினார்.
அதைன அவனது கண்களின் ேமல் பூசினார். 7

இேயசு அவனிடம், “ேபா, சீேலாவாம் குளத்தில்
(சீேலாவாம் என்றால் ‘அனுப்பப்பட்டவன்’ என்று
ெபாருள்) கழுவு” என்றார். அதன்படிேய அந்த
மனிதன் குளத்திற்குச் ெசன்றான். அவன்
கழுவிவிட்டுத் திரும்பி வந்தான். இப்ெபாழுது
பார்ைவ ெபற்றிருந்தான்.

8 இவன் இதற்கு முன்னால் பிச்ைச
எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பலர் பார்த்திருந்தனர்.
அவர்களும் அவனது சுற்றத்தார்களும், “பாருங்கள்!
இவன் அங்ேக உட்கார்ந்து எப்ெபாழுதும் பிச்ைச
எடுத்துக்ெகாண்டிருந்த அேத மனிதனல்லவா?”
என்றனர்.

9 இன்னும் சிலர், “ஆம். இவன்தான் அவன்”,
என்றனர். ஆனால் இன்னும் சிலர், “இல்ைல. இவன்
அவன் இல்ைல. இவன் அவைனப்ேபான்ேற
இருக்கிறான்” என்றனர்.
அப்ேபாது அவன் தானாகேவ, “முன்பு குருட்டுப்
பிச்ைசக்காரனாக இருந்தவன் நான்தான்” என்றான்.

10 “என்ன நடந்தது? நீ எப்படிப் பார்ைவ
ெபற்றாய்?” என்று ேகட்டனர்.

11 அதற்கு அவன், “இேயசு என்று மக்களால்
அைழக்கப்படுகிற அந்த மனிதர் ஏேதா ேசறு
உண்டாக்கினார். அதைன என் கண்களின்மீது
தடவினார். பிறகு அவர் என்னிடம் சீேலாவாம்
குளத்தில் ேபாய் கழுவச் ெசான்னார். ஆைகயால்
நான் ேபாய் கழுவிேனன். பின்னர் என்னால் பார்க்க
முடிந்தது” என்றான்.

12 அந்த மனிதனிடம் மக்கள், “எங்ேக அந்த
மனிதர்?”

என்று ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன் “எனக்குத்
ெதரியாது” என்று கூறினான்.

இேயசு குணமாக்கிய மனிதனிடம் யூதர்களின்
விசாரைண

13 பிறகு மக்கள் பரிேசயரிடம் அந்த மனிதைன
அைழத்துச்ெசன்றனர். குருடாயிருந்த அந்த மனிதன்
இவன்தான். 14 இேயசு ேசறு உண்டாக்கி இவனது
கண்கைளக் குணப்படுத்தினார். அவர் இதைன ஓய்வு
நாளில் ெசய்திருக்கிறார். 15 ஆைகயால்
இப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் அந்த மனிதனிடம், “எப்படி
நீ பார்ைவ ெபற்றாய்?” என மீண்டும் ேகட்டனர்.
அதற்கு அந்த மனிதன், “அவர் என் கண்களின்ேமல்
ேசற்ைறப் பூசினார். நான் கழுவிேனன். இப்ெபாழுது
என்னால் பார்க்க முடிகிறது” என்றான்.

16 சில பரிேசயர்கள், “அந்த மனிதன் ஓய்வு நாள்
பற்றிய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைல. எனேவ
அவன் ேதவனிடமிருந்து வரவில்ைல” என்றனர்.
ஆனால் சிலேரா, “பாவம் ெசய்கிற எந்த
மனிதராலும் இதுேபான்ற அற்புதங்கைளச் ெசய்ய
முடியாேத” என்றனர். யூதர்கள் தங்களுக்குள்
ஒத்துப்ேபாகவில்ைல.

17 யூதர்கள் குருடனாயிருந்த அந்த மனிதனிடம்
மீண்டும் ேகட்டார்கள். “இேயசு உன்ைனக்
குணமாக்கினான். உன்னால் பார்க்க முடிகிறது.
அவைனப்பற்றி நீ என்ன ெசால்கிறாய்?”
அந்த மனிதன் “அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி” என்றான்.

18 அந்த மனிதன் குருடனாயிருந்து பார்ைவ
ெபற்றது குறித்து யூதர்களுக்கு இன்னும்
முழுைமயான நம்பிக்ைக ஏற்படவில்ைல. எனேவ
அந்த மனிதனின் ெபற்ேறார்களுக்கு ஆளனுப்பினர்.
19 யூதர்கள் அவனது ெபற்ேறார்களிடம், “இவன்
உங்கள் குமாரன்தாேன. அவன் குருடனாகேவ
பிறந்தான் என்று ெசான்னீர்கள். இப்ெபாழுது
அவனால் எவ்வாறு பார்க்கமுடிகிறது?” என்று
ேகட்டனர்.

20 அதற்கு அவனது ெபற்ேறார்கள், “இவன் எங்கள்
குமாரன் என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும். அவன்
குருடனாகப் பிறந்தான் என்பதும் ெதரியும். 21 அவன்
இப்ேபாது எப்படிப் பார்க்கிறான் என்றும்,
கண்கைளக் குணமாக்கியது யார் என்றும்
எங்களுக்குத் ெதரியாது. அவைனக் ேகளுங்கள்.
அவேன பதில் ெசால்லுகிற வைகயில்
வளர்ந்திருக்கிறான்” என்றனர். 22 ஏெனன்றால்
அவர்களுக்கு யூதத் தைலவர்கைளப்பற்றிய அச்சம்
இருந்தது. இேயசுதான் கிறிஸ்து என்று ெசால்கிற
எவெராருவைரயும் தண்டித்துவிட ேவண்டும் என்று
யூதத்தைலவர்கள் முடிவு ெசய்திருந்தனர். அவர்கள்
அம்மக்கைள வழிபாட்டு இடத்திலிருந்து விலக்கியும்
ைவப்பர். 23 எனேவ அவனது ெபற்ேறார்கள். “இவன்
வளர்ந்து நிற்கிறவன். அவைனேய ேகளுங்கள்”
என்றனர்.

24 முன்பு குருடனாயிருந்த அந்த மனிதைன
மீண்டும் அைழத்தார்கள். யூதத் தைலவர்கள்
அவனிடம், “நீ உண்ைமையச் ெசால்லி ேதவைன
மகிைமப்படுத்து. இந்த மனிதன் ஒரு பாவி என்று
நாங்கள் அறிந்திருக்கிேறாம்” என்றனர்.

25 “அவர் பாவிெயன்று எனக்குத் ெதரியாது.
ஆனால் எனக்கு ஒன்று ெதரியும். நான் முன்பு
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குருடனாக இருந்ேதன். இப்ேபாது என்னால் பார்க்க
முடிகிறது” என்று அந்த மனிதன் ெசான்னான்.

26 அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “உனக்கு அவன்
என்ன ெசய்தான். எப்படி அவன் உன் கண்கைளக்
குணப்படுத்தினான்?” எனக் ேகட்டனர்.

27 “நான் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியிருக்கிேறன்.
ஆனால் நான் ெசால்வைத நீங்கள் ேகட்பதில்ைல.
ஏன் மீண்டும் அைதக் ேகட்க விரும்புகிறீர்கள்?
அவரது சீஷராக விரும்புகிறீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.

28 யூதத்தைலவர்கள் ேகாபம்ெகாண்டனர்.
அவைனக் ெகட்ட வார்த்ைதகளால் திட்டினர்.
“நீதான் இேயசுவின் சீஷன். நாங்கள் ேமாேசயின்
சீஷர்கள். 29 ேதவன் ேமாேசயிடம் ேபசினார் என்று
எங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் இந்த மனிதன்
எங்கிருந்து வந்தான் என்பது எங்களுக்குத்
ெதரியாது” என்றனர்.

30 அதற்கு அம்மனிதன் “இது மிகவும்
ஆச்சரியமான ஒன்று. இேயசு எங்கிருந்து வந்தார்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது. ஆனால் அவர் என்
கண்கைளக் குணப்படுத்தினார். 31 பாவிகளுக்கு
ேதவன் ெசவிக்ெகாடுப்பதில்ைலெயன்று
அறிந்திருக்கிேறாம். பக்தியும் கீழ்ப்படிதலும் உள்ள
ஒருவனுக்கு ேதவன் ெசவிெகாடுப்பார். 32 பிறவி
குருட்டு மனிதைனக் குணப்படுத்திய அற்புதம் முதன்
முைறயாக இப்ேபாதுதான் நிகழ்ந்துள்ளது. 33

இேயசு ேதவனிடமிருந்ேத வந்திருக்க ேவண்டும்.
அவர் ேதவனிடமிருந்து வந்திராவிட்டால் அவரால்
இதுேபான்ற ெசயல்கைளச் ெசய்ய இயலாது”
என்றான்.

34 அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “நீ முழுவதும்
பாவத்தில் பிறந்திருக்கிறாய். நீ எங்களுக்கு
உபேதசிக்க முயற்சிக்கிறாயா?” என்று ேகட்டனர்.
பின்னர் அவைன ெவளிேய தள்ளினர்.

ஆன்மீகக் குருடு
35 அவர்கள் அவைன ெவளிேயற்றியைத இேயசு
அறிந்தார். அவர் அவனிடம் வந்து, “நீ
மனிதகுமாரனிடத்தில் நம்பிக்ைக உைடயவனாக
இருக்கிறாயா?” என்று ேகட்டார்.

36 அதற்கு அவன், “அவைர நான் நம்பும்படியாக
அந்த மனிதகுமாரன் யார் என்று எனக்குச்
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.

37 “நீ ஏற்ெகனேவ அவைரப் பார்த்திருக்கிறாய்.
இப்ேபாது உன்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருப்பவர்தான்
அந்த மனிதகுமாரன்” என்றார்.

38 உடேன அவன், “ஆண்டவேர! நான்
நம்புகிேறன்” என்றான். இேயசுைவ அவன் குனிந்து
வணங்கினான்.

39 “இந்த உலகம் நியாயம் தீர்க்கப்படும்படியாக
நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்ேதன். குருடர்கள்
பார்ைவ ெபறும்படியாக நான் வந்ேதன்.
காண்கிறவர்கள் எனத் தம்ைம
நிைனத்துக்ெகாள்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாக
நான் வந்ேதன்” என்றார் இேயசு.

40 இேயசுவுடன் சில பரிேசயர்களும் இருந்தனர்.
அவர்கள் இேயசு ெசால்வைதக் ேகட்டனர். “என்ன?
நாங்களும்கூட குருடர்கள் என்றா கூறுகின்றாய்?”
எனக் ேகட்டனர்.

41 இேயசு அவர்களுக்கு, “நீங்கள்
உண்ைமயிேலேய குருடராயிருந்தால் நீங்கள் பாவம்
ெசய்த குற்றவாளிகள் அல்ல. ஆனால் உங்களுக்குப்
பார்ைவ உண்டு என நீங்கள் ெசால்வதால், நீங்கள்
குற்றவாளிகேள” என்றார்.

நல்ல ேமய்ப்பனும் ஆடுகளும்

“உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக்
கூறுகிேறன், ஒருவன்
ஆட்டுத்ெதாழுவத்திற்குள் வாசல்

வழியாகேவ நுைழயேவண்டும். ேவறு வழியாக
நுைழந்தால், அவன் ஒரு திருடன். அவன் ஆடுகைளத்
திருடேவ முயற்சி ெசய்வான். 2 ஆனால் ேமய்ப்பன்
வாசல் வழியாக நுைழகிறவன். அவேன ேமய்ப்பன். 3

வாசைலக் காக்கிற காவல்காரன் ேமய்ப்பனுக்காகக்
கதைவத் திறந்துவிடுவான். ஆடுகள் ேமய்ப்பனின்
குரலுக்கு ெசவி ெகாடுக்கும். ேமய்ப்பன் தன் ெசாந்த
ஆடுகைள அவற்றின் ெபயைரச் ெசால்லி
அைழப்பான். அவன் அவற்ைற ெவளிேய
நடத்திக்ெகாண்டு ேபாவான். 4 ேமய்ப்பன் தனது
ஆடுகைளெயல்லாம் ெவளிேய ெகாண்டுவந்த பின்
அவற்றுக்கு முன்னால் நடந்து அவற்ைற
நடத்திக்ெகாண்டு ேபாகிறான். ஆடுகள் அவனது
குரல் குறிப்புகைள அைடயாளம் கண்டபடியால்,
அைவ அவன் பின்ேன ெசல்கின்றன. 5 ஆனால்
ஆடுகள் தாம் அறியாதவன் பின்னால் ெசல்வதில்ைல.
அவைனவிட்டு அைவ விலகி ஓடும். ஏெனன்றால்
அவற்றிற்கு அவனது குரல் புரியாது” என்று

6 இேயசு மக்களிடம் இந்த உவைமையச்
ெசான்னார். இந்த உவைமயின் உட்ெபாருைள அந்த
மக்களால் அறிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல.

இேயசுேவ நல்ல ேமய்ப்பர்
7 எனேவ இேயசு ேமலும் ெசான்னார், “நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுகிேறன்,
ஆடுகளுக்கு நாேன வாசலாக இருக்கிேறன். 8

எனக்கு முன்னால் வந்தவர்கள் அைனவரும்
கள்ளரும், ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக
இருந்தார்கள். ஆடுகள் அவர்கைளக்
கவனிக்கவில்ைல. 9 நாேன வாசல். என் மூலமாக
நுைழகிறவேன மீட்கப்படுவான். அவன் உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் ேபாய் ேமய்ச்சைலக் கண்டைடவான்.
10 திருடன் திருடுவதற்காகேவ வருகிறான். அவன்
ஆடுகைளக் ெகால்லவும் அழிக்கவுேம ெசய்வான்.
ஆனால் நாேனா ஜீவைனக் ெகாடுக்க வந்துள்ேளன்.
அந்த ஜீவன் பூரணமும், நன்ைமயுமானது.

11 “நாேன நல்ல ேமய்ப்பன். நல்ல ேமய்ப்பன் தனது
ஆடுகளுக்காக ஜீவைனக் ெகாடுப்பான். 12

கூலிக்காக ஆடுகைளக் கவனிக்கிறவன்
ேமய்ப்பைனவிட வித்தியாசமானவன்.
கூலிக்காரனுக்கு ஆடுகள் ெசாந்தமானைவ அல்ல.
ஆைகயால் ஓநாய் வருவைதக் கண்டால்
கூலிக்காரன் ஆடுகைள விட்டு, விட்டு ஓடிப்
ேபாவான். பிறகு ஓநாய்கள் ஆடுகைள கிழித்து
ெகான்று சிதறடிக்கும். 13 அந்த மனிதன்
ஓடிவிடுகிறான். ஏெனன்றால் அவன் கூலிக்காரன்.
அவனுக்கு ஆடுகைளப்பற்றிய அக்கைற இல்ைல.

14 “ஆடுகைளப்பற்றி (மக்கைளப்பற்றி) அக்கைற
ெகாண்ட நல்ல ேமய்ப்பன் நான். என் பிதா என்ைன
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அறிந்திருப்பது ேபாலேவ நானும் என் ஆடுகைள
அறிந்திருக்கிேறன். நான் என் பிதாைவ
அறிந்திருப்பது ேபாலேவ என் ஆடுகளும் என்ைன
அறிந்திருக்கின்றன. நான் என் ஆடுகளுக்காக என்
ஜீவைனக் ெகாடுக்கிேறன். 16 எனக்கு ேவறு
ஆடுகளும் உள்ளன. அைவ இந்த மந்ைதயில்
இல்ைல. நான் அவற்ைறயும் அைழத்து வர ேவண்டும்.
அைவ என் குரைலக் கவனிக்கும். வருங்காலத்தில்
எல்லாம் ஒேர மந்ைதயாகவும் ஒேர ேமய்ப்பனாகவும்
இருக்கும். 17 என் பிதா என்ைன ேநசிக்கிறார்.
ஏெனன்றால் நான் என் ஜீவைனக் ெகாடுக்கிேறன்.
நான் என் ஜீவைனக் ெகாடுப்பதால் அதைன மீண்டும்
ெபறுேவன். 18 என்னிடமிருந்து என் ஜீவைன எவரும்
பறிக்க முடியாது. நாேன என் ஜீவைனத்
தாராளமாகக் ெகாடுக்கிேறன். அதற்கான உரிைம
எனக்குண்டு. அதுேபால் அதைனத் திரும்பப் ெபறுகிற
உரிைமயும் எனக்குண்டு. இைதத்தான் பிதா
எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்” என்றார்.

19 இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்களினால்
மீண்டும் யூதர்கள் பிரிந்துேபாயினர். 20 பல யூதர்கள்
“பிசாசு அவனுக்குள் புகுந்துெகாண்டது. அவன்
ைபத்தியமாக உளறுகிறான். அவன் கூறுவைத ஏன்
ேகட்கிறீர்கள்?” என்றனர்.

21 அதற்குப் பதிலாக ேவறு சில யூதர்கள், “பிசாசு
பிடித்து உளறுகிறவனால் இதுேபான்ற
உண்ைமகைளப் ேபசமுடியுமா? குருடனின்
கண்கைளப் பிசாசு குணமைடயச் ெசய்யுமா?
ெசய்யாது” என்றனர்.

யூதர்கள் இேயசுவுக்கு எதிராகுதல்
22 அது மைழக் காலமாயிருந்தது. எருசேலமில்
ேதவாலயப் பிரதிஷ்ைட பண்டிைக வந்தது. 23

இேயசு ேதவாலயத்தில் சாலேமானின்
மண்டபத்திேல இருந்தார். 24 யூதர்கள் அவைரச்
சூழ்ந்துெகாண்டனர். “இன்னும் எவ்வளவு காலம்
உங்கைளப்பற்றிப் புதிராக ைவத்திருப்பீர்கள். நீங்கள்
கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்குத் ெதளிவாகச்
ெசால்லும்” என்று ேகட்டனர்.

25 “நான் ஏற்ெகனேவ கூறியிருக்கிேறன். ஆனால்
நீங்கள் நம்பவில்ைல. நான் என் பிதாவின் ேபரில்
அற்புதங்கைளச் ெசய்கிேறன். அந்த அற்புதங்கள்
நான் யாெரன்று உங்களுக்கு காட்டுகின்றன. 26

ஆனால் நீங்கள் நம்புகிறதில்ைல. ஏெனன்றால்
நீங்கள் எனது ஆடுகள் அல்ல. 27 எனது ஆடுகள்
எனது குரைலக் ேகட்கும். நான் அவற்ைற அறிேவன்.
அைவ என்ைனப் பின் ெதாடரும். 28 நான் என்
ஆடுகளுக்கு நித்திய ஜீவைனக் ெகாடுக்கிேறன்.
அைவகள் இறந்துேபாவதில்ைல. அைவகைள என்
ைகயிலிருந்து எவரும் பறித்துக்ெகாள்ளமுடியாது.
29 என் பிதா எனக்கு ஆடுகைளத் தந்தார். அவர்
எல்ேலாைரயும்விடப் ெபரியவர். எவரும் ஆடுகைள
என் பிதாவின் ைககளில் இருந்து
திருடிக்ெகாள்ளமுடியாது. 30 நானும் பிதாவும்
ஒருவர்தான்” என்றார், இேயசு.

31 மீண்டும் யூதர்கள் அவைரக் ெகால்வதற்காகக்
கற்கைள எடுத்துக்ெகாண்டனர். 32 ஆனால் இேயசு
அவர்களிடம், “நான் என் பிதா மூலமாகப் பல
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ேதன். அந்தச் ெசயல்கைள
நீங்களும் பார்த்தீர்கள். அவற்றில் எந்த நல்ல

ெசயலுக்காக என்ைனக் கல்ெலறிய
விரும்புகிறீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.

33 அதற்கு அவர்கள் “நீ ெசய்த எந்த நல்ல
ெசயல்களுக்காகவும் நாங்கள் உன்ைனக்
ெகால்லவில்ைல. ஆனால் நீ ெசால்லுகிறைவ
எல்லாம் ேதவனுக்கு எதிராக இருக்கின்றன. நீ ஒரு
மனிதன். ஆனால் நீ ேதவன் என்று கூறுகிறாய்.
அதற்காகத்தான் உன்ைனக் கல்லால் எறிந்து
ெகால்லப் பார்க்கிேறாம்” என்றனர்.

34 “‘ேதவர்களாயிருக்கிறீர்கள், என்று நான்
ெசான்ேனன்’ என்பதாக உங்கள் சட்டத்தில்
எழுதியிருக்கிறது. 35 ேதவனின் ெசய்திையப்
ெபற்றுக்ெகாண்ட மக்கைள ேதவர்கள் என்று
ெசால்லலாம் என பரிசுத்த ேவதவாக்கியங்கள்
கூறுகின்றன. ேவதவாக்கியங்கள் எப்ேபாதும்
உண்ைமயானைவ. 36 ஆகேவ, ‘நான் ேதவனின்
குமாரன்’ என்று கூறியைத, ேதவனுக்கு எதிராகப்
ேபசுவது என்று நீங்கள் ஏன் கூறுகிறீர்கள்? ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு இந்த உலகத்துக்கு
அனுப்பப்பட்டவன் நான்தான். 37 என்னுடைடய பிதா
ெசய்தவற்ைற நான் ெசய்யாவிட்டால் நீங்கள்
என்ைன நம்பேவண்டியதில்ைல. 38 ஆனால் எனது
பிதா ெசய்தவற்ைற நானும் ெசய்ேவனானால் நீங்கள்
என்ைன நம்பித்தான் ஆகேவண்டும். நீங்கள் என்ைன
நம்புவதில்ைலயானாலும் நான் ெசய்கின்றவற்ைற
நம்பித்தான் ஆகேவண்டும். நான் பிதாவிடமும் பிதா
என்னிடமும் இருக்கிறார் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும்” என்றார், இேயசு.

39 யூதர்கள் இேயசுைவப் பிடிக்க மீண்டும்
முயன்றார்கள். ஆனால் இேயசு அவர்களிடமிருந்து
தப்பித்துக்ெகாண்டார்.

40 பிறகு இேயசு ேயார்தான் நதிையக் கடந்து
திரும்பிப் ேபானார். ேயாவான் முன்பு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்த இடத்துக்குப் ேபானார். அங்ேக அவர்
தங்கினார். 41 அவரிடம் பலர் வந்தனர். “ேயாவான்
எவ்வித அற்புதமும் ெசய்யவில்ைல. ஆனால்
இேயசுைவப்பற்றி அவன் ெசான்னைவ எல்லாம்
உண்ைமயாக இருக்கின்றன” என்றனர். 42 அங்ேக
அேநக மக்கள் இேயசுவிடம் நம்பிக்ைக ைவத்தனர்.

லாசருவின் இறப்பு

லாசரு என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன்
ேநாயுற்றிருந்தான். அவன் ெபத்தானியா
என்ற நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தான்.

இந்நகரத்தில்தான் மரியாளும் அவளது சேகாதரி
மார்த்தாளும் வாழ்ந்தனர். 2 (இந்த மரியாள்தான்
பின்பு இேயசுவிற்கு வாசைனத் ைதலம் பூசித் தன்
கூந்தலால் அவரது கால்கைளத் துைடத்தவள்)
மரியாளின் சேகாதரன்தான் லாசரு. அவன்
இப்ேபாது ேநாயுற்றிருந்தான். 3 ஆைகயால்
மரியாளும் மார்த்தாளும் இேயசுவிடம் ெசய்தி
அனுப்பி “ஆண்டவேர, உங்கள் அன்பான நண்பன்
லாசரு ேநாயுற்றிருக்கிறான்” என்று ெசான்னார்கள்.

4 இேயசு இதைனக் ேகட்டு “ேநாயின் முடிவு
மரணம் அன்று. இந்த ேநாய் ேதவைன
மகிைமப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்டது. இது,
ேதவனின் குமாரனுக்குப் புகைழக்
ெகாண்டுவருவதற்காகேவ உண்டானது” என்றார். 5

(மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு ஆகிய மூவைரயும்
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இேயசு ேநசித்து வந்தார்) 6 இேயசு லாசருவின்
ேநாையப்பற்றி அறிந்தேபாது ேமலும் இரண்டு
நாட்கள் ஏற்ெகனேவ இருந்த இடத்திேலேய
தங்கினார். 7 பிறகு இேயசு தன் சீஷர்களிடம் “நாம்
மறுபடியும் யூேதயாவுக்குத் திரும்பிப் ேபாேவாம்”
என்றார்.

8 அவரது சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, யூேதயாவில்
உள்ள யூதர்கள் உம்ைமக் கல்ெலறிந்து ெகால்ல
முயற்சித்தார்கள். அது நடந்தது
சமீபகாலத்தில்தான். எனேவ, இப்ெபாழுது அங்ேக
திரும்பிப் ேபாக ேவண்டுமா?” என்று ேகட்டனர்.

9 இேயசுேவா, “பகலில் பன்னிரண்டு மணிேநரம்
ெவளிச்சம் இருக்கும். சரிதாேன. ஒருவன் பகலில்
நடந்தால், அவன் தடுமாறி விழமாட்டான்.
ஏெனன்றால், அவனால் உலகின் ெவளிச்சத்ைதப்
பார்க்க முடியும். 10 ஆனால் ஒருவன் இரவிேல
நடந்தால் அவன் தடுமாறுவான். ஏெனன்றால்
அவனுக்கு உதவி ெசய்ய ெவளிச்சம் இல்ைல”
என்றார்.

11 அவர் ேமலும், “நமது நண்பன் லாசரு
இப்ெபாழுது தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். ஆனால்
நான் அவைன எழுப்பப்ேபாகிேறன்” என்றார்.

12 அவரது சீஷர்கேளா, “ஆண்டவேர, அவன்
தூங்கிக்ெகாண்டிருந்தால் நிச்சயம் குணமாவான்”
என்றார்கள். 13 லாசரு இறந்து ேபானான்
என்பைதக்குறித்ேத இேயசு அவ்வாறு ெசான்னார்.
ஆனால் அவரது சீஷர்கேளா லாசரு உண்ைமயில்
தூங்குவதாக நிைனத்துக்ெகாண்டனர்.

14 பிறகு இேயசு ெதளிவாக, “லாசரு
இறந்துேபானான். 15 அங்ேக அப்ெபாழுது நான்
இல்ைல என்பதால் நான் மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
இப்ெபாழுது என்ைன நீங்கள் நம்புவீர்கள்.
அதனால்தான் மகிழ்கிேறன். நாம் அவனிடம்
ேபாேவாம்” என்றார்.

16 பிறகு ேதாமா என்று அைழக்கப்படும் சீஷன்,
ஏைனய சீஷர்கைளப் பார்த்து, “நாமும் அவேராடு
ேபாேவாம். யூேதயாவில் இேயசுேவாடு நாமும்
சாேவாம்” என்றான்.

ெபத்தானியாவில் இேயசு
17 இேயசு ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்கு
வந்ததும் லாசரு இறந்துேபானாதாகவும் அவன்
கல்லைறயில் ைவக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள்
ஆனதாகவும் அறிந்தார். 18 எருசேலமிலிருந்து
இரண்டு ைமல் தூரத்தில் ெபத்தானியா உள்ளது. 19

யூதர்கள் பலர் மார்த்தாளிடமும் மரியாளிடமும்
வந்திருந்தனர். அவர்களின் சேகாதரன் லாசருவின்
மரணம் குறித்து துக்கம் விசாரிக்க வந்தனர்.

20 இேயசு வந்துெகாண்டிருப்பதாக மார்த்தாள்
ேகள்விப்பட்டாள். அவைர வரேவற்க அவள்
ேபானாள். ஆனால் மரியாள் வீட்டிேலேய
தங்கிக்ெகாண்டாள். 21 மார்த்தாள் இேயசுவிடம்,
“ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்திருந்தால் என்
சேகாதரன் இறந்திருக்கமாட்டான். 22 ஆனால்
இப்ெபாழுதுகூட நீர் ேகட்பவற்ைற ேதவன் உமக்குத்
தருவார்” என்றாள்.

23 இேயசுேவா, “உன் சேகாதரன் எழுவான்,
மீண்டும் உயிர்வாழ்வான்” என்றார்.

24 மார்த்தாேளா, “உயிர்த்ெதழுதல் நைடெபறும்
கைடசிநாளில் அவன் மீண்டும் எழுந்து உயிர்
வாழ்வான் என்று எனக்குத் ெதரியும்” என்றாள்.

25 இேயசு அவளிடம், “நாேன உயிர்த்ெதழுதலும்
ஜீவனுமாய் இருக்கிேறன். என்னில் நம்பிக்ைக
ைவக்கிற எவனும் தான் இறந்த பிறகும் எழுந்து
வாழ்வு ெபறுவான். 26 என்னில் வாழ்ந்து நம்பிக்ைக
ைவக்கிற எவனும் உண்ைமயிேலேய இறப்பதில்ைல.
மார்த்தாேள, இைத நீ நம்புகிறாயா?” எனக்
ேகட்டார்.

27 “ஆம், ஆண்டவேர. நீர்தான் கிறிஸ்து என்று
நம்புகிேறன். நீர்தான் ேதவனின் குமாரன். நீேர
உலகத்திற்கு வரவிருந்தவர்” என்றாள் மார்த்தாள்.

இேயசு அழுதல்
28 மார்த்தாள் இவ்வாறு ெசான்ன பிறகு அவள் தன்
சேகாதரி மரியாளிடம் திரும்பிச் ெசன்றாள். அவள்
தனியாக அவளிடம் ேபசினாள். “இேயசு இங்ேக
இருக்கிறார். அவர் உன்ைன அைழத்தார்” என்றாள்
மார்த்தாள். 29 இைதக் ேகட்டதும் மரியாள் எழுந்து
இேயசுவிடம் விைரவாகப் ேபானாள். 30 இேயசு
இன்னும் அக்கிராமத்துக்கு வந்து ேசரவில்ைல.
மார்த்தாள் சந்தித்த இடத்திேலேய அவர் இருந்தார்.
31 யூதர்கள் பலர் மரியாேளாடு அவளது வீட்டில்
இருந்தனர். அவளுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர். மரியாள் எழுந்து
ேவகமாகச் ெசல்வைதப் பார்த்து அவள் லாசருவின்
கல்லைறக்குப் ேபாகக்கூடும் என எண்ணினர். அவள்
அங்கு அழப்ேபாகலாம் என்று கருதி அவேளாடு
அவர்களும் ெசன்றனர். 32 இேயசு இருந்த
இடத்துக்கு மரியாள் ெசன்றாள். அவள் இேயசுைவப்
பார்த்ததும் குனிந்து அவைர வணங்கினாள்.
“ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்திருந்தால்
என்னுைடய சேகாதரன்
இறந்துேபாயிருக்கமாட்டான்” என்று ெசான்னாள்.

33 மரியாள் அழுவைத இேயசு பார்த்தார்.
அவேளாடு வந்த யூதர்கைளயும் அவர் கவனித்தார்.
அவர்களும் அழுதனர். இேயசு மனப்பூர்வமாக
வருந்தி, ஆழமாக ேவதைனப்பட்டார். 34 “அவைன
எங்ேக ைவத்திருக்கிறீர்கள்?” என்று அவளிடம்
ேகட்டார்.
அவர்கள் அவரிடம், “கர்த்தேர, வந்து பாரும்”
என்றனர். 35 இேயசு அழுதார்.

36 இைதக் கண்ட யூதர்கள், “பாருங்கள், இேயசு
லாசருைவ மிகவும் ேநசித்திருக்கிறார்” என்றனர்.

37 ஆனால் சில யூதர்கேளா, “இேயசு குருடனின்
கண்கைளக் குணப்படுத்தினார். லாசருவுக்கு
உதவிெசய்ய. அவைன ஏன் சாகாமலிருக்கச்
ெசய்திருக்கக் கூடாது?” என்று ேகட்டனர்.

லாசருைவ உயிர்ப்பித்தல்
38 மீண்டும் இேயசு மனதில் மிகவும் வருத்தம்
அைடந்தார். பிறகு லாசரு ைவக்கப்பட்ட
கல்ைலைறக்கு வந்தார். அக்கல்லைற ெபரிய
பாைறயால் அைடக்கப்பட்டிருந்த குைகக்குள்
இருந்தது. 39 இேயசு, “அந்தப் பாைறைய
அகற்றுங்கள்” என்றார்.
மார்த்தாேளா, “ஆண்டவேர, லாசரு இறந்து
நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன. அதில் ெகட்ட நாற்றம்
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வீசுேம” என்றாள். அவள் இறந்துேபான லாசருவின்
சேகாதரி.

40 இேயசு மார்த்தாளிடம், “நான் ெசான்னவற்ைற
நிைனத்துப்பார். நீ என்ைன நம்புகிறதானால்
ேதவனின் மகிைமைய அறியலாம் எனச்
ெசால்லியிருக்கிேறன்” என்றார்.

41 ஆைகயால் அவர்கள் அந்தப் பாைறைய
குைகயின் வாசலில் இருந்து அகற்றினார்கள்.
இேயசு ேமேல ஏறிட்டுப் பார்த்து “பிதாேவ! நான்
ெசால்வைத நீர் ேகட்டதற்காக நன்றி கூறுகிேறன்.
42 எப்ெபாழுதும் நான் ெசால்வைத நீர் ேகட்கிறீர்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனாலும் நான் இங்ேக
கூடியிருக்கிற இம்மக்களுக்காகேவ இவற்ைறக்
கூறுகிேறன். நீர்தான் என்ைன அனுப்பினீர் என்று
இவர்கள் நம்பேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன்”
என்றார். 43 இவ்விதம் ெசான்னபிறகு இேயசு உரத்த
குரலில், “லாசருேவ, ெவளிேய வா” என்று
அைழத்தார். 44 இறந்தவன் ெவளிேய வந்தான்.
அவனது ைககளிலும் கால்களிலும் துணிகள்
சுற்றப்பட்டிருந்தன. அவன் முகத்ைத ஒரு துண்டுத்
துணி மூடியிருந்தது.
இேயசு மக்களிடம், “துணிகைள அப்புறப்படுத்தி
அவைன விடுவியுங்கள்” என்றார்.

யூதத்தைலவர்களின் சதித்திட்டம்
(மத். 26:1-5; மாற். 14:1-2; லூ. 22:1-2)

45 மரியாைளப் பார்ப்பதற்காக ஏராளமான
யூதர்கள் வந்திருந்தனர். இேயசு ெசய்தைத அவர்கள்
பார்த்தார்கள். அவர்களில் பலர் இேயசுவின் மீது
நம்பிக்ைக ைவத்தனர். 46 ஆனால், சிலர்
பரிேசயர்களிடம் ெசன்றனர். இேயசு ெசய்தைத
அவர்கள் பரிேசயர்களிடம் ெசான்னார்கள். 47 பிறகு
ஆசாரியர்களும் பரிேசயர்களும் யூதர்களின்
ஆேலாசைனச் சைபையக் கூட்டினர். “இனி என்ன
ெசய்யலாம்? இேயசு பல அற்புதங்கைளச் ெசய்து
வருகிறான். 48 அவைன இவ்வாறு ெதாடர்ந்து
ெசய்ய அனுமதித்தால் பிறகு மக்கள் அைனவரும்
அவைன நம்ப ஆரம்பித்துவிடுவார்கள். பின்
ேராமானியர்கள் வந்து நமது ஆலயத்ைதயும்,
நாட்ைடயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

49 அங்ேக அவர்களில் ஒருவன் காய்பா. அவன்
அந்த ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன். அவன்
“உங்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியவில்ைல. 50 நாடு
முழுவதும் அழிவைதவிட மக்களுக்காக ஒருவன்
இறந்துேபாவது நல்லது அல்லவா? இைத ஏன்
நீங்கள் எண்ணிப்பார்க்கவில்ைல?” என்று
ெசான்னான்.

51 காய்பா இவற்ைறச் ெசாந்தமாகச் சிந்தித்துச்
ெசால்லவில்ைல. அவன் அந்த ஆண்டின் தைலைம
ஆசாரியன். இேயசு யூத நாட்டுக்காக
மரிக்கப்ேபாகிறார் என்பைத அவன் உண்ைமயில்
தீர்க்கதரிசனமாகேவ கூறினான். 52 ஆம். இேயசு
யூதர்களுக்காகேவ மரிக்கப் ேபாகிறார். உலகில்
சிதறிக் கிடக்கிற மக்கைளெயல்லாம் ஒன்று திரட்டி,
அவர்கைள ஒேர மக்களாக்க அவர் மரிக்கப்
ேபாகிறார்.

53 அன்றிலிருந்து யூதத்தைலவர்கள் இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்யத் திட்டம் தீட்டினர். 54 ஆைகயால்

இேயசு யூதர்களின் மத்தியில் ெவளிப்பைடயாக
நடமாடுவைத நிறுத்தினார். இேயசு எருசேலைம
விட்டு வனாந்தரத்திற்கு அருகிலுள்ள இடத்துக்கு
ெசன்றார். இேயசு எப்பிராயீம் என்று
அைழக்கப்படுகிற நகரத்துக்குச் ெசன்றார். அங்ேக
அவர் தம் சீஷர்கேளாடு தங்கினார்.

55 யூதருைடய பஸ்கா பண்டிைக
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. பஸ்கா பண்டிைகக்கு
முன்ேப நாட்டிலுள்ள மக்களில் பலர் எருசேலமிற்குச்
ெசன்றனர். அங்கு அவர்கள் தம்ைம
சுத்தப்படுத்திக்ெகாள்வதற்கான சடங்குகைளச்
ெசய்வர். 56 மக்கள் இேயசுைவ எதிர்ப்பார்த்தனர்.
அவர்கள் ஆலயத்தில் நின்றுெகாண்டு “இேயசு
பண்டிைகக்கு வரமாட்டாரா? நீ என்ன
நிைனக்கிறாய்?” என ஒருவைர ஒருவர்
விசாரித்துக்ெகாண்டனர். 57 ஆனால் தைலைம
ஆசாரியரும் பரிேசயரும் இேயசுைவப்பற்றிய ஒரு
புதிய கட்டைளையக் ெகாடுத்திருந்தனர். எவராவது
இேயசு எங்ேக இருக்கிறார் என்று
ெதரிந்துெகாண்டால் உடேன வந்து ெதரிவிக்க
ேவண்டும். பிறகு, தைலைம ஆசாரியர்களும்
பரிேசயரும் இேயசுைவக் ைகதுெசய்ய முடியும்.

ெபத்தானியாவில் இேயசு
(மத். 26:6-13; மாற். 14:3-9)

பஸ்கா பண்டிைகக்கு இன்னும் ஆறு
நாட்கள் இருந்தன. இேயசு
ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்ேக லாசரு

வாழ்ந்து வந்தான். (இவன் இறந்த பின்னரும்
இேயசுவால் உயிர் ெபற்று எழுந்தவன்) 2

ெபத்தானியாவில் இேயசுவுக்கு இரவு விருந்து
ஏற்பாடு ெசய்தனர். மார்த்தாள் உணவு பரிமாறினாள்.
இேயசுேவாடு லாசருவும் இன்னும் பலரும் விருந்தில்
கலந்துெகாண்டனர். 3 மரியாள் சுத்தமான நளதம்
என்னும் விைல உயர்ந்த வாசைனத் ைதலத்ைத ஒரு
இராத்தல் ெகாண்டு வந்தாள். அவள் அதைன
இேயசுவின் பாதங்களில் ஊற்றினாள். பிறகு
அதைனத் தன் தைல மயிரால் துைடத்தாள். வீடு
முழுவதும் ைதலத்தின் வாசைன நிைறந்துவிட்டது.

4 யூதாஸ்காரிேயாத்தும் அங்கிருந்தான். (யூதாஸ்
இேயசுவின் சீஷரில் ஒருவன். இவன்தான் பிறகு
இேயசுவிற்கு எதிரானவன்.) மரியாள் ெசய்தவற்ைற
இவன் விரும்பவில்ைல. 5 அவன் “இத்ைதலம்
முந்நூறு ெவள்ளிகாசுகள் மதிப்பு உைடயது. இதைன
விற்று, அந்தப் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுத்திருக்கலாம்” என்றான். 6 ஆனால்
உண்ைமயில் அவனுக்கு ஏைழகளின்மீது
அக்கைறயில்ைல. அவன் ஒரு திருடனானபடியால்
இவ்வாறு ெசான்னான். இவன்தான் இேயசுவின்
சீஷர்களுள் பணப்ைபைய ைவத்திருந்தவன். இவன்
அவ்வப்ேபாது பணப்ைபயிலிருந்து பணம் திருடி
வந்தான்.

7 இேயசு அவனிடம், “அவைளத் தைட
ெசய்யாதீர்கள். என்ைன அடக்கம்பண்ணும்
நாளுக்காக இைதச் ேசமித்து ைவத்திருந்தாள். 8

ஏைழ மக்கள் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு
இருப்பார்கள். நாேனா எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு
இருப்பதில்ைல” என்றார்.
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லாசருவுக்கு எதிரான சதி
9 யூதர்களில் பலர், இேயசு ெபத்தானியாவில்
இருப்பதாக அறிந்தனர். ஆைகயால் அவர்கள்
அங்ேக ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ
மட்டுமல்லாமல் லாசருைவயும் பார்க்க எண்ணினர்.
லாசரு இேயசுவால் மரணத்துக்குப் பின்னும்
உயிேராடு எழுப்பப்பட்டவன். 10 ஆகேவ, தைலைம
ஆசாரியர்களும் இேயசுேவாடு லாசருைவயும்
ெகால்லத் திட்டமிட்டார்கள். 11 ஏெனன்றால்
லாசருவின் நிமித்தம் ஏராளமான யூதர்கள் தங்கள்
தைலவர்கைள விட்டுவிட்டு இேயசுைவ நம்பத்
ெதாடங்கினர். அதனால்தான் யூதத் தைலவர்கள்
லாசருைவயும் ெகாைலெசய்ய விரும்பினர்.

எருசேலமில் இேயசு
(மத். 21:1-11; மாற். 11:1-11; லூ. 19:28-40)

12 மறுநாள் இேயசு வருவதாக எருசேலமிலுள்ள
ெபருங்கூட்ட மக்கள் ேகள்விப்பட்டனர். இம்மக்கள்
பஸ்கா பண்டிைகக்காக வந்தவர்கள். 13 அந்த
மக்கள் குருத்ேதாைலகைளப் பிடித்துக்ெகாண்டு
இேயசுைவச் சந்திக்கச் ெசன்றனர். அவர்கள்:
“‘அவைரப் புகழ்ேவாம்! வருக!’
‘ேதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவேர கர்த்தரின்

ேபரால் வருகிறவேர!’
“ேதவன் இஸ்ரேவலின் ராஜாைவ
ஆசீர்வதிப்பாராக!”
என்று முழங்கினர்.

14 இேயசு ஒரு கழுைதையக் கண்டு அதன் ேமல்
ஏறிக்ெகாண்டார்.

15 “சீேயான் நகரேம அஞ்சேவண்டாம். பார்.
உன் ராஜா வந்துெகாண்டிருக்கிறார்.
அவர் இளங்கழுைதேமல் சவாரி ெசய்து வருகிறார்”
என்றும் மக்கள் ஆரவாரம் ெசய்தனர்.

16 இேயசுவின் சீஷர்கள் இவற்ைற முதலில் புரிந்து
ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால் இேயசு மகிைமயில்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட பிறகு, அவர்கள் இைவ
ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்கிறேத என்று
உணர்ந்துெகாண்டனர். அத்துடன் அவருக்காகத்
தாங்கள் ெசய்த ெசய்ைககைளயும்
நிைனவுகூர்ந்தனர்.

17 மரணத்திலிருந்து லாசருைவ இேயசு எழுப்பி
“கல்லைறைய விட்டு ெவளிேய வா” என்று
ெசான்னேபாது இேயசுவுடன் பலர் இருந்தனர்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் மற்றவர்களிடம் இேயசு
ெசய்தவற்ைறப்பற்றிக் கூறினர். 18 இேயசு இந்த
அற்புதத்ைதச் ெசய்தைதக் ேகள்விப்பட்ட
ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவ வரேவற்பதற்காகத்
திரண்டனர். 19 அதனால் பரிேசயர்கள்
தங்களுக்குள், “பாருங்கள், நமது திட்டம்
நன்ைமையத் தரவில்ைல. எல்லா மக்களும் அவைரப்
பின்ெதாடர்கிறார்கள்” என்று ேபசிக்ெகாண்டனர்.

ஜீவன்-மரணம்
20 அங்ேக கிேரக்க நாட்டு மக்களில் சிலரும்
இருந்தனர். இவர்கள் பஸ்கா பண்டிைகயில் வழிபாடு
ெசய்ய எருசேலமுக்கு வந்திருந்தனர். 21 இவர்கள்
பிலிப்புவிடம் ெசன்று (கலிேலயாவிலுள்ள

ெபத்சாய்தாவில் இருந்து வந்தவன் பிலிப்பு) “ஐயா,
நாங்கள் இேயசுைவச் சந்திக்க விரும்புகிேறாம்”
என்றனர். 22 பிலிப்பு அந்திேரயாவிடம் ெசான்னான்.
பிறகு இருவரும் இேயசுவிடம் ெசான்னார்கள்.

23 இேயசு அவர்களிடம், “மனிதகுமாரன் மகிைம
ெபறுகிற ேநரம் வந்துவிட்டது. 24 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். ஒரு ேகாதுைம விைத
தைரயில் விழுந்து (இறக்க) அழிய ேவண்டும்.
பிறகுதான் அது வளர்ந்து ஏராளமாகக்
ேகாதுைமையத் தரும். ஆனால் அது
அழியாவிட்டால், அது தனி விைதயாகேவ இருக்கும்.
25 தனக்குச் ெசாந்தமான வாழ்ைவ ேநசிக்கிறவன்
அதைன இழப்பான். இவ்வுலகில் தன் வாழ்வின்மீது
ெவறுப்புெகாண்டவன் என்ெறன்ைறக்கும் அைதக்
காத்துக்ெகாள்வான். அவன் நிரந்தர வாழ்ைவப்
ெபறுவான். 26 எனக்குப் பணிவிைட ெசய்கிறவன்
என்ைனப் பின்பற்றேவண்டும். நான் எங்ெகங்ேக
இருக்கிேறேனா அங்ெகல்லாம் என் பணியாளனும்
இருப்பான். எனக்குப் பணி ெசய்கிறவர்கைள என்
பிதாவும் ெபருைமப்படுத்துவார்.”

இேயசு தன் மரணத்ைதப்பற்றிப் ேபசியது
27 “நான் இப்ேபாது கலக்கத்தில் இருக்கிேறன்.
நான் என்ன ெசால்வது? ‘பிதாேவ, என்ைன இந்தத்
துன்ப காலத்தில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்’ என்று
ெசால்லலாமா? இல்ைல, துன்பப்படுவதற்காகேவ
இத்தருணத்தில் வந்ேதன். 28 பிதாேவ, உங்கள்
ெபயருக்ேக மகிைமைய ேதடித்தருக!” என்றார்.
அப்ேபாது வானில் இருந்து ஒரு குரல் வந்து, “நான்
என் ெபயருக்கு மகிைம ெகாண்டு வந்திருக்கிேறன்.
நான் அைத மீண்டும் ெசய்ேவன்” என்றது.

29 அங்ேக நின்றிருந்த மக்கள் அக்குரைலக்
ேகட்டார்கள். அவர்களில் சிலர் அதைன இடி
முழக்கம் என்றனர்.
ேவறு சிலேரா “ஒரு ேதவதூதன் இேயசுவிடம்
ேபசினான்” என்றனர்.

30 மக்களிடம் இேயசு, “இந்தக் குரல் எனக்காக
அல்ல. உங்களுக்காக. 31 உலகம் நியாயம்
தீர்க்கப்படுவதற்கான தருணம் இதுதான்.
இப்ெபாழுது உலைக ஆண்டுெகாண்டிருக்கும்
சாத்தான் தூக்கி எறியப்படுவான். 32 நான் பூமியில்
இருந்து உயர்த்தப்படுேவன். இது நைடெபறும்ேபாது
எல்லா மக்கைளயும் என்ேனாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார். 33 தான் எவ்வாறு
இறந்துேபாேவன் என்பைதக் காட்டேவ இவ்வாறு
கூறினார்.

34 ஆனால் மக்கேளா, “கிறிஸ்து என்ெறன்றும்
வாழ்வார் என்று நமது சட்டங்கள் கூறுகின்றனேவ.
அப்படியிருக்க ‘மனித குமாரன் உயர்த்தப்படுவார்’
என்று ஏன் கூறுகின்றீர்? யார் இந்த ‘மனித குமாரன்?’”
எனக் ேகட்டனர்.

35 பிறகு இேயசு, “இன்னும் சிறிது காலம்
உங்கேளாடு ஒளி இருக்கும். எனேவ, ஒளி
இருக்கும்ேபாேத நடந்துவிடுங்கள். அப்ேபாதுதான்
இருட்டாகிய பாவம் உங்கைளப்
பிடித்துக்ெகாள்ளாது. இருட்டிேல
நடந்துேபாகிறவனுக்குத் தான் எங்ேக ேபாகிேறாம்
என்பது ெதரியாமல் இருக்கும். 36 ஆகேவ, ஒளி
இருக்கும்ேபாேத அதன்மீது நம்பிக்ைக ைவயுங்கள்.
அப்ெபாழுது நீங்கள் ஒளியின் பிள்ைளகள் ஆவீர்கள்”
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என்றார். இேயசு இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்லி
முடித்தபின் அவ்விடத்ைத விட்டுப் ேபானார். அவர்
ேபாய் அவர்களிடமிருந்து தன்ைன
மைறத்துக்ெகாண்டார்.

இேயசுைவ நம்பாத யூதர்கள்
37 இேயசு இவ்வாறு ஏராளமான அற்புதங்கைளச்
ெசய்தார். மக்கள் அவற்ைறப் பார்த்தனர். எனினும்
அவர்மீது அவர்கள் நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல. 38

தீர்க்கதரிசி ஏசாயா ெசான்னது நிைறேவறும்படிக்கு
இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
“கர்த்தாேவ, நாங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு
நம்பிக்ைக ைவத்தவர்கள் யார்?
ேதவனின் வல்லைமையக் கண்டுெகாண்டவர்கள்

யார்?”
39 இதனால்தான் மக்கள் நம்பவில்ைல.
ஏெனன்றால் ஏசாயா ேமலும்,

40 “ேதவன் மக்கைளக் குருடாக்கினார்.
ேதவன் அவர்களின் மனைத மூடினார்.
அவர்கள் கண்களினால் பாராமலும் மனதின் மூலம்
அறியாமலும் இருக்கேவண்டும் என்ேற ேதவன்
இைதச் ெசய்தார்.
அதன்பின் அவர்கைள நான் குணப்படுத்துேவன்.”

41 இேயசுவின் மகிைமைய ஏசாயா
அறிந்திருந்தபடியால் அவர் இவ்வாறு ெசான்னார்.
எனேவ ஏசாயா இேயசுைவப்பற்றிப் ேபசினார்.

42 ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவ
நம்பினார்கள். ஏராளமான யூதத்தைலவர்கள் கூட
இேயசுைவ நம்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிேசயர்களுக்குப் பயந்தனர். எனேவ, அவர்கள்
இேயசுைவ நம்புவதாக ெவளிப்பைடயாகக்
கூறவில்ைல. தாம் ெஜப ஆலயத்திற்குப்
புறம்பாக்கப்படுேவாேமா என்று அவர்கள் பயந்தனர்.
43 அவர்கள் ேதவனால் வரும் பாராட்ைடவிட
மனிதரால் வரும் பாராட்ைட விரும்பினர்.

தீர்ப்பளிக்கும் வசனங்கள்
44 பிறகு இேயசு உரத்த குரலில், “என்னில்
விசுவாசம் ைவக்கிறவன் எவேனா அவன், என்ைன
அனுப்பிய ேதவனிடமும் விசுவாசம் ைவப்பான். 45

என்ைனப் பார்க்கிறவன் எவேனா, அவேன, என்ைன
அனுப்பிய ேதவைனயும் பார்க்கிறவனாகிறான். 46

நாேன ஒளி, நான் இந்த உலகத்துக்கு
வந்திருக்கிேறன். ஆகேவ, என்னில் நம்பிக்ைக
ைவக்கிற ஒவ்ெவாருவனும் இருளில் தங்கமாட்டான்.

47 “நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பதற்காக இந்த
உலகத்துக்கு வரவில்ைல. உலகத்தில் உள்ள
மக்கைளப் பாதுகாக்கேவ வந்திருக்கிேறன். எனேவ,
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் என்ைன நம்பாமல்
ேபாகிறவைன நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்ைல. 48

என்ைன நம்ப மறுக்கிறவர்கைளயும் நான்
ெசால்பவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்கைளயும்
நியாயந்தீர்க்க ஒரு நீதிபதி உண்டு. அதுதான் நான்
ெசான்ன உபேதசங்கள். அைவ இறுதி நாளில்
அவர்கைள நியாயம்தீர்க்கும். 49 ஏெனன்றால் நான்
ெசான்ன உபேதசங்கள் என்னிடமிருந்து
வந்தைவயல்ல. நான் ெசான்னைவயும்
உபேதசித்தைவயும் என்ைன அனுப்பிய என்
பிதாவாகிய ேதவன் எனக்குச் ெசான்னைவயாகும்.

50 என் பிதாவின் கட்டைளகள் நித்திய
ஜீவனுக்குரியைவ என்பைத அறிேவன். ஆைகயால்
நான் ெசால்கிறைவகைள என் பிதா எனக்குச்
ெசான்னபடிேய ெசால்கிேறன்” என்றார்.

சீஷர்களின் பாதங்கைளக் கழுவுதல்

இது ஏறக்குைறய பஸ்கா பண்டிைகக்கான
ேநரம். இதுதான் இந்த உலகத்ைத
விட்டுச் ெசல்வதற்கான ேநரம் என்பைத

இேயசு அறிந்திருந்தார். இேயசு, தன் பிதாவிடம்
திரும்பிப் ேபாவதற்கான காலம் இது. இேயசு
அவருைடய மக்களின் மீது ெபரிதான அன்ைப
எப்ேபாதும் ைவத்திருந்தார். இப்ெபாழுது, அவருக்கு
அவர்களிடம் ெகாண்ட அன்ைப ெவளிப்படுத்தும்
ேநரமாயிற்று.

2 இேயசுவும் அவர் சீஷர்களும் மாைல
உணவுக்காக அமர்ந்தனர். ஏற்ெகனேவ சாத்தான்
யூதாஸ்காரிேயாத்தின் மனதில் புகுந்து அவைன
இேயசுவுக்கு எதிராக ஆக்கியிருந்தான். (யூதாஸ்
சீேமானின் குமாரன்) 3 இேயசுவுக்கு அவரது பிதா
எல்லாவிதமான அதிகாரத்ைதயும்
ெகாடுத்திருந்தார். இேயசு இதைன அறிந்திருந்தார்.
ேதவனிடமிருந்து தான் வந்ததாக இேயசு
ெதரிந்துைவத்திருந்தார். அேதாடு அவர் தன்
பிதாவிடேம திரும்பிப் ேபாகேவண்டும் என்பதைன
அறிந்திருந்தார். 4 அவர்கள் உணவு
உண்டுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு எழுந்து
ஆைடகைளக் கழற்றி ைவத்தார். ஒரு துண்ைட
எடுத்துத் தன் இடுப்பில் கட்டிக் ெகாண்டார். 5 பிறகு
இேயசு ஒரு பாத்திரத்தில் நீைர ஊற்றினார். அவர்
தம் சீஷர்களின் கால்கைளக் கழுவிச் சுத்தப்படுத்த
ஆரம்பித்தார். பின் தன் இடுப்புத் துண்டால் அவர்கள்
கால்கைளத் துைடத்தார்.

6 இேயசு, சீேமான் ேபதுருவிடம் வந்தார். ஆனால்
ேபதுருேவா இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர, நீர் என்
கால்கைளக் கழுவக்கூடாது” என்றான்.

7 அதற்கு இேயசு அவனிடம், “நான் என்ன
ெசய்கிேறன் என்று இப்ேபாது உனக்குத் ெதரியாது.
ஆனால் பிறகு நீ புரிந்துெகாள்வாய்” என்றார்.

8 ேபதுருேவா, “இல்ைல நீர் என் கால்கைளக்
கழுவேவகூடாது” என்றான்.
இேயசுேவா, “நான் உன் கால்கைளக்
கழுவாவிட்டால், நீ என்ேனாடு பங்குள்ளவனாக
இருக்க முடியாது” என்றார்.

9 உடேன ேபதுரு, “ஆண்டவேர, அப்படியானால்
என் கால்கேளாடு, என் ைககைளயும்
தைலையயும்கூடக் கழுவுங்கள்” என்றான்.

10 “ஒரு மனிதன் குளித்தபிறகு அவனது சரீரம்
எல்லாம் சுத்தமாகிவிடுகிறது. அதன் பிறகு அவன்
கால்கைள மட்டும் கழுவினால் ேபாதும். நீங்கள்
சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள். ஆனால் அைனவரும்
அல்ல” என்றார் இேயசு. 11 யார் தனக்கு எதிராக
மாறியுள்ளவன் என்று இேயசுவுக்குத் ெதரியும்.
அதனால்தான் இேயசு “நீங்கள் அைனவரும்
சுத்தமாக இல்ைல” என்று கூறினார்.

12 இேயசு அவர்களின் கால்கைளச் சுத்தப்படுத்தி
முடித்தார். பிறகு அவர் தன் ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு சாப்பாடு ேமைசக்குத்
திரும்பினார். இேயசு அவர்களிடம், “நான்

ேயாவான் 13:12
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உங்களுக்குக்காகச் ெசய்தவற்ைற நீங்கள்
புரிந்துெகாண்டீர்களா? 13 நீங்கள் என்ைன
‘ஆண்டவேர’ என்று அைழக்கிறீர்கள், இதுதான்
சரியானது, ஏெனன்றால் உண்ைமயில் நான்
ஆண்டவராகேவ இருக்கிேறன். 14 நான் உங்கள்
ேபாதகராகவும் ஆண்டவராகவும் இருக்கிேறன்.
ஆனால் நான் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபான்று
உங்கள் கால்கைளக் கழுவிேனன். ஆைகயால்
நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் உங்கள் கால்கைளக்
கழுவிக்ெகாள்ளுங்கள். 15 இைத நான் ஒரு
முன்மாதிரியாகேவ ெசய்ேதன். நான் உங்களுக்குச்
ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசய்துெகாள்ளுங்கள். 16 நான் உங்களுக்கு
உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன். ஒரு ேவைலக்காரன்
தன் எஜமானைனவிடப் ெபரியவன் அல்ல. ஒருவன்
என்னதான் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தாலும்
அனுப்பப்பட்டவன் அனுப்பியவைரவிட ெபரியவனல்ல.
17 நீங்கள் இவற்ைற அறிந்துெகாண்டால்,
அவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது மகிழ்ச்சியைடவீர்கள்.

18 “நான் உங்கள் எல்லாைரயும்பற்றிப்
ேபசவில்ைல. நான் ேதர்ந்ெதடுத்த மக்கைளப் பற்றி
நான் அறிேவன். ஆனால் ேவதவாக்கியங்கள்
நிைறேவறேவண்டும். ‘என்ேனாடு பகிர்ந்துெகாண்டு
உண்பவேன எனக்கு எதிராகத் திரும்பிவிட்டான்.’ 19

இது நிைறேவறும் முன்னால் நான் உங்களுக்கு
இைத இப்ெபாழுது ெசால்லுகிேறன். இது
நடக்கும்ேபாது நாேன அவர் என நம்புவீர்கள். 20

நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுகிேறன்.
என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்பவன் என்ைன
அனுப்பியவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்கிறான்” என்றார்.

காட்டிக் ெகாடுப்பவன்
(மத். 26:20-25; மாற். 14:17-21; லூ. 22:21-23)

21 இவற்ைறச் ெசான்னபிறகு இேயசு மிகவும்
கலக்கம் அைடந்தார். ெவளிப்பைடயாக
அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன். உங்களில் ஒருவேன என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.

22 இேயசுவின் சீஷர்கள் அைனவரும் ஒருவைர
ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டனர். இேயசுவால்
குறிப்பிடப்பட்டவன் எவெனன்று அவர்களால்
அறிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல. 23 சீஷர்களில்
ஒருவன் இேயசுவுக்கு அடுத்து அமர்ந்திருந்தான்.
அவைனத்தான் இேயசு ெபரிதும் ேநசித்தார். 24

சீேமான் ேபதுரு அவனிடம் இேயசுவிடம் ேகட்கும்படி
சாைடயாகத் ெதரிவித்தான்.

25 அவன் இேயசுவின் அருகில் சாய்ந்து,
“ஆண்டவேர, உங்களுக்கு எதிரானவன் யார்?” என்று
ேகட்டான்.

26 இேயசு அதற்கு, “நான் இந்தத் ேதாய்த்ெதடுத்த
அப்பத்துண்ைட எவனுக்குக் ெகாடுக்கிேறேனா
அவேன எனக்கு எதிரானவன்” என்றார். பின்னர்
அவர் அப்பத்துண்ைட ேதாய்த்து எடுத்தார்.
சீேமானின் குமாரனான யூதாஸ்காரிேயாத்திடம்
அதைனக் ெகாடுத்தார். 27 யூதாஸ் அந்த
அப்பத்துண்ைட வாங்கிக்ெகாண்டதும் சாத்தான்
அவனுக்குள் புகுந்துெகாண்டான். இேயசு
யூதாஸிடம், “நீ ெசய்யப் ேபாவைதச் சீக்கிரமாகக்
ெசய்” என்றார். 28 அந்த ேமைஜையச் சுற்றியிருந்த

எவருக்கும் இேயசு யூதாஸிடம் ஏன் அவ்வாறு
ெசான்னார் என்பது புரியவில்ைல. 29 அவர்களில்
யூதாஸ் மட்டும் தான் பணப்ெபட்டிையப்
பாதுகாப்பவன். எனேவ அவர்கள், இேயசு யூதாஸிடம்
விருந்துக்கான ெபாருட்கைள வாங்கி வரும்படியாக
ஏேதா கூறுவதாக எண்ணிக்ெகாண்டார்கள்.
அல்லது யூதாஸ் ஏைழகளுக்குக் ெகாஞ்சம் பணம்
ெகாடுக்குமாறு இேயசு கூறுவதாக
நிைனத்துக்ெகாண்டனர்.

30 இேயசு ெகாடுத்த அப்பத்துண்ைட யூதாஸ்
ெபற்றுக்ெகாண்டான். பிறகு அவன் ெவளிேயறினான்.
அப்ேபாது இரவு ேநரமாயிருந்தது.

தம் மரணத்ைதப்பற்றி முன்னறிவிப்பு
31 யூதாஸ் ேபானபிறகு இேயசு, “இப்ெபாழுது
மனித குமாரன் தன் மகிைமைய அைடகிறார். ேதவன்
தன் குமாரன் மூலமாக மகிைமையப் ெபறுகிறார். 32

அவர் மூலம் ேதவன் மகிைமைய அைடந்தால், பிறகு
ேதவன் தன் குமாரனுக்கு அவர் மூலமாகேவ மகிைம
அளிப்பார். ேதவன் விைரவில் அவருக்கு மகிைம
தருவார்.

33 “எனது பிள்ைளகேள, நான் இன்னும் ெகாஞ்சக்
காலம் மட்டும்தான் உங்கேளாடு இருப்ேபன்.
என்ைன நீங்கள் ேதடுவீர்கள். நான் யூதர்களுக்கு
ெசான்னவற்ைறேய இப்ெபாழுது உங்களுக்கும்
ெசால்கிேறன். நான் ேபாகிற இடத்துக்கு நீங்கள்
வரமுடியாது.

34 “நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கட்டைளையத்
தருகிேறன். நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநசியுங்கள்.
நான் உங்கைள ேநசித்ததுேபான்று நீங்களும்
ஒருவைர ஒருவர் ேநசியுங்கள். 35 நீங்கள் ஒருவைர
ஒருவர் ேநசித்தால் அைனத்து மக்களும் உங்கைள
என் சீஷர்கெளன அறிந்துெகாள்வர்” என்றார்.

ேபதுரு மறுதலிப்பது பற்றி
(மத். 26:31-35; மாற். 14:27-31; லூ. 22:31-34)

36 சீேமான் ேபதுரு இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர,
நீங்கள் எங்ேக ேபாகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் எங்ேக ேபானாலும்
உன்னால் அங்ேக பின்ெதாடர்ந்து இப்ேபாது வர
முடியாது. ஆனால் நீ பிறகு என் பின்ேன வருவாய்”
என்றார்.

37 ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர, நான்
இப்ெபாழுது ஏன் உங்கைளப் பின்ெதாடர முடியாது?
நான் உங்களுக்காக உயிர் தரவும் தயார்” என்றான்.

38 இேயசு அதற்கு, “நீ உண்ைமயிேலேய
எனக்காக உன் உயிைரயும் தருவாயா? நான்
உனக்கு உண்ைமையக் கூறுகிேறன். நீ என்ைன
அறியாதவன் என்று ேசவல் கூவுவதற்கு முன்னால்
மூன்று முைற மறுதலிப்பாய்” என்றார்.

சீஷர்களுக்கு ஆறுதல்

இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் மனம்
கலங்காதீர்கள். ேதவைன
விசுவாசியுங்கள். என்னிலும் விசுவாசம்

ைவயுங்கள். 2 எனது பிதாவின் வீட்டில் அைறகள்
ஏராளமாக உள்ளன. அது உண்ைம இல்ைல
என்றால் நான் இதைன உங்களிடம்
ெசால்லமாட்ேடன். உங்களுக்கு ஓர் இடத்ைதத்

ேயாவான் 13:13

1144



தயார் ெசய்வதற்காக நான் அங்ேக ெசல்லுகிேறன்.
3 நான் அங்ேக ேபானதும் உங்களுக்கான இடத்ைத
தயார் ெசய்ேவன். நான் திரும்பி வருேவன்.
என்ேனாடு உங்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
எனேவ, நான் எங்ேக இருப்ேபேனா அங்ேக
நீங்களும் இருப்பீர்கள். 4 நான் ேபாகிற இடத்திற்கு
வழி உங்களுக்குத் ெதரியும்” என்றார்.

5 உடேன, “ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாகிறீர்
என்ேற எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல. அவ்வாறு
இருக்கும்ேபாது வழி எங்களுக்கு எப்படித் ெதரியும்?”
என ேதாமா ேகட்டான்.

6 அதற்கு இேயசு, “நாேன வழி, நாேன உண்ைம,
நாேன வாழ்வு. என் மூலமாகத்தான் என் பிதாவிடம்
ேபாக முடியும். 7 நீங்கள் உண்ைமயிேலேய
என்ைனப் புரிந்துெகாண்டால் என் பிதாைவயும்
புரிந்துெகாள்ளலாம். ஆனால் இப்ெபாழுது என்
பிதாைவ நீங்கள் அறிவீர்கள். நீங்கள் அவைரப்
பார்த்திருக்கிறீர்கள்” என்றார்.

8 இேயசுவிடம் பிலிப்பு, “ஆண்டவேர, எங்களுக்கு
பிதாைவக் காட்டுங்கள். அதுதான் எங்களுக்குத்
ேதைவயானது” என்றான்.

9 அதற்கு இேயசு “பிலிப்பு, நான் உன்ேனாடு
நீண்ட நாட்களாக இருக்கிேறன். ஆைகயால் நீ
என்ைன அறிந்திருக்கேவண்டும். என்ைனப்
பார்க்கிறவன் எவனும் என் பிதாைவப் பார்க்கிறான்.
அப்படியிருக்க நீ என்னிடம், ‘எங்களுக்குப் பிதாைவக்
காட்டுங்கள்’ என்று கூறுகிறாேய. 10 நான்
பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறைத நீ
உண்ைமயாகேவ நம்புகிறாயா? நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னைவ எல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தைவ
அல்ல. பிதா என்னில் வாழ்கிறார். அவர் அவருைடய
பணிையச் ெசய்கிறார். 11 நான் பிதாவில்
இருக்கிேறன். பிதா என்னில் இருக்கிறார் என்று
நான் ெசால்லும்ேபாது என்ைன நம்புங்கள்.
இல்லாவிட்டால் நான் ெசய்த அற்புதங்களுக்காவது
என்ைன நம்புங்கள்.

12 “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுகிேறன்,
என்னில் நம்பிக்ைக ைவக்கிற எவனும் நான் ெசய்த
அத்தைகய அற்புதங்கைளச் ெசய்வான். என்ைனவிட
ேமலான காரியங்கைளக்கூட ெசய்வான்.
ஏெனன்றால் நான் என் பிதாவிடம் ெசல்கிேறன். 13

எனது ெபயரில் நீங்கள் எைத ேவண்டினாலும் அைத
உங்களுக்காக நான் ெசய்ேவன். பிறகு பிதாவின்
மகிைம குமாரனின் மூலமாக விளங்கும். 14 நீங்கள்
எனது ெபயரில் என்ைன என்ன ேகட்டாலும் அைத
நான் ெசய்ேவன்.

பரிசுத்த ஆவியானவர்பற்றிய வாக்குறுதி
15 “நீங்கள் என்ைன ேநசித்தால், நான்
கட்டைளயிட்டபடி நீங்கள் காரியங்கைளச்
ெசய்வீர்கள். நான் பிதாைவ ேவண்டுேவன். அவர்
உங்களுக்கு இன்ெனாரு உதவியாளைரத் தருவார்.
16 அந்த உதவியாளர் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு
இருப்பார். 17 உண்ைமயின் ஆவிேய அந்த
உதவியாளர். இந்த உலகம் அவைர
ஏற்றுக்ெகாள்ளாது. ஏெனன்றால் உலகம் அவைரக்
காணாமலும் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கிறது.
ஆனால் நீங்கள் அவைர அறிவீர்கள். அவர்

உங்கேளாடு வாழ்கிறார். அவர் உங்களிலும்
வாழ்வார்.

18 “ெபற்ேறார் இல்லாத பிள்ைளகைளப்ேபான்று
நான் உங்கைளவிட்டுப் ேபாகமாட்ேடன். நான்
மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன். 19 இன்னும்
ெகாஞ்சக் காலத்தில் உலகில் உள்ள மக்கள்
என்ைன இனிேமல் காணமாட்டார்கள். ஆனால்
நீங்கள் என்ைனப் பார்ப்பீர்கள். நான்
உயிர்வாழ்வதால் நீங்களும் வாழ்வீர்கள். 20 அந்த
நாளிேல நான் பிதாவில் இருப்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும்
இருப்பைதயும் அறிவீர்கள். 21 ஒருவன் எனது
கட்டைளகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் அவன் உண்ைமயாகேவ என்ைன
ேநசிக்கிறான். என்ைன ேநசிக்கிறவைன என்
பிதாவும் ேநசிப்பார். அேதாடு நானும் அவைன
ேநசிப்ேபன். நான் என்ைன அவனிடம்
ெவளிப்படுத்துேவன்” என்றார்.

22 பிறகு யூதா என்பவன் (யூதாஸ்காரிேயாத் அல்ல)
இேயசுவிடம், “ஆண்டவேர, நீர் உம்ைம
உலகத்துக்கு இல்லாமல் எங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தேவண்டும் என்று ஏன் திட்டமிடுகிறீர்?”
என்றான்.

23 அதற்கு இேயசு, “எவெனாருவன் என்ைன
ேநசிக்கிறாேனா அவன் என் உபேதசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிகிறான். எனது பிதா அவன்மீது அன்பு
ைவப்பார். நானும் எனது பிதாவும் அவனிடம் வந்து
அவேனாடு வாழ்ேவாம். 24 ஆனால் என்ைன
ேநசிக்காதவன், என் உபேதசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியமாட்டான். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கிற எனது உபேதசங்கள்
எல்லாம் என்னுைடயைவயல்ல. அைவ என்ைன
அனுப்பின எனது பிதாவினுைடயைவ.

25 “நான் உங்கேளாடு இருக்ைகயில் இவற்ைற
எல்லாம் உங்களுக்குச் ெசால்லிவிட்ேடன். 26

ஆனால் உதவியாளர் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாதிப்பார். நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு அவர்
நிைனவுபடுத்துவார். அவேர பரிசுத்த ஆவியானவர்.
பிதா எனது நாமத்தினால் அவைர அனுப்புவார்.

27 “நான் சமாதானத்ைத உங்களுக்கு
ைவத்துவிட்டுப் ேபாகிேறன். எனது ெசாந்த
சமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக் ெகாடுக்கிேறன்.
உலகம் ெகாடுப்பதுேபால் இல்லாமல் நான்
வித்தியாசமான சமாதானத்ைதக் ெகாடுக்கிேறன்.
ஆைகயால் உங்கள் மனம் கலங்காமல் இருக்கட்டும்.
அஞ்சவும் ேவண்டாம். 28 ‘நான் ேபாேவன், மீண்டும்
உங்களிடம் வருேவன்’ என்று ெசான்னைத நீங்கள்
ேகட்டீர்கள். நீங்கள் என்ைன ேநசிப்பதானால், நான்
என் பிதாவிடம் திரும்பிப்ேபாவைதப்பற்றி
மகிழ்ச்சியைடவீர்கள், ஏெனன்றால் என்ைனவிட என்
பிதா ெபரியவர். 29 நான் இைவ நடப்பதற்கு
முன்னேர இவற்ைற உங்களிடம் ெசால்கிேறன்.
இைவ நைடெபறும்ேபாது என்ைன நீங்கள்
நம்புவீர்கள்.

30 “நான் உங்கேளாடு அதிகம் ேபசமாட்ேடன்.
இந்த உலகத்ைத ஆளுகிறவன் (சாத்தான்)
வந்துெகாண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு என்மீது
அதிகாரமில்ைல. 31 ஆனால் நான் என் பிதாைவ
ேநசிக்கிேறன் என்று உலகத்துக்குத்
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ெதரியேவண்டும். ஆைகயால் என் பிதா எனக்குச்
ெசான்னவற்ைற மட்டும் நான் ெசய்கிேறன்.
இப்ெபாழுது வாருங்கள், இந்த இடத்ைதவிட்டுப்
ேபாேவாம்” என்றார்.

திராட்ைசச் ெசடியின் உவைம

“நாேன உண்ைமயான திராட்ைசச் ெசடி,
எனது பிதாேவ ேதாட்டக்காரர். 2 அவர்,
கனிெகாடுக்காத எனது கிைளகள்

எைவேயா அவற்ைற ெவட்டிப் ேபாடுகிறார்.
கனிெகாடுக்கிற கிைளகைள ேமலும் கனி
ெகாடுக்கும்படி அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார். 3 நான்
உங்களுக்குச் ெசய்த உபேதசங்களால் நீங்கள்
ஏற்ெகனேவ சுத்தமாகியிருக்கிறீர்கள். 4 நீங்கள்
என்னில் நிைலத்திருங்கள். நானும் உங்களில்
நிைலத்திருப்ேபன். எந்தக் கிைளயும் தனியாகக்
கனிெகாடுக்க இயலாது. அது ெசடியிேலேய
ெதாடர்ந்து இருக்கேவண்டும். இதுேபாலத்தான்
நீங்களும். நீங்கள் தனியாக இருந்து கனிதர
முடியாது. என்ேனாடு ேசர்ந்ேத இருக்கேவண்டும்.

5 “நான்தான் திராட்ைசச் ெசடி. நீங்கள்
கிைளகள். எவெனாருவன் என்னிடம் நிரந்தரமாக
இருக்கிறாேனா, எவெனாருவனிடம் நான்
நிரந்தரமாக இருக்கிேறேனா, அவன் கனிதரும்
கிைளயாக இருப்பான். ஆனால் அவன் நான்
இல்லாமல் எதுவும் ெசய்ய இயலாது. 6 என்ேனாடு
இல்லாத எவனும் ெசடியிலிருந்து
அப்புறப்படுத்தப்பட்ட கிைளேபால் ஆகிவிடுகிறான்.
அது காய்ந்துேபாகும். மக்கள் அவற்ைறப் ெபாறுக்கி
ெநருப்பிேல ேபாட்டு எரித்துவிடுகிறார்கள். 7

என்னில் நிரந்தரமாக இருங்கள், என்
உபேதசங்கைளக் கைடப்பிடியுங்கள். நீங்கள்
இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்கள் விரும்புகிற
எவற்ைறயும் என்னிடம் ேகட்கலாம். அைவ
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 8 நீங்கள் அதிகக்
கனிகைளத் தந்து, நீங்கேள என் சீஷர்கள்
என்பைதக் காட்ட ேவண்டும். இது என் பிதாவுக்கும்
மகிைமையக் ெகாண்டுவரும்.

9 “பிதா என்ைன ேநசிப்பதுேபான்று நான்
உங்கைள ேநசிக்கிேறன். இப்ெபாழுது எனது
அன்பில் நிைலத்திருங்கள். 10 நான் என் பிதாவின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிேறன். நான் அவரது
அன்பில் நிைலத்திருக்கிேறன். இைதப்ேபாலேவ,
நீங்களும் எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்
எனது அன்பில் நிைலத்திருப்பீர்கள். 11 நான்
இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக் கூறுகிேறன்.
எனேவ நான் ெபற்ற மகிழ்ச்சிைய நீங்களும்
ெபறலாம். உங்கள் மகிழ்ச்சி முழுைமயாக
இருக்கேவண்டும் என்று நான் விரும்புகிேறன். 12

இைதத்தான் நான் உங்களுக்குக் கட்டைள
இடுகிேறன்: நான் உங்கைள ேநசிப்பது ேபால்
நீங்களும் ஒருவைர ஒருவர் ேநசியுங்கள். 13 ஒருவன்
தன் நண்பனுக்காக இறப்பைதவிடச் சிறந்த அன்பு
ேவறு எதுவுமில்ைல. 14 நான் ெசான்னபடி ெசய்தால்
நீங்களும் எனது சிறந்த நண்பர்களாவீர்கள். 15 இனி
நான் உங்கைள ேவைலக்காரன் என்று
அைழப்பதில்ைல. ஏெனனில் ேவைலக்காரன் தன்
எஜமானன் ெசய்வைத அறியமாட்டான். நான்
இப்ெபாழுது உங்கைள நண்பர்கள் என்ேற

அைழக்கிேறன். ஏெனன்றால் என் பிதா எனக்குச்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லியிருக்கிேறன்.

16 “நீங்கள் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல.
நாேன உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நாேன
உங்கைளக் கனிெகாடுக்குமாறு ஏற்படுத்திேனன்.
உங்கள் வாழ்வில் இந்தக் கனி நிரந்தரமாக
இருக்கேவண்டும். பிறகு என் பிதா என்ேபரில் நீங்கள்
ேகட்கிற எைதயும் உங்களுக்குத் தருவார். 17

இதுேவ எனது கட்டைள. ஒருவேராடு ஒருவர்
அன்பாயிருங்கள்.

சீஷர்கைள எச்சரித்தல்
18 “இந்த உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அது
என்ைனத்தான் முதலில் பைகக்கிறது என்பைத
நிைனவுெகாள்ளுங்கள். 19 நீங்கள் இந்த
உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் அது தன்
மனிதர்கைள ேநசிப்பதுேபான்று உங்கைளயும்
ேநசிக்கும். ஆனால் நான் உங்கைள
உலகத்திலிருந்து ேதர்ந்து எடுத்துவிட்ேடன்.
அதனால்தான் உலகம் உங்கைளப் பைகக்கிறது.

20 “ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமானைனவிடப்
ெபரியவன் அல்லன் என்று நான் ெசான்ன கருத்ைத
நிைனத்துப்பாருங்கள். மக்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தினால் அவர்கள் உங்கைளயும்
துன்புறுத்துவார்கள். மக்கள் என் உபேதசங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் உபேதசத்திற்கும்
கீழ்ப்படிவார்கள். 21 மக்கள் இவற்ைறெயல்லாம்
என்ெபாருட்ேட உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அனுப்பியவைரப்பற்றி
அறியமாட்டார்கள். 22 நான் உலகத்துக்கு வந்து
மக்களிடம் ேபசாமல் இருந்திருந்தால்
அவர்களுக்குப் பாவம் பற்றிய எண்ணம் இல்லாமல்
இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்ெபாழுது நான்
அவர்களிடம் ேபசிவிட்ேடன். எனேவ அவர்கள் தம்
பாவங்களுக்குச் சாக்குேபாக்கு ெசால்ல முடியாது.

23 “என்ைன ெவறுக்கிற எவனும் என் பிதாைவயும்
ெவறுக்கிறான். 24 நான், இதுவைர எவரும்
ெசய்யாதவற்ைற மக்கள் மத்தியில்
ெசய்திருக்கிேறன். நான் அவற்ைறச் ெசய்யாமல்
இருந்திருந்தால் மக்களுக்குத் தம் பாவத்ைதப்
பற்றிய குற்ற உணர்வு இல்லாமல் ேபாயிருக்கும்.
ஆனால் நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அவர்கள்
பார்த்திருக்கிறார்கள். எனினும் அவர்கள் என்ைனயும்
என் பிதாைவயும் ெவறுக்கிறார்கள். 25 ‘அவர்கள்
காரணம் இல்லாமல் என்ைன ெவறுக்கிறார்கள்’
என்னும் வாக்கியம் உண்ைமயாகும்படி இது
நடந்தது.

26 “நான் என் பிதாவிடமிருந்து அந்த
உதவியாளைர உங்களிடம் அனுப்புேவன். என்
பிதாவிடமிருந்து வருகிற அவர் உண்ைமயின்
ஆவியாக இருப்பார். அவர் வரும்ேபாது
என்ைனப்பற்றிக் கூறுவார். 27 நீங்கள்
ெதாடக்கக்கால முதேல என்ேனாடு இருப்பதால்
நீங்களும் என்ைனப்பற்றி மக்களிடம் சாட்சி
கூறுவீர்கள்.”

“நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்ைகைய
இழந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக
இைவகைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லி
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இருக்கிேறன். 2 மக்கள் தங்கள் ஆலயங்களில்
இருந்து உங்கைள ெவளிேயற்றுவர். ேமலும்
உங்கைளக் ெகால்பவன் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்கிறவன் என்று மக்கள் எண்ணும்படியான காலம்
வரும். 3 அவர்கள் பிதாைவப்பற்றியும்
என்ைனப்பற்றியும் அறிந்துெகாள்ளாததால் இப்படிச்
ெசய்வார்கள். 4 நான் இப்ெபாழுது
இவற்ைறப்பற்றிெயல்லாம் ெசால்லிவிட்ேடன்.
எனேவ இைவ நிகழும் காலம் வரும்ேபாது, நான்
ஏற்ெகனேவ உங்களுக்கு எச்சரித்திருக்கிேறன்
என்பைத நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்வீர்கள்.

பரிசுத்த ஆவியானவரின் பணிகள்

“நான் உங்கேளாடு இருந்ேதன். எனேவ
ெதாடக்கத்தில் இவற்ைறெயல்லாம் நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லவில்ைல. 5 இப்ெபாழுது
நான் என்ைன அனுப்பினவரிடம் ெசல்லப்
ேபாகிேறன். ‘நீங்கள் எங்ேக ேபாகிறீர்கள்’ என்று
யாரும் என்ைன இதுவைர ேகட்கவில்ைல. 6

எனினும் நான் இவற்ைறச் ெசான்னதால் உங்கள்
இருதயம் துக்கத்தால் நிரம்பிவிட்டது. 7 ஆனால்
நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் ேபாவது
உங்களுக்கு நன்ைமையத் தரும். ஏெனன்றால் நான்
ேபானால், உதவியாளைர அனுப்புேவன். நான்
ேபாகாவிட்டால் அந்த உதவியாளர் வரமாட்டார்.

8 “அவர் வரும்ேபாது இவற்ைறப்பற்றிய
உண்ைமகைளெயல்லாம் உலகிலுள்ள மக்களுக்கு
நிரூபிப்பார். அேதாடு பாவத்தின் குற்றம்பற்றியும்,
ேதவேனாடு உள்ள சரியான உறவுபற்றியும்,
நியாயத்தீர்ப்புபற்றியும் விளக்குவார். 9 அந்த
உதவியாளர், மக்கள் என்ைன நம்பாததால் அவர்கள்
பாவம் ெசய்தவர்கள் என்பைத நிரூபிப்பார். 10 அவர்
ேதவனிடம் எனக்கிருக்கிற நல்ல உறவுபற்றியும்
நிரூபிப்பார். ஏெனன்றால் நான் பிதாவிடம்
ெசல்கிேறன். அப்ெபாழுது நீங்கள் என்ைனக்
காணமாட்டீர்கள். 11 நியாயத்தீர்ப்புபற்றிய
உண்ைமைய அவர் உலகத்துக்கு நிரூபிப்பார்.
ஏெனன்றால் இந்த உலைக ஆளுகிற சாத்தான்
ஏற்ெகனேவ நியாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறான்.

12 “உங்களிடம் ெசால்வதற்கு என்னிடம்
ஏராளமான ெசய்திகள் இருக்கின்றன. ஆனால்
இப்ெபாழுது நீங்கள் தாங்கிக்ெகாள்ள முடியாதபடி
அந்தச் ெசய்திகள் அதிகப்படியானைவ. 13 ஆனால்
உண்ைமயின் ஆவியானவர் வரும்ேபாது அைனத்து
உண்ைமகளிலும் உங்கைள வழிநடத்திச் ெசல்வார்.
ஆவியானவர் அவரது ெசாந்த வார்த்ைதகைளக்
கூறுவதில்ைல. அவர் என்ன ேகட்டிருக்கிறாேரா
அவற்ைறேய ேபசுவார். 14

நடக்கப்ேபாகிறவற்ைறப்பற்றி மட்டுேம அவர்
ேபசுவார். உண்ைமயின் ஆவியானவர் எனக்கு
மகிைமையக் ெகாண்டுவருவார். எப்படி என்றால்
அவர் என்னிடம் கருத்துக்கைளப் ெபற்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுவார். 15

பிதாவினுைடயைவகள் எல்லாம்
என்னுைடயைவகள். அதனால்தான் ஆவியானர்
என்னிடமிருந்து கருத்துக்கைளப் ெபற்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுவார் என்ேறன்.”

துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும்
16 பின்னும் இேயசு “இன்னும் ெகாஞ்ச
காலத்திற்குப்பின் என்ைன நீங்கள் பார்க்க முடியாது.
அதற்குக் ெகாஞ்ச காலத்திற்குப் பின் நீங்கள்
என்ைன மீண்டும் பார்க்கலாம்” என்றார்.

17 இேயசுவின் சீஷர்களில் சிலர்
ஒருவருக்ெகாருவர், “‘ெகாஞ்ச காலத்திற்குப்பின்
பார்க்கமுடியாது. ெகாஞ்ச காலத்திற்குப் பிறகு
நீங்கள் என்ைன மீண்டும் பார்க்கலாம்’ என்றாேர,
இேயசு எைதக் கருதி இவ்வாறு கூறுகிறார். ‘நான்
பிதாவிடம் ேபாகிேறன்’ என்று ஏன் கூறுகிறார். 18

‘ெகாஞ்ச காலம்’ என்று கூறினாேர அதன் ெபாருள்
என்ன? அவர் என்ன ெசால்கிறார் என்று எங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவில்ைலேய” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

19 சீஷர்கள் தன்னிடம் அைதப்பற்றிக் ேகட்க
விரும்புவைத இேயசு கவனித்தார். ஆைகயால்
இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்களுக்குள் என்ன
ேபசிக்ெகாள்கிறீர்கள்? நான், ‘இன்னும் ெகாஞ்ச
காலத்திற்குப் பிறகு என்ைனப் பார்க்க முடியாது.
அப்புறம் ெகாஞ்ச காலத்திற்குப் பின்பு மீண்டும்
என்ைனப் பார்ப்பீர்கள்’ என்று ெசான்ேனேன, அைதப்
பற்றியா? 20 நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். நீங்கள் அழுது துக்கப்படுவீர்கள்.
ஆனால் உலகம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள்
துக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் உங்கள் துயரம்
மகிழ்ச்சியாக மாறும்.

21 “ஒரு ெபண், குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுக்கும்ேபாது அவளுக்கு வலி ஏற்படும்.
ஏெனன்றால் அவளுக்குக் குறிப்பிட்டேவைள
ெநருங்கி இருக்கும். ஆனால் குழந்ைத பிறந்ததும்
அவள் தன் வலிைய மறந்துவிடுவாள். குழந்ைத இந்த
உலகுக்கு வந்துவிட்டது என்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி
அைடவாள். 22 உங்களுக்கும் இைதப்ேபாலத்தான்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் துயரமாக இருக்கிறீர்கள்.
ஆனால் நான் மீண்டும் உங்கைளப் பார்ப்ேபன்.
அப்ெபாழுது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
எவராலும் உங்கள் மகிழ்ச்சிையப் பறிக்க முடியாது.
23 அந்த நாளில் நீங்கள் என்னிடம் எைதப்பற்றியும்
ேகட்கமாட்டீர்கள். நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுகிேறன். என் ேபரில் நீங்கள் எைதக் ேகட்டாலும்
என் பிதா உங்களுக்குத் தருவார். 24 இதுவைர
நீங்கள் என்ேபரால் எைதயும் ேகட்கவில்ைல.
ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சி
முழுைமயான மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

உலகத்தின் மீது ெவற்றி
25 “நான் இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு மைற
ெபாருளில் கூறியிருக்கிேறன். ஆனால் காலம் வரும்.
அப்ேபாது நான் இவ்வாறு மைறெபாருளில் ேபசாமல்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்திகைள அந்தப்
பிதாைவப்பற்றிக் கூறுேவன். 26 அந்த நாளில் நீங்கள்
பிதாவிடம் என்ேபரில் உங்களுக்கானைதக்
ேகட்பீர்கள். நான் உங்களுக்காக என் பிதாவிடம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும் ேதைவ இருக்காது என்று
ெசால்கிேறன். 27 என் பிதா அவராகேவ உங்கைள
ேநசிக்கிறார். ஏெனன்றால் நீங்கள் என்னிடம்
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அன்பாக இருந்தீர்கள். நான் ேதவனிடம் இருந்து
வந்ததாக நீங்கள் நம்பியிருந்தீர்கள். 28 நான் இந்த
உலகத்துக்கு என் பிதாவிடம் இருந்து வந்ேதன்.
இப்ெபாழுது நான் இந்த உலகத்ைதவிட்டுப்
ேபாகிேறன். என் பிதாவிடம் திரும்பிப் ேபாகிேறன்”
என்றார்.

29 பிறகு இேயசுவின் சீஷர்கள் அவரிடம், “நீர்
இப்ெபாழுது எங்களிடம் ெதளிவாகப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறீர். புரிந்து ெகாள்வதற்குக்
கடினமான வார்த்ைதகைள நீர் பயன்படுத்தவில்ைல.
30 உமக்கு எல்லாம் ெதரியும் என்பைத நாங்கள்
இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்ேடாம். உம்மிடம் ஒருவன்
ஒரு ேகள்விையக் ேகட்பதற்கு முன்னேர
அக்ேகள்விக்கு உம்மால் பதில்கூற முடியும். இைவ
நீர் ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர் என்பைத எங்கைள
நம்ப ைவக்கிறது” என்றனர்.

31 இேயசு அவர்களிடம், “எனேவ நீங்கள்
இப்ேபாது நம்புகிறீர்கள். 32 என்ைனக்
கவனியுங்கள். நீங்கள் சிதறிப்ேபாகிற ேவைள இேதா
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது. ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் ெசாந்த வீட்டிற்குப் ேபாய் என்ைன விட்டு
விலகிப் ேபாவீர்கள். அந்த ேநரம் இேதா
வந்துவிட்டது. நீங்கள் என்ைன விட்டுப் ேபாவீர்கள்.
நான் தனிேய இருப்ேபன். எனினும் நான்
உண்ைமயில் தனித்திருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
என்ேனாடு என் பிதா இருக்கிறார்.

33 “என்னில் உங்களுக்கு சமாதானம்
இருக்கும்ெபாருட்டு இவற்ைற நான் உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். இந்த உலகத்தில் உங்களுக்குத்
ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும். ஆனால் ைதரியமாக
இருங்கள். நான் உலகத்ைத ெவன்றுவிட்ேடன்”
என்றார்.

சீஷர்களுக்காகப் பிரார்த்தைன

இவற்ைறெயல்லாம் இேயசு ெசான்ன
பிறகு, அவர் தனது கண்களால் வானத்ைத
(பரேலாகத்ைத) அண்ணாந்து பார்த்தார்.

“பிதாேவ, ேநரம் வந்துவிட்டது. உமது குமாரனுக்கு
மகிைமையத் தாரும். அதனால் உமது குமாரனும்
உமக்கு மகிைமையத் தருவார். 2 உமது குமாரன்
அவரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனத்து மக்களுக்கும்
நிரந்தர வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும்படியாக அைனத்து
மக்கள் மீதும் அவருக்கு அதிகாரம் ெகாடுத்தீர். 3

அந்த மனிதர்கள், நீர்தான் உண்ைமயான ேதவன்
என்பைதயும் உம்மால் அனுப்பப்பட்டவர் இேயசு
கிறிஸ்து என்பைதயும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள்.
இவ்வாறு ெதரிந்துெகாள்வதுதான் நிரந்தரமான
வாழ்க்ைக. 4 நான் ெசய்யுமாறு நீர் ெகாடுத்த
ேவைலகைள நான் முடித்துவிட்ேடன். நான் பூமியில்
உம்ைம மகிைமப்படுத்திேனன். 5 இப்ெபாழுது,
உம்ேமாடு இருக்கும் மகிைமையத் தாரும். உலகம்
உண்டாவதற்கு முன்பிருந்ேத உம்ேமாடு நான்
ெகாண்டிருந்த மகிைமையத் தாரும்.

6 “உலகத்திலிருந்து சில ஆட்கைள நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்தீர். நான் அவர்களுக்கு உம்ைம
ெவளிப்படுத்திேனன். அவர்கள் உம்முைடயவர்களாக
இருந்தார்கள். அவர்கைள எனக்குத் தந்தீர்.
அவர்கள் உமது ேபாதைனக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். 7

நீர் எனக்குத் தந்தைவெயல்லாம் உம்மிடமிருந்து

வந்தைவ என்று அவர்கள் இப்ேபாது
ெதரிந்துெகாண்டனர். 8 நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த
ேபாதைனகைள நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
அவற்ைற அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
உண்ைமயாகேவ நான் உம்மிடமிருந்து
வந்திருக்கிேறன் என்பைத அவர்கள்
ெதரிந்துெகாண்டார்கள். நீர் என்ைன
அனுப்பிைவத்தைதயும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். 9

நான் அவர்களுக்காக இப்ெபாழுது ேவண்டுகிேறன்.
நான் உலகில் உள்ள மக்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால் நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்த மக்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்கிேறன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் உம்முைடயவர்கள். 10

என்னுைடயைவ எல்லாம் உம்முைடயைவ.
உம்முைடயைவ எல்லாம் என்னுைடயைவ.
அவர்களில் நான் மகிைம அைடந்திருக்கிேறன்.

11 “இப்ெபாழுது நான் உம்மிடத்தில்
வந்துெகாண்டிருக்கிேறன். நான் இனிேமல்
உலகத்தில் இருக்கமாட்ேடன். ஆனால் இவர்கள்
இப்ெபாழுதும் உலகத்தில் தான் இருக்கிறார்கள்.
பரிசுத்த பிதாேவ, உமது ெபயரின் வல்லைமயினால்
அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கச் ெசய்யும். இதன்
மூலம் நீரும் நானும் ஒன்றாக இருப்பதுேபாலேவ
அவர்களும் ஒன்றாயிருப்பார்கள். 12 நான்
அவர்கேளாடு இருந்தேபாது அவர்கைளப்
பாதுகாத்து வந்ேதன். நீர் எனக்குத் தந்த உமது
ெபயரின் வல்லைமயினால் அவர்கைளப்
பாதுகாத்ேதன். அவர்களில் ஒருவன் மட்டும்
இழக்கப்பட்டான். (யூதாஸ்) அவன்
இழக்கப்படுவதற்காகேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.
ஏற்ெகனேவ ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டைவ
நிைறேவறும்படிேய அவன் இழக்கப்பட்டான்.

13 “நான் இப்ெபாழுது உம்மிடம் வருகிேறன்.
ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம் நான் உலகில்
இருக்கும்ேபாேத ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். நான்
இவற்ைறெயல்லாம் கூறுகிேறன். ஆதலால் அவர்கள்
எனது மகிழ்ச்சிையப் ெபறமுடியும். அவர்கள் எனது
முழுைமயான மகிழ்ச்சிையயும் ெபறேவண்டும் என
நான் விரும்புகிேறன். 14 உமது ேபாதைனகைள
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிேறன். உலகம்
அவர்கைள ெவறுக்கிறது. ஏெனன்றால் அவர்கள்
இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் அல்லர். நானும்
இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவன் அல்லன்.

15 “அவர்கைள உலகத்திலிருந்து ெவளிேய
எடுக்கும்படி நான் உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கைள நீர்
தீைமயிலிருந்து பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்படி
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். 16 நான் இந்த உலகத்ைத
சாராதது ேபாலேவ அவர்களும் இந்த உலகத்ைதச்
சாராதவர்களாக இருக்கிறார்கள். 17 உம்முைடய
உண்ைமயின் மூலம் உமது ேசைவக்கு அவர்கைளத்
தயார்படுத்தும். உமது ேபாதைனேய உண்ைம. 18 நீர்
என்ைன உலகத்துக்கு அனுப்பிைவத்தீர். அது
ேபாலேவ நானும் அவர்கைள உலகத்துக்குள்
அனுப்புகிேறன். 19 நான் ேசைவக்காக என்ைனத்
தயார் ெசய்து ெகாண்ேடன். நான் இதைன
அவர்களுக்காகேவ ெசய்கிேறன். எனேவ, அவர்களும்
உமது ேசைவக்காக உண்ைமயில் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துெகாள்வார்கள்.

ேயாவான் 16:28
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20 “நான் இவர்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். இவர்களுக்காக மட்டுமல்ல
இவர்களுைடய உபேதசங்களால் என்மீது நம்பிக்ைக
ைவக்கிறவர்களுக்காகவும் நான்
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். 21 பிதாேவ, என்னில்
நம்பிக்ைக ைவக்கிற அைனவரும்
ஒன்றாயிருப்பதற்காகவும் நான்
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். நீர் என்னில் இருக்கிறீர்.
நான் உம்மில் இருக்கிேறன். அவர்கள் எல்ேலாரும்
நம்மில் ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கும் நான் உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். ஆைகயால் இவ்வுலகம் நீர்
என்ைன அனுப்பினதில் நம்பிக்ைகெகாள்ளும். 22 நீர்
எனக்குத் தந்த மகிைமைய நான் தருவதால்
அவர்கள் ஒன்றாக இருப்பார்கள். நானும் நீரும்
ஒன்றாக இருப்பது ேபால, 23 நான் அவர்களில்
இருப்ேபன்; நீர் என்னில் இருப்பீர். ஆக அைனவரும்
ஒன்றாக இருப்பார்கள். பிறகு இந்த உலகம் நீர்
என்ைன அனுப்பினைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும். நீர்
என்னிடம் அன்பாக இருப்பதுேபாலேவ நீர்
அவர்களிடமும் அன்பாக இருக்கிறீர் என்பைதயும்
உலகம் ெதரிந்து ெகாள்ளும்.

24 “பிதாேவ! நீர் எனக்குத் தந்த இவர்கள், நான்
எங்ேக இருந்தாலும் என்னுடேன இருக்குமாறு
விரும்புகிேறன். அவர்கள் என் மகிைமையக் காண
ேவண்டும் எனவும் விரும்புகிேறன். உலகம்
உண்டாவதற்கு முன்னேர நீர் என்னுடன் அன்பாக
இருந்தீர். இதனால் எனக்கு நீர் மகிைம தந்தீர். 25

பிதாேவ! நீர் நல்லவராக இருக்கிறீர். இந்த உலகம்
உம்ைம அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. ஆனால் உம்ைம
நான் அறிந்துெகாண்டுள்ேளன். இந்த மக்கள் நீர்
என்ைன அனுப்பினைதத் ெதரிந்துெகாண்டுள்ளனர்.
26 உம்ைம நான் அவர்களுக்கு ெவளிப்படுத்திேனன்.
இன்னும் ெவளிப்படுத்துேவன். பிறகு நீர் என்னிடம்
அன்பாக இருப்பதுேபான்று அவர்களும் அன்பாக
இருப்பார்கள். நானும் அவர்களுக்குள் வாழ்ேவன்”
என்றார்.

இேயசு ைகது ெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47-56; மாற். 14:43-50; லூ. 22:47-53)

இேயசு தன் பிரார்த்தைனைய
முடித்துக்ெகாண்டதும், தன் சீஷர்களுடன்
ேபானார். அவர்கள் கீதேரான் என்னும்

பள்ளத்தாக்குக்கு அப்பால் தாண்டிப்ேபானார்கள்.
ஒலிவ மரங்கள் நிைறந்த ேதாட்டம் இருந்தது.
இேயசுவும் சீஷர்களும் அங்ேக ேபானார்கள்.

2 யூதாஸுக்கு இந்த இடம் எங்ேக இருக்கிறது
என்று ெதரியும். ஏெனன்றால் இேயசு அடிக்கடி
அவ்விடத்தில் தம் சீஷர்கேளாடு சந்தித்திருக்கிறார்.
3 யூதாஸ் இேயசுவுக்கு எதிராக மாறிப்ேபானவன்.
எனேவ அவன் ஒரு ேசவகர் குழுைவக்
கூப்பிட்டுக்ெகாண்டு ேதாட்டத்திற்கு வந்தான். அவன்
தைலைம ஆசாரியர், பரிேசயர் என்பவர்களால்
அனுப்பப்பட்ட காவல்காரைரயும் அைழத்து வந்தான்.
அவர்கள் தம்ேமாடு பந்தங்கைளயும்,
தீவட்டிகைளயும், ஆயுதங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர்.

4 இேயசு அவருக்கு நடக்கவிருக்கும்
எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திருந்தார். அவர் ெவளிேய

வந்து, “நீங்கள் யாைரத் ேதடுகிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்.

5 அதற்கு அவர்கள் “நாசேரத்திலிருந்து வந்த
இேயசுைவ” என்றனர்.
இேயசுேவா, “நாேன இேயசு” என்றார். (அவருக்கு
எதிராக மாறின யூதாஸும் அவர்கேளாடு
நின்றிருந்தான்.) 6 இேயசு அவர்களிடம், “நான்தான்
இேயசு” என்று ெசான்னெபாழுது அவர்கள் பின்
வாங்கித் தைரயில் விழுந்தார்கள்.

7 இேயசு மீண்டும் அவர்களிடம், “யாைரத்
ேதடுகிறீர்கள்?” என்று ேகட்டார்.
அவர்கள் அதற்கு, “நாசேரத்திலிருந்து வந்த
இேயசுைவ” என்றனர்.

8 இேயசு அதற்கு, “‘நான்தான் இேயசு’ என்று
ஏற்ெகனேவ ெசால்லிவிட்ேடன். ஆைகயால் நீங்கள்
என்ைனத் ேதடுவதானால் இவர்கைளப்
ேபாகவிடுங்கள்” என்றார். 9 “நீர் எனக்குத்
தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான் இழக்கவில்ைல”
என்று அவர் ெசான்னது நிைறேவறும்படி இவ்வாறு
நிகழ்ந்தது.

10 சீேமான் ேபதுருவிடம் ஒரு வாள் இருந்தது.
அவன் அைத ெவளிேய எடுத்து தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின் வலது காைத
ெவட்டிப்ேபாட்டான். (அந்த ேவைலக்காரனின் ெபயர்
மல்கூஸ்) 11 இேயசு ேபதுருவிடம் “உனது வாைள
அதனுைடய உைறயிேல ேபாடு. என் பிதா எனக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிற துன்பமாகிய ேகாப்ைபயில் நான்
குடிக்கேவண்டும்” என்றார்.

அன்னாவின் முன் இேயசு
(மத். 26:57-58; மாற். 14:53-54; லூ. 22:54)

12 பிறகு ேபார்ச்ேசவகரும் அவர்கள் தைலவனும்
யூதக் காவலர்களும் இேயசுைவக் ைகது ெசய்தனர்.
அவர்கள் இேயசுைவக் கட்டி 13 அன்னாவிடம்
ெகாண்டுவந்தனர். இவன் காய்பாவின் மாமனார்.
காய்பா அந்த ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன். 14

இந்தக் காய்பாதான் ஏற்ெகனேவ யூதர்களிடம்,
“எல்லா மக்களுக்காகவும் ஒரு மனிதன் மரிப்பது
நல்லது” என்று ெசான்னவன்.

ேபதுருவின் மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-70; மாற். 14:66-68; லூ. 22:55-57)

15 சீேமான் ேபதுருவும் இேயசுவின் இன்ெனாரு
சீஷனும் இேயசுைவப் பின்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள்.
அந்தச் சீஷன் தைலைம ஆசாரியைன
அறிந்திருந்தான். அதனால் அவன் இேயசுைவப்
பின்ெதாடர்ந்து தைலைம ஆசாரியனின் முற்றம்
ேபானான். 16 ஆனால் ேபதுரு வாசலுக்கு ெவளிேய
காத்திருந்தான். தைலைம ஆசாரியைனத் ெதரிந்த
சீஷன் ெவளிேய வந்தான். அவன் கதைவத் திறந்த
ெபண்ேணாடு ேபசினான். பிறகு அவன்
ேபதுருைவயும் உள்ேள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானான். 17 வாசலுக்குக் காவலாக இருந்த
அந்தப் ெபண் ேபதுருவிடம் “நீயும் இந்த மனிதனின்
சீஷர்களுள் ஒருவன் தாேன?” என்று ேகட்டாள்.
அதற்குப் ேபதுரு “இல்ைல. நான் அல்ல” என்றான்.
18 அது குளிர்காலம். எனேவ ேவைலக்காரர்களும்,
ேசவகர்களும் ெநருப்ைப உண்டாக்கினர். அவர்கள்
அைதச் சுற்றி நின்றுெகாண்டு குளிர் காய்ந்தனர்.

ேயாவான் 18:18
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ேபதுருவும் அவர்கேளாடு குளிர்காய
நின்றுெகாண்டான்.

தைலைம ஆசாரியனின் ேகள்வி
(மத். 26:59-66; மாற். 14:55-64; லூ. 22:66-71)

19 தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவிடம் அவரது
சீஷர்கைளக் குறித்து விசாரித்தான். அேதாடு அவரது
ேபாதைனகைளக்குறித்து விசாரித்தான். 20 அதற்கு
இேயசு, “நான் மக்களிடம் எப்ெபாழுதும்
ெவளிப்பைடயாகேவ ேபசிவந்ேதன். நான்
எப்ெபாழுதும் யூதர்கள் கூடும் அரங்கங்களிலும்,
ஆலயங்களிலுேம உபேதசித்து இருக்கிேறன்.
யூதர்கள் எல்ேலாரும் அங்கு வந்திருக்கிறார்கள்.
நான் எைதயும் இரகசியமாகப் ேபசவில்ைல. 21

அப்படியிருக்க நீங்கள் ஏன் என்ைன
விசாரிக்கிறீர்கள்? என் ேபாதைனகைளக்
ேகட்டவர்கைள விசாரித்துப் பாருங்கள். நான் என்ன
ெசான்ேனன் என்பது அவர்களுக்குத் ெதரியும்”
என்றார்.

22 இேயசு இவ்வாறு ெசான்னேபாது, அவர்
அருகிேல நின்றிருந்த ேசவகரில் ஒருவன் அவைர ஓர்
அைற அைறந்தான். அவன், “நீ தைலைம
ஆசாரியனிடம் அந்த முைறயில் பதில்
ெசால்லக்கூடாது” என்று எச்சரித்தான்.

23 அதற்கு இேயசு, “நான் ஏதாவது தப்பாகப்
ேபசியிருந்தால் எது தப்பு என்று இங்கு இருக்கிற
எல்லாருக்கும் ெசால். ஆனால் நான் ெசான்னைவ
சரி என்றால் பிறகு ஏன் என்ைன அடிக்கிறாய்?” என்று
ேகட்டார். 24 ஆைகயால் அன்னா இேயசுைவத்
தைலைம ஆசாரியனாகிய காய்பாவிடம்
அனுப்பிைவத்தான். இேயசு அப்ெபாழுது கட்டப்பட்ட
நிைலயிேலேய இருந்தார்.

ேபதுருவின் ெபாய்
(மத். 26:71-75; மாற். 14:69-72; லூ. 22:58-62)

25 சீேமான் ேபதுரு ெநருப்பருகில் நின்று
குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அப்ெபாழுது
அருகில் இருந்தவர்கள் “அந்த மனிதனின்
சீஷர்களுள் நீயும் ஒருவன்தாேன?” என்று
ேகட்டார்கள்.
ேபதுரு அதைன மறுத்தான். அவன், “இல்ைல.
நான் அல்ல” என்றான்.

26 தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரர்களுள்
ஒருவன் அங்கு இருந்தான். அவன் ேபதுருவால் காது
அறுபட்டவனின் உறவினன். அவன், “அந்தத்
ேதாட்டத்தில் நான் உன்ைனயும் அந்த மனிதேனாடு
பார்த்ேதன் என்று நிைனக்கிேறன்” என்றான்.

27 ஆனால் ேபதுரு மீண்டும், “இல்ைல. நான்
அவேராடு இருக்கவில்ைல” என்று கூறினான்.
அப்ெபாழுது ேசவல் கூவிற்று.

பிலாத்துவுக்கு முன் இேயசு
(மத். 27:1-2, 11-31; மாற். 15:1-20; லூ. 23:1-25)

28 பிறகு யூதர்கள் இேயசுைவக் காய்பாவிடம்
இருந்து ேராம ஆளுநரின் அரண்மைனக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள். அப்ேபாது
அதிகாைல ேநரம். யூதர்கள் அரண்மைனக்கு
உள்ேள ேபாக விரும்பவில்ைல. ேபானால்
அவர்களின் தூய்ைம ெகட்டுத் தீட்டுப்படும்.

ஏெனன்றால் அவர்கள் பஸ்கா பண்டிைகயின்
விருந்ைத உண்ண விரும்பினர். 29 எனேவ பிலாத்து
ெவளிேய வந்தான். அவன் அவர்களிடம், “இந்த
மனிதன் மீது என்ன குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.

30 அதற்கு யூதர்கள், “அவன் ஒரு ெகட்ட மனிதன்.
அதனால்தான் அவைன உம்மிடம் அைழத்து
வந்ேதாம்” என்றனர்.

31 பிலாத்து யூதர்களிடம், “யூதர்களாகிய நீங்கள்
இவைன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் உங்கள் விதி
முைறகளின்படி நியாயம் தீருங்கள்” என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “எவைரயும் மரண
தண்டைனக்குட்படுத்த எங்களுக்கு
அதிகாரமில்ைலேய” என்றனர். 32 (தான் எவ்வாறு
மரிக்கப்ேபாகிேறன் என்று ஏற்ெகனேவ இேயசு
ெசால்லியிருந்தது உண்ைமயாகும்படி இவ்வாறு
நிகழ்ந்தது)

33 பிறகு பிலாத்து அரண்மைனக்குள் திரும்பிச்
ெசன்றான். அவன் இேயசுைவத் தன்னிடம்
அைழத்தான். “நீ யூதர்களின் ராஜாவா?” என்று
அவரிடம் ேகட்டான்.

34 இேயசு அவனிடம், “இது உமது ெசாந்தக்
ேகள்வியா அல்லது என்ைனப்பற்றி பிறர் உம்மிடம்
ெசான்னதா?” என்று ேகட்டார்.

35 பிலாத்து அதற்கு, “நான் யூதனல்ல. உனது
ெசாந்த மக்களும் அவர்களின் தைலைம
ஆசாரியனும் உன்ைன என்னிடம்
ெகாண்டுவந்திருக்கிறார்கள். நீ என்ன தவறு
ெசய்தாய்?” என்று ேகட்டான். 36 “எனது இராஜ்யம்
இந்த உலகத்துக்கு உரியதன்று. அது இந்த
உலகத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது எனில் என்
ேசவகர்கள் எனக்காகப் ேபாரிட்டிருப்பார்கள். நான்
யூதர்களின் ைகயில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்ேடன். எனேவ என்
இராஜ்யம் இவ்விடத்திற்கு உரியதன்று” என்று
இேயசு ெசான்னார்.

37 பிலாத்து அவரிடம், “அப்படியானால் நீ ராஜா
தாேனா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் ராஜா என்று நீ
ெசால்கிறாய். அது உண்ைமதான். இந்த
ேநாக்கத்துக்காகத் தான் நான் இந்த உலகத்தில்
பிறந்ேதன். உண்ைமையச் ெசால்வதற்காக வந்ேதன்.
உண்ைமயுைடயவன் எவனும் என் ேபச்ைசக்
ேகட்கிறான்” என்றார்.

38 பிலாத்து, “உண்ைம என்பது என்ன?” என்று
ேகட்டான். ேகட்டுக்ெகாண்ேட மறுபடியும் அவன்
யூதர்களிடம் ேபானான். “நான் அவனுக்ெகதிராகக்
குற்றம்சாட்ட முடியவில்ைல. 39 பஸ்கா
பண்டிைகயில் உங்களுக்காக எவனாவது ஒருவைன
நான் விடுதைல ெசய்யலாேம. ஆைகயால்
யூதருைடய ராஜாைவ நான் உங்களுக்காக
விடுதைல ெசய்யலாமா?” என்று ேகட்டான்.

40 அதற்கு யூதர்கள், “இவைன அல்ல, பரபாைஸ
விடுதைல ெசய்யுங்கள்” என்று சத்தமிட்டார்கள்.
(பரபாஸ் என்பவன் ஒரு திருடன்).

பிறகு பிலாத்து இேயசுைவ
அைழத்துப்ேபாய் சவுக்கால் அடிக்குமாறு
கட்டைளயிட்டான். 2 ேபார்ச் ேசவகர்கள்

முள்ளினால் ஒரு முடிையப் பின்னினர். அவர்கள்
அைத இேயசுவின் தைலமீது அணிவித்தனர். பிறகு
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சிவப்பான அங்கிைய அவருக்கு உடுத்தினார்கள். 3

“யூதருைடய ராஜாேவ, வாழ்க” என்று அடிக்கடி
பலதடைவ அவரிடம் வந்து ெசான்னார்கள். அவர்கள்
இேயசுைவ முகத்தில் அைறந்தார்கள்.

4 மீண்டும் பிலாத்து யூதர்களிடம் ேபாய்
“பாருங்கள்! நான் உங்களுக்காக இேயசுைவ
ெவளிேய ெகாண்டு வருகிேறன். நான் இவனிடம் ஒரு
குற்றமும் காணவில்ைல என்று நீங்கள் அறிந்து
ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றான். 5 பிறகு இேயசு
ெவளிேய வந்தார். அவர் தைலயில் முள்முடியும்
சரீரத்தில் சிவப்பு அங்கியும் அணிந்திருந்தார்.
“இேதா அந்த மனிதன்” என்று யூதர்களிடம் பிலாத்து
ெசான்னான்.

6 பிரதான ஆசாரியரும் யூதக் காவலர்களும்
இேயசுைவக் கண்டவுடன் “அவைனச் சிலுைவயில்
அைறயுங்கள்” என்று சத்தமிட்டனர்.
ஆனால் பிலாத்துேவா, “நீங்கள் அவைன
அைழத்துப்ேபாய் நீங்களாகேவ அவைனச்
சிலுைவயில் அைறயுங்கள். நான் தண்டைன
தரும்படியாக இவனுக்கு எதிராக எந்த
குற்றத்ைதயும் கண்டு பிடிக்கவில்ைல” என்று
கூறிவிட்டான்.

7 யூதர்கேளா, “எங்களுக்ெகன்று ஒரு சட்டம்
உண்டு. அதன்படி இவன் சாகேவண்டும். ஏெனன்றால்
அவன் தன்ைன ேதவனின் குமாரன் என்று
கூறியிருக்கிறான்” என்றனர்.

8 பிலாத்து இவற்ைறக் ேகட்டதும் ேமலும்
பயந்தான். 9 பிலாத்து மீண்டும் அரண்மைனக்குள்
ேபானான். அவன் இேயசுவிடம், “நீ எங்ேக இருந்து
வருகிறாய்?” எனக் ேகட்டான். ஆனால் இேயசு
அவனுக்குப் பதில் ெசால்லவில்ைல. 10 அதனால்
பிலாத்து, “நீ என்ேனாடு ேபச மறுக்கவா ெசய்கிறாய்?
நான் உன்ைன விடுதைல ெசய்யக்கூடிய
அதிகாரத்தில் இருப்பவன். இதைன
நிைனத்துக்ெகாள். உன்ைனச் சிலுைவயில்
அைறந்து ெகால்லும் அதிகாரமும் எனக்கு
இருக்கிறது” என்றான்.

11 “ேதவனிடமிருந்து அதிகாரம் வந்தால் ஒழிய நீர்
என்மீது எவ்வித அதிகாரமும் ெசலுத்த முடியாது.
எனேவ, என்ைன உம்மிடம் ஒப்பைடத்தவனுக்கு
அதிகப் பாவம் உண்டு” என்று இேயசு
பதிலுைரத்தார்.

12 இதற்குப் பிறகு இேயசுைவ விடுதைல ெசய்யப்
பிலாத்து முயற்சி ெசய்தான். ஆனால் யூதர்கேளா,
“எவெனாருவன் தன்ைன ராஜா என்று கூறுகிறாேனா
அவன் இராயனின் பைகவன். எனேவ, நீங்கள்
இேயசுைவ விடுதைல ெசய்தால் நீங்கள் இராயனின்
நண்பன் இல்ைல என்று ெபாருள்” எனச்
சத்தமிட்டார்கள்.

13 யூதர்கள் ெசான்னவற்ைறப் பிலாத்து
ேகட்டான். எனேவ, அவன் இேயசுைவ
அரண்மைனைய விட்டு ெவளிேய இழுத்து வந்தான்.
யூதர்களின் ெமாழியில் கபத்தா என்று
அைழக்கப்ெபறும் கல்தள வரிைச அைமக்கப்பட்ட
ேமைடக்கு வந்தான். அங்ேக இருந்த நீதிபதியின்
இருக்ைகயில் அமர்ந்தான். 14 அப்ெபாழுது அது
பஸ்காவுக்குத் தயாராகும் நாளாகவும்
மதியேவைளயாகவும் இருந்தது. பிலாத்து
யூதர்களிடம் “இேதா உங்கள் ராஜா” என்றான்.

15 அதற்கு யூதர்கள், “அவைன
அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைன அப்புறப்படுத்துங்கள்!
அவைனச் சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்லுங்கள்”
என்று சத்தமிட்டனர்.
அவர்களிடம் பிலாத்து, “உங்களது ராஜாைவ நான்
சிலுைவயில் அைறந்து ெகால்ல ேவண்டும் என்று
விரும்புகிறீர்களா?” என்று ேகட்டான்.
அதற்குத் தைலைம ஆசாரியன், “எங்களது ஒேர
ராஜா இராயன் மட்டுேம” என்று பதில் ெசான்னான்.
16 அதனால் பிலாத்து இேயசுைவச் சிலுைவயில்
அைறந்து ெகால்லும்படி அவைர அவர்களிடம்
ஒப்பைடத்தான்.

சிலுைவயில் இேயசு
(மத். 27:32-44; மாற். 15:21-32; லூ. 23:26-39)

ேசவகர்கள் இேயசுைவ
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். 17 இேயசு தனது
சிலுைவையத் தாேன சுமந்துெகாண்டுேபானார்.
அவர் மண்ைட ஓடுகளின் இடம் என்னும்
கபாலஸ்தலம் என்று அைழக்கப்படும்
இடத்துக்குப்ேபானார். (இதைன யூத ெமாழியில்
ெகால்கதா என்று அைழப்பர்) 18 ெகால்கதாவில்
சிலுைவயில் இேயசுைவ ஆணிகளால்
அைறந்தார்கள். அவர்கள் ேவறு இருவைரயும்
சிலுைவயில் அைறந்தனர். இேயசுைவ நடுவிலும்
ஏைனய இருவைர இரு பக்கத்திலும் நட்டு
ைவத்தனர்.

19 பிலாத்து ஓர் அறிவிப்பு எழுதி அதைன
இேயசுவின் சிலுைவயின் ேமல் ெபாருத்தி
ைவத்தான். அந்த அறிவிப்பில் “நசேரயனாகிய
இேயசு, யூதர்களின் ராஜா” என்று
எழுதப்பட்டிருந்தது. 20 அந்த அறிவிப்பு யூத
ெமாழியிலும் இலத்தீன், கிேரக்க ெமாழிகளிலும்
இருந்தது. ஏராளமான யூதர்கள் இந்த அறிவிப்ைப
வாசித்தனர். ஏெனன்றால் இேயசுைவச் சிலுைவயில்
அைறந்த அந்த இடம் நகரத்தின் அருகில் இருந்தது.

21 யூதர்களின் தைலைம ஆசாரியன்
பிலாத்துவிடம், “யூதருைடய ராஜா என்று
எழுதக்கூடாது. அவன் தன்ைன யூதருைடய ராஜா
என்று ெசான்னதாக எழுதேவண்டும்” என்றான்.

22 அதற்குப் பிலாத்து, “நான் எழுதினைத மாற்றி
எழுதமாட்ேடன்” என்று கூறிவிட்டான்.

23 ஆணிகளால் இேயசுைவச் சிலுைவயில்
அைறந்த பிற்பாடு, ேசவகர்கள் அவரது ஆைடைய
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அதைன நான்கு
பாகங்களாகப் பங்கு ைவத்தனர். ஒவ்ெவாரு
ேசவகனும் ஒரு பாகத்ைதப் ெபற்றான். அவர்கள்
அவரது அங்கிையயும் எடுத்தனர். அது
ைதயலில்லாமல் ஒேர துணியாக
ெநய்யப்பட்டிருந்தது. 24 எனேவ ேசவகர்கள்
தங்களுக்குள், “இதைன நாம் கிழித்து பங்கு ேபாட
ேவண்டாம். அைதவிட இது யாருக்கு என்று சீட்டுப்
ேபாட்டு எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்” என ெசால்லிக்
ெகாண்டனர்.
“அவர்கள் என் ஆைடகைளத் தங்களுக்குள்
பங்கிட்டனர்.
என் அங்கியின் ேமல் சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்”

என்று ேவதவாக்கியம் கூறியது நிைறேவறும்படிக்கு
இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
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25 இேயசுவின் தாயார் சிலுைவயின் அருகில்
நின்றிருந்தார். அவரது தாயின் சேகாதரியும்,
கிேலேயாப்பா மரியாளும், மகதேலனா மரியாளும்
நின்றுெகாண்டிருந்தார்கள். 26 இேயசு அவருைடய
தாையப் பார்த்தார். அவரால் ெபரிதும்
ேநசிக்கப்பட்ட சீஷைனயும் அங்ேக பார்த்தார். அவர்
தன் தாயிடம், “அன்பான ெபண்ேண, அேதா உன்
குமாரன்” என்றார். 27 பிறகு இேயசு தன் சீஷனிடம்,
“இேதா உன்னுைடய தாய்” என்றார். அதற்குப்பின்
அந்த சீஷன் இேயசுவின் தாையத் தன் வீட்டிற்குத்
தன்ேனாடு அைழத்துச் ெசன்றான்.

இேயசுவின் மரணம்
(மத். 27:45-56; மாற். 15:33-41; லூ. 23:44-49)

28 பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்பைத இேயசு
அறிந்தார். ேவதவாக்கியம் நிைறேவறும்ெபாருட்டு
அவர், “நான் தாகமாயிருக்கிேறன்” என்றார். 29 காடி
நிைறந்த பாத்திரம் ஒன்று அங்ேக
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அங்ேக நின்ற ேசவகர்கள்
கடற்பஞ்ைசக் காடியிேல ேதாய்த்தார்கள். அதைன
ஈேசாப்புத் தண்டில் மாட்டினார்கள். பிறகு அதைன
இேயசுவின் வாயருேக நீட்டினார்கள். 30 இேயசு
காடிையச் சுைவத்தார். பிறகு அவர், “எல்லாம்
முடிந்தது” என்றார். இேயசு தன் தைலையச் சாய்த்து
இறந்துேபானார்.

31 அது ஆயத்தநாளாக இருந்தது. மறுநாள்
சிறப்பான ஓய்வு நாள். ஓய்வு நாளில் சரீரங்கள்
உயிேராடு சிலுைவயில் இருப்பைத யூதர்கள்
விரும்பவில்ைல. எனேவ, அவர்கைளச் சாகடிக்க
கால்கைள முறித்துக் ெகால்ல ேவண்டும் என
இதற்கான உத்தரைவ யூதர்கள் பிலாத்துவிடம்
ேகட்டார்கள். அேதாடு அவர்களின் பிணங்கைளச்
சிலுைவயில் இருந்து அப்புறப்படுத்தவும் அனுமதி
ெபற்றனர். 32 எனேவ, ேசவகர்கள் இேயசுவின்
ஒருபுறத்தில் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டவனிடம்
வந்து அவன் கால்கைள முறித்தனர். பிறகு அவர்கள்
இேயசுவின் மறுபுறத்தில் சிலுைவயில்
அைறயப்பட்டவனிடம் வந்து அவன் கால்கைளயும்
முறித்தனர். 33 அவர்கள் இேயசுவிடம் வந்தேபாது
அவர் ஏற்ெகனேவ இறந்திருந்தார். எனேவ அவரது
கால்கைள அவர்கள் முறிக்கவில்ைல.

34 ஆனால் ஒரு ேசவகன் தனது ஈட்டியால்
இேயசுவின் விலாவில் குத்தினான். அதிலிருந்து
இரத்தமும் நீரும் ெவளிேய வந்தது. 35 (இவ்வாறு
நிகழ்வைதப் பார்த்தவன் அைதப்பற்றிக் கூறுகிறான்.
அவேன அைதக் கூறுவதால் அதைன நீங்களும் நம்ப
முடியும். அவன் ெசால்கின்றைவ எல்லாம் உண்ைம.
அவன் ெசால்வது உண்ைமெயன்று அவன்
அறிந்திருக்கிறான்.) 36 “அவரது எலும்புகள் எதுவும்
முறிக்கப்படுவதில்ைல” என்று ேவதவாக்கியங்களில்
ெசால்லப்பட்டைவ நிைறேவறும்படி இவ்வாறு
நிகழ்ந்தது.

37 அத்துடன் “மக்கள் தாங்கள் ஈட்டியால்
குத்தினவைரப் பார்ப்பார்கள்” என்றும்
ேவதவாக்கியத்தில் இன்ெனாரு இடத்தில்
ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.

இேயசுவின் அடக்கம்
(மத். 27:57-61; மாற். 15:42-47; லூ. 23:50-56)

38 பிறகு அரிமத்தியா ஊரானான ேயாேசப்பு
எனப்படும் மனிதன் பிலாத்துவிடம் வந்து இேயசுவின்
சரீரத்ைதக் ேகட்டான். (இவன் இேயசுைவப்
பின்பற்றினவர்களில் ஒருவன். ஆனால் அவன்
யூதர்களுக்குப் பயந்து இைதப்பற்றி இதுவைர
மக்களிடம் ெசால்லவில்ைல). ேயாேசப்பு இேயசுவின்
சரீரத்ைத எடுத்துச்ெசல்ல, பிலாத்து அனுமதி
தந்தான். ஆைகயால் ேயாேசப்பு வந்து இேயசுவின்
சரீரத்ைத எடுத்துப் ேபானான்.

39 நிக்ேகாேதமு ேயாேசப்ேபாடு ெசன்றான்.
இவன் ஏற்ெகனேவ ஒரு நாள் இரவு இேயசுவிடம்
வந்து அவேராடு ேபசியிருக்கிறான். அவன் 100
இராத்தல் வாசைனமிக்க கரியேபாளமும் ெவள்ைளப்
ேபாளமும் கலந்து ெகாண்டுவந்தான். 40 அவர்கள்
இருவரும் இேயசுவின் சரீரத்ைத
எடுத்துப்ேபானார்கள். அவர்கள் அந்த சரீரத்ைத
வாசைனத் திரவியங்கேளாடு கூட துணிகளினால்
சுற்றினார்கள். (இதுதான் யூதர்கள் இறந்தவர்கைள
அடக்கம் ெசய்யும் முைற.) 41 இேயசு சிலுைவயில்
அைறயப்பட்ட இடத்தில் ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது.
அங்கு ஒரு கல்லைற இருந்தது. அதில் இதுவைர
எந்த சரீரமும் ைவக்கப்படவில்ைல. 42 அந்தக்
கல்லைறயில் இேயசுைவ ைவத்தார்கள். அன்று
யூதருைடய ஆயத்த நாளாக இருந்தது. அத்துடன்
அந்த இடம் நகரத்தின் அருகில் இருந்தது.

இேயசுவின் உயிர்ப்பு
(மத். 28:1-10; மாற். 16:1-8; லூ. 24:1-12)

வாரத்தின் முதல்நாள் அதிகாைலயில்
மகதேலனா மரியாள், இேயசுவின் சரீரம்
இருந்த கல்லைறக்குச் ெசன்றாள். அது

அப்ெபாழுதும் இருளாக இருந்தது. கல்லைற
வாசைல மூடியிருந்த ெபரிய கல் விலக்கி
ைவக்கப்பட்டிருப்பைத அவள் கண்டாள். 2 எனேவ
மரியாள் சீேமான் ேபதுருவிடமும் இன்ெனாரு
சீஷனிடமும் (இேயசு ேநசித்தவன்) ஓடிச் ெசன்று
“அவர்கள் கர்த்தரது சரீரத்ைதக் கல்லைறையவிட்டு
அப்புறப்படுத்திவிட்டனர். அவைர எங்ேக
ைவத்திருக்கிறார்கள் என்று ெதரியவில்ைல”
என்றாள்.

3 உடேன ேபதுருவும் இன்ெனாரு சீஷனும்
கல்லைறைய ேநாக்கிப் ேபானார்கள். 4 இருவரும்
ஓடினாலும், ேபதுருைவவிட அடுத்தவன் ேவகமாக
ஓடிப் ேபானான். எனேவ அந்த சீஷன் முதலில்
கல்லைறைய அைடந்தான். 5 அவன் குனிந்து
கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தான். துண்டுத்துணிகள்
அங்ேக கிடப்பைதக் கண்டான். ஆனால் உள்ேள
அவன் ேபாகவில்ைல.

6 பிறகு சீேமான் ேபதுரு அவனுக்குப் பின்னால்
வந்தான். ேபதுரு கல்லைறக்குள்ேள ேபானான். 7

அங்ேக துணிகள் கிடப்பைதப் பார்த்தான். தைலயில்
சுற்றப்பட்ட துணி தனியாகச் சுருட்டி
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. 8 பிறகு அடுத்த சீஷனும்
உள்ேள ேபானான். இந்த சீஷன்தான் கல்லைறைய
முதலாவது ஓடிவந்து ேசர்ந்தவன். அவன் நிகழ்ந்தைத
எல்லாம் பார்த்து நம்பிக்ைகெகாண்டான். 9 (இந்த

ேயாவான் 19:25
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சீஷர்கள், ேவதவாக்கியங்களின்படி இேயசு
மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்ெதழேவண்டும் என்று
இன்னும் புரிந்துெகாள்ளாமல் இருந்தனர்)

மகதேலனா மரியாளுக்குக் காட்சி
(மாற். 16:9-11)

10 பிறகு அவரது சீஷர்கள் வீட்டிற்குத்
திரும்பிப்ேபானார்கள். 11 ஆனால் மரியாள்
கல்லைறக்கு ெவளிேய நின்று
அழுதுெகாண்டிருந்தாள். அவ்வாறு அழும்ேபாேத,
அவள் குனிந்து கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தாள். 12

ெவள்ைள உைடகள் அணிந்த இரு ேதவ
தூதர்கைளப் பார்த்தாள். இேயசுவின் சரீரம் இருந்த
இடத்தில் அவர்கள் இருந்தனர். இேயசுவின் தைல
இருந்த இடத்தில் ஒரு ேதவதூதனும் அவரது
பாதங்கள் இருந்த இடத்தில் இன்ெனாரு
ேதவதூதனும் இருப்பைதக் கண்டாள்.

13 அந்த ேதவதூதர்கள் மரியாளிடம், “ெபண்ேண!
ஏன் அழுதுெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று ேகட்டனர்.

“சிலர் என் ஆண்டவரின் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்விட்டார்கள். அவைர
எங்ேக ைவத்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியவில்ைல” என்றாள் மரியாள். 14 அவள்
இவ்வாறு ெசால்லிவிட்டு திரும்பியேபாது இேயசு
நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள். ஆனால்
அவர்தான் இேயசு என்பைத அவள்
அறிந்துெகாள்ளவில்ைல.

15 இேயசு அவளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்
அழுகிறாய்? நீ யாைரத் ேதடுகிறாய்?” என்று
ேகட்டார்.
மரியாள் அவைர, அந்தத் ேதாட்டத்தின்
காவல்காரனாக இருக்கேவண்டும் என்று
நிைனத்துக்ெகாண்டாள். எனேவ அவள் அவரிடம்,
“ஐயா, நீங்களா இேயசுவின் சரீரத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானீர்கள்? அவைர எங்ேக
ைவத்திருக்கிறீர்கள் என்று ெசால்லுங்கள். நான்
ேபாய் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றாள்.

16 இேயசு “மரியாேள” என்று அைழத்தார்.
மரியாள் திரும்பி இேயசுைவப் பார்த்து, “ ரபூனீ ”
என்று யூத ெமாழியில் கூப்பிட்டாள். (இதற்கு
ேபாதகேர என்று ெபாருள்)

17 இேயசு அவளிடம், “என்ைனத் ெதாடாேத.
நான் இன்னும் என் பிதாவிடம் திரும்பிச்
ெசல்லவில்ைல. ஆனால் ேபாய் என்
சேகாதரர்களிடம், ‘நான் என் பிதாவிடமும்
உங்களின் பிதாவிடமும் ெசல்கிேறன். நான் என்
ேதவனிடமும் உங்களின் ேதவனிடமும் திரும்பிப்
ேபாகிேறன்’ என்று ெசால்” என்றார்.

18 மகதேலனா மரியாள் சீஷர்களிடம் ெசன்று,
“நான் ஆண்டவைரப் பார்த்ேதன்” என்று
ெசான்னாள். அேதாடு அவர் ெசான்னவற்ைறயும்
ெசான்னாள்.

சீஷர்களுக்கு இேயசுவின் காட்சி
(மத். 28:16-20; மாற். 16:14-18; லூ. 24:36-49)

19 அன்று வாரத்தின் முதல்நாள். அன்று மாைலயில்
சீஷர்கள் கூடினர். கதவுகள் அைடக்கப்பட்டன.
ஏெனன்றால் அவர்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்தனர்.
அப்ெபாழுது இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவில்

நின்றார். “சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்”
என்றார். 20 அவர் இதைனச் ெசான்ன பிறகு, தனது
சீஷர்களிடம் தனது ைககைளயும் விலாைவயும்
காட்டினார். அவர்கள் கர்த்தைரப் பார்த்ததும்
ெபரிதும் மகிழ்ந்தனர்.

21 பிறகு மீண்டும் அவர்களிடம் இேயசு,
“சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும். பிதா
என்ைன அனுப்பினார். அேத விதமாக நான்
இப்ெபாழுது உங்கைள அனுப்புகிேறன்” என்றார். 22

இேயசு அைதச் ெசான்ன பிறகு, அவர் சீஷர்கள்ேமல்
ஊதினார். “பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள். 23 நீங்கள் மக்களது பாவங்கைள
மன்னித்தால் அைவ மன்னிக்கப்படும். நீங்கள்
மக்களது பாவங்கைள மன்னிக்காவிட்டால் அைவ
மன்னிக்கப்படாது” என்று கூறினார்.

ேதாமாவுக்கு காட்சி
24 இேயசு அங்கு ேதான்றியேபாது ேதாமா
சீஷர்களுடன் இல்ைல. அவரது பன்னிரண்டு
சீஷர்களுள் ேதாமாவும் ஒருவன். 25 ஏைனய
சீஷர்கள் “நாங்கள் ஆண்டவைரப் பார்த்ேதாம்”
என்று ேதாமாவிடம் ெசான்னார்கள். அதற்கு ேதாமா
“நான் அவரது ைககளில் ஆணிகளின்
துவாரங்கைளக் காணும்வைர நீங்கள் ெசால்வைத
நம்பமாட்ேடன். அப்படிப் பார்த்தாலும் அந்த ஆணித்
துவாரங்களில் எனது விரல்கைளயும்,
விலாகாயத்தில் எனது ைககைளயும் ைவத்துப்
பார்ப்ேபன். இல்லாவிட்டால் நான் நம்பமாட்ேடன்”
என்றான்.

26 ஒரு வாரத்திற்குப் பின் சீஷர்கள் முன்புேபால்
அந்த வீட்டில் மீண்டும் கூடினர். ேதாமா அவர்கேளாடு
இருந்தான். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தன. ஆனால்
இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவில் நின்றார்.
“சமாதானம் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்றார். 27

பிறகு இேயசு ேதாமாவிடம் “உனது விரல்கைள
இங்ேக ைவ. எனது ைககைளப் பார். எனது
விலாவிேல உன் ைகைய ைவத்துப் பார்.
சந்ேதகத்ைத விட்டுவிடு. விசுவாசி” என்றார்.

28 அதற்குத் ேதாமா இேயசுவிடம், “என்
ஆண்டவேர! என் ேதவேன!” என்று பதில்
ெசான்னான்.

29 இேயசு அவனிடம், “நீ என்ைனப் பார்த்ததால்
விசுவாசிக்கிறாய். என்ைனப் பாராமேலேய எவர்
விசுவாசிக்கிறார்கேளா அவர்கள் பாக்கியவான்கள்”
என்றார்.

இப்புத்தகத்ைத எழுதினதின் ேநாக்கம்
30 இேயசு அவரது சீஷர்களுக்கு முன்பு அேநக
ேவறு அற்புதங்கைளச் ெசய்து காட்டினார். அைவ
இந்நூலில் எழுதப்படவில்ைல. 31 ஆனால்
இேயசுேவ கிறிஸ்து என்றும் ேதவனின் குமாரன்
என்றும் நீங்கள் நம்பும்படிக்கும், அேதாடு
நம்பிக்ைகயின் மூலம் அவரது ெபயரால் நித்திய
வாழ்ைவப் ெபறவும் இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

ேயாவான் 20:31
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ஏழு சீஷர்களுக்கு இேயசு காட்சி அளித்தல்

இதற்குப் பின்பு இேயசு மறுபடியும் தன்ைன
சீஷர்களுக்குக் காண்பித்தார். அது
திேபரியா (கலிேலயா) கடற்கைரயில்

நிகழ்ந்தது. அைதப்பற்றிய விபரமாவது: 2 அங்ேக
சில சீஷர்கள் கூடியிருந்தனர். அவர்களில் சீேமான்
ேபதுரு, ேதாமா, ெசெபேதயுவின் இரு குமாரர்கள்,
கலிேலயா நாட்டின் கானா ஊரானாகிய
நாத்தான்ேவல், ேமலும் இரண்டு சீஷர்கள்
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 3 சீேமான் ேபதுரு
மற்றவர்களிடம், “நான் மீன் பிடிக்கப் ேபாகிேறன்”
என்று ெசான்னார்.
அதற்கு மற்ற சீஷர்களும், “நாங்களும் உம்ேமாடு
வருகிேறாம்” என்றனர். எனேவ அைனவரும் படகில்
ஏறிச்ெசன்றனர். அன்று இரவு அவர்கள் ஒன்றும்
பிடிக்கவில்ைல.

4 மறுநாள் அதிகாைலயில் இேயசு கைரயில்
நின்றிருந்தார். ஆனால் சீஷர்கள் அவைர இேயசு
என்று அறிந்துெகாள்ளவில்ைல. 5 பிறகு இேயசு தன்
சீஷர்களிடம், “நண்பர்கேள! நீங்கள் ஏதாவது மீன்
பிடித்தீர்களா?” என்று ேகட்டார்.
அதற்கு “இல்ைல” என்று சீஷர்கள் ெசான்னார்கள்.
6 இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள்
வைலகைளப் படகுக்கு வலது புறமாகப் ேபாடுங்கள்.
அப்ெபாழுது நீங்கள் மீன்கைளப் பிடிப்பீர்கள்”
என்றார். அதன்படி சீஷர்களும் ெசய்தனர். அவர்கள்
வைலையப் படகுக்குள் இழுக்க முடியாத அளவுக்கு
ஏராளமான மீன்கைளப் பிடித்தனர்.

7 எனேவ இேயசுவிடம் அன்பாயிருந்த சீஷன்
ேபதுருவிடம் “இவர் ஆண்டவர்” என்றார். “அவர்
இேயசு” என்று ெசால்லக் ேகட்டவுடன் ேபதுரு,
இதுவைர மூடப்படாத தன் சரீரத்ைத ஆைடயால்
மூடினான். பிறகு அவன் கடலுக்குள்
குதித்துவிட்டான். 8 மற்ற சீஷர்கள் படகின் மூலம்
கைரக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் மீன் நிைறந்த
வைலைய இழுத்தனர். அவர்கள் கைரயிலிருந்து
ெவகு தூரத்தில் கடலுக்குள் இருக்கவில்ைல.
ஏறக்குைறய 200 முழம் தூரத்துக்குள்ேளேய
இருந்தனர். 9 அவர்கள் படகிலிருந்து இறங்கிக்
கைரக்கு வந்தனர். அங்ேக கரி அடுப்பு
பற்றைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அதில்
மீன்களும் அப்பமும் சுடப்பட்டிருந்தன. 10 இேயசு
அவர்களிடம், “நீங்கள் இப்ெபாழுது பிடித்த மீன்களில்
சிலவற்ைறக் ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றார்.

11 சீேமான் ேபதுரு படகில் ஏறி வைலையக்
கைரக்கு இழுத்தான். அது ெபரிய மீன்களால்
நிைறந்திருந்தது. அதில் 153 மீன்கள் இருந்தன.
மீன்கள் மிகவும் கனமுைடயனவாய் இருந்தன.
எனினும் வைல கிழியாமல் இருந்தது. 12 இேயசு
அவர்களிடம் “வாருங்கள், சாப்பிடுங்கள்” என்றார்.
அவர்களில் எவரும் “நீங்கள் யார்?” என்று
ைதரியமாகக் ேகட்கவில்ைல. அவர்தான் இேயசு
கிறிஸ்து என்று அவர்கள் ெதரிந்திருந்தனர். 13

இேயசு உணவின் அருகில் ெசன்றார். அவர்
அப்பத்ைத எடுத்து அவர்களிடம் ெகாடுத்தார்.
அத்துடன் மீைனயும் எடுத்து அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

14 அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்த பிறகு,
இவ்வாறு மூன்றாவது முைறயாகத் தம்
சீஷர்களுக்குக் காட்சி தந்தார்.

ேபதுருவிடம் இேயசு ேபசுதல்
15 உண்டு முடித்ததும் இேயசு ேபதுருவிடம்,

“ேயாவானின் குமாரனான சீேமாேன! மற்றவர்கள்
ேநசிப்பைதவிட என்ைன நீ மிகுதியாக
ேநசிக்கிறாயா?” என்று ேகட்டார்.
அதற்குப் ேபதுரு, “ஆம் ஆண்டவேர, நான்
ேநசிக்கிேறன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்”
என்றான்.
பிறகு இேயசு அவனிடம், “எனது ஆட்டுக்
குட்டிகைளக் கவனித்துக்ெகாள்” என்றார்.

16 மீண்டும் ேபதுருவிடம் இேயசு “ேயாவானின்
குமாரனான சீேமாேன, என்ைன நீ ேநசிக்கிறாயா?”
என்று ேகட்டார்.

“ஆம் ஆண்டவேர. நான் உம்ைம ேநசிப்பது
உமக்குத் ெதரியும்” என்று ேபதுரு ெசான்னான்.
பிறகு ேபதுருவிடம் இேயசு, “எனது மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள்” என்று ெசான்னார்.

17 மூன்றாவது முைறயாக இேயசு “ேயாவானின்
குமாரனான சீேமாேன என்ைன நீ ேநசிக்கிறாயா?”
என்று ேகட்டார்.
இேயசு மூன்றுமுைற இவ்வாறு ேகட்டதால்
ேபதுருவுக்கு வருத்தமாக இருந்தது. ேபதுரு
அவரிடம், “ஆண்டவேர, உமக்கு எல்லாம் ெதரியும்.
நான் உம்ைம ேநசிப்பதும் உமக்குத் ெதரியும்”
என்றான். ேபதுருவிடம் இேயசு “எனது மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள். 18 நான் உனக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுகிேறன், நீ இைளஞனாக இருந்தேபாது,
உனது இடுப்புவாைர நீேய கட்டிக்ெகாண்டு விரும்பும்
இடங்களுக்கு ெசன்றாய். ஆனால் நீ முதியவன்
ஆகும்ேபாது உன் ைககைள நீட்டுவாய். ேவறு
ஒருவன் உன் இடுப்புவாைரக் கட்டிவிடுவான்.
அேதாடு உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கும்
உன்ைன இழுத்துக்ெகாண்டு ேபாவான்” என்றார். 19

(எவ்வாறு ேபதுரு மரணம் அைடந்து ேதவனுக்கு
மகிைமேசர்க்கப் ேபாகிறான் என்பைதக்
குறிப்பிட்ேட இேயசு இவ்வாறு கூறினார்.) பிறகு
இேயசு ேபதுருவிடம் “என்ைனப் பின்ெதாடர்ந்து வா”
என்று கூறினார்.

20 ேபதுரு திரும்பிப் பார்த்தேபாது தன்ேனாடு,
இேயசுவிடம் அன்பாயிருந்த சீஷன் வருவைதப்
பார்த்தான். (இந்த சீஷன்தான் முன்பு இரவு
விருந்தின்ேபாது இேயசுவிடம் “உம்ைமக் காட்டிக்
ெகாடுக்கிறவன் யார்?” என்று அவர்மீது சாய்ந்து
இருந்து ேகட்டவன்) 21 ேபதுரு, அவன்
பின்ெதாடர்ந்து வருவைதப் பார்த்து, “ஆண்டவேர,
இவைனப் பற்றி என்ன கூறுகிறீர்?” என்று ேகட்டான்.

22 அதற்கு இேயசு, “நான் வருமளவும் இவன்
இருக்க எனக்கு விருப்பம் உண்டு. அது உனக்கு
அவ்வளவு முக்கியமில்ைல. நீ என்ைனப்
பின்ெதாடர்ந்து வா” என்றார்.

23 ஆைகயால் சீஷர்களிடம் ஒரு கைத பரவிற்று.
அதாவது இேயசு அன்பாயிருக்கும் அந்த சீஷன்
மரணம் அைடவது இல்ைல என்று சீஷர்கள்
ேபசிக்ெகாண்டனர். ஆனால் அவன் மரணம்
அைடவதில்ைல என்று இேயசு கூறவில்ைல. அவர்
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“நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு
விருப்பம். அைதப்பற்றி நீ கவைலப்பட ேவண்டாம்”
என்ேற கூறினார்.

24 அந்த சீஷேன இவற்ைறெயல்லாம்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிறான். அவன்தான்
இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுது எழுதியுள்ளான்.

அவன் ெசான்னது எல்லாம் உண்ைம என்று நமக்குத்
ெதரியும்.

25 இேயசு ெசய்த ேவறு பல ெசயல்களும் உள்ளன.
இைவ அைனத்தும் எழுதி ைவக்கப்பட்டிருந்தால்
அந்தப் புத்தகங்கைளெயல்லாம் ைவக்கிற அளவிற்கு
இந்த உலகம் அவ்வளவு ெபரியதாக இல்ைல என்று
எண்ணுகிேறன்.
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அப்ேபாஸ்தலர்

லூக்காவின் இரண்டாவது புத்தகம்

அன்பான ேதேயாப்பிலுேவ, நான் எழுதிய
முதல் புத்தகத்தில் இேயசு
ெசய்தைவகைளயும், கற்பித்தைவகைளயும்

எல்லாம் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்ேதன். 2 நான்
இேயசுவின் வாழ்க்ைக முழுவைதயும்
ெதாடக்கத்திலிருந்து இறுதியில் அவர்
பரேலாகத்திற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
வைரக்கும் எழுதியிருந்ேதன். இது நடக்கும் முன்
இேயசு தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அப்ேபாஸ்தலர்களிடம்
ேபசினார். பரிசுத்த ஆவியின் வல்லைமயால்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைற இேயசு
அவர்களுக்குக் கூறினார். 3 இது இேயசுவின்
மரணத்திற்குப் பின்னர் நிகழ்ந்தது. ஆனால் அவர்
அப்ேபாஸ்தலருக்குத் தான் உயிேராடிருப்பைதக்
காட்டினார். வல்லைமமிக்க ெசயல்கள் பலவற்ைறச்
ெசய்து இேயசு இைத நிரூபித்தார். இேயசு
மரணத்தினின்று எழுந்த பின்பு 40 நாட்களில்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் பலமுைற இேயசுைவப்
பார்த்தனர். ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றி
இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ேபசினார். 4

ஒருமுைற இேயசு அவர்கேளாடு உணவு
உட்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது எருசேலைம விட்டுப்
ேபாக ேவண்டாெமன அவர்களுக்குக் கூறினார்.
இேயசு, “பிதா உங்களுக்குச் சிலவற்ைறக் குறித்து
வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். இைதக் குறித்து
முன்னேர நான் உங்களுக்குக் கூறிேனன். இங்ேகேய
எருசேலமில் இந்த வாக்குறுதிையப் ெபறுவதற்காகக்
காத்திருங்கள். 5 ேயாவான் மக்களுக்கு,
தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்கினான். ஆனால்
ஒரு சில நாட்களில் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள்” என்று ெசான்னார்.

இேயசுவின் பரேமறுதல்
6 அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாரும் ஒருமித்துக்
கூடியிருந்தார்கள். அவர்கள் இேயசுைவ ேநாக்கி,
“ஆண்டவேர, நீங்கள் யூதர்களுக்கு அவர்களது
இராஜ்யத்ைத மீண்டும் ெகாடுக்கும் காலம் இதுவா?”
என்று வினவினார்கள்.

7 இேயசு அவர்கைள ேநாக்கி “நாட்கைளயும்
ேநரத்ைதயும் பற்றிய முடிெவடுக்கும் அதிகாரம்
உைடயவர் பிதா ஒருவேர. உங்களால் இந்தக்
காரியங்கைள அறிந்துெகாள்ள முடியாது. 8 ஆனால்
பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் வருவார்.
வரும்ேபாது நீங்கள் வல்லைமையப் ெபறுவீர்கள்.
நீங்கள் எனது சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள்.
மக்களுக்கு என்ைனப்பற்றிக் கூறுவீர்கள். முதலில்
எருசேலமின் மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள். பின் யூேதயா

முழுவதும். சமாரியாவிலும், உலகத்தின் எல்லாப்
பகுதியிலும் நீங்கள் மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள்”
என்றார்.

9 இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இந்தக்
காரியங்கைளக் குறித்துக் கூறிய பிறகு
வானிற்குள்ளாக அவர் ேமேல எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, அவர்
ேமகத்திற்குள்ளாகச் ெசன்றார். பின்னர் அவர்களால்
அவைரப் பார்க்க முடியவில்ைல. 10 இேயசு ேமேல
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
வாைனேய ேநாக்கிக்ெகாண்டிருந்தனர். திடீெரன
ெவண்ணிற ஆைட அணிந்த இருவர் அவர்களுக்கு
அருேக நின்றனர். 11 அவ்விருவரும்
அப்ேபாஸ்தலர்கைள ேநாக்கி, “கலிேலயாவிலிருந்து
வந்துள்ள மனிதர்கேள, ஏன் நீங்கள் வானத்ைதப்
பார்த்தவாேற நின்றுெகாண்டிருக்கிறீர்கள்? இேயசு
உங்களிடமிருந்து பரேலாகத்திற்கு எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டைத நீங்கள் கண்டீர்கள். நீங்கள்
பார்த்தேபாது ெசன்றைதப் ேபாலேவ அவர்
திரும்பவும் வருவார்” என்று கூறினர்.

புதிய அப்ேபாஸ்தலர்
12 பின்பு ஒலிவ மைலயிலிருந்து அப்ேபாஸ்தலர்கள்
எருசேலமுக்குத் திரும்பிச் ெசன்றனர். (இம்மைல
எருசேலமிலிருந்து சுமார் ஒன்றைர ைமல் தூரத்தில்
உள்ளது) 13 அப்ேபாஸ்தலர்கள் நகரத்திற்குள்
ெசன்றனர். அவர்கள் தாங்கள் தங்கியிருந்த
இடத்திற்குச் ெசன்றார்கள். அந்த அைற
மாடியிலிருந்தது. ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்,
அந்திேரயா, பிலிப்பு, ேதாமா, பர்த்தெலாேமயு,
மத்ேதயு, அல்ேபயுவின் குமாரனாகிய யாக்ேகாபு,
ெசேலாத்ேத எனப்படும் சீேமான் மற்றும்
யாக்ேகாபின் குமாரனாகிய யூதாஸ் ஆகிய
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அங்கிருந்தனர்.

14 அப்ேபாஸ்தலர்கள் அைனவரும்
ேசர்ந்திருந்தனர். ஒேர குறிக்ேகாள் உைடேயாராக
விடாது பிரார்த்தைன ெசய்துெகாண்ேடயிருந்தனர்.
இேயசுவின் தாயாகிய மரியாளும் அவரது
சேகாதரர்களும் சில ெபண்களும்
அப்ேபாஸ்தலேராடு கூட இருந்தனர்.

15 சில நாட்களுக்குப் பிறகு விசுவாசிகளாக
அவர்கள் ஒன்று கூடினர். (சுமார் 120 ேபர்
அக்கூட்டத்தில் இருந்தனர்.) ேபதுரு எழுந்து நின்று,
16 “சேகாதரர்கேள! ேவதவாக்கியங்களில் பரிசுத்த
ஆவியானவர் சில காரியங்கள் நடக்கும் என்று
தாவீதின் மூலமாகக் கூறினார். நமது கூட்டத்தில்
ஒருவனாகிய யூதாைஸக்குறித்து அவன்
கூறியுள்ளான். யூதாஸ் நம்ேமாடு கூட ேசைவயில்
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ஈடுபட்டிருந்தான். இேயசுைவச் சிைறபிடிக்க யூதாஸ்
மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டுவான் என்பைத
ஆவியானவர் கூறியிருந்தார்,” என்றான்.

18 (இைதச் ெசய்வதற்கு யூதாஸிற்குப் பணம்
தரப்பட்டது. ஒரு நிலத்ைத வாங்குவதற்கு அப்பணம்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் யூதாஸ் தைலகுப்புற
வீழ்ந்து அவன் சரீரம் பிளவுண்டது. அவனது குடல்
ெவளிேய சரிந்தது. 19 எருசேலமின் மக்கள்
அைனவரும் இைத அறிந்தனர். எனேவதான்
அந்நிலத்திற்கு “அக்ெகல்தமா” என்று ெபயரிட்டனர்.
அவர்கள் ெமாழியில் அக்ெகல்தமா என்பது “இரத்த
நிலம்” எனப் ெபாருள்படும்.)

20 “சங்கீதத்தின் புத்தகத்தில் யூதாைஸக்குறித்து
இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது:
“‘மக்கள் அவனது நிலத்தருேக ெசல்லலாகாது,
யாரும் அங்கு வாழலாகாது.’

ேமலும் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது:
‘இன்ெனாருவன் அவன் பணிையப் ெபறட்டும்.’

21 “எனேவ இன்ெனாருவன் நம்ேமாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு இேயசு உயிேராடு எழுந்ததற்கு
சாட்சியாக இருக்கட்டும். ஆண்டவராகிய இேயசு
நம்ேமாடு இருந்தேபாது எப்ேபாதும் நம்ேமாடு கூட
இருந்த மனிதர்களில் ஒருவனாக அவன் இருத்தல்
ேவண்டும். ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கத்
ெதாடங்கியதிலிருந்து இேயசு பரேலாகத்திற்கு
அைழத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது வைரக்கும் நம்ேமாடு
இருந்தவனாக அவன் இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.

23 அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூட்டத்திற்கு முன்
இருவைர நிறுத்தினர். ஒருவன் ேயாேசப்பு பர்சபா
என்பவன். அவன் யுஸ்து என அைழக்கப்பட்டான்.
மற்றவன் மத்தியா என்பவன். 24 அப்ேபாஸ்தலர்கள்,
“ஆண்டவேர, நீர் எல்லா மனிதர்களின்
உள்ளங்கைளயும் அறிந்தவர். இந்த இருவரில் உம்
ேசைவக்கு நீர் யாைரத் ேதர்ந்ெதடுக்கிறீர் என்பைத
எங்களுக்குக் காட்டும். யூதாஸ் இதைனவிட்டு
நீங்கித் தனக்குரிய இடத்திற்குச் ெசன்றுவிட்டான்.
ஆண்டவேர, எந்த மனிதன் அப்ேபாஸ்தலனாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதக் காட்டும்!”
என்று பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். 26 பின்னர்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அந்த இருவரில் ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்க சீட்டுகள் எழுதிப் ேபாட்டனர்.
அதன்படி ஆண்டவர் விரும்பியவராக மத்தியாைவ
சீட்டுகள் காட்டின. எனேவ அவன் மற்ற
பதிெனாருவேராடும் கூட ஓர் அப்ேபாஸ்தலன்
ஆனான்.

பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருைக

ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் அப்ேபாஸ்தலர்
அைனவரும் ஓரிடத்தில் கூடியிருந்தனர். 2

திடீெரன வானிலிருந்து ஓைச ஒன்று
எழுந்தது. ெபருங்காற்று அடித்தாற்ேபால அது
ஒலித்தது. அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவைதயும்
அவ்ெவாலி நிரப்பிற்று. 3 ெநருப்புக் ெகாழுந்து
ேபான்றவற்ைற அவர்கள் கண்டனர்.
அக்ெகாழுந்துகள் பிரிந்து ெசன்று அங்கிருந்த
ஒவ்ெவாருவர் ேமலும் நின்றன. 4 அவர்கள்
எல்ேலாரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள்.
பல்ேவறு ெமாழிகளில் அவர்கள் ேபச
ஆரம்பித்தார்கள். இப்படிப்பட்ட வல்லைமைய

பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

5 அக்காலத்தில் எருசேலமில் மிக
பக்திமான்களாகிய யூதர்கள் சிலர் தங்கியிருந்தனர்.
உலகத்தின் எல்லா ேதசத்ைதயும் சார்ந்தவர்களாக
இந்த மனிதர்கள் இருந்தனர். 6 ஒலிையக் ேகட்டு
இம்மனிதர்கள் ெபருங்கூட்டமாக அங்கு வந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில்
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தனது ெசாந்த ெமாழியில்
ேகட்டதால் அம்மனிதர்கள் வியப்புற்றனர்.

7 யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமைடந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் எவ்வாறு இைதச் ெசய்ய
முடிந்தது என்பைத அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவில்ைல. அவர்கள், “பாருங்கள்!
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் இந்த மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் கலிேலயாைவச் ேசர்ந்தவர்கள்! 8

ஆனால் நமது ெமாழிகளில் அவர்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைதக் ேகட்கிேறாம். எப்படி
இது இயலும்? நாம் 9 பார்த்தியா, ேமதியா, ஏலாம்,
ெமெசாெபாதாமியா, யூேதயா, கப்பேதாகியா,
ெபாந்து, ஆசியா, 10 பிரிகியா, பம்பிலியா, எகிப்து,
சிேரேன நகரங்களிற்கு அருேகயுள்ள லிபியா நாட்டுப்
பகுதிகள், 11 கிேரத்தா, ேராமிலிருந்து வந்த மக்கள்
மற்றும் அேரபியா ஆகியவற்ைறச் ேசர்ந்தவர்கள்.
நம்மில் சிலர் யூதர்களாகப் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்கள்
யூதர்களாக மதம் மாறியவர்கள். நாம் ெவவ்ேவறு
நாட்டினர். ஆனால் இவர்கள் நம் ெமாழிகளில்
ேபசுவைதக் ேகட்கிேறாேம! அவர்கள் ேதவைனக்
குறித்துக் கூறும் ேமன்ைமயான காரியங்கைள
நம்ெமல்ேலாராலும் புரிந்துெகாள்ள முடிகிறேத”
என்றார்கள்.

12 மக்கள் அைனவரும் வியப்புற்றவர்களாகவும்
குழப்பமைடந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்கி, “என்ன
நடந்துெகாண்டிருக்கிறது?” என்று வினவினர். 13

பிற மக்கள் அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் பார்த்துச்
சிரித்தனர். அம்மக்கள் அப்ேபாஸ்தலர் மிகுதியான
மதுைவப் பருகியிருந்தனர் என நிைனத்தனர்.

ேபதுரு மக்களிடம் ேபசுதல்
14 அப்ெபாழுது ேபதுரு மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்
பதிெனாருவேராடும் எழுந்து நின்றான். எல்லா
மக்களும் ேகட்கும்படியாக உரக்கப் ேபசினான்.
அவன், “எனது யூத சேகாதரர்கேள, எருசேலமில்
வசிக்கும் மக்கேள, நான் கூறுவைதக் கவனியுங்கள்.
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டிய சில
கருத்துக்கைள உங்களுக்குக் கூறுேவன்.
கவனமாகக் ேகளுங்கள். 15 நீங்கள் நிைனக்கிறது
ேபால் இம்மனிதர்கள் மது பருகியிருக்கவில்ைல.
இப்ேபாது காைல ஒன்பது மணிதான். 16 இங்கு
இன்ைறக்கு நிகழ்ந்துெகாண்டிருப்பைதக் குறித்து
ேயாேவல் என்னும் தீர்க்கதரிசி எழுதியிருக்கிறார்.
ேயாேவல் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதியுள்ளார்:

17 “‘ேதவன் கூறுகிறார், கைடசி நாட்களில் நான்
எனது ஆவிைய எல்லா மக்களுக்கும் அள்ளி
வழங்குேவன்.
ஆண் மக்களும், ெபண்மக்களும் தீர்க்கதரிசனம்

உைரப்பர்.
உங்கள் இைளஞர் தரிசனம் காண்பார்கள்.
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உங்கள் முதிேயார் விேசஷக் கனவுகள் காண்பர்.
18 அந்ேநரத்தில் எனது ஆவிைய எனது
ஊழியர்களாகிய ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும்
ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரப்பர்.

19 ேமேல வானில் வியப்புறும் காட்சிகைளக்
காண்பிப்ேபன்.
கீேழ பூமியிலும் சான்றுகள் தருேவன்.
அங்கு இரத்தம், ெநருப்பும், புைக மண்டலமும்

இருக்கும்.
20 சூரியன் இருளாக மாறும்.
நிலா இரத்தம் ேபால் சிவப்பாகும்.
அப்ேபாது கர்த்தருைடய மகத்தான மகிைம மிக்க
நாள் வரும்.

21 கர்த்தர் ேமல் நம்பிக்ைக ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் இரட்சிக்கப்படுவான்.’

22 “எனது யூத சேகாதரர்கேள, இந்த
வார்த்ைதகைளக் கவனியுங்கள். நாசேரத்தின்
இேயசு மிகச் சிறப்பான மனிதர். ேதவன் இைதத்
ெதளிவாக உங்களுக்குக் காட்டினார். இேயசுவின்
மூலமாக அவர் ெசய்த வல்லைம மிக்க வியப்பான
காரியங்களால் ேதவன் இைத நிரூபித்தார். நீங்கள்
எல்ேலாரும் இந்தக் காரியங்கைளப் பார்த்தீர்கள்.
எனேவ இது உண்ைமெயன்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். 23 இேயசு உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டார். நீங்கள் அவைரக் ெகான்றீர்கள்.
தீயவர்களின் உதவிேயாடு இேயசுைவச் சிலுைவயில்
அைறந்தீர்கள். ஆனால் இைவெயல்லாம்
நடக்குெமன்பைத ேதவன் அறிந்திருந்தார். இது
ேதவனுைடய திட்டமாக இருந்தது.
ெவகுகாலத்திற்கு முன்னேர ேதவன் இந்தத்
திட்டத்ைத வகுத்திருந்தார். 24 மரணத்தின்
ேவதைனைய இேயசு அனுபவித்தார். ஆனால்
ேதவன் அவைர விடுவித்தார். ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார். மரணம் இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து தன் பிடிக்குள் ைவத்திருக்க
முடியவில்ைல. 25 தாவீது இேயசுைவக் குறித்து
இவ்வாறு கூறினான்:
“‘நான் ஆண்டவைர எப்ேபாதும் என்முன்
காண்கிேறன்.
என்ைனப் பாதுகாப்பதற்கு எனது வலப்புறத்ேத

உள்ளார்.
26 எனேவ என் உள்ளம் மகிழுகிறது,
என் வாய் களிப்ேபாடு ேபசுகிறது.
ஆம், எனது சரீரமும் கூட நம்பிக்ைகயால் வாழும்.

27 ஏெனனில் மரணத்தின் இடத்தில் எனது
ஆத்துமாைவ நீர் விட்டு விடுவதில்ைல.
உமது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக்

கல்லைறக்குள் அழுகிவிட நீர் அனுமதிப்பதில்ைல.
28 வாழும் வைகைய எனக்குப் ேபாதித்தீர்.
என்னருேக நீர் வந்து அளவற்ற ஆனந்தம் தருவீர்.’
29 “எனது சேகாதரர்கேள, நமது முன்ேனாராகிய
தாவீைதக் குறித்து உண்ைமயாகேவ உங்களுக்கு
என்னால் ெசால்லமுடியும். அவன் இறந்து
புைதக்கப்பட்டான். அவன் புைதக்கப்பட்ட இடம்
இங்ேகேய நம்மிைடேய இன்றும் உள்ளது. 30

தாவீது ஒரு தீர்க்கதரிசி. ேதவன் கூறிய சில
ெசய்திகைள அவன் அறிந்திருந்தான். தாவீதின்
குடும்பத்திலுள்ள ஒருவைர தாவீைதப்ேபான்று
மன்னனாக்குேவன் என்று ேதவன் தாவீதுக்கு

வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். 31 அது நடக்கும்
முன்ேப தாவீது அதைன அறிந்திருந்தான்.
எனேவதான் அவைரக் குறித்து தாவீது இவ்வாறு
கூறினான்.
“‘அவர் மரணத்தின் இடத்தில் விடப்படவில்ைல.
அவர் சரீரம் கல்லைறயில் அழுகவில்ைல.’
தாவீது மரணத்தின்று எழும்பும் கிறிஸ்துைவக்
குறித்துப் ேபசினான். 32 எனேவ தாவீைத அல்ல,
இேயசுைவேய ேதவன் மரணத்தினின்று எழுப்பினார்.
நாங்கள் எல்ேலாரும் இதற்கு சாட்சிகள். நாங்கள்
அவைரக் கண்ேடாம். 33 இேயசு பரேலாகத்திற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். இப்ேபாது இேயசு
ேதவேனாடு, ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில்
இருக்கிறார். பிதா பரிசுத்தாவிைய இேயசுவுக்குக்
ெகாடுத்துள்ளார். பிதா ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதி
அளித்தது பரிசுத்த ஆவிேயயாகும். எனேவ இேயசு
அந்த ஆவிைய
இப்ெபாழுதுெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
இைதேய நீங்கள் பார்க்கவும், ேகட்கவும்
ெசய்கிறீர்கள். 34 தாவீது பரேலாகத்திற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவரல்ல. பரேலாகத்திற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவர் இேயசுேவ. தாவீது
கூறினான்,
“‘ேதவன் என் கர்த்தரிடம் ெசான்னார்,
உம் எதிரிகள் அைனவைரயும் உம்
அதிகாரத்தின் கீழ் ெகாண்டு வரும்வைர என்

வலதுபுறத்தில் உட்கார்ந்துெகாள்ளும்.’
36 “எனேவ எல்லா யூத மனிதர்களும் இைத
உண்ைமயாகத் ெதரிந்திருக்க ேவண்டும்.
ஆண்டவராகவும் கிறிஸ்துவாகவும் இருக்கும்படியாக
இேயசுைவ ேதவன் உண்டாக்கினார். அவேர நீங்கள்
சிலுைவயில் அைறந்த மனிதர்” என்றான்.

37 மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது அவர்கள் தங்கள்
இதயத்தில் மிகவும் வருத்தம் அைடந்தார்கள்.
அவர்கள் ேபதுருைவயும் பிற அப்ேபாஸ்தலைரயும்
ேநாக்கி, “நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?” என்று
ேகட்டார்கள்.

38 ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் உங்கள் இருதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றி, இேயசு கிறிஸ்துவின்
ெபயரில் ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாது ேதவன் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார்.
நீங்களும் பரிசுத்த ஆவியின் வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.
39 இந்த வாக்குறுதி உங்களுக்குரியது. அது உங்கள்
பிள்ைளகளுக்கும் ெதாைலவில் வாழ்கின்ற எல்லா
மக்களுக்கும் கூட உரியது. ஆண்டவராகிய நமது
ேதவன் தன்னிடம் அைழக்கிற ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்கும் அது உரியது” என்று கூறினான்.

40 ேவறு பல வார்த்ைதகைளயும் கூறி ேபதுரு
அவர்கைள எச்சரித்தான். அவன் அவர்கைள, “இன்று
வாழ்கின்ற மக்களின் தீைமகளிலிருந்து உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்று ேவண்டினான். 41

ேபதுரு கூறியவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்ட அந்த மக்கள்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அந்த நாளில்
விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் சுமார் 3,000 மக்கள்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டனர்.

விசுவாசிகளின் ஒருமனம்
42 விசுவாசிகள் ெதாடர்ந்து ஒன்றாக சந்தித்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலரின் ேபாதைனையக் கற்பதற்குத்
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தங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவிட்டனர். விசுவாசிகள்
ஒருவேராெடாருவர் பகிர்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள்
ஒருமித்து உண்டு, ஒருமித்து பிரார்த்தைன
ெசய்தார்கள். 43 பல வல்லைம மிக்க, வியப்பான
காரியங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன
மிகவும் மரியாைதயாக உணர்ந்தனர். 44 எல்லா
விசுவாசிகளும் ஒருமித்து வசித்தனர். அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பகிர்ந்துெகாண்டனர். 45

விசுவாசிகள் அவர்களது நிலங்கைளயும்
அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான ெபாருட்கைளயும்
விற்றனர். பின்னர் பணத்ைதப் பங்கிட்டு,
ேதைவப்பட்ட ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்களது
ேதைவக்ேகற்பக் ெகாடுத்தனர். 46 ஒவ்ெவாரு
நாளும் விசுவாசிகள் ேதவாலயத்தில் சந்தித்தனர்.
அவர்களது குறிக்ேகாள் ஒன்றாகேவ இருந்தது.
அவர்களுைடய வீடுகளில் ஒருமித்து உண்டனர்.
அவர்கள் உணைவப் பங்கிட்டுக்ெகாள்வதிலும்
களிப்புமிக்க உள்ளங்கேளாடு உண்பதிலும்
மகிழ்ச்சியைடந்தனர். 47 விசுவாசிகள் ேதவைன
வாழ்த்தினர். எல்லா மக்களும் அவர்கைள
விரும்பினர். ஒவ்ெவாரு நாளும் அதிகமதிகமான
மக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டனர். விசுவாசிகளின்
கூட்டத்தில் கர்த்தர் அம்மக்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

ஊனமுற்ற மனிதனின் சுகம்

ஒருநாள் ேபதுருவும் ேயாவானும்
ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார்கள். பிற்பகல்
மூன்று மணியாகி இருந்தது. அது தினமும்

ேதவாலயத்தில் பிரார்த்தைன ேநரமாகும். 2

அவர்கள் ேதவாலயத்தின் முற்றத்தில்
ேபாய்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு மனிதன்
அங்கிருந்தான். அவன் பிறந்தது முதல்
ஊனமுற்றவனாக இருந்தான். அவனால் நடக்க
முடியாததால் அவனது நண்பர்கள் சிலர் அவைனச்
சுமந்து வந்தனர். அவனது நண்பர்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளும் அவைன ேதவாலயத்துக்கு அைழத்து
வந்தனர். அவர்கள் ஊனமுற்ற மனிதைன
ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய ஒரு ெபருங்கதவின்
அருேக உட்கார ைவத்தனர். அது அலங்கார வாசல்
என அைழக்கப்பட்டது. ேதவாலயத்துக்குள் ேபாகும்
அைனவரிடமும் அம்மனிதன் பணத்திற்காகப் பிச்ைச
ேகட்டான். 3 அன்ைறயத்தினம் அம்மனிதன்
ேபதுருவும், ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். அவன்
அவர்களிடம் பணத்திற்காக ேவண்டினான்.

4 ேபதுருவும் ேயாவானும் ஊனமுற்ற அம்மனிதைன
ேநாக்கி, “எங்கைளப் பார்” என்றனர். 5 அம்மனிதன்
அவர்கைளப் பார்த்தான். அவர்கள் ஏேதனும்
ெகாஞ்சம் பணம் ெகாடுப்பார்கெளன அவன்
எதிர்பார்த்தான். 6 ஆனால் ேபதுரு, “என்னிடம்
ெவள்ளிேயா, ெபான்ேனா கிைடயாது, ஆனால்
உனக்குக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவறு ெபாருள்
என்னிடம் உள்ளது. நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு
கிறிஸ்துவின் வல்லைமயால் எழுந்து நட!” என்று
கூறினான்.

7 பின் ேபதுரு அம்மனிதனின் வலது ைகையப்
பிடித்து அவைனத் தூக்கினான். உடேன

அம்மனிதனின் பாதங்களும் கால்களும் பலம்
ெபற்றன. 8 அம்மனிதன் குதித்ெதழுந்து, அவனது
பாதங்களில் நின்று, நடக்க ஆரம்பித்தான். அவன்
அவர்கேளாடு ேதவாலயத்துக்குள் ெசன்றான்.
அம்மனிதன் நடந்துெகாண்டும், குதித்துக்ெகாண்டும்
ேதவைன வாழ்த்தியவனாக இருந்தான். 9 எல்லா
மக்களும் அவைன அைடயாளம் கண்டுெகாண்டனர்.
எப்ேபாதும் அலங்கார வாசல் அருேக அமர்ந்து
பணத்திற்காகப் பிச்ைச ேகட்கும் ஊனமுற்ற
மனிதேன அவன் என்று மக்கள் அறிந்தனர்.
இப்ேபாது அேத மனிதன்
நடந்துெகாண்டிருப்பைதயும் ேதவைன
வாழ்த்திக்ெகாண்டிருப்பைதயும் அவர்கள்
கண்டார்கள். மக்கள் ஆச்சரியமைடந்தார்கள்.
எவ்வாறு இது நடக்கக் கூடுெமன்பைத அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல.

ேபதுருவின் பிரசங்கம்
11 அம்மனிதன் ேபதுருேவாடும் ேயாவாேனாடும்
ேசர்ந்துெகாண்டிருந்தான். அம்மனிதன் நலம்
ெபற்றைதயறிந்து எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம்
ெகாண்டனர். சாலேமானின் மண்டபத்தில்
ேபதுருவிடமும் ேயாவானிடமும் அவர்கள் ஓடிச்
ெசன்றனர்.

12 இைதக் கண்டதும் ேபதுரு, மக்கைள ேநாக்கி,
“எனது யூத சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ஏன் இைதக்
கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள்? இம்மனிதைன
எங்களது வல்லைமயால் நடக்கும்படியாகச்
ெசய்ேதாம் என்பது ேபால் நீங்கள் எங்கைளப்
பார்க்கிறீர்கள். நாங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதால்
இைதச் ெசய்ய முடிந்தது என்று நீங்கள்
நிைனக்கிறீர்களா? 13 இல்ைல! ேதவன் இைதச்
ெசய்தார்! அவர் ‘ஆபிரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கின்
ேதவனும் யாக்ேகாபின் ேதவனும்’ ஆனவர். அவேர
நமது முன்ேனார்களின் ேதவன். அவர் தனது விேசஷ
ஊழியரான இேயசுவுக்கு மகிைமைய அளித்தார்.
ஆனால் நீங்கேளா இேயசுைவக் ெகால்லும்படியாகக்
ெகாடுத்தீர்கள். பிலாத்து இேயசுவுக்கு
விடுதைலயளிக்க முடிவு ெசய்தான். ஆனால்
உங்களுக்கு இேயசு ேவண்டாதவெரன நீங்கள்
பிலாத்துவுக்குக் கூறினீர்கள். 14 இேயசு
தூயவராகவும் நல்லவராகவும் இருந்தார். ஆனால்
நீங்கள் அவர் ேதைவயில்ைலெயனக் கூறினீர்கள்.
இேயசுவுக்குப் பதிலாக ஒரு ெகாைலயாளிைய
உங்களுக்குத் தரும்படியாக நீங்கள் பிலாத்துைவ
ேவண்டினீர்கள். 15 உயிரளிக்கிறவைர நீங்கள்
ெகான்றீர்கள். ஆனால் ேதவேனா அவைர
மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார். நாங்கள் இதற்கு
சாட்சிகள். எங்கள் கண்களாேலேய இைதக்
கண்ேடாம்.

16 “இேயசுவின் வல்லைமேய ஊனமுற்ற
மனிதைன நன்றாக நடக்கும்படிச் ெசய்தது.
இேயசுவின் வல்லைமயில் நாங்கள் நம்பிக்ைக
ைவத்ததால் இது நிகழ்ந்தது. நீங்கள்
இம்மனிதைனப் பார்க்க முடிகிறது. உங்களுக்கு
இவைனத் ெதரியும். இேயசுவின் மீதுள்ள
நம்பிக்ைகயால் அவன் முழுக்கக் குணமைடந்தான்.
அது நிகழ்ந்தைத நீங்கள் எல்லாரும் கண்டீர்கள்.

அப்ேபாஸ்தலர் 3:16
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17 “எனது சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ெசய்வைத
அறியாததால் அவற்ைற இேயசுவுக்குச் ெசய்தீர்கள்
என்பைத நான் அறிேவன். உங்கள் தைலவர்களும்
அைதப் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. 18 இக்காரியங்கள்
நடந்ேதறுெமன ேதவன் கூறினார். அவரது கிறிஸ்து
துன்புற்று இறப்பார் என்பைத ேதவன் தம்
தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகக் கூறினார். ேதவன் இைத
எவ்வாறு நிைறேவற்றினார் என்பைத உங்களுக்குக்
கூறியுள்ேளன். 19 எனேவ நீங்கள் உங்கள்
இருதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும்
மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்! ேதவனிடம் திரும்புங்கள்.
அவர் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார். 20 பின்
ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய
இைளப்பாறுதைல நல்குவார். கிறிஸ்துவாக
இருக்கத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவராகிய இேயசுைவ
அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்.

21 “ஆனால் எல்லாக் காரியங்களும் மீண்டும்
சரியாகும் வைர இேயசு பரேலாகத்தில் இருக்க
ேவண்டும். பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னேர ேதவன்
தனது பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகப்
ேபசியேபாேத, இவற்ைறப்பற்றிக் கூறியுள்ளார். 22

ேமாேச, ‘கர்த்தராகிய உங்கள் ேதவன் உங்களுக்கு
ஒரு தீர்க்கதரிசிைய அளிப்பார். உங்கள் ெசாந்த
மக்களிைடேயயிருந்து அந்தத் தீர்க்கதரிசி
ேதான்றுவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ இருப்பார்.
அத்தீர்க்கதரிசி உங்களுக்குக் கூறுகின்ற
எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். 23

எந்த மனிதனாகிலும் அந்தத் தீர்க்கதரிசிக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தால் அப்ேபாது அம்மனிதன்
ேதவனுைடய மக்களிடமிருந்து பிரிந்து இறப்பான்’”
என்றான்.

24 “ேதவனுக்காகப் ேபசிய சாமுேவலும்
அவருக்குப் பின் வந்த மற்ற எல்லாத்
தீர்க்கதரிசிகளும் இக்காலத்ைதக் குறித்துப்
ேபசினார்கள். 25 தீர்க்கதரிசிகள் ேபசிய
அைனத்ைதயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள். அைதப்
ேபாலேவ ேதவன் உங்கள் முன்ேனாேராடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள். ேதவன்
உங்கள் தந்ைதயாகிய ஆபிரகாமிடம், ‘உன்
தைலமுைறயினரால் உலகின் ஒவ்ெவாரு ேதசமும்
ஆசீர்வதிக்கப்படும்’ என்று கூறினார். 26 ேதவன்
தனது விேசஷ ஊழியைர அனுப்பியுள்ளார். ேதவன்
அவைர முதலாவதாக உங்களிடம் அனுப்பினார்.
உங்கைள ஆசீர்வதிப்பதற்கு ேதவன் இேயசுைவ
அனுப்பினார். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீய
ெசயல்கைளச் ெசய்கிறதிலிருந்து உங்கைளத்
திருப்புவதின் மூலம் ேதவன் இைதச் ெசய்கிறார்”
என்றான்.

யூத ஆேலாசைனச் சங்கத்தின் முன்

ேபதுருவும், ேயாவானும் மக்களிடம்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது சில
மனிதர்கள் அவர்களிடம் வந்தார்கள். யூத

ஆசாரியர்களும், ஆலயத்ைதப் பாதுகாக்கும்
வீரர்களுக்குத் தைலவனும், சில சதுேசயரும்
அவர்கேளாடு வந்திருந்தனர். 2 ேபதுருவும்,
ேயாவானும் மக்களிடம் ேபாதித்தவற்ைறக் குறித்து
அவர்கள் அதிருப்தி அைடந்திருந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேயசுைவக் குறித்து

மக்களுக்குக் கூறும்ேபாது, மக்கள் மரணத்திலிருந்து
இேயசுவின் வல்லைமயால் உயிர்த்ெதழுவார்
என்பைதயும் ேபாதித்தார்கள். 3 யூதத் தைலவர்கள்
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் பிடித்துச் சிைறயில்
அைடத்தனர். அது ஏற்ெகனேவ இரவு
ேநரமாயிருந்தது. எனேவ அடுத்த நாள்வைரக்கும்
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் சிைறயில்
ைவத்திருந்தார்கள். 4 ஆனால் ேபதுருவும்
ேயாவானும் ெசய்த ேபாதைனகைளக் ேகட்ட
மக்களில் பலரும் அவர்கள் கூறியவற்ைற
விசுவாசித்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக சுமார்
ஐயாயிரம் ேபராக இருந்தது.

5 மறுநாள் யூதத் தைலவர்களும், அதிகாரிகளும்,
ேவதபாரகரும் எருசேலமில் சந்தித்தனர். 6 அன்னா,
காய்பா, ேயாவான், அெலக்சாந்தர் ஆகிேயாரும்
அங்கிருந்தனர். தைலைம ஆசாரியனின்
குடும்பத்தினர் அைனவரும் அங்கிருந்தனர். 7 எல்லா
ஜனங்களுக்கும் முன்பாகப் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் அவர்கள் நிறுத்தினர். யூத
அதிகாரிகள் பல முைற அவர்களிடம், “ஊனமுற்ற
இந்த மனிதைன எவ்வாறு குணப்படுத்தினீர்கள்?
எந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்தினீர்கள்? யாருைடய
அதிகாரத்தினால் நீங்கள் இைதச் ெசய்தீர்கள்?”
என்று ேகட்டார்கள்.

8 அப்ேபாது ேபதுரு பரிசுத்த ஆவியால்
நிரப்பப்பட்டான். அவன் அவர்கைள ேநாக்கி,
“மக்களின் அதிகாரிகேள, முதிய தைலவர்கேள, 9

ஊனமுற்ற மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல காரியத்ைதக்
குறித்து எங்கைள வினவுகிறீர்களா? அவைனக்
குணப்படுத்தியது யார் என்று எங்கைள
வினவுகிறீர்களா? 10 நீங்கள் யாவரும், யூத மக்கள்
அைனவரும், இம்மனிதன் நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த
இேயசு கிறிஸ்துவின் வல்லைமயால் குணம்
ஆக்கப்பட்டான் என்பைத அறிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன்று நாங்கள் விரும்புகிேறாம். நீங்கள்
இேயசுைவச் சிலுைவயில் அைறந்தீர்கள். ேதவன்
அவைர மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார். இந்த
மனிதன் ஊனமுற்றவனாயிருந்தான். ஆனால்
இப்ேபாது இேயசுவின் வல்லைமயால் குணம் ெபற்று
உங்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நிற்கிறான்.

11 “‘கட்டிடம் கட்டுபவர்களாகிய நீங்கள்
இேயசுைவ முக்கியமற்ற கல்ைலப் ேபான்று
கருதினீர்கள்.
ஆனால் இந்தக் கல்ேலா மூைலக்கல்லாயிற்று.’

12 மக்கைள இரட்சிக்கக் கூடியவர் இேயசு
ஒருவேர. உலகத்தில் மக்கைள இரட்சிக்கும்
வல்லைமயுடன் தரப்பட்ட நாமம் இேயசுவினுைடயது
மட்டுேம. இேயசுவின் மூலமாகேவ நாம்
இரட்சிக்கப்படேவண்டும்!” என்றான்.

13 ேபதுருவும் ேயாவானும் ேவறு சிறப்பான
பயிற்சிேயா கல்விேயா ெபறவில்ைல என்பைத யூதத்
தைலவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர். ேபதுருவும்
ேயாவானும் ேபசுவதற்கு அஞ்சவில்ைல என்பைதயும்
அவர்கள் கண்டனர். அதனால் அதிகாரிகள்
வியப்புற்றனர். ேபதுருவும் ேயாவானும் இேயசுவுடன்
இருந்தவர்கள் என்பைத உணர்ந்தனர். 14 இரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களுடன் ஊனமாயிருந்த அந்த
மனிதன் நின்று ெகாண்டிருப்பைத அவர்கள்
கண்டனர். அம்மனிதன் குணமைடந்திருப்பைத
அவர்கள் கண்டனர். எனேவ அப்ேபாஸ்தலருக்கு
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எதிராக அவர்களால் எைதயும் ெசால்ல
முடியவில்ைல.

15 அக்கூட்டத்திலிருந்து ேபாகுமாறு யூதத்
தைலவர்கள் அவர்களுக்குக் கூறினர். அதன் பின்பு
தாங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது என்னெவன்று யூதத்
தைலவர்கள் தங்களுக்குள் ேபசிக்ெகாண்டனர். 16

அவர்கள், “இம்மனிதர்கைள நாம் என்ன ெசய்ேவாம்?
அவர்கள் ேபரதிசயம் ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளார்கள்
என்பைத எருசேலமின் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
அறிவான். இது ெதளிவு. இது உண்ைமயல்லெவன்று
நம்மால் ெசால்ல முடியாது. 17 ஆனால்
இம்மனிதைனக் குறித்து இவர்கள் மக்களுக்குச்
ெசால்வதற்கு அஞ்சும்படி ெசய்யேவண்டும்.
அப்ேபாது மக்களிடம் இச்ெசய்தி ேமலும் பரவாது”
என்றனர்.

18 எனேவ யூதத் தைலவர்கள் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் மீண்டும் உள்ேள அைழத்தனர்.
இேயசுவின் ெபயரில் எைதயும் கூறாதபடியும்
ேபாதிக்காதபடியும் அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் கூறினர். 19 ஆனால்
ேபதுருவும் ேயாவானும் அவர்களுக்குப் பதிலாக,
“நீங்கள் எைதச் சரிெயன்று நிைனக்கிறீர்கள்?
ேதவன் எைத விரும்புவார்? நாங்கள்
கீழ்ப்படியேவண்டுவது உங்களுக்கா அல்லது
ேதவனுக்கா? 20 நாங்கள் அைமதியாக இருக்க
முடியாது. நாங்கள் பார்த்தவற்ைறயும்
ேகட்டவற்ைறயும் மக்களுக்குக் கண்டிப்பாகக் கூற
ேவண்டும்” என்றார்கள்.

21 நடந்ததற்காக எல்லா மக்களும் ேதவைன
வாழ்த்திக்ெகாண்டிருந்தபடியால் யூதத் தைலவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலைரத் தண்டிப்பதற்கு ஒரு வழியும் காண
முடியவில்ைல. (இந்த அதிசயம் ேதவனிடமிருந்து
வந்த ஒரு சான்று. குணமாக்கப்பட்ட மனிதன்
நாற்பது வயதிற்கும் ேமற்பட்டவனாயிருந்தான்!)
எனேவ யூத அதிகாரிகள் மீண்டும் அப்ேபாஸ்தலைர
எச்சரித்து விடுவித்தனர்.

விசுவாசிகளின் பிரார்த்தைன
23 ேபதுருவும் ேயாவானும் யூதத் தைலவர்களின்
கூட்டத்ைத விட்டு நீங்கி, அவர்களது குழுவிற்குச்
ெசன்றனர். முக்கிய ஆசாரியரும், முதிய யூத
அதிகாரிகளும் அவர்களுக்குச் ெசான்ன
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் தங்கள், குழுவினருக்குக்
கூறினர். 24 விசுவாசிகள் இதைனக் ேகட்டேபாது,
அவர்கள் ஒேர மனதுடன் ேதவனிடம் பிரார்த்தைன
ெசய்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒேர விதமாக
உணர்ந்தனர். 25 அவர்கள், “கர்த்தாேவ,
வானத்ைதயும், பூமிையயும், கடைலயும்,
உலகத்திலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கியவர்
நீர் ஒருவேர. எங்களது தந்ைதயாகிய தாவீது உம்
ஊழியனாக இருந்தான். பரிசுத்த ஆவியின்
உதவியால் அவன் கீழ்வரும் வார்த்ைதகைள
எழுதினான்.
“‘ேதசங்கள் ஏன் கூக்குரல் எழுப்புகின்றன? ஏன்
உலக மக்கள் ேதவனுக்ெகதிராகத்
திட்டமிடுகின்றனர்?
அவர்கள் ெசய்வது வீணானது.

26 “‘பூமியின் ராஜாக்கள் ேபாருக்குத்
தயாராகின்றனர்.

தைலவர்கள் அைனவரும் ேதவனுக்கும்
அவருைடய கிறிஸ்துவிற்கும் எதிராக ஒருமித்துக்
கூடுகின்றனர்.’
27 ஏேராதும் ெபாந்தியு பிலாத்துவும் ேதசங்களும்,
எல்லா யூத ஜனங்களும் ேசர்ந்து எருசேலமில்
இேயசுவுக்கு எதிராகக் கூடினேபாது இைவ
அைனத்தும் உண்ைமயாகேவ நிகழ்ந்தன. இேயசு
உமது தூய ஊழியர். அவேர கிறிஸ்துவாகும்படி நீர்
உண்டாக்கியவர். 28 கூடி வந்த இந்த மக்கள் உம்
திட்டம் நிைறேவறும்படி இேயசுவுக்கு எதிராகச்
ெசயல்பட்டனர். உம் வல்லைமயின்படியும்,
சித்தத்தின்படியும் அது நிகழ்ந்தது. 29 கர்த்தாேவ,
இப்ேபாதும் அவர்கள் கூறுவைதக் கவனியும்.
அவர்கள் எங்கைள அச்சமைடயும்படியாகச் ெசய்ய
முயன்றுெகாண்டிருக்கிறார்கள். கர்த்தாேவ,
நாங்கள் உமக்கு ஊழியம் ெசய்பவர்கள். 30 நீர்
விரும்புகிறவற்ைற நாங்கள் ைதரியமாகக்
கூறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவும். ேநாயுற்ேறாைரக்
குணப்படுத்தும். சான்றுகள் ெகாடும். உம் தூய
பணியாளராகிய இேயசுவின் வல்லைமயால்
அதிசயங்கள் நடக்கும்படிச் ெசய்யும்” என்று
பிரார்த்தைன ெசய்தனர்.

31 விசுவாசிகள் பிரார்த்தைன ெசய்த பிறகு
அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அைசந்தது. அவர்கள்
எல்ேலாரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டனர்.
அச்சமின்றி ேதவனுைடய ெசய்திையத் ெதாடர்ந்து
கூறினர்.

விசுவாசிகளின் ஒருமித்த வாழ்வு
32 விசுவாசிகள் அைனவரும் இருதயத்தில்
ஒருமனமுள்ளவர்களாக ஒேர ஊக்கமுைடேயாராக
இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் தன்னிடமிருந்த
ெபாருட்கள் தனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமானைவ
எனக் கூறவில்ைல. மாறாக அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பகிர்ந்துெகாண்டனர். 33 மிகுந்த
வல்லைமேயாடு, அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்தராகிய
இேயசு மரணத்தினின்று உண்ைமயாகேவ
எழுப்பப்பட்டார் என்பைத மக்களுக்குக் கூறினர். 34

விசுவாசிகைள ேதவன் அதிகமாக ஆசீர்வதித்தார்.
அவர்கள் அைனவரும் ேதைவயான ெபாருட்கைளப்
ெபற்றனர். வயல்கைளேயா, வீடுகைளேயா உைடய
ஒவ்ெவாருவரும் அவற்ைற விற்றனர். அப்பணத்ைதக்
ெகாண்டு வந்து 35 அதைன
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். பின்பு
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேதைவக்ேகற்ப ெபாருட்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன.

36 விசுவாசிகளில் ஒருவன் ேயாேசப்பு என
அைழக்கப்பட்டான். அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவைன
பர்னபாஸ் என்று அைழத்தனர். (இந்தப் ெபயர்,
“பிறருக்கு உதவுகின்ற மனிதன்” எனப் ெபாருள்படும்)
அவன் சீப்புருவில் பிறந்த ேலவியன். 37 அவனுக்குச்
சிறிது நிலம் இருந்தது. அவன் அந்த நிலத்ைத விற்று
பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து, அைத
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ெகாடுத்தான்.

அனனியாவும் சப்பீராளும்

அனனியா என்ெறாரு மனிதன் வாழ்ந்து
வந்தான். அவனது மைனவியின் ெபயர்
சப்பீராள். தனக்கிருந்த ெகாஞ்ச நிலத்ைத
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அனனியா விற்றான். 2 ஆனால் தனக்குக் கிைடத்த
பணத்தில் ஒரு பகுதிைய மட்டுேம அவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். மீதியிருந்த
பணத்ைத இரகசியமாக தனக்ெகன
ைவத்துக்ெகாண்டான். அவன் மைனவி இதைன
அறிந்து இத்திட்டத்துக்கு ஒப்புக்ெகாண்டாள்.

3 ேபதுரு “அனனியாேவ, சாத்தான் உனது
இருதயத்ைத ஆள ஏன் அனுமதித்தாய்? நீ ெபாய்
கூறி, பரிசுத்த ஆவிைய ஏமாற்ற முயன்றாய். நீ உனது
நிலத்ைத விற்றாய். ஆனால் பணத்தில் ஒரு பகுதிைய
ஏன் உனக்காக ைவத்துக்ெகாண்டாய்? 4 நீ
நிலத்ைத விற்கும் முன்பு அது உனக்கு உரியதாக
இருந்தது. நீ அதைன விற்ற பிறகும் அந்தப்
பணத்ைத நீ விரும்பிய வைகயில்
ெசலவழித்திருக்கலாம். ஏன் இந்தத் தீய ெசயைலச்
ெசய்வதற்கு எண்ணினாய்? நீ ேதவனிடம் ெபாய்
கூறினாய், மனிதரிடம் அல்ல!” என்றான்.

5 அனனியா இதைனக் ேகட்டேபாது, கீேழ
விழுந்து உயிர்விட்டான். சில இைளஞர்கள் வந்து
அவன் சரீரத்ைதப் ெபாதிந்தனர். அதைன ெவளிேய
எடுத்துச்ெசன்று புைதத்தனர். இைதக் குறித்துக்
ேகள்விப்பட்ட ஒவ்ெவாரு மனிதனின் மனமும்
அச்சத்தால் நிரம்பியது.

7 சுமார் மூன்று மணிேநரம் கழித்து அவனுைடய
மைனவி சப்பீராள் உள்ேள வந்தாள். தனது
கணவனுக்கு நிகழ்ந்தைதக் குறித்து அவள்
அறிந்திருக்கவில்ைல. 8 ேபதுரு அவைள ேநாக்கி,
“உங்கள் நிலத்திற்காக எவ்வளவு பணம் கிைடத்தது
என்பைதக் கூறு. இவ்வளவுதானா?” என்று
ேகட்டான்.
சப்பீராள் பதிலாக, “ஆம், இவ்வளவு தான் எங்கள்
நிலத்திற்காகக் கிைடத்தது” என்றாள்.

9 ேபதுரு அவைள ேநாக்கி, “கர்த்தருைடய
ஆவிையச் ேசாதிப்பதற்கு நீயும் உன் கணவனும் ஏன்
ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்? கவனி, அந்தக் காலடிகளின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டாயா? உனது கணவைனப்
புைதத்த மனிதர்கள் கதவருேக வந்துவிட்டனர்.
உன்ைனயும் அவர்கள் அவ்வாேற சுமந்து ெசல்வர்”
என்றான். 10 அேத கணத்தில் சப்பீராள் அவன்
காலடியில் விழுந்து உயிர்விட்டாள். அம்மனிதர்கள்
உள்ேள வந்து அவள் இறந்துவிட்டைதக் கண்டனர்.
அவர்கள் அவைளச் சுமந்துெசன்று, அவளது
கணவனின் அருேக புைதத்தனர். 11

விசுவாசிகளைனவரும், இந்தக் காரியங்கைளக்
குறித்துக் ேகட்ட பிற மக்களும் பயத்தால் நிரம்பினர்.

ேதவனிடமிருந்து சான்றுகள்
12 அப்ேபாஸ்தலர்கள் அதிசயங்கள் பலவற்ைறயும்,
வல்லைமமிக்க காரியங்கைளயும் ெசய்தனர். எல்லா
மக்களும் இந்தக் காரியங்கைளப் பார்த்தனர்.
சாேலாேமானின் மண்டபத்தில் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
கூடியிருந்தனர். அவர்கள் ஒேர ேநாக்கம்
உைடேயாராக இருந்தனர். 13 ேவறு எந்த மக்களும்
அவர்கேளாடு அங்கு நிற்பதற்குத்
தகுதியானவர்களாகத் தங்கைளக் கருதவில்ைல.
அப்ேபாஸ்தலர்கைள எல்லா மக்களும் மிகவும்
புகழ்ந்தார்கள். 14 ேமலும், ேமலும் மிகுதியான
மக்கள் கர்த்தரில் நம்பிக்ைக ைவத்தனர். பல
ெபண்களும் ஆண்களும் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில்

ேசர்க்கப்பட்டனர். 15 எனேவ மக்கள் தங்களுைடய
ேநாயாளிகைள ெதருவுக்குக் ெகாண்டு வந்தனர்.
ேபதுரு அவ்வழிேய வருகிறாெனன்று
ேகள்விப்பட்டனர். எனேவ மக்கள் ேநாயாளிகைள
சிறு கட்டில்களிலும் படுக்ைககளிலும்
படுக்கைவத்தனர். ேபதுருவின் நிழல் ேநாயாளிகள்
மீது விழுந்தால் கூட அவர்கள் குணமாவதற்கு
அதுேவ ேபாதும் என்று அவர்கள் நம்பி ேபதுரு
நடக்கும் வழியில் அவர்கைளப் படுக்க ைவத்தனர். 16

எருசேலமின் சுற்றுப் புறத்திலுள்ள எல்லா
ஊர்களிலுமிருந்து மக்கள் வந்தனர்.
ேநாயாளிகைளயும் பிசாசின் அசுத்த ஆவிகளால்
பாதிக்கப்பட்ேடாைரயும் அவர்கள் ெகாண்டு
வந்தனர். இந்த மக்கள் எல்ேலாரும் குணம்
ெபற்றனர்.

தைட ெசய்யும் முயற்சி
17 தைலைம ஆசாரியனும், அவருைடய எல்லா
நண்பர்களும் (சதுேசயர் எனப்பட்ட குழுவினர்)
மிகவும் ெபாறாைம ெகாண்டனர். 18 அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலைரப் பிடித்துச் சிைறயில் அைடத்தனர்.
19 ஆனால் இரவில் கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன்
சிைறயின் கதவுகைளத் திறந்தான். ேதவ தூதன்
அப்ேபாஸ்தலர்கைள ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்று
அவர்கைள ேநாக்கி, 20 “ெசல்லுங்கள்.
ேதவாலயத்தில் ேபாய் நில்லுங்கள். இப்புதிய
வாழ்க்ைகையக் குறித்த ஜீவ வார்த்ைதகள்
அைனத்ைதயும் மக்களுக்குக் கூறுங்கள்” என்றான்.
21 அப்ேபாஸ்தலர்கள் இைதக் ேகட்டேபாது
அவ்வாேற கீழ்ப்படிந்து ேதவாலயத்துக்குச்
ெசன்றார்கள். அது அதிகாைல ேவைளயாக
இருந்தது. அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குப்
ேபாதிக்க ஆரம்பித்தனர். தைலைம ஆசாரியனும்
அவனது நண்பர்களும் ேதவாலயத்துக்கு வந்தனர்.
யூதத் தைலவர்களும் எல்லா முக்கியமான யூத
முதியவர்களும் கூடி ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு
ெசய்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கைள அவர்களிடம்
அைழத்து வருவதற்ெகனச் சில மனிதர்கைள
அனுப்பினர். 22 அவர்கள் சிைறக்குப் ேபானேபாது,
அங்கு அப்ேபாஸ்தலர்கைளக் காணவில்ைல. எனேவ
அவர்கள் திரும்பிச் ெசன்று, யூத அதிகாரிகளுக்கு
அதைன அறிவித்தனர். 23 அம்மனிதர்கள், “சிைற
பூட்டித் தாளிடப்பட்டிருந்தது. சிைறவாயில்களருேக
காவலர்கள் நின்றனர். ஆனால் நாங்கள்
கதவுகைளத் திறந்தேபாது சிைறயில் யாருமில்ைல!”
என்றனர். 24 ேதவாலயத்துக் காவலரின் தைலவனும்
முக்கிய ேபாதகர்களும் இதைனக் ேகட்டனர்.
அவர்கள் குழப்பமுற்றனர். அவர்கள் ஆச்சரியமுற்று,
“இதனால் என்ன நடக்கப்ேபாகிறேதா?” என்றனர்.

25 பின் மற்ெறாரு மனிதன் வந்து, “ேகளுங்கள்!
நீங்கள் சிைறயில் அைடத்த மனிதர்கள்
ேதவாலயத்துக்குள் நிற்கின்றனர். அவர்கள்
மக்களுக்கு உபேதசித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்”
என்று அவர்களுக்குக் கூறினான். 26 காவலர்
தைலவனும், காவலரும் ெவளிேய வந்து
அப்ேபாஸ்தலைர அைழத்துச் ெசன்றனர்.
மக்களுக்குப் பயந்ததால் வீரர்கள் தங்கள்
வலிைமையப் பயன்படுத்தவில்ைல. மக்கள் சினம்
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ெகாண்டு கற்களாெலறிந்து அவர்கைளக்
ெகால்லக்கூடுெமன்று வீரர்கள் பயந்தனர்.

27 வீரர்கள், கூட்டத்திற்கு அப்ேபாஸ்தலைர
அைழத்து வந்து, யூதத் தைலவர்களுக்கு முன்பு
அவர்கைள நிற்கும்படியாகச் ெசய்தனர். தைலைம
ஆசாரியன் அப்ேபாஸ்தலர்கைள விசாரித்தான். 28

அவன், “இந்த மனிதைனக் குறித்து உபேதசிக்கக்
கூடாது என உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ நாங்கள்
உறுதியாகக் கட்டைள இட்டிருக்கவில்ைலயா?
ஆனால் நீங்கள் என்ன ெசய்திருக்கிறீர்கள்?
எருசேலைம உங்கள் உபேதசங்களால்
நிரப்பியுள்ளீர்கள். இந்த மனிதனின் மரணத்திற்கு
எங்கைளக் காரணர்களாக ஆக்குவதற்கு நீங்கள்
முயல்கிறீர்கள்” என்றான்.

29 ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும் பதிலாக
“நாங்கள் ேதவனுக்குத்தான் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
உங்களுக்கு அல்ல! 30 நீங்கள் இேயசுைவக்
ெகான்றீர்கள். அவைரச் சிலுைவயில்
ெதாங்கும்படியாகச் ெசய்தீர்கள். ஆனால் நமது
முன்ேனாரின் கர்த்தராகிய நம் ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்தினின்று எழுப்பினார்! 31 ேதவன் இேயசுைவ
உயர்த்தித் தனது வலது பக்கத்தில் உட்கார
ைவத்துக்ெகாண்டார். இேயசுைவ எங்கள்
தைலவராகவும் இரட்சகராகவும் ஆக்கினார். எல்லா
யூதர்களும் தங்கள் இருதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றும்படியாக ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். இப்ேபாது ேதவன் அவர்கள் பாவங்கைள
மன்னிக்க முடியும். 32 இக்காரியங்கள் அைனத்தும்
நடந்தைதக் கண்ேடாம். இைவ அைனத்தும்
உண்ைமெயன்று நாங்கள் கூறமுடியும். பரிசுத்த
ஆவியானவரும் இைவயைனத்தும் உண்ைமெயன்று
நிைல நாட்டுகிறார். ேதவன் அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிற
அைனவருக்கும் பரிசுத்த ஆவிைய
அளித்திருக்கிறார்” என்று கூறினர்.

33 யூதத் தைலவர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டனர். அவர்கள் மிகுந்த சினம் ெகாண்டனர்.
அப்ேபாஸ்தலைரக் ெகால்வதற்கு ஒரு வழிகாண
அவர்கள் திட்டமிட ஆரம்பித்தனர். 34

கூட்டத்திலிருந்த பரிேசயரில் ஒருவர் எழுந்தார்.
அவர் ெபயர் கமாலிேயல். அவர் ேவதபாரகராக
இருந்தார். எல்லா மக்களும் அவைர மதித்தனர். சில
நிமிடங்கள் அப்ேபாஸ்தலைர ெவளிேய அனுப்புமாறு
அவர் கூறினார். 35 பின் அவர் அங்கிருந்ேதாைர
ேநாக்கி, “இஸ்ரேவலின் மனிதர்கேள,
இம்மனிதருக்ெகதிராகச் ெசயல்படுமாறு நீங்கள்
வகுக்கும் திட்டங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்!
36 எப்ேபாது ெதயுதாஸ் ேதான்றினான் என்பைத
நிைனவு கூருகிறீர்களா? அவன் தன்ைன ஒரு
முக்கியமான மனிதன் என்று கூறினான். சுமார் 400
மனிதர்கள் அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். ஆனால்
அவன் ெகால்லப்பட்டான். அவைனப்
பின்பற்றியவர்கள் சிதறுண்டு ஓடினார்கள்.
அவர்களால் எைதயும் ெசய்யக் கூடவில்ைல. 37

அவனுக்குப்பின் கலிேலயாவிலிருந்து யூதா என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் வந்தான். மக்கள்ெதாைக பதிவு
ெசய்த காலத்தில் அவன் வந்தான். அவன் தன்ைனப்
பின் பற்றியவர்களுக்குத் தைலைமயும் தாங்கினான்.
அவனும் ெகால்லப்பட்டான். அவைனப் பின்பற்றிய
அைனவரும் சிதறிேயாடினர். 38 எனேவ இப்ேபாது
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறன். இம்மனிதரிடமிருந்து

விலகியிருங்கள். அவர்கைளத் தனித்து
விட்டுவிடுங்கள். அவர்கள் திட்டம்
மனிதர்களிடமிருந்து உருவாகியிருந்தால் அது
தகர்ந்து விழும். 39 ஆனால் அது ேதவனிடமிருந்து
வந்தெதனில், நீங்கள் அவர்கைளத் தடுக்கவியலாது.
நீங்கள் ேதவனுடேனேய சண்ைடயிடுபவர்களாக
ஆவீர்கள்” என்றார்.
கமாலிேயல் கூறியவற்றிற்கு யூதத் தைலவர்கள்
உடன்பட்டனர். 40 அவர்கள் அப்ேபாஸ்தர்கைள
மீண்டும் உள்ேள அைழத்தனர். அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலைர அடித்து இேயசுைவக் குறித்து
ேமலும் மக்களிடம் ேபசாதிருக்குமாறு கூறினர்.
பின்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் ேபாகுமாறு
விடுவித்தனர். 41 அப்ேபாஸ்தலர்கள்
கூட்டத்ைதவிட்டுச் ெசன்றனர். இேயசுவின் ெபயரில்
ெவட்கமுறும்படியாகக் கிைடக்கப்ெபற்ற
ெபருைமக்காக அப்ேபாஸ்தலர்கள் மகிழ்ந்தனர். 42

மக்களுக்குப் ேபாதிப்பைத அப்ேபாஸ்தலர்கள்
நிறுத்தவில்ைல. இேயசுேவ கிறிஸ்து என்னும்
நற்ெசய்திைய அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குத்
ெதாடர்ந்து கூறி வந்தனர். ேதவாலயத்திலும்,
மக்களின் வீடுகளிலும் ஒவ்ெவாரு நாளும் அவர்கள்
இைதச் ெசய்தனர்.

உதவியாளர்கள் நியமனம்

இேயசுைவப் பின்பற்றுேவாராகப் பற்பல
மக்கள் மாறிெகாண்டிருந்தனர். ஆனால்
அேத ேவைளயில் கிேரக்க ெமாழி ேபசுகின்ற

சீஷர்களுக்கும் மற்ற யூதச் சீஷர்களுக்கும் ஒரு
விவாதம் நடந்தது. சீஷர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெபற்ற பங்ைகப் ேபான்று அவர்களுடனிருந்த
விதைவகளுக்கு அளிக்கப்படவில்ைல என்று
அவர்கள் கூறினர். 2 பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களும் சீஷர்கள் கூட்டத்ைத ஒருமிக்க
அைழத்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவர்கைள ேநாக்கி,

“ேதவனுைடய வார்த்ைதையப் ேபாதிக்கும் எங்கள்
ேவைல தைடயுற்றுள்ளது. அது நல்லதல்ல!
மக்களுக்கு உண்பதற்கு எைதேயனும் ெகாடுப்பதில்
உதவுவைதக் காட்டிலும் ேதவனுைடய
வார்த்ைதையத் ெதாடர்ந்து ேபாதிப்பேத எங்களுக்கு
நல்லது. 3 எனேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களில் ஏழு
ேபைரத் ேதர்ந்து எடுங்கள். மக்கள்
நல்லவர்கெளனக் கருதுேவாராக அவர்கள் இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் ஆவியாலும், ஞானத்தாலும்
நிரம்பப் ெபற்றவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் இந்த ேவைலையச் ெசய்யும்படியாக
நாங்கள் அவர்கைள நியமிப்ேபாம். 4 பின்னர்
நாங்கள் எங்கள் முழு ேநரத்ைதயும் பிரார்த்தைன
ெசய்வதற்கும், ேதவனுைடய வார்த்ைதையப்
ேபாதிப்பதற்கும் பயன்படுத்துேவாம்” என்றனர்.

5 கூட்டத்தினர் எல்ேலாரும் இந்தத் திட்டத்ைத
வரேவற்றனர். எனேவ அவர்கள் ஏழு ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்கள் ஸ்ேதவான் (நம்பிக்ைக
மிகுந்தவனும் பரிசுத்த ஆவியால்
நிரப்பப்பட்டவனுமான மனிதன்), பிலிப்பு,
ப்ேராேகாரஸ், நிகேனார், தீேமான், பர்ேமனஸ்,
நிக்ேகாலஸ் (அந்திேயாகியாவிலிருந்து வந்தவனும்
யூதனாக மாற்றப் பட்டவனும் ஆவான்)

அப்ேபாஸ்தலர் 6:5
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ஆகிேயாராவர். 6 அவர்கள் அந்த ஏழு ேபைரயும்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக அைழத்து வந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்து தங்கள்
ைககைள அவர்கள் மீது ைவத்தனர்.

7 ேதவனுைடய வார்த்ைத ெமன்ேமலும் ெபரும்
எண்ணிக்ைகயிலான மக்கைள எட்டியது.
எருசேலமில் சீஷர்களின் எண்ணிக்ைக ேமலும்,
ேமலும் அதிகரித்தது. யூத ஆசாரியர்களில் ஒரு
ெபரும் கூட்டத்தினரும் கூட விசுவாசம் ைவத்துக்
கீழ்ப்படிந்தனர்.

ஸ்ேதவானுக்கு எதிராக யூதர்கள்
8 ஸ்ேதவான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றான்.
ேதவனிடமிருந்து ஸ்ேதவானும் அற்புதங்கள் ெசய்யும்
வல்லைமையயும் ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்குச்
சான்றுகைளக் காட்டும் வல்லைமையயும்
ெபற்றிருந்தான். 9 ஆனால் சில யூதர்கள் வந்து
ஸ்ேதவானிடம் விவாதித்தனர். அவர்கள் ஒரு யூத
ெஜப ஆலயத்திலிருந்து வந்திருந்தனர். அது
விடுதைல ெபற்ற யூதர்களுக்குரிய ெஜப ஆலயமாக
இருந்தது. (இந்த ெஜப ஆலயம் சிேரேன,
அெலக்ஸாண்டிரியா ஆகிய இடங்களிலுள்ள
யூதர்களுக்கு உரியது) சிலிசியா, ஆசியா ஆகிய
இடங்களின் யூதர்களும் அவர்கேளாடிருந்தனர்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து ஸ்ேதவானிடம்
விவாதித்தனர். 10 ஞானத்ேதாடு ேபசுவதற்கு
ஆவியானவர் ஸ்ேதவானுக்கு உதவினார்.
அவனுைடய வலிைமயான ெசாற்கள் யூதர்கள்
அவேனாடு வாதிட முடியாதபடி ெசய்தன.

11 எனேவ யூதர்கள் சில மனிதர்களுக்குக் கூலி
ெகாடுத்து “ேமாேசக்கு எதிராகவும்,
ேதவனுக்ெகதிராகவும் ஸ்ேதவான் தீயவற்ைறக்
கூறுவைத நாங்கள் ேகட்ேடாம்” என்று ெசால்லச்
ெசய்தார்கள். 12 இவ்வாறு ெசய்ததால் யூதர்கள்
மக்கைளயும். முதிய யூதத் தைலவர்கைளயும்,
ேவதபாரகைரயும் கலக்கமுறச் ெசய்தனர். அவர்கள்
மிகுந்த ேகாபமைடந்து ஸ்ேதவானிடம் வந்து
அவைனப் பிடித்தனர். யூத அதிகாரிகள் கூடியிருந்த
இடத்திற்கு அவைன அைழத்துச் ெசன்றனர்.

13 யூதர்கள் சிலைர அக்கூட்டத்திற்கு அைழத்து
வந்தனர். ஸ்ேதவாைனக் குறித்துப் ெபாய்
ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு யூதர்கள்
கூறியிருந்தனர். அந்த மனிதர்கள், “இவன்
எப்ேபாதும் பரிசுத்தமான இடத்ைதக் குறித்துக்
ெகட்டைதேய ெசால்கிறான். ேமாேசயின்
சட்டத்திற்கு எதிராகேவ எப்ேபாதும் ெசால்கிறான்.
14 நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு இந்த இடத்ைத
அழிப்பார் என்று அவன் கூறியைத நாங்கள்
ேகட்ேடாம். நாம் கைடப்பிடிக்குமாறு ேமாேச
ெசான்னவற்ைற இேயசு மாற்றுவார் என்றும் அவன்
கூறினான்” என்றனர். 15 கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த
மக்கள் எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைனக் கூர்ந்து
ேநாக்கினர். அவனது முகம் ேதவதூதனின்
முகத்ைதப்ேபான்று ேதான்றியது. அவர்கள் அைதக்
கண்டனர்.

ஸ்ேதவானின் ேபச்சு

தைலைம ஆசாரியன் ஸ்ேதவாைன ேநாக்கி,
“இந்தக் காரியங்கள் எல்லாம்

உண்ைமதானா?” என்று ேகட்டான். 2 ஸ்ேதவான்
பதிலாக, “எனது யூத தந்ைதயேர, சேகாதரேர, நான்
கூறுவைதக் ேகளுங்கள். மகிைமெபாருந்திய நமது
ேதவன் நமது தந்ைதயாகிய ஆபிரகாமுக்குக் காட்சி
ெகாடுத்தார். ஆபிரகாம் ெமெசாெபாதாமியாவில்
இருந்தார். அவர் ஆரானில் வாழ்வதற்கு முன்பு
நடந்த நிகழ்ச்சி இது. 3 ேதவன் ஆபிரகாைம
ேநாக்கி, ‘உன் நாட்ைடயும் உன் உறவினர்கைளயும்
விட்டுவிட்டு, நான் காண்பிக்கும் நாட்டிற்குப் ேபா’
என்றார்.

4 “எனேவ ஆபிரகாம் கல்ேதயா நாட்ைட விட்டுச்
ெசன்றார். ஆரானில் வசிப்பதற்காகச் ெசன்றார்.
ஆபிரகாமின் தந்ைத இறந்த பிறகு, நீங்கள்
இப்ேபாது வசிக்கிற இந்த இடத்திற்கு ேதவன்
அவைர அனுப்பினார். 5 ஆனால் ேதவன்
ஆபிரகாமுக்கு இந்த நாட்டில் எைதயும்
ெகாடுக்கவில்ைல. ஒரு அடி நிலம் கூடக்
ெகாடுக்கவில்ைல. ஆனால் ஆபிரகாமுக்கும் அவர்
குழந்ைதகளுக்கும் எதிர்காலத்தில் இந்நாட்ைடக்
ெகாடுப்பதாக ேதவன் வாக்களித்தார்.
(ஆபிரகாமுக்குக் குழந்ைத இல்லாதிருந்தேபாது
இது நடந்தது)

6 “ேதவன் அவருக்குக் கூறியது இதுவாகும். ‘உன்
சந்ததியர் மற்ெறாரு நாட்டில் வாழ்வர். அவர்கள்
அந்நியர்களாயிருப்பர். அந்நாட்டின் மக்கள்
அவர்கைள அடிைமப்படுத்துவர். 400 வருடங்களுக்கு
அவர்கைள ேமாசமாக நடத்துவர். 7 ஆனால்
அவர்கைள அடிைமயாக்கிய நாட்டினைர நான்
தண்டிப்ேபன்.’ ேதவன் ேமலும், ‘இந்தக் காரியங்கள்
நடந்தபின் உன் மக்கள் அந்நாட்டிலிருந்து
ெவளிேயறுவர். பின் உன் மக்கள் இங்கு இந்த
இடத்தில் என்ைன வழிபடுவர்’ என்றார்.

8 “ேதவன் ஆபிரகாேமாடு ஓர் உடன்படிக்ைக
பண்ணினார். இந்த உடன்படிக்ைகயின்
அைடயாளேம விருத்த ேசதனமாகும். எனேவ
ஆபிரகாமுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்ததும், அவன்
பிறந்து எட்டு நாட்களான பின் ஆபிரகாம் தன்
குமாரனுக்கு விருத்தேசதனம் ெசய்வித்தார். அவரது
குமாரனின் ெபயர் ஈசாக்கு. ஈசாக்கும் தனது
குமாரன் யாக்ேகாபுக்கு விருத்தேசதனம்
ெசய்வித்தார். யாக்ேகாபும் தனது மக்களுக்கு
அைதச் ெசய்தார். அந்த குமாரன்கேள பின்னர்
பன்னிரண்டு தந்ைதயராக மாறினர்.

9 “இந்தத் தந்ைதயர் ேயாேசப்ைபக் (அவர்களது
இைளய சேகாதரன்) கண்டு ெபாறாைம
ெகாண்டனர். எகிப்தில் ஒரு அடிைமயாக
ேயாேசப்ைப அவர்கள் விற்றனர். ஆனால் ேதவன்
ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார். 10 ேயாேசப்புக்கு அங்கு
பல ெதால்ைலகள் ேநர்ந்தாலும், ேதவன்
அத்ெதால்ைலகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவைரக்
காப்பாற்றினார். பார்ேவான் எகிப்தின் ராஜாவாக
இருந்தான். அவன் ேயாேசப்புக்கு ேதவன் ெகாடுத்த
ஞானத்ைதக் கண்டு அவைர விரும்பவும் ேநசிக்கவும்
ெசய்தான். எகிப்தின் ஆளுநர் ேவைலையப்
பார்ேவான் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்தான்.
பார்ேவானின் வீட்டிலுள்ள எல்லா மக்கைளயும்
ஆளுவதற்கும் ேயாேசப்ைப பார்ேவான்
அனுமதித்தான். 11 ஆனால் எகிப்திலும்,
கானானிலுமிருந்த எல்லா நிலங்களும் வறண்டு
ேபாயின. அங்கு உணவு தானியங்கள் வளர
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முடியாதபடிக்கு நாடு வறட்சியுற்றது. இது
மக்களுக்குப் ெபரும் துன்பத்ைத விைளவித்தது.
நமது தந்ைதயருக்கு உண்பதற்கு எதுவும்
அகப்படவில்ைல.

12 “ஆனால் எகிப்தில் உணவு ேசமித்து
ைவக்கப்பட்டிருப்பைத யாக்ேகாபு ேகள்விப்பட்டார்.
எனேவ அவர் நமது தந்ைதயைர அங்கு அனுப்பினார்.
(இது எகிப்துக்கு அவர்களின்
முதற்பயணமாயிருந்தது.) 13 பின்னர், அவர்கள்
இரண்டாம் முைறயாகவும் அங்கு ெசன்றார்கள்.
இந்தத் தடைவ ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடம்
தான் யாெரன்பைதக் கூறினான். பார்ேவானுக்கும்
ேயாேசப்பின் குடும்பத்ைதக் குறித்துத் ெதரிய
வந்தது. 14 பின் ேயாேசப்பு தன் தந்ைதயாகிய
யாக்ேகாைப எகிப்துக்கு அைழத்து வருவதற்ெகன்று
சில மனிதர்கைள அனுப்பினார். தன் எல்லா
உறவினர்கைளயும் கூட (அங்கு ெமாத்தம் 75 ேபர்)
அைழத்தார். 15 எனேவ யாக்ேகாபு எகிப்திற்குப்
ேபானார். யாக்ேகாபும் நமது தந்ைதயரும்
அவர்களின் மரணம் மட்டும் அங்கு வாழ்ந்தனர். 16

பின்னர் அவர்கள் சரீரங்கள் சீேகமுக்கு
அனுப்பப்பட்டன. அவர்கள் அங்கு ஒரு கல்லைறயில்
ைவக்கப்பட்டனர். (ெவள்ளிையக் ெகாடுத்து
ஏேமாரின் குமாரர்களிடமிருந்து சீேகமில் ஆபிரகாம்
வாங்கிய கல்லைற அது.)

17 “எகிப்தில் யூத மக்களின் ெதாைக ெபருகியது.
நமது மக்கள் அங்கு ெமன்ேமலும் ெபருகினர்.
(ேதவன் ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதிையச்
ெசயல்படுத்த ேவண்டிய காலம்
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது) 18 பின் இன்ெனாரு
மன்னன் எகிப்ைத ஆளத் ெதாடங்கினான். அவனுக்கு
ேயாேசப்ைபப்பற்றி எதுவும் ெதரியாது. 19 இந்த
மன்னன் நமது மக்கைள ஏமாற்றினான். நம்
முன்ேனாருக்கு அவன் தீைம ெசய்தான். அம்மன்னன்
அவர்களது குழந்ைதகைள இறக்கும்படியாக
ெவளிேய ேபாடும்படிச் ெசய்தான்.

20 “இக்காலத்தில் தான் ேமாேச பிறந்தார். அவர்
அழகான குழந்ைதயாகவும் ேதவனுக்கு
இனிைமயானவராகவும் இருந்தார். தன் தந்ைதயின்
வீட்டில் மூன்று மாத காலத்துக்கு ேமாேசைய
ைவத்துப் பராமரித்தார்கள். 21 ேமாேசைய
ெவளியில் விட்டெபாழுது பார்ேவானின் குமாரத்தி
அவைன எடுத்துத் தன் ெசாந்தக் குழந்ைதையப்
ேபான்ேற வளர்த்தாள். 22 தங்களிடமிருந்த எல்லா
ஞானத்ைதயும் எகிப்தியர்கள் ேமாேசக்குக்
கற்பித்தனர். அவர் கூறியவற்றிலும் ெசய்தவற்றிலும்
வல்லைமமிக்கவராக இருந்தார்.

23 “ேமாேச நாற்பது வயதாக இருந்தேபாது தன்
சேகாதரர்களான யூத மக்கைளச் சந்திப்பது நல்லது
என்று நிைனத்தார். 24 எகிப்தியன் ஒருவன் யூதன்
ஒருவனுக்கு எதிராகத் தவறு ெசய்வைத அவர்
கண்டார். எனேவ அவர் யூதனுக்கு சார்பாகச்
ெசன்றார். யூதைனப் புண்படுத்தியதற்காக ேமாேச
எகிப்தியைனத் தண்டித்தார். ேமாேச அவைனப்
பலமாகத் தாக்கியதால் அவன் இறந்தான். 25

ேதவன் அவர்கைள மீட்பதற்காக அவைரப்
பயன்படுத்துவைத யூத சேகாதர்கள்
புரிந்துெகாள்வார்கள் என்று ேமாேச எண்ணினார்.
ஆனால் அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.

26 “மறுநாள் இரண்டு யூதர்கள் சண்ைடயிடுவைத
ேமாேச பார்த்தார். அவர்களுக்குள் அைமதிைய
நிைல நாட்ட அவர் முயன்றார். அவர், ‘மனிதேர,
நீங்கள் இருவரும் சேகாதரர்கள். நீங்கள் ஏன்
ஒருவைரெயாருவர் ேமாசமாக நடத்துகிறீர்கள்?’
என்றார். 27 ஒருவனுக்கு எதிராகத் தவறிைழத்த
மற்ெறாருவன் ேமாேசையத் தள்ளிவிட்டான். அவன்
ேமாேசைய ேநாக்கி, ‘நீ எங்கள் அதிகாரியாகவும்
நீதிபதியாகவும் இருக்கும்படி யாராவது
கூறினார்களா? இல்ைல. 28 ேநற்று எகிப்தியைனக்
ெகான்றது ேபால் என்ைனக் ெகால்லுவாேயா?’
என்றான். 29 அவன் இவ்வாறு கூறுவைதக் ேகட்ட
ேமாேச எகிப்ைத விட்டுச் ெசன்றார். மீதியானில்
வாழும்படியாகச் ெசன்றார். அவர் அங்கு அந்நியனாக
இருந்தார். மீதியானில் இருந்தேபாது, ேமாேசக்கு
இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தனர்.

30 “ேமாேச நாற்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சீனாய்
மைலயின் அருேகயுள்ள வனாந்தரத்தில் இருந்தார்.
எரிகின்ற புதரின் ஜூவாைலயிலிருந்து ஒரு
ேதவதூதன் அவருக்குத் ேதான்றினான். 31 அைதக்
கண்டு ேமாேச வியந்தார். நன்கு பார்க்கும்படியாக
அவர் அருேக ெசன்றார். ேமாேச ஒரு சத்தத்ைதக்
ேகட்டார். அது ேதவனுைடய குரலாக இருந்தது. 32

ேதவன் கூறினார், ‘ஆபிரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கின்
ேதவனும் யாக்ேகாபின் ேதவனுமாகிய உங்கள்
முன்ேனாரின் ேதவன் நாேன’ என்றார். ேமாேச
பயத்தால் நடுங்க ஆரம்பித்தார். அவர் புதைரப்
பார்க்கவும் அஞ்சினார்.

33 “கர்த்தர் அவரிடம், ‘உன் மிதியடிகைளக்
கழற்று. நீ நின்றுெகாண்டிருக்கும் இந்த இடம்
பரிசுத்த பூமி. 34 எகிப்தில் எனது மக்கள் மிகவும்
துன்புறுவைதக் கண்டிருக்கிேறன். என் மக்கள்
அழுவைதக் ேகட்டிருக்கிேறன். அவர்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்காக இறங்கி வந்துள்ேளன். ேமாேச!
இப்ெபாழுது வா, நான் எகிப்திற்கு உன்ைனத்
திரும்பவும் அனுப்புகிேறன்’ என்றார்.

35 “யூதர்கள் அவர்களுக்கு ேவண்டாெமனக் கூறிய
அேத ேமாேச அவர்தான். அவர்கள் அவரிடம், ‘நீ
எங்களுக்கு அதிபதியாகவும், நீதிபதியாகவும்
இருக்கமுடியுெமன்று யாராவது கூறினார்களா?
இல்ைல!’ என்றனர். ேதவன் அதிபதியாகவும்
மீட்பராகவும் ேமாேசயாகிய அேத மனிதைன
அனுப்பினார். ேதவன் ஒரு ேதவதூதனின்
உதவிேயாடு ேமாேசைய அனுப்பினார். எரியும் புதரில்
ேமாேச கண்ட ேதவ தூதன் இவேன. 36 அதனால்
ேமாேச மக்கைள ெவளிேய நடத்திச் ெசன்றார்.
அவர் வல்லைம வாய்ந்த ெசயல்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார். எகிப்திலும்,
ெசங்கடலிலும், வானந்தரத்திலும் 40 ஆண்டுகள்
இவற்ைற ேமாேச ெசய்தார்.

37 “‘ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசிையக்
ெகாடுப்பார். உங்கள் மக்களிடமிருந்ேத அந்தத்
தீர்க்கதரிசி வருவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ
இருப்பார்’ என்று கூறிய அேத ேமாேசதான் அவர். 38

வனாந்தரத்தில் யூதர்களின் கூட்டத்ேதாடு
இருந்தவர் இவேரதான். சீனாய் மைலயில்
தன்ேனாடு ேபசிய ேதவதூதனுடன் இருந்தார். நமது
முன்ேனாேராடும் அவர் இருந்தார். ேமாேச
ேதவனிடமிருந்து ஜீவன் தரும் கட்டைளகைளப்
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ெபற்றார். ேமாேச நமக்கு அந்தக் கட்டைளகைளக்
ெகாடுத்தார்.

39 “ஆனால் நமது தந்ைதயர் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள் அவைரத் தள்ளி
ஒதுக்கினர். மீண்டும் எகிப்துக்குப்
ேபாகேவண்டுெமன அவர்கள் விரும்பினர். 40 நம்
தந்ைதயர் ஆேராைன ேநாக்கி, ‘ேமாேச நம்ைம
எகிப்து நாட்டிற்கு ெவளிேய வழி நடத்தினார்.
ஆனால் அவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது என்பைத
நாங்கள் அறிேயாம். எனேவ எங்களுக்கு முன்ேன
ேபாகவும் எங்களுக்கு வழிகாட்டவும் சில
ெதய்வங்கைள உண்டாக்கும்’ என்றனர். 41 எனேவ
மக்கள் கன்றுக் குட்டிையப் ேபான்ற ஒரு சிைல
உண்டாக்கினர். பின் அவர்கள் அதற்குப்
பைடப்பதற்காகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்தனர். தங்கள் ைககளால் உண்டாக்கிய
அதைனக் கண்டு மக்கள் மகிழ்ந்தனர்! 42 ஆனால்
ேதவன் அவர்களுக்கு எதிராகத் திரும்பினார்.
வானத்திலுள்ள ெபாய்யான ெதய்வங்களின்
கூட்டத்ைத வழிபடுவதிலிருந்து அவர்கைளத்
தடுப்பைத ேதவன் நிறுத்திக்ெகாண்டார்.
தீர்க்கதரிசிகளின் நூலிலும் இைவதான்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ேதவன் ெசால்கிறார்,
“‘யூத மக்களாகிய நீங்கள் எனக்கு
இரத்தபைடப்புக்கைளேயா பலிகைளேயா 40
ஆண்டுகளாக வனாந்தரத்தில் ெகாண்டு வரவில்ைல.

43 உங்கேளாடு ேமாேளகிற்காக ஒரு
கூடாரத்ைதயும் ெரம்பான் என்னும் நட்சத்திர
உருவத்ைதயும் சுமந்து ெசன்றீர்கள்.
இந்த விக்கிரகங்கைள நீங்கள் வழிபடுவதற்காக

உருவாக்கினீர்கள்.
எனேவ நான் உங்கைள பாபிேலானுக்கு அப்பால்
அனுப்புேவன்.’

44 “வனாந்தரத்தில் பரிசுத்தக் கூடாரம் நமது
முன்ேனாரிடம் இருந்தது. இந்தக் கூடாரத்ைத
எப்படி உண்டாக்குவது என்று ேதவன் ேமாேசயிடம்
கூறினார். ேதவன் காட்டிய திட்டத்தின்படிேய
ேமாேச அைத உண்டாக்கினார். 45 பின்னால் பிற
ேதசங்களின் நிலங்கைளக் ைகப்பற்றும்படியாக
ேயாசுவா நமது தந்ைதயைர வழி நடத்தினார். நமது
மக்கள் அங்குச் ெசன்றேபாது அங்கிருந்த மக்கைள
ேதவன் ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். நமது மக்கள்
இப்புதிய நிலத்திற்குச் ெசன்றெபாழுது, இேத
கூடாரத்ைதத் தம்முடன் எடுத்துச் ெசன்றனர்.
தாவீதின் காலம்வைரக்கும் நம் மக்கள் அைத
ைவத்திருந்தனர். 46 ேதவன் தாவீைதக் குறித்து
மகிழ்ந்தார். தாவீது ேதவனிடம் யாக்ேகாபின்
ேதவனாகிய அவருக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்ட அனுமதி
ேவண்டினான். 47 ஆனால் சாலேமான் தான் அந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டினான்.

48 “ஆனால் உன்னதமானவர் மனிதர் தங்கள்
ைககளால் கட்டும் வீடுகளில் வசிப்பதில்ைல.
தீர்க்கதரிசி இதைனேய எழுதினார்.

49 “கர்த்தர் கூறுகிறார்,
‘வானம் எனது சிம்மாசனம்.
பூமி எனது பாதங்கள் ைவக்கும் இடம்.
எனக்காக எவ்விதமான வீட்ைடக்
கட்டப்ேபாகிறீர்கள்?
ஓய்ெவடுக்க எனக்கு ஓர் இடம் ேதைவயில்ைல.

50 நான் இைவ எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கிேனன் என்பைத நிைனவுகூருங்கள்!’”
என்றான்.

51 பின் ஸ்ேதவான், “பிடிவாதமான யூதத்
தைலவர்கேள! நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கைள
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கவில்ைல! நீங்கள் அவர்
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவிசாய்க்கமாட்டீர்கள்!
பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் கூற முயல்வைத
எப்ேபாதும் எதிர்த்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் தந்ைதயர் இைதச் ெசய்தார்கள். நீங்களும்
அவர்கைளப் ேபாலேவ இருக்கிறீர்கள்! 52 உங்கள்
தந்ைதயர் தங்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒவ்ெவாரு
தீர்க்கதரிசிையயும் புண்படுத்தினார்கள். அந்தத்
தீர்க்கதரிசிகள் ெவகு காலத்திற்கு முன்ேப நீதியுள்ள
ஒருவர் வருவார் எனக் கூறினார்கள். ஆனால்
உங்கள் தந்ைதயர் அத்தீர்க்கதரிசிகைளக்
ெகான்றார்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள் நீதியுள்ள
அவருக்கு எதிராகத் திரும்பியுள்ளீர்கள். 53

ேமாேசயின் சட்டத்ைதப் ெபற்றவர்கள் நீங்கள். தமது
ேதவதூதர்களின் மூலமாகக் ேதவன் இந்தச்
சட்டத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஆனால்
நீங்கேளா இந்தச் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதில்ைல”
என்றான்.

ஸ்ேதவான் ெகால்லப்படுதல்
54 இவற்ைற ஸ்ேதவான் கூறுவைத யூதத்
தைலவர்கள் ேகட்டனர். அவர்கள் மிகுந்த சினம்
அைடந்தனர். யூதத் தைலவர்கள் பித்துப்
பிடித்தவர்கைளப்ேபால், ஸ்ேதவாைன ேநாக்கிப்
பற்கைளக் கடித்தனர். 55 ஆனால் ஸ்ேதவாேனா
பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பியவனாக இருந்தான்.
ஸ்ேதவான் வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்தான்.
அவன் ேதவனுைடய மகிைமையக் கண்டான்.
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில் இேயசு நிற்பைதக்
கண்டான். 56 ஸ்ேதவான், “பாருங்கள்! பரேலாகம்
திறந்திருப்பைத நான் பார்க்கிேறன். ேதவனுைடய
வலபக்கத்தில் மனித குமாரன் நிற்பைத நான்
காண்கிேறன்!” என்றான்.

57 பின் யூத அதிகாரிகள் எல்ேலாரும் உரத்த
குரலில் சத்தமிட்டார்கள். அவர்கள் ைககளால் தமது
காதுகைளப் ெபாத்திக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைன ேநாக்கி ஓடினர். 58

அவர்கள் அவைன நகரத்திற்கு ெவளியில் ெகாண்டு
ெசன்று அவன் சாகும்வைர அவன் மீது கற்கைள
எறிந்தார்கள். ஸ்ேதவானுக்கு எதிராகப் ெபாய்
கூறியவர்கள் தங்களது ேமலாைடகைள சவுல்
என்னும் இைளஞனிடம் ெகாடுத்தார்கள். 59 பின்
அவர்கள் ஸ்ேதவானின் ேமல் கற்கைள வீசினார்கள்.
ஆனால் ஸ்ேதவான் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். அவன், “கர்த்தராகிய
இேயசுேவ, எனது ஆவிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்!”
என்றான். 60 அவன் முழங்காலில் நின்று, “கர்த்தேர!
இந்தப் பாவத்திற்காக அவர்கைளக் குற்றம்
சாட்டாதிரும்!” என்று பிரார்த்தித்தான். இைதக்
கூறிய பிறகு ஸ்ேதவான் இறந்து ேபானான்.

ஸ்ேதவானின் ெகாைல ஒரு நல்ல
நிகழ்ச்சிேய என்று சவுல் அச்சமயம்
ஒப்புக்ெகாண்டான். சில நல்ல மனிதர்கள்

ஸ்ேதவாைனப் புைதத்தனர்.
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விசுவாசிகளுக்கு உபத்திரவம்

அவர்கள் அவனுக்காகச் சத்தமிட்டு அழுதனர்.
எருசேலமிலுள்ள விசுவாசிகளின் கூட்டத்திற்கு
அன்றிலிருந்து யூதர்கள் தீங்கிைழக்க ஆரம்பித்தனர்.
அவர்கைள அதிகமாகத் துன்புறுமாறு யூதர்கள்
ெசய்தனர். அக்கூட்டத்ைத அழிப்பதற்கு சவுலும்
முயன்றுெகாண்டிருந்தான். சவுல் அவர்களின்
வீடுகளுக்குள் நுைழந்தான். அவர்களில்
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெவளிேய இழுத்து
வந்து சிைறக்குள் தள்ளினான். எல்லா
விசுவாசிகளும் எருசேலைமவிட்டு அகன்றனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மட்டுேம அங்குத் தங்கினர்.
யூேதயா, மற்றும் சமாரியா ஆகிய நாடுகளின் பல
பகுதிகளுக்கும் விசுவாசிகள் ெசன்றனர். 4

விசுவாசிகள் எல்லா இடங்களிலும் பரவியிருந்தனர்.
விசுவாசிகள் ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம்
மக்களுக்கு நற்ெசய்திையக் கூறினர்.

சமாரியாவில் பிலிப்பு
5 பிலிப்பு சமாரியாவிலுள்ள ஒரு நகரத்திற்குச்
ெசன்றான். அவன் கிறிஸ்துைவப் பற்றிப்
ேபாதித்தான். 6 அங்குள்ள மக்கள் பிலிப்பு
கூறியைதக் ேகட்டனர். அவன் ெசய்துெகாண்டிருந்த
அதிசயங்கைளக் கண்டனர். பிலிப்பு கூறிய
ெசய்திகைளக் கவனமாகக் ேகட்டனர். 7

அம்மக்களில் பலரினுள்ளும் அசுத்த ஆவிகள்
இருந்தன. அசுத்த ஆவிகள் அவர்கைள விட்டுப்
ேபாகும்படியாக பிலிப்பு கட்டைளயிட்டான். அைவ
ெவளிேய வந்தேபாது, ஆவிகள் மிகுந்த சத்தமிட்டன.
பாரிச வியாதிக்காரர்கள் பலரும், ஊனமுற்றவர்கள்
பலரும் அங்கிருந்தனர். பிலிப்பு அவர்கைளயும்
குணப்படுத்தினான். 8 இதனால் அந்நகர மக்கள்
மிகுந்த சந்ேதாஷம் அைடந்தனர்.

9 ஆனால் அந்நகரில் சீேமான் என்னும் ெபயருள்ள
மனிதன் இருந்தான். பிலிப்பு அங்கு வருமுன்னர்,
சீேமான் மந்திர தந்திரங்கைளச் ெசய்தான். சமாரியா
மக்கைளத் தனது தந்திரங்களால் வியப்புறச்
ெசய்தான். 10 முக்கியமான, மற்றும் முக்கியமற்ற
மக்கள் அைனவரும் சீேமான் கூறியவற்ைற நம்பினர்.
மக்கள், “‘மகத்தான வல்லைம’ எனப்படும்
ேதவனுைடய வல்லைம இம்மனிதனுக்கு உள்ளது!”
என்றனர். 11 சீேமான் தனது மந்திர தந்திரங்களால்
மக்கைள நீண்ட நாட்களாக வியக்க ைவத்தான்.
மக்கள் அவைனப் பின்பற்றுேவாராயினர். 12 ஆனால்
பிலிப்பு ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய
நற்ெசய்திையயும், இேயசு கிறஸ்துவின்
வல்லைமையயும் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறினான்.
ஆண்களும் ெபண்களும் பிலிப்புைவ நம்பினர்.
அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். 13 சீேமானும்
கூட நம்பிக்ைக ைவத்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றான்.
சீேமான் பிலிப்புேவாடு இருந்து வந்தான். பிலிப்பு
ெசய்த அற்புதங்கைளயும், வல்லைமமிக்க
காரியங்கைளயும் கண்ட சீேமான் வியப்பைடந்தான்.

14 அப்ேபாஸ்தலர்கள் இன்னும் எருசேலமில்
இருந்தனர். ேதவனுைடய வார்த்ைதைய
சமாரியாவின் மக்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்பைத
அவர்கள் ேகள்விப்பட்டார்கள். 15 ஆகேவ
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடம்

அனுப்பினார்கள். ேபதுருவும் ேயாவானும் வந்தேபாது
சமாரிய விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற
ேவண்டுெமன்று அவர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்தனர்.
16 இந்த மக்கள் கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயரில்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றிருந்தார்கள். ஆனால் பரிசுத்த
ஆவியானவர் அவர்களில் ஒருவர்மீதும் இறங்கி
வரவில்ைல. இந்த ேநாக்கத்திற்காகப் ேபதுருவும்
ேயாவானும் பிரார்த்தைன ெசய்தனர். 17 இரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களும் அவர்கள் ைககைள மக்கள்
மீது ைவத்தார்கள். அப்ேபாது அம்மக்கள் பரிசுத்த
ஆவிையப் ெபற்றனர்.

18 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தமது ைககைள மக்கள் மீது
ைவத்தேபாது ஆவியானவர் அவர்களுக்கு அளிக்கப்
ெபற்றைத சீேமான் பார்த்தான். எனேவ சீேமான்
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து
19 “நான் ஒருவன் மீது எனது ைகைய ைவத்ததும்,
அவன் பரிசுத்த ஆவிையப் ெபறும்படிக்கு இந்த
வல்லைமைய எனக்குத் தாருங்கள்” என்றான்.

20 ேபதுரு சீேமாைன ேநாக்கி, “நீயும் உனது
பணமும் அழிைவக் காணட்டும்! ேதவனுைடய
வரத்ைதப் பணத்தால் வாங்க முடியும் என்று நீ
எண்ணினாய். 21 இந்த ேவைலயில் நீ பங்ைகப்
ெபறமுடியாது. ேதவனுக்கு முன்பாக உனது இருதயம்
ேநர்ைமயாக இல்ைல. 22 உனது மனைத மாற்று! நீ
ெசய்த இந்தத் தீய காரியத்திலிருந்து விலகி விடு.
கர்த்தைர ேநாக்கி பிரார்த்தைன ெசய். நீ இவ்வாறு
நிைனத்தைத அவர் மன்னிக்கக் கூடும். 23 நீ
ெவறுப்பினாலும், ெபாறாைமயினாலும் நிரம்பி,
பாவத்தால் ஆளப்பட்டிருப்பைத நான் பார்க்கிேறன்”
என்றான்.

24 சீேமான் பதிலாக, “கர்த்தரிடம் நீங்கள்
இருவரும் எனக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
நீங்கள் ெசான்னைவ எனக்கு ேநராதபடிக்கு
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்!” என்றான்.

25 தாங்கள் கண்ட, இேயசு ெசய்த காரியங்கைள,
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குக் கூறினர். கர்த்தரின்
ெசய்திைய அப்ேபாஸ்தலர் மக்களுக்குக் கூறினர்.
பின்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குத் திரும்பிச்
ெசன்றனர். வழியில் அவர்கள் சமாரியர்களின்
ஊர்கள் பலவற்றிற்குச் ெசன்று, மக்களுக்கு
நற்ெசய்திையப் ேபாதித்தனர்.

எத்திேயாப்பிய அதிகாரியும் பிலிப்புவும்
26 ேதவதூதன் ஒருவன் பிலிப்புவிடம் ேபசினான்.

“புறப்பட்டு ெதற்கு ேநாக்கிச் ெசல்.
எருசேலமிலிருந்து காசாவிற்குப் ேபாகும்
பாைதக்குச் ெசல். அந்தப் பாைத பாைலவனம்
வழியாகச் ெசல்கிறது” என்றான்.

27 எனேவ பிலிப்பு தயாராகிப் புறப்பட்டுச்
ெசன்றான். பாைதயில் எத்திேயாப்பியாவிலிருந்து
வந்த மனிதன் ஒருவைனக் கண்டான். அம்மனிதன்
ஆண்ைமயிழந்தவன். எத்திேயாப்பியாவின்
இராணியாகிய கந்தாேக என்பவளின் அலுவலரில்
அவன் ஒரு முக்கிய அதிகாரியாக இருந்தான். அவன்
அவளது கருவூலத்திற்குப் ெபாறுப்பாயிருந்தான்.
அம்மனிதன் எருசேலமில் வழிபாடு ெசய்யச்
ெசன்றிருந்தான். 28 இப்ேபாது அவன் வீட்டிற்குப்
பயணமாகிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் தனது
இரதத்தில் அமர்ந்து தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயாவின்
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புத்தகத்தில் சில பகுதிகைள
வாசித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

29 ஆவியானவர் பிலிப்புைவ ேநாக்கி, “இரதத்தின்
அருேக ேபாய் காத்திரு” என்றார். 30 எனேவ பிலிப்பு
இரதத்ைத ேநாக்கி ஓடினான். அம்மனிதன்
தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயாவின் நூலிலிருந்து
வாசிப்பைதக் ேகட்டான். பிலிப்பு அவைன ேநாக்கி,
“நீ படித்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாள்ள
முடிகிறதா?” என்று ேகட்டான்.

31 அம்மனிதன், “நான் எப்படிப் புரிந்துெகாள்ள
முடியும்? அைத விளக்கிச் ெசால்லக் கூடிய ஒருவர்
ேதைவ!” என்றான். அவன் பிலிப்புைவ இரதத்தினுள்
ஏறி, அவேனாடு உட்காருமாறு ேவண்டினான். 32

ேவதவாக்கியத்தில் அவன் படித்துக்ெகாண்டிருந்த
பகுதி இேதா,
“அவர் ெகால்லப்படுவதற்காக அைழத்துச்
ெசல்லப்படும் ஆட்ைடப் ேபான்றிருந்தார்.
அவர், தனது முடிெவட்டப்படுகிறேபாது

சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டிையப்
ேபான்றிருந்தார்.

33 அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். அவர்
உரிைமகள் பறிக்கப்பட்டன.
உலகில் அவர் வாழ்க்ைக முடிந்தது.
அவர் குடும்பம்பற்றிச் ெசால்வதற்கு எதுவுமில்ைல.”

34 அதிகாரி பிலிப்புவிடம், “யாைரக் குறித்து
தீர்க்கதரிசி ெசால்கின்றார் என்பைத தயவு ெசய்து
எனக்குக் கூறுங்கள். தன்ைனக் குறித்தா அல்லது
ேவறு யாைரக் குறித்து அவர் ேபாசுகிறார்?” என்று
ேகட்டான். 35 பிலிப்பு ேபச ஆரம்பித்தான். அவன்
ேவதவாக்கியத்தின் இந்தப் பகுதியிலிருந்து ேபச
ஆரம்பித்து, அம்மனிதனுக்கு இேயசுைவப் பற்றிய
நற்ெசய்திையச் ெசால்லத் ெதாடங்கினான்.

36 அவர்கள் ேமலும் பயணம் ெசய்ைகயில்
தண்ணீர் இருந்த ஓர் இடத்திற்கு அருேக வந்தனர்.
அதிகாரி, “பார்! இங்கு தண்ணீர் உள்ளது. நான்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்குத் தைட ஏது?” என்றான்.
37 38 அதிகாரி இரதத்ைத நிறுத்தக்
கட்டைளயிட்டான். பிலிப்புவும் அதிகாரியும்
நீருக்குள் இறங்கினர். பிலிப்பு அவருக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். 39 அவர்கள்
நீரிலிருந்து ெவளிவந்தேபாது கர்த்தரின்
ஆவியானவர் பிலிப்புைவ எடுத்துச் ெசன்றுவிட்டார்.
அதிகாரி அவைன மீண்டும் பார்க்கவில்ைல. அதிகாரி
தனது வீட்ைட ேநாக்கிப் பயணமானான். அவன்
மகிழ்வுடன் இருந்தான். 40 ஆேசாத்து என்னும்
பட்டணத்தில் பிலிப்பு பின்னர் காட்சி தந்தான். அவன்
ெசசரியா என்னும் நகரத்திற்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் நற்ெசய்திைய
ஆேசாத்திலிருந்து ெசசரியா ெசல்லுகிற எல்லா
ஊர்களிலும் ேபாதித்தான்.

சவுல் மனம் மாறுதல்

சவுல் கர்த்தரின் சீஷைரப் பயமுறுத்தவும்,
ெகால்லவும் எப்ெபாழுதும் முயன்று
ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவன் தைலைம

ஆசாரியனிடம் ெசன்றான். 2 தமஸ்கு நகரத்தில்
ெஜப ஆலயங்களிலுள்ள யூதர்களுக்குக் கடிதங்கைள
எழுதுமாறு அவைரக் ேகட்டான். தமஸ்குவில்

கிறிஸ்துவின் வழிையப் பின்பற்றுகிற சீஷர்கைளக்
கண்டுபிடிக்கும் அதிகாரத்ைத அவனுக்குக்
ெகாடுக்குமாறு தைலைம ஆசாரியைரக் ேகட்டான்.
அங்கு ஆேணா, ெபண்ேணா, விசுவாசிகள்
எவைரேயனும் கண்டால் அவன் அவர்கைளக்
ைகதுெசய்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வர
விரும்பினான்.

3 எனேவ சவுல் தமஸ்குவிற்கு புறப்பட்டுச்
ெசன்றான். அவன் நகரத்திற்கு அருேக வந்தேபாது,
அவைனச் சுற்றிலும் மிகுந்த பிரகாசமான ஒளி
வானிலிருந்து திடீெரன ெவளிச்சமிட்டது. 4 சவுல்
தைரயில் விழுந்தான். அவன் தன்ேனாடு ேபசுகிற ஒரு
சத்தத்ைதக் ேகட்டான். “சவுேல, சவுேல! நீ ஏன்
புண்படுத்தும் காரியங்கைள எனக்குச்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்றது அச்சத்தம்.

5 சவுல், “ஆண்டவேர, நீர் யார்?” என்று ேகட்டான்.
அந்தச் சத்தம் பதிலாக, “நான் இேயசு, 6 நீ
புண்படுத்த நிைனப்பது என்ைனேய. நீ எழுந்து
நகரத்துக்குள் ேபா. அங்கிருக்கும் ஒருவர் நீ ெசய்ய
ேவண்டியைத உனக்குக் கூறுவார்” என்றது.

7 சவுேலாடு பயணம் ெசய்த மனிதர் நின்றனர்.
அவர்கள் எதுவும் ெசால்லவில்ைல. அம்மனிதர்
சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். ஆனால் யாைரயும்
பார்க்கவில்ைல. 8 சவுல் தைரயிலிருந்து எழுந்தான்.
அவன் கண்கைளத் திறந்தேபாது அவனால் பார்க்க
முடிய வில்ைல. எனேவ சவுேலாடு வந்த மனிதர்கள்
அவன் ைகையப் பிடித்து, அவைனத் தமஸ்குவுக்கு
அைழத்துச் ெசன்றனர். 9 மூன்று நாட்கள் சவுலால்
பார்க்க முடியவில்ைல. அவன் எைதயும் உண்ணேவா,
எைதயும் பருகேவா இல்ைல.

10 தமஸ்குவில் இேயசுவின் சீஷன் ஒருவன்
இருந்தான். அவன் ெபயர் அனனியா. கர்த்தர் ஒரு
தரிசனத்தில் அவனிடம் வந்து ேபசினார். கர்த்தர்,
“அனனியாேவ!” என்று அைழத்தார்.
அனனியா பதிலாக, “ஆண்டவேர, இேதா
இருக்கிேறன்” என்றான்.

11 கர்த்தர் அனனியாைவ ேநாக்கி, “எழுந்து
ெநடும்வீதி எனப்படும் ெதருவுக்குப் ேபா. யூதாஸின்
வீட்ைடக் கண்டுபிடி. தர்சு நகரத்தின் சவுல் என்ற
மனிதனுக்காக விசாரி. அவன் அங்குப் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான். 12 சவுல் ஒரு காட்சி
கண்டான். அக்காட்சியில் அனனியா என்ெறாரு
மனிதன் அவனிடம் வந்து கரங்கைள அவன்மீது
ைவத்தான். அப்ேபாது சவுலால் மீண்டும் பார்க்க
முடிந்தது” என்றார்.

13 ஆனால் அனனியா பதிலாக, “ஆண்டவேர பல
மக்கள் இம்மனிதைனக் குறித்து எனக்குக்
கூறியிருக்கிறார்கள். எருசேலமிலுள்ள உமது தூய
மக்களுக்கு இந்த மனிதன் ெசய்த தீைமகைள
அவர்கள் எனக்குச் ெசான்னார்கள். 14 இப்ேபாது
அவன் இங்கு தமஸ்குவுக்கு வந்துள்ளான். உம்மில்
விசுவாசம் ைவக்கிற எல்ேலாைரயும் ைகது ெசய்யும்
அதிகாரத்ைதத் தைலைமப் ேபாதகர்கள் அவனுக்கு
அளித்துள்ளனர்” என்றான்.

15 ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவிடம், “ேபா! நான்
சவுைல ஒரு முக்கிய ேவைலக்காகத்
ேதர்ந்துள்ேளன். அவன் மன்னருக்கும், யூத
மக்களுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் என்ைனப்பற்றிச்
ெசால்லேவண்டும். 16 என் ெபயருக்காக அவன்
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படேவண்டிய துன்பங்கைள நான் சவுலுக்குக்
காட்டுேவன்” என்றார்.

17 எனேவ அனனியா புறப்பட்டு, யூதாஸின்
வீட்டிற்குச் ெசன்றான். அவன் தனது ைககைளச்
சவுலின் மீது ைவத்து, “சவுேல, எனது சேகாதரேன,
கர்த்தர் இேயசு என்ைன அனுப்பினார். நீ இங்கு
வந்துெகாண்டிருந்தெபாழுது வழியில் நீ பார்த்தவரும்
அவேர. நீ மீண்டும் பார்ைவ அைடயவும், பரிசுத்த
ஆவியால் நிரம்பவும் இேயசு என்ைன இங்கு
அனுப்பினார்” என்றான். 18 உடேன மீன் ெசதில்கள்
ேபான்றைவ சவுலின் கண்களிலிருந்து விழுந்தன.
சவுலால் மீண்டும் பார்க்க முடிந்தது. சவுல் எழுந்து
ஞானஸ்நானம் ெபற்றான். 19 அவன் ஆகாரம்
உண்டு, பலம் ெபற்றவனாக உணர்ந்தான்.

சவுல் தமஸ்குவில் ேபாதித்தல்

சில நாட்கள் தமஸ்குவில் சவுல் இேயசுவின்
சீஷர்கேளாடு இருந்தான். 20 ெஜப ஆலயங்களில்
இேயசுைவக் குறித்துப் ேபாதிக்க ஆரம்பித்தான்.
மக்களுக்கு, “இேயசு ேதவனுைடய குமாரன்!” என்று
கூறினான்.

21 சவுைலக் ேகட்ட எல்லா மக்களும்
வியப்புற்றனர். அவர்கள், “இவன் எருசேலமிலிருந்த
அேத மனிதன். இந்தப் ெபயைர நம்பிய மக்கைள
அழிக்க முற்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்! அவன்
இங்கும் அைதச் ெசய்வதற்காகேவ வந்தான்.
இேயசுவின் சீஷர்கைளக் ைகது ெசய்து
எருசேலமிலுள்ள தைலைம ஆசாரியர்களிடம்
அைழத்துச் ெசல்வதற்கு வந்தான்” என்றனர்.

22 ஆனால் சவுேலா ெமன்ேமலும் வல்லைமயில்
ெபருகினான். அவன் இேயசுேவ கிறிஸ்து என
நிரூபித்தான். தமஸ்குவில் அவன் சான்றுகள்
வலுவாக இருந்தபடியால் யூதர்கள் அவேனாடு
வாக்குவாதம் ெசய்ய இயலவில்ைல.

சவுல் தப்பிச் ெசல்லுதல்
23 பல நாட்களுக்குப் பிறகு, யூதர்கள் சவுைலக்
ெகால்லத் திட்டமிட்டனர். 24 சவுலுக்காக
நகரத்தின் கதவுகைள இரவும் பகலும் யூதர்கள்
காவல் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகால்ல விரும்பினர். ஆனால் சவுல்
அவர்களின் சதித்திட்டத்ைதக் குறித்துச்
ெசால்லப்பட்டிருந்தான். 25 ஒரு நாள் இரவில் சில
சீஷர்கள் அவன் நகரத்திலிருந்து ெவளிேயறுவதற்கு
உதவினர். சீஷர்கள் அவைன ஒரு கூைடயில்
ைவத்தனர். நகரக் ேகாட்ைடயிலிருந்த ஒரு
துவாரத்தின் வழியாக கூைடைய இறக்கி அவைன
ெவளிேய விட்டனர்.

எருசேலமில் சவுல்
26 பிறகு சவுல் எருசேலமுக்குச் ெசன்றான். சீஷர்
குழுவில் ேசர்ந்துெகாள்ள அவன் முயற்சித்தான்.
ஆனால் அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு
பயந்தனர். சவுல் உண்ைமயாகேவ இேயசுைவப்
பின்பற்றுகிறவன் என்பைத அவர்கள் நம்பவில்ைல.
27 ஆனால் பர்னபா சவுைல ஏற்றுக் ெகாண்டு
அவைன அப்ேபாஸ்தலரிடம் அைழத்து வந்தான்.
பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு, தமஸ்குவுக்குச்
ெசல்லும் பாைதயில் சவுல் கர்த்தைர தரிசித்தைதச்

ெசான்னான். கர்த்தர் சவுலிடம் ேபசிய வைகைய
பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு விளக்கினான். பின்
அவன் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இேயசுவுக்காக
பயமின்றி தமஸ்குவில் மக்களுக்கு சவுல்
ேபாதித்தைதயும் ெசான்னான்.

28 சவுலும் சீஷேராடு தங்கினான். பயமின்றி
கர்த்தைரப் பற்றி எருசேலமின் எல்லா
பகுதிகளுக்கும் ெசன்று ேபாதித்தான். 29

கிேரக்கெமாழி ேபசிய யூதரிடம் சவுல் அவ்வப்ேபாது
ேபசினான். அவர்கேளாடு விவாதங்கள் நடத்தினான்.
ஆனால் அவைனக் ெகால்வதற்கு அவர்கள் முயற்சி
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். 30 சேகாதரர்கள்
இைதப்பற்றி அறிந்தேபாது அவர்கள் சவுைல
ெசசரியா நகரத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.
ெசசரியாவிலிருந்து தர்சு நகரத்திற்கு அவர்கள்
சவுைல அனுப்பினர்.

31 யூேதயா, கலிேலயா, சமாரியா, ஆகிய
இடங்களிலுள்ள சைபயினர் அைமதியுடன்
வாழ்ந்தார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியால்
வலிைமயூட்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
தாங்கள் வாழ்ந்த வைகயால் கர்த்தைர அவர்கள்
மதித்தனர் என்பைத விசுவாசிகள் காட்டினர்.
ஏெனனில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியினால்
விசுவாசிகள் குழு ெபருகி வளர்ந்தது.

லித்தா மற்றும் ேயாப்பாவில் ேபதுரு
32 எருசேலைமச் சுற்றிலுமிருந்த எல்லா ஊர்கள்
வழியாகவும் ேபதுரு பயணமானான். லித்தாவில்
வாழ்ந்த விசுவாசிகைள அவன் சந்தித்தான். 33

அங்கு பக்கவாத வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ட ஐேனயா
என்ற ெபயருள்ள ஒருவைன அவன் கண்டான்.
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக ஐேனயாவால் அவனது
படுக்ைகைய விட்டு நகர முடியவில்ைல. 34 ேபதுரு
அவனிடம், “ஐேனயாேவ, இேயசு கிறிஸ்து உன்ைனக்
குணமாக்குகிறார். எழுந்து உன் படுக்ைகைய
மடக்கு. உன்னால் இப்ேபாது இதைனச் ெசய்ய
முடியும்!” என்றான். ஐேனயா உடேன எழுந்து
நின்றான். 35 லித்தாவில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களும்
சாேரானின் மக்களும் அவைனக் கண்டனர்.
இம்மக்கள் கர்த்தரிடம் திரும்பினார்கள்.

36 ேயாப்பா நகரில் தபித்தா என்னும் ெபயருள்ள
இேயசுவின் சீஷப் ெபண் இருந்தாள். (அவளது
கிேரக்க ெபயரான, ெதார்காள், “மான்” எனப்
ெபாருள்பட்டது) அவள் மக்களுக்கு எப்ேபாதும்
நன்ைமையேய ெசய்தாள். ேதைவப்பட்ட
மக்களுக்குப் பண உதவியும் ெசய்து வந்தாள். 37

ேபதுரு லித்தாவிலிருக்கும்ேபாது, தபித்தா
ேநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்தாள். அவர்கள் அவளது
சரீரத்ைதக் கழுவி மாடியில் ஓர் அைறயில்
ைவத்திருந்தனர். 38 ேயாப்பாவில் சீஷர்கள் ேபதுரு
லித்தாவில் இருப்பைதக் ேகள்விப்பட்டனர். (லித்தா
ேயாப்பாவுக்கு அருகிலுள்ளது). எனேவ அவர்கள்
இரண்டு மனிதர்கைளப் ேபதுருவிடம் அனுப்பினர்.
அவர்கள் அவனிடம் “விைரந்து எங்களிடம் சீக்கிரம்
வாரும்!” என்று ேவண்டினர்.

39 ேபதுரு தயாராகி அவர்கேளாடு ேபானான்.
அவன் வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவைன மாடிக்கு
அைழத்துச் ெசன்றார்கள். விதைவகள் எல்ேலாரும்
ேபதுருைவச் சூழ்ந்து நின்றனர். அவர்கள்
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அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ெதார்காள்
உயிேராடிருந்தேபாது ெசய்த அங்கிகைளயும் பிற
ஆைடகைளயும் ேபதுருவுக்குக் காட்டினர். 40

ேபதுரு எல்லா மக்கைளயும் அைறக்கு ெவளிேய
அனுப்பினான். அவன் முழங்காலில் நின்று
பிரார்த்தைன ெசய்தான். பின் அவன் தபித்தாவின்
சரீரத்துக்கு ேநராகத் திரும்பி, “தபித்தாேவ, எழுந்து
நில்!” என்றான். அவள் கண்கைளத் திறந்தாள். அவள்
ேபதுருைவக் கண்டேபாது, எழுந்து அமர்ந்தாள். 41

அவன் அவளுக்கு ேநராகக் ைகைய நீட்டி, அவள்
எழுந்திருக்கும்படி உதவினான். பின் அவன்
விசுவாசிகைளயும், விதைவகைளயும் அைறக்குள்
அைழத்தான். அவர்களுக்குத் தபித்தாைவக்
காட்டினான். அவள் உயிேராடிருந்தாள்!

42 ேயாப்பாவிலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும் இதைன
அறிந்தனர். அவர்களில் பலர் கர்த்தைர நம்பினர். 43

ேபதுரு ேயாப்பாவில் பல நாட்கள் தங்கினான்.
ேதால் ெதாழிலாளியான சீேமான் என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு மனிதேனாடு அவன் தங்கினான்.

ேபதுருவும் ெகார்ேநலியுவும்

ெசசரியா நகரில் ெகார்ேநலியு என்னும்
மனிதன் இருந்தான். ேராமப் பைடயில்
“இத்தாலிய” வகுப்பில் அவன் ஒரு பைட

அதிகாரியாக இருந்தான். 2 ெகார்ேநலியு நல்ல
மனிதன். அவனும் அவன் வீட்டில் வாழ்ந்த எல்லா
மக்களும் உண்ைமயான ேதவைன வணங்கினர்.
தனது பணத்தின் ெபரும் பகுதிையயும் அவன் ஏைழ
மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ெகார்ேநலியு ேதவனிடம்
எப்ேபாதும் பிரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
3 ஒருநாள் மதியத்திற்குப்பின் மூன்று மணியளவில்
ெகார்ேநலியு ஒரு காட்சிையக் கண்டான். அவன்
ெதளிவாக அைதக் கண்டான். அக்காட்சியில்
ேதவனிடமிருந்து ஒரு தூதன் அவனிடம் வந்து
“ெகார்ேநலியுேவ!” என்றான்.

4 ெகார்ேநலியு ேதவதூதைனக் கண்டு பயந்து,
“ஆண்டவேர, என்ன ேவண்டும்?” என்றான்.
ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுவிடம், “ேதவன் உனது
பிரார்த்தைனகளுக்குச் ெசவிசாய்த்தார். நீ ஏைழ
மக்களுக்குக் ெகாடுக்கும் தருமங்கைள அவர்
பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன நிைனவுகூருகிறார். 5

ேயாப்பா நகரத்திற்குச் சில மனிதைர அனுப்பு,
சீேமான் என்னும் மனிதைன அைழத்து வருவதற்கு
அம்மனிதர்கைள அனுப்பு. சீேமான், ேபதுரு எனவும்
அறியப்படுகிறான். 6 சீேமான் எனப்படும் ேதால்
ெதாழிலாளிேயாடு சீேமான் ேபதுரு
தங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறான். கடற்கைரயில் உள்ள
ஒரு ெபரிய வீட்டில் இப்ேபாது இருக்கிறான்”
என்றான். 7 ெகார்ேநலியுேவாடு ேபசிய ேதவதூதன்
அகன்றான். பின் ெகார்ேநலியு இரண்டு
ேவைலக்காரர்கைளயும், ஒரு வீரைனயும்
அைழத்தான். அந்த வீரன் ஒரு நல்ல மனிதன்.
ெகார்ேநலியுவின் ெநருக்கமான உதவியாளர்களில்
அவ்வீரனும் ஒருவன். 8 ெகார்ேநலியு அம்மூன்று
மனிதருக்கும் எல்லாவற்ைறயும் விளக்கினான். பின்
அவன் அவர்கைள ேயாப்பாவிற்கு அனுப்பினான்.

9 மறுநாள் இம்மனிதர்கள் ேயாப்பா அருேக
வந்தனர். அப்ேபாது ேபதுரு மாடிக்குப் பிரார்த்தைன
ெசய்வதற்காகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான்.

அப்ேபாது மதியமாகிக்ெகாண்டிருந்தது. 10 ேபதுரு
பசியைடந்தான். அவன் உண்ண ேவண்டுெமன
நிைனத்தான். ஆனால் ேபதுரு உண்ணும்படியாக
அவர்கள் உணைவத்
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவனுக்கு ஒரு
காட்சி ெதரிந்தது. 11 திறந்த வானத்தின் வழியாக
ஏேதா ஒன்று இறங்கி வருவைத அவன் கண்டான்.
அது பூமிக்கு வரும் ெபரிய விரிப்ைபப்
ேபான்றிருந்தது. அதனுைடய நான்கு
மூைலகளிலிருந்து பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது. 12

ஒவ்ெவாரு வைக பிராணியும் அதில் இருந்தது.
நடப்பன, பூமியில் ஊர்வன, வானில் பறக்கும்
பறைவகள் ேபான்ற யாவும் அதில் இருந்தன. 13 பின்
ஒரு குரல் ேபதுருைவ ேநாக்கி, “எழுந்திரு ேபதுரு,
இந்தப் பிராணிகளில் நீ விரும்புகிற யாைவயும்
சாப்பிடு” என்றது.

14 ஆனால் ேபதுரு, “நான் அைத ஒருக்காலும்
ெசய்யமாட்ேடன். கர்த்தாேவ! தூய்ைமயற்றதும்,
பரிசுத்தமற்றதுமான உணைவ நான் ஒரு முைறகூடப்
புசித்ததில்ைல” என்றான்.

15 ஆனால் குரல் மீண்டும் அவனுக்கு, “ேதவன்
இவற்ைறச் சுத்தமாக உண்டாக்கியுள்ளார். அவற்ைற
தூய்ைமயற்றைவ என்று கூறாேத!” என்றது. 16

இவ்வாறு மூன்று தடைவ நிகழ்ந்தது. பிறகு
அப்ெபாருள் முழுவதும் வானத்திற்குள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.

17 இந்தக் காட்சியின் ெபாருள் என்ன என்று
ேபதுரு ஆச்சரியப்பட்டான். இதற்கிைடயில்
ெகார்ேநலியு அனுப்பிய மனிதர்கள் சீேமானின்
வீட்ைடக் கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள் வாசலருேக
நின்றுெகாண்டிருந்தனர். 18 அவர்கள், “சீேமான்
என்று அைழக்கப்படும் ேபதுரு இங்கு வசிக்கிறாரா?”
என்று கூப்பிட்டுக் ேகட்டார்கள்.

19 ேபதுரு இப்ேபாதும் அந்தக் காட்சிையப்
பற்றிேய நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால்
ஆவியானவர் அவனுக்கு, “கவனி! மூன்று மனிதர்கள்
உன்ைனத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 20

எழுந்து கீேழ ேபா. அம்மனிதர்கேளாடு ேகள்விகள்
எதுவும் ேகட்காமல் ேபா. நான் அவர்கைள
உன்னிடம் அனுப்பியிருக்கிேறன்” என்றார். 21

எனேவ ேபதுரு இறங்கி அம்மனிதரிடம் ெசன்றான்.
அவன், “நீங்கள் ேதடி வந்த மனிதன் நாேன. நீங்கள்
ஏன் இங்கு வந்தீர்கள்?” என்றான்.

22 அம்மனிதர்கள், “ஒரு ேதவதூதன் உம்ைமத்
தனது வீட்டிற்கு அைழத்து வருமாறு
ெகார்ேநலியுவுக்குக் கூறியுள்ளான். ெகார்ேநலியு
ஒரு பைட அதிகாரி. அவன் ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான
மனிதன். அவன் ேதவைன வணங்குகிறான். எல்லா
யூத மக்களும் அவைன மதிக்கின்றனர். நீர் கூறும்
காரியங்கைளக் ெகார்ேநலியு ேகட்கும்படியாக
அவனது வீட்டிற்கு உம்ைம அைழக்கும்படியாகக்
ெகார்ேநலியுவுக்கு ேதவதூதன் கூறியுள்ளான்”
என்றனர். 23 ேபதுரு அம்மனிதைர உள்ேள கூப்பிட்டு
இரவில் அங்ேக தங்கும்படியாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
மறுநாள் ேபதுரு தயாராகி அம்மூன்று மனிதேராடும்
ெசன்றான். ேயாப்பாவிலிருந்து சில சேகாதரர்கள்
ேபதுருேவாடு ெசன்றனர். 24 அடுத்த நாள் ெசசரியா
நகரத்திற்குள் அவர்கள் வந்தனர். ெகார்ேநலியு
அவர்களுக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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அவனது வீட்டில் உறவினைரயும், ெநருங்கிய
நண்பர்கைளயும் ஏற்ெகனேவ வரவைழத்திருந்தான்.

25 ேபதுரு வீட்டிற்குள்
நுைழந்தேபாதுெகார்ேநலியு அவர்கைளச்
சந்தித்தான். ெகார்ேநலியு ேபதுருவின் பாதங்களில்
விழுந்து அவைன வணங்கினான். 26 ஆனால் ேபதுரு
அவைன எழுந்திருக்குமாறு கூறினான். ேபதுரு
“எழுந்திரும், நானும் உம்ைமப் ேபான்ற ஒரு
மனிதேன” என்றான். 27 ேபதுரு ெகார்ேநலியுேவாடு
ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். ேபதுரு
உள்ேள ெசன்று ஒரு ெபரிய கூட்டமாகக் கூடியிருந்த
மக்கைள அங்ேக கண்டான்.

28 ேபதுரு மக்கைள ேநாக்கி, “யூதரல்லாத எந்த
மனிதேனாடும் சந்திப்பேதா ெதாடர்பு ெகாள்வேதா
கூடாது என்பது எங்கள் யூதச் சட்டம் என்பைத
நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். ஆனால் நான் எந்த
மனிதைனயும் ‘தூய்ைமயற்றவன்’ எனவும்,
‘சுத்தமற்றவன்’ எனவும் அைழக்கக் கூடாது என்று
ேதவன் எனக்குக் காட்டியுள்ளார். 29 அதனால்தான்
அம்மனிதர் இங்கு வருமாறு என்ைன அைழத்தேபாது
நான் மறுக்கவில்ைல. எதற்காக என்ைன இங்கு
அைழத்தீர்கள் என்பைத இப்ேபாது தயவு ெசய்து
கூறுங்கள்” என்றான்.

30 ெகார்ேநலியு, “நான்கு நாட்களுக்கு முன், என்
வீட்டில் நான் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன். அது இேத ேவைள
பிற்பகல் மூன்று மணியாயிருந்தது. திடீெரன ஒரு
மனிதன் எனக்கு முன்பாக நின்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவன் ஒளிமிக்க பிரகாசமான ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டிருந்தான். 31 அம்மனிதன்,
‘ெகார்ேநலியுேவ! ேதவன் உன் பிரார்த்தைனையக்
ேகட்டார். நீ ஏைழ மக்களுக்கு அளிக்கும்
தருமங்கைள ேதவன் பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன
நிைனவுகூருகிறார். 32 எனேவ சில மனிதர்கைள
ேயாப்பா நகரத்திற்கு அனுப்பு. சீேமான் எனப்படும்
ேபதுருைவ வரச்ெசால். ேதால் ெதாழிலாளியான
சீேமான் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட ஒருவனின் வீட்டில்
ேபதுரு தங்கியிருக்கிறான். அவன் வீடு கடற்கைரயில்
உள்ளது’ என்றான். 33 எனேவ உடேனேய உமக்கு
வரச்ெசால்லியனுப்பிேனன். நீர் இங்கு வந்தது
நல்லது. இப்ேபாது ேதவனுக்கு முன்பாக நாங்கள்
அைனவரும் கர்த்தர் எங்களுக்குச்
ெசால்லும்படியாக உமக்குக் கட்டைளயிட்டவற்ைறக்
ேகட்க இங்கு கூடியிருக்கிேறாம்” என்றான்.

ெகார்ேநலியுவின் வீட்டில் ேபதுரு
34 ேபதுரு ேபச ஆரம்பித்தான். “ெமய்யாகேவ
ேதவனுக்கு எல்லா மனிதரும் சமமானவர்கள்
என்பைத நான் இப்ேபாது புரிந்துெகாள்கிேறன். 35

சரியானவற்ைறச் ெசய்து அவைர வழிபடுகிற எந்த
மனிதைனயும் ேதவன் ஏற்றுக்ெகாள்கிறார். 36

ேதவன் யூத மக்கேளாடு ேபசியுள்ளார். இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலமாக சமாதானம் வந்தது என்ற
நற்ெசய்திைய ேதவன் அவர்களுக்கு
அனுப்பியுள்ளார். இேயசு எல்லா மக்களின்
கர்த்தராவார்.

37 “யூேதயா முழுவதும் நிகழ்ந்த ெசயல்கைள
நீங்கள் அறிவீர்கள். ேயாவான் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானத்ைதக் குறித்து உபேதசிக்கத்

துவங்கியதற்குப் பின் இைவ யாவும் கலிேலயாவில்
ஆரம்பமாயின. 38 நீங்கள் நாசேரத்தின்
இேயசுைவக் குறித்து அறிவீர்கள். பரிசுத்த
ஆவிையயும், வல்லைமையயும் அவருக்குக் ெகாடுத்து
ேதவன் அவைரக் கிறிஸ்துவாக்கினார். இேயசு
எல்லா இடங்களுக்கும் ெசன்று மக்களுக்கு
நல்லவற்ைறச் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். பிசாசினால்
முடக்கப்பட்ட மக்கைள இேயசு குணப்படுத்தினார்.
ேதவன் இேயசுேவாடிருந்தார் என்பைத இது
காட்டிற்று.

39 “யூேதயாவிலும் எருசேலமிலும் இேயசு ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள் பார்த்ேதாம். அதற்கு
நாங்கள் சாட்சிகள். ஆனால் இேயசு
ெகால்லப்பட்டார். மரத்தினால் ெசய்யப்பட்ட
சிலுைவயில் அவைர அைறந்தனர். 40 ஆனால்
மரணத்திற்குப்பின் மூன்றாவது நாள் ேதவன்
இேயசுைவ உயிேராடு எழுப்பினார். இேயசுைவ
மக்கள் ெதளிவாகப் பார்க்கும் வாய்ப்ைப ேதவன்
ெகாடுத்தார். 41 ஆனால் எல்லா மக்களும் அவைரப்
பார்க்கவில்ைல. ேதவனால் ஏற்ெகனேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட சாட்சிகள் மட்டும் அவைரப்
பார்த்தார்கள். நாங்கேள அந்த சாட்சிகள்! இேயசு
மரித்து பின்னர் எழுந்த பிறகு அவேராடு உண்ேடாம்,
குடித்ேதாம்.

42 “மக்களுக்குப் ேபாதிக்கும்படியாக இேயசு
எங்களுக்குக் கூறினார். உயிேராடிருக்கும்
மக்களுக்கும் மரித்த மக்களுக்கும் நீதிபதியாக
ேதவன் நியமித்தவர் அவேர என்று மக்களுக்குச்
ெசால்லும்படி எங்களுக்குக் கூறினார். 43

இேயசுவில் நம்பிக்ைக ைவக்கிற ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் தன் பாவங்களிலிருந்து
மன்னிக்கப்படுவான். இேயசுவின் ெபயரால் ேதவன்
அம்மனிதனின் பாவங்கைள மன்னிப்பார். இது
உண்ைமெயன்று எல்லா தீர்க்கதரிசிகளும்
கூறுகின்றனர்” என்றான்.

யூதரல்லாதவருக்கும் பரிசுத்த ஆவி
44 ேபதுரு இந்த வார்த்ைதகைளப்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயிேலேய, பரிசுத்த
ஆவியானவர் அப்ேபச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த
எல்லா மக்களின் மீதும் வந்திறங்கினார். 45

ேபதுருேவாடு வந்த யூத விசுவாசிகள் வியந்தனர்.
யூதரல்லாத மக்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர்
அருளப்பட்டைதக் கண்டு அவர்கள்
ஆச்சரியமைடந்தனர். 46 ஏெனனில் அவர்கள் ேவற்று
ெமாழிகைளப் ேபசுவைதயும், ேதவைனத்
துதிப்பைதயும் யூத விசுவாசிகள் ேகட்டனர். பின்பு
ேபதுரு 47 “தண்ணீரின் மூலம் இம்மக்கள்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவைத நாம் மறுக்க முடியாது.
நாம் ெபற்றைதப் ேபாலேவ இவர்களும் பரிசுத்த
ஆவிையப் ெபற்றார்கள்!” என்றான். 48

ெகார்ேநலியுவும் அவன் உறவினரும் நண்பர்களும்
இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயரில் ஞானஸ்நானம்
ெபறேவண்டும் என்று ேபதுரு கட்டைளயிட்டான்.
பின் அம்மக்கள் ேபதுருைவச் சில நாட்கள்
தங்கேளாடு தங்கும்படியாகக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.
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எருசேலமில் ேபதுரு

யூதரல்லாத மக்களும் ேதவனுைடய
ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்
என்பைத அப்ேபாஸ்தலர்களும்

யூேதயாவிலுள்ள சேகாதரரும் ேகள்விப்பட்டனர். 2

எனேவ எருசேலமுக்குப் ேபதுரு வந்தேபாது சில யூத
விசுவாசிகள் அவேனாடு வாதிட்டனர். 3 அவர்கள்,
“யூதரல்லாதவர்களும்
விருத்தேசதனமில்லாதவர்களும் ஆகிய மக்களின்
வீடுகளுக்கு நீங்கள் ெசன்றீர்கள்! அவர்கேளாடு
சாப்பிடவும் ெசய்தீர்கள்!” என்று கூறினார்கள்.

4 எனேவ ேபதுரு நடந்தது முழுவைதயும்
அவர்களுக்கு விளக்கினான். 5 ேபதுரு, “நான்
ேயாப்பா நகரில் இருந்ேதன். நான் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது, எனக்கு ஒரு தரிசனம்
கிைடத்தது. அக்காட்சியில் நான் ஏேதா ஒன்று
வானிலிருந்து கீேழ வரக் கண்ேடன். அது ஒரு ெபரிய
விரிப்ைபப் ேபான்று ேதாற்றமளித்தது. அதன் நான்கு
மூைலகளாலும் பிடித்து பூமிக்கு அது
இறக்கப்பட்டது. அது கீேழ இறங்கி எனக்கு ெவகு
அருகாைமயில் நின்றது. 6 நான் அதனுள்ேள
கவனமாகப் பார்த்ேதன். ஊரும் பிராணிகைளயும்,
வானில் பறக்கும் பறைவகைளயும் கண்ேடன். வீட்டு
விலங்குகைளயும், வன விலங்குகைளயும் நான்
பார்த்ேதன். 7 ஒரு குரல் என்ைன ேநாக்கி, ‘ேபதுரு
எழுந்திரு. இந்தப் பிராணிகளில் எைதேயனும் நீ
புசிக்கலாம்’ என்று கூறிற்று.

8 “ஆனால் நான், ‘கர்த்தாேவ நான் ஒருேபாதும்
அைதச் ெசய்யமாட்ேடன். தூய்ைமயற்றதும்
அசுத்தமான ெபாருைளயும் நான் ஒருேபாதும்
தின்றதில்ைல’ என்ேறன்.

9 “ஆனால் வானத்திலிருந்து மீண்டும் அந்தக் குரல்
பதில் கூறிற்று. ‘ேதவன் இைவ சுத்தமானைவ என
அறிவித்துள்ளார். தூய்ைமயற்றைவ என அவற்ைற
அைழக்காேத!’

10 “இது மூன்று தடைவ நடந்தது. பின்னர் அைவ
முழுவதும் வானத்திற்குத் திரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன. 11 பின் நான்
வசித்துக்ெகாண்டிருந்த வீட்டிற்கு மூன்று மனிதர்கள்
வந்தார்கள். ெசசரியா நகரத்திலிருந்து அவர்கள்
என்னிடம் அனுப்பப்பட்டவர்கள். 12 சந்ேதகப்படாது
அவர்கேளாடு ேபாகும்படி ஆவியானவர் கூறினார்.
இந்த ஆறு சேகாதரர்களும் கூட என்ேனாடு
வந்தார்கள். ெகார்ேநலியுவின் வீட்டிற்கு நாங்கள்
ெசன்ேறாம். 13 ெகார்ேநலியு தனது வீட்டில் அவன்
கண்ட ேதவதூதைனக் குறித்து எங்களுக்குக்
கூறினான். ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுைவ ேநாக்கி,
‘சில மனிதைர ேயாப்பாவுக்கு அனுப்பு. சீேமான்
ேபதுருைவ இங்கு வரும்படி அைழப்பாய். 14 அவன்
உங்களிடம் ேபசுவான். உங்கைளயும் உங்கள்
குடும்பத்தினர் அைனவைரயும் அவன் கூறும்
ெசய்திகள் இரட்சிக்கும்’ என்றான்.

15 “நான் ேபச ஆரம்பித்த பிறகு, துவக்கத்தில்
பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மீது வந்தைதப் ேபாலேவ,
அவர்கள் மீதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். 16

அப்ேபாது கர்த்தராகிய இேயசுவின் வார்த்ைதகைள
நான் நிைனவு கூர்ந்ேதன். கர்த்தர், ‘ேயாவான்
மக்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்

வழங்கினான். ஆனால் நீங்கேளா பரிசுத்த
ஆவியானவரால் ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள்’
என்றார். 17 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவில் நாம்
நம்பிக்ைக ைவத்ததால் நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
அேத வரத்ைத இந்த மக்களுக்கும் ேதவன்
ெகாடுத்தார். ஆைகயால் நான் ேதவனுைடய
ெசயைலத் தடுக்கமுடிந்ததா? முடியவில்ைல!”
என்றான்.

18 யூத விசுவாசிகள் இதைனக் ேகட்டதும்
அவர்கள் வாதிடுவைத நிறுத்தினர். அவர்கள்
ேதவைன வாழ்த்திக் கூறினார்கள், “ஆைகயால்
ேதவன் யூதரல்லாத மக்கள் தங்கள் இருதயங்கைள
மாற்றி நம்ைமப் ேபான்ற வாழ்க்ைக
உைடயவர்களாக வாழ அனுமதிக்கிறார்” என்று
ஒப்புக்ெகாண்டனர்.

அந்திேயாகியாவிற்கு நற்ெசய்தி
19 ஸ்ேதவான் ெகால்லப்பட்ட பிறகு விைளந்த
துன்பங்களினால் விசுவாசிகள் சிதறுண்டனர்.
தூரத்து இடங்களாகிய ெபனிக்ேக, சீப்புரு,
அந்திேயாகியா ேபான்ற இடங்களுக்குச் சில
விசுவாசிகள் ெசன்றனர். விசுவாசிகள் நற்ெசய்திைய
இந்த இடங்களிெலல்லாம் கூறினர். ஆனால்
யூதர்களுக்கு மட்டுேம அவ்வாறு ெசய்தார்கள். 20

இந்த விசுவாசிகளில் சிலர் சீப்புரு, சிேரேன ஆகிய
நாடுகளிலிருந்து வந்த மனிதர்கள். இந்த மனிதர்கள்
அந்திேயாகியாவுக்கு வந்தேபாது அவர்களும்
கிேரக்கரிடம் ேபசினர். அந்த கிேரக்க மக்களுக்குக்
கர்த்தர் இேயசுைவப் பற்றிய நற்ெசய்திைய அவர்கள்
கூறினர். 21 கர்த்தர் விசுவாசிகளுக்கு
உதவிக்ெகாண்டிருந்தார். ெபரும்
எண்ணிக்ைகயிலான மக்கள் விசுவாசம் ைவத்து
கர்த்தைரப் பின்பற்றினர்.

22 எருசேலமின் சைப அந்திேயாகியாவிலிருந்த
இப்புதிய விசுவாசிகைளப்பற்றி அறிந்தது. எனேவ
பர்னபாைவ அந்திேயாகியாவுக்கு அனுப்பினர். 23

பர்னபா நல்ல மனிதன். அவன் பரிசுத்த ஆவியாலும்
மிகுந்த விசுவாசத்திலும் நிரம்பியிருந்தான்.
அந்திேயாகியா மக்கள் ெபரிதும் ேதவ ஆசீர்வாதம்
ெபற்றைதக் கண்டான், அது பர்னபாவுக்கு மிகுந்த
மகிழ்ச்சிையத் தந்தது. அவன் அந்திேயாகியாவின்
எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் உற்சாகமூட்டினான்.
அவன் அவர்கைள ேநாக்கி, “ஒருெபாழுதும்
விசுவாசம் இழக்காதீர்கள். எப்ெபாழுதும் உங்கள்
முழு இருதயத்ேதாடு கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்”
என்றான். பற்பல மக்கள் கர்த்தரின் சீஷராயினர்.

25 பின்பு பர்னபா தர்சு நகரத்திற்குச் ெசன்றான்.
அவன் சவுைலத் ேதடினான். 26 அவன் சவுைலப்
பார்த்தேபாது பர்னபா அவைன அந்திேயாகியாவுக்கு
அைழத்து வந்தான். ஓர் ஆண்டு முழுவதும் சவுலும்
பர்னபாவும் அங்ேக தங்கி இருந்தனர்.
விசுவாசிகளின் கூட்டம் ஒருங்ேக
கூடியேபாெதல்லாம் சவுலும் பர்னபாவும்
அவர்கைளச் சந்தித்து மக்கள் பலருக்குப்
ேபாதித்தனர். அந்திேயாகியாவில் இேயசுவின்
சீஷர்கள் முதன்முதலாக “கிறிஸ்தவர்கள்” என்று
அைழக்கப்பட்டனர்.

27 அேத கால கட்டத்தில் சில தீர்க்கதரிசிகள்
எருசேலமிலிருந்து அந்திேயாகியாவிற்குச்
ெசன்றனர். 28 அந்தத் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன்
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அகபு. அந்திேயாகியாவில் அகபு எழுந்து நின்று
ேபசினான். “உலகம் முழுவதற்கும் மிகப் ெபரிய
பஞ்சம் வருகிறது. மக்கள் உண்ண உணவிராது”
என்று பரிசுத்த ஆவியானவரின் துைணயால்
அறிவித்தான். (கிலவுதியு என்னும் சக்கரவர்த்தியின்
காலத்தில் உண்ைமயாகேவ இப்பஞ்சம் ஏற்பட்டது)
29 யூேதயாவில் வாழ்ந்த சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு
உதவேவண்டுெமன விசுவாசிகள் முடிெவடுத்தனர்.
தங்களால் முடிந்த வைரக்கும் அவர்களுக்கு
அனுப்புவதாக ஒவ்ெவாரு விசுவாசியும்
திட்டமிட்டனர். 30 அவர்கள் அப்படிேய பணத்ைதச்
ேசர்த்து பர்னபாவிடமும் சவுலிடமும் ெகாடுத்தனர்.
பின் பர்னபாவும் சவுலும் அதைன யூேதயாவிலிருந்த
ெபரிேயாரிடம் ெகாண்டு வந்தனர்.

சைபையத் துன்புறுத்துதல்

அேத காலத்தில் சைபையச் சார்ந்த சில
மக்கைள ஏேராது துன்புறுத்த
ஆரம்பித்தான். 2 ஏேராது யாக்ேகாைப

வாளால் ெவட்டிக் ெகால்வதற்கு ஆைணயிட்டான்.
யாக்ேகாபு ேயாவானின் சேகாதரன். 3 யூதர்கள்
இைத விரும்பினர் என்பைத ஏேராது கண்டான்.
எனேவ அவன் ேபதுருைவயும் ைகது ெசய்ய
முடிெவடுத்தான். (இது பஸ்கா பண்டிைக எனப்படும்
யூதரின் பண்டிைகயின்ேபாது நடந்தது) 4 ஏேராது
ேபதுருைவக் ைகது ெசய்து சிைறயில் ைவத்தான்.
16 வீரர்களின் கூட்டம் ேபதுருைவக் காவல்
காத்தது. பஸ்கா பண்டிைக கழியுமட்டும்
காத்திருப்பதற்கு ஏேராது விரும்பினான். பின்னர்
மக்களின் முன்னால் ேபதுருைவக் ெகாண்டு வர
அவன் திட்டமிட்டான். 5 எனேவ ேபதுரு சிைறயில்
ைவக்கப்பட்டான். ஆனால் சைபயினேரா
ேபதுருவுக்காகத் ெதாடர்ந்து ேதவனிடம்
பிரார்த்தித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேபதுரு விடுவிக்கப்படுதல்
6 இரண்டு வீரர்களுக்கு மத்தியில் ேபதுரு படுத்து
உறங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் இரண்டு
சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான். ேமலும்
அதிகமான வீரர்கள் சிைறக் கதைவக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது இரவுப்ெபாழுது.
மறுநாள் மக்களின் முன்பாகப் ேபதுருைவ
அைழத்துவர ஏேராது திட்டமிட்டிருந்தான்.

7 அைறயில் திடீெரன ஓர் ஒளி பிரகாசித்தது. ேதவ
தூதன் ஒருவன் ேபதுருைவப் பக்கவாட்டில் ெதாட்டு
எழுப்பினான். ேதவ தூதன், “விைரந்து எழு!”
என்றான். ேபதுருவின் கரங்களிலிருந்து விலங்குகள்
கழன்று விழுந்தன. 8 ேதவதூதன் ேபதுருைவ
ேநாக்கி, “ஆைடகைள உடுத்து, ெசருப்புகைள
அணிந்துெகாள்” என்றான். அவ்வாேற ேபதுருவும்
ெசய்தான். பின் ேதவ தூதன் “அங்கிைய
அணிந்துெகாண்டு என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா”
என்றான்.

9 ேதவதூதன் ெவளிேய ெசன்றான். ேபதுருவும்
அவைனத் ெதாடர்ந்தான். நடந்தைவ உண்ைமயா
என்பது ேபதுருவுக்குத் ெதரியவில்ைல. ஏேதா ஒரு
காட்சிையக் காண்பதாகேவ அவன் எண்ணினான்.
10 ேபதுருவும் ேதவதூதனும் முதல் காவலைனயும்
இரண்டாம் காவலைனயும் கடந்தனர்.

நகரத்திலிருந்து அவர்கைளப் பிரித்த ெபரிய
இரும்புக் கதவருேக வந்தனர். அந்தக் கதவு
தானாகேவ அவர்களுக்காகத் திறந்தது. ேபதுருவும்
ேதவ தூதனும் கதவின் வழியாகச் ெசன்று அடுத்த
ெதரு வைரக்கும் நடந்தார்கள். அப்ேபாது திடீெரன
ேதவதூதன் மைறந்தான்.

11 நடந்தது என்னெவன்பைதப் ேபதுரு அப்ேபாது
உணர்ந்தான். அவன், “கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ
தனது ேதவதூதைன என்னிடம் அனுப்பினார்
என்பைத நான் அறிேவன். ஏேராதிடமிருந்து அவன்
என்ைன விடுவித்தான். தீைம எனக்கு ேநருெமன்று
யூதர்கள் எண்ணினர். ஆனால் கர்த்தர்
இவற்றிலிருந்து என்ைனக் காத்தார்” என்று
எண்ணினான்.

12 ேபதுரு அைத உணர்ந்தேபாது அவன்
மரியாளின் வீட்டிற்குப் ேபானான். அவள் ேயாவானின்
தாய். ேயாவான் மாற்கு என்றும் அைழக்கப்பட்டான்.
பல மக்கள் அங்கு கூடியிருந்தனர். அவர்கள்
எல்ேலாரும் பிரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.

13 ேபதுரு ெவளிக் கதைவத் தட்டினான். ேராைத
என்னும் ெபயருள்ள ேவைலக்காரச் சிறுமி பதில் கூற
வந்தாள். 14 ேராைத ேபதுருவின் குரைல
அைடயாளம் கண்டுெகாண்டாள். அவள் மிகுந்த
சந்ேதாஷம் அைடந்தாள். அவள் கதைவத் திறக்கவும்
மறந்துவிட்டாள். அவள் உள்ேள ஓடி,
கூட்டத்தினரிடம், “ேபதுரு கதவருேக நிற்கிறார்!”
என்றாள். 15 விசுவாசிகள் ேராைதைய ேநாக்கி, “நீ
ஒரு ைபத்தியம்!” என்றனர். ஆனால் தான் கூறியது
உண்ைமேய என்று அவள் வற்புறுத்தினாள். எனேவ
அவர்கள், “அது ேபதுருவின் தூதனாக இருக்க
ேவண்டும்” என்றனர்.

16 ஆனால் ேபதுரு ெதாடர்ந்து
தட்டிக்ெகாண்ேடயிருந்தான். விசுவாசிகள் கதைவத்
திறந்தேபாது ேபதுருைவக் கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 17 அவர்கைள அைமதியாக
இருக்கும்படியாகப் ேபதுரு தனது ைகயால் ைசைக
ெசய்தான். ேதவன் அவைனச் சிைறயினின்று
எவ்வாறு விடுவித்தார் என்பைத அவன் அவர்களுக்கு
விவரித்தான். அவன், “நடந்தைத யாக்ேகாபுக்கும் பிற
சேகாதரருக்கும் ெசால்லுங்கள்” என்றான். பின்
ேவறிடத்திற்குப் ேபாவதற்காக அவர்களிடமிருந்து
பிரிந்து ெசன்றான்.

18 மறுநாள் காவலர்கள் மிகவும்
நிைலகுைலந்தார்கள். ேபதுருவுக்கு என்ன
நடந்திருக்குெமன்று அவர்கள் அதிசயப்பட்டனர். 19

ஏேராது ேபதுருவுக்காக எல்லா இடங்களிலும்
ேதடியும் அவன் அகப்படவில்ைல. எனேவ ஏேராது
காவலைர வினவினான். பின் காவலைரக்
ெகால்லும்படியாக ஆைணயிட்டான்.

ஏேராது அகிரிப்பாவின் மரணம்

பின்னர் ஏேராது யூேதயாவிலிருந்து ெசன்றான்.
அவன் ெசசரியா நகரத்திற்குச் ெசன்று அங்கு சில
காலம் தங்கினான். 20 தீருவிலும் சீேதான்
நகரிலுமுள்ள மக்கேளாடு ஏேராது மிகவும்
சினங்ெகாண்டான். அம்மக்கள் எல்ேலாரும்
கூட்டமாக ஏேராதுவிடம் வந்தனர். பிலாஸ்துைவ
அவர்கள் தங்கள் பக்கமாக ேசருவதற்குத்
தூண்டினார்கள். பிலாஸ்து ராஜாவின் ேநர்முகப்
பணியாள். ஏேராதுவின் நாட்டிலிருந்து அவர்கள்
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நாட்டிற்கு உணவுப் ெபாருட்கள்
வரேவண்டியிருந்ததால் மக்கள் ஏேராதுவிடம்
சமாதானத்ைத ேவண்டினர்.

21 ஏேராது அவர்கைள சந்திப்பதற்ெகன ஒரு
நாைளக் குறித்தான். அந்நாளில் ஏேராது,
அரசனுக்கான அழகிய ேமலங்கிைய
அணிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் சிம்மாசனத்தில்
அமர்ந்துெகாண்டு மக்களிடம் ேபச ஆரம்பித்தான்.
22 மக்கள் உரக்க, “இது ேதவனுைடய குரல்,
மனிதனுைடயதல்ல!” என்றனர். 23 ஏேராது இந்த
வாழ்த்ைதத் தனக்குரியதாக ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ேதவனுக்குரிய மகிைமைய அளிக்கவில்ைல. எனேவ
கர்த்தரின் தூதன் ஒருவன் அவைன ேநாய்வாய்ப்படச்
ெசய்தான். அவன் உள்ேள புழுக்களால்
உண்ணப்பட்டு இறந்தான்.

24 ேதவனுைடய ெசய்தி பரவிக்ெகாண்டிருந்தது.
விசுவாசிகளின் எண்ணிக்ைக
ெபருகிக்ெகாண்ேடயிருந்தது.

25 எருசேலமில் பர்னபாவும் சவுலும் அவர்கள்
ேவைலைய முடித்தேபாது, அவர்கள்
அந்திேயாகியாவுக்குத் திரும்பினர். ேயாவான் மாற்கு
அவர்கேளாடிருந்தான்.

விேசஷ அைழப்பு

அந்திேயாகியா சைபயில் சில
தீர்க்கதரிசிகளும் ேபாதகர்களும்
இருந்தனர். அவர்கள் பர்னபாஸ்,

சிமிேயான் (நீகர் எனவும் அைழக்கப்பட்டான்), லூகி
(சிேரேன பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவன்), மானாயீன்
(ஆட்சியாளனான ஏேராதுேவாடு வளர்ந்தவன்), சவுல்
ஆகிேயார். 2 இம்மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யவும் உபவாசமிருக்கவும்
ெசய்தனர். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கைள
ேநாக்கி, “பர்னபாைவயும் சவுைலயும் எனக்காக ஒரு
சிறப்பான ேவைலக்காகத் தனித்து விடுங்கள். இந்த
ேவைலையச் ெசய்ய நான் அவர்கைளத்
ேதர்ந்துள்ேளன்” என்றார்.

3 எனேவ சைப உபவாசமிருந்து பிரார்த்தைன
ெசய்தது. பர்னபாவின் மீதும் சவுலின் மீதும் தங்கள்
கரங்கைள ைவத்து ெவளிேய அனுப்பினர்.

சீப்புருவில் பர்னபாவும் சவுலும்
4 பரிசுத்த ஆவியானவரால் பர்னபாவும் சவுலும்
அனுப்பப்பட்டனர். ெசலூக்கியா நகரத்திற்கு
அவர்கள் ெசன்றனர். பின் ெசலூக்கியாவிலிருந்து
சீப்புரு தீவிற்குக் கடல் வழியாகச் ெசன்றனர். 5

சாலமி என்னும் நகரத்திற்கு பர்னபாவும் சவுலும்
வந்தேபாது ேதவனுைடய ெசய்திைய அவர்கள் யூத
ெஜப ஆலயங்களில் ேபாதித்தனர். (ேயாவான்
மாற்கும் ஓர் உதவியாளனாக
அவர்கேளாடிருந்தான்).

6 அவர்கள் தீைவக் கடந்து பாப்ேபா
நகர்வைரக்கும் ெசன்றனர். பாப்ேபாவில் மந்திர
தந்திரங்கள் ெசய்த ஒரு யூத மனிதைன அவர்கள்
சந்தித்தனர். அவன் ெபயர் பர்ேயசு, அவன் ஒரு
ேபாலித் தீர்க்கதரிசி. 7 ஆளுநர் ெசர்கியு பவுல்
என்பவேராடு பர்ேயசு எப்ேபாதும் இருந்தான்.
ெசர்கியு பவுல் ஒரு ஞானவான். அவன்
பர்னபாைவயும் சவுைலயும் சந்திக்க விரும்பினான். 8

ஆனால் எலிமாஸ் என்னும் மந்திரவாதி
பர்னபாவுக்கும் சவுலுக்கும் எதிரியாக இருந்தான்.
(பர்ேயசு என்பதின் கிேரக்க ெமாழியாக்கம்
எலிமாஸ்) ெசர்கியுபவுல் இேயசுைவ நம்பாதபடி
தடுக்க பர்ேயசு முயன்றான். 9 பவுல் பரிசுத்த
ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டான். (சவுலின்
மற்ெறாரு ெபயர் பவுல்) பவுல் எலிமாைஸப் பார்த்து,
10 “பிசாசின் மகேன! நீதிக்ெகல்லாம் நீ எதிரி. நீ தீய
தந்திரங்களாலும் ெபாய்களாலும்
நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாய். கர்த்தரின் உண்ைமகைளப்
ெபாய்களாக திரித்துக் கூற எப்ேபாதும் முயல்கிறாய்!
11 இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைனத் ெதாடுவார். நீ
குருடனாவாய். சில காலம் வைரக்கும் உன்னால்
எைதயும் பார்க்க முடியாது. சூரியனிலிருந்து வரும்
ஒளிையக் கூடப் பார்க்க முடியாது” என்றான்.
அப்ேபாது எலிமாஸுக்கு எல்லாம் இருண்டு
ேபாயின. பார்க்க முடியாதபடி அங்குமிங்கும்
தடுமாறினான். ைகயால் பிடித்து அவைன வழி
நடத்துகிற ஒருவைனக் கண்டு பிடிக்க
முயற்சிெசய்துெகாண்டிருந்தான். 12 ஆளுநர்
இைதப் பார்த்தேபாது நம்பிக்ைக ைவத்தான்.
கர்த்தைரக் குறித்துப் ேபாதிக்கப்படுபவற்ைறக்
ேகட்டு அவன் வியப்புற்றான்.

ெதாடர் ஊழியம்
13 பாப்ேபாவிலிருந்து பவுலும் அவேனாடிருந்த
மனிதர்களும் கடற் பயணமாயினர்.
பம்பிலியாவிலுள்ள ெபர்ேக என்னும் நகரத்திற்கு
அவர்கள் வந்தனர். ஆனால் ேயாவான் மாற்கு
அவர்கைள விட்டுப் பிரிந்தான். அவன்
எருசேலமுக்குத் திரும்பினான். 14 அவர்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெபர்ேகவிலிருந்து
பிசிதியாவுக்கு அருேகயுள்ள நகராகிய
அந்திேயாகியாவுக்குப் ேபானார்கள்.
அந்திேயாகியாவில் ஓய்வுநாளில் யூத ெஜப
ஆலயத்திற்குள் ேபாய் அமர்ந்தார்கள். 15

ேமாேசயின் நியாயப் பிரமாணமும், தீர்க்கதரிசிகளின்
எழுத்துக்களும் வாசிக்கப்பட்டன. பின் ெஜப ஆலயத்
தைலவர்கள் பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் ஒரு ெசய்தி
அனுப்பினர். “சேகாதரேர, நீங்கள் இங்குள்ள
மக்களுக்கு உதவுமாறு ஏேதனும்
கூறேவண்டியிருந்தால் தயவு ெசய்து ேபசுங்கள்”
என்றனர்.

16 பவுல் எழுந்து நின்றான். அவன் அைமதிக்காகத்
தன் ைககைள உயர்த்தி, “எனது யூத
சேகாதரர்கேள, உண்ைமயான ேதவைன வழிபடும்
மக்கேள, தயவுெசய்து நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். 17 இஸ்ரேவலின் ேதவன் நமது
முன்ேனாைரத் ெதரிந்துெகாண்டார். அவர்கள்
அந்நியராக எகிப்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் ேதவன்
அவரது மக்களுக்கு உதவினார். மிகுந்த
வல்லைமயால் அந்நாட்டிலிருந்து அவர்கைள
அைழத்து வந்தார். 18 வனாந்தரத்தில் நாற்பது
ஆண்டுகள் ேதவன் அவர்கேளாடு ெபாறுைமயாக
இருந்தார். 19 கானானிலுள்ள ஏழு ேதசங்கைள
ேதவன் அழித்தார். அவரது மக்களுக்கு அவர்கள்
நாட்ைடக் ெகாடுத்தார். 20 இைவெயல்லாம் சுமார்
நானூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளில் நடந்தன.
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“இதன் பிறகு, சாமுேவல் என்னும் தீர்க்கதரிசியின்
காலம் வைரக்கும் ேதவன் நமது மக்களுக்கு
நியாயாதிபதிகைள நியமித்தார். 21 பின் மக்கள் ஒரு
மன்னன் ேவண்டுெமன்று ேகட்டனர். ேதவன்
அவர்களுக்கு கீஷ் என்பவனின் குமாரனாகிய
சவுைலக் ெகாடுத்தார். சவுல் ெபன்யமீனின் குடும்ப
மரபில் வந்தவன். அவன் நாற்பது ஆண்டுகள்
மன்னனாக இருந்தான். 22 ேதவன் சவுைல
எடுத்துக்ெகாண்ட பிறகு தாவீைத அவர்களுக்கு
மன்னனாக்கினார். தாவீைதக் குறித்து ேதவன்
கூறியதாவது: ‘ஈசாயின் குமாரனான தாவீைத
எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது. என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டுெமன நான் நிைனக்கிறவற்ைற அவன்
ெசய்வான்’

23 “ேதவன் தாவீதின் தைலமுைறயினரில்
ஒருவைர இஸ்ரேவலுக்கு மீட்பராக அனுப்பினார்.
அவ்வாறு வந்தவர்தான் இேயசு. ேதவன் இைதச்
ெசய்வதாக வாக்குறுதி அளித்தார். 24 இேயசு வரும்
முன்னர் எல்லா யூத மக்களுக்கும் ேயாவான்
ேபாதித்தான். அவர்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்ற
விரும்புவைதக் காட்டும் ெபாருட்டு ேயாவான்
மக்கைள ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக்
கூறினான். 25 ேயாவான் தன் ேவைலைய
முடித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவன், ‘நான்
யாெரன்று நிைனக்கிறீர்கள். நான் கிறிஸ்து அல்ல.
அவர் எனக்குப் பின் வருவார். அவர் மிதியடிகைள
அவிழ்ப்பதற்கும் எனக்குத் தகுதி கிைடயாது’
என்றான்.

26 “எனது சேகாதரர்கேள! ஆபிரகாமின்
குடும்பத்து மக்கேள! உண்ைமயான ேதவைன
வணங்கும் யூதரல்லாேதாேர, கவனியுங்கள்! மீட்ைபக்
குறித்த ெசய்தி நமக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 27

எருசேலமில் வாழும் யூதர்களும், யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுேவ மீட்பர் என்பைத
உணரவில்ைல. இேயசுைவக் குறித்து
தீர்க்கதரிசிகள் எழுதிய வார்த்ைதகள் ஒவ்ெவாரு
ஓய்வுநாளிலும் யூதர்களுக்கு வாசிக்கப்பட்டன.
ஆனால் அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. யூதர்கள்
இேயசுைவக் குற்றப்படுத்தினார்கள். அவர்கள்
இைதச் ெசய்தேபாது தீர்க்கதரிசிகளின்
வார்த்ைதகள் நிைறேவறும்படிச் ெசய்தார்கள். 28

இேயசு இறப்பதற்கான உண்ைமயான காரணத்ைத
அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல. ஆனால்
அவைரக் ெகால்லும்படியாக பிலாத்துைவக்
ேகட்டார்கள்.

29 “கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்படும் என ேவதவாக்கியங்கள்
கூறிய எல்லா தீைமகைளயும் அந்த யூதர்கள்
ெசய்தார்கள். பின் அவர்கள் இேயசுைவச்
சிலுைவயிலிருந்து இறக்கி, அவைர ஒரு
கல்லைறயில் ைவத்தார்கள். 30 ஆனால் ேதவன்
அவைர மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார்! 31 அதன்
பிறகு, கலிேலயாவிலிருந்து எருசேலமுக்கு
இேயசுேவாடு வந்திருந்தவர்கள் அவைரப் பல
நாட்கள் கண்டார்கள். இவர்கேள, இப்ேபாது எல்லா
மக்களுக்கும் அவரது சாட்சிகள்.

32 “ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதிையப் பற்றிய நற்ெசய்திைய நாங்கள்
உங்களுக்குக் கூறிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். 33 நாம்
அவர்களுைடய மக்கள். இந்த வாக்குறுதி நமக்கு
உண்ைமயாகுமாறு ேதவன் ெசய்தார். இேயசுைவ

மரணத்திலிருந்து எழுப்பியபடியால் ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். சங்கீதம் இரண்டிலும் நாம் இைதப்பற்றி
வாசிக்கிேறாம்.
“‘நீர் எனது குமாரன்,
இன்று நான் உமது தந்ைதயாகி இருக்கிேறன்.’

34 ேதவன் இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து
எழுப்பினார். இேயசு மீண்டும் கல்லைறக்கு ஒரு
ேபாதும் ேபாகமாட்டார். புழுதியாகமாட்டார். எனேவ
ேதவன் ெசான்னார்:
“‘நான் தாவீதுக்குச் ெசய்த தூய உண்ைமயான
வாக்குறுதிகைள உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.’
35 ஆனால் இன்ெனாரு இடத்தில் ேதவன்
ெசால்கிறார்:
“‘உங்களது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக்
கல்லைறயில் மக்கிப்ேபாக அனுமதிக்கமாட்டீர்கள்.’
36 “ேதவனுைடய விருப்பத்ைத தாவீது
உயிேராடிருக்கும் காலத்தில் நிைறேவற்றினான். பின்
அவன் இறந்தான். தாவீது அவனது முன்ேனாேராடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனது சரீரமும்
கல்லைறயில் மக்கிப் ேபானது. 37 ஆனால் ேதவன்
மரணத்திலிருந்து எழுப்பினவேரா கல்லைறயில்
மக்கிப் ேபாகவில்ைல. 38 சேகாதரேர, நாங்கள்
உங்களுக்குக் கூறுவது என்னெவன்று நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இவர் மூலமாக உங்கள்
பாவங்களின் மன்னிப்ைப நீங்கள் ெபற முடியும்.
ேமாேசயின் சட்டம் உங்கைள உங்கள்
பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்க முடியவில்ைல. ஆனால்
இேயசுவில் விசுவாசம் ைவத்திருக்கிற ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் இேயசுவின் மூலமாகத் தனது எல்லாப்
பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான். 40 சில
காரியங்கள் நடக்குெமன்று தீர்க்கதரிசிகள்
கூறினார்கள். எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்!
இக்காரியங்கள் உங்களுக்கு ேநராதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். தீர்க்கதரிசிகள்,

41 “‘ஐயம்ெகாள்ளும் மக்கேள, கவனியுங்கள்.
நீங்கள் வியப்புறக்கூடும்,
ஆனால் மரித்து அழிவீர்கள்.
ஏெனனில் உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் நம்பாத
சிலவற்ைற நான் ெசய்ேவன்.
சிலர் உங்களுக்கு விளக்கிச் ெசான்னாலும் நீங்கள்
நம்பமாட்டீர்கள்’”
என்றனர்.

42 பவுலும் பர்னபாவும் ெஜப ஆலயத்ைத விட்டுச்
ெசல்லும்ெபாழுது, அடுத்த ஓய்வு நாளில் மீண்டும்
வந்து இவற்ைறக் குறித்து இன்னும் பல
விஷயங்கைள அவர்களுக்குச் ெசால்லுமாறு மக்கள்
கூறினார்கள். 43 இக்கூட்டத்திற்குப் பின், அந்த
இடத்திலிருந்து யூதர்கள் பலர் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் பின்பற்றினார்கள். யூதர்கேளாடு யூத
மதத்திற்கு மாறிய பலரும் இருந்தார்கள். இவர்களும்
உண்ைமயான ேதவைன வணங்கினார்கள். பவுலும்
பர்னபாவும் ேதவனுைடய கிருைபயில் ெதாடர்ந்து
நம்பிக்ைக ைவக்குமாறு அவர்கைள
உற்சாகமூட்டினார்கள்.

44 அடுத்த ஓய்வு நாளில் அேநகமாக நகரத்தின்
எல்லா மக்களும் ேதவனுைடய வார்த்ைதையக்
ேகட்கும்படியாக ஒருமித்துக் கூடினார்கள். 45

யூதர்கள் அந்த எல்லா மக்கைளயும் அங்ேக
கண்டார்கள். அது அவர்களுக்கு மிகுந்த
ெபாறாைமைய ஏற்படுத்தியது. எனேவ, அவர்கள்
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ெவகு தீைமயான சில காரியங்கைளக் கூறி பவுல்
கூறிய வார்த்ைதகளுக்கு எதிராக விவாதித்தார்கள்.
46 ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் மிகவும்
துணிச்சலாகப் ேபசினார்கள். அவர்கள்,
“யூதர்களாகிய உங்களுக்கு முதலில் ேதவனுைடய
ெசய்திைய நாங்கள் ெசால்ல ேவண்டும். ஆனால்
நீங்கள் ேகட்க மறுக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கைள
இழக்கப்பட்டவர்களாக நித்தியமான
வாழ்க்ைகக்குத் தகுதியற்றவர்களாக ஆக்கிக்
ெகாள்கிறீர்கள்! எனேவ நாங்கள் இப்ேபாது ேவறு
ேதசங்களின் மக்களிடம் ெசல்ேவாம்! 47 இைதத்
தான் நாங்கள் ெசய்யும்படியாக ஆண்டவர்
எங்களிடம் ெசால்லியிருக்கிறார். கர்த்தர் கூறினார்:
“‘இரட்சிப்பின் பாைதைய உலகின் எல்லா
மக்களுக்கும் நீங்கள்
காட்டும் ெபாருட்டு உங்கைள ேவறு

ேதசங்களுக்கு ஒளியாக்கிேனன்.’”
48 பவுல் இவ்வாறு கூறியைத யூதரல்லாத மக்கள்
ேகட்டேபாது அவர்கள் மகிழ்ச்சிெகாண்டனர்.
அவர்கள் கர்த்தரின் ெசய்திக்கு மதிப்பளித்தனர். பல
மக்கள் ெசய்திைய நம்பினர். இவர்கள் நித்தியமான
வாழ்க்ைகக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாவர்.

49 எனேவ கர்த்தரின் ெசய்தி நாடு முழுவதும்
ெசால்லப்பட்டது. 50 ஆனால் யூதர்கள் சில
முக்கியமான பக்தியுள்ள ெபண்கைளயும், நகரத்
தைலவர்கைளயும் சினமைடயும்படியாகவும்
பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் எதிராகவும்
நகரத்திலிருந்து கிளப்பி விட்டனர். இந்த மக்கள்
பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் எதிரான ெசயல்கைளச்
ெசய்து அவர்கைள ஊைர விட்டு ெவளிேயறும்படிச்
ெசய்தனர். 51 எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் தங்கள்
பாதங்களிலிருந்து தூசிைய உதறினர். பின் அவர்கள்
அந்த இடத்ைத விட்டு இக்ேகானியா நகருக்கு
வந்தார்கள். 52 ஆனால் அந்திேயாகியாவிலுள்ள
இேயசுவின் சீஷர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடந்து
பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பினர்.

இக்ேகானியத்தில் ஊழியம்

பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியம்
நகரத்திற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் யூத
ெஜப ஆலயத்திற்குச் ெசன்றனர். (இைதத்

தான் அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நகரத்திலும் ெசய்தனர்)
அவர்கள் அங்குள்ள மக்களிடம் ேபசினர். பவுலும்
பர்னபாவும் ேபசின விதத்தில் பல யூதர்களும்,
கிேரக்கர்களும் அவர்கள் கூறியைத முழுைமயாக
நம்பினர். 2 ஆனால் மனந்திரும்பாத யூதர்கள்,
யூதரல்லாத சேகாதரைரக் குறித்துத்
தீைமயானவற்ைற எண்ணும்படியாகச் ெசய்தனர்.

3 எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியத்தில்
நீண்ட காலம் தங்கினர். கர்த்தருக்காகத்
துணிேவாடு ேபசினர். ேதவனுைடய கிருைபையக்
குறித்து பவுலும், பர்னபாவும் ேபசினர்.
அற்புதங்கைளயும் அதிசயங்கைளயும்
நிகழ்த்துவதற்கு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு உதவி
ெசய்து அவர்கள் கூறியைத உண்ைமெயன்று ேதவன்
நிரூபித்தார். 4 ஆனால் நகர மக்களில் சிலர்
யூதர்கள் கூறியைத ஒப்புக்ெகாண்டனர். நகரத்தின்
மற்ற மக்கேளா பவுைலயும் பர்னபாைவயும் நம்பினர்.
எனேவ நகரம் பிரிவுபட்டது.

5 சில யூதரல்லாத மக்களும், சில யூதர்களும்
அவர்களின் யூத அதிகாரிகளும் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் துன்புறுத்த முயன்றனர். இந்த மக்கள்
அவர்கைளக் கற்களால் எறிந்துெகால்ல எண்ணினர்.
6 பவுலும் பர்னபாவும் இைத அறிந்தேபாது,
நகரிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் லிஸ்தீராவுக்கும்,
ெதர்ைபக்கும் லிக்ேகானியாவின் நகரங்களுக்கும்,
அந்த நகரங்கைளச் சூழ்ந்த கிராமப்புறப்
பகுதிகளுக்கும் ெசன்றனர். 7 அவர்கள் அங்கும் கூட
நற்ெசய்திையக் கூறினர்.

லிஸ்திரா, ெதர்ைப நகர ஊழியம்
8 பாதங்களில் ஊனமுற்ற மனிதன் ஒருவன்
லிஸ்தீராவில் இருந்தான். அவன் பிறவியிேலேய
ஊனமுற்றவன். 9 அவன் அங்கு உட்கார்ந்துெகாண்டு
பவுல் ேபசுவைதக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருந்தான்.
பவுல் அவைனப் பார்த்தான். ேதவன் அவைனக்
குணப்படுத்த முடியும் என்பைத அம்மனிதன்
நம்பியைதப் பவுல் கண்டான். 10 எனேவ பவுல்
உரக்க, “எழுந்து உன் கால்களால் நில்” என்றான்.
அம்மனிதன் குதித்ெதழுந்து சுற்றிலும் நடக்க
ஆரம்பித்தான்.

11 பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கூட்டத்தினர்
கண்டேபாது, அவர்கள் லிக்ேகானிய ெமாழியில்
சத்தமிட்டனர். அவர்கள், “ேதவர்கள்
மனிதைரப்ேபான்று மாறியுள்ளனர்! அவர்கள்
நம்மிடம் இறங்கி வந்துள்ளனர்!” என்றனர். 12

மக்கள் பர்னபாைவ “சீெயஸ்” என அைழக்கத்
ெதாடங்கினர். பவுல் முக்கிய ேபச்சாளராக
இருந்ததால், அவர்கள் பவுைல “ெஹர்ம்ஸ்”
என்றைழத்தனர். 13 சீயஸின் ேதவாலயம்
நகரத்தினருகில் இருந்தது. ேதவாலயத்தின் பூசாரி
சில காைளகைளயும் மாைலகைளயும் நகரக்
கதவுகளுக்கருேக ெகாண்டுவந்தான். பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் வழிபடுவதற்கு பூசாரிகளும் மக்களும்
பலி ெசலுத்த விரும்பினர்.

14 அப்ேபாஸ்தலராகிய பர்னபாவும் பவுலும் மக்கள்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாண்டதும்
அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளக் கிழித்தனர். பின்
அவர்கள் கூட்டத்தினர் மத்தியில் ஓடி, அவர்களிடம்
உரத்த குரலில், 15 “மனிதேர ஏன்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிறீர்கள்? நாங்கள்
ேதவர்கள் அல்ல. உங்கைளப்ேபான்ற
மனிதர்கள்தான். எங்களுக்கும் உணர்வுகள்
உங்கைளப்ேபாலேவ உண்டு. உங்களுக்கு
நற்ெசய்திையச் ெசால்ல நாங்கள் வந்ேதாம்.
பயனற்ற இந்தக் காரியங்கைள விட்டுவிலகும்படியாக
நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். உண்ைமயான
ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்திற்குத் திரும்புங்கள். அவேர
வானம், பூமி, கடல், அவற்றிலுள்ள ெபாருட்கள்
அைனத்ைதயும் உண்டாக்கியவர்.

16 “முன்பு எல்லா ேதசங்களும் அைவ
விரும்பியவற்ைறச் ெசய்வதற்கு ேதவன்
அனுமதித்தார். 17 ஆனால் அேத சமயம் ேதவன்
உண்ைமயானவர் என்பைத நிறுவும் காரியங்கைளேய
ேதவன் ெசய்தார். அவர் உங்களுக்கு நல்லவற்ைறேய
ெசய்கிறார். அவர் வானிலிருந்து உங்களுக்கு
மைழையத் தருகிறார். அவர் தக்க காலங்களில்
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உங்களுக்கு நல்ல அறுவைடையக் ெகாடுக்கிறார்.
அவர் மிகுதியான உணைவ உங்களுக்குத் தருகிறார்.
அவர் உங்கள் இருதயங்கைள மகிழ்ச்சியால்
நிரப்புகிறார்” என்றனர்.

18 பவுலும் பர்னபாவும் மக்களுக்கு இவற்ைறக்
கூறினர். ஆனாலும் அவர்கைள வழிபடுவதற்காக
அவர்கள் இட்ட பலிைய அேநகமாக பவுலும்
பர்னபாவும் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்ைல.

19 பின் அந்திேயாகியாவிலிருந்தும்,
இக்ேகானியத்திலிருந்தும் சில யூதர்கள் வந்தனர்.
அவர்கள் பவுைல எதிர்க்கும்படியாக மக்கைள
ஏவினர். எனேவ மக்கள் பவுலின்மீது கற்கைள வீசி,
அவன் இறந்துவிட்டாெனன்று நிைனத்து அவைன
ஊருக்குப் புறம்ேப இழுத்து வந்தனர். 20 இேயசுவின்
சீஷர்கள் பவுைலச் சுற்றிலும் கூடினர். பின் அவன்
எழுந்து ஊருக்குள் மீண்டும் ெசன்றான். மறுநாள்
அவனும் பர்னபாவும் புறப்பட்டு ெதர்ைப நகரத்துக்குச்
ெசன்றனர்.

அந்திேயாகியாவுக்குத் திரும்புதல்
21 பவுலும் பர்னபாவும் ெதர்ைப நகரத்திலும்
நற்ெசய்திையக் கூறினர். பல மக்கள் இேயசுவின்
சீஷராயினர். லிஸ்திரா, இக்ேகானியம்,
அந்திேயாகியா நகரங்களுக்குப் பவுலும் பர்னபாவும்
திரும்பினர். 22 அந்நகரங்களில் இேயசுவின்
சீஷர்கைள பவுலும் பர்னபாவும்
வலிைமமிக்கவர்களாக ஆக்கினர். நம்பிக்ைகயில்
நிைலத்திருப்பதற்கு அவர்கள் உதவினர். பவுலும்
பர்னபாவும், “ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள்
ெசல்லும் நம் பாைதயில் நாம் பல துன்பங்கைள
அனுபவிக்க ேவண்டும்” என்றனர். 23 பவுலும்
பர்னபாவும் ஒவ்ெவாரு சைபக்கும் மூப்பர்கைள
அமர்த்தினார்கள். அவர்கள் உபவாசமிருந்து
அம்மூப்பர்களுக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்தனர்.
அம்மூப்பர்கள் கர்த்தராகிய இேயசுவில் நம்பிக்ைக
ைவத்த மனிதராயிருந்தார்கள். எனேவ பவுலும்
பர்னபாவும் கர்த்தரின் பாதுகாப்பில் அவர்கைள
விட்டனர்.

24 பவுலும் பர்னபாவும் பிசிதியா நாட்டின்
வழியாகச் ெசன்றனர். பின் அவர்கள் பம்பிலியா
நாட்டிற்கு வந்தனர். 25 அவர்கள் ெபர்காவில்
ேதவனுைடய ெசய்திையக் கூறினார்கள். பின்
அவர்கள் அத்தாலியா நகரத்திற்குச் ெசன்றனர்.

26 அங்கிருந்து பவுலும் பர்னபாவும் சிரியாவிலுள்ள
அந்திேயாகியாவிற்குக் கடல் வழியாகப்
பயணமாயினர். இந்நகரில்தான் விசுவாசிகள்
அவர்கைள ேதவனுைடய கண்காணிப்பில்
ஆட்படுத்தி இவ்ேவைல ெசய்ய அனுப்பியிருந்தனர்.
இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள் ேவைலைய
முடித்திருந்தனர்.

27 பவுலும் பர்னபாவும் வந்துேசர்ந்தேபாது
அவர்கள் சைபையக் கூட்டினர். ேதவன் அவர்கேளாடு
ெசய்த எல்லாக் காரியங்கைளயும் குறித்துப் பவுலும்
பர்னபாவும் அவர்களுக்குக் கூறினர். அவர்கள், “ேவறு
ேதசங்களின் மக்களும் நம்பும்படிக்கு ேதவன் ஒரு
வாசைலத் திறந்தார்” என்றார்கள். 28 கிறிஸ்துவின்
சீஷர்கேளாடு பவுலும் பர்னபாவும் நீண்டகாலம்
அங்ேகேய தங்கினர்.

எருசேலமில் சந்திப்பு

பின்பு யூேதயாவிலிருந்து
அந்திேயாகியாவுக்குச் சில மனிதர்
வந்தனர். யூதரல்லாத சேகாதரருக்கு

அவர்கள் “நீங்கள் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாவிட்டால்
இரட்சிக்கப்படமாட்டீர்கள். இைதச்
ெசய்யும்படியாக ேமாேச நமக்குக் கற்பித்தார்” என்று
ேபாதிக்க ஆரம்பித்தனர். 2 பவுலும் பர்னபாவும்
இந்தப் ேபாதைனைய எதிர்த்தனர். அைதக் குறித்து
இந்த மனிதரிடம் அவர்கள் விவாதித்தனர். எனேவ
அந்தச் சைபயார் பவுைலயும் பர்னபாைவயும், ேவறு
சில மனிதர்கைளயும் எருசேலமுக்கு அனுப்பத்
தீர்மானித்தனர். அங்கிருந்த அப்ேபாஸ்தலரிடமும்
மூப்பர்களிடமும் இைதக் குறித்து அதிகமாகப் ேபசப்
ேபாகிறவர்களாக இந்த மனிதர்கள் இருந்தார்கள்.

3 அவர்கள் பயணத்திற்கு சைப உதவிற்று.
ெபனிக்ேக, சமாரியா ஆகிய ேதசங்களின் வழியாக
அம்மனிதர்கள் ெசன்றனர். யூதரல்லாத மக்கள்
உண்ைமயான ேதவனிடம் திரும்பியது குறித்த
அைனத்ைதயும் அவர்கள் கூறினர். இது எல்லா
சேகாதரர்களுக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சிைய
உண்டாக்கிற்று. 4 பவுலும் பர்னபாவும் பிறரும்
எருசேலைம வந்தைடந்தனர். அப்ேபாஸ்தலரும்,
மூப்பர்களும் விசுவாசிகள் அைனவரும் ேசர்ந்து
அவர்கைள வரேவற்றனர். பவுலும் பர்னபாவும், பிறரும்
ேதவன் தங்களிடம் ெசய்த அைனத்துக்
காரியங்கைளயும் கூறினர். 5 எருசேலமின்
விசுவாசிகளில் சிலர் பரிேசயர்கள். அவர்கள் எழுந்து
“யூதரல்லாத விசுவாசிகள் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ேமாேசயின்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு அவர்களுக்குக் கூற
ேவண்டும்” என்று கூறினர்.

6 அப்ேபாது அப்ேபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும்
இந்தச் சிக்கைல ஆய்ந்து அறியக் கூடினர். 7 நீண்ட
விவாதம் நடந்தது. ேபதுரு எழுந்து அவர்கைள
ேநாக்கி, “சேகாதரர்கேள, ெதாடக்கக் காலத்தில்
நிகழ்ந்தவற்ைற நீங்கள் நிைனவுகூருகிறீர்கள்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நற்ெசய்திையப் ேபாதைன ெசய்வதற்கு அப்ேபாது
உங்களுக்கிைடயிலிருந்து ேதவன் என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கள் என் மூலமாக
நற்ெசய்திையக் ேகட்டு விசுவாசம் ைவத்தனர். 8

ேதவன் மனிதரின் எண்ணங்கைள அறிவார். அவர்
யூதரல்லாத மக்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
எங்களுக்குச் ெசய்தது ேபாலேவ அவர்களுக்கும்
பரிசுத்த ஆவிைய அளித்து ேதவன் இதைனக்
காட்டினார். 9 இந்த மனிதர்கள் ேதவனுக்கு
நம்மிலிருந்தும் ேவறுபட்டவர்களல்லர். அவர்கள்
விசுவாசம் ைவத்தேபாது, ேதவன் அவர்கள்
இருதயங்கைள பரிசுத்தமுறச் ெசய்தார். 10 எனேவ
யூதரல்லாத விசுவாசிகளிகளின் கழுத்தில் ஏன்
ெபரும் பாரத்ைதச் சுமத்துகிறீர்கள். ேதவைனக்
ேகாபப்படுத்த நீங்கள்
முயன்றுெகாண்டிருக்கிறீர்களா? அந்தப் பாரத்ைதச்
சுமப்பதற்கு நமக்கும் நமது முன்ேனார்களுக்கும்
வலிைம இருக்கவில்ைல! 11 நாமும் இந்த மக்களும்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் கிருைபயினாேல
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இரட்சிக்கப்படுேவாம் என்று நான் நம்புகிேறன்.”
என்றான்.

12 அப்ேபாது அந்தக் கூட்டம் முழுைமயும்
அைமதியாயிற்று. பவுலும் பர்னபாவும் ேபசுவைதக்
கவனித்தனர். யூதரல்லாத மக்களின் மத்தியில்
ேதவன் அவர்கள் மூலமாகச் ெசய்த
அதிசயங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் குறித்துப்
பவுலும் பர்னபாவும் விவரித்தார்கள். 13 பவுலும்
பர்னபாவும் ேபசி முடித்தனர். பின் யாக்ேகாபு
ேபசினான். அவன், “சேகாதரேர, எனக்குச் ெசவி
ெகாடுங்கள். 14 ேதவன் யூதரல்லாத மக்களுக்குத்
தமது அன்ைப எவ்வாறு காட்டினார் என்பைத
சீேமான் ேபதுரு நமக்கு விவரித்தார். முதன்
முைறயாக யூதரல்லாத மக்கைள ேதவன் ஏற்று,
அவர்கைளத் தனது மக்களாக்கினார். 15

தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகளும் இதேனாடு
ஒத்துப்ேபாகின்றன.

16 “‘இதற்குப் பிறகு நான் மீண்டும் திரும்புேவன்.
தாவீதின் வீட்ைட மீண்டும் கட்டுேவன்.
அது விழுந்துவிட்டது.
அந்த வீட்டின் இடிந்த பகுதிகைள மீண்டும்
கட்டுேவன்.
அவனது வீட்ைடப் புதியதாக்குேவன்.

17 பின் பிற மக்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்
ேதடுவர்.
யூதரல்லாத மக்களும் என் மக்கேள.
கர்த்தர் இைதக் கூறினார்.
இந்தக் காரியங்கள் அைனத்ைதயும் ெசய்பவர்
அவேர.’

18 “ெதாடக்கக் காலத்திலிருந்ேத, இைவ
அைனத்தும் அறியப்பட்டிருந்தன.

19 “ேதவனிடம் திரும்பிய யூதரல்லாத
சேகாதரைரத் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது என்பது
என்னுைடய நியாயம். 20 ஆனால் ஒரு கடிதத்ைத
நாம் அவர்களுக்கு எழுதேவண்டும். அதில்:

‘விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணைவ
உண்ணாதீர்கள்.
பாலியல் பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருசிக்காதீர்கள்.
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள் என்று எழுதுேவாம்.’

21 ஒவ்ெவாரு நகரத்திலும் ேமாேசயின் சட்டத்ைதப்
ேபாதிக்கும் மனிதர்கள் இருப்பதால், அவர்கள்
இவற்ைறச் ெசய்யக்கூடாது. ஒவ்ெவாரு ஓய்வு
நாளன்றும் ேமாேசயின் ேபாதைனகள் ெஜப
ஆலயத்தில் படிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு
எழுதப்படேவண்டும்” என்று கூறினான்.

யூதரல்லாத சேகாதரருக்குக் கடிதம்
22 பவுல், பர்னபா ஆகிேயாருடன்
அந்திேயாகியாவுக்குச் சில மனிதர்கைள
அனுப்பேவண்டுெமன அப்ேபாஸ்தலரும், மூப்பரும்,
சைபயினர் எல்ேலாரும் முடிவு ெசய்தார்கள்.
அக்கூட்டத்தினர் தங்களில் சிலைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்கள் பர்சபா என்ற
யூதாைவயும், சீலாைவயும் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
எருசேலமின் சேகாதரர்கள் அவர்கைள மதித்தனர்.
23 அக்கூட்டத்தினர் அவர்கள் மூலமாக
அக்கடிதத்ைத அனுப்பினார்கள். அக்கடிதம் கூறியது:

அப்ேபாஸ்தலர்கள், மூப்பர்கள்,
சேகாதரர்களிடமிருந்து,
அந்திேயாகியாவிலும், சிரியாவிலும்,
சிலிசியாவிலுமுள்ள
அன்பான யூதரல்லாத சேகாதரருக்கு:
24 எங்கள் கூட்டத்திலிருந்து சில மனிதர்கள்
உங்களிடம் வந்தார்கள் எனக் ேகள்விப்பட்ேடாம்.
அவர்கள் கூறிய காரியங்கள் உங்கைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்து உங்கள் மனங்கைள நிைலகுைலயச்
ெசய்துள்ளன. ஆனால் அவற்ைறச் ெசய்யும்படியாக
நாங்கள் அவர்களுக்குக் கூறவில்ைல. 25 சில
மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து உங்களிடம்
அனுப்புவெதன நாங்கள் எல்ேலாரும் முழு மனதாக
முடிவு ெசய்துள்ேளாம். நமது அன்பான
நண்பர்களாகிய பர்னபா, பவுல் ஆகிேயாேராடு
அவர்களும் இருப்பார்கள். 26 நமது கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் ேசைவக்காக பர்னபாவும்
பவுலும் தங்கள் பிராணைனேய ெகாடுத்துள்ளார்கள்.
27 எனேவ அவர்கேளாடு யூதாைவயும் சீலாைவயும்
அனுப்புகிேறாம். அவர்கள் வாய் வார்த்ைதகளினால்
அவற்ைற உங்களுக்கு உறுதிெசய்வார்கள். 28

உங்கள் மீது இன்னும் அதிகமான பாரங்கள்
விதிக்கப்படலாகாெதன பரிசுத்த ஆவியானவர் முடிவு
ெசய்தார். நாங்களும் அைத ஆேமாதிக்கிேறாம்.
நீங்கள் ெசய்யத் ேதைவயான இந்தக் காரியங்கைள
மட்டுேம ெசய்ய ேவண்டும்.

29 விக்கிரகங்களுக்கு பைடக்கப்பட்ட உணைவச்
சாப்பிடாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருசிக்காதீர்கள்.
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைளச்
சாப்பிடாதீர்கள்.
பாலியல் பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.

இத்தைகய காரிங்களில் நீங்கள் உங்கைள
ஈடுபடுத்தாதிருந்தால் நல்லது.

30 எனேவ பவுல், பர்னபா, யூதா, சீலா ஆகிேயார்
எருசேலைம விட்டுச் ெசன்றனர். அவர்கள்
அந்திேயாகியாவுக்குச் ெசன்றனர்.
அந்திேயாகியாவில் விசுவாசிகைளக் கூட்டி
அக்கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தனர். 31 விசுவாசிகள்
அைத வாசித்தேபாது மகிழ்ச்சியைடந்தனர்.
அக்கடிதம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது. 32

யூதாவும் சீலாவும்கூடத் தீர்க்கதரிசிகளாக
இருந்தனர். சேகாதரர்கள் வலிைமெபற
உதவுவதற்காக அவர்கள் பல காரியங்கைளக்
கூறினர். 33 அவர்கள் சேகாதரரிடமிருந்து
அைமதியின் வாழ்த்ைதப் ெபற்றனர். யூதாவும்
சீலாவும் எருசேலமில் தங்கைள அனுப்பிய
சேகாதரரிடம் ெசன்றனர். 34

35 ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் அந்திேயாகியாவில்
தங்கினர். அவர்களும் இன்னும் பலரும் ேதவனுைடய
ெசய்திையக் கற்பிக்கவும் உபேதசிக்கவும்
ெசய்தார்கள்.

பவுலும் பர்னபாவும் பிரிதல்
36 சில நாட்களுக்குப் பிறகு பவுல் பர்னபாைவ
ேநாக்கி, “பல ஊர்களில் கர்த்தரின் ெசய்திைய நாம்
கூறியுள்ேளாம். அந்த ஊர்களிலுள்ள
சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும் சந்திக்கவும்,
அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்பைதக்
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காணவும் நாம் அந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பவும் ேபாக
ேவண்டும்” என்றான்.

37 பர்னபா அவர்கேளாடு ேயாவான் மாற்குைவயும்
அைழத்துச் ெசல்ல விரும்பினான். 38 ஆனால்
அவர்களின் முதல் பயணத்தில் பம்பிலியாவில்
ேயாவான் மாற்கு அவர்கைள விட்டுப் பிரிந்தான்.
அவர்களது ேவைலயில் அவர்கேளாடு அவன்
ேசர்ந்துெகாள்ளவில்ைல. எனேவ பவுல் அவைனத்
தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டாெமன
வலியுறுத்தினான். 39 பவுலும் பர்னபாவும் இைதக்
குறித்துப் ெபரிய வாக்குவாதம் நிகழ்த்தினார்கள்.
எனேவ அவர்கள் பிரிந்து ெவவ்ேவறு வழிகளில்
ெசன்றார்கள். பர்னபா சீப்புருவுக்கு கடல் வழியாகச்
ெசன்றான். அவேனாடு மாற்குைவயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.

40 பவுல் தன்ேனாடு ெசல்வதற்கு சீலாைவத்
ேதர்ந்துெகாண்டான். அந்திேயாகியாவில்
சேகாதரர்கள் பவுைலக் கர்த்தரின் கவனிப்பில்
ஒப்புவித்து அவைன அனுப்பினர். 41 பவுலும் சீலாவும்
சிரியா, சிலிசியா நாடுகளின் வழியாக சைபகள்
பலமைடவதற்கு உதவியபடிேய பயணம் ெசய்தனர்.

பவுல்-சீலா-தீேமாத்ேதயு

ெதர்ைப, லிஸ்திரா ஆகிய நகரங்களுக்குப்
பவுல் ெசன்றான். தீேமாத்ேதயு எனப்படும்
கிறிஸ்துவின் சீடன் அங்கிருந்தான்.

தீேமாத்ேதயுவின் தாய் ஒரு விசுவாசியான யூதப்
ெபண்மணி, அவன் தந்ைத ஒரு கிேரக்கன். 2

லிஸ்திரா, இக்ேகானியம் நகரங்களிலுள்ள
விசுவாசிகள் தீேமாத்ேதயுைவ மதித்தனர். அவைனப்
பற்றிய நல்ல கருத்துக்கைளேய கூறினர். 3

தீேமாத்ேதயு தன்னுடன் பயணம் ெசய்ய பவுல்
விரும்பினான். அப்பகுதியில் வசித்த எல்லா
யூதர்களும் தீேமாத்ேதயுவின் தந்ைத கிேரக்கன்
என்பைத அறிந்திருந்தார்கள். ஆகேவ பவுல்
தீேமாத்ேதயுவிற்கு விருத்தேசதனம் ெசய்வித்தான்.

4 பின் பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் பிற
பட்டணங்கள் வழியாகப் பிரயாணம் ெசய்தனர்.
எருசேலமில் அப்ேபாஸ்தலரும் மூப்பர்களும் எடுத்த
முடிவுகைளயும் விதிகைளயும் அவர்கள்
விசுவாசிகளுக்கு அளித்தார்கள். இந்த விதிகைளப்
பின்பற்றும்படிக்கு அவர்கள் விசுவாசிகளுக்குக்
கூறினர். 5 எனேவ சைபகள் விசுவாசத்தில்
வலிைமயுற்று நாள்ேதாறும் வளர்ச்சி
அைடந்துெகாண்டிருந்தன.

ஆசியாவிற்கு ெவளிேய அைழப்பு
6 பிரிகியா, கலாத்தியா நாடுகளின் வழியாகப்
பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் ெசன்றனர்.
ஆசியா நாட்டில் அவர்கள் நற்ெசய்திையப்
ேபாதிப்பைத பரிசுத்த ஆவியானவர்
அனுமதிக்கவில்ைல. 7 மீசியா நாட்டிற்கருேக
பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும் ெசன்றனர். பித்தினியா
நாட்டிற்குள் ேபாக அவர்கள் விரும்பினர். ஆனால்
பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கைள உள்ேள ெசல்ல
விடவில்ைல. 8 எனேவ அவர்கள் மீசியா வழியாகச்
ெசன்று துேராவா நகருக்குச் ெசன்றனர்.

9 அன்றிரவு பவுல் ஒரு காட்சிையக் கண்டான்.
அந்தக் காட்சியில் மக்கேதானியா நாட்ைடச்

ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் பவுலிடம் வந்தான். அம்மனிதன்
அங்கு நின்று, “மக்கேதானியாவுக்கு வந்து
எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்றான். 10 பவுல்
அக்காட்சிையக் கண்ட பின்பு கர்த்தருைடய
நற்ெசய்திைய அம்மக்களுக்குக் கூறுவதற்கு ேதவன்
எங்கைள அைழத்துள்ளார் என்பைத நாங்கள்
புரிந்துெகாண்ேடாம்.

லீதியாளின் மாற்றம்
11 நாங்கள் ஒரு கப்பலில் துேராவாைவ விட்டுப்
புறப்பட்டு சாேமாத்திராக்ேக தீவிற்குப்
பயணமாேனாம். மறுநாள் நாங்கள் நியாப்ேபாலி
நகருக்கு கடல் வழியாகப் பயணமாேனாம். 12

அங்கிருந்து நாங்கள் பிலிப்பிக்குச் ெசன்ேறாம்.
மக்கேதானியாவில் பிலிப்பி ஒரு முக்கியமான நகரம்.
அது ேராமர்களுக்கான நகரம். சில நாட்கள்
நாங்கள் அந்நகரில் தங்கிேனாம்.

13 ஓய்வுநாளில் நகர வாசல் வழியாக ஆற்ைற
ேநாக்கிச் ெசன்ேறாம். நதியருேக ஒரு சிறப்பான
பிரார்த்தைன ெசய்வதற்கு இடம் கிைடக்கக்கூடும்
என்று எண்ணிேனாம். சில ெபண்கள் அங்குக்
கூடியிருந்தனர். நாங்கள் அங்கு அமர்ந்து
அவர்கேளாடு ேபசிேனாம். 14 தியத்தீரா என்னும்
நகரிலுள்ள லீதியாள் என்னும் ெபண்மணி
அங்கிருந்தாள். ஊதாநிற பட்டு ஆைடகைள விற்பேத
அவளது ெதாழில். அவள் உண்ைமயான ேதவைன
வழிபட்டாள். அவள் பவுைலக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தர் அவளது
இருதயத்ைதத் திறந்து பவுல் ெசான்னவற்ைற
ஒப்புக்ெகாள்ளச் ெசய்தார். அவள் பவுல்
கூறியவற்ைற நம்பினாள். 15 அவளும் அவளது
வீட்டினரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். பின் லீதியாள்
எங்கைள அவளது வீட்டிற்கு அைழத்தாள். அவள்,
“கர்த்தராகிய இேயசுவில் நான் உண்ைமயாகேவ
விசுவாசம் உள்ளவள் என்று நீங்கள் எண்ணினால்
என் வீட்டிற்கு வந்து தங்குங்கள்” என்றாள். அவள்
எங்கைள அவேளாடு தங்குமாறு வற்புறுத்தினாள்.

சிைறயில் பவுலும் சீலாவும்
16 ஒரு நாள் பிரார்த்தைன ெசய்யுமிடத்துக்கு
நாங்கள் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு
நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஒரு ேவைலக்காரச் சிறுமி
எங்கைளச் சந்தித்தாள். அவளுக்குள் ஒரு விேசஷ
ஆவி இருந்தது. எதிர்காலத்தில்
நடக்கவிருப்பைதப்பற்றிக் கூறும் வல்லைமைய இந்த
ஆவி அவளுக்குக் ெகாடுத்தது. அவளது
உரிைமயாளர்களுக்கு இைதச் ெசய்து மிகுந்த
பணத்ைத அவள் சம்பாதித்துக்ெகாடுத்தாள். 17

இந்தப் ெபண் பவுைலயும் எங்கைளயும் ெதாடர்ந்து
வந்தாள். அவள் உரத்த குரலில் “இம்மனிதர்கள் மிக
உன்னதமான ேதவனின் ஊழியர்கள்! உங்களுக்கு
இரட்சிப்பின் வழிைய அவர்கள்
கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள்!” என்றாள். 18 அவள்
இைதேய பல நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தாள்.
ேமலும் அைதப் ெபாறுக்கமுடியாத பவுல் அந்த
ஆவிையப் பார்த்து, “இேயசு கிறிஸ்துவின்
வல்லைமயால் அவளிடமிருந்து ெவளிேய வருமாறு
உனக்குக் கட்டைளயிடுகிேறன்!” என்றான். உடேன
ஆவி ெவளிேயறிற்று.

அப்ேபாஸ்தலர் 16:18
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19 அந்த ேவைலக்காரப் ெபண்ணின்
உரிைமயாளர்கள் இைதக் கண்டனர்.
அப்ெபண்ைணப் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு இனிேமல்
பயன்படுத்த முடியாது என்பைத அம்மனிதர்கள்
அறிந்தனர். எனேவ அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
பிடித்து வந்து நகரத்தின் சந்தியில் நிறுத்தினர். நகர
அதிகாரிகள் அங்கிருந்தனர். 20 தைலவர்களின்
முன்பு அம்மனிதர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள், “இம்மனிதர்கள்
யூதர்கள். நகரத்தில் துன்பத்ைத
விைளவிக்கிறார்கள். 21 நமக்குத் தகாத
காரியஙகைளச் ெசய்யும்படியாக அவர்கள்
மக்களுக்குக் கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். நாம்
ேராம மக்கள். இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய முடியாது”
என்றார்கள்.

22 பவுைலயும், சீலாைவயும் கூட்டத்தினர்
எதிர்த்தார்கள். பவுல், சீலா ஆகிேயாரின்
ஆைடகைளத் தைலவர்கள் கிழித்தார்கள்.
பவுைலயும், சீலாைவயும் கழிகளால் அடிக்கும்படி
அவர்கள் சில மனிதர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். 23

அம்மனிதர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் பல முைற
அடித்தார்கள். பின் அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சிைறயில் தள்ளினார்கள். தைலவர்கள் சிைற
அதிகாரிைய ேநாக்கி, “கவனமாக அவர்கைளக்
காவலில் ைவயுங்கள்!” என்றார்கள். 24

சிைறயதிகாரி இந்தச் சிறப்புக் கட்டைளையக்
ேகட்டான். எனேவ அவன் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சிைறயின் மிக உட்பகுதிக்கு அைழத்துச் ெசன்று
அைடத்து காவலில் ைவத்தான். ெபரிய
மரத்தூண்களுக்கிைடயில் அவர்கள் கால்கைளக்
கட்டினான்.

25 நள்ளிரவில் பவுலும், சீலாவும் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டும் ேதவைன ேநாக்கி
துதிப்பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டுமிருந்தனர். மற்ற
சிைறக் ைகதிகள் அவர்கைளக்
கவனித்தவண்ணமிருந்தனர். 26 திடீெரன்று ஒரு
ெபரிய பூமியதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. சிைறயின்
அஸ்திபாரத்ைத அைசக்கும்படியாக அது பலமாக
இருந்தது. பின் சிைறச் சாைலயின் கதவுகள்
எல்லாம் திறந்தன. எல்லா ைகதிகளும் அவர்களது
விலங்குகளிலிருந்து விடுபட்டனர். 27 சிைறயதிகாரி
விழித்ெதழுந்தான். சிைறக் கதவுகள் திறந்திருப்பைத
அவன் கண்டான். சிைறக் ைகதிகள் ஏற்ெகனேவ
தப்பித்துப் ேபாயிருக்க ேவண்டுெமன அவன்
நிைனத்தான். எனேவ சிைறயதிகாரி தன் வாைள
உருவித் தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ள இருந்தான்.
28 ஆனால் பவுல் உரக்க, “உன்ைனத்
துன்புறுத்திக்ெகாள்ளாேத. நாங்கள் எல்ேலாரும்
இங்கு இருக்கிேறாம்!” என்றான்.

29 சிைறயதிகாரி விளக்குகைளக்
ெகாண்டுவருமாறு ஒருவனுக்குப் பணித்தான். பின்
அவன் உள்ேள ஓடினான். அவன் பயத்தால்
நடுங்கிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் பவுல், சீலா
ஆகிேயார் முன்பாகக் கீேழ விழுந்தான். 30 பின்
அவன் அவர்கைள ெவளிேய அைழத்து வந்து
அவர்களிடம், “நான் இரட்சிப்பைடய என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்?” என்று ேகட்டான்.

31 அவர்கள் அவைன ேநாக்கி, “கர்த்தராகிய
இேயசுவில் விசுவாசமாயிரு. நீயும் உன் வீட்டாரும்
இரட்சிப்பு அைடவீர்கள்” என்றார்கள். 32 எனேவ

பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரின் ெசய்திைய
சிைறயதிகாரிக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த
ஒவ்ெவாருவருக்கும் கூறினர். 33 சிைறயதிகாரி
பவுைலயும் சீலாைவயும் அைழத்துச் ெசன்று
அவர்களது காயங்கைளக் கழுவினான். பின்
சிைறயதிகாரியும் அவன் வீட்டிலிருந்த அைனவரும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். 34 அதன் பிறகு
சிைறயதிகாரி பவுைலயும் சீலாைவயும் வீட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசன்று சாப்பாடு ெகாடுத்தான். அவன்
வீட்டிலிருந்த அைனவரும் ேதவன் மீதுெகாண்ட
விசுவாசத்தால் மகிழ்ந்தார்கள்.

35 மறுநாள் காைலயில், தைலவர்கள் சில
வீரர்கைளச் சிைறயதிகாரியிடம், “அம்மனிதர்கைள
விடுதைல ெசய்!” என்று கூற அனுப்பினர்.

36 சிைறயதிகாரி பவுலிடம், “உங்கைள விடுதைல
ெசய்யும்படியாகக் கூறி தைலவர்கள் இந்த
வீரர்கைள அனுப்பியுள்ளனர். நீங்கள் ேபாகலாம்.
அைமதியாகச் ெசல்லுங்கள்” என்று அறிவித்தான்.

37 ஆனால் பவுல் வீரைர ேநாக்கி, “உங்கள்
தைலவர்கள் எங்கைள விசாரைண ெசய்யவில்ைல.
ஆனால் மக்கள் முன்பாக அவர்கள் எங்கைள
அடித்துச் சிைறயில் அைடத்தார்கள். நாங்கள் ேராம
மக்கள். எங்களுக்கு உரிைம உள்ளது. இப்ேபாது
தைலவர்கள் நாங்கள் இரகசியமாகப் ேபாக
ேவண்டுெமன விரும்புகிறார்கள். முடியாது,
தைலவர்கேள வந்து எங்கைள ெவளிேயற்றட்டும்!”
என்றான்.

38 பவுல் கூறியவற்ைற வீரர்கள் தைலவர்களுக்குக்
கூறினர். பவுலும் சீலாவும் ேராம மக்கள் என்பைதத்
தைலவர்கள் ேகள்விப்பட்டேபாது, அவர்கள்
பயந்தார்கள். 39 எனேவ அவர்கள் வந்து பவுலிடமும்,
சீலாவிடமும் தங்கள் வருத்தத்ைதத்
ெதரிவித்தார்கள். அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சிைறக்கு ெவளிேய அைழத்துவந்து அவர்கைள
நகரத்ைத விட்டுப்ேபாகுமாறு கூறினர். 40 ஆனால்
பவுலும் சீலாவும் சிைறயினின்று வந்தேபாது அவர்கள்
லிதியாளின் வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்
விசுவாசிகள் சிலைரக் கண்டு, அவர்கைள
ஆறுதல்படுத்தினார்கள். பின் பவுலும் சீலாவும்
ெவளிேயறினர்.

ெதசேலானிக்ேகயில் பவுலும் சீலாவும்

அம்பிேபாலி, அப்ேபாேலானியா நகரங்கள்
வழியாகப் பவுலும் சீலாவும் பிரயாணம்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெதசேலானிக்ேக

நகரத்திற்கு வந்தனர். அந்நகரில் யூதர்களின் ெஜப
ஆலயம் ஒன்று இருந்தது. 2 யூதர்கைளப்
பார்க்கும்படியாகப் பவுல் ெஜப ஆலயத்திற்குள்
ெசன்றான். இைதேய அவன் எப்ேபாதும் ெசய்தான்.
மூன்று வாரங்கள் ஓய்வு நாட்களில்
ேவதவாக்கியங்கைளக் குறித்துப் பவுல் யூதர்கேளாடு
ேபசினான். 3 ேவதவாக்கியங்கைள யூதர்களுக்கு
பவுல் விவரித்தான். கிறிஸ்து இறக்க ேவண்டும்
என்பைதயும், மரணத்திலிருந்து எழ ேவண்டும்
என்பைதயும் காட்டினான். பவுல் “நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிற மனிதனாகிய இேயசுேவ
கிறிஸ்து ஆவார்” என்றான். அவர்களில் சிலர்
ஒப்புக்ெகாண்டு பவுலுடனும் சீலாவுடனும்
இைணந்தார்கள். 4 ெஜப ஆலயத்தில் உண்ைமயான
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ேதவைன வழிபட்ட கிேரக்க மனிதர்கள் இருந்தனர்.
அங்கு முக்கியமான ெபண்மணிகள் பலரும்
இருந்தனர். இவர்களில் பலரும் பவுேலாடும்
சீலாேவாடும் ேசர்ந்துெகாண்டனர்.

5 ஆனால் விசுவாசியாத யூதர்கள் ெபாறாைம
ெகாண்டனர். நகரத்திலிருந்து சில தீய மனிதர்கைள
கூலிக்காக அமர்த்திக்ெகாண்டனர். இத்தீய
மனிதர்கள் பல மக்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு
நகரத்தில் கலகம் விைளவித்தனர். பவுைலயும்
சீலாைவயும் ேதடிக்ெகாண்டு இந்த மனிதர்கள்
யாேசானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். பவுைலயும்
சீலாைவயும் நகர சைபயின் முன்பாக அைழத்து
வரேவண்டுெமன்று அம்மனிதர்கள் ேகட்டனர். 6

ஆனால் அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும்
கண்டுபிடிக்கவில்ைல. எனேவ மக்கள்
யாேசாைனயும், ேவறு சில விசுவாசிகைளயும் நகரின்
தைலவர்கள் முன்பாக இழுத்து வந்தனர். மக்கள்
எல்ேலாரும், “இம்மனிதர்கள் உலகத்தின் எல்லா
இடங்களிலும் கலகமுண்டாக்கினார்கள். இப்ேபாது
இவர்கள் இங்கும் வந்துவிட்டனர்! 7 யாேசான்
அவர்கைளத் தனது வீட்டில் ைவத்திருக்கிறான்.
இராயரின் சட்டங்களுக்கு எதிரான ெசயல்கைள
அவர்கெளல்லாம் ெசய்கின்றனர். இேயசு என்னும்
இன்ெனாரு மன்னன் இருப்பதாக அவர்கள்
கூறுகின்றனர்” என்று கூக்குரலிட்டனர்.

8 நகரத்தின் தைலவர்களும் பிற மக்களும்
இவற்ைறக் ேகட்டனர். அவர்கள்
கலக்கமைடந்தார்கள். 9 யாேசானும் பிற
விசுவாசிகளும் தண்டைனப் பணம்
ெசலுத்தும்படியாகச் ெசய்தனர். பின் விசுவாசிகைள
விடுதைல ெசய்து ேபாகும்படி அனுமதித்தனர்.

ெபேரயாவில் ஊழியம்
10 அேத இரவில் விசுவாசிகள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் ெபேரயா எனப்பட்ட மற்ெறாரு
நகரத்திற்கு அனுப்பினர். ெபேரயாவில் பவுலும்
சீலாவும் யூதர்களின் ெஜப ஆலயத்திற்குச் ெசன்றனர்.
11 ெதசேலானிக்ேகயின் யூதர்கைளக் காட்டிலும்
இந்த யூதர்கள் சிறந்தவர்களாக இருந்தனர். பவுலும்
சீலாவும் கூறியவற்ைற இந்த யூதர்கள் மிகுந்த
ஆர்வமுடன் வரேவற்றார்கள். ெபேரயாவின் யூதர்கள்
ஒவ்ெவாருநாளும் ேவதவாக்கியங்கைளக்
கற்றார்கள். இக்காரியங்கள் உண்ைமயானைவயா
என்று அறிய இந்த யூதர்கள் விரும்பினார்கள். 12

இந்த யூதர்களில் பலர் நம்பிக்ைக ெகாண்டனர்.
உயர்நிைலயிலிருந்த பல கிேரக்கப் ெபண்களும்
ஆண்கைளப் ேபாலேவ நம்பிக்ைக ெகாண்டனர்.

13 ெதசேலானிக்ேகயின் யூதர்கள் ெபேரயாவில்
பவுல் ேதவனுைடய வார்த்ைதகைள உபேதசித்தான்
என்பைத அறிந்தேபாது அவர்கள் ெபேரயாவுக்கும்
வந்தனர். ெதசேலானிக்ேகயின் யூதர்கள்
ெபேரயாவின் மக்கைளக் கலக்கமுறச் ெசய்து
கலகம் உண்டாக்கினர். 14 எனேவ விசுவாசிகள்
விைரந்து பவுைலக் கடற்கைர வழியாக அனுப்பி
ைவத்தனர், ஆனால் சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும்
ெபேரயாவில் தங்கினர். 15 பவுேலாடு ெசன்ற
விசுவாசிகள் அவைன அத்ேதேன நகரத்திற்கு
அைழத்துச் ெசன்றனர். பவுலிடமிருந்து அந்தச்
சேகாதரர்கள் சீலாவுக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கும்

குறிப்புகைள எடுத்துச் ெசன்றனர். அக்குறிப்புகள்,
“எவ்வளவு விைரவில் முடியுேமா, அவ்வளவு விைரவில்
என்னிடம் வாருங்கள்” என்றன.

அத்ேதேனயில் பவுல்
16 அத்ேதேனயில் பவுல் சீலாவுக்காகவும்
தீேமாத்ேதயுவுக்காகவும் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
நகரம் விக்கிரகங்களால் நிைறந்திருப்பைதக் கண்டு
பவுல் மனக்கலக்கமைடந்திருந்தான். 17 ெஜப
ஆலயத்தில் பவுல் யூதர்கேளாடும் உண்ைமயான
ேதவைன வழிபட்ட கிேரக்கேராடும் ேபசினான்.
நகரத்தின் சந்ைத ெவளிகளில் ேநரம்
ேபாக்கிக்ெகாண்டிருந்த சில மக்கேளாடும் பவுல்
ேபசினான். ஒவ்ெவாரு நாளும் பவுல் இைதச்
ெசய்தான். 18 எப்பிக்கூரர், ஸ்ேதாயிக்கர்
தத்துவவாதிகளில் சிலர் அவேனாடு
விவாதித்தார்கள்.
அவர்களில் சிலர், “தான் கூறிக்ெகாண்டிருப்பைதப்
பற்றி இந்த மனிதனுக்கு உண்ைமயாகேவ ெதரியாது.
அவன் என்ன ெசால்ல முயன்றுெகாண்டிருக்கிறான்?”
என்றார்கள். இேயசு மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்ட
நற்ெசய்திையப் பவுல் அவர்களுக்குக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவர்கள், “ேவறு
ஏேதா சில ேதவர்கைளக் குறித்து அவன் நமக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பதாகப் படுகிறது” என்றனர்.

19 அவர்கள் பவுைலக் கண்டுபிடித்து
அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தின் கூட்டத்திற்கு அவைன
அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள், “நீங்கள்
ேபாதிக்கிற இப்புதிய கருத்ைத எங்களுக்கு
விளக்குங்கள். 20 நீங்கள் ெசால்லுபைவ
எங்களுக்குப் புதியைவ. இவற்ைறக் குறித்து நாங்கள்
முன்னர் ேகள்விப்பட்டதில்ைல. இப்ேபாதைனயின்
ெபாருள் என்ன என்று நாங்கள் அறிய
விரும்புகிேறாம்” என்றனர். 21 (அத்ேதேனயின்
மக்கள் அைனவரும் அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
பிற நாட்டு மக்களும் இந்தப் புத்தம்புதிய
கருத்துக்கைளப் பற்றிப் ேபசிப் ேபசிேய ெபாழுைதக்
கழித்தனர்.)

22 அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தின் கூட்டத்தில் பவுல்
எழுந்து நின்றான். பவுல், “அத்ேதேனயின்
மனிதர்கேள, நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் பக்தியில்
மிக்கவர்களாக இருப்பைத என்னால் பார்க்க
முடிகிறது. 23 நான் உங்கள் நகரத்தின் வழியாகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். நீங்கள் வழிபடுகின்ற
ெபாருட்கைளப் பார்த்ேதன். ‘அறியப்படாத
ேதவனுக்கு’ என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பீடத்ைதயும்
கண்ேடன். நீங்கள் அறியாத ஒரு ேதவைன
வழிபடுகின்றீர்கள். நான் உங்களுக்குக் கூறுகின்ற
ேதவன் அவேர!

24 “அவேர உலகம் முழுவைதயும் அதிலுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் உண்டாக்கின ேதவன்.
அவேர வானம் பூமி ஆகியவற்றின் கர்த்தர். மனிதன்
கட்டுகிற ஆலயங்களில் அவர் வசிப்பதில்ைல. 25

உயிர், மூச்சு, பிற அைனத்ைதயும் மக்களுக்குக்
ெகாடுப்பவர் இந்த ேதவேன, அவருக்கு
மக்களிடமிருந்து எந்த உதவியும் ேதைவயில்ைல.
ேதவனுக்குத் ேதைவயான எல்லாம் அவரிடம்
இருக்கின்றன. 26 ஒரு மனிதைன
உருவாக்குவதிலிருந்து ேதவன் ஆரம்பித்தார்.
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அவனிலிருந்து ேதவன் ெவவ்ேவறான மக்கைள
உருவாக்கினார். ேதவன் அவர்கைள உலகின்
எல்லாப் பகுதிகளிலும் வசிக்கச் ெசய்தார். எப்ேபாது,
எங்கு அவர்கள் வசிக்க ேவண்டுெமன்பைத ேதவன்
மிகச் சரியாகத் தீர்மானித்தார்.

27 “மக்கள் தன்ைனத் ேதடேவண்டுெமன்று ேதவன்
விரும்பினார். அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் ேதடி
அவைரக் கண்டுெகாள்ளக்கூடும். ஆனால் அவர் நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெதாைலவில் இல்ைல.

28 “நாம் அவேராடு வாழ்கிேறாம். நாம் அவேராடு
நடக்கிேறாம். நாம் அவேராடு இருக்கிேறாம்.
உங்கள் கவிஞர்கள் சிலர் இைதச்
ெசால்லியிருக்கிறார்கள். ‘ஏெனன்றால் நாம் அவரது
பிள்ைளகள்.’

29 “நாம் ேதவனின் பிள்ைளகள். மக்கள் கற்பைன
ெசய்கிற அல்லது உண்டாக்குகிற ெபாருைளப்
ேபான்றவர் ேதவன் என்று நாம் நிைனக்கக்கூடாது.
அவர் ெபான், ெவள்ளி அல்லது கல்லால்
ெசய்யப்பட்ட ெபாருைளப் ேபான்றவர் அல்ல. 30

கடந்த காலத்தில் மக்கள் ேதவைனப்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல. ேதவனும் அைதப்
ெபாருட்படுத்தவில்ைல. ஆனால் இப்ேபாது
உலகிலுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவனது
இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்றும்படியாக
எல்லா இடங்களிலும் கூறுகிறார். 31 ேதவன்
உலகிலுள்ள எல்லா மக்கைளயும் நியாயம்தீர்ப்பதற்கு
ஒரு நாைளக் குறித்து ைவத்துள்ளார். அவர் சரியான
தீர்ப்பு வழங்குவார். அவர் ஒரு மனிதைனப்
பயன்படுத்துவார். ேதவன் பல காலத்திற்கு
முன்னேரேய இம்மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அம்மனிதைன மரணத்தினின்று எழுப்பியதன் மூலம்
ேதவன் இதற்கான உறுதிைய அைனவருக்கும்
அளித்தார்” என்றான்.

32 இேயசு மரணத்தினின்று எழுதல் என்பைதக்
ேகள்விப்பட்டேபாது அவர்களில் சிலர் ேகலி
ெசய்தார்கள். மற்றவர்கள், “உங்களிடம் இைதக்
குறித்து ேமலும் பின்னர் ேகட்ேபாம்” என்றனர். 33

எனேவ பவுல் அவர்களுக்கிைடயிலிருந்து ெசன்றான்.
34 ஆனால் மக்களில் சிலர் பவுைல நம்பி அவேனாடு
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். அவர்களில் ஒருவன்
திெயானீசியு, அவன் அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தின்
உறுப்பினன். ேவெறாருத்தி தாமரி என்று
அைழக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்மணி. இன்னும் சில
மக்களும் அவர்களுடன் விசுவாசிகளாக மாறினர்.

ெகாரிந்துவில் பவுல்

இதன் பிறகு பவுல் அத்ேதேனைய விட்டு,
ெகாரிந்து நகரத்திற்குச் ெசன்றான். 2

ெகாரிந்துவில் பவுல் ஆக்கில்லா என்னும்
ெபயருள்ள யூத மனிதைனச் சந்தித்தான். ஆக்கில்லா
ெபாந்து நாட்டில் பிறந்தவன். ஆனால் ஆக்கில்லாவும்
அவனது மைனவி பிரிசில்லாவும் சமீபத்தில்
இத்தாலியிலிருந்துெகாரிந்துவுக்கு வந்திருந்தனர்.
கிலவுதியு எல்லா யூதர்களும் ேராைம விட்டுப் ேபாக
ேவண்டுெமன்று கட்டைளயிட்டதால் அவர்கள்
இத்தாலியிலிருந்து வந்தனர். பவுல், ஆக்கில்லா,
பிரிசில்லா ஆகிேயாைரச் சந்திக்கச் ெசன்றான். 3

அவர்களும் பவுைலப் ேபாலேவ கூடாரம்

கட்டுபவர்கள். இதன் காரணமாகப் பவுல்
அவர்கேளாடு தங்கியிருந்து ேவைல ெசய்து வந்தான்.

4 ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் பவுல் ெஜப
ஆலயத்தில் யூதேராடும் கிேரக்கேராடும் ேபசினான்.
அவர்கள் இேயசுவில் விசுவாசம்ெகாள்ள ஒப்புமாறு
ெசய்வதற்குப் பவுல் முயற்சி
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். 5 சீலாவும்
தீேமாத்ேதயுவும்
மக்கேதானியாவிலிருந்துெகாரிந்துவிலுள்ள
பவுலிடம் வந்தனர். இதன் பிறகு பவுல் தனது ேநரம்
முழுவைதயும் மக்களுக்கு நற்ெசய்திையக்
கூறுவதிேலேய ெசலவிட்டான். இேயசுேவ கிறிஸ்து
என்பைத அவன் யூதர்களுக்குக் காட்டினான். 6

ஆனால் யூதர்கள் பவுலின் ேபாதைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. சில புண்படுத்தும்
வார்த்ைதகைள யூதர்கள் கூறினர். எனேவ பவுல்
உைடயிலிருந்த தூசிைய உதறினான். அவன் யூதைர
ேநாக்கி, “நீங்கள் இரட்சிக்கப்படாவிட்டால் அது
உங்களின் தவறுதான்! நான் என்னால் முடிந்தைதச்
ெசய்துவிட்ேடன்! இதன் பிறகு, நான் யூதரல்லாத
மக்களிடம் மட்டுேம ெசல்ேவன்!” என்றான்.

7 பவுல் ெஜப ஆலயத்ைத விட்டு யுஸ்து என்பவரின்
வீட்டிற்குப் ேபானான். இம்மனிதன் உண்ைமயான
ேதவைன வணங்கினான். அவன் வீடு ெஜப
ஆலயத்திற்கு அடுத்திருந்தது. 8 அந்த ெஜப
ஆலயத்திற்கு அதிகாரி கிறிஸ்பு என்பவன்.
கிறிஸ்புவும் அவன் வீட்டில் வசிக்கும் எல்லா மக்களும்
கர்த்தைர விசுவாசித்தனர். ெகாரிந்துவிலுள்ள ேவறு
பலரும் பவுல் கூறியைதக் ேகட்டனர். அவர்களும்
விசுவாசம் ைவத்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர்.

9 இரவு ேவைளயில் பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம்
கிைடத்தது. கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி,
“பயப்படாேத! மக்களுக்குப் ேபாதிப்பைதத்
ெதாடர்ந்து ெசய். நிறுத்தாேத! 10 நான் உன்ேனாடு
இருக்கிேறன். யாரும் உன்ைன தாக்கித் துன்புறுத்த
முடியாது. என்னுைடய மக்கள் பலர் நகரத்தில்
இருக்கிறார்கள்” என்றார். 11 ஒன்றைர ஆண்டு
காலம் பவுல் அங்ேகேய தங்கி மக்களுக்கு
ேதவனுைடய வார்த்ைதைய உபேதசித்தான்.

கல்லிேயான் முன் பவுல்
12 கல்லிேயான் அகாயா நாட்டின் ஆளுநரானான்.
அக்காலத்தில் யூதர்களில் சிலர் பவுலுக்கு எதிராகக்
குழுவாக வந்தனர். அவர்கள் பவுைல நீதி
மன்றத்திற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். 13 யூதர்கள்
கல்லிேயானிடம், “யூத விதிக்கு மாறான வைகயில்
ேதவைன வழிபடும்படி இம்மனிதன் மக்களுக்குக்
கற்பித்துக்ெகாண்டிருக்கிறான்!” என்றார்கள்.

14 பவுல் ஏேதா ெசால்ல இருந்தான். ஆனால்
கல்லிேயான் யூதர்களிடம், “நீங்கள் ெபரிய
குற்றத்ைதக் குறித்ேதா அல்லது தவைறக் குறித்ேதா
புகார் ெசய்திருந்தால் நான் உங்களுக்குச்
ெசவிசாய்த்திருப்ேபன். 15 ஆனால் யூதர்களாகிய
நீங்கள் கூறுபைவேயா வார்த்ைதகள், ெபயர்கள்
ஆகியவற்ைறப் பற்றிய வினாக்களும், உங்களுைடய
சட்டத்ைதப் பற்றிய வாக்குவாதமும் மட்டுேமயாகும்.
எனேவ நீங்கேள இந்தப் பிரச்சைனையத்
தீர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். இந்த விஷயங்களில்
நான் நீதிபதியாக இருக்க விரும்பவில்ைல!”

அப்ேபாஸ்தலர் 17:27
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என்றான். 16 பின் கல்லிேயான் அவர்கைள
நீதிமன்றத்ைத விட்டுப்ேபாகச் ெசய்தான்.

17 அவர்கள் எல்ேலாரும் ெசாஸ்ேதேனையப்
பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். (ெசாஸ்ேதேன அப்ேபாது
ெஜப ஆலயத்தின் தைலவனாக இருந்தான்)
அவர்கள் ெசாஸ்ேதேனைய நீதிமன்றத்திற்கு
முன்பாக அடித்தார்கள். ஆனால் கல்லிேயான்
இைதக்குறித்து எந்தக் கவைலயும்படவில்ைல.

அந்திேயாகியாவுக்குத் திரும்புதல்
18 பவுல் சேகாதரர்களுடன் பலநாட்கள்
தங்கியிருந்தான். பின் அவன் அவர்கைள விட்டுப்
புறப்பட்டு, சிரியாவிற்குக் கடற்பயணமானான்.
பிரிசில்லாவும் ஆக்கில்லாவும் அவேனாடிருந்தனர்.
ெகங்கிேரயாவில் பவுல் தனது தைலமயிைரக்
கைளந்தான். அவன் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுதி
ெகாடுத்திருந்தான் என்பைத இது உணர்த்தியது. 19

பின் அவர்கள் எேபசு பட்டணத்ைத அைடந்தார்கள்.
இங்கு அவன் ஆக்கில்லாைவயும், பிரிசில்லாைவயும்
பிரிந்தான். பவுல் எேபசுவில் இருந்தேபாது ெஜப
ஆலயத்திற்குள் ெசன்று யூதேராடு ேபசினான். 20

யூதர்கள் பவுைல இன்னும் சில காலம் தங்குமாறு
ேவண்டினார்கள். ஆனால் பவுல் மறுத்துவிட்டான். 21

“ஆனால் ேதவன் விரும்பினால் நான் உங்களிடம்
மீண்டும் வருேவன்” என்று புறப்படும்ெபாழுது
கூறினான். எனேவ பவுல் எேபசுவிலிருந்து மீண்டும்
கடற்பயணம் ெசய்தான்.

22 பவுல் ெசசரியா நகரத்திற்குச் ெசன்றான்.
பின்னர் அவன் எருசேலமிலிருந்த சைபயினைரச்
சந்தித்து அவர்கைள வாழ்த்தினான். அதன் பிறகு
பவுல் அந்திேயாகியா நகரத்திற்குச் ெசன்றான். 23

பவுல் அந்திேயாகியாவில் சிலகாலம்
தங்கியிருந்தான். பின் அவன் கலாத்தியா, பிரிகியா
நாடுகள் வழியாகச் ெசன்றான். இந்நாடுகளில் பவுல்
ஊர் ஊராகப் பயணம் ெசய்தான். அவன் இேயசுவின்
சீஷர்கள் அைனவைரயும் பலப்படுத்தினான்.

அப்ெபால்ேலாவின் ஊழியம்
24 அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயருள்ள யூதன்
எேபசுவிற்கு வந்தான். அப்ெபால்ேலா,
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தில் பிறந்தவன். அவன்
கல்வியில் ேதர்ந்தவன். அவன் ேவத வாக்கியங்கைள
வல்லைமயுடன் பயன்படுத்தினான். 25 கர்த்தைரப்
பற்றி அவன் கற்றிருந்தான். அப்ெபால்ேலா ஆன்மீக
உற்சாகம் நிரம்பியிருந்தான். இேயசுைவக் குறித்து
மக்களிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். இேயசுைவக்
குறித்து சரியான கருத்துக்கைளேய அப்ெபால்ேலா
கற்பித்தான். அவனுக்குத் ெதரிந்தது ேயாவானின்
ஞானஸ்நானம் மட்டுேம. 26 அப்ெபால்ேலா ெஜப
ஆலயங்களில் துணிவாகப் ேபசத் ெதாடங்கினான்.
ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவன் துணிவுடன் அைதச்
ெசய்தான். அவன் ேபசுவைதப் பிரிசில்லாவும்
ஆக்கில்லாவும் ேகட்டனர். அவர்கள் அவைனத்
தங்கள் வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்று ேதவனுைடய
வழிைய இன்னும் துல்லியமாக அறிய உதவினார்கள்.

27 அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாவதற்கு அப்ெபால்ேலா
விரும்பினான். அதற்கு எேபசுவின் சேகாதரர்கள்
அவனுக்கு உதவினர். அகாயாவிலுள்ள இேயசுவின்
சீஷர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினர்.

அக்கடிதத்தில் அப்ெபால்ேலாைவ இச்சீஷர்கள்
வரேவற்குமாறு அவர்கள் ேகட்டனர். அகாயாவில்
உள்ள இந்தச் சீஷர்கள் ேதவனுைடய கிருைபயின்
மூலமாக இேயசுவில் விசுவாசம் ைவத்திருந்தார்கள்.
அப்ெபால்ேலா அங்கு வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவன்
அவர்களுக்கு மிகவும் உதவினான். 28 அவன் எல்லா
மக்களுக்கும் முன்பாக யூதர்களுக்கு எதிராக மிக
வன்ைமயாக வாதிட்டான். யூதர்கள் தவறான
ேபாதைனகைளப் ெபற்றிருந்தார்கள் என்பைத
நிரூபித்தான். அவன் ேவதவாக்கியங்கைளப்
பயன்படுத்தி இேயசுேவ கிறிஸ்து என்று காட்டினான்.

எேபசுவில் பவுல்

அப்ெபால்ேலா ெகாரிந்து நகரில்
இருந்தேபாது எேபசு நகருக்குச் ெசல்லும்
வழியில் பவுல் சில உள்பகுதிகளின்

வழியாகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். பவுல்
எேபசுவில் சீஷர்கள் சிலைரக் கண்டுபிடித்தான். 2

பவுல் அவர்கைள ேநாக்கி, “நீங்கள்
விசுவாசித்தேபாது பரிசுத்த ஆவியானவைரப்
ெபற்றீர்களா?” என்று ேகட்டான்.
இந்தச் சீஷர்கள் அவனுக்கு, “நாங்கள் பரிசுத்த
ஆவியானவைரப் பற்றிக் ேகள்விப்படேவ இல்ைல”
என்றனர்.

3 எனேவ பவுல் அவர்கைள ேநாக்கி, “பின் நீங்கள்
எத்தைகய ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
அவர்கள், “ேயாவான் கற்பித்த ஞானஸ்நானம் அது”
என்றார்கள்.

4 பவுல், “மக்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய
மாற்றியைமக்க விரும்புவைதக் காட்டுவதற்கு
ேயாவான் அவர்கைள ஞானஸ்நானம்
ெபறும்படியாகக் கூறினான். அவனுக்குப் பின் வருகிற
ஒருவைர நம்பும்படியாக ேயாவான் மக்களுக்குக்
கூறினான். அவர் இேயசுேவ” என்றான்.

5 அவர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது கர்த்தராகிய
இேயசுவின் ெபயரில் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6

அப்ேபாது பவுல் அவனது ைககைள அவர்கள்மீது
ைவத்தேபாது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள்மீது
வந்தார். அவர்கள் ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசவும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லவும் ஆரம்பித்தனர். 7

இக்குழுவில் சுமார் பன்னிரண்டு மனிதர்கள்
இருந்தனர்.

8 பவுல் ெஜப ஆலயத்திற்குள் ெசன்று, மிகவும்
துணிவாகப் ேபசினான். பவுல் மூன்று மாதங்கள்
இைதச் ெசய்தான். அவன் யூதர்களிடம் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்றிப் ேபசி, அவற்ைற யூதர்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படித் தூண்ட முயற்சித்தான். 9

ஆனால் சில யூதர்கள் பிடிவாதமாக இருந்தனர்.
அவர்கள் நம்ப மறுத்தனர். இந்த யூதர்கள்
ேதவனுைடய வழிையக் குறித்துத் தீயவற்ைறப்
ேபசினர். எல்லா மக்களும் இவற்ைற ேகட்டனர்.
எனேவ பவுல் இந்த யூதைர விட்டு நீங்கி, இேயசுவின்
சீஷர்கைளத் தன்ேனாடு அைழத்துச் ெசன்றான்.
திறன்னு என்ற ஒருவனின் பள்ளிக்கூடம் இருந்த
இடத்திற்குப் பவுல் ேபானான். பவுல் அங்கிருந்த
மக்களுடன் தினமும் கலந்துைரயாடினான். 10 பவுல்
இைத இரண்டு வருடங்கள் ெசய்தான்.
இச்ெசயலால் ஆசியாவில் வசித்துக்ெகாண்டிருந்த
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ஒவ்ெவாரு யூதனும் கிேரக்கனும் ேதவனுைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்டனர்.

ஸ்ேகவாவின் பிள்ைளகள்
11 சில அசாதாரணமான அற்புதங்கைளச்
ெசய்வதற்கு ேதவன் பவுைலப் பயன்படுத்தினார். 12

பவுல் பயன்படுத்திய துணிகைளயும்
ைகக்குட்ைடகைளயும் சிலர் எடுத்துச் ெசன்றனர்.
இவற்ைற மக்கள் ேநாயாளிகள் மீது ைவத்தனர்.
அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது, ேநாயாளிகள்
குணமைடந்தார்கள். அசுத்த ஆவிகள்
அவர்கைளவிட்டு நீங்கிச் ெசன்றன.

13 சில யூதர்களும் சுற்றுப் பிரயாணம் ெசய்து
மக்கைள விட்டு அசுத்த ஆவிகள் நீங்கும்படியாகச்
ெசய்தனர். ஸ்ேகவாவின் ஏழு குமாரர்களும் இைதச்
ெசய்தனர். (ஸ்ேகவா ஒரு தைலைம ஆசாரியன்)
கர்த்தர் இேயசுவின் ெபயைரப் பயன்படுத்தி,
மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவிகைள ெவளிேயற்ற
இந்த யூதர்கள் முயன்றனர். அவர்கள் எல்ேலாரும்,
“பவுல் ேபசுகின்ற அேத இேயசுவினால்,
ெவளிேயறுமாறு நான் கட்டைளயிடுகிேறன்!” என்று
கூறினர்.

15 ஆனால் ஒருமுைற ஓர் அசுத்த ஆவி இந்த
யூதர்கைள ேநாக்கி, “எனக்கு இேயசுைவத் ெதரியும்,
எனக்குப் பவுைலப் பற்றியும் ெதரியும், ஆனால்
நீங்கள் யார்?” என்று ேகட்டது.

16 ேமலும் அசுத்த ஆவி பிடித்த மனிதன், இந்த
யூதர்கள் மீது தாவினான். அவர்கள் எல்ேலாைரக்
காட்டிலும் அவன் மிகுந்த பலம் ெபாருந்தியவனாக
இருந்தான். அவன் அவர்கைள அடித்து, அவர்களின்
ஆைடகைளக் கிழித்துப்ேபாட்டான். அந்த
வீட்டிலிருந்து இந்த யூதர்கள் நிர்வாணமாக ஓடிப்
ேபானார்கள்.

17 எேபசுவின் எல்லா ஜனங்களும், யூதரும்
கிேரக்கரும் இதைன அறிந்தனர். ேதவனிடம் மிகுந்த
மரியாைத ெகாள்ளத் துவங்கினர். கர்த்தராகிய
இேயசுவின் ெபயைர மக்கள் அதிகமாக
மகிைமப்படுத்த ஆரம்பித்தனர்.

18 விசுவாசிகளில் பலர் தாங்கள் ெசய்த பாவச்
ெசயல்கைள ெவளிப்பைடயாக ஒப்புக்ெகாள்ளத்
துவங்கினார்கள். 19 சில விசுவாசிகள் மந்திரத்ைதப்
பயன்படுத்தினவர்களாயிருந்தனர். அவர்கள் தங்கள்
மந்திர நூல்கைளக் ெகாண்டு வந்து, அவற்ைற
எல்ேலாருக்கும் முன்பாக எரித்தனர். அப்புத்தகங்கள்
சுமார் ஐம்பதாயிரம் ெவள்ளிக் காசுகள்
மதிப்புைடயனவாக இருந்தன. 20 இவ்வாேற
கர்த்தரின் வார்த்ைத மிக்க வல்லைம வாய்ந்த
வைகயில் அதிகமான மக்கைளப் பாதிக்க
ஆரம்பித்தது. மிக அதிக எண்ணிக்ைகயில் மக்கள்
விசுவாசம் ைவத்தனர்.

பவுல் பயணத்திட்டம்
21 இக்காரியங்களுக்குப் பிறகு, பவுல்
எருசேலமுக்குச் ெசல்லத் திட்டமிட்டான்.
மக்கேதானியா, அகாயா நாடுகள் வழியாகச் ெசன்று,
பின் எருசேலமுக்குச் ெசல்லப் பவுல் திட்டமிட்டான்.
பவுல், “நான் எருசேலைம அைடந்த பிறகு,
ேராைமயும் பார்க்க ேவண்டும்” என்று எண்ணினான்.
22 தீேமாத்ேதயுவும், எரஸ்துவும் பவுலுக்கு

உதவியவர்களில் இருவர். மக்கேதானியாவுக்கு
அவர்கைளத் தனக்கு முன்பாகேவ பவுல்
அனுப்பினான். ஆசியாவில் இன்னும் சிலகாலம் பவுல்
தங்கியிருந்தான்.

எேபசுவில் குழப்பம்
23 ஆனால் அக்காலத்தில் எேபசுவில் மிகத்
தீவிரமான ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது. ேதவனுைடய
வழிையக் குறித்த குழப்பம் அது. அைவெயல்லாம்
இவ்வாறு நிகழ்ந்தன. 24 ெதெமத்திரியு என்னும்
ெபயர் ெகாண்ட மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவன்
ெவள்ளி ேவைல ெசய்பவனாக இருந்தான். ஆர்தமிஸ்
ேதவைதயின் ேதவாலயத்ைதப் ேபான்று
ேதாற்றமளித்த ெவள்ளியாலான சிறிய மாதிரி
ேதவாலயங்கைள அவன் ெசய்து வந்தான்.
இவ்ேவைலையச் ெசய்தவர்கள் மிகுந்த பணம்
சம்பாதித்தார்கள்.

25 இேத ேவைலையச் ெசய்து வந்தவர்கள்
அைனவைரயும் அதன் ெதாடர்பான ேவைலையச்
ெசய்தவர்கைளயும் ெதெமத்திரியு ஒன்று கூட்டினான்.
ெதெமத்திரியு அவர்கைள ேநாக்கி, “நமது வளம்
இத்ெதாழிைலச் சார்ந்துள்ளைத அறிவீர்கள். 26

ஆனால் இந்த மனிதன் பவுல்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்! அவன்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்! பவுல் மனிதர்கைளத்
தூண்டி, மனம் மாற்றிவிட்டான். எேபசுவிலும்
அேநகமாக ஆசியாவின் எல்லாப் பகுதிகளிலும்
இைதச் ெசய்திருக்கிறான். மனிதன் ெசய்கின்ற
கடவுள் சிைலகள் உண்ைமயானைவ அல்ல என்று
பவுல் ெசால்கிறான். 27 பவுல் ெசால்கின்ற இந்தக்
காரியங்கள் மக்கைள, நமது ேவைலக்ெகதிராகத்
திருப்பக்கூடும். ஆனால் இன்ெனாரு சிக்கலும்
இருக்கிறது. ெபரிய ேதவியான ஆர்தமிஸின்
ேதவாலயம் முக்கியமானதல்ல என்று மக்கள்
நிைனக்கக் கூடும். அவளது ெபருைம
அழிக்கப்படக்கூடும். ஆசியாவிலும், உலகம்
முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்ெவாருவரும் வழிப்படுகின்ற
ேதவைத ஆர்தமிஸ் ஆவாள்” என்றான்.

28 அம்மனிதர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது மிகவும்
ேகாபமுற்றனர். அவர்கள், “எேபசு
பட்டணத்தார்களின் ேதவியான ஆர்தமிேஸ
ெபரியவள்” என்று உரக்க கூவினர். 29 நகரத்தின்
எல்லா மக்களும் குழப்பமான நிைலயில் காயுைவயும்,
அரிஸ்தர்க்குைவயும் பிடித்தார்கள். (இவ்விருவரும்
மக்கேதானியாைவச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள்
பவுேலாடு பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.) பின்
எல்லா மக்களும் அரங்கிற்குள் ஓடினார்கள். 30 பவுல்
உள்ேள ெசன்று கூட்டத்தில் ேபச விரும்பினான்.
ஆனால் இேயசுவின் சீஷர்கள் அவைனப் ேபாக
அனுமதிக்கவில்ைல. 31 ேமலும் நாட்டின் சில
தைலவர்கள் பவுலின் நண்பர்களாக இருந்தனர்.
இத்தைலவர்கள் அவனுக்கு ஒரு ெசய்தி அனுப்பினர்.
அவர்கள் பவுல் அரங்கிற்குள் ெசல்ல
ேவண்டாெமன்று கூறினர்.

32 ஒருவர் சத்தம் ேபாட்டு ஒன்ைறயும்
இன்ெனாருவர் சத்தம் ேபாட்டு இன்ெனான்ைறயும்
ெசான்னார்கள். ேமலும் அவர்கள் எதற்காகக்
கூடியிருக்கிறார்கள் என்பைதப் ெபரும்பாேலார்
அறியாதவாறு கூட்டத்தில் குழப்பம் மிகுந்திருந்தது.
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33 யூதர்கள் அெலக்ஸாண்டர் என்னும் ெபயருள்ள
ஒருவைன மக்கள் முன்பாக நிறுத்தினர். அவன்
ெசய்ய ேவண்டியைத மக்கள் அவனுக்கு
விளக்கினார்கள். மக்களுக்குக் காரியங்கைள
விளக்கேவண்டியிருந்ததால் அேலக்ஸாண்டர் தனது
ைகைய அைமதிக்காக அைசத்தான். 34

அெலக்ஸாண்டர் ஒரு யூதன் என்பைத மக்கள்
அைடயாளம் கண்டேபாது அவர்கள் எல்ேலாரும்
உரத்த குரலில் கூச்சலிட ஆரம்பித்தனர். சுமார்
இரண்டு மணி ேநரம் அவர்கள் ெதாடர்ந்து
கூச்சலிட்டனர். மக்கள் “எேபசுவின் ஆர்தமிஸ்
ெபருைம ெபாருந்தியவள்! எேபசுவின் ஆர்தமிஸ்
ெபருைம மிக்கவள்! ஆர்தமிஸ் ெபரியவள்!” என்றனர்.

35 நகர அலுவலன் மக்கைள அைமதியாக
இருக்குமாறு ேவண்டினான். அவன், “எேபசுவின்
மக்கேள! ஆர்தமிஸ் ேதவியின் ேதவாலயத்ைதயும்
பரேலாகத்திலிருந்து விழுந்த அவளது பரிசுத்தப்
பாைறையயும் ெபற்ற நகரம் எேபசு என்பைத எல்லா
மக்களும் அறிவர். 36 இவற்ைற யாரும் மறுக்க
முடியாது. எனேவ நீங்கள் அைமதியாக இருங்கள்.
முரட்டுத்தனமாக எைதயும் ெசய்யாதீர்கள்

37 “நீங்கள் இந்த மனிதர்கைள அைழத்து
வந்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நமது ேதவிக்கு
விேராதமாக அவர்கள் எதுவும் கூறவில்ைல. அவள்
ேதவாலயத்திலிருந்து அவர்கள் எைதயும்
திருடவில்ைல. 38 நம்மிடம் நீதி வழங்கும்
மன்றங்களும் நீதிபதிகளும் இருக்கிறார்கள்.
ெதெமத்திரியுக்கும், ெதாழில் வல்லுநர்களுக்கும்
எவருக்ேகனும் அவர்களுக்கு எதிராக வழக்குகள்
இருக்கின்றனவா? அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்குப் ேபாக
ேவண்டும்! அங்ேக குற்றச்சாட்டுகைளயும் எதிர்
குற்றச்சாட்டுக்கைளயும் ைவக்கலாம்.

39 “நீங்கள் ேபசேவண்டியது ேவறு ஏேதனும்
உள்ளதா? அப்படியானால் மக்களின் நகரமன்றம்
நமக்கிருக்கிறது. அங்கு முடிெவடுக்கலாம். 40 நான்
இைத ஏன் ெசால்கிேறன் என்றால் இன்று ஒருவன்
இந்தத் ெதால்ைலையப் பார்த்துவிட்டு, நாம்
கலகத்ைத உண்டாக்குகிேறாம் என்று கூறலாம்.
இந்தத் ெதால்ைலைய நம்மால் விளக்க முடியாது,
ஏெனனில் இக்கூட்டத்திற்கு உண்ைமயான காரணம்
எதுவும் இல்ைல” என்றான். 41 நகர அலுவலன்
இவற்ைறக் கூறிய பிறகு, அவன் மக்கைள
வீடுகளுக்குச் ெசல்லுமாறு கூறினான். எல்லா
மக்களும் கைலந்தார்கள்.

மக்கேதானியா, கிரீஸில் பவுல்

ெதால்ைல நீங்கியேபாது பவுல்
சீஷர்கைளத் தன்ைன வந்து பார்க்குமாறு
அைழத்தான். அவன் அவர்களுக்கு ஆறுதல்

ெமாழிகைளக் கூறி, பின் விைட ெபற்றான். பவுல்
மக்கேதானியா நாட்டிற்குத் தன் பயணத்ைதத்
துவக்கினான். 2 மக்கேதானியாவிற்குச் ெசன்ற
வழியில் பல இடங்களில் தங்கி சீஷர்கைள
பலப்படுத்துவதற்குப் பல காரியங்கைள
அவர்களுக்குக் கூறினான். பின் பவுல் கிரீைச
அைடந்தான். 3 அவன் அங்கு மூன்று மாதங்கள்
தங்கினான். அவன் சிரியாவுக்குக் கடற்பயணம்
ெசய்வதற்குத் தயாராகிக்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால்
சில யூதர்கள் அவனுக்ெகதிராகத் திட்டம்

வகுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். எனேவ பவுல்
மக்கேதானியா வழியாக சிரியாவுக்குத் திரும்பிப்
ேபாக முடிவு ெசய்தான். 4 சில மனிதர்கள்
அவேனாடிருந்தனர். அவர்கள் ெபேரயா நகரத்ைதச்
ேசர்ந்த ேசாபத்தர், ெதசேலானிக்கா நகரத்தின்
அரிஸ்தர்க்கு மற்றும் ெசக்குந்து, ெதர்ெப நகரின்
காயு, தீேமாத்ேதயு, ஆசியாவின் இரண்டு
மனிதர்களான தீகிக்குவும், துேராப்பீமும் ஆவர். 5

பவுலுக்கு முன்னேர இம்மனிதர்கள் ெசன்றனர்.
துேராவா நகரில் அவர்கள் எங்களுக்காகக்
காத்திருந்தனர். 6 புளிப்பில்லாத அப்பத்தின்
பண்டிைகக்குப் பிறகு நாங்கள் பிலிப்பி
நகரத்திலிருந்து கடற் பயணமாகச் ெசன்ேறாம்.
ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு துேராவாவில்
இம்மனிதர்கைள நாங்கள் சந்தித்ேதாம். அங்கு ஏழு
நாட்கள் தங்கிேனாம்.

துேராவாவில் பவுல்
7 கர்த்தரின் திருவிருந்ைத உண்பதற்காக
நாங்கள் அைனவரும் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய
ஞாயிறு அன்று கூடிேனாம். பவுல் கூட்டத்தில்
ேபசினான். மறுநாள் அங்கிருந்து ெசல்லத்
திட்டமிட்டான். நள்ளிரவு வைரக்கும் பவுல்
ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்ேடயிருந்தான். 8 நாங்கள்
எல்ேலாரும் மாடியிலுள்ள அைறயில்
கூடியிருந்ேதாம். அைறயில் பல விளக்குகள் ஒளி
வீசிக்ெகாண்டிருந்தன. 9 ஐத்தீகு என்னப்பட்ட
இைளஞன் ஜன்னலில் அமர்ந்திருந்தான். பவுல்
ெதாடர்ந்து ேபசிக் ெகாண்ேடயிருந்தான். ஐத்தீகு
மிக, மிக தூக்க கலக்கமுற்றான். கைடசியில் அவன்
தூங்கி, ஜன்னலிலிருந்து விழுந்தான். மூன்றாம்
மாடியிலிருந்து அவன் கீேழ விழுந்தான். மக்கள்
ெசன்று அவைனத் தூக்கியேபாது அவன் இறந்து
விட்டிருந்தான்.

10 பவுல் ஐத்தீகுவிடம் இறங்கிச் ெசன்றான். அவன்
முழங்காலிட்டு ஐத்தீகுைவ கட்டித் தழுவினான். பவுல்
பிற விசுவாசிகைள ேநாக்கி, “கவைலப்படாதீர்கள்.
அவன் இப்ேபாது உயிேராடிருக்கிறான்” என்றான்.
11 பவுல் மீண்டும் மாடிக்குச் ெசன்றான். அவன்
அவர்கேளாடு அப்பத்ைதப் பிட்டு உண்டான். பவுல்
அவர்கேளாடு நீண்ட ேநரம்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் ேபசி முடித்தேபாது
அதிகாைலப் ெபாழுதாகியிருந்தது. பின் பவுல்
புறப்பட்டுப் ேபானான். 12 மக்கள் இைளஞைன
வீட்டிற்குள் எடுத்துச்ெசன்றனர். அவன்
உயிேராடிருந்தான். மக்கள் மிகவும் ஆறுதல்
அைடந்தனர்.

மிேலத்துவுக்குப் பயணம்
13 ஆேசா நகருக்கு நாங்கள் கடல்வழியாகப்
பயணமாேனாம். நாங்கள் பவுலுக்கு முன்பாகேவ
முதலாவதாக அங்கு ெசன்ேறாம். ஆேசாவில் பவுல்
எங்கைளச் சந்தித்து அங்குள்ள கப்பலில் எங்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாள்ளத் திட்டமிட்டான். பவுல்
ஆேசாவிற்கு நிலத்தின் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய
விரும்பியதால் இவ்வாறு ெசய்யும்படி எங்களுக்குக்
கூறினான். 14 பின்னர் பவுைல நாங்கள் ஆேசாவில்
சந்தித்ேதாம். அங்கு அவன் எங்கேளாடு
கப்பலின்ேமல் வந்தான். நாங்கள் எல்ேலாரும்
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மித்திேலேன நகருக்குச் ெசன்ேறாம். 15 மறுநாள்
நாங்கள் மித்திேலேனயிலிருந்து
கடற்பயணமாேனாம். கீயுதீவின் அருேகயுள்ள
ஓரிடத்திற்கு வந்ேதாம். மறுநாள் சாேமாஸ் தீவிற்கு
நாங்கள் கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம். ஒரு நாள்
கழித்து, மிேலத்து நகரத்திற்கு வந்ேதாம். 16

எேபசுவில் தங்கேவண்டாெமன்று பவுல் ஏற்ெகனேவ
முடிெவடுத்திருந்தான். ஆசியாவில் நீண்ட காலம்
தங்க அவன் விரும்பவில்ைல. முடிந்தால்
ெபந்ெதேகாஸ்து நாளில் எருசேலமில் இருக்க
விரும்பியதால் அவன்
அவசரப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.

எேபசு மூப்பர்களுடன் பவுல்
17 மிேலத்துவிலிருந்து பவுல் ஒரு ெசய்திைய
எேபசுவுக்கு அனுப்பினான். எேபசு சைபயின்
மூப்பைரத் தன்னிடம் வருமாறு அவன் அைழத்தான்.

18 மூப்பர்கள் அவனிடம் வந்தெபாழுது பவுல்
அவர்கைள ேநாக்கி, “நான் ஆசியாவுக்கு வந்த முதல்
நாளிலிருந்து என் வாழ்க்ைகையக் குறித்து நீங்கள்
அறிவீர்கள். நான் உங்கேளாடிருந்த காலம்
முழுவதும் நான் வாழ்ந்த வைகையயும் நீங்கள்
அறிவீர்கள். 19 யூதர்கள் அடிக்கடி எனக்கு எதிராகக்
காரியங்கைளத் திட்டமிட்டனர். இது எனக்குத்
துன்பங்கைளத் தந்தது. நான் அடிக்கடி அழுேதன்.
ஆனால் மிகப் பணிவாக எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்ேதன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
20 உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்தைதேய நான்
எப்ேபாதும் ெசய்ேதன். இேயசுைவக் குறித்த
நற்ெசய்திைய உங்களுக்கு ெவளிப்பைடயாகக்
கூறிேனன். வீடுகளிலும் உங்களுக்குக் கற்பித்ேதன்.
21 தங்கள் இருதயங்கைள மாற்றி, ேதவனுக்கு
ேநராகத் திரும்பும்படி, யூதரும் கிேரக்கருமாகிய
எல்லா மக்களுக்கும் நான் கூறிேனன். நமது
கர்த்தராகிய இேயசுவில் நம்பிக்ைக ைவக்குமாறு
அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் ெசான்ேனன்.

22 “ஆனால் இப்ேபாது பரிசுத்த
ஆவியானவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து எருசேலமுக்கு நான்
ேபாக ேவண்டும். எனக்கு அங்கு என்ன ேநருெமன்று
எனக்குத் ெதரியாது. 23 துன்பமும் சிைறயும்
எருசேலமில் எனக்காக காத்திருப்பைத பரிசுத்த
ஆவியானவர் ஒவ்ெவாரு நகரிலும் கூறுவைத மட்டும்
அறிேவன். 24 நான் எனது உயிைரப்
ெபாருட்படுத்தவில்ைல. நான் பந்தயத்ைத
முடிக்கிேறன் என்பதும் ேதவனுைடய கிருைபையப்
பற்றிய நற்ெசய்திைய மக்களுக்குச் ெசால்லுமாறு
கர்த்தராகிய இேயசு எனக்குக் ெகாடுத்த ேவைலைய
முடிக்கிேறன் என்பதும் முக்கியமானைவ.

25 “இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
என்ைன உங்களில் ஒருவரும் திரும்பவும்
பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றிய நற்ெசய்திைய
நான் உங்கேளாடிருந்த ேபாெதல்லாம் உங்களுக்குக்
கூறிேனன். 26 எனேவ நான் உறுதியாயிருக்கிற
ஒன்ைறக் குறித்து இன்று உங்களுக்குக் கூற முடியும்.
உங்களில் சிலர் இரட்சிக்கப்படாவிட்டால் ேதவன்
என்ைனக் குற்றம் சாட்டமாட்டார். 27 நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ளேவண்டுெமன ேதவன் விரும்பிய
அைனத்ைதயும் உங்களுக்குக் கூறிேனன். எைதயும்

விட்டு ைவக்கவில்ைல என்பதால் இைத நான்
ெசால்ல முடிகிறது. 28 உங்களுக்காகவும் ேதவன்
உங்களுக்குத் தந்த எல்லா மக்களுக்காகவும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவரது மந்ைதையக்
கவனிக்கும் ேவைலைய பரிசுத்த ஆவியானவர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். ேதவனின்
சைபக்கு நீங்கள் ேமய்ப்பர்கைளப்ேபால் இருக்க
ேவண்டும். ேதவன் தமது ெசாந்த இரத்தத்தால்
வாங்கிய சைப இது. 29 நான் பிரிந்த பின் உங்கள்
குழுவில் சில மனிதர்கள் வருவார்கள் என்பைத
அறிேவன். அவர்கள் ெகாடிய ஓநாய்கைளப் ேபால்
இருப்பார்கள். அவர்கள் மந்ைதைய அழிக்க
முயல்வர். 30 ேமலும் உங்கள் ெசாந்தக் குழுவின்
மனிதர்களும் ேமாசமான தைலவராக மாறுவர்.
அவர்கள் தவறான ேபாதைனகைளப் ேபாதிக்கத்
ெதாடங்குவர். உண்ைமைய விட்டு விலகி
இேயசுவின் சீஷர்கள் சிலைரத் தம்ைமப்
பின்பற்றுமாறு ெசய்வார்கள். 31 எனேவ
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்! எப்ேபாதும் இைத
நிைனவுகூருங்கள். நான் உங்கேளாடு மூன்று
ஆண்டுகள் இருந்ேதன். இக்காலத்தில் நான்
உங்கைள எச்சரிப்பைத நிறுத்தவில்ைல. நான்
இரவும் பகலும் உங்களுக்கு உபேதசித்ேதன். நான்
அடிக்கடி உங்களுக்காக அழுேதன்.

32 “நான் இப்ேபாது உங்கைள ேதவனுக்கு நியமம்
ெசய்கிேறன். உங்கைள பலப்படுத்தக் கூடிய
ேதவனுைடய கிருைபையப் பற்றிய ேதவனுைடய
ெசய்திையச் சார்ந்திருக்கிேறன். ேதவன் தனது
பரிசுத்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும் ெகாடுக்கும்
ஆசீர்வாதத்ைத இந்தச் ெசய்தி உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும். 33 நான் உங்கேளாடிருந்தேபாது,
பிறருைடய பணத்ைதேயா விைல உயர்ந்த
ஆைடகைளேயா விரும்பவில்ைல. 34 எனது
ேதைவகைளப் பூர்த்திெசய்துெகாள்வதற்கும்,
என்ேனாடிருந்த மக்களின் ேதைவகளுக்காகவும்
எனது ைககைளக் ெகாண்ேட நான் எப்ேபாதும்
உைழத்ேதன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். 35

நான் ெசய்தைதப் ேபாலேவ நீங்களும் உைழத்து
எளிய மக்களுக்கு உதவ ேவண்டுெமன எப்ேபாதும்
உங்களுக்குச் சுட்டிக் காட்டிேனன். கர்த்தராகிய
இேயசுவின் வார்த்ைதகைள நிைனவு கூருவதற்கு
உங்களுக்குக் கற்பித்ேதன். ‘நீங்கள் ஒன்ைறப் ெபறும்
ேவைளையக் காட்டிலும் பிறருக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாேத மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்’ என்று
இேயசு கூறினார்” என்றான்.

36 இவ்விஷயங்கைளக் கூறி முடித்த பின்னர், பவுல்
எல்ேலாருடனும் முழங்காலிட்டுப் பிரார்த்தைன
ெசய்தான். 37 அங்கு அழுகின்ற ெபரும் சத்தம்
இருந்தது. பவுல் மீண்டும், அவர்கள் தன்ைனப்
பார்க்கமாட்டார்கள் என்று கூறியதால்
அம்மனிதர்கள், மிகவும் வருத்தமுடனிருந்தார்கள்.
அவர்கள் பவுைலக் கட்டிக்ெகாண்டு, முத்தம்
ெகாடுத்தனர். அவைன வழியனுப்புவதற்காக
அவேனாடு கப்பல் வைரக்கும் ெசன்றனர்.

பவுல் எருசேலமுக்குப் ேபாகிறான்

நாங்கள் அைனவரும் மூப்பர்களிடமிருந்து
விைடெபற்ேறாம். பின் கடற்பயணம்
துவங்கிேனாம். ேநராகக் ேகாஸ் தீவிற்குச்
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ெசன்ேறாம். மறுநாள் ேராது தீவிற்குச் ெசன்ேறாம்.
ேராதுவிலிருந்து நாங்கள் பத்தாராவுக்குப்
ேபாேனாம். 2 சீப்புரு பகுதிக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்த கப்பல் ஒன்ைற பத்தாராவில்
கண்ேடாம். நாங்கள் அக்கப்பலில் ஏறி, கடலில்
பயணப்பட்ேடாம்.

3 சீப்புரு தீவினருேக நாங்கள் கடற்பயணம்
ெசய்ேதாம். வடதிைசயில் நாங்கள் அைதப்பார்க்க
முடிந்தது. ஆனால் நாங்கள் அங்கு நிற்கவில்ைல.
நாங்கள் சிரியா நாட்டிற்குப் பயணமாேனாம். தீரு
நகரத்தில் சில சரக்குகைள இறக்கும் ெபாருட்டு
கப்பல் நிறுத்தப்பட்டது. 4 தீருவில் சீஷர்கள்
சிலைரக் கண்ேடாம். அவர்கேளாடு ஏழு நாட்கள்
தங்கியிருந்ேதாம். பரிசுத்த ஆவியானவர்
அவர்களுக்குக் கூறியதின்படி, அவர்கள் பவுைல
எருசேலமுக்குப் ேபாகாதபடி எச்சரித்தனர். 5

ஆனால் எங்கள் சந்திப்பிற்குப் பின் நாங்கள்
புறப்பட்ேடாம். எங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்ேதாம். இேயசுவின் சீஷர்கள் எல்ேலாரும்,
ெபண்களும், குழந்ைதகளும் கூட எங்கேளாடு
நகருக்கு ெவளிேய வந்து எங்களுக்கு விைட
ெகாடுக்க வந்தனர். கடற்கைரயில் நாங்கள்
முழங்காலிட்டுப் பிரார்த்தைன ெசய்ேதாம். 6 பின்
நாங்கள் விைட ெபற்று கப்பலில் ஏறிேனாம். சீஷர்கள்
வீட்டிற்குச் ெசன்றனர்.

7 தீருவிலிருந்து நாங்கள் எங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்து பித்ெதாேலாமாய் நகருக்குச்
ெசன்ேறாம். அங்கு நாங்கள் சேகாதரர்கைள
வாழ்த்திேனாம், அவர்கேளாடு ஒரு நாள்
தங்கியிருந்ேதாம். 8 மறுநாள் நாங்கள்
பித்ெதாேலாமாைய விட்டுப் புறப்பட்டு ெசசரியா
நகரத்திற்குப் ேபாேனாம். நாங்கள் பிலிப்புவின்
வீட்டிற்குச் ெசன்று, அவேனாடு தங்கிேனாம்.
நற்ெசய்திையக் கூறும் ேவைலைய பிலிப்பு ெசய்து
வந்தான். ஏழு உதவியாளரில் அவனும் ஒருவன். 9

அவனுக்குத் திருமணமாகாத நான்கு ெபண்கள்
இருந்தனர். தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரம்
அப்ெபண்களுக்கு இருந்தது.

10 பல நாட்கள் நாங்கள் அங்கிருந்த பிறகு அகபு
என்னும் தீர்க்கதரிசி யூேதயாவிலிருந்து வந்தான். 11

அவன் எங்களிடம் வந்து பவுலின் கச்ைசைய
வாங்கினான். பின்பு அகபு அக்கச்ைசயால் தனது
ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டினான். அகபு,
“இக்கச்ைசையக் கட்டுகிற மனிதைன இவ்வாேற
எருசேலமில் யூதர்கள் கட்டுவார்கள். பின் அவைன
யூதரல்லாத மனிதரிடம் ஒப்பைடப்பார்கள் என்று
பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குக் கூறுகிறார்”
என்றான்.

12 நாங்கள் எல்ேலாரும் இந்த வார்த்ைதகைளக்
ேகட்ேடாம். எனேவ நாங்களும் இேயசுவின் உள்ளூர்
சீஷர்களும் எருசேலமுக்குப் ேபாக ேவண்டாெமன்று
பவுைலக் ெகஞ்சிேனாம். 13 ஆனால் பவுல், “ஏன்
நீங்கள் அழுதுெகாண்டிருக்கிறீர்கள்? ஏன் என்ைன
இத்தைன கவைல ெகாள்ளச் ெசய்கிறீர்கள்? நான்
எருசேலமில் கட்டப்படுவதற்குத் தயாராக
இருக்கிேறன். கர்த்தராகிய இேயசுவின்
நாமத்திற்காக இறப்பதற்கும் நான் தயாராக
உள்ேளன்” என்றான்.

14 பவுைல வற்புறுத்தி அவைன எருசேலமுக்குப்
ேபாகாதிருக்கச் ெசய்ய எங்களால் இயலவில்ைல.

எனேவ அவைன ேவண்டுவைத நாங்கள்
நிறுத்திவிட்டு, “கர்த்தர் விரும்புவது நடக்கட்டும்
என்று நாங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்”
என்ேறாம்.

15 இதன் பிறகு நாங்கள் தயாராகி
எருசேலமுக்குப் புறப்பட்ேடாம். 16

ெசசரியாவிலுள்ள சீஷர்களில் சிலர் எங்கேளாடு
ெசன்றனர். இந்தச் சீஷர்கள் ெசசரியாவிலிருந்த
எங்கைள சீப்புருவிலிருந்து வந்த மினாேசானின்
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். முதன் முதலாக
இேயசுவின் சீஷர்களாக மாறியவர்களில் இந்த
மினாேசானும் ஒருவன். நாங்கள் அவேனாடு
தங்கும்படியாக அவர்கள் எங்கைள அவனது
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.

பவுல் யாக்ேகாைபச் சந்தித்தல்
17 எருசேலமிேல விசுவாசிகள் எங்கைளக் கண்டு,
சந்ேதாஷம் அைடந்தனர். 18 மறுநாள் பவுல்
யாக்ேகாைபக் காண எங்கேளாடு வந்தான். எல்லா
மூப்பர்களும் அங்கிருந்தனர். 19 பவுல் அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்தினான். யூதரல்லாத மக்கள்
மத்தியில் பல காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு ேதவன்
அவைன எவ்வாறு பயன்படுத்தினார் என்பைத அவன்
அவர்களுக்குக் கூறினான். ேதவன் அவன் மூலமாகச்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அவன் அவர்களுக்குச்
ெசான்னான்.

20 மூப்பர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டேபாது, அவர்கள்
ேதவைன வாழ்த்தினர். பின் அவர்கள் பவுைல
ேநாக்கி, “சேகாதரேர, ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள்
விசுவாசிகளாக மாறியைத நீங்கள் பார்க்க
முடிகிறது. ஆனால் அவர்கள் ேமாேசயின்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவைத முக்கியமானதாக
நிைனக்கிறார்கள். 21 உங்கள் ேபாதைனையக்
குறித்து இந்த யூதர்கள் ேகள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
யூதர்கள் அவர்கள் பிள்ைளகளுக்கு விருத்தேசதனம்
ெசய்ய ேவண்டாெமன்றும், யூத வழக்கங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிய ேவண்டாம் எனவும் நீர் கூறுவதாகக்
ேகட்டிருக்கிறார்கள்.

22 “நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்? நீர் வந்திருப்பைத
இங்குள்ள யூத விசுவாசிகள் அறிந்துெகாள்வர். 23

எனேவ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டியைத நாங்கள்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறாம். எங்களுடனிருப்ேபாரில்
நான்கு ேபர் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுதி
அளித்துள்ளனர். 24 இம்மனிதர்கைள உங்கேளாடு
அைழத்துச் ெசன்று அவர்களின் தூய்ைமப்படுத்தும்
சடங்கில் பங்கு ெபறுங்கள். அவர்கள் ெசலைவ
ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
தைல முடிைய சிைரத்துக்ெகாள்ள முடியும். இைதச்
ெசய்யுங்கள். உங்கைளப்பற்றி அவர்கள்
ேகள்விப்பட்ட விஷயங்கள் ெபாய்யானைவ என்று
அது எல்ேலாருக்கும் நிரூபித்துக் காட்டும். உங்கள்
ெசாந்த வாழ்க்ைகயில் ேமாேசயின் சட்டத்திற்குக்
கீழ்ப்படிகிறீர்கள் என்பைத அவர்கள் காண்பார்கள்.

25 “யூதரல்லாத விசுவாசிகளுக்கு நாங்கள்
ஏற்ெகனேவ ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ேளாம்.
அக்கடிதம்,

‘விக்கிரகங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட உணைவ
உண்ணாதீர்கள்.
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இரத்தத்ைத ருசிக்காதீர்கள்,
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள்,
பாலியல் ெதாடர்பான பாவங்கைளச்
ெசய்யாதீர்கள்’ என்று கூறிற்று” என்றார்கள்.

பவுல் ைகதுெசய்யப்படுகிறார்
26 பின்பு பவுல் அந்த நான்கு மனிதர்கைளயும்
அவேனாடு அைழத்துச் ெசன்றான். மறுநாள் பவுல்
தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கில் பங்ேகற்றான். பின்
அவன் ேதவாலயத்துக்குச் ெசன்றான்.
தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கு முடிய ேவண்டிய
காலத்ைதப் பவுல் பிறருக்கு அறிவித்தான். கைடசி
நாளில் ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்காகவும் ஒரு
காணிக்ைக ெகாடுக்கப்படும்.

27 ஏழு நாட்களும் முடிவைடயும் காலம்
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. ஆசியாவிலுள்ள
யூதர்களில் சிலர் பவுைல ேதவாலயத்தில் கண்டனர்.
அவர்கள் எல்லா மக்களிடமும் குழப்பம்
விைளவித்தனர். அவர்கள் பவுைலப் பிடித்தனர். 28

அவர்கள் உரக்க, “யூத மனிதேர, எங்களுக்கு
உதவுங்கள்! ேமாேசயின் சட்டத்ைத எதிர்க்கவும் நம்
மக்களுக்கும் ேதவாலயத்துக்கும் எதிராகவும்
பலவற்ைறயும் கற்பிக்கின்ற மனிதன் இவன்தான்.
இம்மனிதன் எல்லா இடங்களிலுமுள்ள எல்லா
மனிதருக்கும் இவ்விஷயங்கைள
உபேதசிக்கின்றான். இப்ேபாது ேதவாலயத்துக்கு
உள்ேள சில கிேரக்க மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்திருக்கிறான். இத்தூய ஸ்தலத்ைதத்
தூய்ைமயிழக்கச் ெசய்திருக்கிறான்!” என்றார்கள்.
29 பவுேலாடு துேராப்பீமுைவ எருசேலமில்
பார்த்ததால் யூதர்கள் இைதச் ெசான்னார்கள்.
எேபசுவிலுள்ள துேராப்பீமு ஒரு கிேரக்கன். பவுல்
அவைன ேதவாலயத்துக்குள் அைழத்துச் ெசன்றான்
என்று யூதர்கள் எண்ணினர்.

30 எருசேலமின் எல்லா மக்களும்
நிைலகுைலந்தார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும் ஓடிப்
பவுைலப் பிடித்தனர். ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய
அவைன இழுத்து வந்தனர். உடேன கதவுகள்
மூடப்பட்டன. 31 மக்கள் பவுைலக் ெகால்ல
முயற்சித்தனர். எருசேலமிலுள்ள ேராமப் பைட
அதிகாரி நகரம் முழுவதும் ெதால்ைல
அைடந்துள்ளது என்ற ெசய்திையப் ெபற்றான். 32

உடேன அவன் மக்கள் கூடியிருந்த இடத்திற்கு
ஓடினான். அவன் வீரர்கைளயும் பைட
அதிகாரிகைளயும் தன்னுடன் அைழத்து வந்தான்.
மக்கள் அதிகாரிகைளயும் வீரர்கைளயும் கண்டனர்.
எனேவ பவுைல அடிப்பைத நிறுத்தினர்.

33 அதிகாரி பவுலிடம் ெசன்று அவைனக் ைகது
ெசய்தான். இரண்டு விலங்குகளால் பவுைலக்
கட்டுமாறு அதிகாரி வீரர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டான். பின் அதிகாரி, “இம்மனிதன்
யார்? இவன் ெசய்த தவறு என்ன?” என்று ேகட்டான்.
34 அங்கிருந்ேதாரில் சிலர் ஒன்ைறக் கூக்குரலிடவும்
பிறர் ேவெறான்ைறக் கூக்குரலிடவும் ெசய்தனர்.
குழப்பமாகவும், கூச்சலாகவும் இருந்தைமயால்
அதிகாரி நடந்த உண்ைமைய அறிந்துெகாள்ள
முடியவில்ைல. எனேவ அதிகாரி வீரர்களிடம்
பவுைலப் பைடக்கூடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லுமாறு கூறினான். 35 எல்லா மக்களும்

அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தனர். வீரர்கள்
படிகளினருேக வந்தேபாது, அவர்கள் பவுைல சுமக்க
ேவண்டியதாயிற்று. மக்கள் அவைனக் காயப்படுத்த
முைனந்ததால் அவனது பாதுகாப்பிற்காக அவர்கள்
இவ்வாறு ெசய்தனர். மக்கள் உரக்க, “அவைனக்
ெகால்லுங்கள்” என்று கத்தினர்.

37 வீரர்கள் பவுைலப் பைடக்கூடத்திற்குள்
ெகாண்டுெசல்லத் தயாராயினர். ஆனால் பவுல்
அதிகாரியிடம் ேபசினான். பவுல், “நான் உங்கேளாடு
சிலவற்ைறப் ேபசலாமா?” என்று ேகட்டான்.
அதிகாரி, “நீ கிேரக்க ெமாழி ேபசுகிறாயா? 38

அப்படியானால் நான் நிைனத்தது ேபான்ற மனிதன்
அல்ல நீ. சமீபத்தில் அரசுக்கு எதிராகத் ெதால்ைல
ஏற்படுத்திய எகிப்திய மனிதன் என்று நான்
எண்ணிேனன். எகிப்திய மனிதன் நாலாயிரம்
ெகாைலயாளிகைள பாைலவனத்திற்குக் கூட்டிச்
ெசன்றான்” என்றான்.

39 பவுல், “இல்ைல நான் தர்சுைவச் ேசர்ந்த யூத
மனிதன். தர்சு சிலிசியா நாட்டில் உள்ளது.
அம்முக்கியமான நகரின் குடிமகன் நான். தயவு
ெசய்து நான் மக்களிடம் ேபச அனுமதியுங்கள்”
என்றான்.

40 பவுல் மக்களிடம் ேபச அதிகாரி அனுமதித்தான்.
எனேவ பவுல் படிகளில் ஏறி நின்றான். மக்கள்
அைமதியாக இருக்கும்படியாகக் ைககளால் ைசைக
ெசய்தான். மக்கள் அைமதியைடந்ததும் பவுல்
அவர்கேளாடு ேபசினான். அவன் யூதெமாழிையப்
பயன்படுத்தினான்.

பவுல் மக்கேளாடு ேபசுகிறான்

பவுல், “எனது சேகாதரர்கேள! தந்ைதயேர!
நான் கூறுவைதக் ேகளுங்கள், நான் என்
சார்பான நியாயங்கைள உங்கள்

முன்ைவக்கிேறன்” என்றான்.
2 பவுல் யூத ெமாழியில் ேபசுவைத யூதர்கள்
ேகட்டார்கள். எனேவ அவர்கள் ேமலும்
அைமதியாயினர். பவுல்,

3 “நான் ஒரு யூதன், நான் சிலிசியா நாட்டிலுள்ள
தர்சுவில் பிறந்தவன். இந்நகரில் வளர்ந்தவன். நான்
கமாலிேயலின் மாணவன். நமது முன்ேனாரின்
சட்டங்கைள அவர் எனக்கு மிக நம்பிக்ைகயுடன்
ேபாதித்தார். நான் ேதவனுைடய ேசைவயில், நீங்கள்
எல்ேலாரும் இப்ேபாது இருப்பைதப் ேபால்,
முைனந்து நின்ேறன். 4 இேயசுவின் வழிையப்
பின்பற்றிய மக்கைளத் தண்டித்ேதன். அவர்களில்
சிலர் என் நிமித்தமாகக் ெகால்லப்பட்டனர். நான்
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ைகது ெசய்ேதன்.
அவர்கைள சிைறயில் ைவத்ேதன்.

5 “தைலைம ஆசாரியரும் முதிய யூதர்களின்
சங்கமும் இது உண்ைம என்பைத உங்களுக்குக்
கூறமுடியும்! ஒருமுைற இந்த அதிகாரிகள் என்னிடம்
சில கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தனர். அக்கடிதங்கள்
தமஸ்குவிலுள்ள யூத சேகாதரர்களுக்கு முகவரி
இடப்பட்டிருந்தன. நான் அங்கு இேயசுவின்
சீஷர்கைளக் ைகது ெசய்வதற்கும் தண்டைனக்காக
அவர்கைள எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவரவும் ேபாய்க்
ெகாண்டிருந்ேதன்.

அப்ேபாஸ்தலர் 21:26
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பவுலின் சாட்சி
6 “ஆனால் தமஸ்குவிற்கு நான் ெசல்லும் வழியில்
ஏேதா ஒன்று எனக்கு நிகழ்ந்தது. நான் தமஸ்குைவ
ெநருங்கிக்ெகாண்டிருந்தேபாது அது நண் பகல்
ேநரம். தீடீெரன்று என்ைனச் சுற்றிலும் வானிலிருந்து
மிகுந்த ஒளி பிரகாசித்தது. 7 நான் தைரயில்
வீழ்ந்ேதன். ஒரு குரல் என்னிடம், ‘சவுேல, சவுேல, நீ
ஏன் எனக்கு இத்தீய காரியங்கைளச் ெசய்கின்றாய்?’
என்றது.

8 “நான், ‘ஆண்டவேர நீர் யார்?’ என்று ேகட்ேடன்,
அக்குரல், ‘நான் நாசேரத்தின் இேயசு. நீ
ெகாடுைமப்படுத்துகிறவன் நாேன’ என்றது. 9

என்ேனாடிருந்த மனிதர்கள் அக்குரைலக்
ேகட்கவில்ைல. ஆனால் அம்மனிதர்கள் ஒளிையக்
கண்டார்கள்.

10 “நான், ‘ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யட்டும்?’
என்ேறன். கர்த்தராகிய இேயசு பதிலாக, ‘எழுந்து
தமஸ்குவுக்குள் ேபா, நீ ெசய்ய ேவண்டுெமன நான்
திட்டமிட்டுள்ள அைனத்ைதயும் குறித்து அங்ேக
உனக்கு அறிவிக்கப்படும்’ என்றார். 11 என்னால்
பார்க்கமுடியாதபடிக்கு, அப்பிரகாசமான ஒளி
என்ைனக் குருடாக்கிற்று. எனேவ என் மனிதர்கள்
என்ைனத் தமஸ்குவுக்கு வழி நடத்தினார்கள்.

12 “தமஸ்குவில் அனனியா என்னும் ெபயருள்ள
மனிதன் என்னிடம் வந்தான். அனனியா பக்திமான்.
அவன் ேமாேசயின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவன்.
அங்கு வாழ்ந்த யூதர்கள் அைனவரும் அவைன
மதித்தனர். 13 அனனியா என் அருகில் வந்து,
‘சேகாதரனாகிய சவுேல, மீண்டும் பார்ப்பாயாக’
என்றான். உடேன என்னால் பார்க்க முடிந்தது.

14 “அனனியா என்னிடம், ‘நமது முன்ேனார்களின்
ேதவன் அவரது திட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்வதற்கு
உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேநர்ைமயானவைரக்
கண்டு அவரது வார்த்ைதகைள அவரிடமிருந்து
ேகட்பதற்காக அவர் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்டார். 15 எல்லா மக்களுக்கும் நீ
அவரது சாட்சியாக இருப்பாய். நீ பார்த்தைதயும்
ேகட்டைதயும் மனிதருக்குக் கூறுவாய். 16 இப்ேபாது
இன்னும் காத்திராமல் எழுந்திரு. ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள். உன் பாவங்கள் நீங்கக் கழுவப்படு.
உன்ைன இரட்சிப்பதற்காக இேயசுவின் மீது
விசுவாசம் ெகாண்டு இதைனச் ெசய்’ என்றான்.

17 “பிற்பாடு நான் எருசேலமுக்குத் திரும்பி
வந்ேதன். நான் ேதவாலய முற்றத்தில் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு காட்சிையக்
கண்ேடன். 18 நான் இேயசுைவக் கண்ேடன்.
இேயசு என்னிடம், ‘விைரவாகச் ெசயல்படு.
இப்ேபாேத எருசேலைம விட்டுச் ெசல். இங்குள்ள
மக்கள் என்ைனப்பற்றிய உனது சாட்சிைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்’ என்றார்.

19 “நான், ‘ஆனால் கர்த்தாேவ, நான்
விசுவாசிகைளச் சிைறயில் அைடத்தும் அவர்கைள
அடித்துத் துன்புறுத்தியவனுமாயிருந்ேதன் என்பைத
மக்கள் அறிவர். உங்களிடம் நம்பிக்ைக ைவத்த
மக்கைளத் ேதடி யூத ெஜப ஆலயங்களுக்ெகல்லாம்
ெசன்ேறன். 20 உங்கள் சாட்சியாக ஸ்ேதவான்
ெகால்லப்பட்டேபாது நான் அங்கிருந்தைதயும்
மக்கள் அறிவர். நான் அங்கு நின்று ஸ்ேதவான்

ெகால்லப்பட ேவண்டுெமன ஆேமாதித்ேதன்.
அவைனக் ெகான்று ெகாண்டிருந்த மனிதர்களின்
அங்கிகைளயும் ைவத்திருந்ேதன்!’ என்ேறன்.

21 “ஆனால் பின்னர் இேயசு என்ைன ேநாக்கி,
‘இப்ேபாது புறப்பட்டுச் ெசல். நான் உன்ைனத் தூர
இடங்களுக்கு யூதரல்லாத மக்களிடம் அனுப்புேவன்’
என்றார்” என்றான்.

22 யூதரல்லாத மக்களிடம் ெசல்வைதப் பற்றிய
இக்கைடசி வார்த்ைதகைளப் பவுல் கூறியேபாது,
மக்கள் கவனிப்பைத நிறுத்தினர். அவர்கள்
எல்ேலாரும் உரக்க, “அவைனக் ெகால்லுங்கள்.
உலகத்திலிருந்து அவைன ஒழித்துக்கட்டுங்கள்.
இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதைன உயிர்வாழ
விடக்கூடாது” என்றனர். 23 அவர்கள் கூக்குரலிட்டு
தங்கள் அங்கிகைளக் கழற்றி வீசினர். அவர்கள்
புழுதிைய அள்ளி வானத்தில் வீசினர். 24 அப்ேபாது
அதிகாரி பவுைலப் பைடக்கூடத்திற்கு அைழத்துச்
ெசல்லுமாறு கட்டைளயிட்டான். பவுைல
அடிக்குமாறு வீரர்களுக்கு கூறினான். அவனுக்கு
எதிராக மக்கள் கூக்குரலிடுவதன் காரணத்ைதப்
பவுல் கூறேவண்டுெமன்று விரும்பினான். 25 எனேவ
வீரர்கள் பவுைல அடிப்பதற்கு முயலத் துவங்கினர்.
ஆனால் பவுல் அங்கிருந்த பைட அதிகாரிைய
ேநாக்கி, “தவறு ெசய்ததாக நிரூபிக்கப்படாத ஒரு
ேராமக் குடிமகைன அடிக்கும் உரிைம உங்களுக்கு
உண்டா?” என்று ேகட்டான்.

26 அதிகாரி இைதக் ேகட்டேபாது,
கட்டைளயிடுபவனிடம் ெசன்று இைதக் குறித்துப்
ேபசினான். அவன், “நீர் ெசய்வது என்னெவன்று
உமக்குத் ெதரியுமா? இம்மனிதன் ஒரு ேராமக்
குடிமகன்!” என்றான்.

27 அதிகாரி பவுலிடம் வந்து, “ெசால், நீ
உண்ைமயாகேவ ேராமக் குடிமகனா?” என்று
ேகட்டான்.
பவுல் “ஆம்” என்றான்.
28 அதிகாரி, “நான் ேராமக் குடிமகன் ஆவதற்கு
மிகுந்த பணம் ெசலுத்த ேவண்டியதா யிற்று”
என்றான்.
ஆனால் பவுல், “நான் பிறப்பால் குடிமகன்”
என்றான்.

29 பவுைலக் ேகள்வி ேகட்பதற்கு அவைனத் தயார்
ெசய்துெகாண்டிருந்த மனிதர்கள் உடேன அவைன
விட்டு விலகினர். ேராமக் குடிமகனான பவுைலக்
கட்டியதால் அதிகாரி பயந்தான்.

பவுலும்-யூதத்தைலவர்களும்
30 மறுநாள் யூதர்கள் பவுலுக்கு எதிராகப் ேபசும்
உறுதியான காரணத்ைதக் கண்டறிய அந்த அதிகாரி
முடிவு ெசய்தான். எனேவ தைலைம ஆசாரியைரயும்
யூதர்கைளயும் அைழத்து பவுலின் விலங்குகைளக்
கழற்றக் கட்டைளயிட்டான். பின் பவுைல ெவளிேய
அைழத்து வந்து, அக்கூட்டத்தின் முன்பாக
நிறுத்தினான்.

யூத சங்கக் கூட்டத்தினைரப் பார்த்துப்
பவுல், “சேகாதரர்கேள! ேதவனுக்கு
முன்பாக நல்ல வைகயில் என்

வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்திருக்கிேறன். சரிெயன்று நான்
நிைனத்தைதேய எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றான். 2 தைலைம
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ஆசாரியனான அனனியா அங்கிருந்தான். பவுல்
கூறுவைதக் ேகட்ட அனனியா, பவுலின் அருேக
நின்ற மனிதைர ேநாக்கிப் பவுலின் வாயில்
அடிக்குமாறு கூறினான். 3 பவுல் அனனியாைவப்
பார்த்து, “ேதவன் உன்ைனயும் அடிப்பார்! அழுக்கான
சுவர் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்டது ேபான்று நீ
காணப்படுகிறாய்! நீ அங்கு அமர்ந்து ேமாேசயின்
சட்டப்படி என்ைன நியாயந்தீர்க்கிறாய். ஆனால்
என்ைன அடிக்குமாறு அவர்களிடம்
கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறாய். அது ேமாேசயின்
சட்டத்திற்கு எதிரானது” என்றான்.

4 பவுலின் அருகில் நின்றிருந்த மனிதர்கள்
அவைன ேநாக்கி, “ேதவனுைடய
தைலைமஆசாரியனிடம் நீ இவ்வாறு ேபசக்கூடாது.
நீ அவைர அவமானப்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறாய்!”
என்றனர்.

5 பவுல், “சேகாதரர்கேள, இம்மனிதன் தைலைம
ஆசாரியன் என்பது எனக்குத் ெதரியாது.
ேவதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது,
‘உன் மக்களின் தைலவர்கைளக் குறித்துத்
தீயவற்ைறக் கூறலாகாது’ என்று எழுதப்பட்டள்ளது”
என்றான்.

6 அக்கூட்டத்தில் சிலர் சதுேசயராகவும், சிலர்
பரிேசயராகவும் இருந்தார்கள். எனேவ பவுலுக்கு ஒரு
ேயாசைன ஏற்பட்டது. அவன் அவர்களிடம் உரக்க,
“எனது சேகாதரேர, நான் ஒரு பரிேசயன். எனது
தந்ைதயும் ஒரு பரிேசயர். மரணத்திலிருந்து மக்கள்
எழுவர் என்று நான் நம்புவதால் என்ைன இங்கு
நியாயந்தீர்க்கின்றனர்!” என்றான்.

7 பவுல் இைதக் கூறியதும், சதுேசயருக்கும்
பரிேசயருக்கும் ெபரும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
குழுவில் ஒரு பிரிவிைன ஏற்பட்டது. 8 (மக்கள்
இறந்தபிறகு, மீண்டும் வாழ இயலாது என்று
சதுேசயர் நம்புகிறார்கள். ேதவதூதர்கேளா,
ஆவிகேளா இருப்பதில்ைல என்று சதுேசயர்கள்
ேபாதிக்கிறார்கள். ஆனால் பரிேசயர்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் நம்புகிறார்கள்.) 9 எல்லா
யூதர்களும் உரக்கச் சத்தமிட ஆரம்பித்தனர்.
பரிேசயரான சில ேவதபாரகர்கள் எழுந்து நின்று,
இவ்வாறு விவாதித்தனர், “நாங்கள் இந்த
மனிதனிடம் எந்தக் குற்றத்ைதயும் காணவில்ைல.
தமஸ்குவுக்கு வரும் வழியில் ேதவதூதேனா ஆவிேயா
அவேனாடு ேபசியிருக்க ேவண்டும்!” என்றனர்.

10 விவாதம் சண்ைடயாக மாறிற்று. யூதர்கள்
பவுைல நார் நாராகக் கிழித்து விடுவார்கள் என்று
அதிகாரி அஞ்சினான். எனேவ அவன் கீேழ ெசன்று
யூதர்களிடமிருந்து பவுைல விலக்கி அைழத்து வந்து
பைடக் கூடத்தில் ைவத்திருக்குமாறு வீரர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டான்.

11 மறுநாள் இரவு கர்த்தர் பவுலின் அருேக வந்து
நின்றார். அவர், “ைதரியமாக இரு. என்ைனக்
குறித்து எருசேலமின் மக்களுக்கு நீ
கூறியிருக்கிறாய். நீ ேராமுக்கும் ெசன்று அங்குள்ள
மக்களுக்கு என்ைனக் குறித்துச் ெசால்லேவண்டும்”
என்றார்.

பவுைலக் ெகால்ல சில யூதர்களின் திட்டம்
12 மறுநாள் காைலயில் சில யூதர்கள் ஒரு திட்டம்
வகுத்தனர். அவர்கள் பவுைலக் ெகால்ல விரும்பினர்.

அவர்கள் தங்களுக்குள் பவுைலக் ெகால்லும் மட்டும்
உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல என்று ஒரு சபதம்
ெசய்துெகாண்டனர். 13 நாற்பது யூதர்களுக்கு
ேமலாக இச்சதித்திட்டத்ைத வகுத்தனர். 14 இந்த
யூதர்கள் தைலைம ஆசாரியரிடமும் முதிய யூதத்
தைலவர்களிடமும் ெசன்று ேபசினர். யூதர்கள்,
“நாங்கள் எங்களுக்குள் ஒரு சபதம் ெசய்துள்ேளாம்.
பவுைலக் ெகால்லும் மட்டும் உண்பேதா,
உறங்குவேதா இல்ைல என்று தீர்மானமாகச் சபதம்
பூண்டுள்ேளாம்! 15 எனேவ நாங்கள் ெசய்ய
விரும்புவது இதுேவ, நீங்களும் யூதக் குழுைவச்
ேசர்ந்த எல்லாத் தைலவர்களும் ேபார் அதிகாரிக்கு
ஒரு ெசய்திைய அனுப்புங்கள். பவுைல உங்களிடம்
அனுப்புமாறு அவ்வதிகாரிக்குக் கூறுங்கள். பவுலிடம்
இன்னும் அதிகமான ேகள்விகள் ேகட்க
விரும்புவதாக அவ்வதிகாரிக்குச் ெசால்லுங்கள்.
அவன் இங்கு வரும் வழியில் பவுைலக்
ெகால்வதற்காக நாங்கள்
காத்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம்” என்றனர்.

16 பவுலின் சேகாதரியின் குமாரன்
இத்திட்டத்ைதப் பற்றிக் ேகள்விப்பட்டான். அவன்
பைடக் கூடத்திற்குச் ெசன்று, இைதக் குறித்துப்
பவுலுக்குக் கூறினான். 17 அப்ேபாது பவுல் பைட
அதிகாரிகளில் ஒருவைர அைழத்து அவைர ேநாக்கி,
“இவ்விைளஞைன அதிகாரியிடம் அைழத்துச்
ெசல்லுங்கள். இவன் அவருக்கு ஒரு ெசய்தி
ெசால்லேவண்டும்” என்றான். 18 எனேவ பைட
அதிகாரி பவுலின் சேகாதரியின் குமாரைன
அதிகாரியிடம் அைழத்து வந்தான். அதிகாரி “பவுல்
என்ற ைகதி இவ்விைளஞைன உங்களிடம் அைழத்து
ெசல்லுமாறு கூறினான். அவன் உங்களிடம் ஏேதா
கூற ேவண்டுமாம்” என்றான்.

19 அதிகாரி இைளஞைனக் ைகையப் பிடித்து
தனித்த ஓரிடத்திற்கு அைழத்துச் ெசன்றான். அவன்
இைளஞைன ேநாக்கி, “நீ என்னிடம் என்ன கூற
விரும்புகிறாய்?” என்று ேகட்டான்.

20 இைளஞன், “பவுைல நாைளயச் சங்கக்
கூட்டத்திற்கு அைழத்து வரும்படியாக உங்கைளக்
ேகட்பதற்கு யூதர்கள் முடிெவடுத்துள்ளனர். அவர்கள்
பவுலிடம் சில விளக்கங்கைளக் ேகட்கவிருப்பதாக
நீங்கள் நிைனக்க ேவண்டுெமன விரும்புகின்றனர். 21

ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள் 40 ேபருக்கும்
ேமலான யூதர்கள் ஒளிந்திருந்து பவுைலக் ெகால்லக்
காத்திருப்பர். அவைனக் ெகால்லும் வைரக்கும்
உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல என்று அவர்கள்
சபதமிட்டுள்ளனர். உங்கள் சம்மதத்திற்காக
இப்ேபாது அவர்கள் தயாராகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்” என்றான்.

22 அதிகாரி இைளஞைன அனுப்பிவிட்டான்.
அதிகாரி அவைன ேநாக்கி, “அவர்கள் திட்டத்ைத
எனக்குக் கூறியதாக யாரிடமும் ெசால்லாேத”
என்றான்.

ெசசரியாவிற்குப் பவுல் அனுப்பப்படுதல்
23 பின்பு அதிகாரி இரண்டு பைட அதிகாரிகைள
அைழத்தான். அவன் அவர்கைள ேநாக்கி,
“ெசசரியாவுக்குப் ேபாவதற்குச் சில மனிதர்கள்
ேவண்டும். இருநூறு பைட வீரர்கைள
ஆயத்தப்படுத்துங்கள். எழுபது குதிைர வீரர்கைளயும்
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இருநூறு ஈட்டிேயந்திய வீரர்கைளயும்
தயார்படுத்துங்கள். இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்குப்
புறப்படத் தயாராக இருங்கள். 24 பவுல் சவாரி
ெசய்வதற்கும் சில குதிைரகைளப் ெபறுங்கள்.
ஆளுநர் ெபலிக்ஸிடம் அவன் பாதுகாப்பாக
அனுப்பப்பட ேவண்டும்” என்றான். 25 அதிகாரி ஒரு
கடிதம் எழுதினான். அக்கடிதத்தின் விபரம் வருமாறு.
26 கிளாடியஸ் ைலசியஸிடமிருந்து மிக மாட்சிைம
மிக்க ஆளுநர் ெபலிக்ஸ் அவர்களுக்கு,
வாழ்த்துக்கள்.
27 யூதர்கள் இம்மனிதைனக் ைகப்பற்றி அவைனக்
ெகால்வதற்கு இருந்தார்கள். அவன் ஒரு ேராமக்
குடிமகன் என்பைத நான் அறிந்ேதன். எனேவ நான்
எனது வீரேராடு ெசன்று அவைனக் காப்பாற்றிேனன்.
28 அவர்கள் ஏன் அவைனப் பழிக்கிறார்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்ள விரும்பிேனன். 29 எனேவ யூத
சங்கத்திற்கு முன்னால் அவைனக் ெகாண்டு
வந்ேதன். இதுேவ நான் கண்டது. தவறான சில
காரியங்கைளப் பவுல் ெசய்ததாக யூதர்கள்
கூறுகிறார்கள். ஆனால் அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள்
அவர்களது ெசாந்த யூதவிதிகைளப் பற்றியது. இந்த
விஷயங்கள் எதுவும் சிைறத் தண்டைனக்ேகா மரண
தண்டைனக்ேகா ஏற்றைவ அல்ல. 30 சில யூதர்கள்
பவுைலக் ெகால்லத் திட்டமிடுகிறார்கள் என்று
எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது. எனேவ, தாமதிக்காமல்
நான் அவைன உங்களிடம் அனுப்புகிேறன்.
அவனுக்ெகதிரான காரியங்கைள உங்களுக்குச்
ெசால்லுமாறு நான் அந்த யூதர்களுக்குச் ெசால்லி
இருக்கிேறன் என்பேத.

31 அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட காரியங்கைள
வீரர்கள் ெசய்தனர். அன்றிரவு அந்திபத்ரி
நகரத்திற்கு வீரர்கள் பவுைலக் கூட்டிச் ெசன்றனர்.
32 மறு நாள் குதிைர ேமலிருந்த வீரர்கள் பவுேலாடு
ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றனர். ஆனால் மற்ற
வீரர்களும் ஈட்டிேயந்திய வீரர்களும்
எருசேலமிலுள்ள பைடக்கூடத்துக்குத் திரும்பினர்.
33 குதிைர ேமலிருந்த வீரர்கள் ெசசரியாவுக்குள்
நுைழந்து ஆளுநரிடம் கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தனர்.
பின் பவுைல அவரிடம் ஒப்பைடத்தனர்.

34 ஆளுநர் கடிதத்ைதப் படித்தார். பின் அவர்
பவுைல ேநாக்கி, “நீ எந்தப் பகுதிையச் ேசர்ந்தவன்?”
என்று ேகட்டார். பவுல் சிலிசியாைவச் ேசர்ந்தவன்
என்பைத ஆளுநர் அறிந்தார். 35 ஆளுநர், “உன்மீது
குற்றம் சுமத்தியவர்கள் இங்கு வரும்ேபாது வழக்ைக
விசாரிக்கிேறன்” என்றார். அரண்மைனயில் பவுைல
ைவத்திருக்கும் ெபாருட்டு ஆளுநர் ஆைணகள்
பிறப்பித்தார். (இக்கட்டிடம் ஏேராதால்
கட்டப்பட்டது)

யூதர்களின் குற்றச்சாட்டு

ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு அனனியா
ெசசரியா நகரத்திற்கு வந்தான். அனனியா
தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். சில

முதிய யூதத் தைலவர்கைளயும் ெதர்த்துல்லு என்னும்
ெபயருள்ள வழக்கறிஞைரயும் அனனியா அைழத்து
வந்திருந்தான். ஆளுநர் முன்னால் பவுல் மீது வழக்கு
ெதாடுக்கும் ெபாருட்டு அவர்கள் ெசசரியாவுக்குச்
ெசன்றார்கள். 2 கூட்டத்திற்கு முன் பவுல்
அைழக்கப்பட்டான். ெதர்த்துல்லு குற்றச்சாட்டுகைள
எடுத்துைரக்கத் துவங்கினான். ெதர்த்துல்லு, “மிகக்

கனம் ெபாருந்திய ெபலிக்ஸ் அவர்கேள! உங்களால்
எங்கள் மக்கள் மிகுந்த அைமதிேயாடு
வாழ்கிறார்கள். உங்கள் ஞானமான உதவியால்
எங்கள் நாட்டில் பல தவறான காரியங்கள்
திருத்தப்பட்டு வருகின்றன. 3 உங்களிடமிருந்து
இவற்ைறப் ெபறுவதால் மிக நன்றியுைடயவர்களாக
இருக்கிேறாம். எல்லா இடங்களிலும் நாங்கள்
அவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம். 4 ஆனால் உங்கள்
ேநரத்ைத ேமலும் வீணாக்க நான் விரும்பவில்ைல.
எனேவ நான் சுருக்கமாகச் ெசால்கிேறன். தயவு
ெசய்து ெபாறுைமயாக இருங்கள். 5 இம்மனிதன்
ெதால்ைலகைள ஏற்படுத்துகிறவன்.
உலகெமங்குள்ள யூதர்களிடம் அைமதிையக்
குைலக்கிறான். நசேரயக் குழுவின் தைலவன் இவன்.
6 ேமலும் அவன் ேதவாலயத்ைத நாசமாக்க முயற்சி
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான். ஆனால் நாங்கள்
அவைனத் தடுத்துவிட்ேடாம். இக்குற்றச்சாட்டுகள்
அைனத்தும் உண்ைமயா என்பைத நீர் முடிவு
கட்டலாம். நீேர அவனிடம் சில ேகள்விகைளக்
ேகளும்” என்றான். 9 பிற யூதர்களும்
ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள், “இைவயைனத்தும்
உண்ைமேய!” என்றனர்.

பவுல் தனக்காக ெபலிக்ஸின் முன்பு வழக்காடுதல்
10 பவுல் ேபசுமாறு ஆளுநர் குறிப்பிட்டார். எனேவ
பவுல் பதிலாக, “ஆளுநர் ெபலிக்ஸ் அவர்கேள,
இந்தத் ேதசத்தின் நியாயாதிபதியாக, நீண்ட
காலமாக நீங்கள் இருந்து வருகிறீர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். எனேவ நான் உங்கள் முன்பு
எனக்காக வழக்காடுவதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறன். 11

பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் நான்
எருசேலமுக்கு வழிபடச் ெசன்ேறன். இது
உண்ைமயா என்று நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.
12 என்ைனப் பழிக்கிற இந்த யூதர்கள் நான்
ஆலயத்தில் யாேராடும் விவாதிப்பைதப்
பார்க்கவில்ைல. நான் மக்களிடம் ெதால்ைலையயும்
விைளவிக்கவில்ைல. ெஜப ஆலயங்களிேலா,
நகரத்தின் ேவரிடங்களிேலா நான் விவாதிக்கேவா,
ெதால்ைல விைளவிக்கேவா ெசய்யவில்ைல. 13

இப்ேபாது எனக்ெகதிராக அவர்கள் கூறும் குற்றச்
சாட்டுகைள அவர்கள் நிரூபிக்க முடியாது.

14 “ஆனால் நான் உங்களுக்கு இைதச்
ெசால்ேவன். இேயசுவின் வழிையப் பின்பற்றும்
சீடனாக நான் நமது முன்ேனாரின் ேதவைன
வணங்குகிேறன். 15 இந்த யூதர்கள் ேதவனிடம்
ெகாண்டுள்ள நம்பிக்ைக, அதாவது நல்ேலாராயினும்
தீேயாராயினும் சரி எல்லா மக்களும்
மரணத்தினின்று எழுப்பப்படுவர் என்ற அேத
நம்பிக்ைக எனக்கும் உள்ளது. 16 எனேவ தான்
ேதவனுக்கும் மனிதருக்கும் முன்பாக நான்
சரிெயன்று நம்புவைத எப்ெபாழுதும் ெசய்ய
முயல்கிேறன்.

17 “பலகாலம் எருசேலமிலிருந்து ெதாைலவில்
வாழ்ந்து வந்ேதன். என் மக்களுக்குப் பணம் ெகாண்டு
வரவும் காணிக்ைக ெசலுத்தவும் நான் அங்குத்
திரும்பிச் ெசன்ேறன். 18 ேதவாலயத்தில் நான்
இைதச் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது சில யூதர்கள்
என்ைனக் கண்டனர். சுத்தப்படுத்தும் பண்டிைகைய
முடித்ேதன். நான் எந்தக் ெதால்ைலையயும்
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ஏற்படுத்தவில்ைல. என்ைன சுற்றி எந்தக் கூட்டமும்
ேசரவில்ைல. 19 ஆசியாவிலுள்ள சில யூதர்கள்
அங்கிருந்தார்கள். இங்கும் உங்கள் முன் அவர்கள்
நின்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டும். நான் ஏேதனும்
தவறாகச் ெசய்திருந்தால் என்ைனக் குற்றம்
சாட்டேவண்டியவர்கள் அவர்கேள. 20

எருசேலமிலுள்ள யூத சங்கத்தின் முன் நான்
நின்றேபாது என்னில் ஏேதனும் பிைழைய அவர்கள்
கண்டார்களா என்பைத இந்த யூதர்களிடம்
விசாரியுங்கள். 21 நான் அவர்கள் முன்னிைலயில்
நின்றேபாது ஒன்ைற மட்டும் கூறிேனன்.
‘மரணத்தினின்று மக்கள் எழும்புவர் என்பைத நான்
நம்புவதால் இன்ைறக்கு நீங்கள் என்ைன
நியாயந்தீர்க்கிறீர்கள்’ என்ேறன்” என்று கூறினான்.

22 இேயசுவின் வழிகைளக் குறித்து ஏற்கனேவ
ெபலிக்ஸ் நிரம்பத் ெதரிந்துைவத்திருந்தான். அவன்
வழக்ைக இந்த இடத்தில் நிறுத்தியவனாக,
“அதிகாரி லீசியா இங்கு வருகிறேபாது, இவற்ைறக்
குறித்து முடிெவடுப்ேபன்” என்றான். 23 ெபலிக்ஸ்
பைட அதிகாரியிடம் பவுைலக் காவலில் ைவக்குமாறு
கூறினான். அவன் பைட அதிகாரியிடம் பவுலுக்குச்
சற்றுச் சுதந்திரம் அளிக்குமாறும், பவுலின் நண்பர்கள்
அவனுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவந்து உதவுவதற்கு அனுமதி அளிக்குமாறும்
கூறினான்.

ெபலிக்ஸ் முன் பவுல்
24 சில நாட்களுக்குப் பிறகு ெபலிக்ஸ், அவனது
மைனவி துருசில்லாவுடன் வந்தான். அவள் யூதப்
ெபண்மணி. ெபலிக்ஸ் பவுைலத் தன்னிடம் அைழத்து
வருமாறு கூறினான். கிறிஸ்து இேயசுவில் ைவக்கும்
விசுவாசத்ைதக் குறித்துப் பவுல் ேபசுவைத ெபலிக்ஸ்
ேகட்டான். 25 ேநர்ைமயான வாழ்வு, தன்னடக்கம்,
எதிர்காலத்தின் நியாயத்தீர்ப்பு ஆகியவற்ைறக்
குறித்துப் பவுல் கூறியைதக் ேகட்டு அவன்
அஞ்சினான். ெபலிக்ஸ் “இப்ேபாது ேபாய் விடு!
இன்னும் கால அவகாசம் கிைடக்கும்ேபாது உன்ைன
அைழக்கிேறன்” என்றான். 26 பவுேலாடு ெபலிக்ஸ்
ேபசுவதற்கு மற்ெறாரு காரணமும் இருந்தது. பவுல்
தனக்கு லஞ்சம் ெகாடுப்பான் எனவும் ெபலிக்ஸ்
நம்பினான். எனேவ ெபலிக்ஸ் பவுைல அடிக்கடி
அைழப்பித்து அவேனாடு ேபசினான்.

27 ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,
ேபார்சியு ெபஸ்து ஆளுநரானார். ெபலிக்ஸ்
ஆளுநராக இருக்கவில்ைல. ெபலிக்ஸ் யூதர்கைள
மகிழ்விக்கும்படியாக ஏேதனும் ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று விரும்பியதால் பவுைலச்
சிைறயிேலேய விட்டுச் ெசன்றான்.

பவுலின் வாதம்

ெபஸ்து ஆளுநரானான். மூன்று
நாட்களுக்குப் பிறகு அவன்
ெசசரியாவிலிருந்து எருசேலமுக்குச்

ெசன்றான். 2 தைலைம ஆசாரியரும் முக்கியமான
யூதத் தைலவர்களும் ெபஸ்துவுக்கு முன் பவுலுக்கு
எதிராக வழக்குகைளத் ெதாடுத்தனர். 3 தங்களுக்கு
ஓர் உதவி ெசய்யும்படியாக ெபஸ்துைவ ேவண்டினர்.
பவுைல எருசேலமுக்கு மீண்டும் அனுப்பும்படியாக

ெபஸ்துைவக் ேகட்டார்கள். வழியில் பவுைலக்
ெகால்வதற்குத் திட்டம் வகுத்தனர்.

4 ஆனால் ெபஸ்து, “இல்ைல! பவுல் ெசசரியாவில்
ைவக்கப்படுவான். நாேன ெசசரியாவுக்குச் சீக்கிரம்
ேபாேவன். 5 உங்கள் தைலவர்கள் சிலரும்
என்ேனாடு வரலாம். அவன் உண்ைமயாகேவ குற்றம்
ெசய்திருந்தால் ெசசரியாவில் அவர்கள் அம்மனிதன்
மீது வழக்கு ெதாடரலாம்” என்றான்.

6 எட்டு அல்லது பத்து நாட்கள் ெபஸ்து
எருசேலமில் தங்கினான். பின் அவன்
ெசசரியாவுக்குத் திரும்பினான். மறுநாள் ெபஸ்து
பவுைலத் தனக்கு முன்னால் அைழத்து வருமாறு
வீரர்களுக்குக் கூறினான். ெபஸ்து நீதிபதியின்
இருக்ைகயில் அமர்ந்திருந்தான். 7 பவுல்
அைறக்குள் வந்தான். எருசேலமிலிருந்து வந்த
யூதர்கள் அவைனச் சுற்றிலும் நின்று ெகாண்டனர்.
பவுல் பல குற்றங்கைளச் ெசய்தான் என்று யூதர்கள்
கூறினார்கள். ஆனால் இக்காரியங்கள் எைதயும்
நிரூபிக்க முடியவில்ைல. 8 பவுல் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வதற்குக் கூறியதாவது, “யூத
சட்டத்துக்கு மாறாகேவா, ேதவாலயத்துக்கு
எதிராகேவா, இராயருக்கு விேராதமாகேவா, நான்
எந்தக் குற்றத்ைதயும் ெசய்யவில்ைல” என்றான்.

9 ஆனால் ெபஸ்து யூதர்கைளத் திருப்திப்படுத்த
நிைனத்தான். எனேவ அவன் பவுைல ேநாக்கி, “நீ
எருசேலமுக்குப் ேபாக விரும்புகிறாயா?
இக்குற்றங்களுக்காக நான் அங்கு நீதி
வழங்கேவண்டுெமன்று விரும்புகிறாயா?” என்று
ேகட்டான்.

10 பவுல், “இராயனின் நியாயஸ்தலத்திற்கு
முன்பாக நான் நின்று ெகாண்டிருக்கிேறன். இங்கு
நான் நியாயந்தீர்க்கப்படேவண்டும்! நான்
யூதர்களுக்கு எந்தக் குற்றத்ைதயும் ெசய்யவில்ைல.
இது உண்ைமெயன்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். 11

நான் ஏேதனும் தவறு ெசய்து, சட்டமும் நான்
அதற்காக இறக்க ேவண்டுெமனக் கூறினால், நான்
இறப்பதற்குச் சம்மதிக்கிேறன். நான்
மரணத்தினின்று தப்பேவண்டுெமன்று
ேகட்கவில்ைல. ஆனால் இப்பழிகள் ெபாய்ெயனில்
யாரும் என்ைன யூதரிடம் ஒப்பைடக்கக் கூடாது.
நான் இராயரால் நியாயந்தீர்க்கப்பட
விரும்புகிேறன்!” என்றான்.

12 ெபஸ்து தனது ஆேலாசகர்களிடம் இைதக்
குறித்துக் கலந்தாேலாசித்தான். பின்பு அவன், “நீ
இராயைரப் பார்க்க ேவண்டுெமனக் ேகட்டாய்,
எனேவ நீ இராயரிடம் ேபாவாய்” என்றான்.

ஏேராது அகிரிப்பாவின் முன் பவுல்
13 சில நாட்களுக்குப் பிறகு அகிரிப்பா மன்னரும்
ெபர்னிசும் ெபஸ்துைவ சந்திக்குமாறு ெசசரியாவுக்கு
வந்தனர். 14 அங்குப் பல நாட்கள் தங்கியிருந்தனர்.
பவுலின் வழக்ைகக் குறித்து ெபஸ்து மன்னருக்குக்
கூறினான். ெபஸ்து, “ெபலிக்ஸ் சிைறயில் விட்டுச்
ெசன்ற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். 15 நான்
எருசேலமுக்குப் ேபானேபாது தைலைம
ஆசாரியரும், முதிய யூத அதிகாரிகளும் அவன் மீது
வழக்குத் ெதாடுத்தனர். அவனுக்கு நான் மரண
தண்டைன அளிக்க ேவண்டுெமன யூதர்கள்
விரும்பினர். 16 ஆனால் நான், ‘ஒரு மனிதன் குற்றம்
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ெசய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டால், ேராமர்
அவைனப் பிறரிடம் நியாயம் வழங்குவதன் ெபாருட்டு
ஒப்பைடப்பதில்ைல. முதலில் அம்மனிதன் அவைனப்
பழியிடும் மக்கைள எதிர்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்கள்
இட்ட வழக்குகளுக்கு எதிரான தனது
கருத்துக்கைளச் ெசால்லேவண்டும்’ என்று பதில்
அளித்ேதன்.

17 “எனேவ இந்த யூதர்கள் வழக்காடுவதற்காக
ெசசரியாவுக்கு வந்தனர். நான் காலத்ைத
வீணாக்கவில்ைல. மறுநாேள நீதிபதியின்
இருக்ைகயில் அமர்ந்து, அம்மனிதைன அைழத்து
வருமாறு கட்டைளயிட்ேடன். 18 யூதர்கள் எழுந்து
நின்று அவைனப் பழித்தனர். ஆனால் எந்தப்
பயங்கரக் குற்றத்ைதயும் அவன் ெசய்ததாக யூதர்கள்
கூறவில்ைல. அவர்கள் ெசால்வார்கள் என்று நான்
எண்ணியிருந்ேதன். 19 அவர்கள் தங்கள் மதத்ைதக்
குறித்தும் இேயசு என்கிற மனிதைனப் பற்றியும்
மட்டுேம கூறினார்கள். இேயசு இறந்தார், ஆனால்
பவுல் அவர் இன்னும் உயிேராடிருக்கிறார். என்று
கூறுகிறான். 20 எனக்கு இவற்ைறக் குறித்து
விவரமாகத் ெதரியவில்ைல. எனேவ நான்
ேகள்விகள் ேகட்கவில்ைல. நான் பவுைல ேநாக்கி,
‘நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய் அங்கு இைவ குறித்து
நியாயந்தீர்க்கப்பட விரும்புகிறாயா?’ என்று
ேகட்ேடன். 21 ஆனால் பவுல் ெசசரியாவிேலேய
ைவக்கப்பட ேவண்டுெமன்று ேகட்டான். அவன்
இராயர் முடிெவடுக்க ேவண்டுெமன விரும்புகிறான்.
ேராமில் இராயரிடம் அவைன அனுப்பும் மட்டும்
அவன் இங்ேகேய ைவக்கப்பட நான்
கட்டைளயிட்டுள்ேளன்” என்று கூறினான்.

22 அகிரிப்பா ெபஸ்துைவ ேநாக்கி, “நானும்
நாைள இந்த மனிதன் கூறுவைதக் ேகட்க
விரும்புகிேறன்” என்றான்.
ெபஸ்து, “நீங்கள் ேகட்பீர்கள்” என்றான்.
23 மறுநாள் அகிரிப்பாவும் ெபர்னிசும் அங்கு
வந்தார்கள். மிக முக்கியமான மனிதர்களுக்குரிய
ஆைடகைள உடுத்தி, அதற்ேகற்றவாறு
நடந்துெகாண்டனர். அகிரிப்பாவும் ெபர்னிசும் பைட
அதிகாரிகளும், ெசசரியாவின் முக்கிய மனிதர்களும்
நியாயத்தீர்ப்பு அைறக்குள் ெசன்றனர். ெபஸ்து
பவுைல உள்ேள அைழத்து வருமாறு வீரர்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டான்.

24 ெபஸ்து, “அகிரிப்பா மன்னரும் இங்குள்ள
எல்ேலாரும் இப்ேபாது இம்மனிதைனப்
பார்க்கிறீர்கள். இங்கும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா
யூத மக்களும் இவனுக்ெகதிராக என்னிடம் குற்றம்
சாட்டியுள்ளனர். அவர்கள் குற்றங்கைளக்
கூறியேபாது, அவைன இனிேமலும் உயிேராடு விட்டு
ைவக்கக்கூடாெதன்று கூக்குரலிட்டனர். 25 நான்
நியாயங்ேகட்டேபாது அவனிடம் எந்தத் தவைறயும்
காணவில்ைல. அவனுக்கு மரண தண்டைன
விதிக்குமளவிற்கு எந்தக் காரணமும்
இருக்கவில்ைல. அவன் இராயரிடம் நியாயம் ெபற
விரும்புகிறான். எனேவ அவைன ேராமுக்கு அனுப்பத்
தீர்மானித்துள்ேளன். 26 இம்மனிதன் ெசய்த தவறாக
இராயருக்கு எழுதுவதற்குத் தீர்மானமாக எதுவும்
இல்ைல. எனேவ உங்களுக்கு முன்பாக, விேசஷமாக
அகிரிப்பா மன்னேர, உங்களுக்கு முன்பாக அவைனக்
ெகாண்டு வந்துள்ேளன். நீங்கள் அவைன வினவலாம்.
இராயருக்கு ஏதாவது எழுதுமாறு கூறலாம். 27 ஒரு

ைகதிக்கு எதிராக எந்தக் குற்றத்ைதயும்
குறிப்பிடாமல் அவைன இராயரிடம் அனுப்புவது
மூடத்தனமானது என்று நிைனக்கிேறன்” என்றான்.

அகிரிப்பா மன்னன் முன் பவுல்

அகிரிப்பா பவுைல ேநாக்கி, “இப்ேபாது
உன்ைனப்பற்றி நீேய ேபசலாம்” என்றான்.
பின் பவுல் தனது ைகைய உயர்த்தித்

தனக்கு சார்பாகப் ேபசத் துவங்கினான். 2 அவன்,
“அகிரிப்பா மன்னேர, யூதர்கள் எனக்கு எதிராகச்
ெசான்ன எல்லா வழக்குகளுக்கும் நான் பதில்
கூறுேவன். நான் இன்று உங்கள் முன்பாக நின்று
இைதச் ெசய்வைத ஓர் ஆசீர்வாதமாகக்
கருதுகிேறன். 3 நீங்கள் எல்லா யூத
வழக்கங்கைளயும் யூதர்கள் வாதிடுகிற
காரியங்கைளயும் மிகுதியாக அறிந்திருப்பதால் நான்
உங்கேளாடு ேபசுவதில் மகிழ்ச்சி ெகாள்ளுகிேறன்.
தயவு ெசய்து நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக்
ேகளுங்கள்.

4 “எனது முழு வாழ்க்ைகையக் குறித்து எல்லா
யூதர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள். முதலில் எனது
ெசாந்த நாட்டில் நான் வாழ்ந்த வைகையயும்,
பின்னர் எருசேலமில் வாழ்ந்த வைகையயும் பற்றி
அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். 5 இந்த
யூதர்களுக்கு என்ைனப் பல காலமாகத் ெதரியும்.
அவர்கள் விரும்பினால் நான் ஒரு நல்ல பரிேசயன்
என்று உங்களுக்குக் கூற முடியும். யூத மக்களில் பிற
எல்லா பிரிவினைரக் காட்டிலும் பரிேசயர்கள் யூத
மதவிதிகைளக் கவனமாகப் பின்பற்றுகிறார்கள். 6

ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதிைய நான் நம்புவதால் இப்ேபாது நான்
விசாரைணயிலிருக்கிேறன். 7 நமது மக்களில்
பன்னிரண்டு குலத்தினரும் ெபறேவண்டுெமன நம்பும்
வாக்குறுதி இதுேவ. இந்நம்பிக்ைகக்காக யூதர்கள்
ேதவனுக்கு இரவும் பகலும் ேசைவ புரிகின்றனர்.
எனது மன்னேர, நான் இந்த வாக்குறுதியிேல
நம்பிக்ைக ைவத்திருப்பதால் யூதர்கள் என் மீது பழி
சுமத்துகின்றனர்! 8 ேதவன் மரணத்தினின்று
மக்கைள எழுப்ப முடியுெமன்பது நம்ப இயலாதது
என ஏன் மக்கள் எண்ணுகின்றனர்?

9 “நான் பரிேசயனாக இருந்தேபாது,
நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசுவின் ெபயருக்கு
எதிராகப் பல காரியங்கைளச் ெசய்ய எண்ணிேனன்.
10 எருசேலமில் விசுவாசிகளுக்கு எதிராகப் பல
காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். விசுவாசிகளில் பலைரச்
சிைறயிலிடும் அதிகாரத்ைதத் தைலைம ஆசாரியர்
எனக்குக் ெகாடுத்திருந்தனர். இேயசுவின் சீஷர்கள்
ெகால்லப்பட்டேபாது, அது ஒரு நல்ல ெசய்ைக
என்று நான் ஒப்புக்ெகாண்ேடன். 11 ஒவ்ெவாரு யூத
ெஜப ஆலயத்திலும் நான் அவர்கைளத் தண்டித்ேதன்.
இேயசுவுக்கு எதிராக அவர்கள் தகாதவற்ைறப்
ேபசச் ெசய்வதற்கு முயற்சித்ேதன். அம்மக்களிடம்
நான் ெகாண்ட அதிக சினத்தால் அவர்கைளக்
கண்டு பிடித்துத் துன்புறுத்துவதற்காக ேவறு
நகரங்களுக்கு ெசன்ேறன்.

இேயசுைவப் பற்றி பவுலின் சாட்சி
12 “ஒரு முைற தைலைம ஆசாரியர் தமஸ்கு
நகரத்திற்குப் ேபாகும் அதிகாரத்ைதயும்
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அனுமதிையயும் ெகாடுத்தார்கள். 13 நான்
தமஸ்குவுக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். அது
நண்பகல் ெபாழுது. நான் வானத்திலிருந்து ஓர்
ஒளிையப் பார்த்ேதன். சூரியைனக் காட்டிலும்
அதிகமாக அவ்ெவாளி பிரகாசித்தது. அந்த ஒளி
என்ைனயும் என்ேனாடு பயணம் ெசய்த
மனிதர்கைளச் சுற்றியும் பிரகாசித்தது. 14 நாங்கள்
எல்ேலாரும் நிலத்தில் வீழ்ந்ேதாம். அப்ேபாது யூத
ெமாழியில் ஒரு குரல் என்ேனாடு ேபசுவைதக்
ேகட்ேடன். அக்குரல் ‘சவுேல, சவுேல, ஏன்
இக்ெகாடுைமகைள எனக்கு எதிராகச் ெசய்கிறாய்?
நீ என்ைன எதிர்ப்பதன் மூலம் உன்ைன நீேய
துன்புறுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறாய்’ என்றது.

15 “நான், ‘ஆண்டவேர, நீங்கள் யார்’ என்ேறன்.
ஆண்டவர், ‘நான் இேயசு. நீ துன்பப்படுத்துகிறவர்
நாேன. 16 எழுந்திரு. நான் உன்ைன எனது
ஊழியனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிேறன். நீ எனக்குச்
சாட்சியாக இருப்பாய். இன்று பார்த்த என்ைனப்
பற்றிய ெசய்திகைளயும், உனக்கு நான்
காட்டப்ேபாகிற விஷயங்கைளயும் நீ மக்களுக்குக்
கூறுவாய். 17 நான் உனது ெசாந்த மக்கள்
உன்ைனத் துன்புறுத்துவதற்கு அனுமதிக்கமாட்ேடன்.
யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்தும் நான் உன்ைனப்
பாதுகாப்ேபன். நான் உன்ைன இம்மக்களிடம்
அனுப்புகிேறன். 18 உண்ைமைய இம்மக்களுக்கு நீ
காட்டுவாய். அதனால் மக்கள் இருளிலிருந்து
ஒளிக்குத் திரும்புவார்கள். சாத்தானின்
அதிகாரத்திலிருந்து ேதவனிடம் திரும்புவார்கள்.
ேமலும் அவர்களது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.
என்ைன நம்புவதால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
மனிதேராடு அவர்களும் பங்குெபற முடியும்’ என்றார்”
என்று கூறினான்.

தன் ஊழியம் பற்றி பவுல்
19 பவுல் ெதாடர்ந்து ேபசினான். “அகிரிப்பா
மன்னேர, பரேலாகத்திலிருந்து இக்காட்சி
வந்தேபாது, நான் அதற்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன். 20

மக்கள் அவர்களது இருதயங்கைளயும்
வாழ்க்ைககைளயும் மாற்றிக்ெகாண்டு, ேதவனிடம்
திரும்ப ேவண்டுெமன்று அவர்களுக்குக் கூற
ஆரம்பித்ேதன். அவர்கள் மனம் மாறினார்கள்
என்பைத ெவளிக்காட்டும்படியான ெசயல்கைளச்
ெசய்யுமாறு மக்களுக்குக் கூறிேனன்.
தமஸ்குவிலுள்ள மக்களுக்கு முதலில் இைதக் கூற
ஆரம்பித்ேதன். பின் எருசேலமுக்கும், யூேதயாவின்
ஒவ்ெவாரு பாகத்திற்கும் ெசன்று, அங்குள்ள
மக்களுக்கு இவற்ைறக் கூறிேனன். ேமலும்
யூதரல்லாத மக்களிடமும் நான் ெசன்ேறன்.

21 “எனேவதான் யூதர்கள் என்ைனப் பிடித்து,
ேதவாலயத்தில் என்ைனக் ெகால்ல முயன்றார்கள்.
22 ஆனால் ேதவன் எனக்கு உதவினார். இன்னமும்
எனக்கு உதவிக் ெகாண்டிருக்கிறார். ேதவனுைடய
உதவியால் நான் இன்று இங்கு நின்று
ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் கண்ட மகத்தானதும்
எளியதுமானவற்ைறயும் கூறிக்ெகாண்டுள்ேளன்.
ஆனால் நான் எைதயும் புதிதாகக் கூறிக்
ெகாண்டிருக்கவில்ைல. பின்னர் நிகழுெமன்று
ேமாேசயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கூறியவற்ைற நான்
கூறிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 23 ெதால்ைலகைள

அனுபவித்தபின் மரணத்தின்று முதன் முதலில்
எழுபவர் கிறிஸ்துேவ என்று அவர்கள் கூறினர்.
ேமாேசயும் தீர்க்கதரிசிகளும் கிறிஸ்து யூத
மக்களுக்கும் யூதரல்லாத மக்களுக்கும் ஒளிையத்
தருபவர் என்று கூறினார்கள்” என்றான்.

அகிரிப்பாைவ தன் சார்பாக்க முைனவது
24 பவுல் இவற்ைறத் தனக்குச் சாதகமாகக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது ெபஸ்து உரக்க,
“பவுேல, நீ ைபத்தியக்காரன்! அதிகப் படிப்பு
உன்ைனப் பித்தனாக்கிவிட்டது!” என்றான்.

25 பவுல், “மிக மாட்சிைமமிக்க ெபஸ்துேவ, நான்
பித்தன் அல்லன். நான் கூறுபைவ உண்ைமயானைவ.
எனது வார்த்ைதகள் ஒரு மூடனின் வார்த்ைதகள்
அல்ல. அைவ உண்ைமயானைவயும்,
ஞானமிக்கைவயும் ஆகும். 26 அகிரிப்பா மன்னர்
இவற்ைற நன்கு அறிந்திருக்கிறார். நான்
சுதந்திரமாக அவேராடு ேபசமுடியும். இைவ
அைனத்ைதயும் குறித்து அவர்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிறார் என்பைத நான் அறிேவன்.
ஏன்? இைவயைனத்தும் மக்கள் காணும்படியாக
நடந்தைவேய. 27 அகிரிப்பா மன்னேர,
தீர்க்கதிரிசிகள் எழுதியவற்ைற நம்புகிறீர்களா?
நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்!”
என்றான்.

28 அகிரிப்பா பவுலிடம் “நீ அவ்வளவு எளிதாக
என்ைனக் கிறிஸ்தவனாக மாறுவதற்குத் தூண்ட
முடியும் என்று நிைனக்கிறாயா?” என்று ேகட்டான்.

29 பவுல், “அது எளிதானதா கடினமானதா, என்பது
முக்கியமல்ல. நீங்கள் மட்டுமல்ல, என்ைனக்
ேகட்கிற இங்குள்ள ஒவ்ெவாருவரும் இன்று
இரட்சிக்கப்பட்டு எனக்குப் பூட்டப்பட்டுள்ள இந்த
விலங்குகைளத் தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் என்ைனப்
ேபாலாக ேவண்டுெமன்று ேதவனிடம் பிரார்த்தைன
ெசய்கிேறன்” என்றான்.

30 அகிரிப்பா மன்னரும் கவர்னர் ெபஸ்துவும்
ெபர்னிசும் அவர்கேளாடு அமர்ந்திருந்த எல்லா
மக்களும் எழுந்து 31 ஒருவேராெடாருவர்
ேபசிக்ெகாண்டு அந்த அைறைய விட்டுச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள், “இம்மனிதன்
ெகால்லப்படேவா, சிைறயில் அைடக்கப்படேவா
கூடாது, உண்ைமயிேலேய தவறான எைதயும் அவன்
ெசய்யவில்ைல!” என்றார்கள். 32 அகிரிப்பா
ெபஸ்துைவ ேநாக்கி, “அவன் மட்டும் இராயரிடம்
விண்ணப்பிக்காமலிருந்திருந்தால் அவன் விடுதைல
ெசய்யப்பட்டிருக்கலாம்” என்றான்.

ேராமாபுரிப் பயணம்

நாங்கள் இத்தாலிக்குக் கடற்பயணம்
ெசய்யேவண்டுெமன முடிெவடுக்கப்பட்டது.
ஜூலியஸ் என்னும் ெபயருள்ள பைட

அதிகாரி பவுைலயும் ேவறு சில ைகதிகைளயும்
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டான். இராயரின் பைடயில்
ஜூலியஸ் ேசைவ புரிந்துெகாண்டிருந்தான். 2

நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏறிச் ெசன்ேறாம். கப்பல்
அதிரமித்தியம் என்னும் நகரிலிருந்து வந்து
ஆசியாவின் பல இடங்களுக்குப் பயணம் ெசல்லத்
தயாராக இருந்தது. அரிஸ்தர்க்கும் எங்கேளாடு
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வந்தான். அம்மனிதன் மக்கேதானியாவில்
ெதசேலானிக்கா நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

3 மறுநாள் நாங்கள் சீேதான் நகரத்திற்கு
வந்ேதாம். ஜூலியஸ் பவுேலாடு நல்ல முைறயில்
நடந்துெகாண்டான். அவன், பவுல் அவனது
நண்பர்கைளச் ெசன்று சந்திக்கும் சுதந்திரத்ைத
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த நண்பர்கள்
பவுலுக்குரிய ேதைவகைளக் கவனித்து வந்தனர். 4

நாங்கள் சீேதான் நகரத்திலிருந்து கடலில்
பயணமாேனாம். காற்று எங்களுக்கு எதிர்த்
திைசயில் வீசியபடியால் சீப்புரு தீவின் கைரேயாரம்
எங்கள் கடற்பயணம் ெதாடர்ந்தது. 5 சிலிசியா,
பம்பிலியா வழியாகக் கடைலக் கடந்து ெசன்ேறாம்.
பின் லீசியாவிலுள்ள மீரா நகரத்திற்கு நாங்கள்
வந்ேதாம். 6 மீராவில் பைட அதிகாரி
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்திலிருந்து வந்த ஒரு
கப்பைலக் கண்டான். இந்தக் கப்பல் இத்தாலிக்குப்
ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது. எனேவ அவன் எங்கைள
அதில் ஏற்றினான்.

7 நாங்கள் நிதானமாகப் பல நாட்கள் கடலில்
பயணம் ெசய்ேதாம். காற்று எங்களுக்கு எதிராக
வீசிக்ெகாண்டிருந்தபடியால் கினீது நகைர
அைடவேத கடினமாக இருந்தது. அவ்வழியாக
ேமலும் ேபாக முடியவில்ைல. சால்ேமானின்
அருேகயுள்ள கிேரத்தா தீவின் ெதன் பகுதியின்
வழியாகக் கடல் பயணமாேனாம். 8 கடற்கைர
ஓரமாகப் ேபாேனாம். ஆனாலும் கடற் பயணம்
கடினமாக இருந்தது. பாதுகாப்பான துைறமுகம்
என்னும் இடத்திற்கு வந்ேதாம். லேசயா நகரம் அந்த
இடத்திற்கு அருகாைமயிலிருந்தது.

9 நிைறய ேநரத்ைத நாங்கள் இழந்திருந்ேதாம்.
கடற்பயணம் ெசய்வது ஆபத்தானதாக இருந்தது.
ஏெனனில் யூதர்களின் உபவாச தினம்
ஆரம்பித்திருந்தது. எனேவ பவுல், 10 “மனிதேர
இப்பயணத்தில் இன்னும் ெதால்ைலகள் மிகுதியாக
இருக்கும் என்று எண்ணுகிேறன்” என்று அவர்கைள
எச்சரித்தான். “கப்பலும், கப்பலின் ெபாருள்களும்
இழக்கப்படலாம். நம் உயிைரயும் நாம்
இழக்கக்கூடும்!” என்றான். 11 ஆனால் கப்பல்
தைலவனும் கப்பலின் ெசாந்தக்காரனும் பவுல்
கூறியைத ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைல. அதனால் பைட
அதிகாரி பவுைல நம்பவில்ைல. பதிலாக, தைலவனும்
கப்பலின் ெசாந்தக்காரனும் கூறியைத அதிகாரி
நம்பினான். 12 குளிர்காலத்தில் கப்பல் தங்குவதற்கு
அத்துைறமுகமும் ஏற்றதல்ல. எனேவ
ெபரும்பான்ைமயான மனிதர்களும் கப்பல்
புறப்படேவண்டுெமன முடிெவடுத்தனர். ேபனிக்ஸ்
நகரத்ைத அைடயக் கூடுெமன அவர்கள் நம்பினர்.
குளிர்காலத்தில் கப்பல் அங்கு தங்கமுடியும்.
(கிேரத்தா தீவில் ேபனிக்ஸ் ஒரு நகரம். ெதன்
ேமற்கு, வட ேமற்கு திைசகைள ேநாக்கிய
துைறமுகம் அங்கிருந்தது.)

புயல்

13 ெதற்கிலிருந்து ஒரு நல்ல காற்று வீசியது.
கப்பலிலிருந்த மனிதர்கள், “நமக்குத் ேதைவயான
காற்று இது. இப்ேபாது அது வீசுகிறது!” என்று
நிைனத்தார்கள். எனேவ அவர்கள் நங்கூரத்ைத
ேமேல இழுத்தார்கள். கிேரத்தா தீவுக்கு ெவகு

அருகில் பயணம் ெசய்ேதாம். 14 “வட கிழக்கன்”
என்னும் ெபயருள்ள மிகப் பலமான காற்று தீவின்
குறுக்காக வந்தது. 15 இக்காற்று கப்பைலச் சுமந்து
ெசன்றது. காற்றுக்கு எதிராகக் கப்பலால் ெசல்ல
முடியவில்ைல. எனேவ, முயற்சி ெசய்வைதவிட்டு,
காற்று எங்கைளச் சுமந்து ெசல்லும்படியாக
விட்ேடாம்.

16 கிலவுதா என்னும் ஒரு சிறிய தீவின் கீேழ
ெசன்ேறாம். எங்களால் உயிர் மீட்கும் படைக
ெவளிேய எடுக்கமுடிந்தது. ஆனால் அைத எடுப்பது
மிகக் கடினமான ெசயலாக இருந்தது. 17 உயிர்
மீட்கும் படைக மனிதர்கள் எடுத்த பின், அவர்கள்
கப்பைலச் சுற்றிலும் கயிறுகளால் கப்பல் சரியாக
இருப்பதற்ெகன்று கட்டினார்கள். சிர்டிஸின் மணற்
பாங்கான கைரயில் கப்பல் ேமாதக்கூடுெமன்று
அவர்கள் நிைனத்தார்கள். எனேவ துடுப்புகைள
எடுத்துவிட்டு, காற்று கப்பைலச் ெசலுத்தும்படியாக
விட்டார்கள்.

18 மறுநாள் புயல் கடுைமயாகத் தாக்கியதால்
மனிதர்கள் கப்பலிலிருந்து சில ெபாருட்கைள
ெவளிேய வீசினார்கள். 19 ஒரு நாள் கழிந்ததும்
கப்பலின் கருவிகைள ெவளிேய வீசினர். 20 பல
நாட்கள் எங்களால் சூரியைனேயா,
நட்சத்திரங்கைளேயா பார்க்க முடியவில்ைல. புயல்
ெகாடுைமயாக இருந்தது. நாங்கள் உயிர்
பிைழக்கும் நம்பிக்ைகையக் ைகவிட்ேடாம். நாங்கள்
இறந்து விடுேவாெமன எண்ணிேனாம்.

21 நீண்ட காலமாக அம்மனிதர்கள்
சாப்பிடவில்ைல. பின்பு ஒருநாள் பவுல் அவர்களுக்கு
முன்பாக எழுந்து நின்று, “மனிதேர, கிேரத்தாைவ
விட்டுப் புறப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். நீங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். இத்தைன ெதால்ைலகளும்
நஷ்டமும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. 22 ஆனால்
இப்ேபாதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படிக்கு
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். உங்களில் ஒருவரும்
இறக்கமாட்டீர்கள்! ஆனால் கப்பல் அழிந்து ேபாகும்.
23 ேநற்று இரவு ேதவனிடமிருந்து ஒரு தூதன்
என்னிடம் வந்தான். நான் வணங்குகிற ேதவன்
அவேர. நான் அவருைடயவன். 24 ேதவதூதன்,
‘பவுேல, பயப்படாேத! நீ இராயருக்குமுன் நிற்க
ேவண்டும். ேதவன் உனக்கு இவ்வாக்குறுதிையத்
தருகிறார். உன்ேனாடு பயணமாகிற எல்லா
மனிதரின் உயிர்களும் காப்பாற்றப்படும்’ என்றான். 25

எனேவ மனிதேர மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்! நான்
ேதவனிடம் நம்பிக்ைக ைவத்துள்ேளன். அவரது
தூதன் கூறியபடி எல்லாம் நடக்கும். 26 ஆனால் நாம்
ஒரு தீவிற்குச் ெசன்று ேமாதுேவாம்” என்றான்.

27 பதினான்காம் நாள் இரவில் ஆதிரியாக்
கடைலச் சுற்றிலும் நாங்கள் கப்பலில்
மிதந்துெகாண்டிருந்ேதாம். மாலுமிகள் கைரைய
ெநருங்குகிேறாம் என்று எண்ணினர். 28 அவர்கள்
ஒரு கனமான ெபாருைள நுனியில் கட்டி கயிற்ைற
நீருக்குள் வீசினர். நீர் 120 அடி ஆழமானது என்று
அவர்கள் கண்டனர். இன்னும் சற்று தூரம் ெசன்று
கயிற்ைற மீண்டும் வீசினர். அங்கு நீர் 90 அடி
ஆழமாயிருந்தது. 29 நாங்கள் பாைறயில்
ேமாதுேவாெமன்று மாலுமிகள் பயந்தார்கள். எனேவ
நான்கு நங்கூரங்கைள நீருக்குள் பாய்ச்சினர்.
மறுநாளின் பகெலாளிக்காகப் பிரார்த்தைன
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ெசய்தனர். 30 சில மாலுமிகள் கப்பைலக் ைகவிட
விரும்பினர். அவர்கள் உயிர் மீட்கும் படைக நீரில்
இறக்கினர். கப்பலின் முன்பக்கத்திலிருந்து
அதிகமான நங்கூரங்கைள வீசுவதாக பிறமனிதர்கள்
கருதும்படியாக நடந்துெகாண்டனர். 31 ஆனால்
பவுல் பைட அதிகாரிையயும், பிற வீரர்கைளயும்
ேநாக்கி, “இம்மனிதர்கள் கப்பலிேல
இருக்காவிட்டால் உங்கள் உயிர்கைளக் காக்க
முடியாது” என்றான். 32 எனேவ வீரர்கள் கயிறுகைள
அறுத்து உயிர் மீட்கும் படைக நீரில் விழச்ெசய்தனர்.

33 அதிகாைலக்குச் சற்று முன் பவுல் எல்லா
மக்கைளயும் ஏேதனும் உண்பதற்குச் சம்மதிக்க
ைவத்தான். அவன் “கடந்த இரண்டு வாரங்களாக
நீங்கள் காத்துக்ெகாண்டும், கவனித்துக்ெகாண்டும்
இருக்கிறீர்கள். பதினான்கு நாட்களாக நீங்கள்
எைதயும் உண்ணவில்ைல. 34 நீங்கள் இப்ேபாது
எைதயாவது சாப்பிடுமாறு உங்கைள ேவண்டுகிேறன்.
உயிேராடிருப்பதற்கு உங்களுக்கு இது ேதைவ.
உங்களில் யாரும் ஒரு தைல முடிையக் கூட
இழக்கமாட்டீர்கள்” என்றான். 35 இைதக் கூறிய
பிறகு பவுல் ெராட்டிைய எடுத்து எல்ேலார்
முன்பாகவும் அதற்காக ேதவனுக்கு நன்றி
ெசான்னான். அதில் ஒரு பகுதிைய எடுத்து, அவன்
உண்ண ஆரம்பித்தான். 36 எல்லா மனிதர்களும்
உற்சாகம் ெபற்றனர். அவர்களும் சாப்பிட
ஆரம்பித்தார்கள். 37 (கப்பலில் 276 ேபர்
இருந்தனர்.) 38 நாங்கள் திருப்தியாகச்
சாப்பிட்ேடாம். பின் கப்பலிலிருந்த தானியங்கைள
எல்லாம் கப்பலின் பாரத்ைதக் குைறக்கும்ெபாருட்டு
கடலுக்குள் வீசிேனாம்.

கப்பல் அழிந்தது
39 பகல் ஒளி வர ஆரம்பித்ததும் மாலுமிகள்
நிலத்ைதக் கண்டனர். அந்நிலம் எதுெவன்று
அவர்களால் அறியமுடியவில்ைல. அவர்கள்
கடற்கைரேயாடு கூடிய ஒரு வைளகுடாைவக்
கண்டனர். மாலுமிகள் அவர்களால்
முடிந்தவைரக்கும் கடற்கைரக்கு ேநராக கப்பைலச்
ெசலுத்த முயன்றனர். 40 ஆனால் கப்பல் மணல்
ேமட்டில் ேமாதியது. 41 கப்பலின் முன்பகுதி
அதற்குள் நுைழந்து நின்றது. கப்பலால் அைசய
முடியவில்ைல. ெபரும் அைலகள் வந்து கப்பலின்
பின்பகுதியில் ேமாதி, கப்பைல உைடத்துவிட்டன.

42 எந்தக் ைகதியும் நீந்தித் தப்பித்துப்
ேபாகாதவாறு வீரர்கள் அவர்கைளக் ெகால்வதற்கு
முடிவு ெசய்தார்கள். 43 ஆனால் பைடத் தைலவன்
பவுைல உயிேராடு காக்க எண்ணினான். எனேவ
வீரர்கள் ைகதிகைளக் ெகால்வதற்கு அவன்
அனுமதிக்கவில்ைல. நீந்தத் ெதரிந்தவர்கள் கடலில்
குதித்து நீந்திக் கைர ேசரலாெமன்று ஜூலியஸ்
மக்களுக்குக் கூறினான். 44 பிற மக்கள் மரப்
பலைககைளேயா கப்பலின் உைடந்த
பகுதிகைளேயா பிடித்து நீந்தினர். இவ்வாறு எல்லா
மக்களும் நிலத்ைத அைடந்தனர். மக்களில்
ஒருவரும் இறக்கவில்ைல.

ெமலித்தா தீவில் பவுல்

நாங்கள் நலமாகக் கைரைய
அைடந்தேபாது அத்தீவு ெமலித்தா என்று
அைழக்கப்பட்டைத அறிந்ேதாம். 2 மைழ

ெபய்துெகாண்டிருந்தது. குளிர் மிகுதியாக
இருந்தது. ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எங்கைள
அசாதாரணமான அன்புடன் நடத்தினார்கள்.
அவர்கள் எங்களுக்காகத் தீ மூட்டி
எங்கைளெயல்லாம் வரேவற்றனர். 3 ெநருப்பின்
ெபாருட்டு பவுல் விறகுக் குச்சிகைள ேசகரித்தான்.
பவுல் அக்குச்சிகைள ெநருப்பில்
இட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். விஷப் பாம்பு ஒன்று
ெவப்பத்தினால் ெவளிேயறி வந்து பவுலின் ைகயில்
கடித்தது. 4 தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் பவுலின் ைகயில்
அப்பாம்பு ெதாங்கிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர்.
அவர்கள், “இம்மனிதன் ஒரு ெகாைலக்காரனாக
இருக்க ேவண்டும். அவன் கடலில் இறக்கவில்ைல.
ஆனால் ெதய்வீக நீதியானது அவன் வாழ்வைத
விரும்பவில்ைல” என்றனர்.

5 ஆனால் பவுல் பாம்ைபத் தீயினுள் உதறினான்.
அவனுக்கு எந்தத் தீங்கும் ஏற்படவில்ைல. 6 பவுல்
சரீரம் வீங்கக் கூடும், அல்லது அவன்
இறந்துவிடக்கூடும் என்று மக்கள் எண்ணினர்.
மக்கள் காத்திருந்து நீண்ட ேநரம் பவுைலக்
கண்காணித்தனர். ஆனால் அவனுக்கு எந்தத் தீங்கும்
ேநரவில்ைல. எனேவ பவுைலக் குறித்த தங்கள்
கருத்ைத அவர்கள் மாற்றிக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
“அவன் ஒரு ேதவன்” என்றனர்.

7 அப்பகுதிையச் சுற்றிலும் சில வயல்கள்
இருந்தன. தீவின் ஒரு முக்கியமான மனிதனுக்கு
அந்த வயல்கள் ெசாந்தமானைவ. அவன் ெபயர்
புபிலியு. அவன் எங்கைளத் தனது வீட்டிற்குள்
வரேவற்றான். அவன் எங்களுக்கு நல்லவனாக
இருந்தான். நாங்கள் அவனது வீட்டில் மூன்று
நாட்கள் தங்கியிருந்ேதாம். 8 புபிலியுவின் தந்ைத
மிகவும் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயிலிருந்தார். அவருக்கு
காய்ச்சலும் வயிற்றிைளச்சலும் இருந்தது. ஆனால்
பவுல் அவனிடம் ெசன்று அவனுக்காகப் பிரார்த்தைன
ெசய்தான். பவுல் தனது ைககைள அம்மனிதன் மீது
ைவத்து அவைனக் குணமாக்கினான். 9 இது நடந்த
பின் தீவிலுள்ள எல்லா ேநாயாளிகளும் பவுலிடம்
வந்தனர். அவர்கைளயும் கூடப் பவுல்
குணமாக்கினான்.

10 தீவின் மக்கள் எங்களுக்குப் பல
ெகௗரவங்கைள அளித்தார்கள். (நாங்கள் தீவில்
மூன்று மாதம் தங்கிேனாம்) நாங்கள் புறப்படுவதற்குத்
தயாரானேபாது எங்களுக்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைள மக்கள் ெகாடுத்தார்கள்.

பவுல் ேராமுக்குப் ேபாகிறான்

அெலக்ஸாண்டிரியாவிலிருந்து வந்த ஒரு கப்பலில்
நாங்கள் ஏறிேனாம். குளிர் காலத்தில் அக்கப்பல்
ெமலித்தா தீவில் தங்கியிருந்தது. மிதுனம் என்னும்
சின்னம் கப்பலில் முன்புறத்தில் இருந்தது. 12

சிராகூஸ் நகரில் நாங்கள் கப்பைல நிறுத்திேனாம்.
மூன்று நாட்கள் சிராகூஸில் தங்கியிருந்து பின்
புறப்பட்ேடாம். 13 ேரகியு நகருக்கு நாங்கள்
வந்ேதாம். ெதன்ேமற்கிலிருந்து மறுநாள் ஒரு காற்று
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வீசியது. எனேவ நாங்கள் கடலில் பயணமாக
முடிந்தது. ஒரு நாள் கழித்து நாங்கள் புத்ேதேயாலி
நகருக்கு வந்ேதாம். 14 அங்குச் சில சேகாதரர்கைள
நாங்கள் கண்ேடாம். ஒரு வாரம் தம்ேமாடு
எங்கைளத் தங்கியிருக்குமாறு எங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். இறுதியில் நாங்கள்
ேராைம அைடந்ேதாம். 15 ேராமிலுள்ள விசுவாசிகள்
நாங்கள் அங்கிருப்பைத ேகள்விப்பட்டனர். அப்பியு
சந்ைதயிலும், மூன்று விடுதிகளிலும் எங்கைளச்
சந்திக்கும்படியாக அவர்கள் வந்தனர்.
விசுவாசிகைளக் கண்டேபாது பவுல் ஊக்கம்
ெபற்றான். பவுல் ேதவனுக்கு நன்றி கூறினான்.

ேராமில் பவுல்
16 பின்பு நாங்கள் ேராமுக்குச் ெசன்ேறாம்.
ேராமில் பவுல் தனித்துத் தங்குவதற்கு
அனுமதிக்கப்பட்டான். ஒரு வீரன் மட்டும் பவுைலக்
காவல் காப்பதற்காக அவேனாடு தங்கினான்.

17 மூன்று நாைளக்குப் பின் பவுல், சில மிக
முக்கியமான யூதர்கைளத் தன்னிடம் வருமாறு
ெசால்லியனுப்பினான். அவர்கள் எல்ேலாரும்
வந்தேபாது பவுல், “எனது யூத சேகாதரர்கேள, நான்
நமது மக்களுக்கு எதிராக எைதயும் ெசய்யவில்ைல,
நம் முன்ேனார்களின் மரபிற்கு எதிராகவும் எைதயும்
நான் ெசய்யவில்ைல. ஆனால் என்ைன எருசேலமில்
சிைறப்பிடித்து ேராமரிடம் ஒப்பைடத்தனர். 18

ேராமர்கள் என்ைன விசாரித்தார்கள். ஆனால் நான்
ெகால்லப்படுவதற்கு ஏதுவான எந்தக்
காரணத்ைதயும் என்னிடம் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்ைல. எனேவ அவர்கள் என்ைன விடுதைல
ெசய்ய விரும்பினர். 19 ஆனால் அங்கிருந்த யூதர்கள்
அைத விரும்பவில்ைல. எனேவ நான் என்ைன
இராயரிடம் வழக்காடும்படியாக ேராமுக்குக்
ெகாண்டு வருமாறு ேகட்க ேவண்டியதாயிற்று.
ஆனால் எனது மக்கள் தவறிைழத்தார்கள் என்று
நான் குற்றம் சாட்டிக் ெகாண்டிருக்கவில்ைல. 20

எனேவ தான் உங்கைளச் சந்தித்து உங்கேளாடு ேபச
விரும்பிேனன். இஸ்ரேவலரின் நம்பிக்ைகைய நான்
ெகாண்டிருப்பதால் இவ்விலங்குகளால்
கட்டப்பட்டிருக்கிேறன்” என்றான்.

21 யூதர்கள் பவுலுக்குப் பதிலாக, “நாங்கள்
உன்ைனக் குறித்து யூேதயாவிலிருந்து கடிதங்கள்
எைதயும் ெபறவில்ைல. அங்கிருந்து பயணம் ெசய்த
எந்த யூத சேகாதரரும் உன்ைனக் குறித்து ெசய்தி
ெகாண்டுவரேவா, உன்ைனப் பற்றித் தவறாக
எைதயும் கூறேவா இல்ைல. 22 நாங்கள் உனது
கருத்துக்கைள அறிய விரும்புகிேறாம். இந்தக்
கூட்டத்தினருக்கு (கிறிஸ்தவர்களுக்கு) எதிராக
எல்லா இடங்களின் மக்களும்
ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள் அறிேவாம்”
என்றனர்.

23 பவுலும் யூதரும் கூட்டத்திற்கு ஒரு நாைளத்
ேதர்ந்துெகாண்டனர். அந்த நாளில் இன்னும் பல
யூதர்கள் பவுைல அவனது வீட்டில் சந்தித்தனர். நாள்
முழுவதும் பவுல் அவர்களிடம் ேபசினான்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் குறித்து பவுல்
அவர்களுக்கு விளக்கினான். இேயசுைவக் குறித்த
காரியங்களில் அவர்கள் நம்பிக்ைக ெகாள்ளச்
ெசய்ய முயன்றான். ேமாேசயின் சட்டங்கைளயும்
தீர்க்கதரிசிகளின் எழுத்துக்கைளயும் இதற்குப்
பயன்படுத்தினான். 24 சில யூதர்கள் பவுல்
கூறியவற்ைற நம்பினார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள்
அைத நம்பவில்ைல. 25 அவர்களிைடேய ஒரு
கருத்து ேவறுபாடு ஏற்பட்டது. யூதர்கள்
புறப்படுவதற்குத் தயாராக இருந்தனர். ஆனால் பவுல்
அவர்களுக்கு ேவெறாரு ெசய்திையயும்
ெசால்லியனுப்பினான்: “பரிசுத்த ஆவியானவர்
ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக உங்கள்
முன்ேனாருக்கு உண்ைமையக் கூறினார். அவர்,

26 “‘இம்மக்களிடம் ேபாய் அவர்களுக்குக் கூறு,
நீங்கள் கவனிப்பீர்கள், நீங்கள் ேகட்பீர்கள்,
ஆனால் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நீங்கள் காண்பீர்கள், நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்,
ஆனால் நீங்கள் பார்ப்பவற்ைறப்

புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
27 ஆம், இம்மக்களின் இருதயங்கள்
கடினப்பட்டுள்ளன.
இம்மக்களுக்குக் காதுகள் உள்ளன.
ஆனால் அவர்கள் ேகட்பதில்ைல.
இம்மக்கள் உண்ைமையக் காணவும்
மறுக்கிறார்கள்.
இம்மக்கள் தம் கண்களால் பார்க்காமலும்,
தம் காதுகளால் ேகளாமலும்,
தம் மனங்களால் புரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கப்

ேபாவதாேலேய இது நடந்தது.
அவர்கள் குணமைடவதற்காக என்ைன ேநாக்கித்
திரும்பாமல் இருப்பதற்காகேவ இது நிகழ்ந்தது’
என்றார்.

28 “ேதவன் தமது இரட்சிப்ைப யூதரல்லாத
மக்களுக்கு அனுப்பினார் என்பைத யூதராகிய நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நிைனக்கிேறன்.
அவர்கள் கவனிப்பார்கள்!” என்றான். 29

30 அவனது வாடைக வீட்டில் பவுல் இரண்டு
ஆண்டுகள் முழுவதும் தங்கியிருந்தான். அவைனச்
சந்திக்கும்படியாக வந்த மக்கைள வரேவற்றான். 31

பவுல் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் குறித்துப்
ேபாதித்தான். கர்த்தர் இேயசு கிறிஸ்துைவக்
குறித்துக் கற்பித்தான். அவன் ைதரியசாலியாக
இருந்தான். அவன் ேபசுவைத நிறுத்த ஒருவரும்
முயற்சிக்கவில்ைல.
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1

ேராமர்

இேயசு கிறிஸ்துவின் ஒரு ஊழியனும்,
அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி ேதவனால்
அைழக்கபட்டவனுமாகிய பவுல் எழுதுவது:

ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய எல்லாருக்கும்
ெசால்வதற்காக நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். 2

தனது மக்களுக்கு நற்ெசய்திைய தரப்ேபாவதாக
ேதவன் ஏற்ெகனேவ வாக்குறுதி தந்துள்ளார். ேதவன்
தனது தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் இவ்வாக்குறுதிைய
வழங்கினார். இந்த வாக்குறுதி பரிசுத்த
ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 3 அந்த
நற்ெசய்தி ேதவனுைடய குமாரனும் நமது
கர்த்தருமாகிய இேயசு கிறிஸ்துைவப் பற்றியது. ஒரு
மனிதைனப் ேபான்று அவர் தாவீதின் குடும்பத்தில்
பிறந்தார். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலம்
இேயசு ேதவனுைடய குமாரன் என்பைத மரணத்தில்
இருந்து உயிர்த்ெதழுந்ததன் மூலம் பலமாய்
நிரூபித்துக் காட்டினார்.

5 கிறிஸ்துவின் மூலம் ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்யும் சிறப்ைப எனக்குக் ெகாடுத்தார். ேதவன்
ேமல் நம்பிக்ைகயும், கீழ்ப்படிதலுமுள்ளவர்களாக
உலகில் உள்ள அைனத்து நாட்டு மக்கைளயும்
வழிநடத்தும்படிக்கு இப்பணிைய ேதவன் எனக்குக்
ெகாடுத்தார். நான் கிறிஸ்துவுக்காக இப்பணிையச்
ெசய்கிேறன். 6 ேராமிலுள்ள நீங்களும் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்களாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்.

7 தன் பரிசுத்த மக்களாக ேதவனால்
அைழக்கப்பட்ட, ேராமிலுள்ள உங்கள்
அைனவருக்கும் இக்கடிதம் எழுதப்படுகிறது.
ேதவனுைடய ேநசத்துக்குரியவர்கள் நீங்கள்.
பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும்,
சமாதானமும் உண்டாவதாக.

நன்றியின் பிரார்த்தைன
8 முதலில் நான் உங்களுக்காக இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்ல
விரும்புகிேறன். ஏெனன்றால் உலகின் பல
பகுதிகளிலுள்ள மக்களும் உங்களது ெபரிய
விசுவாசத்ைதப் பற்றிேய
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 9 ஒவ்ெவாரு
முைறயும் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாெதல்லாம்
உங்கைள நான் நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
இது உண்ைம என ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
மக்களிடம் ேதவனுைடய குமாரைனப் பற்றிய
நற்ெசய்திையக் கூறுவதன் மூலம் ேதவன்
ஒருவருக்ேக நான் எனது ஆவியின் வழிேய ேசைவ
ெசய்கிேறன். உங்களிடம் வர அனுமதிக்குமாறு
ேதவனிடம் பிரார்த்திக்கிேறன். ேதவன் விரும்பினால்
இது நிகழும். 11 நான் உங்கைளப் பார்க்க மிகவும்

விரும்புகிேறன். உங்கைளப் பலப்படுத்தும்
ஆவிக்குரிய வரங்கைள உங்களுக்குத் தர நான்
விரும்புகிேறன். 12 நம்மிடம் உள்ள விசுவாசத்தின்
மூலம் நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவி
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன்.
எனது விசுவாசம் உங்களுக்கும், உங்கள் விசுவாசம்
எனக்கும் உதவியாக இருக்கும்.

13 சேகாதர, சேகாதரிகேள, உங்களிடம்
வருவதற்காக நான் பலமுைற திட்டமிட்ேடன்.
ஆனால் இப்ேபாதுவைர நான் வரத்
தைடெசய்யப்பட்ேடன். நீங்கள் ஆத்தும
வளர்ச்சிையப் ெபறுவதற்காக நான் அங்ேக வர
விரும்புகிேறன். யூதர் அல்லாத மக்களுக்கு நான்
உதவியது ேபாலேவ நான் உங்களுக்கும் உதவ
விரும்புகிேறன்.

14 கிேரக்கர்களுக்கும், கிேரக்கர்
அல்லாதவர்களுக்கும், அறிவுள்ளவர்களுக்கும்,
அறிவற்ேறாருக்கும் நான் ேசைவ ெசய்யக்
கடனாளியாயிருக்கிேறன். 15 அதனால் தான் நான்
ேராமிலுள்ள உங்களுக்கும் நற்ெசய்திையப்
ேபாதிக்க விரும்புகிேறன்.

16 நான் நற்ெசய்திையப் பற்றி ெபருமிதம்
ெகாள்கிேறன். விசுவாசமுள்ள அைனவைரயும்
இரட்சிக்கவும், முதலில் யூதர்கைளயும் பின்னர் யூதர்
அல்லாதவர்கைளயும் இரட்சிக்கவும் ேதவன்
பயன்படுத்திய வல்லைம இந்த நற்ெசய்திேய ஆகும்.
17 ேதவன் எவ்வாறு நீதிமான்கைள உருவாக்குகிறார்
என்று நற்ெசய்தி காட்டுகிறது. மக்கைள
நீதிமான்களாக ேதவன் உருவாக்கும்
வழிமுைறயானது விசுவாசத்திேலேய ெதாடங்கி
முடிகிறது. எழுதியிருக்கிறபடி “ேதவன் ேமலுள்ள
விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்ெறன்றும்
வாழ்ந்திருப்பான்.”

அைனவரும் பாவிகேள
18 ேதவனுைடய ேகாபம் பரேலாகத்தில் இருந்து
ெவளிப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது. ேதவனுக்கு
எதிராக மக்களால் ெசய்யப்படும் அைனத்து
பாவங்களும், பிைழகளும் ேதவனுைடய
ேகாபத்துக்குக் காரணம். அவர்களிடம் உண்ைம
இருக்கிறது. ஆனால் தமது பாவ வாழ்வால்
உண்ைமைய மைறத்து விடுகிறார்கள். 19 ேதவைனப்
பற்றி அைனத்தும் அவர்களுக்குத் ெதரியும்படி
ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, ேதவன் தனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுகிறார். ஆமாம், தன்ைனப் பற்றிய
அைனத்ைதயும் ேதவேன ெதளிவாக
ெவளிக்காட்டியுள்ளார்.

20 ேதவைனப் பற்றிய பல உண்ைமகள்
மனிதர்களால் காண முடியாததாக உள்ளது. அவர்
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முடிவில்லாத வல்லைமயும், ெதய்வத்துவமும்
ெகாண்டவர். ஆனால் உலகம் உண்டான நாள் முதல்
மக்களால் அவைர அவரது பைடப்புகள் மூலம்
எளிதில் புரிந்துெகாள்ளும் விதத்திேலேய
இருக்கிறார். அதனால் மக்கள் தாங்கள் ெசய்யும் தீய
காரியங்களுக்கு சாக்குப்ேபாக்கு ெசால்லித்
தப்பித்துக்ெகாள்ள இயலாது.

21 ேதவைனப் பற்றி மக்களுக்குத் ெதரியும்.
ஆனால் அவர்கள் ேதவைன
மகிைமப்படுத்துவதில்ைல; அவருக்கு நன்றி
ெசால்வதும் இல்ைல. மக்கள் எண்ணங்களில்
பயனற்றுப் ேபாயினர். அவர்களின் அறிவீனமான
நிைனவுகளில் இருள் நிைறந்திருக்கிறது. 22 மக்கள்
தம்ைமப் புத்திசாலிகள் என்று கூறிக்ெகாண்ேட
அறிவற்ேறாராக விளங்குகிறார்கள். 23 அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் நிைலத்திருக்கும் ேதவனின்
மகிைமைய விட்ெடாழிந்தார்கள். மக்கள் அந்த
மகிைமைய சாதாரண மண்ணுலக மக்கைளப்
ேபான்றும், பறைவகள், மிருகங்கள், பாம்புகள்
ஆகியன ேபான்றும் உள்ள உருவ வழிபாட்டுக்கு
மாற்றிவிட்டார்கள்.

24 மக்கள் பாவங்களால் நிைறந்து,
ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யேவ விரும்பினர். எனேவ
ேதவன் அவர்கைள விட்டு விலகி, பாவ வழியிேலேய
அவர்கள் ெதாடர்ந்து ெசல்ல விட்டுவிட்டார்.
அதனால் மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தம் சரீரங்கைள
அவமானப்படுத்தி முைறயற்ற வாழ்வில் தம்ைமக்
ெகடுத்தனர். 25 ேதவனுைடய உண்ைமைய அவர்கள்
ெபாய்யாக மாற்றிவிட்டார்கள். அவர்கள் ேதவைன
வணங்கவில்ைல. அவர் அவர்கைளப் பைடத்தவர்!
ேதவன் என்ெறன்றும் புகழப்படுவதற்குரியவர்.
ஆெமன்.

26 மக்கள் அவ்விதமான காரியங்கைளச்
ெசய்ததால், அவர்கள் அவமானத்துக்குரியவற்றில்
ஈடுபட்டனர். ேதவன் அவர்கைள விட்டு
விலகிவிட்டார். ெபண்கள் ஆண்கேளாடு
ெகாள்ளேவண்டிய இயற்ைகயான பாலுறைவ விட்டு,
விட்டு இயல்பற்ற வைகயில் பிற ெபண்கேளாடு
பாலுறவு ெகாள்ளத் ெதாடங்கினர். 27 அவ்வாேற
ஆண்களும் இயல்பான முைறயில் ெபண்கேளாடு
உறவு ெகாள்வைத விட்டு விட்டனர். அதனால்
தவறான காமெவறியினால் ஆண்கேளாடு ஆண்கள்
அவலட்சணமாக உறவு ெகாண்டதால் அந்த
அக்கிரமத்துக்குரிய தண்டைனையயும் தம் சரீரத்தில்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.

28 ேதவைனப் பற்றிய உண்ைமயான அறிைவப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியது முக்கியம் என்று
மக்கள் நிைனக்கவில்ைல. எனேவ ேதவன்
அவர்கைளக் ைகவிட்டுவிட்டார். அவர்கள் தங்கள்
பயனற்ற சிந்தைனகளில் அமிழ்ந்து கிடக்க
அனுமதித்தார். எனேவ அவர்கள் ெசய்யக்
கூடாதவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து வந்தனர். 29

எல்லாவிதமான பாவம், தீைம, சுயநலம், ெவறுப்பு
ேபான்றைவ அைனத்தும் அவர்களிடம் நிைறந்து
காணப்பட்டன. அவர்கள் ெபாறாைம, ெகாைல,
சண்ைட, ெபாய், வம்பு ஆகியவற்ைறக்
ெகாண்டவர்களாய் விளங்கினர். 30 ஒருவைரப் பற்றி
ஒருவர் ெகட்ட ெசய்திையப் பரப்பிக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ேதவைன ெவறுத்தனர். அவர்கள்
முரடர்களாகவும், அகந்ைதயுள்ளவர்களாகவும்,

தம்ைமப்பற்றி வீண் தம்பட்டம்
அடித்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் இருந்தனர். தீய
காரியங்கைளச் ெசய்யப் புதுப்புது வழிகைளக் கண்டு
பிடித்தனர். தம் ெபற்ேறார்களுக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்தனர். 31 அவர்கள்
முட்டாள்களாய் இருந்தனர். ெகாடுத்த
வாக்குறுதிகைளக் காப்பாற்றத் தவறினர். அவர்கள்
மற்றவர்களிடம் இரக்கமும், கருைணயும் காட்டியேத
இல்ைல. 32 அவர்களுக்கு ேதவனுைடய சட்டம்
ெதரியும். இதுேபால் பாவம் ெசய்கிறவர்கள்
மரணத்துக்கு உரியவராவார் என்பைதயும் அவர்கள்
அறிவர். ஆனால் அவர்கள் அத்தைகய
பாவங்கைளேய ெதாடர்ந்து ெசய்தனர். அேதாடு
இவ்வாறு பாவம் ெசய்கிற மற்றவர்கைளயும் பாராட்டி
வந்தனர்.

யூதர்களும் பாவிகேள

மற்றவர்கைளக் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு
அளிக்க உன்னால் முடியும் என நீ
எண்ணுவாயானால் நீயும் குற்ற

உணர்விற்குரியவன்தான். பாவம் ெசய்பவனாகவும்
இருக்கிறாய். அவர்களுக்குத் தீர்ப்பளிக்கிற நீயும்
அேத பாவச் ெசயல்கைளச் ெசய்கிறாய்.
உண்ைமயில் நீேய குற்றவாளியாக இருக்கும்ேபாது
நீ எவ்வாறு மற்றவர்கைளக் குற்றம் சாட்டமுடியும். 2

இத்தைகயவர்களுக்கு ேதவன் தீர்ப்பளிப்பார்.
அவரது தீர்ப்பு நீதியாய் இருக்கும். 3 அத்தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்கு நீயும்
தீர்ப்பளிக்கிறாய். ஆனால் அேத தவறுகைள நீயும்
ெசய்கிறாய். ேதவனுைடய தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்க
முடியாது என்பது உனக்குத் ெதரியுமா? 4 ேதவன்
உன்னிடம் மிகக் கருைணேயாடும் ெபாறுைமயாகவும்
இருக்கிறார். அவரிடம் திரும்பி வருவாய் எனக்
காத்திருக்கிறார். ஆனால் அவரது கருைணையத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்கிறாய். ஏெனன்றால்
உன் இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் நல் வழியில்
திருப்பும் அவரது ேநாக்கத்ைத நீ
உணர்ந்துெகாள்ளவில்ைல.

5 நீ கடினமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறாய். நீ
மாற மறுக்கிறாய். உன் தண்டைனைய
மிகுதிப்படுத்துகிறாய். ேதவனுைடய ேகாபம்
ெவளிப்படும் நாளில் நீ தண்டைனையப் ெபறுவாய்.
அன்று மக்கள் ேதவனுைடய சரியான தீர்ப்பிைன
அறிந்துெகாள்வர். 6 ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ெசய்த
ெசயல்களுக்ேகற்றபடி அவனுக்கு ேதவன்
நற்பலேனா, தண்டைனேயா ெகாடுப்பார். 7 சிலர்
ேதவனுைடய மகிைமக்காகவும், கனத்துக்காகவும்,
என்றும் அழிவற்ற வாழ்வுக்காகவும் வாழ்கிறார்கள்.
நல்ல காரியங்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்வதன் மூலம்
இத்தகு வாழ்ைவ அவர்கள் வாழ்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு நித்திய வாழ்ைவ ேதவன் தருகிறார். 8

மற்றவர்கேளா சுய நலவாதிகளாகி, உண்ைமையக்
கைடப்பிடிக்க மறுக்கின்றனர். அவர்கள் பாவத்தின்
வழி நடப்பவர்கள். இவர்களுக்கு ேதவன்
தண்டைனையயும், ேகாபாக்கிைனையயும்
வழங்குவார். 9 முதலில் யூதர்களுக்கும் பின்பு யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கும், தீங்கு ெசய்கிற எவருக்கும்
ேதவன் துயரமும், துன்பமும் ெகாடுப்பார். 10 முதலில்
யூதர்களிலும் பின்பு யூதர் அல்லாதவர்களிலும் நன்ைம
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ெசய்கிற எவருக்கும் ேதவன் மகிைமையயும்,
கனத்ைதயும், சமாதானத்ைதயும் தருவார். 11

ேதவன் அைனத்து மக்களுக்கும் ஒேரவிதமாகேவ
தீர்ப்பளிப்பார்.

12 ேதவனுைடய சட்டத்ைத
அறிந்தவர்களானாலும், அைதப்பற்றிக்
ேகள்விப்பட்டிராத மக்களாயினும் பாவம்
ெசய்யும்ேபாது ஒத்த நிைல உைடயவர்ளாக
ஆகிறார்கள். சட்ட அறிவு அற்றவர்களாகவும்,
பாவிகளாகவும் இருப்பவர்கள் ைகவிடப்படுவார்கள்.
அேதேபால், சட்டம் ெதரிந்தும் பாவம் ெசய்தவர்கள்
அேத சட்டத்தின்படி தீர்ப்பளிக்கப்படுவார்கள். 13

ஒருவன் சட்ட அறிைவப் ெபறுவதன் மூலம்
ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக முடியாது. சட்டம்
ெசால்லும் வழி முைறகளின்படி வாழும்ேபாது
மட்டுேம ேதவனுைடய முன்னிைலயில் ஒருவன்
நீதிமானாக வாழமுடியும்.

14 யூதரல்லாதவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம்
இல்ைல. எனினும் அவர்கள் இயல்பாக
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ெசய்கிறேபாது
நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டாலும் தங்களுக்குத்
தாங்கேள நியாப்பிரமாணமாய் இருக்கிறார்கள். 15

அவர்களின் மனதுக்கு எது சரி, எது தவறு என்று
ெதரிகிறது. அவர்களின் சிந்தைனேய குற்றமுள்ளது
எது என்றும், சரியானது எது என்றும் கூறுவதினால்
அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்ேகற்ற ெசயல்கள்
தங்கள் இதயங்களில் எழுதியிருக்கிறெதன்று
காட்டுகிறார்கள்.

16 ேதவன் மைறவான எண்ணங்களுக்கும்
தீர்ப்பளிப்பார். அந்நாளில் மக்களின் மனதுக்குள்
இருக்கும் மைற ெபாருட்கள் ெவளிவரும். நான்
மக்களுக்குச் ெசால்லும் நற்ெசய்தியின்படி ேதவன்
இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தீர்ப்பளிப்பார்.

யூதர்களும் நியாயப்பிரமாணமும்
17 நீ என்ன ெசய்யப்ேபாகிறாய்? நீ யூதெனன்று
ெசால்லிக்ெகாள்கிறாய். நீ நியாயப் பிரமாணத்தில்
விசுவாசம் ைவத்து ேதவனுக்கு ெநருக்கமாய்
இருப்பதாகப் ெபருைமேயாடு
ெசால்லிக்ெகாள்கிறாய். 18 ேதவன் உனக்கு என்ன
ெசய்ய விரும்புகிறார் என்று உனக்குத் ெதரியும். நீ
நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கற்றவனாதலால் உனக்கு
எது முக்கியமானது என்றும் ெதரியும். 19 என்ன
ெசய்வெதன்று ெதரியாமல் இருக்கிற மக்களுக்கு
நீங்கேள வழிகாட்டி என எண்ணிக்ெகாள்கிறீர்கள்.
பாவ இருட்டில் உள்ள மக்களுக்கு நீங்கேள
ெவளிச்சம் என்று நிைனத்துக்ெகாள்கிறீர்கள். 20

அறிவற்ற மக்களுக்குச் சரியானைதக் காட்ட முடியும்
என்று கருதுகிறீர்கள். இன்னும் கற்கேவண்டிய
அவசியம் உள்ளவர்களுக்கு நீங்கேள குரு என்றும்
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களிடம்
நியாயப்பிரமாணம் இருப்பதால் எல்லாம்
உங்களுக்குத் ெதரியும் என்றும், எல்லா
உண்ைமகளும் உங்களிடம் இருப்பதாகவும்
எண்ணுகிறீர்கள். 21 நீங்கள் மற்றவர்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஏன்
கற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது? நீங்கள் மற்றவர்களிடம்
களவு ெசய்யக்கூடாது என்று கூறுகிறீர்கள். ஆனால்
நீங்கேள களவு ெசய்கிறீர்கள். 22 நீங்கள்

மற்றவர்களிடம் விபச்சாரம் ெசய்யக் கூடாது என்று
கூறுகிறீர்கள். ஆனால் நீங்கேள அேத பாவத்ைதச்
ெசய்யும் பாவிகளாக இருக்கிறீர்கள். சிைலகைள
நீங்கள் ெவறுக்கிறீர்கள். ஆனால் அேத
ேகாவில்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கிறீர்கள். 23

நீங்கள் ேதவனுைடய நியாயப்பிரமாணம் பற்றிப்
ெபருைமயாகப் ேபசுகிறீர்கள். ஆனால் அைத மீறி
நடந்து ேதவனுக்கு அவமானத்ைத
உருவாக்குகிறீர்கள். 24 “யூதர்களால்தான் யூதர்
அல்லாதவர்கள் ேதவைனப் பற்றி இழிவாகப்
ேபசுகிறார்கள்” என்று ேவத வாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது.

25 நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்ைதக்
கைடபிடித்தால்தான் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டதில் ெபாருள் உண்டு. நீங்கள் சட்ட
விதிகைள மீறுவீர்கேளயானால் நீங்கள்
விருத்தேசதனம் ெசய்தும் அது பயனற்றதாகிறது. 26

யூதர் அல்லாதவர்கள் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாதவர்கேள. எனினும் அவர்கள்
சட்டவிதிகளின்படி வாழ்வார்கேளயானால்
அவர்களும் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டவர்களாகேவ கருதப்படுவர். 27

யூதர்களாகிய உங்களுக்கு எழுதப்பட்ட
சட்டவிதிகளும், விருத்தேசதனமும் உள்ளன.
ஆனால் அவற்ைற நீங்கள் மீறுகிறீர்கள். எனேவ தம்
சரீரங்களில் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாதவர்களாக இருந்தும் கூட சட்ட
விதிகைள மதித்து நடப்பவர்கள் உங்கள் குற்றத்ைத
நிரூபித்து விடுகிறார்கள்.

28 சரீரத்தால் யூதனாகப் பிறந்தவன் எவனும்
உண்ைமயில் யூதன் அல்லன். உண்ைமயான
விருத்தேசதனம் என்பது சரீரத்தளவில்
ெசய்யப்படுவது அல்ல. 29 மனத்தளவில் யூதனாக
இருப்பவேன உண்ைமயான யூதன். உண்ைமயான
விருத்தேசதனம் இருதயத்தில் ெசய்யப்படுவது. அது
ஆவியால் ெசய்யப்படுவது. அது எழுதப்பட்ட
ஆைணகளால் ெசய்யப்படுவதல்ல. ஆவியின் மூலம்
இதயத்தில் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும் ஒருவன்
மக்களால் புகழப்படாவிட்டாலும் ேதவனால்
புகழப்படுவான்.

எனேவ மற்றவர்களிடம் இல்லாத உயர்வு
யூதர்களிடம் மட்டும் என்ன உள்ளது?
அவர்களின் விருத்தேசதனம் என்பதில்

அடங்கி இருக்கும் சிறப்பு என்ன? 2 யூதர்களிடம்
நிைறய சிறப்புத் தன்ைமகள் உள்ளன. ேதவன்
அவர்கைள நம்பிேய தம் ேபாதைனகைளக்
ெகாடுத்தார். இதுதான் மிக சிறப்பான
ேமன்ைமயாகும். 3 சில யூதர்கள் ேதவனுைடய
நம்பிக்ைகக்கு உரியவர்களாக இல்ைல என்பது
உண்ைமயாகும். எனினும் அது ேதவனுைடய
வாக்குறுதிைய மதிப்பற்றதாகச் ெசய்யாது. 4

உலகில் உள்ள அத்தைன மக்களும் ெபாய்யராகிப்
ேபானாலும் ேதவன் ெதாடர்ந்து
உண்ைமயுள்ளவராகேவ இருப்பார்.
“நீர் உமது வார்த்ைதகளில் நீதியுள்ளவராய்
விளங்குவீர்.
உம்முைடய நியாயம் விசாரிக்கப்படும்ேபாது

ெவற்றியைடவீர்”
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
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5 நாம் தவறு ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் சரியானவர்
என்று ெதளிவாக அது காட்டிவிடும். எனேவ ேதவன்
நம்ைமத் தண்டிக்கும்ேபாது அவர் நீதியில்லாதவர்
என்று கூற முடியுமா? (சிலர் இவ்வாறு கூறுவதாக
எண்ணுகிேறன்.) 6 கூடாது நம்ைம ேதவன்
தண்டிக்க முடியாமல் ேபானால், பின்பு உலகத்ைதயும்
ேதவனால் நியாயந்தீர்க்க முடியாமல் ேபாகும்.

7 “நான் ெபாய் ெசால்லும்ேபாது அது ேதவனுக்குப்
ெபருைமேய ேசர்க்கிறது. ஏெனனில் என் ெபாய்
ேதவனுைடய உண்ைமைய விளங்க ைவக்கிறது.
அப்படி இருக்கும்ேபாது நான் ஏன் பாவி என்று
தீர்ப்பளிக்கப்பட ேவண்டும்?” என்று ஒருவன்
ேகட்கிறான். 8 “நாம் தீைம ெசய்ேவாம். அதன் மூலம்
நன்ைம வரும்” என்று ெசால்வைதப் ேபாலாகும் அது.
ஆனால் சிலர் அவ்வாறுதான் நாங்கள்
ேபாதிக்கிேறாம் என்று விமர்சிக்கிறார்கள். அவர்கள்
ெசால்வது தவறு. அவர்கள் கண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

அைனவரும் குற்றவாளிகேள
9 யூதர்களாகிய நாம் மற்றவர்கைளக் காட்டிலும்
சிறப்பு மிக்கவர்களா? இல்ைல. யூதர்களும்,
யூதரல்லாதவர்களும் சமமானவர்கள் என்று
ஏற்ெகனேவ கூறியிருக்கிேறாம். அவர்கள் எல்லாம்
குற்றம் உைடயவர்கேள. 10 எழுதப்பட்டபடி,
“சரியானவன் ஒருவன் கூட இல்ைல.
11 புரிந்துெகாள்கிறவனும் எவனுமில்ைல.
உண்ைமயில் ேதவேனாடிருக்க விரும்புகிறவனும்

யாரும் இல்ைல.
12 எல்ேலாரும் வழிதப்பியவர்கள்.
எல்ேலாருேம பயனற்றுப்ேபானவர்கள்.
நல்லைவ ெசய்பவன் ஒருவனாகிலும் இல்ைல.”
13 “அவர்களின் வாய்கள் திறந்த சவக் குழிகள்
ேபான்றைவ;
தங்கள் நாக்குகைள ெபாய் ெசால்லேவ

பயன்படுத்துகிறார்கள்.”
“அவர்கள் ெசால்லும் காரியங்கள் பாம்புகளின்
விஷத்ைதப் ேபான்றது.”

14 “அவர்களது வாய் சபிப்பினாலும் கசப்பினாலும்
நிைறந்துள்ளது.”

15 “அவர்கள் எப்ேபாதும் தாக்கவும் ெகாைல
ெசய்யவும் தயாராக உள்ளனர்.

16 அவர்கள் ெசல்லும் வழிகளில் நாசமும்
துன்பமும் உள்ளன.

17 அவர்களுக்குச் சமாதானத்தின் வழி ெதரியாது.”
18 “அவர்களிடம் ெதய்வ பயமில்ைல; ேதவனிடம்
மரியாைதயும் இல்ைல.”

19 நியாயப்பிரமாணம் ெசால்லுவெதல்லாம்
அதற்கு உட்பட்டவர்களுக்ேக. இது யூதர்களின்
வாய்கைள அைடத்துவிட்டது. இது உலகத்தார்
அைனவைரயும் ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்புக்குக்
கீழ்ப்படியும்படி ெசய்தது. 20 ஏெனன்றால் எந்த
மனிதனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசயல்களினாேல
ேதவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்ைல.
நியாயப்பிரமாணத்தின் ேநாக்கம் பாவம் பற்றிய
உணர்ைவக் ெகாண்டு வருவதுதான்.

நீதி ெசய்யும் ேதவன்
21 சட்டவிதிகளின் உதவி இல்லாமேலேய ேதவன்
மக்கைளச் சரியான வழியில் நடத்துகிறார். ேதவன்

இப்ேபாது நமக்குப் புதிய வழிையக் காட்டியுள்ளார்.
சட்டங்களும், தீர்க்கதரிசிகளும் இப்புதிய
வழிையப்பற்றிப் ேபசியுள்ளனர். 22 இேயசு
கிறிஸ்துவின் ேமல் ைவத்த விசுவாசத்தின் மூலம்
ேதவன் மக்கைள சரியான வழிப்படுத்துகிறார்.
கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் ைவத்திருக்கும்
எல்லாருக்கும் ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எந்த
ேவறுபாடும் இல்ைல. 23 மக்களைனவரும் பாவம்
ெசய்து ேதவனுைடய மகிைமையப் ெபறத்
தகுதியில்லாதவராகிவிட்டனர். 24 இலவசமாய்
அவருைடய கிருைபயினாேல கிறிஸ்து இேயசுவில்
உள்ள இரட்சிப்ைபக் ெகாண்டு
நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். 25 விசுவாசத்தின்
மூலம் பாவிகள் மன்னிக்கப்பட ேதவன் இேயசுைவ
ஒரு வழியாக வகுத்தார். இேயசுவின் இரத்தத்தால்
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எது சரியானேதா,
நியாயமானேதா அைதேய ேதவன் ெசய்வார்
என்பைத இது காட்டும். கடந்த காலத்தில் ேதவன்
மிகப் ெபாறுைமயாக இருந்தார். மக்களின்
பாவங்களுக்காக அவர்கைளத் தண்டிக்காமல்
விட்டார். 26 இவ்வாறு ேதவன் சரியான வழியில்
நியாயம்தீர்ப்பார் என்பைத இன்று இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் ெவளிக் காட்டியுள்ளார். அேத
ேநரத்தில் இேயசுவில் விசுவாசம் உள்ள எவைரயும்
ேதவன் நீதிமான்களாக்குகிறார்.

27 எனேவ நம்ைம நாேம ேமன்ைம
பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏேதனும் காரணம் உள்ளதாக
இல்ைல. எதற்காக இல்ைல? சட்ட வழிகளின்படி
வாழ்வதால் அல்ல, விசுவாசத்தால் மட்டுேம. நாம்
ெபருைம பாராட்டுவைத நிறுத்த ேவண்டும்.
எதற்காக? 28 ஏெனன்றால் ஒருவன்
சட்டவழிகளின்படி வாழ்வதால் நீதிமானாக முடியாது;
இேயசுைவ விசுவாசிப்பதன் மூலேம நீதிமானாக
முடியும். இதுேவ நமது நம்பிக்ைக. 29 ேதவன்
என்பவர் யூதர்களுக்கு மட்டும் உரியவர் அல்லர். அவர்
யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் உரியவேர. 30 ஒேர ஒரு
ேதவேன உள்ளார். அவேர யூதர்கைளயும் அவர்கள்
விசுவாசத்தின் மூலம் நீதிமான்களாக்குகிறார்.
அவ்வாேற யூதரல்லாதவர்கைளயும் ஆக்குகிறார். 31

விசுவாசத்தின் வழிையப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சட்ட
விதிகைள அழித்துவிடுகிேறாமா? இல்ைல. இவ்வாறு
நாம் உண்ைமயாகச் சட்டத்ைதக்
ைகக்ெகாள்கிேறாம்.

ஆபிரகாமின் உதாரணம்

நமக்ெகல்லாம் தந்ைதயான ஆபிரகாம் பற்றி
நாம் என்ன ெசால்லமுடியும்? அவர்
விசுவாசத்ைதப் பற்றி என்ன

அறிந்திருந்தார்? 2 ஆபிரகாம் தனது
ெசயல்களினால் நீதிமானானால் அவர்
தன்ைனப்பற்றிப் ெபருைமயாகப் ேபசிக்ெகாள்ள
முடியும். ஆனாலும் ேதவனுக்கு முன்னால் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏதுமில்ைல. 3

ேவதவாக்கியங்கள் என்ன ெசால்கிறது? “ஆபிரகாம்
ேதவனில் விசுவாசம் ைவத்தான். அது அவனுக்கு
நீதியாக எண்ணப்பட்டது.”

4 ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்கிறவனுக்கு
அவனுக்குரிய சம்பளத்ைத யாரும் பரிசாகக்
ெகாடுப்பதில்ைல. அைத சம்பாதித்ேத அவன்
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அைடகிறான். 5 ேதவனுக்கு ேவண்டிய நீதிமானாக
ஒருவன் மாற காரியரீதியாக அவன் எைதயும் ெசய்ய
முடியாது. அவன் ேதவன் மீது விசுவாசம் ைவக்க
ேவண்டும். பின்னேர ேதவன் அவைன நீதிமானாக
ஏற்பார். ேதவன் ஒருவரால்தான் பாவிைய
நீதிமானாக மாற்ற முடியும். 6 தாவீதும் இைதேய
ெசான்னார். ஒரு மனிதனின் ெசயல்கைள ேதவன்
கவனிக்காவிட்டால் அவன் உண்ைமயிேலேய
மகிழ்ச்சி அைடயலாம். இந்த வழி அவைன
நல்லவனாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படச் ெசய்கிறது.

7 “எப்ெபாழுது அவர்களின் சட்டத்துக்கு மாறான
ெசயல்கள் மன்னிக்கப்படுகிறேதா,
எப்ெபாழுது அவர்களின் பாவங்கள்

மூடப்படுகிறேதா,
அப்ெபாழுது மக்கள் உண்ைமயில்

ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள்.
8 யாருைடய பாவங்கைள ேதவன் அவனுக்கு
எதிராக எண்ணுவதில்ைலேயா,
அவேன உண்ைமயில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்.”
9 இந்தப் பாக்கியம் விருத்தேசதனமுள்ளவனுக்கு
மட்டும் வருவதில்ைல. விருத்தேசதனம்
ெசய்யாதவர்களுக்கும் வரும். ஆபிரகாமின்
விசுவாசம் ேதவனால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது.
அவனும் நீதிமான் ஆனான். 10 எனேவ, இது எவ்வாறு
ஆயிற்று? ஆபிரகாைம விருத்தேசதனத்திற்கு
முன்னரா, பின்னரா, ேதவன் எப்ெபாழுது
ஏற்றுக்ெகாண்டார்? முன்னர் தாேன. 11 ேதவன்
தன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டார் என்று காட்டுவதற்காக
ஆபிரகாம் பின்னர் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டான். விருத்தேசதனம் ெசய்வதற்கு
முன்பாக, விசுவாசத்தின் மூலம் ேதவனுடன் சரியாக
இருந்தான் என்பதற்கு விருத்தேசதனம் ஒரு
அைடயாளமாக இருந்தது. எனேவ ஆபிரகாம்
விருத்தேசதனம் ெசய்யாத, ஆனால் விசுவாசிக்கிற
அைனவருக்கும் தந்ைதயாக இருக்கிறார். அந்த
மக்கள் விசுவாசித்து ேதவனுக்கு உகந்த மக்களாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறார்கள். 12 விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கும் அவர் தந்ைதயாகக்
கருதப்படுகிறார். இதில் அவர்கள் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டதால் மட்டும் ஆபிரகாம்
தந்ைதயாகவில்ைல. ஆபிரகாம் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளுமுன் ைவத்திருந்த விசுவாசத்ைதப்
ேபான்று அவர்களும் விசுவாசம் ைவத்திருந்ததால்
ஆபிரகாம் அவர்களது தந்ைதயானான்.

விசுவாசத்தின் மூலம் நீதி
13 ஆபிரகாமுக்கும் அவனது சந்ததியினருக்கும்
முழு உலகமும் கிட்டும் என்ற ேதவனுைடய
வாக்குறுதி கிைடத்தது. ஆபிரகாம் சட்டவிதிகைளக்
கைடப்பிடித்ததால் அவனுக்கு அவ்வாக்குறுதி
கிைடக்கவில்ைல. அவன் தனது விசுவாசத்தால்
ேதவனுக்கு முன் நீதிமானாக இருந்தபடியால் இது
கிைடத்தது. 14 சட்டவிதிகைளக் கைடப்பிடிப்பதன்
மூலேம ேதவனுைடய வாக்குறுதிைய மக்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியுெமன்றால் பிறகு
விசுவாசத்தால், பயனில்லாமல் ேபாகும்.
ஆபிரகாமுக்கு ேதவனுைடய வாக்குறுதியும்
பயனில்லாமல் ேபாகும். 15 ஏெனன்றால்
சட்டவிதியானது, அைதக்

கைடப்பிடிக்காதவர்களிடம் ேதவனுைடய
ேகாபத்ைதேய உருவாக்கும். எனேவ சட்டவிதி
இல்லாவிட்டால் பின்னர் கீழ்ப்படியாைமயும்
இல்லாமல் ேபாகும்.

16 எனேவ மக்கள் ேதவனுைடய வாக்குறுதிைய
விசுவாசத்தின் மூலம் ெபறுகின்றனர். இவ்வாறு
நிகழ்வதால் இதுெகாைடயாகிறது. இது
இலவசமான ெகாைடயானால் இதைன
ஆபிரகாமின் பிள்ைளகளாய் விளங்கும் அத்தைன
ேபரும் ெபற்றுக்ெகாள்கின்றனர். இவ்வாக்குறுதி
ேமாேசயின் சட்டவிதிகளுக்குக்
கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அைனவருக்கும்
கிைடக்கிறது. ஆபிரகாைமப் ேபான்று விசுவாசம்
ெகாள்ளும் அைனவரும் அதைனப் ெபறலாம்.
அதனால்தான் ஆபிரகாம் அைனவருக்கும்
தந்ைதயாகிறான். 17 “அேநக ேதசத்து மக்களுக்கு
நான் உன்ைனத் தகப்பனாக உருவாக்கிேனன்”
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.
இது ேதவனுக்கு முன் உண்ைமயாகின்றது.
ேதவனால் இறந்தவைர உயிர்த்ெதழச்
ெசய்யமுடியும். இதுவைர இல்லாதவற்ைற
இருப்பதாகக் ெகாண்டுவர இயலும் என்பைத
ஆபிரகாம் நம்பினான்.

18 ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ைளகள் பிறப்பார்கள் என்ற
நம்பிக்ைக இல்ைல. ஆனால் அவன் ேதவைன
நம்பினான். அதனால்தான் அவன் பல ேதசத்து
மக்களுக்கும் தந்ைதயானான். ேதவன் “உனக்கு
அேநக சந்ததிகள் ஏற்படும்” என்று ெசான்னபடி
ஆயிற்று. 19 அவன் ஏறக்குைறய 100
வயதுள்ளவனாய் இருந்தான். அவ்வயதில்
பிள்ைளகள் உருவாக உயிர் சக்தியில்ைல. அேத
சமயத்தில் சாராளாலும் குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியாது. ஆபிரகாம் இைதப்பற்றியும் நிைனத்துப்
பார்த்தான். ஆனால் ேதவன் ேமல் ைவத்த விசுவாசம்
மட்டும் குைறயேவ இல்ைல. 20 வாக்குக்
ெகாடுத்தபடி ேதவன் நடந்துெகாள்வார் என்பதில்
ஆபிரகாமுக்கு சந்ேதகம் வந்தேத கிைடயாது. அவன்
தன் விசுவாசத்ைத இழக்கவில்ைல. அவன் தன்
விசுவாசத்தில் ேமலும், ேமலும் பலமுள்ளவன்
ஆனான். ேதவைனப் புகழ்ந்தான். 21 ேதவன்
வாக்குைரத்தபடி ெசய்ய வல்லவர் என்பதில்
உறுதியான நம்பிக்ைக உைடயவனாக இருந்தான்.
22 எனேவ “ேதவன் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது அவைன ேதவனுக்கு முன்
நீதிமான் ஆக்கிற்று.” 23 இது ஆபிரகாமுக்காக
மட்டும் எழுதப்படவில்ைல. நமக்காகவும்
எழுதப்பட்டது. 24 நம்முைடய விசுவாசத்தின்
ெபாருட்டு ேதவன் நம்ைமயும் ஏற்றுக்ெகாள்வார். நம்
கர்த்தராகிய இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து எழுப்பிய
அத்ேதவைன நம்புகிற நமக்கும் அப்படிேய
எண்ணப்படும். 25 நமது பாவங்களுக்காக இேயசு
மரணத்திற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டார். நம்ைம
நீதிமான்களாக்க அவர் மரணத்திலிருந்து
எழுப்பப்பட்டார்.

ேதவனுக்ேகற்ற நீதிமான்

நமது விசுவாசத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற
நீதிமான்களாக்கப்பட்ேடாம். நமது
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய்
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ேதவனிடத்தில் சமாதானம் ெபற்றிருக்கிேறாம். 2

நமது விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் இன்று மகிழ்கிற
ேதவனுைடய கிருைபக்குள் நம்ைம கர்த்தர்
ெகாண்டு வந்திருக்கிறார். ேதவனுைடய
மகிைமையப் பங்கிட்டுக்ெகாள்வதில் உள்ள
நம்பிக்ைகயால் நாம் மிகவும் மகிழ்கிேறாம். 3 நமக்கு
ஏற்படுகிற துன்பங்களுக்காகவும் நாம் மகிழ்கிேறாம்.
துன்பங்களுக்காக நாம் ஏன் மகிழ்கிேறாம்?
ஏெனன்றால் இத்துன்பங்கள் தான் நம்ைமப்
ெபாறுைம உைடயவர்களாக ஆக்குகிறது. 4 நாம்
பலமுைடயவர்கள் என்பதற்கு இப்ெபாறுைமேய
சான்று. இச்சான்று நமக்கு நம்பிக்ைகையக்
ெகாடுக்கிறது. 5 இந்நம்பிக்ைக எப்ேபாதும் நம்ைம
ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்காது. ேதாற்கவும் ெசய்யாது.
ஏெனன்றால் ேதவன் நமது இதயங்கள் நிைறய தன்
அன்ைபப் ெபாழிந்திருக்கிறார். பரிசுத்த
ஆவியானவரின் மூலமாகத் தன் அன்ைபக்
ெகாடுத்தார். ேதவனிடமிருந்து வந்த ெபரிய வரேம
பரிசுத்த ஆவியானவர்.

6 நாம் பலவீனர்களாக இருக்கும்ேபாேத கிறிஸ்து
நமக்காக மரித்தார். நாம் ேதவனுக்கு எதிராக
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த காலத்தில் சரியான
ேநரத்தில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். 7 ஒருவன்
எவ்வளவுதான் நீதிமானாக இருந்தாலும், மிகச்
சிலேர அவனது வாழ்ைவப் பாதுகாப்பதற்காக தம்
உயிைரக் ெகாடுப்பர். ஒருவன் மிக நல்லவனாக
இருந்தால்தான் இன்ெனாருவன் அவனுக்காக
உயிைரக் ெகாடுக்கிறான். 8 ஆனால் நாம்
பாவிகளாக இருக்கும்ேபாேத நமக்காக கிறிஸ்து
உயிைரவிட்டார். இதன் மூலம் ேதவன்
நம்மீதுெகாண்ட ேபரன்ைப நிரூபித்துவிட்டார்.

9 கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற
நீதிமான்களாகிவிட்ேடாம். எனேவ, மிக உறுதியாகக்
கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் ேதவனுைடய
ேகாபத்திலிருந்து இரட்சிக்கப்படுேவாம். 10 நாம்
ேதவனுக்குப் பைகவர்களாக இருந்தேபாது,
ேதவேனா கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலம் நம்ைம
நண்பர்களாக்கிக் ெகாண்டார். எனேவ, இப்ேபாது
உறுதியாக நாமைனவரும் அவரது நண்பர்கேள.
ேதவன் தனது குமாரனின் உயிர் மூலம் நம்ைம
இரட்சிப்பார். 11 இப்ேபாது நாம்
இரட்சிக்கப்பட்டேதாடு மட்டுமல்லாமல்
மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிேறாம். நமது கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலேம ேதவனிடம் நாம்
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிேறாம். ஏெனன்றால்
இேயசுவின் மூலேம நாம் ேதவனுைடய
நண்பர்களாேனாம்.

ஆதாமும்-கிறிஸ்துவும்
12 ஆதாம் என்கிற மனிதனின் ெசயலால்தான்
உலகத்துக்குப் பாவம் வந்தது. பாவத்ேதாடு
மரணமும் வந்தது. அதனால்தான் அைனவரும் தம்
பாவத்தால் இறந்து ேபாகிறார்கள். 13 ேமாேசயின்
சட்டங்களுக்கு முன்னேர உலகில் பாவம்
ஏற்பட்டுவிட்டது. சட்டம் இல்லாததால் ேதவன்
மக்கைள அவர்கள் பாவங்களுக்காகக் குற்றவாளி
ஆக்கவில்ைல. 14 ஆனால் ஆதாம் காலத்திலிருந்து
ேமாேச வைரக்கும் மரணமானது எல்ேலாைரயும்
ஆட்ெகாண்டது. ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாது பாவம்

ெசய்ததால் ஆதாம் மரணமுற்றான், ஆனாலும்
ஆதாைமப்ேபால பாவம் ெசய்யாமலிருந்தும் பலர்
மரணமைடந்தனர்.
பின்னால் வந்த இேயசுைவப் ேபான்றவேன ஆதாம்.

15 ஆனால் ேதவனுைடய வரமானது ஆதாமின்
பாவத்ைதப் ேபான்றதல்ல. அந்த ஆதாமின்
பாவத்தால் பலர் மாண்டு ேபானார்கள். ஆனால்
ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற கிருைபயானது மிகவும்
உயர்ந்தது. இேயசு கிறிஸ்து என்கிற ஒருவரின்
கிருைபயின் மூலமாகேவ பலரும் ேதவனுைடய
வரத்ைதப் ெபற்றனர்.

16 ஒருமுைற ஆதாம் பாவம் ெசய்த பிறகு, அவன்
குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டான். ஆனால்
ேதவனுைடய கிருைபேயா ேவறு தன்ைமயானது.
இந்த வரம் மக்கைள ேதவனுக்ேகற்ற
நீதிமான்களாக்கிற்று. 17 ஒருவன் ெசய்த பாவத்தால்
மரணம் அைனவருக்கும் விதிக்கப்பட்டது. ஆனால்
இப்ேபாது சிலர் ேதவனுைடய கிருைபைய
ெபற்றார்கள். ேதவனுைடய வரம் அவர்கைள
ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக்கியது. நிச்சயமாக
அவர்கள் ஒரு மனிதரான இேயசு கிறிஸ்துவினாேல
உண்ைமயான வாழ்ைவப் ெபற்று ஆளுவார்கள்.

18 எனேவ ஆதாம் ெசய்த ஒரு பாவமானது மரணம்
எனும் தண்டைனைய அைனவருக்கும் தந்தது.
அதுேபால் ஒரு மனிதரான இேயசுவின் நீதியானது
அைனவைரயும் நீதிமான்களாக்கும். அேதாடு
உண்ைமயான வாழ்ைவயும் அவர்களுக்குத் தந்தது.
19 ஒருவன் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாததால்
அைனவரும் பாவிகளாயினர். இது ேபால் ஒருவர்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால் பலர்
நீதிமான்களாகுவர். 20 நியாயப்பிரமாணம் வந்த
பிறகு பாவங்களும் அதிகரித்தன. மக்கள் மிகுதியாகப்
பாவம் ெசய்யும்ேபாது ேதவனும் தமது கிருைபைய
அதிகமாகக் காட்டுகிறார். 21 ஒரு முைற பாவம்
ஆட்சி ெசய்து மரணத்துக்கு ஏதுவாயிற்று. இேத
வழியில் கிருைபயானது நம் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் நீதியினாேல நித்திய ஜீவனுக்கு
ஏதுவாக ஆண்டுெகாண்டது.

பாவத்தினால் மரணம்; கிறிஸ்துவினால் வாழ்வு

எனேவ, ேதவனுைடய கிருைப நமக்கு
ேமலும், ேமலும் மிகுதியாகக் கிைடக்கும்
என்று நிைனத்து பாவத்திேலேய

ஜீவிக்கலாமா? 2 முடியாது. நமது பைழய
பாவங்களுக்காக நாம் ஏற்ெகனேவ மரணம்
அைடந்துவிட்ேடாம். அதனால் இனி அதிேலேய
எப்படிப் பாவம் ெசய்த வண்ணம் வாழ முடியும்? 3

நாம் அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றதும்
கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு பாகமாகிவிட்ேடாம். நமது
ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் அவரது மரணத்திலும்
பங்குெபற்றுவிட்ேடாம். 4 ஆைகயால் நாம்
ஞானஸ்நானம் ெபறும்ேபாேத கிறிஸ்துேவாடு
இறந்து, அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, மரணத்ைதப்
பகிர்ந்துெகாண்ேடாம். இந்த வழியில் இேயசுேவாடு
நாமும் உயிர்த்ெதழுந்து புது வாழ்வு வாழத்
ெதாடங்குகிேறாம். இேத வழியில் கிறிஸ்து,
பிதாவின் மகிைமயால் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழுந்தார்.

5 கிறிஸ்து இறந்தார். அவர் இறப்பிலும் நாம்
கலந்துெகாண்ேடாம். இதனால் அவரது
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உயிர்த்ெதழுதலிலும் நாம் பங்குெபறுகிேறாம். 6

நமது பைழய வாழ்வு இேயசுேவாேடேய சிலுைவயில்
ெகால்லப்பட்டுவிட்டது என்று நமக்குத் ெதரியும்.
எனேவ, நமது பாவத் தன்ைமகளுக்கு நம்மீது எவ்வித
அதிகாரமும் இல்ைல. இதனால் இனிேமலும் நாம்
பாவங்களுக்கு அடிைமயாக இருக்கமாட்ேடாம். 7

எனேவ, மரணமைடந்தவன் பாவத்திலிருந்தும்
விடுதைலயைடகிறான்.

8 நாம் கிறிஸ்துேவாடு மரித்தால், அவேராடு
வாழ்ேவாம் என்பதும் நமக்குத் ெதரியும். 9 கிறிஸ்து
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்தார். அவர் மீண்டும்
மரணமைடயமாட்டார். இப்ேபாது மரணம் அவர் மீது
எைதயும் ெசய்ய இயலாது! 10 அவர்
பாவத்திற்ெகன்று ஒேர தரம் மரித்தார். இப்ேபாது
அவருக்கு ேதவேனாடு புதிய வாழ்க்ைக உள்ளது. 11

அவ்வாேற நீங்களும் உங்கைள பாவத்திற்கு
மரித்தவர்களாகவும், நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்ெகன்று
பிைழத்திருக்கிறவர்களாகவும்
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.

12 ஆைகயால் நீங்கள் சரீரங்களின் இச்ைசப்படி
பாவத்திற்குக் கீழ்ப்படிய அனுமதிக்காதீர்கள்.
சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம்
ஆளாமல் இருப்பதாக. 13 நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தின்
பாகங்கைள அநீதியின் கருவிகளாகப் பாவத்திற்கு
ஒப்புக் ெகாடுக்காதீர்கள். ஆனால் நீங்கள் உங்கைள
இறந்தவர்களிடமிருந்து பிைழத்திருக்கிறவர்களாக
ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டும். உங்கள் சரீர
உறுப்புகைள நீதிக்குரிய கருவிகளாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுங்கள். 14 பாவம் உங்களது எஜமானன்
அல்ல. ஏெனன்றால் நீங்கள் சட்ட விதிகளின்
கீழ்ப்பட்டவர்கள் அல்லர். நீங்கள் இப்ேபாது
ேதவனுைடய கிருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கேள.

நீதிக்கு அடிைமகள்
15 அதனால் இப்ேபாது என்ன ெசய்யலாம்? நாம்
சட்டவிதிக்குக் கீழ்ப்படாமல் கிருைபக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருப்பதால் பாவம் ெசய்யலாமா? 16

கூடாது. ஒருவனுக்குக் கீழ்ப்படிய உங்கைள நீங்கள்
ஒப்பைடப்பீர்கள். எனேவ நிஜமாகேவ அவனுக்கு
அடிைமயாவீர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரிந்திருக்கும். நீங்கள் கீழ்ப்படியும் அவேன
எஜமானன் ஆவான். உங்களால் பாவத்ைதப்
பின்பற்றலாம் அல்லது ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியலாம்.
ஆத்துமாவின் இறப்புக்ேக பாவம் வழிவகுக்கிறது.
ஆனால் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதால் அவருக்ேகற்ற
நீதிமான்களாகிறீர்கள். 17 கடந்த காலத்தில் நீங்கள்
பாவத்துக்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். பாவம்
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தியது. இப்ெபாழுது நீங்கள்
உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபேதசத்திற்கு
முழுமனேதாடு கீழ்ப்படிகிறீர்கள். இதற்காக
ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்லுங்கள். 18 நீங்கள்
பாவத்திலிருந்து விடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது
நீங்கள் நன்ைமக்ேக அடிைமயானீர்கள். 19 இைத
நான் மக்களுக்குத் ெதரிந்த ஒரு உதாரணத்தின்
மூலம் விளக்குகிேறன். ஏெனன்றால் இதைனப்
புரிந்துெகாள்வது உங்களுக்குக் கஷ்டமாக
இருக்கும். முன்பு நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தின்
உறுப்புகைள அசுத்தத்திற்கும், அக்கிரமத்திற்கும்

அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள். அைதப்
ேபாலேவ இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள்
உடலுறுப்புகைள நீதிக்கு அடிைமகளாக
ஒப்புக்ெகாடுங்கள்.

20 முந்ைதய காலத்தில் நீங்கள் பாவத்திற்கு
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். அப்ேபாது நல் வாழ்வு
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த இயலவில்ைல. 21 நீங்கள்
பாவம் ெசய்தீர்கள். இப்ேபாது அவற்றுக்காக
ெவட்கப்படுகின்றீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு என்ன
பலன்? அதனால் மரணேம கிைடத்தது. 22 ஆனால்
இப்ேபாது பாவத்தில் இருந்து விலகியிருக்கிறீர்கள்.
ேதவனுைடய அடிைமயாய் இருக்கிறீர்கள். இதனால்
ேதவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்ைவ
உருவாக்குகிறீர்கள். இது இறுதியில் நித்திய
வாழ்ைவத் தரும். 23 பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்.
பாவம் ெசய்தவர்களுக்கு அதுேவ பலன். ஆனால்
ேதவன் தம் மக்களுக்கு இலவசமான வரத்ைதக்
ெகாடுக்கிறார். அது நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள்ளான நித்திய வாழ்ேவ ஆகும்.

திருமணம்-ஒரு உதாரணம்

சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள்
அைனவரும் ேமாேசயின் சட்டவிதிையத்
ெதரிந்திருக்கிறீர்கள். ஒருவன் உயிேராடு

இருக்கும்வைரதான் நியாயப்பிரமாணம் அவைன
ஆளுகின்றது. 2 நான் உங்களுக்கு ஒரு
உதாரணத்ைதச் ெசால்லுகிேறன். ஒரு மணமான
ெபண் தன் கணவன் உயிேராடு இருக்கும்வைரதான்
தன் கணவேனாடு வாழ சட்டத்தால்
கட்டுப்பட்டுள்ளாள். ஆனால் அவன் இறந்து
ேபானால், அவள் திருமண விதிகளிலிருந்து
விடுவிக்கப்படுகிறாள். 3 தன் கணவன் உயிேராடு
இருக்கும்ேபாேத ஒரு ெபண் இன்ெனாருவைன
மணந்துெகாண்டால் அவள் விபசாரம் என்னும்
குற்றத்துக்கு ஆளாகிறாள் என்று சட்டம்
ெசால்கிறது. ஆனால் அவளது கணவன் இறந்தபின்
எல்லா திருமண விதிகளில் இருந்தும் அவள்
சுதந்தரமாகிறாள். அப்ேபாது அவள்
இன்ெனாருவைன மணக்க விரும்பினால் அது
விபசாரம் எனும் குற்றத்துக்கு ஆளாக்காது.

4 சேகாதர சேகாதரிகேள! இேத வழியில், உங்கள்
பைழய வாழ்வு இறந்து கிறிஸ்துவின் சரீரம் மூலம்
சட்டத்திலிருந்து விடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது
நீங்கள் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்த
மற்றவர்கேளாடு ேசர்க்கப்படுகிறீர்கள். அதனால்
ேதவனுக்கு ேசைவெசய்ய நாம் பயன்படமுடியும். 5

முன்பு, நாம் நமது மாமிசத்தால்
ஆளப்பட்டிருந்ேதாம். சட்டத்தால் பாவ இச்ைசகள்
நம்மிடம் ேதான்றின. அைவ நமது சரீர உறுப்புகள்
மீது ஆட்சி ெசலுத்தியது. அது நமக்கு மரணத்ைதக்
ெகாடுத்தது. 6 கடந்த காலத்தின் சட்டவிதிகள்
நம்ைமச் சிைறக் ைகதிகைளப்ேபான்று
ைவத்திருந்தன. ஆனால் அந்தப் பைழயவிதிகள்
மைறந்துேபானது. நாமும் விதிகளினின்றும்
விடுவிக்கப்பட்ேடாம். எனேவ இப்ேபாது புதிய
வழியில் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்கிேறாம். பைழய
வழியில் சட்டவிதிக்குக் கட்டுப்பட்டு இருக்கவில்ைல.
இப்ேபாது பரிசுத்த ஆவியானவேராடும்
இருக்கிேறாம்.
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பாவத்துக்கு எதிரான ேபாராட்டம்
7 சட்டவிதிையயும் பாவத்ைதயும் நான் ஒேர
விதமாக நிைனப்பதாக நீங்கள் எண்ணக் கூடும். அது
உண்ைமயல்ல. ஆனால் சட்ட விதியின் மூலமாகேவ
நான் பாவெமன்றால் என்னெவன்று
புரிந்துெகாண்ேடன். “பிறர் ெபாருள் ேமல்
ஆைசப்படாமல் இருங்கள்” என்று சட்டவிதி
ெசால்லாமல் இருந்தால் அது பாவம் என்று எனக்கு
ெதரியாமல் ேபாயிருக்கும். 8 சகலவிதமான தவறான
ஆைசகைளயும் நான் விரும்புமாறு கட்டைளைய
உபேயாகப்படுத்தும் ஒரு வழிைய பாவம்
கண்டுபிடித்தது. அக்கட்டைளயின் மூலமாகேவ
பாவம் வந்து ேசர்ந்தது. சட்டவிதி இல்லாவிட்டால்
பாவத்துக்கு வல்லைம இல்லாமல் ேபாகும். 9 முன்பு
சட்டங்கள் இல்லாதவனாய் இருந்தேபாது நான்
உயிர் உள்ளவனாய் இருந்ேதன். சட்டவிதி வந்த
பிறகு பாவம் உயிர் ெகாண்டது. 10 பாவத்தால் நான்
உள்ளத்ைதப் ெபாருத்தமட்டில் மரித்தவன் ஆேனன்.
உயிர் ெகாடுப்பதற்காக வந்த சட்டவிதி எனக்கு
மரணமுண்டாகக் காரணமானது. 11 பாவமானது
அந்த கட்டைளயினாேல ேநரம் பார்த்து என்ைன
வஞ்சித்து, அதன் மூலம் என்ைனக் ெகான்றது.

12 சட்டவிதி தூய்ைமயானதுதான். கட்டைளயும்
கூட தூய்ைமயாகவும் சரியாகவும் நன்ைமயாகவும்
இருக்கின்றன. 13 அதனால் நன்ைமயானது எனக்கு
இறப்புக்குரியதாயிற்றா? இல்ைல. ஆனால்
பாவமானது அந்நன்ைமையயும் தீைமயாக்கி எனக்கு
மரணத்ைதக் ெகாண்டு வந்துவிட்டது. இதனால்
பாவத்தின் இயல்ைப என்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடிகிறது. பாவம் மிக மிகக் ெகாடுைமயானதாகக்
காட்டப்பட்டது. இதற்குப் பிரமாணேம பயன்பட்டது.

மனிதனுக்குள் முரண்பாடு
14 சட்டவிதி ஆவிக்குரியது என நாம் அறிகிேறாம்.
ஆனால் நான் அல்ல. ஒரு அடிைமயின் ேமல் ஆட்சி
ெசலுத்துவைதப்ேபால பாவம் என்ைன ஆளுகிறது.
15 நான் ெசய்வது எனக்ேக புரியவில்ைல. நான்
ெசய்ய விரும்பும் நல்ல காரியங்கைள என்னால்
ெசய்ய முடியவில்ைல. நான் என்னால் ெவறுக்கப்படும்
தீயவற்ைறேய ெசய்கிேறன். 16 நான் இப்படி
விரும்பாதைதச் ெசய்தவனாய் இருக்க, சட்ட
விதிைய நல்லது என நான் ஒத்துக்ெகாள்வதாக
ெபாருள்படும். 17 உண்ைமயில் நான் ெகட்டவற்ைற
ெசய்பவனில்ைல. ஆனால் என்னுள் இருக்கிற பாவம்
அவ்வாறு ெசய்யத் தூண்டுகிறது. 18 என்னிடத்தில்
நன்ைம வாழ்வதில்ைல. இது எனக்குத் ெதரியும்.
நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என்னும் விருப்பம்
என்னிடமுள்ளது. ஆனால் நன்ைம ெசய்வேதா
என்னிடத்தில் இல்ைல. 19 எனேவ நான் விரும்புகிற
நன்ைமையச் ெசய்யவில்ைல. நான் விரும்பாத
தீைமையேய ெசய்துவருகிேறன். 20 அவ்வாறு
எனக்கு விருப்பம் இல்லாதைதச் ெசய்தால் நான்
அல்ல, எனக்குள் இருக்கிற பாவம்தான் அப்படிச்
ெசய்கிறது.

21 அதனால் நன்ைம ெசய்ய விரும்புகிற
என்னிடத்தில் தீைமேய உண்டு என்ற விதிைய
அறிந்துெகாண்ேடன். 22 என் மனதிற்குள்,
ேதவனுைடய சட்டவிதிேயாடு மகிழ்ச்சியாய்

இருக்கிேறன். 23 ஆனால் ேவெறாரு விதியும் என்
சரீரத்திற்குள் இயங்குவைத அறிகிேறன். என் மனம்
ஒத்துக்ெகாள்ளும் விதிக்கு எதிராக அது ஒரு
ேபாைரேய நிகழ்த்துகிறது. அதுதான் பாவம் பற்றிய
விதி ஆகும். அது என் உடைல அடக்கி, அதன்
ைகதியாக்கிக்ெகாள்கின்றது. 24 நான்
நிர்ப்பந்தமான மனிதன். என்ைன இந்த சரீரத்திடம்
இருந்து யார் காப்பாற்றுவார்கள்? 25 ேதவேன
காப்பாற்றுவார். நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்கிேறன்.
ஆதலால் என் மனதார நான் ேதவனுைடய
சட்டவிதிக்கு ேசைவ ெசய்கிேறன். ஆனால் நான்
மாமிசத் தன்ைமயால் பாவத்தின் சட்டத்திற்கு
ேசைவ ெசய்கிேறன்.

ஆவிக்குரிய வாழ்க்ைக

எனேவ, இப்ேபாது இேயசுகிறிஸ்துவுக்குள்
இருப்பவர்கள் தண்டைனக்குரியவர்களாகத்
தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்டார்கள். 2 ஏன் நான்

அவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்ேடன்? ஏெனன்றால்
இேயசு கிறிஸ்துவிற்குள் உயிருள்ள ஆவியின்
சட்டவிதி என்ைனப் பாவம், மரணம் என்பைவகளின்
சட்ட விதிகளிடமிருந்து விடுதைல ெசய்கிறது. 3

சட்ட விதிக்கு சக்தி இல்ைல. ஏெனன்றால் அது
மனித ெபலவீனங்களால் வைரயறுக்கப்பட்டது. சட்ட
விதியால் ெசய்ய முடியாதைத ேதவன் ெசய்து
முடிக்கிறார். ேதவன் தன் ெசாந்தக் குமாரைனேய
பூமிக்குப் பாவமனித சாயலாக அனுப்பினார். அவைர
பாவத்ைதப் ேபாக்கும் பலியாகவும் கருதினார்.
எனேவ மனித வாழ்க்ைக மூலம் பாவத்ைத
அழித்தார். 4 ேதவன் அதைன சட்டவிதியின் நீதி
நம்மிடம் நிைறேவறும்படிக்ேக இவ்வாறு ெசய்தார்.
இப்ெபாழுது நாம் நமது மாம்சத்தின்படி நடக்காமல்
ஆவிையப் பின்பற்றி வாழ்கிேறாம்.

5 மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்கு
உரியவற்ைறப் பற்றி மட்டுேம சிந்திக்கிறார்கள்.
ஆவிையப் பின்பற்றி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியைத
மட்டுேம சிந்திக்கிறார்கள். 6 ஒருவனது
சிந்தைனயானது பாவத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் சாைவ
அைடகிறான். ஒருவனது சிந்ைதயானது ஆவியால்
கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் நல்வாழ்ைவயும்,
சமாதானத்ைதயும் அைடகிறான். 7 எப்படிெயன்றால்
மாம்ச எண்ணம் ேதவனுக்கு எதிரான
பைகயாகின்றது. அவன் ேதவனுைடய
சட்டவிதிகளுக்குக் கட்டுப்பட மறுக்கிறான்.
உண்ைமயில் அவனால் கீழ்ப்படியவும் முடியாமல்
ேபாகின்றது. 8 மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள்
ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக முடியாது.

9 ேதவனுைடய ஆவி உங்களிடம் வாழ்ந்தால்,
நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய்
இருக்கமாட்டீர்கள். ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய்
இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன்
அவருைடயவன் அல்ல. 10 உங்கள் பாவத்தால்
சரீரமானது இறந்து ேபாகும். ஆனால் கிறிஸ்து
உங்களில் இருந்தால் ஆவி உங்களுக்கு நல்
வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும். ஏெனன்றால் கிறிஸ்து
உங்கைள ேதவேனாடு சரியாக்கினார். 11 ேதவன்
இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார்.
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ேதவனுைடய ஆவி உங்களில் இருக்குமானால்
பின்னர் அவர் சரீரத்திற்கும் உயிர் தருவார். ேதவன்
ஒருவேர இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து எழுப்பியவர்.
அவர் உங்கள் சரீரங்களுக்கும் உங்களுக்குள் உள்ள
ஆவியின் மூலம் உயிர்தருவார்.

12 சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் நமது
மாம்சங்களால் ஆளப்படக் கூடாது. நமது
மாம்சங்களின் விருப்பப்படியும் இருக்கக் கூடாது. 13

பாவம் தூண்டும் தவறான ெசயல்கைளச் ெசய்ய
உங்கள் வாழ்வு பயன்படுமானால் நீங்கள் ஆவிக்குரிய
நிைலயில் இறந்தவர்களாவீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
ஆவியின் உதவிேயாடு தீைம ெசய்வைத நிறுத்தினால்
உண்ைமயான வாழ்ைவப் ெபறுவீர்கள்.

14 எவெரல்லாம் ேதவனுைடய ஆவியினால்
நடத்தப்படுகிறார்கேளா அவர்கள் ேதவனுைடய
பிள்ைளகளாக இருக்கிறார்கள். 15 நம்ைம மீண்டும்
அடிைமப்படுத்தி அச்சமூட்டுகிற ஆவிையப் நாம்
ெபறவில்ைல. ேதவனுைடய பிள்ைளகளாக நம்ைம
உருவாக்கும் ஆவிையப் ெபறுகிேறாம். அப்படிப்
ெபற்றால் “என் அன்பான பிதாேவ” என்று அைழக்கும்
உரிைமையப் ெபறுேவாம். 16 ஆவியானவர்
நம்முைடய ஆவிேயாடு ேசர்ந்துெகாண்டு நாம்
ேதவனுைடய பிள்ைளகளாய் இருக்கிேறாம் என்று
சாட்சி ெகாடுக்கிறார். 17 நாம் ேதவனுைடய
பிள்ைளகளானால், ேதவன் தன் பிள்ைளகளுக்காக
ைவத்திருக்கிற மகிைமைய நாம் ெபறுேவாம். நாம்
அவற்ைற ேதவனிடமிருந்து ெபறுேவாம்.
கிறிஸ்துவிடம் உள்ள அேத மகிைமயும் நமக்குக்
கிைடக்கும். ஆனால் கிறிஸ்து துன்பப்பட்டது
ேபான்று நாமும் படேவண்டியதிருக்கும்.

எதிர்காலச் சிறப்பு
18 இப்ெபாழுது துன்பப்படுகிேறாம். ஆனால்
நமக்குக் ெகாடுக்கப்படப் ேபாகும் சிறப்ைப
நிகழ்காலத் துன்பத்ேதாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால்
இத்துன்பம் ஒன்றுமில்லாமல் ேபாகும். 19 ேதவனால்
உருவாக்கப்பட்ட அைனத்தும் ேதவன் தன்
பிள்ைளகள் யாெரன்பைத ெவளிப்படுத்தப் ேபாகும்
நாளுக்காக ஆவேலாடு காத்திருக்கின்றன. அைவ
அதைனப் ெபரிதும் விரும்புகின்றன. 20 ேதவனால்
பைடக்கப்பட்ட அைனத்தும் பயனற்றைவயாக
மாற்றப்பட்டுள்ளன. அைவ மாற்றமைடய
விரும்பாவிட்டாலும் ேதவன் அவற்ைற மாற்றிவிட
முடிவு ெசய்துள்ளார். 21 ஆனாலும் “ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம் அழிவிலிருந்து
விடுதைல ெபறும்” என்ற நம்பிக்ைகயுண்டு. ேதவன்
பைடத்த எல்லாம், ேதவனுைடய பிள்ைளகளுக்குரிய
விடுதைலையயும், மகிைமையயும் ெபறும் என்ற
நம்பிக்ைகயும் உண்டு.

22 ஒரு ெபண், குழந்ைத ெபறுவதற்கான ேநரத்ைத
வலிேயாடு எதிர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது ேபான்று
ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்
எதிர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கின்றன. 23 உலகம்
மட்டுமல்ல. நாமும் உள்ளுக்குள் ேவதைனேயாடு
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். ேதவனுைடய
வாக்குறுதியினுைடய முதல் பாகம் ேபால் நாம்
ஆவியின் முதல் பலைனப் ெபற்றிருக்கிேறாம். நம்ைம
ேதவன் தமது பிள்ைளகளாக்குவார் என்று நாமும்
எதிர்பார்க்கிேறாம். அதாவது நாம் நமது சரீரத்தின்

விடுதைலக்காக
எதிர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். 24 அந்த
நம்பிக்ைகயால்தான் நாம்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ேளாம். கண்ணால் காண
முடிவைத நம்புவது என்பது உண்ைமயில்
நம்பிக்ைகயன்று, நம்மிடம் ஏற்ெகனேவ இருப்பைத
மக்கள் நம்பேவண்டியதில்ைல. 25 இதுவைர நாம்
ெபறாதைதப் ெபறுவதற்குப் ெபாறுைமேயாடு
காத்திருப்ேபாம்.

26 அேதாடு ஆவியானவர் நமக்கு உதவுகிறார். நாம்
பலவீனமானவர்கள். ஆவியானவர் நமது பல
வீனங்களில் உதவுகிறார். நாம் எவ்வாறு
ேவண்டிக்ெகாள்வது என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளாமல் இருக்கிேறாம். எனினும்
ஆவியானவர் நமக்காக ேதவனிடம் ேவண்டுகிறார்.
அவரது ேவண்டுதல்கைள வார்த்ைதகளால் விளக்கிச்
ெசால்ல இயலாது. 27 மக்களின் மனதில் உள்ளைத
ேதவன் ஆராய்கிறார். ஆவியானவரின் மனதில்
உள்ளதும் ேதவனுக்குத் ெதரியும். ஏெனன்றால்
ேதவனுைடய விருப்பப்படிேய ஆவியானவரின்
ேவண்டுதல்கள் மக்களுக்காக அைமந்திருக்கும்.

28 தன்ைன ேநசிக்கும் மக்களுக்கு ேதவன்
எல்லாவற்றின் மூலமும் நன்ைம ெசய்கிறார் என்பைத
நாம் அறிகிேறாம். ேதவன் இம்மக்கைளத் தம்
திட்டப்படிேய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். 29 ேதவன்
அம்மக்கைள உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர
அறிந்திருக்கிறார். அம்மக்கைளத் தம் குமாரைனப்
ேபாலேவ இருக்கும்படி முடிவு ெசய்தார். அேநக
சேகாதரர்களுக்குள்ேள தமது குமாரேன முதற்
ேபறானவராய் இருக்க ேவண்டும் என விரும்பினார்.
30 எனேவ தமது குமாரனுைடய சாயலுக்கு ஒப்பாய்
இருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். அவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கைள நீதிமான்களாக்கினார்.
அவர்கைள மகிைமயும்படுத்தினார்.

ேதவனின் அன்பு
31 எனேவ, இைதப் பற்றி என்ன ெசால்லலாம்?
ேதவன் நம்ேமாடு இருந்தால் எவராலும் நாம்
ேதாற்கடிக்கப்பட முடியாது. 32 ேதவன் நமக்காகத்
தனது ெசாந்தக் குமாரைனயும்
துன்பத்துக்குட்படுத்தினார். நமக்காகேவ தன்
குமாரைன ேதவன் அர்ப்பணித்தார். எனேவ இேயசு
கிறிஸ்து இப்ேபாது நம்ேமாடு இருப்பதால், ேதவன்
எல்லாவற்ைறயும் தருவார். 33 ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைள யாரால் குைற
ெசால்ல முடியும்? எவராலும் முடியாது, ஏெனன்றால்
ேதவன்தான் தமது மக்கைள
நீதிமான்களாக்குகிறார். 34 ேதவனுைடய மக்கள்
தவறுைடயவர்கள் என்று யாரால் குற்றம்சாட்ட
முடியும்? எவராலும் முடியாது. கிறிஸ்து இேயசு
நமக்காக இறந்தார். அேதாடு முடியவில்ைல. அவர்
மரணத்திலிருந்து மீண்டும் உயிர்த்ெதழுந்தார்.
இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய வலதுபுறத்தில்
இருந்துெகாண்டு நமக்காக ேவண்டுதல்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார். 35 கிறிஸ்துவின்
அன்பிலிருந்து எவற்றாலும் நம்ைமப் பிரிக்க
இயலுமா? இயலாது. ெதால்ைலகளால்
இேயசுவிடமிருந்து நம்ைமப் பிரிக்க இயலுமா?
பிரச்சைனகளும், தண்டைனகளும்

ேராமர் 8:12

1206



9

இேயசுவிடமிருந்து நம்ைமப் பிரிக்குமா? இயலாது.
உணவும் உைடயும் இல்லாத வறுைம கூட நம்ைம
அவரது அன்பிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. ஆபத்தும்
மரணமும் கூட நம்ைம அவரது அன்பிலிருந்து பிரிக்க
முடியாது.

36 “எப்ெபாழுதும் உமக்காக நாங்கள் மரண
ஆபத்தில் இருக்கிேறாம்.
ெவட்டப்படும் ஆடுகைளவிடவும் நாம்

பயனற்றவர்கள் என மக்கள் நிைனக்கின்றனர்”
என எழுதப்பட்டுள்ளது.

37 ேதவன் நம்மீது அன்புெகாண்டவர். அவரால்
நாம் அைனத்திலும் ெபரும் ெவற்றி ெபறுகிேறாம். 38

ேதவனுைடய அன்பிலிருந்து நம்ைம எதனாலும்
பிரிக்க முடியாது என்று என்னால் உறுதியாய்
ெசால்ல முடியும். சாவாேலா, வாழ்வாேலா, ேதவ
தூதர்களாேலா, ஆளும் ஆவிகளாேலா, தற்காலப்
ெபாருளாேலா, பிற்கால உலகத்தாேலா, நமக்கு
ேமேல உள்ள சக்திகளாேலா, நமக்குக் கீேழ உள்ள
சக்திகளாேலா, உலகில் உள்ள ேவறு எதனாலுேமா
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவில் உள்ள
ேதவனுைடய அன்பிலிருந்து நம்ைம ஒருேபாதும்
பிரித்துவிட முடியாது.

ேதவனும் யூதமக்களும்

நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிேறன். நான்
உண்ைமையக் கூறுகிேறன். நான் ெபாய்
ெசால்வதில்ைல. என் உணர்வுகள் பரிசுத்த

ஆவியானவரால் ஆளப்படுகின்றன. அந்த உணர்வுகள்
நான் ெபாய்யானவனில்ைல என்று கூறுகின்றன. 2

எனக்குப் ெபருந்துக்கம் உண்டு. யூதமக்களுக்காக
எப்ெபாழுதும் நான் மிகவும் கவைலப்படுகிேறன். 3

அவர்கள் எனது சேகாதர சேகாதரிகளுமாகவும்,
மண்ணுலகக் குடும்பமுமாகவும் இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவ விரும்புகிேறன். அவர்களுக்கு
உதவியாக இருக்குமானால் நான் பழிக்கப்படவும்,
கிறிஸ்துவிலிருந்து துண்டித்துக்ெகாள்ளவும்
தயாராக இருக்கிேறன். 4 அவர்கள் இஸ்ரேவல்
மக்கள். யூதர்கள் ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
பிள்ைளகள். ேதவனுைடய மகிைம அவர்களுக்கு
உண்டு. ேதவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயில்
உடன்படிக்ைககள் உண்டு. ேதவன் அவர்களுக்கு
ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்ைதயும், வழிபாட்டு
முைறகைளயும் ெகாடுத்தார். தனது வாக்குறுதிகைள
யூதர்களுக்கு ேதவன் ெகாடுத்திருக்கிறார். 5

அவர்கள் நமது மூதாைதயர்களின் வழி வந்தவர்கள்.
அவர்கள் வழியில் கிறிஸ்துவும் மண்ணுலகில்
பிறந்தார். கிறிஸ்துேவ எல்லாவற்றுக்கும் ேமலான
ேதவன். அவைர எப்ெபாழுதும் துதியுங்கள். ஆெமன்.

6 நான் யூதர்களுக்காக வருத்தப்படுகிேறன்.
அவர்களிடம் ேதவன் தன் வாக்குறுதிைய
நிைறேவற்றுவதில் தவறிவிட்டார் என்று
எண்ணுகிறதில்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்களில்
ஒரு சிலேர ேதவனுைடய உண்ைமயான மக்களாய்
இருக்கிறார்கள். 7 ஆபிரகாமின் சில மரபுவழியினேர
ஆபிரகாமின் உண்ைமயான மக்களாக
இருக்கின்றனர். இைதேய ஆபிரகாமிடம் ேதவன்
“ஈசாக்கு உனது சட்டபூர்வமான குமாரன்” என்று
கூறினார். 8 ஆபிரகாமின் அைனத்து
சந்ததியினருேம ேதவனுைடய பிள்ைளகள் இல்ைல

என்பது தான் இதன் ெபாருள். ஆபிரகாமுக்கு அவர்
வாக்குறுதி ெசய்தார். ஆனால் ஆபிரகாமின்
உண்ைமயான பிள்ைளகள் எல்லாம் ேதவனுக்கும்
உண்ைமயான பிள்ைளகள் ஆகின்றனர். ஏெனன்றால்
9 “சரியான ேநரத்தில் நான் திரும்ப வருேவன்.
சாராள் ஒரு குமாரைனப் ெபற்ெறடுப்பாள்” என்பது
தான் ேதவனுைடய வாக்குறுதி.

10 அது மட்டுமல்ல, ெரேபக்காவும் பிள்ைளகைளப்
ெபற்றாள். ஒேர தந்ைதைய இப்பிள்ைளகள்
ெகாண்டிருந்தார்கள். அவேர நமது தந்ைதயான
ஈசாக்கு. 11 இரு குமாரர்களும் பிறப்பதற்கு முன்ேப
ேதவன் ெரேபக்காவிடம், “மூத்த குமாரன்
இைளயவனுக்கு ேசைவ ெசய்வான்” என்றார்.
அவர்கள் நல்லேதா தீயேதா எதுவாக இருந்தாலும்
ெசய்வதற்கு முன்னேர ேதவன் இவ்வாறு ெசான்னார்.
இத்திட்டம் ஏற்ெகனேவ ேதவனால்
உருவாக்கப்பட்டது என்பதுதான் காரணம். ேதவன்
அவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க விரும்பினார். அதனால்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதுதான் காரணேம தவிர
பிள்ைளகள் ஏேதா ெசய்ததற்காக அல்ல. 13 “நான்
யாக்ேகாைப ேநசித்ேதன். ஏசாைவ ெவறுத்ேதன்”
என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

14 எனேவ இைதப்பற்றி நாம் என்ன ெசால்ல
முடியும்? ேதவன் அநீதியாய் இருக்கிறார் என்று
ெசால்ல முடியுமா? முடியாேத. 15 “நான் யாரிடம்
இரக்கம் காட்டேவண்டும் என்று விரும்புகிேறேனா
அவனிடம் இரக்கம் காட்டுேவன்.” என்று ேதவன்
ேமாேசயிடம் ெசால்லி இருக்கிறார். 16 எனேவ
கருைண காட்டப்படத் தகுதியான ஒருவைன ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார். அவரது ேதர்ந்ெதடுப்பு மனித
விருப்பங்களுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது.
17 “நான் உன்ைன ராஜாவாக்கிேனன். நீ எனக்காக
இைதச் ெசய். எனது பலத்ைத நான் உனக்குக்
காட்டும்படியாக எனது ெபயர் உலகெமங்கும்
அறிவிக்கப்பட ேவண்டும் என்று விரும்பிேனன்” என
ேதவன் பார்ேவானிடம் கூறியதாக
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 18 எனேவ, ேதவன்
இரக்கத்துக்குரியவர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம் இரக்கமாய் இருக்கிறார்.
கடினமாக இருக்கத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடத்தில்
கடினமாக இருக்கிறார்.

19 “நமது ெசயல்கைளெயல்லாம் ேதவனால்
கட்டுப்படுத்த முடியுமானால் பிறகு ஏன் அவர் நமது
பாவங்களுக்காக நம்ைமக் குற்றம் சாட்டுகிறார்”
என்று உங்களில் ஒருவர் ேகட்கலாம். 20 அைதக்
ேகட்காதீர்கள். நீங்கள் மானிடர். மானிடர்களுக்கு
ேதவைனக் ேகள்வி ேகட்கும் அதிகாரம் இல்ைல.
ஒரு மண்ஜாடி தன்ைனச் ெசய்தவனிடம் ேகள்வி
எதுவும் ேகட்கக்கூடாது. “என்ைன ஏன் இவ்வாறு
ெசய்தாய்?” என்று மண்ஜாடி ேகட்கலாமா? 21

ஜாடிையச் ெசய்கிறவன் தன் விருப்பம் ேபால் எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம். அேத களிமண்ணால்
அவன் ேவறு எந்தப் ெபாருைள ேவண்டுமானாலும்
ெசய்திருக்கலாம். ஒரு ெபாருைள அவன் சிறப்பான
பயனுக்காகவும், மற்ெறான்ைற அவன் அன்றாட
பயனுக்காகவும் ெசய்யலாம்.

22 இைதப் ேபான்றுதான் ேதவனும் ெசய்கின்றார்.
அவர் தமது ேகாபத்ைத ெவளிக்காட்டவும் தனது
வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தவும் விரும்பினார். தன்
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ேகாபத்ைதத் தூண்டிய மக்கைள அழிக்கத் தயாராய்
இருந்த நிைலயில் ேதவன் அவர்கைள மிகப்
ெபாறுைமயுடன் சகித்துக்ெகாண்டார். 23 தன்
உயர்வும் சிறப்பும் ெவளிப்படும் காலம் வைரக்கும்
ேதவன் ெபாறுைமேயாடு காத்திருந்தார். அவரது
இரக்கத்ைதப் ெபறுேவாரிடம் அவர் தனது
மகிைமையக் ெகாடுத்தார். அவர்
அதற்குரியவர்களாக அவர்கைளத் தயார்படுத்தினார்.
24 நாங்கேள ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
மக்கள். நாங்கேள ேதவனால்
அைழக்கப்பட்டவர்கள். அவர் எங்கைள
யூதர்களிடமிருந்தும் யூதர்
அல்லாதவர்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

25 “எனக்கு உரியவர்கள் அல்ல என்னும்
மக்கைளயும்

‘என் மக்கேள’ என்றும்,
ேநசிக்கப்படாது இருந்தவர்கைளயும்,
‘என்னால் ேநசிக்கப்படும் மக்கள்’
என்று நான் அைழப்ேபன்.

26 “நீங்கள் என்னுைடய மக்கள் அல்லெவன்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட அேத இடத்திேல
அவர்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பிள்ைளகள்

எனப்படுவார்கள்”
என்று ஓசியாவின் நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
27 ஏசாயா இஸ்ரேவைலப்பற்றிக் கதறினார்.
“இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைக கடற்கைரயில்
உள்ள மணைலப் ேபான்றிருக்கிறது.
எனினும் சிலேர இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.

28 ஆமாம். மண்ணில் வாழும் மக்கைள ேதவன்
விைரவாக நியாயம்தீர்த்து முடிப்பார்.”

29 “கர்த்தருக்கு அைனத்து வல்லைமயும் உண்டு.
எங்களுக்காக அவர் சிலைரக் காப்பாற்றினார்.
அவர் அதைனச் ெசய்திருக்காவிட்டால்
இப்ேபாது நாங்கள் ேசாேதாைமப் ேபாலாகி

ெகாேமாராவுக்கு ஒத்தவராய் இருப்ேபாம்.”
என்று ஏசாயா ெசான்னார்.

30 இவற்றுக்ெகல்லாம் என்ன ெபாருள்?
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவன் முன் நீதிமான்களாக
விளங்க முயற்சி ெசய்யவில்ைல. எனினும்
நீதிமான்களாக ஆனார்கள். காரணம் அவர்களது
விசுவாசேம. 31 ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்கள்
சட்டவிதிகளின்படி வாழ்ந்து ேதவனுக்ேகற்ற
நீதிமான்களாக விரும்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள்
ெவல்லவில்ைல. 32 காரணம் அவர்கள் அதைன
ேதவனில் நம்பிக்ைக ைவக்காமல், தங்கள்
ெசயல்கள் மூலம் ேதடினர். தடுக்கி விழத்தக்க
கல்லிேலேய தடுக்கி விழுந்தார்கள். 33 அந்தக்
கல்ைலப் பற்றியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
“பாருங்கள்! நான் கல்ைல சீேயானில்
ைவத்திருக்கிேறன்.
அது மக்கைளத் தடுக்கி விழச் ெசய்யும்.
அந்தப் பாைற மக்கைளத் தடுமாறி விழ

அனுமதிக்கும்.
ஆனால் அக்கல்லிடம் நம்பிக்ைகக்ெகாண்ட
எவனும் அவமானம் அைடவதில்ைல.”

சேகாதர சேகாதரிகேள, அைனத்து
யூதர்களும் காப்பாற்றப்பட ேவண்டும்
என்பைதேய நான் மிகவும் விரும்புகிேறன்.

அைதத் தான் ேதவனிடம் ேவண்டி பிரார்த்தைன
ெசய்கிேறன். 2 யூதர்கைளப் பற்றி என்னால்

இவ்வாறு கூற முடியும். அவர்கள் உண்ைமயில்
ேதவைனப் பின்பற்ற விரும்புகிறார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குச் சரியான வழி ெதரியவில்ைல. 3

ேதவனுக்ேகற்ற நீதிமான்களாகும் ேதவனுைடய வழி
அவர்களுக்குத் ெதரியாது. அவர்கள் தம் ெசாந்த
வழியிேலேய நீதிமான்களாக முயன்றனர். எனேவ
அவர்கள் ேதவனுைடய வழிைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. 4 கிறிஸ்து சட்டவிதியின்
முடிவாய் இருக்கிறார். அதனால் அவரிடம்
நம்பிக்ைகயாக இருக்கிற எவரும் ேதவனுக்ேகற்ற
நீதிமானாக இயலும்.

5 ேமாேச சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றி
நீதிமானாகும் வழிையப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார்:
“சட்டவிதிையப் பின்பற்றி வாழ நிைனக்கிறவன்,
சட்டவிதியின்படி காரியங்கைளயும் ெசய்ய
ேவண்டும்,” 6 ஆனால் விசுவாசத்தினாேல
நீதிமானாவைதப் பற்றி ேவதவாக்கியம், “யார்
ேமாட்சத்துக்குப் ேபாகக் கூடியவன் என்று நீ
உனக்குள்ேள ெசால்லாேத.” (இதற்கு
“எவெனாருவன் ேமாட்சத்துக்குப் ேபாய் கிறிஸ்துைவ
பூமிக்கு அைழத்து வரக்கூடியவன்?” என்று ெபாருள்)
7 “எவெனாருவன் உலகத்துக்கும் கீேழ ேபாகக்
கூடியவன் என்றும் ெசால்லாேத” (இதற்கு
“எவெனாருவன் கீேழ ேபாய் கிறிஸ்துைவ மரணத்தில்
இருந்து ஏறி வரப்பண்ணுபவன்” என்று ெபாருள்)
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

8 ேமலும் “ேதவனுைடய ேபாதைனகள்
உங்களுக்கு அருகில் உள்ளது. அைவ உங்கள்
வாயிலும் இதயத்திலும் உள்ளன” என்றும்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ேபாதைனகள்
மக்களிடம் நாம் ெசால்லத்தக்க நம்பிக்ைகையப்
பற்றிய ேபாதைனகளாகும். 9 உனது வாயால் நீ
“இேயசுேவ கர்த்தர்” என்று ெசால்வாயானால்
இரட்சிக்கப்படுவாய். உனது இதயத்தில் நீ “ேதவன்
இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழச்
ெசய்தார்” என்று நம்புவாயானால்
இரட்சிக்கப்படுவாய். 10 நாம் இதயத்தில்
விசுவாசித்தால் ேதவனுக்ேகற்ற நீதிமானாகிேறாம்.
நாம் விசுவாசிப்பைத வாயால் ெசான்னால்
இரட்சிக்கப்படுகிேறாம்.

11 “கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் ைவக்கிற எவரும்
ெவட்கப்படுவதில்ைல” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
12 இதில் “எவரும்” என்று
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணம் உண்டு.
அவர்கள் யூதர்களாகேவா,
யூதரல்லாதவர்களாகேவா இருக்கலாம். அவர்
ஒருவேர அைனவருக்கும் உரிய கர்த்தராவார்.
தன்னிடம் நம்பிக்ைக உள்ள அைனவருக்கும்
ஆசீர்வாதம் தருகிறார். 13 “கர்த்தர் ேமல் விசுவாசம்
ைவக்கும் ஒவ்ெவாருவரும் இரட்சிக்கப்படுவர்” என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

14 மக்கள் கர்த்தர் மீது விசுவாசம் ைவப்பதற்கு
முன்னர் அவர்கள் அவரிடம் நம்பிக்ைக ைவக்க
ேவண்டும். கர்த்தரிடம் அவர்கள் நம்பிக்ைக
ைவப்பதற்கு முன்னால் அவைரப் பற்றி
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும். எனேவ மக்கள்
கர்த்தைரப்பற்றித் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்றால் அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் ெசய்திையப்
பரப்பேவண்டும். 15 ஒருவன் ெசன்று அவர்களிடம்
ெசய்திையப் பரப்புவதற்கு முன்பு, அவன் அனுப்பப்பட
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ேவண்டும். “நற்ெசய்திையச் ெசால்ல
வருகின்றவர்களின் பாதங்கள் எவ்வளவு அழகாக
இருக்கின்றன” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

16 நற்ெசய்திைய யூதர்கள் அைனவரும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. இைதப்பற்றி ஏசாயா,
“ஆண்டவேர, அவர்களுக்கு நாங்கள்
ெசான்னைதெயல்லாம் யார் விசுவாசிக்கிறார்கள்?”
என்று ேகட்கிறார். 17 எனேவ நற்ெசய்திையக்
ேகட்பதன் மூலேம விசுவாசம் பிறக்கிறது. ஒருவன்
கிறிஸ்துைவப் பற்றிக் கூறும்ேபாது மக்கள்
நற்ெசய்திையக் ேகட்கிறார்கள்.

18 ஆனால் “மக்கள் நற்ெசய்திையக்
ேகட்டதில்ைலயா?” என்று நான் ேகட்கிேறன்.
ஆமாம்.
“அவர்களின் சப்தங்கள் உலகம் முழுவதும்
ெசன்றன.
அவர்களின் வார்த்ைதகள் உலகின் கைடசிவைர

பரவின”
என்று எழுதப்பட்டது ேபால் அவர்கள் ேகட்டார்கள்.
19 “இஸ்ரேவல் மக்கள் அதைனப்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைலயா?” என்று மீண்டும் நான்
ேகட்கிேறன். ஆமாம். அவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர்.
முதலில் ேமாேச இதைனச் ெசான்னார்.
“நீங்கள் ெபாறாைமப்படும் வைகயில்
அந்நாட்டுக்குரிைம இல்லாத மக்கைளப்
பயன்படுத்துேவன்.
உங்களுக்குக் ேகாபம் வரும் வைகயில்

புரிந்துெகாள்ள இயலாத நாட்டு மக்கைள
உபேயாகப்படுத்துேவன்.”
20 ஏசாயாவும் ைதரியத்ேதாடு ேதவனுக்காக இைதச்
ெசான்னார்.
“என்ைனத் ேதடியைலயாத மக்களால் கண்டு
பிடிக்கப்பட்ேடன்.
என்ைன விசாரித்து வராதவர்களுக்கு என்ைன

ெவளிப்படுத்திேனன்.
21 இவ்வளவு நாட்களும்
“நான் அவர்களுக்காகக் காத்திருந்ேதன்.
அவர்கேளா எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து

விட்டார்கள்.
என்ைனப் பின்பற்றவும் மறுத்துவிட்டனர்.”
என்று யூத மக்கைளப் பற்றி ஏசாயா வழியாக ேதவன்
கூறுகிறார்.

தன் மக்கைள மறவாத ேதவன்

“ேதவன் தன் மக்கைளத் தூரமாகத் தள்ளி
விட்டாரா?” என்று நான் ேகட்கிேறன்.
இல்ைல. நானும் ஒரு யூதன் தான். நான்

ஆபிரகாமின் குடும்பத்திலிருந்து வந்துள்ேளன்.
ெபன்யமீன் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 2

இஸ்ரேவல் மக்கள் பிறப்பதற்கு முன்னேர
அவர்கைளத் தம் மக்களாக ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்து
விட்டார். ேதவன் அவர்கைளத் தூரத்
தள்ளிவிடவில்ைல. எலியாைவப் பற்றிச்
ெசால்லப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் உறுதியாக
அறிவீர்கள். இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு எதிராக எலியா
ேதவனிடம் ேவண்டினார். 3 “கர்த்தேர! இந்த மக்கள்
உமது தீர்க்கதரிசிகைளக் ெகான்றனர். உமது
பலிபீடங்கைள அழித்தனர். நான் மட்டுேம
மிஞ்சியிருக்கிேறன். இப்ெபாழுது அவர்கள்
என்ைனயும் ெகான்று ேபாட முயற்சி ெசய்கின்றனர்”

என்றார் எலியா. 4 இதற்கு ேதவன் என்ன பதில்
ெசான்னார் ெதரியுமா? “பாகால் என்னும் ேதவனுக்கு
முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு வணங்காத 7,000
ேபைர நான் எனக்காக மீதியாய் ைவத்திருக்கிேறன்”
என்றார்.

5 இப்ெபாழுதும் அேதேபாலத்தான். ேதவன்
சிலைரக் கருைணயால் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். 6

ேதவன் தன் மக்கைளக் கருைணயால்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளதால் அது அவர்களது
ெசய்ைககளால் அல்ல என்றாகிறது. ேதவன்
மக்கைள அவர் தம் ெசய்ைககளால்
ேதர்ந்ெதடுத்திருந்தால் அது கருைணயால் அல்ல
என்றும், ெசயல்களினிமித்தம் காட்டப்படும் கருைண
உண்ைமயான பரிசாகாது என்றும் ெதரிகிறது.

7 அப்படியானால் நடந்தது இதுதான். இஸ்ரேவல்
மக்கள் ேதவனுக்ேகற்ற நீதிமான்களாக முயற்சி
ெசய்தனர். ஆனால் அவர்கள் ேதால்வியுற்றனர்.
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்
நீதிமான்களாகச் ெசயல்புரிகிறார்கள். மற்றவர்கேளா
முரடர்களாகவும், ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
கவனிக்க மறுப்பவர்களாகவும் உள்ளனர். 8

“மக்களின் உணர்ச்சிைய ேதவன் மறக்கச் ெசய்தார்”
என்றும் அதனால்,
“ேதவன் அவர்களின் கண்கைள மூடினார்.”
“அதனால் அவர்களால் உண்ைமையப் பார்க்க
முடியவில்ைல.
ேதவன் அவர்களின் காதுகைள மூடினார்.
அதனால் அவர்களால் உண்ைமயாகக் ேகட்க
முடியவில்ைல.
இது இன்றும் ெதாடர்கிறது.”

என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
9 “அவர்களின் ெசாந்த விருந்துகேள அவர்கள்
வைலயாகவும், கண்ணியாகவும் ஆகட்டும்.
அவர்கள் விழுந்து தண்டிக்கப்படட்டும்.

10 உண்ைமையக் காண இயலாதபடி அவர்களின்
கண்கள் மூடிப் ேபாகட்டும்.
அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் துன்பத்தில்

இருக்கட்டும்” என்று தாவீது கூறியிருக்கிறார்.
11 “யூதர்கள் அழிந்துேபாகிற அளவுக்கா
தடுக்கிவிழுந்தார்கள்?” என்று ேகட்கிேறன். இல்ைல.
அவர்களின் தவறுகள் மற்ற யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு
இரட்சிப்பாயிற்று. இதனால் யூதர்களுக்குப்
ெபாறாைம ஏற்பட்டது. 12 யூதர்களின் தவறு
உலகத்துக்கு அதிக ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு
வந்தது. அவர்களின் குைறவு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அதிக ஆசீர்வாதமாய் ஆயிற்று. யூதர்கள்
ேதவனுக்ேகற்றவர்களாக ஆகும்வைர இன்னும்
எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் வரும் எனக் கற்பைன
ெசய்யுங்கள்.

13 நான் இப்ேபாது யூதரல்லாத மக்கேளாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நான்
யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அப்ேபாஸ்தலனாயிருக்கிேறன். என்னால்
முடிந்தவைர என் ேவைலகைள முடிக்க ேவண்டும்.
14 நான் என் நாட்டு மக்கைள ைவராக்கியம்
உள்ளவர்களாக மாற்ற ேவண்டும். இந்த வழியில்
அவர்களில் சிலைரயாவது இரட்சிப்பிற்குள்
ெகாண்டுவர உதவமுடியும். 15 ேதவன்
யூதர்களிடமிருந்து விலகிக்ெகாண்டார். உலகிலுள்ள
மற்றவர்களுக்கு அவர் ெநருக்கமானார். அவர்
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யூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவரது மக்கள்
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுவது உறுதியாக
இருக்கும். 16 ஒரு அப்பத்தின் முதல் துண்டு
ேதவனுக்குப் பைடக்கப்படுமானால் மற்றக் முழுதும்
புனிதமாகிவிடும். ஒரு மரத்தின் ேவர்கள் புனிதமாய்
இருந்தால் மற்ற கிைளகளும்கூட புனிதமாகிவிடும்.

17 ஒலிவ மரத்தின் சில கிைளகைள ஒடித்ெதறிந்து
விட்டு அந்த இடத்தில் காட்டு ஒலிவ மரத்தின்
கிைளகைள ஒட்ட ைவத்தால் எப்படி இருக்ககுேமா
அப்படி இருக்கிறீர்கள். யூதரல்லாத நீங்கள் காட்டு
ஒலிவ மரத்ைதப் ேபான்றவர்கள். யூதரல்லாத நீங்கள்
யூதர்கேளாடு இைணத்து ைவக்கப்பட்டு, நீங்களும்
அேத ேவர்கைளப் பங்கிட்டு, மரச் சாற்றிலிருந்து
குடிக்கிறீர்கள். யூதர்களின் பலைனயும்
ெபறுகின்றீர்கள். 18 நீங்கள் அந்தக்
கிைளகைளப்பற்றிப் ெபருைம பாராட்ட ேவண்டாம்.
அதற்கான எந்தக் காரணமும் உங்களுக்கு இல்ைல.
நீங்கள் ேவர்களுக்கு உயிர்ெகாடுக்கவில்ைல.
ேவர்கேள உங்களுக்கு உயிைரக் ெகாடுக்கின்றன.
19 “நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்காகேவ அந்தக்
கிைளகள் முறித்துப் ேபாடப்பட்டெதன்று
ெசால்லுகிறாேய.” 20 அது உண்ைம. ஆனால்
விசுவாசம் இல்லாததால்தான் அக்கிைளகள்
முறிக்கப்பட்டன. உனது விசுவாசத்தினால்தான் நீ
அந்த மரத்தின் ஒரு பகுதியானாய். இதற்காகப்
ெபருைமப்படாேத, பயப்படு. 21 உண்ைமயான
கிைளகைள மரத்ேதாடு நிைலத்திருக்க ேதவன்
அனுமதிக்கவில்ைல என்றால் நீ விசுவாசம்
இழந்துவிட்டால் உன்ைனயும் இைணந்து இருக்க
அனுமதிக்கமாட்டார்.

22 ேதவன் இரக்கமுைடயவர் எனினும்
பயங்கரமானவரும் கூட என்பைத அறிந்துெகாள்.
தன்ைனப் பின்பற்றுவைத நிறுத்துகின்ற மக்கைள
அவர் தண்டிக்கிறார். நீங்கள் அவைரப் பின்பற்றினால்
அவர் உங்களிடம் அன்ேபாடு இருப்பார். நீங்கள்
அவைரப் பின்பற்றுவைத நிறுத்தினால் மரத்திலிருந்து
ெவட்டிெயறியப்படுவீர்கள். 23 மீண்டும் யூதர்கள்
ேதவன் மீது விசுவாசம் ைவக்கத் ெதாடங்கினால்
ேதவன் மீண்டும் அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
அவர்கள் துவக்கத்தில் எப்படியிருந்தார்கேளா
அப்படி அவர்கைள ேதவன் உருவாக்குவார். 24

காட்டுமரக் கிைளகள் ஒரு ஒலிவ மரத்தின்
கிைளயாக ஒட்டி வளர்வது இயற்ைகயன்று,
யூதரல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் காட்டு ஒலிவ
மரத்திலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கிைளகைளப்
ேபான்றவர்கள். இப்ெபாழுது நல்ல ஒலிவ மரத்ேதாடு
ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். யூதர்கேளா
நல்ல ஒலிவமரத்தில் வளர்ந்த கிைளகைளப்
ேபான்றவர்கள். எனேவ, நிச்சயமாக அவர்கள்
தங்கள் ெசாந்த மரத்தில் மீண்டும்
ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள்.

25 சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் இந்த
இரகசிய உண்ைமையப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறன். இந்த உண்ைமயானது
உங்களுக்குப் புரியாதைதப் புரிந்துெகாள்ள உதவும்.
“இஸ்ரேவலின் ஒரு பகுதியினருக்குக் கடின இதயம்
உண்டாயிருக்கும். குறிப்பிட்ட யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவனிடம் ேசர்ந்த பின்பு இது மாறும் என்பதுதான்
அந்த உண்ைம. 26 இவ்வாறு இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் காப்பாற்றப்படுவர்.

“மீட்பர் சீேயானிலிருந்து வருவார்.
யாக்ேகாபின் குடும்பத்திலிருந்து தீைமகைள

அகற்றுவார்.
27 நான் அவர்களது பாவங்கைள விலக்கும் ேபாது
நான்
இந்த உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவன்”

என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
28 ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய யூதர்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தனர். அதனால் அவர்கள்
ேதவனுைடய எதிரிகள் ஆயினர். இது
யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவியாய் ஆயிற்று. ஆனால்
யூதர்கள் அைனவரும் இப்ெபாழுது ேதவனுைடய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாய் இருப்பதால் அவர்
அவர்கைளப் ெபரிதும் ேநசிக்கிறார். அவர்களின்
தந்ைதகளுக்குக் ெகாடுத்த வாக்கின்படி ேதவன்
அவர்கைள ேநசிக்கிறார். 29 ேதவன் தனது
கிருைபையயும் அைழப்ைபயும் எப்ெபாழுதும்
மாற்றிக்ெகாள்ளமாட்டார். 30 ஒருமுைற நீங்கள்
ேதவனுக்குப் பணிய மறுத்தீர்கள். ஆனால்
இப்ெபாழுது இரக்கத்ைதப் ெபற்றீர்கள். யூதர்கள்
பணிய மறுத்தேத இதற்குக் காரணம். 31 ேதவன்
உங்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதால் யூதர்கள்
இப்ெபாழுது ேதவனுக்குப் பணிய மறுக்கிறார்கள்.
எனினும் எதிர்காலத்தில் உங்கைளப் ேபால்
அவர்களும் இரக்கத்ைதப் ெபறுவார்கள். 32

அைனத்து மக்களும் ேதவனுக்குப் பணிய
மறுத்திருக்கின்றனர். ேதவன் பணியாதவர்கைள
ஓரிடத்தில் ேசர்த்தார். எனேவ, அவர் அைனவர் மீதும்
இரக்கம் ெகாள்ள முடியும்.

ேதவனுக்கு மகிைம
33 ஆமாம். ேதவனுைடய ெசல்வம் மிகவும்
ெபருைம மிக்கது. அவரது அறிவுக்கும்
ஞானத்துக்கும் எல்ைல இல்ைல. ேதவன்
தீர்மானிப்பைத ஒருவராலும் விளக்க முடியாது.
ேதவனுைடய வழிகைள ஒருவராலும் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது.

34 “கர்த்தரின் மனைத அறிந்தவன் யார்?
ேதவனுக்கு அறிவுைரகைளத் தரத் தகுந்தவர்

யார்?”
35 “ேதவனுக்கு யாேரனும் எைதேயனும்
ெகாடுத்ததுண்டா?
மற்றவர்க்கு எைதயும் ேதவன் திருப்பிக் ெகாடுக்க

ேவண்டிய ேதைவ இல்ைல”
என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

36 ஆமாம். ேதவேன அைனத்ைதயும்
உருவாக்கினார். ேதவனாலும், ேதவனுக்காகவும்
ெதாடர்ச்சியாய் எல்லாம் இயங்குகின்றன.
அவருக்ேக என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.

வாழ்க்ைகைய ேதவனுக்குக் ெகாடுங்கள்

சேகாதர சேகாதரிகேள!
ஏதாவதுெகாஞ்சம் ெசய்யுங்கள் என
ேவண்டுகிேறன். ேதவன் நம்மிடம் மிகுந்த

இரக்கத்ைதக் காட்டியிருக்கிறார். உங்கள்
சரீரங்கைள ேதவனுக்கு உயிர்ப் பலியாகத்
தாருங்கள். இதுேவ அவைர வழிபடுவதற்கான பக்தி
வழியாகும். ேதவன் இதில் திருப்தியைடகிறார். 2
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உலகிலுள்ள மக்கைளப் ேபான்று ஆக ேவண்டுெமன
உங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால் மனதில்
புதிய எண்ணங்களால் உங்கைள
மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். பிறகு ேதவனுைடய
விருப்பத்ைத உங்களால் ஏற்றுக்ெகாள்வது பற்றி
முடிவு ெசய்ய முடியும். நல்லைவ எைவ, ேதவனுக்கு
விருப்பமானைவ எைவ என்று உங்களால்
அறிந்துெகாள்ள முடியும்.

3 ேதவன் எனக்ெகாரு சிறப்பான வரத்ைதக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். அதனால்தான் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெசால்ல என்னிடம் சில
காரியங்கள் இருக்கின்றன. உங்கள் நிைலைமக்கு
மீறிய நிைனப்பிைனக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
உண்ைமயாகேவ நீங்கள் யார் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த விசுவாசத்தின்படிேய ஒவ்ெவாருவனும்
தம்ைமப் பற்றி அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும். 4 நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு சரீரம் உள்ளது. அதற்குப்
பல உறுப்புகளும் உள்ளன. எல்லா உறுப்புகளும் ஒேர
ேவைலையச் ெசய்வதில்ைல. 5 இது ேபாலேவ, நாம்
பல வைக மக்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்
நாம்அைனவரும் ஒேர சரீரமாக இருக்கிேறாம். நாம்
அந்த சரீரத்தின் பல உறுப்புகள். சரீரத்தில்
ஒவ்ெவாரு உறுப்பும் மற்ற உறுப்புகைளச்
சார்ந்துள்ளன.

6 நமக்குப் பலவிதமான வரங்கள் இருக்கின்றன.
ஒவ்ெவாரு வரமும் நமக்கு ேதவனுைடய
இரக்கத்தால் கிைடத்தது. நம்மிைடேய
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகிற வரத்ைதப் ெபற்றவன்
அதைன தன் நம்பிக்ைகக்கு ஏற்ற வைகயில்
பயன்படுத்த ேவண்டும். 7 ேசைவ ெசய்வதற்கான
வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் நன்றாக ேசைவ
ெசய்வானாக. ேபாதிக்கும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன்
ேபாதிப்பானாக! 8 மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் அவ்வாேற
ஆறுதல் ெசால்வானாக. மற்றவர்களுக்குத்
தாராளமாகக் ெகாடுத்து உதவுகிற வரத்ைதப் ெபற்ற
ஒருவன் ஏராளமாகக் ெகாடுத்து உதவுவானாக!
தைலவனாக இருக்க வரத்ைதப் ெபற்றவன்
கடுைமயாகப் பணியாற்றி சிறந்த தைலவனாக
இருப்பானாக! மற்றவர்களிடம் இரக்கம் காட்டும்
வரத்ைதப்ெபற்ற ஒருவன் மகிழ்ச்சிேயாடு இரக்கம்
காட்டுவானாக!

9 உங்கள் அன்பு உண்ைமயானதாக இருக்க
ேவண்டும். பாவத்துக்குரியவற்ைற ெவறுத்து
ஒதுக்குங்கள். நல்லவற்ைற மட்டும் ெசய்யுங்கள். 10

சேகாதர சேகாதரிகைளப் ேபான்று
ஒருவருக்ெகாருவர் இதமாக அன்பு ெசலுத்துங்கள்.
மரியாைத ெசய்வதில் ஒருவருக்ெகாருவர்
முந்திக்ெகாள்ளங்கள். 11 நீங்கள் கர்த்தருக்காக
உைழக்க ேவண்டிய காலத்தில் ேசாம்ேபறியாக
இராதீர்கள். அவருக்குச் ேசைவ ெசய்வதிேல ஆவிப்
பூர்வமாக இருங்கள். 12 உங்களுக்கு விசுவாசம்
இருப்பதால் மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள். எப்ெபாழுதும்
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். 13 ேதவனுைடய
மக்களுக்குத் ேதைவ ஏற்படும்ேபாது உதவி
ெசய்யுங்கள். அம்மக்களுக்கு உங்கள் வீடுகளில்
அைடக்கலம் ெகாடுங்கள்.

14 உங்களுக்குத் தீைம ெசய்கிறவர்களுக்கும்
நல்லைதேய ெசய்யுங்கள். அவர்களுக்கு நல்லைதக்

கூறுங்கள். அவர்கைள சபிக்காதீர்கள். 15

மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு இருக்கும்ேபாது
நீங்களும் அவர்கேளாடு மகிழ்ச்சிேயாடு இருங்கள்.
மற்றவர்கள் துக்கமாய் இருக்கும்ேபாது நீங்கள்
அவர்கேளாடு துக்கமாய் இருங்கள். 16 ஒருவேராடு
ஒருவர் சமாதானமாக வாழுங்கள். எவ்வளவு ஞானம்
எனக்கு உண்டு என்று மமைத ெகாள்ளாதீர்கள்.
மற்றவர்களுக்கு முக்கியமாய்த்
ேதான்றாதவர்கேளாடும் கூட நட்புடன் இருங்கள்.
சுய ெபருைம பாராட்டாதீர்கள்.

17 யாேரனும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்தால்
அவர்களுக்குத் தீைமையேய திரும்பிச்
ெசய்யாதீர்கள். எல்லாராலும் நல்லைவ என்று
எண்ணப்படுவைதேய நீங்களும் எவ்வளவு ெசய்ய
முடியும் என்று பாருங்கள். 18 முடிந்தளவு எல்லா
மக்கேளாடும் சமாதானமாய் இருங்கள். 19 என்
அன்பு நண்பர்கேள, எவேரனும் உங்களுக்குத் தீைம
ெசய்தால் அவர்கைளத் தண்டிக்க முயலாதீர்கள்.
ேதவன் தன் ேகாபத்தால் அவர்கைளத் தண்டிக்கும்
வைரயில் ெபாறுத்திருங்கள்.
“நாேன தண்டிக்கிேறன்.
நாேன பதிலுக்குப் பதில் ெசய்ேவன்”

என்று கர்த்தர் கூறுகிறார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
20 “உங்கள் பைகவன் பசியாய் இருந்தால்
அவனுக்கு உணைவக் ெகாடுங்கள்.
அவன் தாகமாய் இருந்தால் அவன்
குடிக்க ஏதாவது ெகாடுங்கள்.
இதன் மூலம் அவைன ெவட்கம்ெகாள்ளச்
ெசய்யலாம்.”
21 பாவத்திடம் ேதால்வி அைடந்துவிடாதீர்கள்.
நன்ைம ெசய்வதின் மூலம் தீைமைய நீங்கள்
ேதாற்கடித்து விடுங்கள்.

அரசு அதிகாரத்திற்கு அடிபணியவும்

நீங்கள் அைனவரும் ஆட்சியாளர்களுக்கு
அடிபணிய ேவண்டும். ஆட்சி ெசய்யும்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஆட்சி புரியும்

அதிகாரத்ைத ேதவன் ெகாடுத்திருக்கிறார்.
இப்ெபாழுது அதிகாரம் ெசய்கின்றவர்களுக்கு
ேதவனாேலேய அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2 எனேவ அரசு அதிகாரத்திற்கு எதிராக இருப்பவன்
உண்ைமயில் ேதவனுைடய கட்டைளக்கு எதிராக
இருக்கிறான் என்ேற ெபாருளாகும். அரசுக்கு
எதிராகச் ெசயல்படுபவன் உண்ைமயில்
தண்டிக்கப்படத்தக்கவன். 3 நன்ைம ெசய்கிறவர்கள்
ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டிய
ேதைவயில்ைல. ஆனால் தீைம ெசய்கிறவர்கள்
ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டும். நீங்கள்
ஆள்ேவார்கைளக் கண்டு அச்சம்ெகாள்வதில்
இருந்து விடுதைல ெபறேவண்டுமா? அப்படியானால்
நன்ைமைய மட்டும் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
நன்ைமையச் ெசய்தால் அவர்கள் உங்கைளப்
பாராட்டுவார்கள்.

4 ஒரு ஆள்ேவான் என்பவன் உங்களுக்கு உதவி
ெசய்வதற்காக ேதவனால் நியமிக்கப்பட்டவன்.
ஆனால் நீங்கள் தப்பு ெசய்தால் அஞ்சேவண்டும்.
உங்கைளத் தண்டிக்கிற அதிகாரம்
அவர்களுக்குண்டு. அைத அவர்கள்
பயன்படுத்துவார்கள். ேதவனுைடய பணியாளாகேவ
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அவர்கள் தண்டைன வழங்குவார்கள். 5 எனேவ
நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு அடிபணியுங்கள். நீங்கள்
பணியாவிட்டால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள்
ெசய்யத்தக்க நல்ல காரியேம அரசுக்குப்
பணிவதுதான்.

6 இதற்காகத்தான் நீங்கள் வரிகைளச்
ெசலுத்துகிறீர்கள். அவர்கள் ேதவனுக்காகவும்
உங்களுக்காகவும் உைழத்து வருகிறார்கள். தம்
ேநரமைனத்ைதயும் ஆட்சி ெசலுத்துவதிேலேய
ெசலவழிக்கிறார்கள். 7 அைனவருக்கும்
ெசய்யேவண்டிய கடைமகைளச் ெசய்யுங்கள்.
ெகாடுக்க ேவண்டிய வரிகைளயும்
ெகாடுத்துவிடுங்கள். மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டியவர்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்துங்கள்.
எவருக்கு பயப்பட ேவண்டுேமா அவர்களுக்கு
பயப்படுங்கள்.

பிறைர ேநசிப்பேத பிரமாணம்
8 எதற்காகவும் மற்றவர்களிடம் கடன்
படாதிருங்கள். அன்புக்கு மட்டும் கடன்படுங்கள்.
மற்றவர்களிடம் அன்பு ெசலுத்துகிற ஒருவன்
உண்ைமயில் சட்டமுழுவதிற்கும் அடிபணிந்தவனாய்
இருப்பான். 9 இவற்ைறெயல்லாம் நான் எதற்காகக்
கூறுகிேறன் என்றால் “விபசாரம் ெசய்யாதிருங்கள்.
ெகாைல ெசய்யாதிருங்கள். களவு ெசய்யாதிருங்கள்.
அடுத்தவர்க்கு உரிய ெபாருட்கைள விரும்ப
ேவண்டாம்.” சட்டவிதி இவற்ைறச் ெசால்கிறது.
இைவ எல்லா கட்டைளகளும், “தன்ைன தாேன
ேநசித்துக்ெகாள்வது ேபாலேவ ஒருவன்
அடுத்தவைனயும் ேநசிக்க ேவண்டும்” என்று ஒரு
விதிையேய ெசால்கின்றன. 10 அன்பானது
மற்றவர்களுக்குத் தவறு ெசய்யாதது. எனேவ, அன்பு
சட்டவிதியின் நிைறேவறுதலாய் இருக்கிறது.

11 நாம் மிக முக்கியமான காலத்தில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதால் இவற்ைறக் கூறுகிேறன்.
நீங்கள் தூக்கத்திலிருந்து எழ ேவண்டிய ேநரம்
இதுதான். நாம் முதலில் நம்பியைதக் காட்டிலும்
இரட்சிப்பின் காலம் ெநருங்கிவிட்டது. 12 “இரவு”
ஏறக்குைறய முடிந்து ேபானது. “பகல்” அேநகமாக
முைளக்கத் ெதாடங்கி விட்டது. எனேவ
இருட்டுக்குச் ெசாந்தமான ெசயல்கைள
விட்டுவிடுேவாம். ெவளிச்சத்தின் ஆயுதங்கைள
அணிந்துெகாள்ேவாம். 13 பகலுக்குரியவர்கள்
ெசய்யத்தக்க ெசயல்கைளச் சீராய் நாம் ெசய்ேவாம்.
களியாட்டமும், குடிெவறியும், ேவசித்தனமும்,
காமவிகாரமும், வாக்குவாதமும், ெபாறாைமயும்
உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கக் கூடாது. 14

கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துைவேய ஆைடயாக
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். உங்கள் பாவ ஆைசகைளப்
பூர்த்தி ெசய்துெகாள்வது பற்றியும் தீய காரியங்கைள
ெசய்வது பற்றியும் ேயாசிக்காதீர்கள்.

பிறைர விமர்சியாதிருங்கள்

விசுவாசத்தில் பலவீனமான ஒருவைன
உங்கள் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுக்க ேவண்டாம். அவனது மாறுபட்ட

சிந்தைனகைளப் பற்றி அவேனாடு விவாதிக்க
ேவண்டாம். 2 ஒருவன் தான் விரும்புகிற எந்த
வைகயான உணைவயும் உண்ணலாம் என்று

நம்புகிறான். பவவீனமான நம்பிக்ைக உள்ளவேனா
காய்கறிகைள மட்டும் உண்ணலாம் என்று
நம்புகிறான். 3 காய்கறிகைள மட்டும்
உண்ணுகிறவர்கைளப் பார்த்து மற்றவர்கள்
அற்பமானவர்களாக எண்ணாமல் இருக்க ேவண்டும்.
காய்கறிகைள மட்டும் உண்ணுகிறவர்களும்
மற்றவர்கைளத் தவறாக நியாயம் தீர்க்காமல்
இருக்கேவண்டும். ேதவன் அவைனயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். 4 மற்ெறாருவனின்
ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பு
ெசால்லுகிற உரிைம உங்களுக்கு இல்ைல. அவன்
ெசய்கிற தவைறயும், நல்லவற்ைறயும் தீர்ப்பு ெசால்ல
அவனது எஜமானன் இருக்கிறார். கர்த்தரின்
ஊழியன் நிைல நிறுத்தப்படுவான். ஏெனன்றால்
கர்த்தர் அவைன நிைல நிறுத்த வல்லவராய்
இருக்கிறார்.

5 ஒருவன் ஒரு நாைள மற்ற நாட்கைளவிடச்
சிறப்பாகக் கருதுகிறான். மற்ெறாருவன் எல்லா
நாட்கைளயும் ஒன்றுேபால எண்ணுகிறான்.
ஒவ்ெவாருவரும் தம் மனதில் தம் நம்பிக்ைககைள
உறுதியாக எண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும். 6 மற்ற
நாட்கைள விட ஒரு நாைளச் சிறப்பாகக்
கருதுகிறவன் கர்த்தருக்காக அவ்வாறு கருதுகிறான்.
எல்லா வைக உணவுகைளயும் உண்பவனும்
கர்த்தருக்காகேவ உண்ணுகிறான். அந்த
உணவுக்காக அவன் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிறான். ஒருவன் சிலவைக உணவுகைள
உண்ண மறுப்பதும் அேத கர்த்தருக்காகத்தான்.
அவனும் ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிறான்.

7 நாம் அைனவரும் கர்த்தருக்காகேவ
வாழ்கிேறாம். வாழ்வேதா, சாவேதா நமக்காக அல்ல.
8 நாம் அைனவரும் வாழும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ
வாழ்கிேறாம். சாகும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ
சாகிேறாம். வாழ்வதானாலும் சரி, சாவதானாலும் சரி
நாம் கர்த்தருக்குச் ெசாந்தம் ஆனவர்கள். 9

எனேவதான் கிறிஸ்து இறந்தார். பிறகு மீண்டும்
வாழ்வதற்காக இறப்பிலிருந்து உயிர்த்ெதழுந்தார்.
இதனால் அவர் இறந்தவர்களுக்கும்
வாழ்கிறவர்களுக்கும் கர்த்தர் ஆக முடியும்.

10 எனேவ, நீ உன் சேகாதரைன எவ்வாறு
குற்றவாளிெயன்று தீர்ப்பளிக்கலாம்? உன்
சேகாதரைனவிடப் ெபரியவன் என்று நீ எப்படி
எண்ணலாம்? நாம் அைனவரும் ேதவன் முன்பாக
நிற்ேபாம். அவர் ஒருவேர நமக்குத் தீர்ப்ைப
அளிக்கிறவர்.

11 “ஒவ்ெவாருவனும் எனக்கு முன்பு தைல
வணங்குவான்.
ஒவ்ெவாருவனும் ேதவைன ஏற்றுக்ெகாள்வான்.
நான் வாழ்வது எப்படி உண்ைமேயா அப்படிேய

இைவ நிகழும் என்று கர்த்தர் கூறுகின்றார்”
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
12 எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும் தம்
வாழ்க்ைகையப் பற்றி ேதவனுக்குக் கணக்கு
ஒப்பைடக்க ேவண்டும்.

இடறலற்றவர்களாயிருங்கள்

13 நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் நியாயம்
தீர்த்துக்ெகாள்வைத நிறுத்தேவண்டும். நமது
சேகாதரேனா சேகாதரிேயா பலவீனமுறவும்,
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அல்லது பாவத்தில் விழும் வைகயிலும் நாம் எதுவும்
ெசய்யக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். 14 நான் இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள்
இருக்கிேறன். எந்த உணைவயும் உண்ணத் தகாதது
என்று கூற முடியாது என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
ஆனால் எவராவது ஒரு உணைவ உண்ணத்தகாதது
என்று நம்பினால் அந்த உணவும் உண்ணமுடியாதபடி
தீட்டுள்ளதாகும்.

15 நீ சாப்பிடும் ஒன்றின் ெபாருட்டு, உன்
சேகாதரனின் விசுவாசத்ைதப் புண்படுத்தினால், நீ
உண்ைமயிேலேய அன்பு வழிையப் பின்பற்றவில்ைல
என்பேத அதன் ெபாருள். தவறு என்று ஒருவன்
கருதும் உணைவ உண்டு ஒருவனது நம்பிக்ைகைய
அழித்து விடாேத. கிறிஸ்து அவனுக்காகவும் தன்
உயிைர ெகாடுத்தார். 16 நல்லைவ என நீங்கள்
நம்பும் விஷயங்கள் தீைம என மற்றவர்களால்
பழிக்கப்படாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். 17

ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில் குடிப்பதும் உண்பதும்
முக்கியமல்ல. ேதவனுக்ேகற்ற நீதிமானாக
இருப்பதும், பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்
சமாதானமும் சந்ேதாஷமும் அைடவதுேம முக்கியம்.
18 இவ்வழியில் கிறிஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்கிறவன்
ேதவனுக்கு ஏற்றவனாக இருப்பான். அவன்
மக்களாலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுபவனுமாயிருப்பான்.

19 அதனால் சமாதானத்துக்ேகற்றவற்ைற
சிரமப்பட்டாவது ெசய்ய முயற்சி ெசய்ேவாம்.
ஒருவருக்ெகாருவர் உதவியானவற்ைறச் ெசய்ய
முயல்ேவாம். 20 உணவு உண்ணுவதால்
ேதவனுைடய ேவைலைய அழிக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அைனத்து உணவும்
உண்பதற்கு ஏற்றேத. ஆனால் நாம் உண்ணும் உணவு
மற்றவர்கள் பாவத்தில் விழுவதற்கு ஏதுவாக
இருந்தால் அது தவறாகும். 21 நீ மாமிசம் உண்பதும்,
மது குடிப்பதும், உனது சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தில் விழச் ெசய்யுமானால்
அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருப்பது நல்லது. உன்
சேகாதரைனேயா சேகாதரிையேயா பாவத்தில்
விழச் ெசய்யும் எதைனயும் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக.

22 இைவ பற்றிய உன் நம்பிக்ைககள் எல்லாம்
உனக்கும் ேதவனுக்கும் இைடயில் இரகசியமாய்
ைவக்கப்பட ேவண்டும். நல்லெதன்று ஒருவன்
நிைனக்கும் காரியங்களில் ஒருவன் குற்றவளியாக
இல்லாமல் இருப்பது ெபரும் பாக்கியமாகும். 23

சரியானதுதான் என்ற நிச்சயமில்லாமல் ஒருவன் ஒரு
உணைவ உண்பாேனயானால் அவன் தனக்குத்
தாேன தப்பானவனாகிறான். ஏெனன்றால் அவனுக்கு
அவனது ெசயலில் நம்பிக்ைக இல்ைல. எனேவ
நம்பிக்ைக இல்லாமல் ெசய்யும் எச்ெசயலும்
பாவமானேத.

விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருக்கிற நாம்
பல வீனமானவர்களுக்கு உதவி ெசய்ய
ேவண்டும். நாம் நமது திருப்திக்காக

மட்டுேம வாழ்தல் கூடாது. 2 நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும்
மற்றவர்கைளயும் மகிழ்ச்சியுறச் ெசய்தல் ேவண்டும்.
இதைன மற்றவர்களுக்கு உதவியாகச் ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கள் விசுவாசத்தில்
பலமுைடயவர்களாக உதவி ெசய்யேவண்டும். 3

கிறிஸ்து கூட தனது திருப்திக்காக வாழவில்ைல.
“அவர்கள் உங்கைள நிந்தித்தால் என்ைனயும்
நிந்திக்கிறவர்களாகிறார்கள்” என்று

எழுதப்பட்டிருப்பைதப் ேபாலாகும் அது. 4

ேவதவசனத்தினால் ெபாறுைமயும் ஆறுதலும்
உண்டாகிறது. அதனால் நாம் நம்பிக்ைக
உள்ளவர்களாகும்படிக்கு முன்பு
எழுதப்பட்டைவகெளல்லாம் நமக்குப் ேபாதைனயாக
எழுதப்பட்டன. 5 ெபாறுைமயும் பலமும்
ேதவனிடமிருந்து வந்தன. இேயசு கிறிஸ்து
விரும்புகிற வழிைய நீங்கள் உங்களுக்குக்குள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேதவனிடம் பிரார்த்திப்ேபன். 6

எனேவ இதய ஒற்றுைமயுடனும் ஒருமித்து
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய
ேதவைனப் புகழ்வீர்கள். 7 கிறிஸ்து உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டார். எனேவ நீங்களும்
ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது
ேதவனுக்கு மகிைமையக் ெகாண்டு வரும். 8

இதனால் யூதர்கள் ேதவனுைடய இரக்கத்துக்காக
அவைர மகிைமப்படுத்த ேவண்டும். கிறிஸ்து
யூதர்களுக்குப் பணியாளர் ஆனார். இதன் மூலம்
அவர் ேதவனுைடய வாக்குறுதிகள் உண்ைமயானைவ
எனக் காட்டினார். கிறிஸ்து யூதர்களின்
தந்ைதயர்க்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய
நிரூபித்துவிட்டார். 9 இதனால் யூதரல்லாதவர்கள்
ேதவனுைடய இரக்கத்துக்காக அவைர
மகிைமப்படுத்த ேவண்டும். ேவதவாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது:
“யூதர் அல்லாத மக்களுக்கிைடயில் நான் உமக்கு
நன்றி ெசலுத்துகிேறன்.
உமது ெபயைரப் பாராட்டிப் பாடுேவன்.”

10 ேமலும் ேவதவாக்கியம் கூறுகிறது:
“யூதரல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் ேதவனுைடய
மக்கேளாடு ேசர்ந்து மகிழ்ச்சியைடயுங்கள்.”
11 ேமலும் ேவத வாக்கியம் கூறுகிறது:
“யூதரல்லாத நீங்கள் கர்த்தைரப் புகழுங்கள்.
அைனத்து மக்களும் கர்த்தைரப் புகழ ேவண்டும்.”

12 ஏசாயா இப்படி கூறுகிறார்:
“ஈசாயின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் வருவார்.
யூதரல்லாதவர்கைள அவர் ஆள்வார்.
அவரால் யூதரல்லாதவர்களும் நம்பிக்ைக

அைடவார்கள்.”
13 ேதவன் வழங்கும் விசுவாசம் உங்கைள
சமாதானத்தாலும், சந்ேதாஷத்தாலும் நிரப்பட்டும்
என்று பிரார்த்திக்கிேறன். பிறகு உங்களுக்கு ேமலும்,
ேமலும் விசுவாசம் ெபருகும். பரிசுத்த
ஆவியானவரின் வல்லைமயால் அது நிரம்பி வழியும்.

தன் பணிையப் பற்றிப் பவுல்
14 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள்
நன்ைமயால் நிைறந்திருப்பதாக நம்புகிேறன்.
உங்களுக்குத் ேதைவயான அறிவு உங்களிடம்
இருப்பது எனக்குத் ெதரியும். நீங்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர் கற்பிக்கும் தகுதி ெபற்றவர்கள்.
15 நீங்கள் நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளத்தக்க
சிலவற்ைறப் பற்றி நான் ெவளிப்பைடயாகேவ
எழுதியிருக்கிேறன். ேதவன் எனக்குச் சிறப்பான
வரத்ைதக் ெகாடுத்திருப்பதால் நான் இதைனச்
ெசய்ேதன். 16 என்ைன இேயசு கிறிஸ்துவின்
ஊழியனாக ேதவன் ஆக்கினார். நான்
யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு என்ைன
ேதவன் ஊழியனாக்கினார். நற்ெசய்திையக்
கற்றுக்ெகாடுப்பதின் மூலம் ேதவனுக்கு ேசைவ
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ெசய்கிேறன். யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க காணிக்ைக ஆகும்ெபாருட்டு
நான் இதைனச் ெசய்கிேறன். அவர்கள்
ேதவனுக்காகப் பரிசுத்த ஆவியானவரால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டனர்.

17 நான் ேதவனுக்காகக் கிறிஸ்துவுக்குள் ெசய்த
பணிகளுக்காகப் ெபருைம ெகாள்கிேறன். 18 நான்
ெசய்து முடித்த ெசயல்கைளப் பற்றி நாேன
ேபசுவதில்ைல. யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுக்கு
அடிபணிய, என் மூலம் கிறிஸ்து ெசய்த ெசயல்கைளப்
பற்றி மட்டுேம ேபசுேவன். நான் ெசய்ததும்,
ெசான்னதுமான காரியங்கள் மூலேம அவர்கள்
ேதவனுக்குப் பணிந்தனர். 19 அற்புதங்கைளயும்,
வல்லைமகைளயும். ெபருங்காரியங்கைளயும்
பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லைமைய
உணர்ந்தும் அவர்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
நான் எருசேலமிலிருந்து கிறிஸ்துவின் நற்
ெசய்திைய அறிவிக்க ெதாடங்கி, இல்லிரிக்கம்
நகர்வைர என் பணிைய முடித்திருக்கிேறன். 20

கிறிஸ்துைவப் பற்றிக் ேகள்விப்படாத மக்கள்
இருக்கும் இடங்களில் நற்ெசய்திையப் ேபாதிக்கேவ
எப்ேபாதும் நான் விரும்புகிேறன். மற்றவர்கள்
ஏற்ெகனேவ ெதாடங்கிவிட்ட பணிகைள நான்
ேபாய்த் ெதாட விரும்பாததால் நான் இவ்வாறு
ெசய்கிேறன். ஆனால்,

21 “அவைரப் பற்றி ேகட்டிராத மக்கள் அவைரப்
பார்ப்பார்கள்.
அவைரப் பற்றி அறியாத மக்கள் அவைரப்

புரிந்துெகாள்வார்கள்.”
என்று ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ேராம் ெசல்லப் பவுலின் திட்டம்
22 அதனால் தான் உங்களிடம் வருவதிலிருந்து
பலமுைற நிறுத்தப்பட்ேடன்.

23 நான் இந்தத் திைசகளில் இப்ேபாது எனது
பணிைய முடித்துவிட்ேடன். பல ஆண்டுகளாக
உங்கைளக் காண விரும்பியிருக்கிேறன். 24 நான்
ஸ்பானிய நாட்டிற்குப் ேபாகும்ேபாது உங்களிடம்
வந்து உங்கைளக் கண்டு ெகாள்ளவும், நான்
உங்கேளாடு தங்கியிருந்து மகிழ்ச்சி
அைடேவெனன்றும் நம்புகிேறன். என் பயணத்துக்கு
நீங்களும் உதவி ெசய்யலாம்.

25 ேதவனுைடய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக
இப்ெபாழுது நான் எருசேலமுக்குச் ெசல்கிேறன். 26

எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய மக்களில் சிலர்
வறுைமயில் உள்ளனர். மக்கேதானியா, அகாயா
ேபான்ற நாடுகளில் உள்ள விசுவாசிகள்
ெகாடுப்பதில் மகிழ்ச்சியைடவார்கள். அவர்கேள
எருசேலமில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு உதவிெசய்து
வருகின்றனர். 27 இப்படிச் ெசய்வது நல்லெதன்று
எண்ணினார்கள். இப்படிச் ெசய்கிறதற்கு அவர்கள்
கடனாளியாகவும் இருக்கிறார்கள். எப்படிெயன்றால்
புறஜாதியினர் அவர்களுைடய ஞான நன்ைமகளில்
பங்ேகற்கின்றனர். சரீர நன்ைமகளில் அவர்களுக்கு
உதவுகின்றனர். அவர்கள் இவ்விதம்
கடனாளியாயிருக்கிறார்கேள. 28 எருசேலமில்
உள்ள ஏைழ மக்கள் அவர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட
ெபாருைள அைடயேவண்டும். இைத முடித்த பிறகு
ஸ்பானியாவுக்குப் புறப்படுேவன்.

வழியில் உங்கைளப் பார்ப்ேபன். 29 நான்
உங்கைளப் பார்க்க வரும்ேபாது, கிறிஸ்துவின்
முழுைமயான ஆசீர்வாதத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாண்டு வருேவன் என்பைத நான் அறிேவன்.

30 சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமும் பரிசுத்த
ஆவியானவரின் அன்பின் மூலமும் உங்கைள
ேவண்டுகிேறன். நீங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது
எனது ேபாராட்டங்களில் பங்கு ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனிடம் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது நிைனவு
ெகாள்ளுங்கள். 31 யூேதயாவிலுள்ள
நம்பிக்ைகயற்றவர்களிடமிருந்து நான்
தப்பித்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். எருசேலமிலுள்ள விசுவாசிகளுக்கு
நான் ெசய்யப்ேபாகும் உதவி அவர்களால்
மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கப்படவும் பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். 32 பிறகு, ேதவனுைடய விருப்பம்
இருந்தால் நான் உங்களிடம் வருேவன். நான்
மகிழ்ச்சிேயாடு வருேவன். உங்கேளாடு
ஓய்வுெகாள்ளுேவன். 33 சமாதானத்தின் ேதவன்
உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பாராக ஆெமன்.

பவுலின் இறுதி வார்த்ைதகள்

நம்முைடய சேகாதரி ெபெபயாைளக்
கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களுக்கு
ஏற்றபடி ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று

நான் விரும்புகிேறன். ெகங்கிேரயா ஊர் சைபயில்
அவள் விேசஷ ஊழியக்காரி. 2 கர்த்தரில் அவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
ேதவனுைடய பிள்ைளகளின் வழியில் அவைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க. உங்களிடமிருந்து அவளுக்கு
உதவிகள் ேதைவெயன்றால் ெசய்யுங்கள். அவள்
எனக்குப் பலமுைற உதவி ெசய்திருக்கிறாள். அவள்
மற்றவர்ளுக்கும் உதவியாக இருந்திருக்கிறாள்.

3 பிரிஸ்கில்லாவுக்கும், ஆக்கில்லாவுக்கும் என்
வாழ்த்துக்கைளச் ெசால்லுங்கள். இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் இவர்கள் இருவரும் என்ேனாடு
பணியாற்றினர். 4 எனது உயிைரக் காப்பாற்ற
தங்கள் உயிைரப் பணயம் ைவத்தனர். நான்
அவர்களுக்கு நன்றிக் கடன்பட்டுள்ேளன்.
யூதரல்லாதவர்களின் அைனத்து சைபகளுக்கும்
நன்றிக் கடன்பட்டுள்ேளன்.
5 அவர்களுைடய வீட்டிேல கூடும் சைபையயும்
வாழ்த்துங்கள்.
ஆசியாவிேல முதலில் கிறிஸ்துைவப்
பின்பற்றியவனாகிய எப்பெனத் என்ற அந்த
நண்பைனயும் வாழ்த்துங்கள்.
6 மரியாைளயும் வாழ்த்துங்கள். அவள்
உங்களுக்காகப் ெபரிதும் உைழத்தாள்.
7 அன்ேறானீக்ைகயும் யூனியாைவயும்
வாழ்த்துங்கள். அவர்கள் எனது உறவினர்கள்.
என்ேனாடு சிைறயில் இருந்தவர்கள். ேதவனுைடய
மிக முக்கியமான ெதாண்டர்களுள் எனக்கு
முன்னேர கிறிஸ்துைவ நம்பியவர்கள்.
8 அம்பிலியாைவ வாழ்த்துங்கள். அவன்
கர்த்தருக்குள் எனக்கு மிகவும் அன்பானவன். 9

உர்பாைன வாழ்த்துங்கள். அவன் என்ேனாடு
கிறிஸ்துவுக்காகப் பணி ெசய்தவன்.
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எனது அன்பான நண்பனாகிய ஸ்தாக்கிைய
வாழ்த்துங்கள். 10 அல்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள்.
அவனது உண்ைமயான கிறிஸ்தவ பக்தி
ேசாதிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரிஸ்ேதாபூலுவின் குடும்பத்திலிலுள்ள
அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள். 11

எேராதிேயாைன வாழ்த்துங்கள். அவன் எனது
உறவினன்.
நர்கீசுவின் குடும்பத்திலுள்ள அைனவைரயும்
வாழ்த்துங்கள். அவர்கள்
கிறிஸ்துவுக்குட்பட்டவர்கள். 12 திரிேபனாைளயும்,
திரிேபாசாைளயும் வாழ்த்துங்கள். ஏெனனில்
அவர்கள் கர்த்தருக்காகக் கடினப்பட்டு
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.
எனது அன்புமிக்க ேதாழியாகிய ெபர்சியாைள
வாழ்த்துங்கள். அவளும் கர்த்தருக்காகக்
கஷ்டப்பட்டு உைழத்தாள்.
13 ரூபைஸ வாழ்த்துங்கள். அவன் கர்த்தருக்குள்
சிறந்த மனிதன். அவனது தாையயும்
வாழ்த்துங்கள். அவள் எனக்கும் தாய்தான்.
14 அசிங்கிரீத்து, பிெலேகான், எர்ேம,
பத்திெராபா, எர்மா மற்றும் அவர்கேளாடு
இருக்கிற சேகாதரர்கைளயும் வாழ்த்துங்கள்.
15 பிெலாேலாகஸ், ஜூலியா, ேநெரஸ், அவனது
சேகாதரி, மற்றும் ஒலிம்பாஸ் ஆகிேயாைரயும்
வாழ்த்துங்கள். அவர்கேளாடிருக்கிற விசுவாசிகள்
அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
16 ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ெபாழுது
பரிசுத்தமான முத்தத்தால் வாழ்த்துங்கள்.
கிறிஸ்துவின் சைபயார் உங்கைள
வாழ்த்துகின்றனர்.
17 சேகாதர சேகாதரிகேள! பிரிவிைனகைள
உண்டாக்குகிற மக்கைளப் பற்றி நீங்கள் மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாய் இருக்கேவண்டும் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். அடுத்தவர்களின்
விசுவாசத்ைத குைலப்பவர்களிடமும்
எச்சரிக்ைகயாய் தூர இருங்கள். நீங்கள் கற்ற
உண்ைமயான ேபாதைனக்கு அவர்கள்
எதிரானவர்கள். 18 அத்தைகயவர்கள் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்ய விரும்புவதில்ைல.
அவர்கள் தங்கைளத் திருப்திப்படுத்திக்ெகாள்ளேவ
விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் நாகரிகமான
ேபச்சுக்களாலும், இச்சகத்தாலும் நயவஞ்சகமாக

சாதாரண அப்பாவி மக்கைள தவறான வழியில்
நடத்தி விடுகின்றனர். 19 உங்களது கீழ்ப்படிதல்
அைனத்து விசுவாசிகளாலும் அறியப்பட்டுள்ளது.
ஆகேவ உங்கைளப் பற்றி நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன். நீங்கள் நன்ைமையப் பற்றி
அறிந்துெகாள்வதில் ஞானிகளாக இருக்க ேவண்டும்.
தீைமையப் பற்றி அறிந்துெகாள்வதில் அப்பாவிகளாய்
இருக்கேவண்டும்.

20 சமாதானத்ைதத் தருகிற ேதவன் விைரவில்
சாத்தாைனத் ேதாற்கடித்து அவைன உங்கள்
கால்களில் கீேழ நசுக்கிப் ேபாடுவார்.
நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப
உங்கேளாடு இருப்பதாக. ஆெமன்.

21 என்ேனாடு ஊழியம் ெசய்கிற தீேமாத்ேதயு
உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் கூறுகிறான். லூகியும்,
யாேசான், ெசாசிபத்தர் ேபான்ற எனது
உறவினர்களும் உங்கைள வாழ்த்துகிறார்கள்.

22 பவுல் ெசால்லுகிற அக்காரியங்கைள எழுதுகிற
ெதர்தியு ஆகிய நான் கர்த்தருக்குள் உங்கைள
வாழ்த்துகிேறன்.

23 என்ைனயும், எல்லா சைபகைளயும்
கண்காணித்து வரும் காயுவும் உங்கைள
வாழ்த்துகிறான். நகரத்துப் ெபாருளாளரான
எரஸ்துவும் சேகாதரனான குவர்த்தும் உங்கைள
வாழ்த்துகின்றனர். 24

25 ேதவனுக்கு மகிைம உண்டாவதாக. அவேர
உங்களது விசுவாசத்ைதப் பலப்படுத்துகிறார். நான்
கற்றுத்தரும் நற்ெசய்தியின் மூலம் ேதவன்
உங்கைளப் பலப்படுத்துகிறார். ேதவனால்
ெவளிப்படுத்தப்பட்ட இரகசியமான உண்ைமேய
கிறிஸ்துைவப் பற்றிய நற்ெசய்தி. இது ெதாடக்க
கால முதல் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. 26 ஆனால்
இப்ேபாது அந்த இரகசியம்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அைனவருக்கும்
ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைனப் பற்றி
தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதினர். இது ேதவனுைடய
கட்டைள. இது அைனவருக்கும்
ெவளிப்பட்டால்தான் அவர்கள் ேதவைன நம்பி
அவருக்குப் பணிவார்கள். ேதவன் என்ெறன்றும்
இருக்கிறார். 27 தாம் ஒருவேர ஞானம் உள்ளவராய்
இருக்கிற ேதவனுக்கு இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய்
என்ெறன்ைறக்கும் மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.
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1

1 ெகாரி.

கிறிஸ்து இேயசுவின் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாக
இருக்கும்ெபாருட்டு பவுலாகிய நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான் ஒரு

அப்ேபாஸ்தலனாக ேவண்டுெமன ேதவன்
விரும்பினார். என்னிடமிருந்தும், நம் சேகாதரர்
ெசாஸ்ெதேனயிடமிருந்தும் இந்தக் கடிதம்
அனுப்பப்படுகிறது.

2 ெகாரிந்து பட்டணத்தின் சைபக்கும் கிறிஸ்து
இேயசுவில் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அைனவருக்கும்
இந்தக் கடிதம் எழுதப்படுகிறது. ேதவனுைடய
பரிசுத்த மக்களாக நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
அவர்களுக்கும் நமக்கும் கர்த்தராய் இருக்கிற
இேயசு கிறிஸ்துவின் ெபயரில் நம்பிக்ைக ைவத்து
எங்ெகங்கும் இருக்கிற மக்களுடன் இைணந்து
நீங்களும் அைழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

3 நம் பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் கிருைபயும்,
சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக.

பவுல் ேதவனுக்கு நன்றி கூறுதல்
4 கிறிஸ்து இேயசு மூலமாக ேதவன் உங்களுக்கு
அளித்த கிருைபக்காக நான் எப்ேபாதும் என்
ேதவனுக்கு உங்களுக்காக நன்றி ெசால்ேவன். 5

இேயசுவில் எல்லா வைகயிலும் நீங்கள் ஆசி
ெபற்றிருக்கிறீர்கள். உங்கள் எல்லா ேபச்சிலும்,
எல்லாவைக அறிவிலும் நீங்கள் ஆசி ெபற்றுள்ளீர்கள்.
6 கிறிஸ்துைவப் பற்றிய உண்ைம உங்களில்
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 7 கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் மறு வருைகக்காக நீங்கள்
காத்திருக்ைகயில் ேதவனிடமிருந்து ெபற ேவண்டிய
ெவகுமதி யாவும் ெபற்றுள்ளீர்கள். 8 இேயசு இறுதி
வைரக்கும் உங்கைள பலமுைடயவர்களாக
ஆக்குவார். அவர் உங்கைள பலசாலிகளாக
மாற்றுவதால் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்து மீண்டும்
வருைக தரும் அந்நாளில் உங்களிடம் எந்தத் தவறும்
காணப்படாது. 9 ேதவன் நம்பிக்ைகக்குரியவர்.
ேதவனாகிய ஒருவேர உங்கைளத் தம் குமாரானாகிய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துேவாடு வாழ்ைவப்
பகிர்ந்துெகாள்ளும்படியாக அைழத்தார்.

ெகாரிந்து சைபயில் பிரச்சைனகள்
10 சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் ெபயரினால் உங்கைள ஒன்று
ேவண்டுகிேறன். நீங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர்
கருத்ெதாற்றுைமயுடன் வாழ ேவண்டுகிேறன்.
அப்ேபாது உங்களுக்குள் பிரிவிைனகள் ஏற்படாது.
ஒேர விதமான சிந்தைனயும், ஒேர ேநாக்கமும்
ெகாண்டு முழுக்க இைணந்தவர்களாய் நீங்கள் வாழ
ேவண்டுெமன ேவண்டுகிேறன்.

11 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள!
குேலாேவயாளின் குடும்பத்தினர் சிலர்
உங்கைளப்பற்றி என்னிடம் கூறினர்.
உங்களுக்கிைடயில் வாக்குவாதங்கள் இருக்கின்றன
என நான் ேகள்விப்பட்ேடன். 12 நான் கூற
விரும்புவது இது தான்: உங்களில் ஒருவர் “நான்
பவுைலப் பின்பற்றுகிேறன்” என்கிறார். மற்ெறாருவர்
“அப்ெபால்ேலாைவப் பின்பற்றுகிேறன்” என்கிறார்.
இன்ெனாருவர் “நான் ேகபாைவப் பின்பற்றுகிேறன்”
என்கிறார். இன்னும் ஒருவர் “நான் கிறிஸ்துைவப்
பின்பற்றுகிேறன்” என்கிறார். 13 கிறிஸ்துைவப்
பலவைகக் குழுக்களாகப் பிரித்துப் பார்க்கமுடியாது!
சிலுைவயில் பவுல் உங்களுக்காக மரித்தானா?
இல்ைல. பவுலின் ெபயரால் நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
அைடந்தவர்களா? இல்ைல. 14 கிறிஸ்பு மற்றும் காயு
தவிர ேவறு எவருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கவில்ைல என்பதில் ேதவனுக்கு
நன்றியுைடவனாயிருக்கிேறன். 15 எனது ெபயரில்
நீங்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள் என எவரும்
இப்ேபாது கூற முடியாது என்பதால் நான் ேதவனுக்கு
நன்றியுைடயவனாக இருக்கிேறன். 16 ஸ்ேதவான்
குடும்பத்தினருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்ேதன். ஆனால் ேவெறவருக்கும் நான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ததாக எனக்கு
நிைனவில்ைல. 17 மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கும் ேவைலையக் கிறிஸ்து எனக்குத்
தரவில்ைல. நற்ெசய்திைய மக்களுக்குக் கூறும்
ேவைலையேய கிறிஸ்து எனக்கு அளித்தார். ஆனால்
உலகத்து ஞானத்ைதக் காட்டும் ெசாற்கைளப்
பயன்படுத்தாமல் நற்ெசய்திைய மட்டும் ெசால்லேவ
இேயசு கிறிஸ்து என்ைன அனுப்பினார்.
நற்ெசய்திையக் கூற உலக ஞானத்ைத நான்
பயன்படுத்தினால், அப்ேபாது கிறிஸ்துவின் சிலுைவ
அர்த்தமற்றதாகிவிடும்.

கிறிஸ்துவில் காணப்படும் ஞானம்
18 ெகட்டுப்ேபாகிற மக்களுக்குச் சிலுைவ பற்றிய
ேபாதைன முட்டாள்தனமாகத் ேதான்றுகிறது.
இரட்சிக்கப்படுகிற நமக்ேகா, அது ேதவனுைடய
வல்லைமயாகும்.

19 “நான் ஞானிகளின் ஞானத்ைத அழிப்ேபன்.
நான் ேமைதகளின் அறிைவப்

பயனற்றதாக்குேவன்.”
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டு
இருக்கிறது.

20 தற்காலத்தின் ஞானி எங்ேக? கல்வியில்
ேதர்ந்தவன் எங்ேக? இன்ைறய தத்துவஞானி
எங்ேக? உலகத்து ஞானத்ைத ேதவேன மடைமயாக
மாற்றினார். 21 ேதவன் தனது ஞானத்தினால்
விரும்பியது இதுேவ: உலகத்தின் ஞானத்தால்,

1 ெகாரி. 1:2
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உலகம் ேதவைனக் கண்டுெகாள்ள முடியவில்ைல.
ேதவைன விசுவாசிக்கிற மக்கைளக்
காக்கும்ெபாருட்டு மடைமயாய்த் ேதான்றும் தனது
ெசய்திைய ேதவன் பயன்படுத்தினார்.

22 யூதர்கள் அதிசயங்கைளச் சாட்சியாகக்
ேகட்கின்றனர். கிேரக்கர்கள் ஞானத்ைத
ேவண்டுகின்றனர். 23 ஆனால் நாங்கள் ேபாதிப்பது
இதுேவ. கிறிஸ்து சிலுைவயின் ேமல்
ெகால்லப்பட்டார். இது யூதர்களுக்கு, நம்பிக்ைகக்கு
ஒரு ெபரிய தைடயாகும். யூதர்கைளத் தவிர
பிறருக்கு இது மடைமயாகத் ேதான்றும். 24 ஆனால்,
ேதவன் ேதர்ந்துள்ள யூதருக்கும், கிேரக்கருக்கும்
கிறிஸ்துேவ ேதவனின் வல்லைமயும், ேதவஞானமும்
ஆவார். 25 ேதவனுைடய மடைம கூட மனிதரின்
ஞானத்திலும் சிறந்தது. ேதவனுைடய ேசார்வும் கூட
மனிதரின் பலத்ைதக் காட்டிலும் வலிைம உைடயது.

26 சேகாதர சேகாதரிகேள! ேதவன் உங்கைளத்
ெதரிந்துள்ளார். அது பற்றிச் சிந்தியுங்கள்.
உலகத்தார் ஞானத்ைதப் பற்றி ைவத்திருக்கும்
கணிப்பின்படி உங்களில் பலர் ஞானிகள் அல்லர்.
உங்களில் பலருக்கு மிகப் ெபரிய ெசல்வாக்கு
எதுவும் கிைடயாது. உங்களில் பலர் பிரபலமான
குடும்பங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள் அல்லர். 27

ஞானிகளுக்கு ெவட்கத்ைதத் தரும்படியாக ேதவன்
உலகத்தின் முட்டாள்தனமான ெபாருள்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். பலவான்களான மனிதர்கைள
அவமதிக்க உலகத்தின் பலவீனமான
ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். 28 உலகம்
முக்கியமற்றெதன்று நிைனப்பைத ேதவன்
ேதர்ந்துெகாண்டார். உலகம் ெவறுப்பைதயும்,
பயனற்றெதனக் கருதுவைதயும் அவர்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். முக்கியெமன உலகம்
பார்க்கிறவற்ைற அழிப்பதற்காகேவ அவர் அப்படிச்
ெசய்தார். 29 எந்த மனிதனும் ேதவனுக்கு முன்பு தற்
ெபருைம அைடயாதபடிக்கு ேதவன் இப்படிச்
ெசய்தார். 30 உங்கைளக் கிறிஸ்து இேயசுவின் ஒரு
பாகமாகும்படி ெசய்தவர் ேதவேன, ேதவனிடம்
இருந்து கிறிஸ்து நமக்கு ஞானமாக இருக்கிறார்.
பாவத்தில் இருந்து விடுதைல அைடயவும்,
ேதவேனாடு இணக்கமாக இருக்கவும் கிறிஸ்துேவ
காரணமாவார். நாம் பரிசுத்தமாய் இருப்பதற்கும்
கிறிஸ்துேவ காரணமாவார். 31 எனேவ
எழுதப்பட்டுள்ளபடி “ஒருவர் ெபருைமப்படுவதாக
இருந்தால், ேதவனில் மட்டுேம ெபருைமப்பட
ேவண்டும்.”

சிலுைவையப் பற்றிய ெசய்தி

அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான்
உங்களிடம் வந்தேபாது ேதவனுைடய
உண்ைமைய உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்.

ஆனால் அதிகமான ஞானத்ைதேயா, அழகிய
வார்த்ைதகைளேயா நான் உபேயாகிக்கவில்ைல. 2

உங்கேளாடு இருக்ைகயில் இேயசு கிறிஸ்துைவயும்
அவரது சிலுைவ மரணத்ைதயும் தவிர பிற
அைனத்ைதயும் மறப்ேபன் என முடிெவடுத்ேதன். 3

நான் உங்களிடம் வந்தேபாது மிகவும் ேசார்வாகவும்,
பயத்தால் நடுங்கிக்ெகாண்டும் இருந்ேதன். 4 எனது
ேபாதைனயும் ேபச்சும் வலியுறுத்திச் ெசால்லும்
ஆற்றலுள்ள ஞானம் ெபாருந்திய

வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டனவாய் இருக்கவில்ைல.
பரிசுத்தாவி ெகாடுக்கின்ற வல்லைமேய எனது
ேபாதைனக்கு நிரூபணம் ஆகும். 5 உங்கள்
விசுவாசம் ேதவனுைடய வல்லைமயில் இருக்க
ேவண்டும் என்பதற்காகவும், மனிதனின் ஞானத்தில்
இருக்கக் கூடாெதன்பதற்காகவும் நான் இவ்வாறு
ெசய்ேதன்.

ேதவனுைடய ஞானம்
6 பக்குவமைடந்த மக்களுக்ேக நாம் ஞானத்ைதப்
ேபாதிக்கிேறாம். ஆனால் நாம் ேபாதிக்கும் இந்த
ஞானம் இவ்வுலகத்திலிருந்து வருவதல்ல. இந்த
உலகத்து ஆட்சியாளர்களின் ஞானமும் இதுவல்ல.
அந்த ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் அதிகாரத்ைத
இழந்து வருகின்றனர். 7 ஆனால் நாம் ேதவனுைடய
இரகசியமான ஞானத்ைதப் ேபசுகிேறாம்.
மக்களிடமிருந்து இந்த ஞானம்
மைறக்கப்பட்டுள்ளது. நமது மகிைமக்காக ேதவன்
இந்த ஞானத்ைதத் திட்டமிட்டார். உலகம்
ேதான்றுவதற்கு முன்ேப ேதவன் இைதத்
திட்டமிட்டார். 8 இந்த உலகத்தில் எந்த
ஆட்சியாளனும் இந்த ஞானத்ைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவில்ைல. அவர்கள் அதைனப்
புரிந்துெகாண்டிருந்தால் மகிைமயின் கர்த்தைர
சிலுைவயில் ெகான்றிருக்கமாட்டார்கள். 9 ஆனால்,
“ேதவன் தன்ைன ேநசிக்கும் மக்களுக்காகச்
ெசய்த ஏற்பாட்ைட எந்த கண்ணும்

பார்க்கவில்ைல.
எந்தக் காதும் ேகட்கவில்ைல,
எந்த மனிaதனும் எண்ணிப் பார்த்ததில்ைல”

என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
10 ஆனால், ேதவன் இவற்ைற ஆவியானவரின்
மூலமாக எங்களுக்குக் காட்டியுள்ளார்.
ஆவியானவர் எல்லாவற்ைறயும் அறிவார்.
ேதவனுைடய ஆழ்ந்த அந்தரங்கங்கைளயும் பரிசுத்த
ஆவியானவர் அறிவார். 11 அைத இப்படி
விளக்கலாம்: ஒருவர் அடுத்தவருைடய
எண்ணங்கைள அறிய முடியாது.
அவனுக்குள்ளிருக்கிற அவனுைடய ஆவிேய அறியும்.
அதுேவ ேதவனுக்கும் ெபாருந்தும். ேதவனுைடய
ஆவியானவர்தான் அந்த எண்ணங்கைள அறிவார்.
12 நாம் உலகின் ஆவிையக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல.
நாம் ேதவனிடமிருந்து அவரது ஆவியானவைரப்
ெபற்ேறாம். ேதவன் நமக்குக் ெகாடுத்துள்ள
ெபாருள்கைள அறியுமாறு நாம் ஆவியானவைரப்
ெபற்ேறாம்.

13 நாம் இவற்ைறப் ேபசும்ேபாது மனிதனுக்குள்ள
ஞானத்தால் நாம் அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவதில்ைல. பரிசுத்த ஆவியானவர்
அறிவித்துள்ள வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துகிேறாம். ஆன்மீகக் கருத்துகைள
விளக்க ஆன்மீகமான ெசாற்கைளேய
பயன்படுத்துகிேறாம். 14 ஆன்மீக வாழ்க்ைகயில்
ஈடுபடாத மனிதன் ேதவனுைடய
ஆவியானவரிடமிருந்து வரும் வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. அவன் அவற்ைற
மடைமயாகக் கருதுகிறான். அவன் ஆவியானவர்
கருதுவனவற்ைற புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனனில் அைவ ஆன்மீகமாகேவ
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புரிந்துெகாள்ளப்படக் கூடும். 15 ஆனால், ஆன்மீக
உணர்வுள்ளவேனா எல்லாவற்ைறப் பற்றியும் நியாயம்
தீர்க்கமுடியும். மற்றவர்கள் அவைன நியாயம் தீர்க்க
முடியாது.

16 “யார் ேதவனுைடய எண்ணத்ைத அறிவார்?
யார் ேதவனுக்கு அறிவுறுத்துவார்கள்?”

என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு
கிறிஸ்துவின் சிந்தைன இருக்கிறது.

மனிதைனப் பின்பற்றுவது தவறு

சேகாதர சேகாதரிகேள, கடந்த
காலத்தில்ஆன்மீகமானவர்களிடம்
ேபசுவைதப் ேபால நான் உங்களிடம் ேபச

முடியாமல் ேபாயிற்று. கிறிஸ்துவில் குழந்ைதகைளப்
ேபான்று, உலகின் சாதாரண மக்களிடம் ேபசுவைதப்
ேபான்று உங்களிடம் ேபச ேவண்டியதாயிற்று. 2

நான் உங்களுக்குக் கற்பித்தைவ பாைலப் ேபான்றது,
திட உணைவப் ேபான்றைவ அல்ல. ஏெனனில் திட
உணைவ உட்ெகாள்ளுமளவிற்கு நீங்கள் பக்குவம்
ெபறவில்ைல. இப்ேபாதும்கூட திட உணைவ ஏற்கும்
தகுதிைய நீங்கள் ெபறவில்ைல. 3 நீங்கள் இன்னும்
ஆன்மீகமான மக்கள் அல்ல. உங்களுக்குப்
ெபாறாைமயும், வாதாடுகிற குணமும் உண்டு. இது
நீங்கள் ஆன்மீகமானவர்கள் அல்ல என்பைதக்
காட்டுகிறது. உலகின் சாதாரண மக்கைளப்
ேபாலேவ நீங்களும் நடந்துெகாள்கின்றீர்கள். 4

உங்களில் ஒருவன் “நான் பவுைலப் பின்பற்றுகிேறன்”
எனவும், இன்ெனாருவன் “அப்ெபால்ேலாைவப்
பின்பற்றுகிேறன்” எனவும் கூறுகிறீர்கள். நீங்கள்
அப்படிப்பட்டவற்ைறக் கூறும்ேபாது நீங்களும்
உலகின் சாதாரண மக்கைளப் ேபால
நடந்துெகாள்கிறீர்கள்.

5 அப்ெபால்ேலா முக்கியமானவனா? இல்ைல.
பவுல் முக்கியமானவனா? இல்ைல. நீங்கள்
விசுவாசிப்பதற்கு உதவிய ேதவனுைடய
பணியாட்கேள நாங்கள். ேதவன் எங்களுக்கு இட்ட
பணிையேய நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ெசய்ேதாம். 6

நான் விைதைய விைதத்தேபாது, அப்ெபால்ேலா
நீரூற்றினான். ஆனால் ேதவன் ஒருவேர விைதையத்
துளிர்த்து வளரும்படியாகச் ெசய்தார். 7 எனேவ
விைதைய விைதக்கின்ற மனிதன் முக்கியமானவன்
அல்ல. அதற்கு நீரூற்றுகின்ற மனிதனும்
முக்கியமானவன் அல்ல. எல்லாவற்ைறயும்
வளர்ச்சியுறும்படி ெசய்கின்றவராகிய ேதவன்
ஒருவேர முக்கியமானவர். 8 விைதைய
விைதப்பவனுக்கும், நீரூற்றிப் ேபணுபவனுக்கும்
குறிக்ேகாள் ஒன்ேற. தன் ேவைலக்குரிய
ெவகுமதிைய ஒவ்ெவாருவனும் ெபறுவான். 9

நாங்கள் ேதவனுக்காக ஒருமித்து உைழக்கிற
ேவைலயாட்கள். நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு
நிலத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு வீட்ைடப்
ேபான்றவர்கள். 10 சிறந்த வீட்ைடக் கட்டும்
ேவைலயாைளப் ேபான்று நான் வீட்டின்
அஸ்திபாரத்ைதக் கட்டிேனன். ேதவன் எனக்கு
அளித்த வரத்ைத நான் அதற்குப் பயன்படுத்திேனன்.
மற்றவர்கள் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மீது
கட்டுகிறார்கள். ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் அதைன
எவ்வாறு கட்டுகிறான் என்பதில் கவனம்

ெசலுத்தேவண்டும். 11 அஸ்திபாரம் ஏற்ெகனேவ
கட்டப்பட்டுள்ளது. ேவெறந்த அஸ்திபாரத்ைதயும்
ஒருவரும் அைமக்க முடியாது. ஏற்ெகனேவ
கட்டப்பட்ட அஸ்திபாரம் இேயசு கிறிஸ்துவாகும். 12

ெபான், ெவள்ளி, மணிகள், மரம், புல், ைவக்ேகால்
ேபான்றவற்ைற பயன்படுத்தி ஒருவன் அந்த
அஸ்திபாரத்தின்மீது கட்டமுடியும். 13

ஒவ்ெவாருவனின் ேவைலயும் இறுதியில் (கிறிஸ்து
மக்கைள நியாயம் தீர்க்கிற நாளில்)
பகிரங்கப்படுத்தப்படும். அந்த நாளில்
ஒவ்ெவாருவனின் பணிையயும் அக்கினி ேசாதிக்கும்.
14 அஸ்திபாரத்தில் ஒருவன் கட்டிய கட்டிடம்
நிைலக்குமாயின் அவன் தகுந்த நற்பலன் ெபறுவான்.
15 ஆனால், ஒருவனின் கட்டிடம் எரிந்து
ேபாகுமானால் அவன் நஷ்டம் அைடவான். அந்த
மனிதன் காப்பாற்றப்படுவான். எனினும்
அக்கினியினின்று தப்பி வந்தாற்ேபான்று ஒரு
நிைலைய அவன் அைடவான்.

16 நீங்கேள ேதவனுைடய ஆலயம் என்பைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். ேதவனுைடய ஆவியானவர்
உங்களில் வாழ்கிறார். 17 ேதவனுைடய ஆலயத்ைத
அழிக்கும் ஒருவைன ேதவன் அழிப்பார். ஏன்?
ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமானது. நீங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயமாவீர்கள்.

18 உங்கைள நீங்கேள ஏமாற்றிக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
உங்களில் ஒருவன் தன்ைன இவ்வுலகில்
ஞானமுள்ளவனாக நிைனத்தால் அவன் முட்டாளாக
ேவண்டும். இந்த வைகயில் அவன் உண்ைமயான
ஞானியாகிறான். 19 ஏன்? ஏெனனில் இந்த உலகத்து
ஞானத்ைத ேதவன் மடைமயானதாகேவ
கருதுகிறார். அது ேவத வாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. “அவர் ஞானிகள் தங்கள் தந்திர
வழிகைளப் பயன்படுத்துைகயில் அவர்கைள மடக்கிப்
பிடிக்கிறார்” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 20 ேதவன்
ஞானிகளின் எண்ணத்ைத அறிவார். அவர்களுைடய
எண்ணங்கள் பயனற்றைவ என்பைத ேதவன்
அறிவார். 21 எனேவ, நீங்கள் மனிதைரப்பற்றி
ெபருைமப் பாராட்டாதீர்கள். எல்லாப்
ெபாருள்களும் உங்களுக்கு உரியனேவ. 22 பவுல்,
அப்ெபால்ேலா, ேகபா, உலகம், வாழ்வு, மரணம்,
நிகழ்காலம், எதிர்காலம் இைவ எல்லாம்
உங்களுைடயைவேய. 23 நீங்கள்
கிறிஸ்துவுக்குரியவர்கள். கிறிஸ்து ேதவனுக்கு
உரியவர்.

கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலர்கள்

மக்கள் நம்ைமப்பற்றி நிைனக்க ேவண்டியது
இதுவாகும். நாம் கிறிஸ்துவின்
பணியாட்கேள. ேதவன் தமது இரகசியமான

உண்ைமகைள ஒப்பைடத்திருக்கிற மக்கள் நாேம. 2

ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்ைகக்கு உரியவனாக
இருக்கிற ஒருவன் அந்நம்பிக்ைகக்குத் தான்
தகுதியானவேன என்று காட்ட ேவண்டும். 3 நீங்கள்
எனக்கு நீதி வழங்கினால் அைதப்
ெபாருட்படுத்தமாட்ேடன். எந்த உலகத்து
நீதிமன்றமும் எனக்கு நியாயம் தீர்ப்பைதக் கூடப்
ெபாருட்டாகக்ெகாள்ளமாட்ேடன். நான் எனக்கு நீதி
வழங்கமாட்ேடன். 4 நான் எந்தத் தவறும்
இைழத்ததாக எனக்குத் ெதரியவில்ைல. ஆனால்,
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அது என்ைனக் களங்கம் அற்றவனாக மாற்றாது.
என்ைன நியாயம் தீர்க்கிறவர் கர்த்தர் ஒருவேர. 5

எனேவ தகுந்த ேநரம் வரும் முன்பு நீதி
வழங்காதீர்கள். கர்த்தர் வரும்வைர காத்திருங்கள்
அவர் இருளில் மைறந்திருப்பவற்றின் மீது ஒளிைய
அனுப்புவார். மக்களின் மனதிலிருக்கும்
இரகசியமான விஷயங்கைள அவர்
ெவளிப்படுத்துவார். ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் உரிய
கீர்த்திைய அவனவனுக்குக் கிைடக்கும்படியாகச்
ெசய்வார்.

6 சேகாதர சேகாதரிகேள! அப்ெபால்ேலாைவயும்,
என்ைனயும் இவற்றில் உதாரணங்களாக நான்
உங்களுக்குக் காட்டிேனன். எழுதப்பட்டுள்ள
ெசாற்களின் ெபாருைள எங்களிடமிருந்து நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ளுமாறு இைதச் ெசய்ேதன். “ேவத
வாக்கியங்களில் எழுதி இருப்பைதப் பின்பற்றி
நடவுங்கள்.” அப்ேபாது நீங்கள் ஒருவைனக் குறித்துப்
ெபருைம பாராட்டி, இன்ெனாருவைன
ெவறுக்கமாட்டீர்கள். 7 நீங்கள் பிற மக்கைள விட
சிறந்தவர்கள் என்று யார் கூறினார்கள்?
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டவற்ைறேய நீங்கள்
அனுபவிக்கிறீர்கள். உங்களுக்குத் தரப்பட்டைவேய
உங்களுக்கு வாய்த்திருக்ைகயில் அவற்ைற உங்கள்
வல்லைமயால் ெபற்றதாக நீங்கள் ஏன் ெபருைம
அைடய ேவண்டும்?

8 உங்களுக்கு ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நீங்கள்
ெபற்றிருப்பதாக நிைனக்கிறீர்கள். நீங்கள்
ெசல்வந்தர்கெளன எண்ணுகிறீர்கள். எங்கள்
உதவியின்றி நீங்கள் ஆளுபவர்களாக
விளங்குவதாகக் கருதுகிறீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமயிேலேய மன்னர்களாக விளங்க
ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன். அப்ேபாது,
நாங்களும் உங்கேளாடுகூட ஆளுபவர்களாக
இருந்திருப்ேபாம். 9 ஆனால் ேதவன் எனக்கும் பிற
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும் கைடசியான இடத்ைதேய
ெகாடுத்திருப்பதாக எனக்குத் ேதான்றுகிறது.
எல்ேலாரும் பார்த்திருக்க மரண தண்டைன
அளிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளப் ேபான்றவர்கள்
நாங்கள். ேதவ தூதர்களும் மனிதர்களும் முழு
உலகமும் பார்த்திருக்கும் ஒரு காட்சிையப்
ேபான்றவர்கள் நாங்கள். 10 கிறிஸ்துவுக்கு நாங்கள்
மூடர்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானிகளாக
நீங்கள் உங்கைளக் கருதுகிறீர்கள். நாங்கள்
பலவீனர்கள். ஆனால் நீங்கள் பலசாலிகளாக
நிைனக்கிறீர்கள். மக்கள் உங்கைள
ெகௗரவிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் எங்கைள
ெகௗரவப்படுத்துவதில்ைல. 11 இப்ேபாதும்
குடிப்பதற்கும், உண்பதற்கும் ேதைவயான
ெபாருள்கள் எங்களுக்குக் கிைடப்பதில்ைல.
எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆைடகள் இருப்பதில்ைல.
அவ்வப்ேபாது பிறரால் அடிக்கப்படுகிேறாம்.
எங்களுக்கு வீடுகள் இல்ைல. 12 எங்களுக்குத்
ேதைவயான உணவின்ெபாருட்டு எங்கள் ைககளால்
கடினமாக உைழக்கிேறாம். மக்கள் எங்கைள
சபிக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் அவர்கைள
ஆசீர்வதிக்கிேறாம். நாங்கள் ேமாசமான முைறயில்
நடத்தப்படுகிறேபாது ெபாறுைமயுடன்
சகித்துக்ெகாள்கிேறாம். மக்கள் குைற கூறுைகயில்
ெபாறுத்துக்ெகாள்கிேறாம். 13 மக்கள் எங்கைளக்
குறித்துத் தீைமகைளப் ேபசினாலும், நாங்கள்

அவர்கைளக் குறித்து நல்லவற்ைறேய ேபசுகிேறாம்.
பூமியின் கழிவுப் ெபாருள்களாகவும், அழுக்காகவுேம
மக்கள் எங்கைள இதுவைரக்கும் நடத்தி
வந்துள்ளனர்.

14 நீங்கள் ெவட்கமைடயுமாறு ெசய்ய நான்
முயலவில்ைல. உங்கைள எனது ெசாந்தக்
குழந்ைதகெளனக் கருதி இவற்ைறெயல்லாம்
உங்களுக்கு முன் எச்சரிக்ைகயாய் எழுதுகிேறன். 15

கிறிஸ்துவில் பதினாயிரம் ேபாதகர்கைள நீங்கள்
ெபற்றிருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்குப் பல
தந்ைதயர் இல்ைல. நற்ெசய்தியின் மூலமாகக்
கிறிஸ்து இேயசுவில் நான் உங்களுக்குத்
தந்ைதயாேனன். 16 நீங்களும் என்ைனப் ேபாலேவ
இருக்கும்படி நான் உங்கைள ேவண்டுகிேறன். 17

அதனாேலேய நான் தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம்
அனுப்புகிேறன். கர்த்தருக்குள் அவன் என் குமாரன்
ஆவான். நான் தீேமாத்ேதயுைவ ேநசிக்கிேறன்.
அவன் உண்ைமயுள்ளவன். கிறிஸ்து இேயசுவில் என்
வாழ்வின் ெநறிைய நீங்கள் நிைனவுகூருவதற்கு
அவன் உதவி ெசய்வான். எல்லா சைபகளிலும் அந்த
வாழ்க்ைக ெநறிையேய நான் ேபாதிக்கிேறன்.

18 நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரமாட்ேடன் என
எண்ணி உங்களில் சிலர் தற்ெபருைமயால் நிரம்பி
இருக்கிறீர்கள். 19 ஆனால் மிக விைரவில்
உங்களிடம் வருேவன். ேதவன் நான் வரேவண்டுெமன
விரும்பினால் நான் வருேவன். அப்ேபாது தற்
ெபருைம பாராட்டுேவார் ெசால்வைத அல்ல,
ெசயலில் காட்டுவைதக் காண்ேபன். 20

ேதவனுைடய இராஜ்யம் ேபச்சல்ல, ெபலத்திேல
என்பதால் இைதக் காண விரும்புகிேறன். 21

உங்கள் விருப்பம் என்ன? நான் உங்களிடம்
தண்டைன தர வருவதா? அல்லது அன்பு, ெமன்ைம
ஆகியவற்ேறாடு வருவதா?

சைபயின் ஒரு தார்மீகச் சிக்கல்

பாலுறவு ெதாடர்பான பாவங்கள் உங்களிடம்
உள்ளன, என்று மக்கள் உண்ைமயாகேவ
கூறுகின்றனர். அைவ ேதவைன அறியாத

மக்களிடம் கூட இல்லாத தீய வைகயான பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவங்கள் ஆகும். ஒருவன் அவனது
தந்ைதயின் மைனவியுடன் உறவு
ெகாண்டிருக்கிறான் என்று மக்கள் கூறுகின்றனர். 2

எனினும் நீங்கள் உங்கைளக் குறித்துப்
ெபருைமயைடகின்றீர்கள். அதற்குப் பதிலாக,
ஆழ்ந்த வருத்தம் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். அந்தப்
பாவத்ைதச் ெசய்தவைன உங்களிடமிருந்து விலக்கி
ைவக்கேவண்டும். 3 என்னுைடய சரீரம் உங்கேளாடு
இருக்கிறதில்ைல. ஆனால் ஆவியில் நான்
உங்கேளாடு இருக்கிேறன். உங்கேளாடு நான்
அங்ேக இருந்திருந்தால் எப்படிச் ெசய்திருப்ேபேனா,
அேத ேபால இப்பாவத்ைதச் ெசய்த மனிதைன நான்
ஏற்ெகனேவ நியாயம் தீர்த்துவிட்ேடன். 4 நம்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் ெபயரால் ஒன்று கூடுங்கள்,
நான் ஆவியில் உங்கேளாடு இருப்ேபன். நம்
கர்த்தராகிய இேயசுவின் வல்லைம உங்கேளாடு
இருக்கும். 5 இந்த மனிதைன சாத்தானிடம்
ஒப்பைடயுங்கள். அப்ேபாது பாவம் நிரம்பிய அவனது
சுயம் அழிக்கப்படும். அவனது ஆவிேயா கர்த்தர் வரும்
நாளில் காக்கப்படும்.

1 ெகாரி. 5:5
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6 நீங்கள் தற்ெபருைம பாராட்டுவது நல்லதல்ல.
உங்களுக்கு இந்தப் பழெமாழி ெதரியும். “சிறிது
புளிப்பு மாவானது எல்லா மாைவயும்
புளிக்கைவக்கும்.” 7 புளித்த பைழய மாைவ
அகற்றுங்கள். இதனால் புதிய மாவாக நீங்கள்
ஆகமுடியும். நீங்கள் புளிக்காத அப்பமாக
ஏற்ெகனேவ இருக்கிறீர்கள். ஆம் நமது பஸ்கா
ஆட்டுக் குட்டியாகிய கிறிஸ்துேவா ஏற்ெகனேவ
நமக்காகக் ெகால்லப்பட்டுள்ளார். 8 எனேவ நமது
பஸ்கா விருந்ைத உண்ேபாமாக. ஆனால் புளித்த
பைழய மாைவக்ெகாண்ட அப்பத்ைத உண்ணக்
கூடாது. புளித்த மாவு பாவத்ைதயும் தவறுகைளயும்
குறிக்கும். ஆனால் நாம் புளிக்காத மாவுைடய
அப்பத்ைத உண்ேபாம். அது நன்ைம, உண்ைம
ஆகியவற்ைறக் குறிக்கும் அப்பமாகும்.

9 பாலுறவில் பாவம் ெசய்யும் மக்கேளாடு நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது என்று என் கடிதத்தில்
எழுதி இருந்ேதன். 10 உலக இயல்பின்படி
வாழ்கின்ற மக்கேளாடு நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாது என்று நான்
கருதவில்ைல. உலக இயல்பின்படியான வாழ்ைவ
உைடய அம்மக்களும் பாலுறவுரீதியாகப் பாவச்
ெசயல்கைளச் ெசய்கின்றனர். அவர்கள் சுயநலம்
உள்ளவர்களாகேவா, பிறைர ஏமாற்றுபவராகேவா
உள்ளனர். அவர்கள் உருவங்கைள
வணங்குகின்றனர். அவர்கைளவிட்டு விலக
ேவண்டுமானால் நீங்கள் இந்த உலகத்ைத விட்டுப்
ேபாக ேவண்டியதிருக்கும். 11 நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாத மக்கைள உங்களுக்கு
இனம் காட்டுவதற்காகேவ இைத எழுதுகிேறன்.
தன்ைனக் கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் சேகாதரனாகக்
கூறியும் பாலுறவில் பாவம் ெசய்கின்றவனுடனும்,
தன்னலம் ெபாருந்தியவனுடனும், உருவங்கைள
வணங்குபவேனாடும், மற்றவர்கள் மீது களங்கம்
சுமத்துபவேனாடும், மது அருந்துபவேனாடும்,
மக்கைள ஏமாற்றுகின்றவேனாடும் நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது.
அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு அமர்ந்து உணவு
உட்ெகாள்ளுதலும் கூடாது.

12 சைபயின் அங்கம் அல்லாத அந்த
மனிதர்கைளப் பற்றித் தீர்ப்புக் கூறுவது எனது
ேவைலயல்ல. ேதவன் அவர்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பார்.
சைபயின் அங்கத்தினருக்கு நீங்கள் தீர்ப்பு
வழங்கேவண்டும். “தீயவைன உன்னிடமிருந்து
விலக்கிவிடு” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பிரச்சைனகைளத் தீர்த்தல்

உங்களில் ஒருவனுக்கு இன்ெனாருவனுக்கு
எதிராக ஏேதனும் பிரச்சைன
உருவாகும்ேபாது நீதிமன்றத்திலுள்ள

நியாயாதிபதிகளிடம் நீங்கள் ேபாவெதன்ன?
ேதவேனாடு சரியானவராக அந்த மனிதர்கள்
இருப்பதில்ைல. ஆகேவ அந்த மனிதர்கள்
உங்களுக்கு நீதி வழங்க நீங்கள் அனுமதிப்பேதன்?
ேதவனுைடய மனிதர்கள் அதைனத் தீர்மானிக்க
நீங்கள் சம்மதிக்காதது ஏன்? 2 ேதவனுைடய
மனிதர்கள் உலகத்திற்கு நீதி வழங்குவர் என்பது
கண்டிப்பாக உங்களுக்குத் ெதரியும். நீங்கள்
உலகத்திற்கு நீதி வழங்கக் கூடுமாயின் இத்தைகய

சிறு பிரச்சைனகைளயும் நியாயம் தீர்க்கமுடியும். 3

எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ேதவ தூதர்கைளேய நியாயம்
தீர்ப்பீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். எனேவ,
இந்த வாழ்க்ைகயின் காரியங்கைள நாம் நியாயம்
தீர்க்க முடியும். 4 எனேவ நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய
கருத்து ேவறுபாடுகள் உங்களிைடேய
இருக்குமானால், ஏன் அப்பிரச்சைனகைளச்
சைபயின் அங்கத்தினரல்லாத மனிதர்களிடம்
எடுத்துச் ெசல்கிறீர்கள்? அந்த மனிதர்கள் சைபையப்
ெபாறுத்த அளவில் ெபாறுப்பற்றவர்கள். 5 நீங்கள்
ெவட்கப்படும்படியாக இதைனக் கூறுகிேறன்.
நிச்சயமாய் உங்கள் மத்தியிேலேய இரு
சேகாதரர்களுக்கு இைடேய உருவாகும்
பிரச்சைனகைளத் தீர்த்து ைவக்கக் கூடிய
ஞானமுள்ள சிலர் இருக்கிறார்கள். 6 ஆனால்
இப்ேபாேதா ஒரு சேகாதரன் மற்ெறாரு
சேகாதரனுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்துக்குப்
ேபாகிறான். இேயசுைவ நம்பாதவர்களான
மனிதர்கள் அவர்கள் பிரச்சைனகைளத் தீர்த்து
ைவக்கும்படியாக எதற்காக அனுமதிக்கிறீர்கள்?

7 உங்களிைடேய வழக்குகள் இருக்கிறது என்னும்
உண்ைம ேதால்வியின் ஒரு குறியீடு ஆகும்.
அைதவிட மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தவறுகைளயும்
ஏமாற்றுவைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்வதுேம
ேமலானதாகும். 8 ஆனால் நீங்கேள உங்களுக்குள்
தவறிைழத்து ஏமாற்றுகிறீர்கள். கிறிஸ்துவுக்குள்
உங்கள் ெசாந்த சேகாதரர்களுக்ேக இைதச்
ெசய்கிறீர்கள்.

9 தவறிைழக்கும் மக்களுக்கு ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தில் பங்கு இல்ைல என்பது உங்களுக்கு
நிச்சயமாய்த் ெதரியும். ஏமாற்றப்படாதீர்கள்.
பாலுறவில் பாவம் ெசய்யும் மக்களும், உருவங்கைள
வழிபடும் மக்களும், பிற ெபண்கைள நாடும்
மனிதர்களும் மற்ற மனிதர்கள் தம்ைம பாலுறவுக்காப்
பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் மனிதர்களும், பிற
மனிதர்கேளாடு பாலுறவு ெகாள்ளும் மனிதர்களும்,
களவு ெசய்ேவாரும், தன்னலம் உைடேயாரும்,
குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களும், தீயவற்ைற பிறருக்குச்
ெசால்லும் மனிதர்களும், ஏமாற்றுேவார்களுமாகிய
மனிதர்களும் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத
அைடயமாட்டார்கள். 11 முன்னர் உங்களில் சிலரும்
அவ்வாறு வாழ்ந்தீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
தூய்ைமயாய்க் கழுவப்பட்டீர்கள். நீங்கள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள். கர்த்தரின் ெபயரால்
ேதவேனாடு சரியானவர்களாக நீங்கள்
உருவாக்கப்பட்டீர்கள்.

சரீரம்-ேதவ மகிைமக்கு
12 “எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆனால், அைனத்துப்
ெபாருள்களும் நல்லைவ அல்ல. “எல்லாப்
ெபாருள்களும் எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.”
ஆனால், எந்தப் ெபாருளும் எனக்கு எஜமானனாக
நான் விடமாட்ேடன். 13 “வயிற்றுக்கு உணவு.
உணவுக்காக வயிறு” ஆம். ஆனால் ேதவன்
இரண்ைடயும் அழிப்பார். சரீரம் பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவத்திற்காக அைமந்ததன்று. ஆனால்
சரீரம் கர்த்தருக்குரியது. ேமலும் கர்த்தர்
சரீரத்துக்குரியவர். 14 ேதவனுைடய வல்லைமயால்

1 ெகாரி. 5:6
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ேதவன் கர்த்தராகிய இேயசுைவ மரணத்தினின்று
எழுப்பினார். ேதவன் நம்ைமயும் மரணத்தினின்று
எழுப்புவார். 15 உங்கள் சரீரமும் கிறிஸ்துவின்
பாகங்கள் என்பது உங்களுக்குக் கண்டிப்பாய்த்
ெதரியும். எனேவ, நான் கிறிஸ்துவின் பாகங்கைள
எடுத்து ஒரு ேவசியின் பாகங்கேளாடு ேசர்க்கக்
கூடாது. 16 “இருவர் ஒன்றாவார்” என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ேவசிேயாடு
உடலுறவு ெகாண்ட ஒருவன் அவேளாடு
ஒன்றாகிறான் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். 17

ஆனால் ேதவேனாடு தன்ைன இைணக்கிற மனிதன்
ஆவியில் அவேராடு ஒன்றுபடுகிறான்.

18 உடலுறவிலான பாவத்ைத விட்டு விலகுங்கள்.
ஒரு மனிதன் ெசய்கிற பிற பாவங்கள் அவன்
சரீரத்ேதாடு சம்பந்தப்பட்டைவயல்ல. உடலுறவு
ெதாடர்பான பாவம் ெசய்கிறவன் தன் சரீரத்துக்கு
எதிராகப் பாவம் ெசய்கிறான். 19 பரிசுத்த
ஆவியானவர் தங்கும் இடமாக உங்கள் சரீரம்
உள்ளது. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களில் உள்ளார்.
ேதவனிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவிைய நீங்கள்
ெபற்றீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்குச் ெசாந்தமல்ல. 20

ேதவன் விைல ெகாடுத்து உங்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டார். உங்களது சரீரத்தால் அவைர
மகிைமப்படுத்துங்கள்.

திருமணம் குறித்த ேபாதைனகள்

இப்ேபாது, நீங்கள் எனக்கு எழுதிய
விஷயங்கைளக் குறித்து விவாதிப்ேபன். ஒரு
மனிதன் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளாமல்

இருப்பது நல்லது. 2 ஆனால் பாலுறவினால் ஏற்படும்
பாவம் எப்ேபாதும் ஆபத்துக்குரியெதன்பதால்
ஒவ்ெவாரு ஆணும் தன் ெசாந்த மைனவிேயாடு
வாழ்தல் ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் அவளது
ெசாந்தக் கணவேனாடு இருத்தல் ேவண்டும். 3 ஒரு
மைனவி என்கிற அளவில் எவற்ைறெயல்லாம்
கணவனிடமிருந்து ெபறக்கூடுேமா, அைவ
அைனத்ைதயும் கணவன் அவனது மைனவிக்கு
வழங்கேவண்டும். அவ்வாேற ஒரு கணவன் என்கிற
அளவில் எவற்ைறெயல்லாம் மைனவியிடமிருந்து
ெபறக் கூடுேமா அைவ அைனத்ைதயும் மைனவி தன்
கணவனுக்கு வழங்குதல் ேவண்டும். 4 மைனவிக்கு
அவளது சரீரத்தின் மீது ெசாந்தம் பாராட்டும்
அதிகாரம் கிைடயாது. அவள் சரீரத்தின் மீது அவளது
கணவனுக்ேக அதிகாரம் உண்டு. கணவனுக்கு அவன்
சரீரத்தின் மீது எந்த அதிகாரமும் கிைடயாது. அவன்
மைனவிக்ேக அவனது சரீரத்தின்மீது அதிகாரம்
உண்டு. 5 கணவனும் மைனவியும்
ஒருவருக்ெகாருவர் சரீரத்ைதப் பகிர்ந்துெகாள்ள
மறுப்பு ெதரிவிக்காதீர்கள். ஆனால் விதிவிலக்காக
சில காலத்திற்குப் பாலுறவில் ஈடுபடாமல்
இருப்பெதன்றால் நீங்கள் இருவருமாக
ஒப்பந்தத்திற்கு வரேவண்டும். பிரார்த்தைனயில்
ஈடுபடுவதற்காக இைத நீங்கள் ெசய்யலாம். பின்னர்
இருவரும் ஒருமித்து வாழ்தல் ேவண்டும். இது
எதற்காக எனில், பலவீனமான தருணங்களில்
உங்கைள சாத்தான் கவர்ந்திழுத்துவிடாமல்
இருப்பதற்காகும். 6 நீங்கள் சில காலம்
பிரிந்திருப்பதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்காகேவ நான்
இதைனச் ெசால்கிேறன். இது கட்டைள அல்ல. 7

எல்ேலாரும் என்ைனப் ேபால் இருக்க ேவண்டும்
என்று நான் விரும்புகிேறன். ஆனால்
ஒவ்ெவாருவனும் அவனுக்குரிய வரத்ைத ேதவனிடம்
இருந்து ெபற்றிருக்கிறான். ஒருவனுக்கு ஒரு வைக
வரமும், இன்ெனாருவனுக்கு ேவறு வைக வரமும்
அளிக்கப்படுள்ளன.

8 திருமணம் ெசய்யாதவர்களுக்காகவும்,
விதைவகளுக்காகவும் இப்ேபாது இதைனக்
கூறுகின்ேறன். என்ைனப்ேபால தனித்து வாழ்தல்
அவர்களுக்கு நல்லது. 9 ஆனால் சுய கட்டுப்பாடு
இல்ைலெயனில், அவர்கள் திருமணம்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டும். பாலுறவு ஆைசயினால்
ெவந்துேபாவைதக் காட்டிலும் திருமணம்
புரிந்துெகாள்வது நல்லது.

10 திருமணம் புரிந்தவர்களுக்காக இப்ேபாது
இந்தக் கட்டைளைய இடுகிேறன். (இந்த ஆைண
என்னுைடயதன்று, ஆனால் கர்த்தருைடயது)
மைனவி கணவைன விட்டுப் பிரியக் கூடாது. 11

ஆனால், மைனவி கணவைனப் பிரிந்தால் அவள்
மீண்டும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது.
அல்லது, அவளுைடய கணவேனாேடேய
நல்லுறவுடன் மீண்டும் வாழேவண்டும். கணவனும்
மைனவிைய விவாகரத்து ெசய்யக் கூடாது.

12 மற்ற எல்லாருக்காகவும் இதைனக்
கூறுகிேறன். (நாேன இவற்ைறக் கூறுகிேறன்.
கர்த்தர் அல்ல) கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு
சேகாதரன் விசுவாசமற்ற ஒருத்திைய
மணந்திருக்கக்கூடும். அவள் அவேனாடு வாழ
விரும்பினால் அவன் அவைள விவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது. 13 விசுவாசமற்ற கணவேனாடு ஒரு
ெபண் வாழ்தல் கூடும். அவேளாடு அவன் வாழ
விரும்பினால், அவைன அவள் விவாகரத்து ெசய்யக்
கூடாது. 14 விசுவாசமற்ற கணவன் விசுவாசம் உள்ள
மைனவி மூலமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுவான்.
விசுவாசமற்ற மைனவி விசுவாசமுள்ள கணவனால்
பரிசுத்தமாக்கப்படுவாள். இது
உண்ைமயில்ைலெயனில் உங்கள் பிள்ைளகள்
பரிசுத்தமற்றவர்களாகி விடுவார்கள். ஆனால்
இப்ேபாது உங்கள் பிள்ைளகள் பரிசுத்தமானவர்கள்.

15 விசுவாசமற்ற ஒருவன் விலக எண்ணினால்,
அவன் விலகி வாழட்டும். அவ்வாறு நிகழ்ந்தால்
கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சேகாதரேனா அல்லது
சேகாதரிேயா விடுதைல ெபறுவார். அைமதி நிரம்பிய
வாழ்க்ைகக்காக ேதவன் நம்ைம அைழத்தார். 16

மைனவிேய! நீ ஒருேவைள உன் கணவைன
காப்பாற்றக் கூடும். கணவேன, நீ ஒருேவைள உன்
மைனவிைய காப்பாற்றக் கூடும். பிற்காலத்தில்
நிகழப்ேபாவைத நீங்கள் தற்சமயம்
அறியமாட்டீர்கள்.

ேதவன் அைழத்தபடிேய வாழுங்கள்
17 ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த வாழ்வின்படிேய
ஒவ்ெவாருவனும் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கட்டும்.
ேதவன் உங்கைள அைழத்தேபாது நீங்கள்
இருந்தபடிேய வாழுங்கள். எல்லா சைபகளிலும்
நான் உருவாக்கிய விதி இது தான். 18

அைழக்கப்பட்டேபாது ஒருவன் விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவனாக இருந்தால், பின்னர் அதன்
அைடயாளங்கைள மாற்ற அவன் முயற்சி ெசய்யக்
கூடாது. அைழக்கப்பட்டேபாது விருத்தேசதனம்
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ெசய்யப்படாதவனாக இருந்தால், பிறகு அவன்
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது. 19

ஒருவன் விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவனா,
ெசய்யப்படாதவனா என்பது முக்கியமில்ைல.
ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவேத
முக்கியமான காரியம். 20 ேதவன் அைழத்தேபாது
இருந்தபடிேய ஒவ்ெவாருவனும் இருக்கட்டும். 21

ேதவன் அைழத்தேபாது நீ அடிைமயாய் இருந்தால் நீ
அதுபற்றிக் கவைலப்படாேத. ஆனால் நீ
சுதந்தரமானவனாக இருந்தால், பிறகு
எல்லாவைகயிலும் வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்து. 22

கர்த்தர் அைழத்தேபாது அடிைமயாய் இருந்தவன்
கர்த்தருக்குள் சுதந்தர மனிதனாக இருக்கிறான்.
அவன் கர்த்தருக்குரியவன். அைழக்கப்பட்டேபாது
சுதந்திர மனிதனாக இருந்தவேனா இப்ேபாது
கிறிஸ்துவுக்கு அடிைமயாக இருக்கிறான். 23 நீங்கள்
விைல ெகாடுத்து வாங்கப்பட்டீர்கள். எனேவ
மனிதருக்கு அடிைம ஆகாதீர்கள். 24

சேகாதரர்கேள, சேகாதரிகேள! ேதவேனாடான
உங்கள் புது வாழ்க்ைகயில், உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் நீங்கள் அைழக்கப்பட்டேபாது
இருந்தபடிேய வாழ்க்ைகையத் ெதாடரேவண்டும்.

திருமணம் குறித்த ேகள்விகள்
25 திருமணம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கைளப் பற்றி
இப்ேபாது எழுதுகின்ேறன். கர்த்தரிடமிருந்து இது
பற்றிய கட்டைள எதுவும் எனக்கு வரவில்ைல.
ஆனால், என் கருத்ைதச் ெசால்கிேறன். கர்த்தர்
என்னிடம் இரக்கம் காட்டுவதால் என்ைன நீங்கள்
நம்பலாம். 26 இது சச்சரவுகளின் காலம். எனேவ
நீங்கள் இருக்கிறபடிேய வாழ்வது உங்களுக்கு
நல்லது என நிைனக்கிேறன். 27 உங்களுக்கு
மைனவி இருந்தால் அவைள விலக்கி ைவக்க
முற்படாதீர்கள். நீங்கள் திருமணமாகாதவராக
இருந்தால் ஒரு மைனவிையத் ேதட முயலாதீர்கள்.
28 ஆனால் நீங்கள் திருமணம் ெசய்ய
முடிவுெசய்தால், அது பாவமல்ல திருமணமாகாத
ஒரு ெபண் திருமணம் ெசய்துெகாள்வதும் பாவமல்ல.
ஆனால் திருமணம் ெசய்துெகாள்பவர்களுக்ேகா
இந்த வாழ்க்ைகயில் ஏராளமான ெதால்ைலகள்.
நீங்கள் அத்ெதால்ைலகளிலிருந்து
விடுபட்டவர்களாய் இருக்க ேவண்டுெமன
விரும்புகிேறன்.

29 சேகாதர சேகாதரிகேள, நான் கருதுவது
இதுதான். நமக்கு அதிக காலம் தரப்படவில்ைல.
இப்ேபாதிருந்ேத மைனவியுள்ளவர்கள் மைனவி
இல்லாதவர்கைளப்ேபால தங்கள் ேநரத்ைத
கர்த்தரின் ேசைவக்காகப் பயன்படுத்துதல் ேவண்டும்.
30 துக்கம் உைடயவர்கள்
துக்கமில்லாதவர்கைளப்ேபால வாழ்தல் ேவண்டும்.
சந்ேதாஷம் உைடயவர்கள் சந்ேதாஷம்
அற்றவர்கைளப் ேபால வாழேவண்டும்.
ெபாருள்கைள வாங்கும் மனிதர்கள்
ஏதுமற்றவர்கள்ேபால இருக்கேவண்டும். 31 இந்த
உலகப் ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்துபவர்கள், அந்தப்
ெபாருட்கள் முக்கியமானைவ அல்ல என்பது
ேபான்று வாழேவண்டும். இந்த உலகமும் இந்த
உலகத்தின் வழிகளும் மைறந்துேபாகும். எனேவ,
நீங்கள் இவ்வாறு வாழ ேவண்டும்.

32 நீங்கள் கவைலயினின்று விடுபட ேவண்டுெமன
நான் விரும்புகிேறன். திருமணம் ஆகாதவன்
கர்த்தரின் ேவைலயில் மும்முரமாய் ஈடுபடுகிறான்.
அவன் கர்த்தைர மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி
ெசய்கிறான். 33 ஆனால், திருமணமானவேனா
உலகத்துப் ெபாருள்கள் ெதாடர்பான ேவைலகளில்
மும்முரமாய் ஈடுபடுகிறான். அவன் மைனவிைய
மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சிக்கிறான். 34 அவன் இரண்டு
காரியங்கைள நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
மைனவிைய மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதும், கர்த்தைர
மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதும் ஆகியைவ அைவ. திருமணம்
ஆகாத ெபண்ேணா, ஒரு இளம்ெபண்ேணா
கர்த்தரின் ேவைலயில் முைனவாள். கர்த்தருக்கு
சரீரத்ைதயும் ஆன்மாைவயும் முழுக்க அர்ப்பணிக்க
விரும்புகிறாள். ஆனால், திருமணமான ெபண்ேணா
உலகக் காரியங்களில் தீவிரமாக ஈடுபடுகிறாள்.
அவள் கணவைன மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி
ெசய்கிறாள். 35 உங்களுக்கு
உதவிெசய்வதற்காகேவ இவற்ைறச் ெசால்கிேறன்.
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஆனால்
நீங்கள் தக்க வழியில் நடக்க ேவண்டுெமன
விரும்புகிேறன். உங்கள் ேநரத்ைதப் பிற
ெபாருள்களுக்காகச் ெசலவிடாமல் உங்கைள
முழுக்க ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன நான்
விரும்புகிேறன்.

36 ஒருவனின் குமாரத்தி திருமணமாகும் வயைதக்
கடந்துவிட்டபட்சத்தில், அப்ெபண்ணின் தந்ைத
அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியைதச் ெசய்யவில்ைல
என நிைனக்கலாம். திருமணம் என்பது
முக்கியமானது என அவன் நிைனக்கலாம். தனக்கு
விருப்பமானைதச் ெசய்யேவண்டும். திருமணம்
ெசய்துெகாள்ள அவைள அனுமதிக்க ேவண்டும். அது
பாவமல்ல. 37 ஆனால் இன்ெனாரு மனிதன் மனதில்
திடமானவனாக இருக்கக்கூடும். அங்கு
திருமணத்துக்குத் ேதைவயிராது. அவன்
விருப்பப்படிேய ெசய்ய அவனுக்கு உரிைமயுண்டு.
தனது கன்னிப் ெபண்ணுக்குத் திருமணம்
முடித்துைவக்க அவன் விரும்பாவிட்டால் அப்ேபாது
அவன் சரியான ெசயைலேய ெசய்கிறான். 38 தனது
கன்னிப் ெபண்ணாகிய குமாரத்திையத் திருமணம்
முடித்து ைவப்பவனும் சரியான ெசயைலச்
ெசய்கிறான். தனது கன்னிப் ெபண்ணாகிய
குமாரத்திையத் திருமணம் முடித்து ைவக்காதவன்
அைதக் காட்டிலும் சிறப்பான ெசயைலச்
ெசய்கிறான்.

39 எவ்வளவு காலம் கணவன் உயிேராடு
இருக்கிறாேனா அதுவைரக்கும் ஒரு ெபண்
அவேனாடு ேசர்ந்து வாழ்தல் ேவண்டும். ஆனால்
அவள் கணவன் இறந்தால், அப்ெபண் தான்
விரும்புகிற யாைரேயனும் மணந்துெகாள்ளும்
உரிைம ெபறுகின்றாள். ஆனால், கர்த்தருக்குள்
அவள் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். 40

ெபண் மீண்டும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ளாவிட்டால்
சந்ேதாஷமாய் இருக்கிறாள். இது எனது கருத்து.
ேதவனுைடய ஆவி எனக்குள் இருப்பதாக நான்
நம்புகிேறன்.

1 ெகாரி. 7:19
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விக்கிரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணவு

விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
இைறச்சி குறித்து இப்ேபாது எழுதுேவன்.
“நாம் அறிவுைடயவர்கள்” என்பது நம்

அைனவருக்கும் ெதரியும். “அறிவு” உங்கைளப்
ெபருைம உைடயவர்களாக மாற்றும். ஆனால், அன்பு
பிறருக்கு உதவி ெசய்யுமாறு உங்கைள மாற்றும். 2

தனக்கு ஏேதா ெதரியுெமன எண்ணுகிற ஒருவனுக்கு,
இருக்க ேவண்டிய அளவுக்கு ஞானம்
இருப்பதில்ைல. 3 ஆனால், ேதவைன ேநசிக்கிற
மனிதேனா ேதவனால் அறியப்பட்டவன்.

4 எனேவ விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
இைறச்சி உண்பைதப் பற்றி நான் கூறுவது இதுேவ:
விக்கிரகமானது இவ்வுலகத்தில் ஒரு ெபாருட்டல்ல
என்பது நமக்குத் ெதரியும். ஒேர ஒரு ேதவேன
உள்ளார் என்பைதயும் நாம் அறிேவாம். 5

பரேலாகத்திலும் பூேலாகத்திலும் ேதவர்களாக
அைழக்கப்படும் பல ெபாருள்கள் இருக்கின்றன.
எனினும் அைவ நமக்கு முக்கியமல்ல.
“ேதவெனன்றும்,” “கர்த்தெரன்றும்” மனிதர்கள்
கருதுகின்ற பல ெபாருள்கள் உண்டு. 6 ஆனால்
நமக்ேகா ஒேர ஒரு ேதவன் உள்ளார். அவர் நமது
பிதாேவ. எல்லாம் அவரிலிருந்ேத வந்தன. நாம்
அவருக்காக வாழ்கிேறாம். ஒேர ஒரு கர்த்தேர
உண்டு. அவர் இேயசு கிறிஸ்து ஆவார். எல்லாப்
ெபாருள்களும் இேயசுவின் மூலமாக
உண்டாக்கப்பட்டன. நாம் அவர் மூலமாகேவ
உயிைரப் ெபறுகிேறாம்.

7 ஆனால் எல்ேலாரும் இதைன அறியார்.
விக்கிரக வழிபாட்டுக்குப் பழகிப்ேபான சிலர்
இருக்கிறார்கள். எனேவ இைறச்சி உண்ணும்ேபாது
அது விக்கிரகத்துக்குரியது என்ற எண்ணம்
அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. இந்த இைறச்சிையச்
சாப்பிடுவது சரியா என்பதில் அவர்களுக்கு
நம்பிக்ைக இல்ைல. எனேவ அதைனச்
சாப்பிடும்ேபாது அவர்கள் குற்றமனப்பான்ைம
உைடயவர்களாக இருக்கிறார்கள். 8 ஆனால்,
இைறச்சியுண்பது ேதவனுக்கு ெநருக்கமாக நம்ைம
அைழத்துச் ெசல்லாது. இைறச்சியுண்ணாைமயும்
ேதவனுக்குக் குைறவான மகிழ்ச்சிையத்
தருபவர்களாக நம்ைம ஆக்காது.

9 ஆனால், உங்கள் சுதந்திரத்ைதக் குறித்துக்
கவனமாக இருங்கள். விசுவாசத்தில் வலிைமயற்ற
மக்கைள உங்கள் சுதந்திரம் பாவத்தில் விழக்
காரணமாக இருக்கும். 10 உங்களுக்குப்
புரிந்துெகாள்ளும் திறைம இருக்கிறது. எனேவ
விக்கிரகங்களுக்குரிய ேகாயிலில் உண்பைத நீங்கள்
இயல்பானதாகக் கருதலாம். ஆனால் விசுவாசம்
குைறவுள்ள மனிதன் உங்கைள அங்கு பார்க்கக்
கூடும். விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
உணைவ உண்பதற்கு அவன் முற்பட இது வழி
வகுக்கும். ஆனால், அது சரியானதல்ல என்றும் அவன்
நிைனப்பான். 11 உங்கள் அறிவினால் பலவீனமான
இந்தச் சேகாதரன் அழிக்கப்படுவான். ஆனால்
இந்தச் சேகாதரனுக்காகவும் இேயசு மரித்தார். 12

கிறிஸ்துவுக்குள்ளான உங்கள் சேகாதர
சேகாதரிகளுக்கு எதிராக நீங்கள் இவ்வாறு பாவம்
ெசய்தாலும் அவர்கள் தவெறன நிைனக்கிற

காரியங்கைளச் ெசய்யும்படியாகத் தூண்டி
அவர்கைளத் துன்புறுத்தினாலும் நீங்கள்
கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக பாவம் ெசய்கின்றீர்கள். 13

நான் உண்ணும் உணவு எனது சேகாதரைனப் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டினால் நான் மீண்டும் இைறச்சி
சாப்பிடேவமாட்ேடன். எனது சேகாதரன் மீண்டும்
பாவம் ெசய்யாதபடி இைறச்சி உண்ணுவைத
விட்டுவிடுேவன்.

நான் ஒரு சுதந்திரமான மனிதன். நான் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலன். நமது கர்த்தராகிய
இேயசுைவ நான் பார்த்திருக்கிேறன்.

கர்த்தரில் எனது பணிக்கு நீங்கள்
உதாரணமாவீர்கள். 2 மற்ற மக்கள் என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஒருேவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால், நீங்கள்
நிச்சயமாக என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக
ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தரில் நான் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலன் என்பதற்கு நீங்கேள சாட்சிகள்.

3 சில மனிதர்கள் என்ைன நியாயம் தீர்க்க
விரும்புகிறார்கள். நான் இந்தப் பதிைல
அவர்களுக்கு அளிக்கிேறன். 4 உண்ணவும், பருகவும்
நமக்கு உரிைம இருக்கிறது அல்லவா? 5 நாம்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது விசுவாசத்திற்குள்ளான
மைனவிைய அைழத்துச் ெசல்ல உரிைம இருக்கிறது
அல்லவா? மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தரின்
சேகாதர்களும், ேகபாவும் இைதச் ெசய்கிறார்கள். 6

பர்னபாவும் நானும் மட்டுேம எங்கள் வாழ்க்ைகக்கு
சம்பாதிக்க ேவண்டி இருக்கிறது. 7 பைடயில்
ேசைவ புரியும் எந்த வீரனும் தன் ெசலவுக்குத் தன்
ெசாந்தப் பணத்ைதக் ெகாடுப்பதில்ைல.
திராட்ைசைய விைதக்கிற யாரும் அதன் பழத்ைத
உண்ணாமல் இருப்பதில்ைல. மந்ைதைய ேமய்க்கிற
எவரும் அதன் பாைலப் பருகாமல் இருப்பதில்ைல.

8 இைவ மனிதன் நிைனப்பைவ மாத்திரமல்ல.
ேதவனின் சட்டமும் அவற்ைறேய கூறுகின்றன. 9

ஆம், ேமாேசயின் சட்டத்தில் அது எழுதப்பட்டுள்ளது
“உைழக்கும் மிருகத்ைத, தானியத்ைதப் பிரிக்கப்
பயன்படுத்தும்ேபாது அதன் வாைய மூடாேத. அது
தானியத்ைத உண்ணாதபடி தைட ெசய்யாேத.”
ேதவன் இைதக் கூறியேபாது, அவர் உைழக்கும்
மிருகங்கைளப் பற்றி மட்டுேம குறிப்பிட்டாரா?
இல்ைல. 10 இவ்வாக்கியம் நம்ைமப் பற்றிக்
குறிக்கவில்ைலயா? ஆம் ேவத வாக்கியங்கள்
நமக்காக எழுதப்பட்டதால் எல்லா வைகயிலும் இது
நம்ைமேய குறிக்கிறது. தம் ேவைலக்கு சிறிதளவு
தானியம் கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைகயில்
உழுகிறவனும், தானியத்ைத அறுவைட
ெசய்கிறவனும் அந்தந்த ேவைலையச்
ெசய்யேவண்டும். 11 நாங்கள் ஆன்மீக விைதைய
உங்களில் விைதத்துள்ேளாம். ஆகேவ இந்த
வாழ்க்ைகயில் உங்களுைடய சில ெபாருள்கைள
நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்ைகக்காக அறுவைட
ெசய்யக்கூடும். இது அதிகமாக ஆைசப்படுவதல்ல.
12 பிறர் உங்களிடமிருந்து ெபாருைளப் ெபறும்
உரிைமையப் ெபற்றுள்ளார்கள். எனேவ எங்களுக்கும்
நிச்சயமாய் இந்த உரிைம உண்டு. ஆனால், இந்த
உரிைமைய நாங்கள் பயன்படுத்தவில்ைல. இல்ைல,
பிறர் கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திக்குக் கீழ்ப்படிவைதத்
தடுக்காமலிருப்பதற்காக எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள்
சகித்துக்ெகாள்கிேறாம். 13 ேதவாலயத்தில்

1 ெகாரி. 9:13
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பணிவிைட ெசய்பவர்களுக்கு உணவு ேதவாலயத்தில்
இருந்து கிைடக்கிறது. பலிபீடத்தில் பணி
ெசய்பவருக்குப் பலிபீடத்தில் பைடக்கப்பட்டவற்றில்
ஒரு பகுதி கிட்டும். 14 நற்ெசய்திைய அறிவிப்ேபாரின்
வாழ்க்ைகக்குரிய ெபாருள் அந்த ேவைலயிலிருந்ேத
அவர்களுக்குக் கிைடக்க ேவண்டுெமன கர்த்தர்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்.

15 ஆனால் இந்த உரிைமகள் எைதயும் நான்
பயன்படுத்தவில்ைல. இவற்ைறப் ெபற
ேவண்டுெமன்று முயற்சி ெசய்யவும் இல்ைல. இைத
உங்களுக்கு எழுதுவதினால் என் ேநாக்கமும்
அதுவல்ல. ெபருைமப்படுவதற்குரிய காரணத்ைத
என்னிடமிருந்து அபகரித்துச் ெசல்லப்படுவைதவிட
நான் இறப்பது நல்லதாகும். 16 நற்ெசய்திையப்
ேபாதிப்பது நான் ெபருைமப்படுவதற்குரிய
காரணமல்ல. நற்ெசய்திையப் ேபாதிப்பது எனது
கடைம. நற்ெசய்திையப் ேபாதிப்பது என்பது நான்
கண்டிப்பாக ெசய்யேவண்டியது. அைதச்
ெசய்யாமலிருப்பது எனக்குத் தீைமயாகும். 17 நாேன
என் ேதர்வுக்குத் தகுந்தபடி நற்ெசய்திையப்
ேபாதித்தால் நான் ஒரு ெவகுமதிக்குத்
தகுதியுைடயவனாகிேறன். ஆனால் எனக்கு ேவறு
வழியில்ைல. நான் நற்ெசய்திையப் ேபாதிக்க
ேவண்டும். எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட கடைமைய
நான் ெசய்கிேறன். 18 எனக்கு என்ன பலன்
கிைடக்கிறது? நற்ெசய்திைய எங்கும் பரப்புவேத
எனக்கு கிட்டும் ெவகுமதி. எனேவ நற்ெசய்தி எனக்கு
வழங்குகிற “பலன் ெபறுதல்” என்கிற உரிைமைய
நான் பயன்படுத்தவில்ைல.

19 நான் சுதந்திரமானவன். யாருக்கும் உரியவன்
அல்ல. ஆனால் எல்லா மனிதருக்கும் என்ைன
அடிைமயாக்குகிேறன். என்னால் இயன்ற அளவுக்கு
மக்கைளக் காப்பதற்காக இைதச் ெசய்கிேறன். 20

யூதர்களிடம் நான் யூதைனப் ேபாலாேனன்.
யூதர்கைள காப்பதற்காக இைதச் ெசய்ேதன். நான்
சட்டத்தின் ஆளுைகக்குக் கட்டுப்படாதவன்தான்.
ஆனால் சட்டப்படி வாழும் மக்களின் முன்பு சட்டப்படி
வாழும் மனிதனாகேவ நான் ஆேனன். சட்டத்தால்
ஆளப்படுகிற மக்கைளக் காப்பாற்றேவ நான் இைதச்
ெசய்ேதன். 21 சட்டத்தின் கீழ் இல்லாத மக்களிடம்
சட்டத்ைதப் பின்பற்றாதவனாக நடந்துெகாண்ேடன்.
சட்டத்தின்படி நடவாத மக்கைள காப்பதற்காக
நான் இைதச் ெசய்ேதன். (ஆனால் ேதவனின்
சட்டத்ைத நான் மீறவில்ைல. கிறிஸ்துவின்
சட்டப்படிேய நான் ஆளப்படுகிேறன்) 22 பலவீனமான
மனிதைர அவர்கள் கர்த்தருக்ெகன்று ஆதாயம்
ெசய்யும்படி பலவீனமானவைனப்ேபால
நடந்துெகாண்ேடன். எல்லா மனிதர்களுக்கும் நான்
எல்லாைரயும்ேபால நடந்துெகாண்ேடன். எந்த
வைகயிலாவது மனிதர்கள் இரட்சிக்கப்பட
ேவண்டுெமன இவ்வாறு ெசய்ேதன். 23

நற்ெசய்தியின் ெபாருட்டு இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்கிேறன். நற்ெசய்தியின் ஆசீர்வாதத்தில்
பங்குெபற விரும்பி இவற்ைறச் ெசய்கிேறன்.

24 ஒரு பந்தயத்தில் எல்லா ஓட்டக்காரர்களும்
ஓடுவது உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் ஒருவேன
பரிைசப் ெபறுவான். எனேவ அைதப் ேபான்று
ஓடுங்கள். ெவற்றி ெபறுவதற்காக ஓடுங்கள். 25

பந்தயங்களில் பங்கு ெபறுகிறவர்கள் கடுைமயான
பயிற்சிைய ேமற்ெகாள்வர். ஒரு கிரீடத்ைத

ெவல்வதற்காக இைதச் ெசய்வார்கள். ெகாஞ்ச
காலத்தில் அழியக் கூடிய உலக ரீதியான கிரீடம்
அது. ஆனால் நாம் ெபறும் கிரீடேமா அழியாது
நிைலநிற்கும். 26 குறிக்ேகாேளாடு ஓடுகிற
மனிதைனப் ேபான்று நானும் ஓடுகிேறன். காற்ேறாடு
ேமாதாமல் இலக்கில் தாக்குகிற குத்துச் சண்ைட
வீரைனப்ேபால ேபாரிடுகிேறன். 27 எனது ெசாந்த
சரீரத்ைதேய நான் அடக்குகிேறன். அைத எனக்கு
அடிைமயாக்குகிேறன். நான் பிறருக்குப் ேபாதித்த
பின்பு நாேன புறந்தள்ளி விழாதபடிக்கு (ேதவனால்
அப்புறப்படுத்தப்படாதபடிக்கு) இைதச் ெசய்கிேறன்.

யூதர்கைளப் ேபால இராதீர்

சேகாதர சேகாதரிகேள, ேமாேசையப்
பின்பற்றிய நமது முன்ேனார்களுக்கு
ேநர்ந்தது என்னெவன்று நீங்கள்

அறிந்துெகாள்ளுங்கள்: அவர்கள் எல்லாரும்
ேமகத்தின் கீழ் இருந்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
கடல்வழிேய கடந்து ெசன்றார்கள். 2 அந்த மக்கள்
எல்லாரும் ேமகத்திலும் கடலிலும் ேமாேசேயாடு
உள்ள நல்லுறவில் ஞானஸ்நானம்
ெசய்யப்பட்டார்கள். 3 ஒேர வைகயான ஆன்மீக
உணைவ அவர்கள் அைனவரும் உட்ெகாண்டார்கள்.
4 ஒேர வைகயான ஆன்மீக பானத்ைத அவர்கள்
பருகினார்கள். அவர்கேளாடிருந்த ஆன்மீகப்
பாைறயில் இருந்து அவர்கள் பருகினர். அந்தப்
பாைற கிறிஸ்து. 5 ஆனால் அம்மக்கள் பலர்
ேதவனுக்கு உகந்தவர்களாய் இருக்கவில்ைல.
வானந்தரத்தில் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.

6 நடந்ேதறிய இக்காரியங்கள் நமக்கு
உதாரணங்களாக அைமயும். அந்த மக்கள் ெசய்த
தீய காரியத்ைதச் ெசய்ய விரும்புவதினின்று இைவ
நம்ைமத் தடுத்து நிறுத்தும். 7 அந்த மக்களில் சிலர்
ெசய்தது ேபால் விக்கிரகங்கைள வணங்காதீர்கள்.
“மக்கள் உண்பதற்காகவும் பருகுவதற்காகவும்
அமர்ந்தனர். மக்கள் நடனமாடுவதற்காக எழுந்து
நின்றனர்” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 8 அந்த
மக்களுள் சிலர் ெசய்தைதப்ேபால் பாலுறவுப்
பாவங்கைள நாம் ெசய்யக் கூடாது. ஒேர நாளில் தம்
பாவத்தினால், 23,000 ேபர் இறந்தனர். 9

அம்மக்களில் சிலர் ெசய்தது ேபால் நாம் கர்த்தைரச்
ேசாதித்துப் பார்க்கக் கூடாது. கர்த்தைரச்
ேசாதித்ததால் அவர்கள் பாம்புகளினால்
ெகால்லப்பட்டார்கள். 10 அம்மக்களுள் சிலர்
ெசய்ததுேபால் முறுமுறுக்காதீர்கள். அழிவுக்கான
ேதவ தூதனால் அம்மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.

11 அம்மக்களுக்கு நடந்தைவ நமக்கு
உதாரணங்கள் ஆகும். நமக்கு எச்சரிக்ைகயாக
அைவ எழுதப்பட்டுள்ளன. அப்பைழய வரலாறுகள்
முடிவைடயும் காலத்தில் நாம் வாழ்கிேறாம். 12

அதனால், உறுதியாக நிற்பதாக எண்ணும் ஒருவன்
விழுந்துவிடாதபடி கவனமாக இருக்க ேவண்டும். 13

எல்லா மனிதர்களுக்கும் வரும் ேசாதைனகேள
உங்களுக்கும் வரும். ஆனால் நீங்கள் ேதவைன
நம்பமுடியும். நீங்கள் தாங்க இயலாத அளவு
ேசாதைனகைள ேதவன் உங்களுக்குத் தரமாட்டார்.
உங்களுக்குச் ேசாதைன வரும்ேபாது
அச்ேசாதைனயில் இருந்து விடுபடவும் ேதவன்

1 ெகாரி. 9:14
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உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். அப்ேபாது நீங்கள்
ேசாதைனையத் தாங்கிக்ெகாள்ளக்கூடும்.

14 என் அன்புக்குரிய நண்பர்கேள, அதனால்
நீங்கள் விக்கிரக வழிபாட்டிலிருந்து விலகுங்கள். 15

நீங்கள் அறிவுள்ள மனிதர்கள் என்பதால் உங்கேளாடு
ேபசுகிேறன். நான் ெசால்வைத நீங்கேள சரியா,
தவறா எனத் தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 16 நாம்
நன்றியறிதலுடன் பங்குெபறும் ஆசீர்வாதத்தின்
பாத்திரம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்ைதப்
பங்கிடுவதாகும். நாம் பகிர்ந்துண்ணும் அப்பேமா
கிறிஸ்துவின் சரீரத்ைதப் பகிர்தலாகும். 17 ஒரு
அப்பம் உள்ளது. நாேமா பலர். ஆனால் அந்த ஒேர
அப்பத்ைத நாம் பகிர்ந்துெகாள்கிேறாம். எனேவ
நாம் உண்ைமயாகேவ ஒேர சரீரமாக இருக்கிேறாம்.

18 இஸ்ரேவல் மக்கைள நிைனத்துப்பாருங்கள்.
பைடக்கப்பட்டவற்ைறப் புசிப்பவர்கள் பலிபீடத்துடன்
நல்லுறவுெகாண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா. 19

விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணவு
முக்கியத்துவம் உைடயது என்று ெசால்ல நான் முன்
வரவில்ைல. விக்கிரகம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க
ெபாருள் எனவும் நான் கூறவில்ைல. 20

விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட ெபாருள்கள்
பிசாசுகளுக்ேக ெகாடுக்கப்படுகின்றன,
ேதவனுக்கல்ல. நீங்கள் பிசாசுகேளாடு எந்தப்
ெபாருைளயும் பகிர்ந்துெகாள்வைத நான்
விரும்பமாட்ேடன். 21 கர்த்தருைடய
பாத்திரத்திலிருந்தும் பிசாசுகளின் பாத்திரத்திலும்
நீங்கள் பருக முடியாது. கர்த்தரின் ேமைசயிலும்
பிசாசுகளின் ேமைசயிலும் உங்களால் உண்ண
முடியாது. 22 கர்த்தைர எரிச்சல் ெகாள்ளச்
ெசய்யலாமா? நாம் அவைரவிட பலசாலிகளா?
இல்ைல.

உங்கள் சுதந்திரம் எதற்கு?
23 “எல்லாப் ெபாருள்களும்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆம், ஆனால் எல்லாப்
ெபாருள்களும் நல்லதல்ல. “எல்லாப் ெபாருள்களும்
அனுமதிக்கப்பட்டைவ” எனினும், சில ெபாருள்கள்
பக்தியில் வளருவதற்குப் பிறருக்கு உதவுவதில்ைல.
24 தனக்கு மட்டுேம உதவக்கூடிய காரியங்கைள
ஒருவன் ெசய்ய முயலக்கூடாது. பிறருக்குப்
பயன்படக் கூடிய ெசயல்கைள அவன் ெசய்ய முயற்சி
ெசய்தல் ேவண்டும்.

25 சந்ைதயில் விற்கப்படும் எந்த இைறச்சிையயும்
சாப்பிடுங்கள். சரி அல்லது தவறு என்பது பற்றி
(அைதச் சாப்பிடுவது ெதாடர்பாக) எந்தக்
ேகள்விையயும் ேகட்காதீர்கள். 26 “இந்த உலகமும்
அதிலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தருக்கு உரியைவ.”
ஆதலால் நீங்கள் அைதச் சாப்பிடலாம்.

27 அவிசுவாசியான ஒரு மனிதன் அவேனாடு
உண்ணுவதற்கு உங்கைள அைழக்கக் கூடும். நீங்கள்
ேபாக விரும்பினால், உங்கள் முன் ைவக்கப்படும்
உணவு எதுவாயினும் அதைன உண்ணுங்கள்.
சாப்பிடத் தகுந்ததா, இல்ைலயா என அறியும்
ெபாருட்டு வினா எழுப்பாதீர்கள். 28 ஆனால் ஒருவன்
உங்களுக்கு “அது விக்கிரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட உணவு” என்று கூறினால், பின்னர்
அைத உண்ணுவது குற்றமாகும். ஏெனனில் அது
குற்றம் என மக்கள் நிைனக்கிறார்கள். அைதக்

கூறிய மனிதனின் மனச்சாட்சிைய நீங்கள் ெகடுக்கக்
கூடாது. 29 நீங்கள் அது குற்றெமன நிைனப்பதாக
நான் கருதவில்ைல. ஆனால் மற்ற மனிதன் அைதக்
குற்றெமன எண்ணுகிறான். அதனால் நான் அந்த
இைறச்சிைய உண்ணமாட்ேடன். மற்ெறாரு மனிதன்
என்ன நிைனப்பாேனா என்கிற எண்ணத்தால் எனது
சுதந்திரம் தீர்மானிக்கப்பட நான்
அனுமதிக்கமாட்ேடன். 30 நான் உணைவ
நன்றியுணர்வுடன் உண்ணுகிேறன். எனேவ
ேதவனுக்கு நான் நன்றி ெதரிவிக்கிற ஏேதா
சிலவற்றில் என்ைனப் பற்றி பிறர் விமர்சிப்பைத நான்
விரும்புவதில்ைல.

31 எனேவ உண்டாலும், பருகினாலும், ேவறு
எைதச் ெசய்தாலும் ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவனுைடய
மகிைமக்காகச் ெசய்யுங்கள். 32 யூதர்கள்,
கிேரக்கர்கள் அல்லது ேதவனுைடய சைபயார்
தவறிைழக்கும்படிச் ெசய்யைவக்கிற எந்தச்
ெசயைலயும் ெசய்யாதீர்கள். 33 நானும் அதைனேய
ெசய்கிேறன். எல்லாைரயும் எல்லா வைககளிலும்
திருப்திப்படுத்த முைனகிேறன். எனக்கு சந்ேதாஷம்
தரக் கூடியவற்ைற நான் ெசய்ய முயற்சிக்கவில்ைல.
ஆனால் அேநக மக்களுக்கு சந்ேதாஷம் தரக்
கூடியவற்ைறச் ெசய்ய முயற்சிக்கிேறன். பிறர்
இரட்சிக்கப்படுவதற்காக பலருக்குப்
பயன்படுவைதேய ெசய்ய முயற்சி ெசய்கிேறன்.

நான் கிறிஸ்துைவ உதாரணமாகப்
பின்பற்றுவதுேபால, என்ைன
உதாரணமாகப் பின்பற்றுங்கள்.

தைலைமக்குக் கீழ்ப்படிதல்
2 நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் என்ைன
நிைனவுகூருவதால் உங்கைளப் புகழ்கிேறன். நான்
உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற ேபாதைனகைள
நீங்கள் பின்பற்றிக்ெகாண்டுள்ளீர்கள். 3 ஆனால்
நீங்கள், இைதப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன
விரும்புகிேறன். ஒவ்ெவாரு மனிதனின் தைலவரும்
கிறிஸ்துேவ. ெபண்ணின் தைலவன் ஆணாவான்.
கிறிஸ்துவின் தைலவர் ேதவேன.

4 தீர்க்கதரிசனம் ெசால்கிறவேனா அல்லது
பிரார்த்திக்கிறவேனா தைலைய மூடியிருந்தால் அது
அவன் தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும். 5

தீர்க்கதரிசனம் ெசால்கிறவளும் பிரார்த்தைன
ெசய்கிறவளும் தைலைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். அவ்வாறு தைலைய மூடியிராவிட்டால்
அது அவள் தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும்.
தைலமயிைர மழித்துக்ெகாண்ட ெபண்ணுக்கு அவள்
ஒப்பாவாள். 6 ஒரு ெபண் தனது தைலைய
மூடியிராவிட்டால் அவள் தைல மயிைர மழிப்பதற்கு
ஒப்பாகும். தைல மயிைரக் குைறப்பேதா, மழிப்பேதா
ெபண்ணுக்கு இழிைவத் தரும். எனேவ அவள் தனது
தைலைய மூடியிருக்க ேவண்டும்.

7 ஆனால், ஓர் ஆண் தனது தைலைய
மூடக்கூடாது. ஏெனனில் அவன் ேதவைனப் ேபால
அைமக்கப்பட்டவன். அவன் ேதவனுக்கு மகிைமயாய்
அைமபவன். ஆனால் ெபண்ேணா ஆணுக்கு
மகிைமயாய் அைமபவள். 8 ெபண்ணிலிருந்து ஆண்
ேதான்றவில்ைல. ஆணிலிருந்து ெபண்
ேதான்றினாள். 9 ஆண் ெபண்ணுக்காகப்
பைடக்கப்படவில்ைல. ெபண்ேணா ஆணுக்காகப்

1 ெகாரி. 11:9
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பைடக்கப்பட்டாள். 10 அதனால்தான் ெபண்
ஒருவனுக்கு அடங்கியவள் என்பைதக்
காட்டும்படியாக தனது தைலைய மூடியிருக்க
ேவண்டும். ேதவதூதர்களுக்காகவும் அவள் இைதச்
ெசய்தல்ேவண்டும்.

11 ஆனால் கர்த்தருக்குள் ெபண் ஆணுக்கு
முக்கியமானவள். அவ்வாேற ஆணும் ெபண்ணுக்கு
முக்கியமானவன். அவ்வாேற ஆணும் ெபண்ணுக்கு
முக்கியமானவன். 12 ஆணிடமிருந்து ெபண்
ேதான்றியதால் இது உண்ைமயாகிறது. ஆனால்
ெபண்ணிடம் இருந்து ஆண் பிறக்கிறான்.
உண்ைமயாகேவ ஒவ்ெவான்றும் ேதவனிடம் இருந்து
வருகிறது.

13 இைத நீங்கேள முடிவு ெசய்யுங்கள். தனது
தைலைய மைறக்காமல் ேதவனிடம் பிரார்த்தைன
ெசய்வது ஒரு ெபண்ணுக்கு உகந்ததா? 14 நீளமான
மயிேராடு இருப்பது ஆணுக்கு இழுக்கானது
என்பைத இயற்ைகேய உணர்த்துகிறது. 15 ஒரு
ெபண்ணுக்கு நீளமான கூந்தலிருப்பது அவளுக்கு
ெகௗரவமாகும். ஏெனனில் ஒரு மகிைமயாகேவ அது
அவளுக்குத் தரப்பட்டிருக்கிறது. 16 இைதக்
குறித்துச் சிலர் இன்னும் விவாதிக்க விரும்பலாம்.
ஆனால் நாங்களும், ேதவனுைடய சைபகளும்
அம்மக்கள் இைதப்பற்றி வாக்குவாதம் ெசய்வைத
ஏற்பதில்ைல.

கர்த்தரின் திருவிருந்து
17 இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்பவற்றில் நான்
உங்கைளப் புகழமாட்ேடன். நீங்கள் ஒன்று ேசர்வது
உங்களுக்குத் ெதால்ைல உருவாகுவதில் முடிகிறது.
18 முதலில், ஒரு சைபயாக நீங்கள் ேசரும்ேபாது
உங்களுக்குள் பிரிவிைனகள் உண்டு என்று நான்
ேகள்விப்பட்ேடன். அதில் சிலவற்ைற நான்
நம்புகிேறன். 19 பிரிவிைனகள் இருப்பது
ேதைவதான். உங்களில் யார் சரியான காரியத்ைதச்
ெசய்கிறவர் என்பைதத் ெதளிவுபடுத்த அது உதவும்.

20 நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயில் கர்த்தரின்
திருவிருந்ைத உண்ைமயாகப் புசிப்பதில்ைல. 21

ஏன்? ஏெனனில் நீங்கள் சாப்பிடும்ேபாது
இன்ெனாருவருக்காகக் காத்திராது
உண்ணுகிறீர்கள். சிலருக்குப் ேபாதுமான அளவு
சாப்பிடக் கிைடப்பதில்ைல. ஆனால் மற்றும் சிலர்
ேபாைதக்கு ஆளாகும் அளவுக்கு
உட்ெகாள்கிறார்கள். 22 உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள்
சாப்பிடவும், குடிக்கவும் ெசய்யலாம். ேதவனுைடய
சைபயினர் முக்கியமற்றவெரன நீங்கள்
நிைனப்பதாக எனக்குப் படுகிறது. நீங்கள்
ஏைழகைள தர்மசங்கடத்திற்கு உள்ளாக்குகிறீர்கள்.
நான் என்ன கூறமுடியும்? உங்கைள இதற்காகப்
புகழ்வதா? நான் உங்கைளப் புகேழன்.

23 நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன ேபாதைன
உண்ைமயில் கர்த்தரால் எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது ஆகும். இேயசு ெகாைல
ெசய்யப்படுவதற்காக ஒப்புவிக்கப்பட்ட இரவில் அவர்
அப்பத்ைத எடுத்து நன்றி கூறினார். 24 அந்த
அப்பத்ைதப் பகிர்ந்து அவர் “இைத புசியுங்கள். இது
எனது சரீரமாகும். இது உங்களுக்குரியது. என்ைன
நிைனவுகூருவதற்காக இைதச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார். 25 அவர்கள் அைதச் சாப்பிட்டபின், இேயசு

திராட்ைச இரசக் ேகாப்ைபைய எடுத்து
பகிர்ந்தளித்தார். “ேதவனிடமிருந்து அவரது
மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட புது உடன்படிக்ைகைய
இந்த இரசக் ேகாப்ைப காட்டுகிறது! எனது
இரத்தத்தில் இந்த உடன்படிக்ைக ஆரம்பமாகிறது.
நீங்கள் இைதப் பருகும்ேபாது, என்ைன
நிைனப்பதற்காக அவ்வாறு ெசய்யுங்கள்” என்றார். 26

ஒவ்ெவாரு முைறயும் அப்பத்ைதச் சாப்பிடும்ேபாதும்
இந்த பானத்ைதப் பருகும்ேபாதும், கர்த்தர்
வரும்வைரயில் கர்த்தருைடய மரணத்ைதப் பிறருக்கு
அறிவிக்கிறீர்கள்.

27 எனேவ தகுதியற்ற வைகயில் இந்த அப்பத்ைத
உண்டாேலா, அல்லது கர்த்தரின் இந்தப்
பாத்திரத்தில் பருகினாேலா, அப்ேபாது அந்த
மனிதன் கர்த்தரின் சரீரத்துக்கும், இரத்தத்துக்கும்
எதிராகப் பாவம் ெசய்தவனாகிறான். 28 இந்த
அப்பத்ைத பகிர்ந்துெகாள்வதற்கு முன்னரும், இந்த
பாத்திரத்தில் இருந்து பருகும் முன்னரும்
ஒவ்ெவாருவனும் தன் இதயத்ைதப் பரீட்சித்துப்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 29 கர்த்தருைடய
சரீரத்தின் ெபாருைள நிதானித்து அறியாமல் ஒருவன்
இந்த அப்பத்ைத உண்ணேவா இந்த பானத்ைதப்
பருகேவா ெசய்தால் அந்த மனிதன் உண்பதாலும்
பருகுவதாலும் குற்றவாளியாக நியாயம்
தீர்க்கப்படுவான். 30 எனேவ தான், உங்களில் பலர்
ேநாயுற்றவராகவும் பலவீனராகவும்
காணப்படுகிறீர்கள். பலர் இறந்தும்
ேபாய்விட்டார்கள். 31 நாேம நம்ைமச் சரியான
வழியில் நியாயம் தீர்த்திருந்ேதாமானால் ேதவன்
நம்ைம நியாயம் தீர்த்திருக்கமாட்டார். 32 ஆனால்,
ேதவன் நம்ைம நியாயம் தீர்க்கும்ேபாது, நமக்குச்
சரியான வழிையக் காட்டும்படி நமக்குத் தண்டைன
அளிக்கிறார். நாம் இந்த உலகத்திலுள்ள பிற
மனிதேராடு குற்றம் சாட்டப்படாதபடிக்கு ேதவன்
இைதச் ெசய்கிறார்.

33 சேகாதர சேகாதரிகேள! எனேவ, நீங்கள் ஒன்று
ேசர்ந்து உண்ணுவதற்கு வருைகயில் பிறருக்காகக்
காத்திருங்கள். 34 ஒருவன் மிகுந்த பசியால்
வாடினால், அவன் வீட்டில் உண்ணட்டும்.
ேதவனுைடய நியாயத்தீர்ப்பு உங்கள்ேமல்
வராதபடிக்கு நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயில் இைதச்
ெசய்யுங்கள். நான் வரும்ேபாது நீங்கள்
ெசய்யேவண்டிய பிற காரியங்கைளக் குறித்து
உங்களுக்குக் கூறுேவன்.

பரிசுத்த ஆவியானவரின் வரங்கள்

சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ேபாது
நீங்கள் ஆவியின் வரங்கைளப் பற்றிப்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நான்

விரும்புகிேறன். 2 நீங்கள் விசுவாசம் உைடயவராக
மாறும் முன்னர், நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகைய
எண்ணிப்பாருங்கள். பிறர் உங்கள்மீது ெசல்வாக்கு
ெசலுத்துவதற்கும் உயிரற்ற விக்கிரகங்கைள
வணங்குவதற்கும் உங்கைள நீங்கள்
அனுமதித்தீர்கள். 3 ேதவனுைடய ஆவியானவரின்
உதவியால் ேபசுகிற எவனும் “இேயசு
சபிக்கப்படட்டும்” என்று கூறுவதில்ைல என்பைத
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். பரிசுத்த ஆவியானவரின்

1 ெகாரி. 11:10
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உதவியின்றி ஒருவனும் “இேயசுேவ கர்த்தர்”
என்பைதக் கூற முடியாது.

4 ஆவிக்குரிய வரங்கள் பலவைக உண்டு. ஆனால்,
அைனத்தும் அேத ஆவியானவரால் வருபைவ. 5

ஊழியம் ெசய்வதற்குப் பல வழிகள் உண்டு. ஆனால்
அந்த வழிகள் அைனத்தும் கர்த்தரிடமிருந்ேத
வருபைவ. 6 மனிதரிடம் ேதவன் ெசயல்படும் வழிகள்
பல உண்டு. ஆனால் அைவ அைனத்தும் நமக்குள்
ெசயல்படுகிற ேதவனிடமிருந்து வருபைவ. நாம்
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய ேதவன் நம்மில்
ெசயல்படுகிறார்.

7 ஆவியானவரின் வரங்களில் சில ஒவ்ெவாரு
மனிதனிடமும் காணப்படும். பிறருக்கு உதவும்படியாய்
ஆவியானவர் இைத ஒவ்ெவாருவருக்கும் அளிப்பார்.
8 ஒருவனுக்கு ஞானத்துடன் ேபசும் ஆற்றைலப்
பரிசுத்த ஆவியானவர் வழங்குகிறார். அேத பரிசுத்த
ஆவியானவர் அறிேவாடு ேபசும் ஆற்றைல
இன்ெனாருவனுக்குக் ெகாடுக்கிறார். 9 அேத
பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசத்ைத ஒருவனுக்கு
அளிக்கிறார். குணப்படுத்தும் வல்லைமைய
மற்ெறாருவனுக்கு அேத பரிசுத்த ஆவியானவர்
தருகிறார். 10 அதிசயங்கைளச் ெசய்யும் சக்திைய
இன்ெனாரு மனிதனுக்கு ஆவியானவர்
ெகாடுக்கிறார். இன்ெனாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லும் திறைனயும், மற்ெறாருவனுக்கு நல்ல, தீய
ஆவிகளின் ேவறுபாட்ைடக் காணும் திறைனயும்
அளிக்கிறார். பல்ேவறு ெமாழிகளிலும் ேபசும்
ஆற்றைல ஒருவனுக்கும், அம்ெமாழிகைள
விளக்கியுைரக்கும் திறைமைய மற்ெறாருவனுக்கும்
அளிக்கிறார். 11 ஒேர ஆவியானவேர
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிறார். ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
எதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத
ஆவியானவேர தீர்மானிக்கிறார்!

கிறிஸ்துவின் சரீரம்
12 ஒருவனின் சரீரம் முழுைமயான ஒன்றாக
இருந்தாலும், அதில் பல உறுப்புகள் உண்டு. ஆம்,
சரீரம் பல உறுப்புகளால் ஆனது. ஆனால், அத்தைன
உறுப்புகளும் ஒேர சரீரத்துக்குரியைவ. கிறிஸ்துவும்
அைதப் ேபான்றவர். 13 நம்மில் சிலர் யூதர்கள்.
மற்றும் சிலர் கிேரக்கர்கள். சிலர் அடிைமகள். சிலர்
சுதந்திரமானவர்கள். ஆனால் நாம் எல்லாரும் ஒேர
சரீரமாக ஒேர ஆவியானவர் மூலம் ஞானஸ்நானம்
ெபற்ேறாம். நாம் எல்லாரும் ஒேர ஆவிையப்
ெபற்ேறாம்.

14 ஒருவனின் சரீரம் பல்ேவறு உறுப்புக்கைளக்
ெகாண்டது. 15 பாதம் ெசால்லக்கூடும், “நான்
ைகயல்ல, எனேவ நான் சரீரத்துக்குச்
ெசாந்தமானதல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் பாதம்
சரீரத்தின் உறுப்பாக இருப்பைதத் தவிர்க்க
முடியாது. 16 காது ெசால்லக்கூடும், “நான்
கண்ணல்ல. எனேவ இந்த சரீரத்ைதச் சார்ந்தவன்
அல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் காது சரீரத்தின்
உறுப்பாக இருப்பைதத் தவிர்க்க முடியாது. 17

சரீரம் முழுவதும் கண்ணாகச் ெசயல்படுேமயானால்,
அது ேகட்கமுடியாது. சரீரம் முழுவதும் காதாகச்
ெசயல்படுேமயானால், சரீரத்தால் எைதயும் முகர்ந்து
பார்க்க முடியாது. 18 சரீரத்தின் உறுப்புகள் எல்லாம்
ஒேரவைக உறுப்புகளாக இருந்தால் அப்ேபாது

சரீரம் இருப்பதில்ைல. ேதவன் உண்ைமயாகேவ
தாம் விரும்பியபடி சரீரத்தின் உறுப்புகைள சரீரத்தில்
அைமத்தார். சரீரத்தில் ஒவ்ெவாரு உறுப்புக்கும் ஓர்
இடத்ைத அைமத்தார். 20 எனேவ, பல உறுப்புகளும்
ஒேர சரீரமாக அைமந்தன.

21 கண் ைகயிடம் “எனக்கு நீ ேதைவ இல்ைல”
என்று கூறமுடியாது. தைல பாதத்திடம் “நீ எனக்குத்
ேதைவயில்ைல” என்று கூற முடியாது. 22

பலமற்றைவயாகத் ேதாற்றம் தரும் சரீரத்தின்
உறுப்புகள் மிக முக்கியமானைவ. 23 சரீரத்தின்
தகுதி குைறந்த உறுப்புகளாக நாம் கருதுபவற்றிற்கு
அதிகமான அக்கைற காட்டுகிேறாம். ெவளிக்காட்ட
விரும்பாத உறுப்புகளுக்குத் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
அளிக்கிேறாம். 24 சரீரத்தின் அழகிய உறுப்புகளுக்கு
இத்தைகய பாதுகாப்பு ேதைவயில்ைல. ஆனால்
ெகௗரவிக்கத்தக்க உறுப்புகைள ெகௗரவிக்கிற
விதத்தில் சரீரத்தின் உறுப்புக்கைள ேதவன்
ஒழுங்குபடுத்தினார். 25 நம்முைடய சரீரம்
பிரிக்கப்படாதபடிக்கு ேதவன் இைதச் ெசய்தார்.
ெவவ்ேவறு உறுப்புகளும் பிறவற்ைறயும் பாதுகாக்க
ேவண்டும் என்று ேதவன் இைதச் ெசய்தார். 26

சரீரத்தின் உறுப்புகளில் ஏேதனும் ஒன்றிற்குத்
ெதால்ைல ேநர்ந்தாலும், மற்ற எல்லா உறுப்புக்களும்
அேதாடு துன்புறும். நம் சரீரத்தின் ஓர் உறுப்புக்குப்
ெபருைம ேநர்ந்தாலும் பிற எல்லா உறுப்புகளும்
அப்ெபருைமயில் பங்கு ெகாள்ளும்.

27 நீங்கள் எல்லாரும் இைணந்து கிறிஸ்துவின்
சரீரமாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
சரீரத்தின் உறுப்பாக அைமகிறீர்கள். 28 முதலில்
அப்ேபாஸ்தலராகச் சிலைரயும், இரண்டாவதாகத்
தீர்க்கதரிசிகளாகவும், மூன்றாவதாகப்
ேபாதகர்களாகவும், பிறகு அதிசயங்கைளச்
ெசய்கிறவர்களாகவும், மற்றவர்களுக்கு
உதவுகிறவர்களாகவும், வழி நடத்த
வல்லவர்களாகவும் பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபச
வல்லவர்களாகவும் சைபயில் நியமிக்கிறார். 29

எல்லா மனிதர்களும் அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்ல.
எல்லா மனிதர்களும் தீர்க்கதரிசிகளல்ல. எல்லா
மனிதர்களும் ேபாதகர்களுமல்ல. எல்லாரும்
அதிசயங்கைளச் ெசய்ய முடியாது. 30

குணப்படுத்தும் ஆற்றலும் எல்லார்க்கும்
வாய்ப்பதில்ைல. எல்லாருக்கும் ெவவ்ேவறு
வைகயான ெமாழிகைளப் ேபசமுடியாது. எல்லாரும்
அவற்ைற விளக்கவும் முடியாது. 31 ஆவியானவரின்
சிறந்த வரங்கைளப் ெபற நீங்கள் உண்ைமயாகேவ
விரும்ப ேவண்டும்.

அன்ேப சிறந்த வரம்

நான் இப்ேபாது மிகச் சிறந்த வழிையக்
காட்டுேவன். மனிதர்களுைடயதும், ேதவ
தூதர்களுைடயதுமான ெவவ்ேவறு

ெமாழிகைள நான் ேபசக்கூடும். ஆனால் என்னிடம்
அன்பு இல்ைலயானால் நான் சப்தமிடும் மணிையப்
ேபாலவும், தாளமிடும் கருவிையப் ேபாலவும்
இருப்ேபன். 2 தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கும் வரம்
எனக்கு இருக்கலாம். ேதவனுைடய இரகசியமான
காரியங்கைள நான் உணர்ந்துெகாள்ளக் கூடும்.
எல்லாம் அறிந்திருக்கக்கூடும். மைலகைள அைசக்க
வல்ல அரிய விசுவாசம் எனக்கு இருக்கக் கூடும்.

1 ெகாரி. 13:2
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ஆனால் இைவயிருந்தும் என்னிடம் அன்பு
இல்ைலயானால் ேமற்கண்ட ெசய்ைககைளச்
ெசய்வதால் எனக்கு எவ்வித பயனுமில்ைல. 3

மக்களுக்கு உணவுெகாடுக்க என்னிடமிருக்கிற
ஒவ்ெவான்ைறயும் நான் ெகாடுக்கலாம். என்
சரீரத்ைதேய கூட காணிக்ைகப் ெபாருளாகக்
ெகாடுக்கலாம். ஆனால் என்னிடம் அன்பு
இல்ைலெயன்றால் இக்காரியங்கைளச் ெசய்வதன்
மூலம் எனக்கு எவ்வித லாபமும் இல்ைல.

4 அன்பு ெபாறுைம உள்ளது. தன்ைனப் புகழாது,
அன்பு தற்ெபருைம பாராட்டாது. அன்பு ெபாறாைம
அற்றது. 5 அன்பு கடுைமயானதன்று. அன்பு
தன்னலமற்றது. அன்பு எளிதாகக் ேகாபம்
அைடயாது. தனக்கு எதிராக இைழக்கப்படும்
தீங்குகைளயும் அன்பு நிைனவுெகாள்ளாது. 6 அன்பு
தீைமையக் கண்டு மகிழ்வதில்ைல. ஆனால்
உண்ைமையக் கண்டு மகிழ்கிறது. 7 அன்பு
எல்லாவற்ைறயும் ெபாறுைமயாய் ஏற்கும். அன்பு
எப்ேபாதும் நம்பும். அன்பு ைகவிடுவதில்ைல,
எப்ேபாதும் உறுதியுடன் ெதாடரும்.

8 அன்பு முடிவற்றது. தீர்க்கதரிசன வரங்கள்
முடிவுைடயைவ. பல ெமாழிகைளப் ேபசும்
வரங்களும் உண்டு. அவற்றிற்கும் முடிவுண்டு.
அறிெவன்னும் வரமும் உண்டு. ஆனால் அதுவும் முடிவு
ெகாண்டது. 9 நமது அறிவும் தீர்க்கதரிசனம் கூறும்
திறனும் முழுைமயுறாதைவ. எனேவ அவற்றிற்கு
முடிவு உண்டு. 10 முழுைமயான ஒன்று
வருகிறெபாழுது முழுைமயுறாத ெபாருள்கள்
முடிவுறும்.

11 நான் குழந்ைதயாய் இருந்தேபாது,
குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபசிேனன். குழந்ைதையப்
ேபால சிந்தித்ேதன். குழந்ைதையப் ேபாலேவ
திட்டமிட்ேடன். நான் ெபரிய மனிதனானேபாது
குழந்ைதத்தனமான வழிகைள விட்டுவிட்ேடன். 12

அதுேவ நம் அைனவருக்கும் ெபாருந்தும். ெதளிவற்ற
கண்ணாடிக்குள் பார்ப்பதுேபால நாம் இப்ேபாது
பார்க்கிேறாம். எதிர்காலத்தில் ெதளிவான பார்ைவ
நமக்கு உருவாகும். இப்ேபாது ஒரு பகுதிேய
எனக்குத் ெதரியும். ேதவன் என்ைன
அறிந்துெகாண்டதுேபால அப்ேபாது நான் முழுக்க
அறிேவன். 13 எனேவ இந்த மூன்றும்
நிைலத்திருக்கிறது. விசுவாசம், நம்பிக்ைக, அன்பு.
இவற்றுள் அன்ேப மிக ேமன்ைமயானது.

ஆவியின் வரங்கைளப் பயன்படுத்துங்கள்

அன்ைப நாடுங்கள். ஆவியானவரின்
வரங்கைளப் ெபற விரும்புங்கள்.
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரத்திற்காகப்

ெபரிதும் முயலுங்கள். 2 ஏெனன்று உங்களுக்கு
விளக்குகிேறன். ேவறு ெமாழியில் ேபசும் வரத்ைதப்
ெபற்றவன் மக்களிடம் அதைனப் ேபசவில்ைல. அவன்
ேதவனிடம் ேபசுகிறான். ேவறு எவரும் அவைனப்
புரிந்துெகாள்வதில்ைல. அவன் ஆவியானவர்
மூலமாக இரகசியங்கைள ெவளிப்படுத்துகிறான். 3

ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்கிற ஒருவன்
மக்களிடம் ேபசுகிறான். அவன் மக்களுக்கு
வல்லைம, உற்சாகம், ஆறுதல் ஆகியவற்ைறக்
ெகாடுக்கிறான். 4 ேவறு ெமாழியில் ேபசுகிறவன்
அவனுக்கு மட்டுேம பயன்படுகிறான். ஆனால்

தீர்க்கதரிசனம் ெசால்கிறவன் சைப முழுைமக்கும்
பயன்படுகிறான்.

5 நீங்கள் எல்லாரும் ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும்
வரத்ைத ெபற ேவண்டுெமன விரும்புகிேறன். ஆனால்
நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைத இன்னும்
அதிகமாய் விரும்புகிேறன். ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசுகிற மனிதைனவிட தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லக்கூடிய மனிதன் சிறந்தவன். ேவறு
ெமாழிகைளப் ேபசும் மனிதன் அவற்ைற விளக்கிக்
கூற முடியுமானால் அவனும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்கிறவைன ஒத்தவன். அப்ேபாது சைபயும் அவன்
கூறுவதன் மூலமாகப் பயன் அைடய முடியும்.

6 சேகாதர, சேகாதரிகேள, நான் ெவவ்ேவறு
ெமாழிகளில் ேபசுபவனாக உங்களிடம் வந்தால் அது
உங்களுக்குப் பயன்படுமா? இல்ைல, நான் புதிய
உண்ைம அல்லது அறிவு, அல்லது தீர்க்கதரிசனம்,
அல்லது ேபாதைன ஆகியவற்ைற உைரக்கும்படியாய்
உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப் பயன்படும்.
7 குழல், வீைண ஆகிய உயிரற்ற ெபாருட்கள்
ஒலிெயழுப்புவைதப் ேபான்று அது அைமந்துவிடும்.
ெவவ்ேவறு விதமான இைசெயாலிகள் ெதளிவாக
எழுப்பப்படாவிட்டால், இைசக்கும் இைசைய
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள இயலாது. இைசையப்
புரிந்துெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவாரு ராகமும் ெதளிவாக
மீட்டப்படுதல் ேவண்டும். 8 யுத்தத்தின்ேபாது
எக்காள முழக்கம் சரியாக முழக்கப்படாவிட்டால்
வீரர்களுக்குப் ேபாருக்குத் தயார் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டிய ேநரம் அதுெவன்பது ெதரிய வராது.

9 அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். உங்கள்
வாயின் வார்த்ைதகள் ெதளிவாக இருக்கட்டும்.
நீங்கள் ெதளிவாகப் ேபசாவிட்டால் உங்கள்
கருத்ைதப் பிறர் புரிந்துெகாள்ள முடியாது. 10

இவ்வுலகில் பலவைகயான ேபச்சு ெமாழிகள் உண்டு
என்பதும் அைவ ெபாருள் ெபாருந்தியைவ என்பதும்
உண்ைம. 11 ஒருவன் என்னிடம் கூறுவதன்
ெபாருைள நான் புரிந்துெகாள்ள முடியாவிட்டால்,
அவன் விசித்திரமாகப் ேபசுவதாக நானும், நான்
விசித்திரமாகப் ேபசுவதாய் அவனும் எண்ணக்கூடும்.
12 அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள்
ஆன்மீக வரங்கைளப் ெபற விரும்புகிறீர்கள். சைப
உறுதியாய் வளருவதற்குரிய வரங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முயற்சி ெசய்யுங்கள்.

13 ஆகேவ ேவறு ெமாழியில் ேபசும் வரத்ைதப்
ெபற்ற ஒருவன் அைத விளக்கிக் கூறும் திறைமைய
அைடயும் ெபாருட்டு பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
14 நான் ேவறு ெமாழியில் பிரார்த்தித்தால் என் ஆவி
பிரார்த்திக்கும். ஆனால் என் மனம் எச்ெசயைலயும்
ெசய்யாது. 15 எனேவ, நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்? நான் எனது ஆவியால்
பிரார்த்திக்கும்ேபாது, என் மனதாலும்
பிரார்த்திப்ேபன். எனது ஆவியால் நான் பாடுைகயில்,
என் மனதாலும் பாடுேவன். 16 உங்கள் ஆவியால்
நீங்கள் ேதவைன வாழ்த்தக்கூடும். நீங்கள்
நன்றியறிதலுக்கான பிரார்த்தைனையக் கூறும்ேபாது
அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத ஒருவன் “ஆெமன்” என்று
ெசால்ல முடியாது. ஏன்? அவனுக்கு நீங்கள்
ெசால்வது என்னெவன்று ெதரியாது. 17 நீங்கள்
ேதவனுக்கு நல்லமுைறயில் நன்றி ெதரிவிக்கக்கூடும்.
ஆனால் மற்ற மனிதன் அதனால் பயன்
அைடயவில்ைல.

1 ெகாரி. 13:3
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18 உங்கைளக் காட்டிலும் சிறந்த முைறயில்
ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசும் வரத்ைத நான்
ெபற்றிருப்பதற்காக ேதவனுக்கு நன்றி கூறுகிேறன்.
19 ஆனால், சைபயின் கூட்டங்களில் நான் புரியக்
கூடிய ெமாழியில் ஐந்து வார்த்ைதகைளப்
ேபசுவைதேய, புரியாத ெமாழியில் ஆயிரம்
வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதக் காட்டிலும்
விரும்புேவன். நான் பிறருக்குப் ேபாதிக்கும்படியாக,
எனது புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைமேயாடு ேபசுவைதேய
ேதர்ந்துெகாள்கிேறன்.

20 சேகாதர சேகாதரிகேள, குழந்ைதகைளப்
ேபால ேயாசிக்காதீர்கள். தீய காரியங்களில்,
குழந்ைதகைளப்ேபால இருங்கள். ஆனால்
சிந்திக்கும்ேபாது மனிதைரப்ேபால சிந்தியுங்கள்.

21 “ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசும்
மனிதர்கைளயும்,
ேவற்று மக்களின் ெமாழிகைளயும் பயன்படுத்தி

இந்த மக்கேளாடு ேபசுேவன்.
அப்ேபாதும் இந்த மக்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள்”

என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
இவ்வாறு கர்த்தர் ெசால்கிறார்.

22 எனேவ, ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும் வரம்
விசுவாசமற்ற மக்களுக்கு நிரூபணத்தின் ஒரு
அைடயாளமாகும், விசுவாசமுள்ள மக்களுக்கு
அல்ல. தீர்க்கதரிசனம் விசுவாசமுள்ள
மக்களுக்ேகெயாழிய, விசுவாசமற்ற மக்களுக்கல்ல.
23 சைபயினர் எல்ேலாரும் கூடி இருக்ைகயில்
நீங்கள் அைனவரும் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில்
ேபசுவதாக ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
விசுவாசமற்றவர்கேளா, உங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள
முடியாதவர்கேளா அப்ேபாது வந்தால் அவர்கள்
உங்கைளப் ைபத்தியம் பிடித்தவர்களாகக் கருதுவர்.
24 ஆனால், நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம்
உைரக்கும்ேபாது விசுவாசமற்றவேனா,
புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம இல்லாத மனிதேனா
அங்கு வந்தால் அந்த மனிதனின் பாவம் அவனுக்கு
உணர்த்தப்படும். நீங்கள் கூறும் காரியங்களின்படிேய
அவன் நியாயம் தீர்க்கப்படுவான். 25 அவன்
உள்ளத்தின் இரகசியங்கள் அவனுக்குத்
ெதரிவிக்கப்படும். எனேவ அந்த மனிதன் தைல
குனிந்து வீழ்ந்து ேதவைன வணங்குவான்.
“உண்ைமயாகேவ, ேதவன் உங்கேளாடு
இருக்கிறார்” என்று அவன் கூறுவான்.

உங்கள் ஐக்கியம்
26 எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? நீங்கள் சந்திக்கும்ேபாது
ஒருவரிடம் சங்கீதம் இருக்கிறது. மற்ெறாருவரிடம்
ேபாதைன இருக்கிறது. இன்ெனாருவரிடம்
ேதவனிடம் இருந்து ெபற்ற புதிய ெசய்தி
இருக்கிறது. ஒருவர் ேவறு ெமாழிையப் ேபசக்கூடும்.
இன்ெனாருவர் அதைன விளக்கியுைரக்கக் கூடும்.
இந்தக் காரியங்களின் ேநாக்கம் சைப வளருவதற்கு
உதவுவதாக இருக்கேவண்டும். 27 நீங்கள்
சந்திக்கும்ேபாது ேவறு ெமாழிகளில் ஒருவர்
உங்கேளாடு ேபசினால் இருவராக மட்டுேம இருக்க
ேவண்டும். மூன்று ேபருக்குேமல் இைதச்
ெசய்யக்கூடாது. அவர்கள் ஒருவருக்குப்பின் ஒருவர்

ேபசேவண்டும். இன்ெனாருவர் அவர்கள் ேபசுவைத
விளக்க ேவண்டும். 28 அவ்வாறு விளக்கக்கூடியவர்
அங்ேக இல்ைலெயன்றால் சைபயினர்
சந்திக்கும்ேபாது ேவறு ெமாழியில் ேபசுகின்றவர்
அைமதியாக இருக்க ேவண்டும். தன்னிடமும்
ேதவனிடமும் மட்டுேம ேபசிக்ெகாண்டு அவர்
இருத்தல் ேவண்டும்.

29 இரண்டு அல்லது மூன்று தீர்க்கதரிசிகள்
மட்டுேம ேபசேவண்டும். அவர்கள் கூறுவைதப் பிறர்
நிதானிக்கேவண்டும். 30 சைபயில் இருப்பவரில்
ஒருவர் ேதவனிடமிருந்து ஏேதனும் ெசய்திையப்
ெபற்றால் முதலில் ேபசுகிறவர் உடேன ேபசுவைத
நிறுத்த ேவண்டும். 31 இந்த முைறயில் ஒருவருக்குப்
பின் ஒருவராக நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்க
முடியும். அவ்வாறாக எல்லா மக்களும் பயிற்சியும்,
உற்சாகமும் ெபறுவார்கள். 32 தீர்க்கதரிசிகளின்
ஆவிகளும்கூட தீர்க்கதரிசிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட
முடியும். 33 ேதவன் குழப்பத்தின் ேதவனல்ல. அவர்
சமாதானத்தின் ேதவனாவார்.

34 சைபக் கூட்டங்களில் ெபண்கள் அைமதியாக
இருக்க ேவண்டும். ேதவனுைடய மக்களுைடய
எல்லா சைபகளிலும் அவ்வாேற இருக்கேவண்டும்.
ெபண்கள் ேபசுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் அடக்கமுைடேயாராக இருத்தல்
ேவண்டும். ேமாேசயின் சட்டமும் இைதேய
கூறுகிறது. 35 ெபண்கள் எைதேயனும்
அறிந்துெகாள்ள விரும்பினால் வீட்டில் தங்கள்
கணவைரக் ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
சைபக் கூட்டத்தில் ேபசுவது ெபண்ணுக்கு
இழுக்கானது.

36 ேதவனுைடய ேபாதைன உங்களிடமிருந்து
வந்ததா? இல்ைல. அல்லது ேதவனுைடய
ேபாதைனையப் ெபற்றவர்கள் நீங்கள் மட்டுமா?
இல்ைல. 37 உங்களில் ஒருவன் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிசியாகக் கருதினாேலா அல்லது ஆவியின்
வரம் ெபற்றிருப்பதாக எண்ணினாேலா, அவன் நான்
உங்களுக்கு எழுதுவைத கர்த்தரின் கட்டைளயாக
அைடயாளம் கண்டு ெகாள்ளட்டும். 38 இைத அந்த
மனிதன் அறியவில்ைலெயன்றால் அவன் ேதவனால்
அறியப்படாதவன்.

39 எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள்
தீர்க்கதரிசனம் உைரப்பைத விரும்புங்கள். அேத
சமயத்தில் மக்கள் ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும்
வரத்ைதத் தடுக்காதீர்கள். 40 ஆனால்
தகுதியானதும் ஒழுங்கானதுமான வைகயில்
ஒவ்ெவான்றும் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

கிறிஸ்துைவப் பற்றிய நற்ெசய்தி

சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குக்
கூறிய நற்ெசய்திைய இப்ேபாது நீங்கள்
நிைனவுகூரேவண்டும் என்று நான்

விரும்புகிேறன். நீங்கள் இச்ெசய்திையப் ெபற்றீர்கள்.
அச்ெசய்தியில் உறுதியாய்த் ெதாடருங்கள். 2

நீங்கள் இந்நற்ெசய்தியால்
இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைற ெதாடர்ந்து
நம்புங்கள். அங்ஙனம் ெசய்யாத பட்சத்தில்
உங்களின் விசுவாசம் வீணாய் ேபாகும்.

1 ெகாரி. 15:2
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3 நான் ெபற்ற ெசய்திைய உங்களுக்கு
அறிவித்ேதன். நான் உங்களுக்கு மிக முக்கியமான
விஷயங்கைளக் கூறிேனன். ேவத வாக்கியங்கள்
கூறியபடிேய, கிறிஸ்து நமது பாவங்களுக்காக
மரித்தார். 4 ேவதவாக்கியங்கள் கூறியபடிேய
கிறிஸ்து அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாளில்
உயிேராடு எழுப்பப்பட்டார். 5 கிறிஸ்து தன்ைனப்
ேபதுருவுக்கும் பின்னர் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தருக்கும் காட்சியளித்தார். 6 அதற்குப்
பிறகு கிறிஸ்து 500 சேகாதரர்களுக்கும்
ேமற்பட்டவர்களுக்கு ஒேர சமயத்தில் தன்ைன
ெவளிப்படுத்தினார். அவர்களில் பலர் இன்னும்
உயிேராடு இருக்கிறார்கள். சிலர்
மைறந்துவிட்டனர். 7 அதன் பின்னர் கிறிஸ்து
யாக்ேகாபுக்கும் பிறகு மீண்டும் எல்லாச்
சீஷர்களுக்கும் காட்சியளித்தார். 8 இறுதியாக
வழக்கமற்ற முைறயில் பிறந்த ஒருவைனப் ேபான்ற
எனக்கும் கிறிஸ்து தன்ைனக் காண்பித்தார்.

9 மற்ற எல்லா அப்ேபாஸ்தலர்களும் என்ைனக்
காட்டிலும் சிறந்தவர்கள். நான் ேதவனுைடய
சைபையத் துன்பப்படுத்தியவன். எனேவ
அப்ேபாஸ்தலன் என்று அைழக்கப்படுவதற்கும் நான்
தகுதியுைடயவன் அல்ல. 10 ஆனால் ேதவனுைடய
இரக்கத்தினால் இப்ேபாைதய எனது தகுதிையப்
ெபற்ேறன். ேதவன் என்னிடம் காட்டிய இரக்கம்
வீணாய் ேபாகவில்ைல. நான் மற்ற எல்லா
அப்ேபாஸ்தலைரக் காட்டிலும் கடினமாய்
உைழத்ேதன். (ஆனால், உண்ைமயில் உைழப்பவன்
நான் அல்ல. ேதவனுைடய இரக்கேம என்ேனாடு
இருந்தது.) 11 நான் உங்களுக்குப் ேபாதித்ேதனா,
அல்லது மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கள் உங்களுக்குப்
ேபாதித்தார்களா என்பது முக்கியமில்ைல. நாங்கள்
எல்லாரும் ஒேர விஷயத்ைதேய ேபாதிக்கிேறாம்.
இைதேய நீங்களும் நம்பினீர்கள்.

நமது உயிர்த்ெதழுதல்
12 கிறிஸ்து மரணத்தில் இருந்து எழுப்பப்பட்டார்
என்று ேபாதிக்கிேறாம். மக்கள் மரணத்திலிருந்து
எழுப்பப்பட முடியாது என்று உங்களில் சிலர்
கூறுவேதன்? 13 மக்கள் மரணத்திலிருந்து
எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால் கிறிஸ்துவும்
ஒருேபாதும் மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்படவில்ைல
எனலாம். 14 மரணத்திலிருந்து ஒருேபாதும் கிறிஸ்து
எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்ைல எனில், பிறகு எங்கள்
ேபாதைன எந்தத் தகுதியுமற்றது. ேமலும் உங்கள்
விசுவாசம் தகுதியற்றதாகிறது. 15 நாம் ேதவைனப்
பற்றி ெபாய்யுைரக்கும் களங்கம் உைடயவர்கள்
ஆேவாம். ஏெனன்றால் ேதவன் கிறிஸ்துைவ
மரணத்தில் இருந்து எழுப்பினாெரன்று நாம்
ேதவைனக் குறித்துப் ேபாதித்துள்ேளாம். மக்கள்
மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்படுவதில்ைல என்றால்
கிறிஸ்துவும் ேதவனால் மரணத்திலிருந்து
எழுப்பப்படவில்ைல எனலாம். 16 இறந்ேதார்
எழுப்பப்படாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் கூட
எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்ைல எனலாம். 17 கிறிஸ்து
எழுப்பப்படவில்ைல என்றால் உங்கள் விசுவாசம்
வீணானது. இன்னும் நீங்கள் அைனவரும்
பாவிகளாக இருக்கிறீர்கள். 18 ஏற்ெகனேவ
இறந்துேபான கிறிஸ்துவின் மக்களும்

அழிந்துேபாயிருப்பார்கள். 19 இவ்வாழ்க்ைகக்காக
மட்டுேம கிறிஸ்துவில் நம்பிக்ைக
ைவத்திருப்ேபாமானால் ேவெறவைரக் காட்டிலும்
நாேம அதிக பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகக்
காணப்படுேவாம்.

20 ஏற்ெகனேவ மரணமைடந்த விசுவாசிகளில்
முதல்வராய் கிறிஸ்து உண்ைமயாகேவ
மரணத்திலிருந்து எழுப்பப்பட்டார். 21 ஒரு
மனிதனின் (ஆதாமின்) ெசய்ைகயினால்
மனிதர்களுக்கு மரணம் ேநர்கிறது. மரணத்தில்
இருந்து எழும்புதலும் ஒரு மனிதனால் (கிறிஸ்துவால்)
ேநர்கிறது. 22 ஆதாமில் நாம் எல்லாரும்
இறக்கிேறாம். அைதப்ேபான்று கிறிஸ்துவில் நாம்
அைனவரும் மீண்டும் வாழ அனுமதிக்கப்படுகிேறாம்.
23 ஆனால் தகுந்த வரிைசப்படிேய ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் எழுப்பப்படுவான். கிறிஸ்து முதலில்
எழுப்பப்பட்டார். கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது
கிறிஸ்துவின் மக்கள் உயிேராடு எழுப்பப்படுவார்கள்.
24 அப்ேபாது முடிவு வரும். எல்லா
ஆட்சியாளர்கைளயும், அதிகாரிகைளயும்,
சக்திகைளயும் கிறிஸ்து அழிப்பார். பிதாவாகிய
ேதவனிடம் கிறிஸ்து இராஜ்யத்ைத ஒப்பைடப்பார்.

25 கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்துக்குள் எல்லா
பைகவர்களும் வரும்வைரக்கும் கிறிஸ்து
ஆளேவண்டும். 26 கைடசியில் அழிக்கப்படும் சத்துரு
மரணம் ஆகும். 27 “ேதவன் அவரது
அதிகாரத்துக்குள் எல்லாவற்ைறயும் ைவத்தார்”
என்று ேவதவாக்கியங்கள் ெசால்கின்றன. “எல்லாப்
ெபாருள்களும் அவரது (கிறிஸ்துவின்)
அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது” எனும்ேபாது ேதவைன
உள்ளடக்கிக் கூறவில்ைல என்பது ெதளிவாகிறது.
எல்லாவற்ைறயும் கிறிஸ்துவின்
அதிகாரத்துக்குட்படுத்தியவர் ேதவேன. 28 எல்லாம்
கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்துக்குட்படுத்தப்பட்டதும்
ேதவனுைடய அதிகாரத்துக்குள் குமாரனும்
(கிறிஸ்துவும்) உட்படுத்தப்படுவார். அைனத்ைதயும்
கிறிஸ்துவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ேதவேன
உட்படுத்துகிறார். ேதவன் எல்லாவற்றின்மீதும்
முழுைமயாக ஆட்சியாளராக இருக்கும் வைகயில்
கிறிஸ்து ேதவனுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்.

29 மரணத்திலிருந்து மக்கள்
எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால், ஞானஸ்நானம்
ெபற்ற மக்கள் மரணமைடந்தவர்களுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டியெதன்ன? மரணமைடந்த மக்கள்
எழுப்பப்படவில்ைல என்றால் மக்கள்
அவர்களுக்காக ஞானஸ்நானம் ெபறுவேதன்?

30 நமது நிைல என்ன? ஒவ்ெவாரு மணி ேநரமும்
ஏன் நாம் ஆபத்துக்குள்ளாகிேறாம்? 31 நான்
தினமும் மரணமைடகிேறன். கிறிஸ்து இேயசுவாகிய
நமது கர்த்தருக்குள் நான் உங்கைளக் குறித்துப்
ெபருைம பாராட்டுவது ேபான்ற உண்ைம
அதுவாகும். 32 எேபசுவில் ெகாடிய விலங்குகேளாடு
என் ெபருைமைய திருப்திப்படுத்தும் எண்ணத்ேதாடு
ேபாராடிேனன் என்று கூறினால் எனக்கு எந்த
நன்ைமயுமில்ைல. மக்கள் மரணத்தில் இருந்து
எழுப்பப்படுவதில்ைல என்றால், “நாம் நாைள மரணம்
அைடயக் கூடுெமன்பதால் உண்டு பருகுேவாம்.”
என்று ெசால்லலாேம.

33 முட்டாளாக்கப்படாதீர்கள். “தீய நண்பர்கள்
நல்ல பழக்கங்கைளக் ெகடுப்பார்கள்.” 34

1 ெகாரி. 15:3
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சரியானபடி சிந்திக்க ஆரம்பியுங்கள். பாவம்
ெசய்யாதீர்கள். உங்களில் சிலர் ேதவைன
அறியவில்ைல. நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக இைதக்
கூறுகிேறன்.

மகிைமயின் சரீரம்
35 “எப்படி இறந்ேதார் எழுப்பப்படுவர்?
அவர்களுக்கு எத்தைகய சரீரம் அைமயும்?” என்று
சிலர் ேகட்கக்கூடும். 36 என்ன ஒரு ேதைவயற்ற
ேகள்வி! எைதேயனும் விைதத்தால் அது மீண்டும்
உயிர்ெபற்று வளருவதற்கு முன் பூமியில் விழுந்து
மடியும். 37 அது பூமியில் இருந்து வளரும்ேபாது
ெபறுகின்ற “ேதாற்றத்ைத” அைத பூமியில்
விைதக்கும்ேபாது ெபற்றிருப்பதில்ைல. நீங்கள்
விைதப்பது ேகாதுைம அல்லது ேவறு ஏதாவது ஒரு
தானிய விைத மட்டுேம. 38 ஆனால் ேதவன் அதற்கு
என வகுக்கப்பட்டுள்ள ஓர் உருைவக் ெகாடுக்கிறார்.
ஒவ்ெவாரு வைகயான விைதக்கும் அதற்குரிய
உருவத்ைத அளிக்கிறார். 39 மாம்சத்திலான
உயிர்கள் அைனத்தும் ஒேர வைகயான உருைவப்
ெபற்றிருக்கவில்ைல. மனிதர் ஒருவைக உருைவயும்,
விலங்குகள் மற்ெறாரு வைக உருவத்ைதயும்,
பறைவகள் இன்ெனாரு வைக ேதாற்றத்ைதயும்
மீன்கள் பிறிெதாரு அைமப்ைபயும்
ெபற்றிருக்கின்றன. 40 வானத்துக்குரிய சரீரங்களும்
உண்டு. மண்ணுக்குரிய சரீரங்களும் உண்டு.
வானத்துக்குரிய சரீரங்களின் அழகு
ஒருவைகயானது. மண்ணுக்குரிய சரீரங்களின் அழகு
மற்ெறாரு வைகயானது. 41 சூரியனுக்கு ஒருவைக
அழகும், சந்திரனுக்கு மற்ெறாரு வைக அழகும்,
நட்சத்திரங்களுக்கு ேவறு வைகயான அழகும்
உண்டு. ஒவ்ெவாரு நட்சத்திரமும் அழகில்
ேவறுபட்டது.

42 மரணமைடந்த மக்கள் எழுப்பப்படும்ேபாதும்
இவ்வாேற நிகழும். மரணத்தின் பின்
“புைதக்கப்பட்ட” சரீரம் ெகட்டு அழியும். ஆனால்
எழுப்பப்பட்ட சரீரம் அழிவற்ற வாழ்ைவக்
ெகாண்டிருக்கும். 43 சரீரம் “புைதக்கப்படுகிறேபாது”
மரணத்திற்கு எந்த ெகௗரமும் இல்ைல. ஆனால்
அது மீண்டும் எழுப்பப்படும்ேபாது அது மகிைமயில்
எழுப்பப்படுகிறது. புைதக்கப்படுகிறேபாது
பலவீனமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது ஆற்றலில்
எழுப்பப்படுகிறது. 44 “அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட” சரீரம்
பூத சரீரம். எழுப்பப்படும்ேபாது அது ஆவிக்குரிய
சரீரமாகும். பூத சரீரம் ஒன்று உண்டு.
எனேவ ஆவிக்குரிய சரீரமும் உண்டு. 45 இேத
ெபாருளில் “முதல் மனிதன் (ஆதாம்)
உயிருள்ளவனானான்.”இறுதி ஆதாமாகிய
கிறிஸ்துேவா உயிரளிக்கும் ஆவியானவரானார் என்று
ேவதவாக்கியம் கூறுகிறது. 46 ஆவிக்குரிய சரீரம்
முதலில் ேதான்றவில்ைல. இயற்ைகயான
சரீரத்துக்குரிய மனிதேன முதலில் ேதான்றினான்.
பின்னேர ஆவிக்குரிய மனிதனின் ேதாற்றம்
அைமந்தது. 47 முதல் மனிதன் பூமியின்
மண்ணிலிருந்து வந்தவன். இரண்டாம் மனிதன்
(கிறிஸ்து) பரேலாகத்திலிருந்து வந்தவர். 48 மக்கள்
பூமிக்குச் ெசாந்தமானவர்கள். அவர்கள் பூமியில்
இருந்து வந்த முதல் மனிதைனப் ேபான்றவர்கள்.
ஆனால் பரேலாகத்துக்குரிய மனிதர்கள்

பரேலாகத்திலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்றவர்கள். 49 நாம் பூமியிலிருந்து வந்த
மனிதைனப் ேபான்று அைமக்கப்பட்ேடாம். எனேவ
பரேலாகத்திலிருந்து வந்த மனிதைனப் ேபான்றும்
அைமக்கப்படுேவாம்.

50 சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் இைத
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். மாம்சமும், இரத்தமும்
(பூத சரீரம்) ேதவனுைடய இராஜ்யத்தில்
இருக்கமுடியாது! அழியத்தக்க ெபாருள் அழிவற்ற
ெபாருளின் பாகமாக மாற முடியாது! 51 ஆனால்
நான் கூறும் இரகசியத்ைதக் ேகளுங்கள். நாம்
எல்லாரும் மரணமைடவதில்ைல. நாம்
மாற்றமுறுேவாம். 52 கணத்தில் அது நிகழும்.
கண்ணிைமக்கும் ேநரத்துக்குள் நமது மாற்றம்
நிகழும். கைடசி எக்காளம் முழங்கும்ேபாது இது
நடக்கும். எக்காளம் முழங்கும், மரித்த விசுவாசிகள்
எப்ேபாதும் வாழும்படியாய் எழுப்பப்படுவார்கள்.
நாமும் கூட முழுைமயாய் மாற்றம் அைடேவாம். 53

அழியக் கூடிய இந்த சரீரம் என்றும் அழிவின்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்திக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
மரணமுறும் இந்த உடம்பு மரணமின்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்திக்ெகாள்ள ேவண்டும். 54 எனேவ
அழியக்கூடிய இந்த சரீரம் அழிவின்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்திக்ெகாள்ளும்.
மரணத்திற்குள்ளாகும் இச்சரீரம் மரணமின்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்திக்ெகாள்ளும். இது
நடந்ேதறும்ேபாது ேவத வாக்கியத்தின் வாசகம்
உண்ைமயாகும்.
“மரணம் ெவற்றிக்குள் விழுங்கப்பட்டது”
55 “மரணேம, உன் ெவற்றி எங்ேக?
பாதாளேம, அழிக்கும் உன் வல்லைம எங்ேக?”

56 மரணத்தின் ஆற்றேல பாவம். பாவத்தின் ஆற்றேல
சட்டமாகும். 57 நாம் ேதவனுக்கு நன்றி கூறுேவாம்.
நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக
அவர் நமக்கு ெவற்றிைய அருளினார்.

58 எனேவ என் அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள,
உறுதியாய் நில்லுங்கள். எதுவும் உங்கைள
மாற்றாமல் இருக்கட்டும். எப்ேபாதும் முழுைமயாக
உங்கைளக் கர்த்தரின் பணிக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
கர்த்தருக்கான உங்கள் பணி வீணாகப்
ேபாவதில்ைல என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.

பிற விசுவாசிகளின் காணிக்ைக

ேதவனுைடய மக்களுக்காகப் பணத்ைத
வசூலிப்பதுப்பற்றி இப்ேபாது உங்களுக்கு
எழுதுேவன். கலாத்திய சைபகளுக்கு நான்

கூறியுள்ளபடிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள். 2

ஒவ்ெவாரு வாரத்தின் முதல் நாளிலும் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் தங்கள் வரவுக்ேகற்ப எவ்வளவு
பணத்ைதச் ேசமிக்க முடியுேமா அத்தைனையயும்
ேசமித்து ைவயுங்கள். நீங்கள் இந்தப் பணத்ைத ஒரு
விேசஷமான இடத்தில் பாதுகாப்பாக ைவயுங்கள்.
அவ்வாறாயின் நான் வந்த பின் நீங்கள் பணத்ைதத்
திரட்டும் சிரமம் உங்களுக்கு இருக்காது. 3 நான்
வரும்ேபாது உங்கள் ெவகுமதிைய எருசேலமிற்கு
எடுத்துச் ெசல்வதற்காகச் சில மனிதர்கைள
அனுப்புேவன். நீங்கள் அனுப்புவதற்கு இைசந்த
மனிதர்கைளேய உங்களிடம் அனுப்புேவன். அறிமுகக்
கடிதம் ெகாடுத்து அவர்கைள அனுப்புேவன். 4

1 ெகாரி. 16:4

1231



நானும் அவர்கேளாடு ேபாவது நல்லது எனத்
ேதான்றினால், அந்த மனிதைர என்ேனாடு
அைழத்துச் ெசல்ேவன்.

பவுலின் திட்டங்கள்
5 நான் மக்கேதானியாவின் வழியாகப் ேபாகத்
திட்டமிட்டுள்ேளன். நான் மக்கேதானியா வழியாகப்
ேபானபின் உங்களிடம் வருேவன். 6 நான்
உங்களிடம் சில காலம் இருக்கக் கூடும். பனிக்
காலம் முழுவதும் நான் தங்கக்கூடும். பிறகு நான்
எங்ெகங்கு ெசன்றாலும் என் பயணத்திற்கு நீங்கள்
உதவமுடியும். 7 நான் இந்தச் சமயத்தில் மட்டும்
ேபாகிற வழியில் உங்கைளப் பார்க்க
விரும்பவில்ைல. கர்த்தர் விரும்பினால் உங்கேளாடு
நீண்ட காலம் தங்க விரும்புகிேறன். 8

ெபந்ெதேகாஸ்து வைரக்கும் எேபசுவில் தங்கி
இருப்ேபன். 9 ெபரிய வளர்ச்சியுறும் பணி எனக்கு
இப்ேபாது தரப்பட்டுள்ளதால் அந்த நல்ல வாய்ப்ைபப்
பயன்படுத்தும்படிக்கு இங்கு தங்குேவன். அதற்கு
எதிராக ேவைல ெசய்ேவார் பலர் உள்ளனர்.

10 தீேமாத்ேதயு உங்களிடம் வரக்கூடும். அவன்
உங்கேளாடு பயமில்லாமல் இருக்க உதவுங்கள்.
என்ைனப்ேபாலேவ அவனும் கர்த்தருக்காகப்
பணியாற்றுகிறான். 11 எனேவ உங்களில் ஒருவரும்
தீேமாத்ேதயுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கக் கூடாது.
என்னிடம் அவன் வரமுடியும் வைகயில் அவனது
பயணம் அைமதி நிரம்பியதாக இருப்பதற்கு
உதவுங்கள். சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன்
என்னிடம் வருவைத எதிர்ப்பார்க்கிேறன்.

12 இப்ேபாது நமது சேகாதரன்
அப்ெபால்ேலாைவக் குறித்து எழுதுகிேறன். பிற
சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன் உங்கைளச்
சந்திக்க ேவண்டுெமன மிகவும் ஊக்கமூட்டிேனன்.
அவன் இப்ேபாது உங்களிடம் வருவதில்ைல என
உறுதியாகக் கூறினான். அவனுக்கு வாய்ப்புக்
கிைடக்கும்ேபாது அவன் உங்களிடம் வருவான்.

பவுல் கடிதத்ைத முடிக்கிறார்
13 கவனமாக இருங்கள். விசுவாசத்தில்
வலிவுறுங்கள். ைதரியம் ெகாள்ளுங்கள்.

வன்ைமயுடன் இருங்கள். 14 அன்பினால்
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்யுங்கள்.

15 அகாயாவில் ஸ்ேதவானும் அவனது
குடும்பத்தாரும், முதன் முதலில் விசுவாசம்
ெகாண்டவர்கள் என்பைத அறிவீர்கள். அவர்கள்
தங்கைள ேதவனுைடய மக்களுக்குச் ெசய்யும்
ேசைவக்காக ஒப்புவித்துள்ளார்கள். சேகாதர
சேகாதரிகேள! 16 இத்தைகேயாரின் தைலைமைய
ஒத்துக்ெகாள்ளும்படியும் அவர்கேளாடு ேசைவ
ெசய்கிற ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒப்புக்ெகாள்ளும்படியும்
நான் உங்களிடம் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.

17 ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து, அகாயுக்கு
ஆகிேயார் வந்தைத அறிந்து சந்ேதாஷப்பட்ேடன்.
நீங்கள் இங்கு இல்ைல. ஆனால் அவர்கள் உங்கள்
இடத்ைத நிரப்பியுள்ளார்கள். 18 எனது ஆவிக்கும்
உங்கள் ஆவிக்கும் அவர்கள் ஓய்வளித்துள்ளார்கள்.
இத்தைகய மனிதரின் மதிப்ைப நீங்கள் அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ள ேவண்டும்.

19 ஆசியாவின் சைபயினர் உங்கைள
வாழ்த்துகிறார்கள். ஆக்கில்லாவும், பிரிஸ்கில்லாளும்
கர்த்தருக்குள் உங்கைள வாழ்த்துகிறார்கள்.
அவர்களின் வீட்டில் சந்திக்கிற சைபயும் உங்கைள
வாழ்த்துகிறது. 20 இங்குள்ள எல்லா சேகாதர
சேகாதரிகளும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கைளத்
ெதரிவிக்கிறார்கள். நீங்கள் சந்திக்ைகயில் பரிசுத்த
முத்தத்தின் மூலம் ஒருவைரெயாருவர்
வாழ்த்திக்ெகாள்ளுங்கள்.

21 பவுல் ஆகிய நான் இந்த வாழ்த்துதைல என்
ெசாந்தக் ைகயினால் எழுதுகிேறன்.

22 கர்த்தைர ேநசிக்காத எவெனாருவனும்
ேதவனிடமிருந்து எந்நாளும் பிரிந்தவனாக முற்றிலும்
அழிந்துேபானவனாக இருப்பானாக.
கர்த்தேர, வாரும்.
23 கர்த்தராகிய இேயசுவின் கிருைப உங்கேளாடு
இருப்பதாக!

24 கிறிஸ்து இேயசுவில் என் அன்பு உங்கள்
அைனவேராடும்கூட இருப்பதாக!

1 ெகாரி. 16:5

1232



1

2 ெகாரி.

இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய
பவுல் எழுதுவது, நான் அப்ேபாஸ்தலன்
ஆேனன். ஏெனன்றால் நான் அவ்விதம்

ஆவைதேய ேதவன் விரும்பினார். கிறிஸ்துவில் நமது
சேகாதரனாகிய தீேமாத்ேதயுவிடமிருந்தும்
ெகாரிந்து நகரின் ேதவனுைடய சைபக்கும்
அகாயா நாெடங்கும் உள்ள எல்லா
பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது,

2 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும்,
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும்
உங்களுக்குக் கிருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக.

பவுல் ேதவனுக்கு நன்றி கூறுதல்
3 நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
பிதாவாகிய ேதவைன வாழ்த்துங்கள். ேதவேன
இரக்கம் நிைறந்த பிதா. எல்லா விதமான
ஆறுதல்களுக்கும் உைறவிடம் அவர் தான். 4 நாம்
துன்பத்தில் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவர்
ஆறுதல் வழங்குகிறார். இது எந்த வைகயிலாவது
மற்றவர்கள் துன்பத்தில் இருக்கும்ேபாது நாம்
ஆறுதல் வழங்கத் துைணயாயிருக்கும். நம்ைம
ேதவன் ஆறுதல்படுத்துவைதப் ேபாலேவ நாம்
அவர்கைளயும் ஆறுதல்படுத்த ேவண்டும். 5

கிறிஸ்துவின் அேநக துன்பங்களில் நாம் பங்கு
ெகாண்டால் கிறிஸ்துவிடமிருந்து நமக்கு மிகுந்த
ஆறுதலும் கிைடக்கும். 6 நாங்கள்
ெதால்ைலக்குட்பட்டால் அது உங்களின்
இரட்சிப்புக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் தான்.
நாங்கள் ஆறுதல் ெபற்றால் அது உங்களின்
ஆறுதலுக்காகத்தான். எங்களுக்கு ேநரும்
ெதால்ைலகள் ேபால உங்களுக்கு ேநரும்
ெதால்ைலகைள நீங்கள் ெபாறுைமயுடன்
தாங்கிக்ெகாள்ள இது உதவும். 7 உங்களுக்கான
எங்கள் நம்பிக்ைக பலமானது. எங்கள் துன்பங்களில்
நீங்களும் பங்கு ெகாள்வீர்கள் என்பைத அறிேவாம்.
எனேவ, எங்கள் ஆறுதலிலும் உங்களுக்குப் பங்கு
உண்டு என்பைத நாங்கள் அறிேவாம்.

8 சேகாதர சேகாதரிகேள, ஆசியா நாட்டில்
நாங்கள் பட்ட துன்பங்கைளப் பற்றி நீங்களும்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என விரும்புகிேறாம்.
அங்ேக எங்களுக்குப் ெபரும் பாரங்கள் இருந்தன.
அந்த பாரங்கள் எங்கள் பலத்ைதவிட ெபரிது.
வாழ்க்ைகப் பற்றிய நம்பிக்ைகையேய நாங்கள்
இழந்துவிட்ேடாம். 9 உண்ைமயாகேவ நாங்கள்
இறந்து ேபாேவாம் என மனதிற்குள் எண்ணிேனாம்.
நம்மீது நம்பிக்ைக ைவக்காமல் ேதவன் மீது
நம்பிக்ைக ைவப்பைத நாம் உணரும் ெபாருட்டு இது
இவ்வைகயில் நடந்தது. அவர் மரணத்திலிருந்து
மக்கைள எழுப்பியவர். 10 இது ேபான்ற மரண

ஆபத்துகளில் இருந்து ேதவன் எங்கைளக்
காப்பாற்றினார். அவர் ெதாடர்ந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார். நாங்கள் அவர் மீது தான்
நம்பிக்ைகைய ைவத்திருக்கிேறாம். அவேர
ெதாடர்ந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார். 11 நீங்கள்
உங்களது பிரார்த்தைனகள் மூலம் எங்களுக்கு
உதவலாம். ஏராளமான மக்கள் எங்களுக்காக நன்றி
ெசால்வர். அவர்களின் பிரார்த்தைனகளால் ேதவன்
எங்கைள ஆசீர்வதிப்பார்.

பவுலின் திட்டங்களில் மாற்றம்
12 இதற்காக நாங்கள் ெபருைமப்படுகிேறாம்.
நான் இதைன மனப்பூர்வமாகக் கூறுேவன். இது
உண்ைமயானது. நாங்கள் இந்த உலகத்தில் ெசய்த
அைனத்ைதயும் ேதவன் தந்த ேநர்ைமயும் சுத்தமும்
ெகாண்ட இதயத்ேதாடு ெசய்ேதாம். நாங்கள்
உங்களிடம் ெசய்த காரியங்களில் இது ேமலும்
உண்ைமயானது. இவற்ைற நாங்கள் ேதவனுைடய
கிருைபயால் ெசய்ேதாம். உலகிலுள்ள ஞானத்தால்
ெசய்யவில்ைல. 13 உங்களால் வாசித்து
புரிந்துெகாள்ளத்தக்கவற்ைற மட்டுேம உங்களுக்கு
எழுதுகிேறாம். 14 எங்கைளப் பற்றி ஏற்ெகனேவ சில
காரியங்கைள நீங்கள் புரிந்துெகாண்டிருப்பைதப்
ேபால இைதயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள முடியும்
என்று நம்புகிேறாம். எங்களுக்காகப் ெபருைம
அைடய முடியும் என்பைதப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்
என்று நம்புகிேறன். இது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது உங்களுக்காக
நாங்கள் ெபருைமப்படுவைதப் ேபான்றிருக்கும்.

15 நான் இவற்ைறப் பற்றிெயல்லாம் மிகவும்
உறுதியாக இருந்ேதன். அதனால் தான் முதலில்
உங்கைளச் சந்திக்கத் திட்டமிட்ேடன். பிறகு நீங்கள்
இரண்டு முைற ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாவீர்கள்.
16 மக்கேதானியாவுக்குப் ேபாகிற வழியில்
உங்கைளச் சந்திக்கத் திட்டமிட்ேடன். பிறகு
திரும்பும் வழியில் மீண்டும் உங்கைளச் சந்திக்கத்
திட்டமிட்ேடன். யூேதயாவுக்குப் ேபாகும்ேபாது
உங்கள் உதவிையப் ெபற விரும்பிேனன். 17 நான்
சிந்தித்துப் பார்க்காமேலேய இத்திட்டங்கைள
வகுத்ேதன் என்று நிைனக்கிறீர்களா? அல்லது நான்
“ஆமாம், ஆமாம்” என்றும் அேத ேநரத்தில் “இல்ைல,
இல்ைல” என்றும் ெசால்லும்படியான இந்த
உலகத்தின் திட்டங்கைளப் ேபான்ேற
இத்திட்டங்களும் இருக்கின்றன என்று
நிைனக்கிறீர்களா?

18 ஆனால் ேதவைன நம்ப முடியுமானால், பிறகு
நாங்கள் ெசால்பைவ ஒேர ேநரத்தில் “ஆமாம்
என்றும்” “இல்ைல என்றும்” இருக்காது என
நம்பமுடியும். 19 என்னாலும், சில்வானுவினாலும்,
தீேமாத்ேதயுவினாலும் ேபாதிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய
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குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்து ெவறும் “ஆமாம்”
மற்றும் “இல்ைல” ேபால அல்லர். கிறிஸ்துவுக்குள்
அது எல்லா காலத்திலும் “ஆமாம்” மட்டும்தான். 20

ேதவனுைடய வாக்குறுதிகள் எல்லாம் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் “ஆம்” என்றுள்ளது. ஆகேவதான்
ேதவனுைடய மகிைமைய கிறிஸ்துவின் வழியாகச்
ெசால்லும்ேபாது “ஆெமன்” என்கிேறாம். 21

நீங்களும் நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கேள
என்பைத ேதவேன உறுதியாக்கினார். நமக்கு
ஞானஸ்நானம் வழங்கியவரும் அவேர. 22 நாம்
அவைரச் சார்ந்தவர் என்பைதக் காட்ட அவேர
முத்திைரயிட்டார். அவர் தம்முைடய ஆவிைய நம்
இதயத்தில் நிரப்பினார். அது அவர் தமது
வாக்குறுதிகைள நிைறேவற்றுவார் என்பதற்கான
உறுதிப்பத்திரமும் நிரூபணமுமாயிற்று.

23 நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம. இதற்கு
ேதவேன சாட்சி. நான் ெகாரிந்து நகருக்கு
வராததற்குக் காரணம் உங்கைளத் தண்டிக்கக்
கூடாது என்பதும் உங்கைளப்
புண்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதும்தான். 24 நாங்கள்
உங்கள் விசுவாசத்ைதக் கட்டுப்படுத்துகிேறாம் என்று
நான் எண்ணவில்ைல. நீங்கள் உங்கள்
விசுவாசத்தில் பலமாய் இருக்கிறீர்கள். உங்கள்
மகிழ்ச்சிக்காக உங்கேளாடு பணிபுரிபவர்களாக
இருக்கிேறாம்.

எனது அடுத்த சந்திப்பு உங்கைளத்
துயரப்படுத்தக் கூடாது என்று முடிவு
ெசய்துவிட்ேடன். 2 நான் உங்கைளத்

துயரப்படுத்தினால், பின்னர் யார் என்ைன
மகிழ்ச்சிப்படுத்துவர்? நான் துயரப்படுத்திய
நீங்கள்தாேன என்ைன மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும்? 3

இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான் உங்களுக்குக்
கடிதம் எழுதிேனன். அதனால் உங்கைள
சந்திக்கும்ேபாது, என்ைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தப்ேபாகும்
உங்கைளத் துயரப்படுத்தமாட்ேடன். எனது
மகிழ்ச்சிைய நீங்கள் அைனவரும்
பகிர்ந்துெகாள்வீர்கள் என்று உறுதியாக
எண்ணுகிேறன். 4 நான் இதற்கு முன்பு உங்களுக்கு
எழுதும்ேபாது மனதில் ெதால்ைலகைளயும்,
துயரங்கைளயும் ெகாண்டிருந்ேதன். நான் என்
கண்ணீராேலேய எழுதிேனன். உங்கைளத்
துயரப்படுத்த ேவண்டுெமன்று அைத எழுதவில்ைல.
உங்கள் மீதுள்ள என் அளவற்ற அன்ைப நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன அவ்வாறு எழுதிேனன்.

தவறு ெசய்தவைன மன்னியுங்கள்
5 உங்கள் கூட்டத்திலுள்ள ஒருவேன
துயரத்துக்குக் காரணமாக இருந்தான். எனக்கு
மட்டுமல்ல, உங்கள் அைனவரின் துயரத்துக்கும்
அவேன காரணமாக இருந்தான். அதாவது, ஏதாவது
ஒரு வழியில் (நான் மிைகப்படுத்த விரும்பவில்ைல)
எல்லாருக்கும் துயரமுண்டாக அவன் காரணமாக
இருந்தான். 6 உங்களில் பலர் அவனுக்குத் தந்த
தண்டைனேய ேபாதுமானது. 7 ஆனால்
இப்ெபாழுது அவைன மன்னித்து ஆதரவு அளிக்க
ேவண்டும். அது அவைன அதிக துயரத்தில் ஆழ்ந்து
ேபாகாதபடி காக்கும். 8 நீங்கள் அவைன
ேநசிக்கிறீர்கள் என்பைத அவனுக்குக் காட்ட
ேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.

அதனால்தான் நான் உங்களுக்கு எழுதிேனன். 9

நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் பணிவுடன் இருக்கிறீர்களா
என்று ேசாதித்து அறியேவ எழுதிேனன். 10 நீங்கள்
யாைரயாவது மன்னித்தால் அவர்கைள நானும்
மன்னித்துவிடுகிேறன். நான் மன்னிப்பைவ
அைனத்தும் (மன்னிக்கப்பட ஏேதனும் இருக்கும்
பட்சத்தில்) உங்கள் ெபாருட்ேட ஆகும். கிறிஸ்து
எங்கேளாடு இருக்கிறார். 11 சாத்தான்
என்னிடமிருந்த எைதயும் ெவல்ல முடியாதவைகயில்
இைதச் ெசய்ேதன். சாத்தானின்
சதிதிட்டங்கைளயும் நாம் நன்றாக அறிேவாம்.

துேராவாவில் பவுலின் பணி
12 கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திையப் பரப்புவதற்காக
நான் துேராவாவிற்குப் ேபாேனன். கர்த்தர் அங்கு
எனக்கு நல்ல வாய்ப்பிைனத் தந்தார். 13 அங்ேக
எனது சேகாதரன் தீத்துைவப் பார்க்காததால் நான்
அைமதியற்று இருந்ேதன். எனேவ நான்
அங்குள்ளவர்களிடம் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு
மக்கேதானியாவிற்குப் ேபாேனன்.

14 ேதவனுக்கு நன்றி. ேதவன் எப்ெபாழுதும்
எங்கைளக் கிறிஸ்துவின் மூலம் ெவற்றி ெபறும்படி
வழி நடத்துகிறார். இனிய மணமுள்ள வாசைனப்
ெபாருைளப் ேபான்று எல்லா இடங்களிலும் ேதவன்
தனது அறிைவப் பரப்ப நம்ைமப் பயன்படுத்துகிறார்.
15 இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கிைடயிலும்
ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேயயும் நாங்கள் கிறிஸ்துவின்
நறுமணமாக இருக்கிேறாம். இதுேவ நாங்கள்
ேதவனுக்குத் தரும் காணிக்ைக. 16

ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேய இறப்புக்கு ஏதுவான
மரணத்தின் வாசைனயாக இருக்கிேறாம்.
இட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ேள வாழ்க்ைகக்கு
ஏதுவான ஜீவ வாசைனயாக இருக்கிேறாம்.
இைவகைள ெசயல்படுத்தத் தகுதியானவன் யார்? 17

மற்றவர்கைளப் ேபான்று, நாங்கள் ேதவனுைடய
வார்த்ைதைய இலாபத்துக்காக விற்பதில்ைல.
ஆனால் ேதவனுக்கு முன்னால் கிறிஸ்துவுக்குள்
உண்ைமையேய ேபசுகிேறாம். ேதவனால்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளப் ேபால் நாங்கள்
ேபசுகிேறாம்.

புதிய உடன்படிக்ைக

நாங்கள் மீண்டும் எங்கைளப்பற்றிேய
ெபருைமயாகப் ேபசிக்ெகாள்ள ஆரம்பித்து
விட்ேடாமா? மற்றவர்கைளப் ேபான்று

எனக்ேகா அல்லது என்னிடமிருந்ேதா அறிமுக
நிருபங்கள் ேதைவயா? 2 எங்கள் நிருபம் நீங்கள்
தான். எங்கள் இதயங்களில் நீங்கள்
எழுதப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அைனவராலும்
அறியப்படுகிறவர்களாகவும்,
வாசிக்கப்படுகிறவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். 3

கிறிஸ்துவிடமிருந்து எங்கள் மூலம் அனுப்பிய நிருபம்
நீங்கள் தான் என்று காட்டிவிட்டீர்கள். இந்நிருபம்
ைமயால் எழுதப்படவில்ைல. ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய ஆவியால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது
கற்பலைகயின் மீது எழுதப்படவில்ைல. மனித
இதயங்களின் மீது எழுதப்பட்டுள்ளது.

4 கிறிஸ்துவின் மூலம் ேதவனுக்கு முன்னால்
உறுதியாக நம்புவதால் எங்களால் இவற்ைறச்

2 ெகாரி. 1:20

1234



4

ெசால்ல முடிகிறது. 5 எங்களால் நல்லதாக
எதைனயும் ெசய்ய முடியும் என்று நாங்கள்
கருதுவதாக அர்த்தம் இல்ைல. ெசய்யேவண்டிய
எல்லாக் காரியங்களுக்குமான வல்லைமைய
எங்களுக்குத் தருபவர் ேதவேன ஆவார். 6 புது
உடன்படிக்ைக ஊழியராக இருக்கும்படி அவேர
எங்கைளத் தகுதியுள்ளவர் ஆக்கினார். இந்தப் புதிய
ஒப்பந்தம் ெவறும் எழுத்துப் பூர்வமான ஒப்பந்தமாய்
இராமல் ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறது. எழுத்துப்
பூர்வமான சட்டம் மரணத்ைதக் ெகாண்டு வருகிறது.
ஆவிேயா வாழ்ைவத் தருகிறது.

புதிய உடன்படிக்ைகயும் மகிைமயும்
7 மரணத்துக்கு வழி வகுக்கும் ேசைவக்குரிய
பிரமாணங்கள் கற்களில் எழுதப்பட்டன. அது
ேதவனுைடய மகிைமேயாடு வந்தது. அதனால்
ேமாேசயின் முகம் ஒளி ெபற்றது. அந்த ஒளி
இஸ்ரேவல் மக்கைளப் பார்க்க இயலாதபடி
ெசய்தது. அந்த மகிைம பிறகு மைறந்துேபானது. 8

எனேவ ஆவிக்குரிய ேசைவ நிச்சயமாக மிகுந்த
மகிைமயுைடயதாக இருக்கும். 9 மக்கைள நியாயம்
தீர்க்கிற ேசைவகள் மகிைமயுைடயதாக
இருக்கும்ேபாது ேதவனுக்கும் மனிதனுக்குமிைடேய
சீரான உறவுக்கு உதவும் ேசைவகளும் மிகுந்த
மகிைம உைடயதாக இருக்கும். 10 பைழய
ேசைவகளும் மகிைமக்குரியேத. எனினும் புதிய
ேசைவகளால் வரும் மகிைமேயாடு ஒப்பிடும்ேபாது
அதன் ெபருைம அழிந்துேபாகிறது. 11 மைறந்து
ேபாகிறைவ மகிைமயுைடயதாகக் கருதப்படுமானால்
என்ெறன்றும் நிைலத்து இருப்பைவ மிகுந்த
மகிைமயுைடயேத.

12 எங்களுக்கு இந்த நம்பிக்ைக இருப்பதால்
நாங்கள் ைதரியமாக இருக்கிேறாம். 13 நாங்கள்
ேமாேசையப் ேபான்றில்ைல. அவர் தன் முகத்ைத
முக்காடிட்டு மூடி மைறத்துக்ெகாண்டார். அவரது
முகத்ைத இஸ்ரேவல் மக்களால் பார்க்க
முடியவில்ைல. அந்த ெவளிச்சமும் மைறந்து
ேபாயிற்று. அவர்கள் அதன் மைறைவப் பார்ப்பைத
ேமாேச விரும்பவில்ைல. 14 ஆனால் அவர்கள்
மனமும் அைடத்திருந்தது. அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல. இப்ெபாழுதும் கூட
அந்த முக்காடு அவர்கள் பைழய ஏற்பாட்ைடப்
புரிந்துெகாள்ள முடியாதபடி ெசய்கின்றது. அந்த
முக்காடு கிறிஸ்துவால்தான் விலக்கப்படுகிறது. 15

ஆனாலும் கூட இன்று, மக்கள் ேமாேசயின்
சட்டத்ைத வாசிக்கும்ேபாது அவர்களின் மனம்
மூடிக்ெகாண்டிருக்கிறது. 16 ஆனால் எவெனாருவன்
மாற்றம் ெபற்று, கர்த்தைரப் பின்பற்றுகிறாேனா
அவனுக்கு அந்த முக்காடு விலக்கப்படுகிறது. 17

கர்த்தேர ஆவியாய் இருக்கிறார். எங்ெகல்லாம்
அந்த ஆவியானவர் உள்ளாேரா அங்ெகல்லாம்
விடுதைல உண்டு. 18 நமது முகங்கள்
மூடப்பட்டில்ைல. நாெமல்லாரும் ேதவனுைடய
மகிைமையக் காட்டுகிேறாம். நாம் அவைரப்ேபான்று
மாற்றப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். நம்முள் எழும்
இம்மாற்றம் ேமலும், ேமலும் மகிைமையத் தருகிறது.
இம்மகிைம ஆவியாக இருக்கிற கர்த்தரிடமிருந்து
வருகிறது.

ஆன்மாவுக்குரிய ெபாக்கிஷம்

ேதவன் தன் கிருைபயால் இந்தப் பணிைய
எங்களுக்குக்ெகாடுத்தார். ஆைகயால்
இதைன விட்டுவிடமாட்ேடாம். 2 ஆனால்

இரகசியமானதும் ெவட்கப்படத்தக்கதுமான
வழிகளில் இருந்து விலகி இருக்கிேறாம். நாங்கள்
தந்திரங்கைளப் பயன்படுத்துவதில்ைல. ேதவனுைடய
ேபாதைனகைளயும் இழிவாக்குவதில்ைல. நாங்கள்
உண்ைமையத் ெதளிவாகப் ேபாதிக்கிேறாம்.
நாங்கள் யார் என்பைத இப்படித்தான் மக்களுக்குப்
புலப்படுத்துகிேறாம். இது, நாம் ேதவனுக்கு முன்
எத்தைகய மக்கள் என்பைதயும் அவர்கள் மனதிற்குக்
காட்டுகிறது. 3 நாம் பரப்புகிற நற்ெசய்தி மைற
ெபாருளாக இருக்கலாம். ஆனால் அது
ெகட்டுப்ேபாகிறவர்கட்ேக மைற ெபாருளாய்
இருக்கும். 4 இந்த உலகத்ைத ஆள்பவனாகிய
சாத்தான் விசுவாசம் இல்லாதவர்களின் மனைதக்
குருடாக்கினான். அவர்களால் கிறிஸ்துவின்
நற்ெசய்தியின் ஒளிையப் பார்க்க இயலாது.
கிறிஸ்துவின் மகிைமக்குரிய நற்ெசய்திையயும்
அறியார்கள். கிறிஸ்து மட்டுேம ேதவன் ேபான்று
இருப்பவர். 5 நாங்கள் எங்கைளப் பற்றிப் பிரச்சாரம்
ெசய்வதில்ைல. ஆனால், இேயசு கிறிஸ்துேவ நமது
கர்த்தர் என்றும் நாங்கள் இேயசுவுக்காக
உங்களுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்றும் பிரச்சாரம்
ெசய்கிேறாம். 6 “இருளிலிருந்து ெவளிச்சம்
பிரகாசிக்கும்” என்று ேதவன் ஒருமுைற ெசான்னார்.
எங்கள் இதயங்களில் ெவளிச்சத்ைத ஏற்படுத்திய
ேதவனும் இவேர ஆவார். ேதவனுைடய மகிைமைய
கிறிஸ்துவின் முகத்தில் ெதரியச் ெசய்வதன் மூலம்
அவர் எங்களுக்கு ஒளிையத் தந்தார்.

7 இப்ெபாக்கிஷத்ைத நாம் ேதவனிடமிருந்து
ெபற்றுள்ேளாம். ஆனால் நாங்கேளா
ெபாக்கிஷத்ைதத் தாங்கியுள்ள மண் ஜாடிகைளப்
ேபான்ேற இருக்கிேறாம். இப்ேபராற்றலானது
எங்களிடமிருந்து அல்ல, ேதவனிடம் இருந்ேத
வருகிறது என்பைத இது காட்டும். 8 எங்கைளச்
சுற்றிலும் ெதால்ைலகள் உள்ளன. ஆனால்
அவற்றால் நாங்கள் ேதால்வி அைடயவில்ைல.
அவ்வப்ேபாது ெசய்வது ெதரியாமல் திைகக்கிேறாம்.
ஆனால் முயற்சி ெசய்வைத ஒருேபாதும்
ைகவிடவில்ைல. 9 நாங்கள் தண்டிக்கப்படுகிேறாம்.
ஆனால் ேதவன் எங்கைளக் ைகவிடவில்ைல. சில
ேநரங்களில் நாங்கள் தூக்கிெயறியப்படுகிேறாம்.
ஆனால் அழிந்துேபாகவில்ைல. 10 எங்கள் ெசாந்த
சரீரங்களில் இேயசுவின் மரணத்ைதச் சுமந்து
திரிகிேறாம். அதனால் எங்கள் சரீரங்களில்
இேயசுவின் வாழ்வும் புலப்படேவண்டும்
என்பதற்காகேவ மரணத்ைதச் சுமந்து திரிகிேறாம்.
11 நாங்கள் உயிேராடு இருக்கிேறாம் என்றாலும்
இேயசுவுக்காக எப்ேபாதும் மரண ஆபத்தில்
உள்ேளாம். அழியும் நம் சரீரங்களில் இேயசுவின்
வாழ்ைவக் காணமுடியும் என்பதற்காகேவ இது
எங்களுக்கு ேநர்ந்திருக்கிறது. 12 ஆைகயால்
மரணம் எங்களுக்குள் பணிபுரிகிறது; வாழ்வு
உங்களுக்குள் பணிபுரிகிறது.

13 “நான் விசுவாசித்ேதன், அதனால் ேபசுகிேறன்”
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. எங்கள் விசுவாசமும்
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அத்தைகயது தான். நாங்கள் விசுவாசிக்கிேறாம்,
அதனால் ேபசுகிேறாம். 14 ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்திலிருந்து எழுப்பினார். அேதாடு
இேயசுவுடன் ேதவன் எங்கைளயும் எழுப்புவார் என்று
அறிேவாம். ேதவன் உங்கேளாடு எங்கைளயும் ஒன்று
ேசர்ப்பார். நாம் அவருக்கு முன் நிற்ேபாம். 15 இைவ
எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். ஆைகயால்
ேதவனுைடய கிருைப, ெமன்ேமலும் மிகுதியான
மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இது, ேமலும்
ேதவனுைடய மகிைமக்காக அதிக அளவில்
நன்றிகைளக் குவிக்கும்.

விசுவாசத்தால் வாழ்தல்
16 அதனால் நாங்கள் ஒருேபாதும் பலவீனர்களாக
ஆவதில்ைல. எங்களது சரீரம் ேவண்டுமானால்
முதுைமயாலும் பலவீனத்தாலும் ேசார்வைடயலாம்.
ஆனால் எங்களுக்குள் இருக்கிற ஆவி ஒவ்ெவாரு
நாளும் புதிதாக்கப்படுகிறது. 17 தற்சமயத்திற்கு
சிற்சில ெதாந்தரவுகள் எங்களுக்கு உண்டு. எனினும்
அைவ, முடிவற்ற மகிைமையப் ெபறேவ எங்களுக்கு
உதவும். அந்த முடிவற்ற மகிைமயானது இந்தத்
ெதால்ைலகைளவிட மிகப் ெபரியது. 18 ஆைகயால்
நம்மால் காணமுடிந்தவற்ைறப் பற்றியல்ல,
காணமுடியாதவற்ைறப் பற்றிேய நாங்கள்
சிந்திக்கிேறாம். காணப்படுகிறைவ
தற்காலிகமானைவ. காணப்படாதைவேயா
நிரந்தரமானைவ.

பூமியில் வாழ்வதற்குக் கிைடத்த கூடாரம்
ேபான்ற நம் சரீரம் அழியக் கூடியது என்பைத
நாம் அறிேவாம். ஆனால் அது நிகழும்ேபாது

ேதவன் நாம் வாழ்வதற்ெகன்று ஓர் இடம்
ைவத்துள்ளார். அது மனிதர்களால் அைமக்கப்பட்ட
இடமல்ல. அது பரேலாகத்தில் உள்ள வீடு. அது
என்ெறன்றும் நிைலத்திருப்பது. 2 ஆனால் நாம்
இப்ெபாழுது இந்த சரீரத்தால்
ேசார்வுற்றிருக்கிேறாம். பரேலாக வீட்ைட ேதவன்
ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். 3

அது நம்ைம ஆைடயுள்ளவர்கைளப் ேபாலாக்கும்.
நாம் நிர்வாணமானவர்கைளப்ேபால
இருக்கமாட்ேடாம். 4 நம் கூடாரம் ேபான்ற இந்த
சரீரத்தில் வாழும்வைர பாரமுள்ளவர்களாய்த்
துன்பப்படுகிேறாம். இந்த சரீரத்ைத விட்டுவிட
ேவண்டுெமன்று நான் கூறவில்ைல. ஆனால் நாம்
பரேலாக வீட்டால் ேபார்த்தப்பட ேவண்டும் என்ேற
விரும்புகிேறன். பிறகு அழிவைடயும் இந்த சரீரம்
உயிருடன் நிைறந்திருக்கும். 5 இதற்காகத்தான்
ேதவன் நம்ைம ஆயத்தம் ெசய்திருக்கிறார். ஆவி
என்னும் அச்சாரத்ைதத் தந்து நமக்கு புதிய
வாழ்க்ைகைய உறுதிப்படுத்துகிறார்.

6 எனேவ நாம் எப்ெபாழுதும் ைதரியத்ேதாடு
இருக்கிேறாம். நாம் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும்
வைர கர்த்தைர விட்டு விலகி இருக்கிேறாம்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். 7 நாம்
எைத நம்புகிேறாேமா அதன்படி வாழ்கிேறாம். நாம்
எைதப் பார்க்கிேறாேமா அதன்படி வாழவில்ைல. 8

எனேவதான் நமக்குத் தன்னம்பிக்ைக ேவண்டும்
என்கிேறன். நாம் உண்ைமயாகேவ இந்த
சரீரத்ைதவிட்டு விலகி பரேலாகத்தில் கர்த்தேராடு
இருக்கேவ விரும்புகிேறாம். 9 ேதவைனத்

திருப்திப்படுத்துவேத வாழ்க்ைகயில் நமது ஒேர
குறிக்ேகாள். இங்ேக இந்த சரீரத்தில் வாழ்ந்தாலும்
அங்ேக கர்த்தேராடு இருந்தாலும் ேதவைனத்
திருப்திப்படுத்தேவ விரும்புகிேறாம். 10

நியாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக நாம் அைனவரும்
கிறிஸ்துவின் முன்பு நிற்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும்
அவனவனுக்குரியைதப் ெபறுவான். உலகில்
சரீரத்துடன் பூமியில் வசிக்கும்ேபாது அவனவன்
ெசய்த நன்ைம அல்லது தீைமகளுக்குத்
தகுந்தபடிேய தீர்ப்பளிக்கப்படுவான்.

தூண்டிவிடும் ேதவ அன்பு
11 கர்த்தருக்குப் பயப்படுவது என்றால் என்ன
ெபாருள் என நாம் அறிேவாம். எனேவ மக்கள்
உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி உதவ நாங்கள்
முயற்சி ெசய்கிேறாம். உண்ைமயில் நாங்கள் யார்
என்பது ேதவனுக்குத் ெதரியும். எங்கைளப் பற்றி
உங்கள் இதயங்களுக்கும் ெதரியும் என்று
நம்புகிேறன். 12 நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு
எங்கைள நிரூபித்துக்ெகாள்ள முயற்சி
ெசய்யவில்ைல. ஆனால் எங்கைளப் பற்றி நாங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறாம். எங்கைளக் குறித்து
நீங்கள் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்வதற்கான
காரணங்கைளயும் ெசால்லியிருக்கிேறாம்.
இப்ேபாது ெவளிப்பைடயாய்த் ெதரியும் சில
காரணங்களுக்காகத் தம்ைமத்தாேம
பாராட்டிக்ெகாள்ளும் சிலருக்குத் ெதரிவிக்க
உங்களிடம் ஒரு பதில் உள்ளது. ஒரு மனிதனின்
இதயத்துக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பைதப் பற்றிக்
கவைல இல்லாதவர்கள் அவர்கள். 13 நாங்கள்
ைபத்தியம் என்றால் அதுவும் ேதவனுக்காகத்தான்.
நாங்கள் ெதளிந்த, சரியான புத்தி உள்ளவர்கள்
என்றால் அதுவும் உங்களுக்காகத்தான். 14

கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்கைளத் தூண்டிவிடுகிறது.
ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவருக்குமாக அவர் இறந்தார்
என்பது, அைனவருேம இறந்துவிட்டைதேய
குறிக்கும் என்று நமக்குத் ெதரியும். 15 கிறிஸ்து
மக்கள் அைனவருக்காகவும் இறந்து ேபானதால்,
உயிேராடு இருக்கிறவர்கள் இனிேமல்
தங்களுக்ெகன்று இராமல், தங்களுக்காக மரித்து
எழுந்த கிறிஸ்துவுக்காக உயிர் வாழேவண்டும்.

16 எனேவ, இந்த ேநரத்திலிருந்து, நாங்கள்
ஒருவைரயும் மற்ற உலக மக்கைளப் ேபான்று
சரீரத்தில் அறியமாட்ேடாம். முன்பு நாங்களும்
மற்றவர்கைளப் ேபான்ேற கிறிஸ்துைவ சரீரத்தில்
அறிந்திருந்ேதாம். இனிேமல் அவ்வாறு
எண்ணவில்ைல. 17 எவராவது கிறிஸ்துவுக்குள்
இருந்தால் அவன் புதிதாகப்
பைடக்கப்பட்டவனாகிறான். பைழயைவ மைறந்தன.
அைனத்தும் புதியைவ ஆயின. 18 இைவ அைனத்தும்
ேதவனிடமிருந்து வந்தன. கிறிஸ்துவின் மூலம்
ேதவன் அவருக்கும் நமக்கும் இைடயில்
சமாதானத்ைத உருவாக்கினார். மக்கைள
சமாதானத்திற்குள் ெகாண்டு வந்து ேசர்க்கும்
பணிைய எங்களுக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். 19

ேதவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தார். அவருக்கும்
உலகத்துக்கும் இைடயில் சமாதானத்ைத
உருவாக்கினார் என்று ெசால்கிேறன்.
கிறிஸ்துவுக்குள், தம் பாவங்கள் குறித்து குற்ற
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உணர்ச்சி ெகாண்ட மக்கைள ேதவன்
குற்றவாளிகளாக நிறுத்துவதில்ைல. இச்சமாதானச்
ெசய்திைய மக்களுக்குத் ெதரிவிக்கும் ெபாருட்டு
எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 20 எனேவ,
கிறிஸ்துவுக்காகப் ேபச நாங்கள்
அனுப்பப்பட்டிருக்கிேறாம். எங்கள் மூலம் ேதவன்
உங்கைள அைழக்கிறார். நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காகப்
ேபசுகிேறாம். நீங்கள் அைனவரும் ேதவேனாடு
சமாதானமாக இருக்க ேவண்டுகிேறாம். 21

கிறிஸ்துவிடம் பாவம் இல்ைல. ஆனால் ேதவன்
நமக்காக அவைரப் பாவம் ஆக்கினார். நாம்
கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்கு ஏற்றவர்களாக
இருக்கேவண்டும் என்பதற்காக ேதவன் இைதச்
ெசய்தார்.

நாங்கள் ேதவேனாடு ேசர்ந்து
பணியாற்றுகிறவர்கள். எனேவ,
ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் ெபற்ற கிருைபைய

பயனற்ற வைகயில் வீணடிக்க ேவண்டாம் என
உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறன்.

2 “நான் சரியான சமயத்தில் உன்ைனக் ேகட்ேடன்.
இரட்சிப்புக்கான நாளில் நான் உதவி ெசய்ேதன்”

என்று ேதவன் கூறுகிறார்.
அவர் ெசான்ன “சரியான ேநரம்” என்பது இதுதான்
என்று உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். “இரட்சிப்புக்கான
நாளும்” இதுதான்.

3 எங்களின் பணியில் எவரும் குற்றம் கண்டு
பிடிப்பைத நாங்கள் விரும்பவில்ைல. ஆனாலும்
மற்றவர்களுக்குப் பிரச்சைனயாய் இருக்கும்
எைதயுேம நாங்கள் ெசய்யவில்ைல. 4 ஆனால்,
அைனத்து வழிகளிலும் நாங்கள் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் என்பைதக் காட்டி வருகிேறாம்.
பல கஷ்டங்களிலும், பிரச்சைனகளிலும்,
துன்பங்களிலும் இதைன நாங்கள்
ெவளிப்படுத்துகிேறாம். 5 நாங்கள் அடிக்கப்பட்டுச்
சிைறயில் தள்ளப்படுகிேறாம். மக்கள்
அதிர்ச்சியைடந்து எங்களுடன் ேமாதுகிறார்கள்.
நாங்கள் கடின ேவைலகைளச் ெசய்கிேறாம். சில
ேநரங்களில் உணவும், உறக்கமும் இல்லாமல்
இருக்கிேறாம். 6 எங்கள் அறிவினாலும்,
ெபாறுைமயாலும், இரக்கத்தாலும், தூய
வாழ்க்ைகயாலும் நாங்கள் ேதவனுைடய ஊழியர்கள்
எனக் காட்டிக்ெகாள்கிேறாம். 7 நாங்கள் இதைனப்
பரிசுத்த ஆவியாலும், தூய அன்பாலும், உண்ைமயான
ேபச்சாலும் ேதவனுைடய வல்லைமயாலும்
ெவளிப்படுத்துகிேறாம். எங்கள் சரியான
வாழ்க்ைகையப் பயன்படுத்தி எல்லாவற்றிலும்
இருந்தும் எங்கைளக் காத்துக்ெகாள்கிேறாம்.

8 சிலர் எங்கைள மதிக்கிறார்கள். மற்றும் சிலர்
எங்கைள அவமானப்படுத்துகிறார்கள். சிலர்
எங்கைளப் பற்றி நல்ல ெசய்திகைளயும் ேவறு சிலர்
ெகட்ட ெசய்திகைளயும் பரப்புகிறார்கள். சிலர்
எங்கைளப் ெபாய்யர்கள் என்று குற்றம்
சுமத்துகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் உண்ைமையேய
ேபசுகிேறாம். 9 இன்னும் சிலருக்கு நாங்கள்
முக்கியமற்றவர்கள். ஆனால் நாங்கள்
எல்ேலாருக்கும் நன்கு அறிமுகமானவர்கள். நாங்கள்
மடிந்து ேபாவதுேபால் இருக்கிேறாம். ஆனால்
ெதாடர்ந்து வாழ்கிேறாம். நாங்கள்
தண்டிக்கப்படுகிேறாம். ஆனால்
ெகால்லப்படவில்ைல. 10 எங்களுக்கு நிைறய

ேசாகம் உண்டு. ஆனால் நாங்கள் எப்ெபாழுதும்
மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிேறாம். நாங்கள்
ஏைழகள்தான். ஆனால் பலைரச்
ெசல்வராக்குகிேறாம். எங்களுக்ெகன்று
எதுவுமில்ைல. ஆனால் உண்ைமயில் எங்களுக்கு
எல்லாம் இருக்கிறது.

11 ெகாரிந்தியர்களாகிய உங்களிடம் நாங்கள்
ெவளிப்பைடயாகப் ேபசியிருக்கிேறாம். எங்கள்
மனைதத் திறந்து காட்டியிருக்கிேறாம். 12

உங்களிடம் நாங்கள் ெகாண்ட அன்பு எப்ெபாழுதும்
குைறயவில்ைல. அைதத் தடுத்ததும் இல்ைல.
ஆனால் எங்கள்மீது உங்களிடம் உள்ள அன்ேப
தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 13 நீங்கள் எனது
பிள்ைளகள் என்ற முைறயில் தான் நான்
ேபசுகிேறன். நாங்கள் ெசய்வது ேபாலேவ நீங்கள்
இதயங்கைளத் திறந்து காட்டுவீர்களா?

கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கேளாடு வாழ்வது எப்படி?
14 நீங்கள் விசுவாசம் இல்லாத மற்ற மக்கைளப்
ேபான்றவர்கள் அல்லர். எனேவ நீங்களாகேவ
ெசன்று அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள். நல்லைவயும்
ெகட்டைவயும் ேசரக் கூடாது. ெவளிச்சமும்
இருட்டும் ேசர்ந்திருக்க முடியாது. 15 எப்படி
கிறிஸ்துவும் சாத்தானும் உடன்பாடுெகாள்ள முடியும்?
ஒரு விசுவாசிக்கும், விசுவாசம் இல்லாதவனுக்கும்
ெபாதுவாக என்ன இருக்க முடியும்? 16 ேதவனுைடய
ஆலயமானது ெவறும் சிைலகேளாடு எவ்வாறு
ஒப்பந்தம் ெசய்ய முடியும்? நாம் ஜீவனுள்ள ேதவன்
வாழும் ஆலயங்கைளப் ேபான்றுள்ேளாம்.
“நான் அவர்கேளாடு வாழ்ேவன்; நடப்ேபன்; நான்
அவர்களது ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கேள எனது மக்களாக இருப்பார்கள்.”
17 “எனேவ அவர்கைள விட்டுவிட்டு ெவளிேய
வாருங்கள்.
அவர்களிடமிருந்து தனியாக உங்கைளப்

பிரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
சுத்தமில்லாத எைதயும் ெதாடேவண்டாம்.
நான் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.”

18 “நான் உங்களின் பிதாவாக இருப்ேபன். நீங்கள்
எனது குமாரர்களாகவும்
குமாரத்திகளாகவும் இருப்பீர்கள் என்று எல்லா

வல்லைமயும் ெகாண்ட கர்த்தர் கூறுகிறார்”
என்று ேதவன் கூறுகிறார்.

அன்புள்ள நண்பர்கேள! ேதவனிடமிருந்து
இந்த வாக்குறுதிகைளப் ெபற்றிருக்கிேறாம்.
எனேவ, நாம் நம் சரீரத்ைதயும்,

ஆத்துமாைவயும் அசுத்தப்படுத்தும் எதனிடமிருந்தும்
முழுக்க, முழுக்க விலகி நம்ைம நாேம
தூய்ைமப்படுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும். நாம் நமது
வாழ்க்ைக முைறயிேலேய மிகச் சரியாக இருக்க
முயற்சி ெசய்ய ேவண்டும். ஏெனன்றால் நாம்
ேதவைன மதிக்கிேறாம்.

பவுலின் மகிழ்ச்சி
2 எங்களுக்காக உங்கள் இதயங்கைளத் திறந்து
ைவத்திருங்கள். நாங்கள் யாருக்கும் தீைம
ெசய்ததில்ைல. நாங்கள் எவரது நம்பிக்ைகையயும்
அழித்ததில்ைல. எவைரயும் ஏமாற்றியதில்ைல. 3

உங்கைளக் குற்றம் சாட்டுவதற்காக இதைனக்

2 ெகாரி. 7:3
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கூறவில்ைல. எங்கள் வாழ்வும் சாவும் உங்கள்
உடேன இருக்கும் அளவுக்கு உங்கைள நாங்கள்
ேநசிக்கிேறாம் என்பைத ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குச்
ெசால்லி இருக்கிேறன். 4 நான் உங்கைளப் பற்றி
உறுதியாக உணர்கிேறன். உங்கைளப் பற்றிப்
ெபருைமப்படுகிேறன். நீங்கள் எனக்கு மிகுந்த
ைதரியம் ெகாடுக்கிறீர்கள். அதனால் அைனத்து
துன்பங்களுக்கு இைடயிலும் நான் மிகவும்
சந்ேதாஷமாக இருக்கிேறன்.

5 நாங்கள் மக்கேதானியாவுக்கு வந்தேபாது
எங்களுக்கு ஓய்வு இல்லாமல் இருந்தது. எங்கைளச்
சுற்றிலும் ெநருக்கடிகள் இருந்தன. நாங்கள்
ெவளிேய ேபாராடிக்ெகாண்டும் உள்ளுக்குள்
பயந்துெகாண்டும் இருந்ேதாம். 6 ஆனால் ேதவன்
துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் தருகிறார். தீத்து
வந்தேபாது ேதவன் ஆறுதல் தந்தார். 7 அவனது
வருைகயிலும், நீங்கள் அவனுக்குக் ெகாடுத்த
ஆறுதலாலும் நாங்கள் ஆறுதலைடந்ேதாம். என்ைன
நீங்கள் பார்க்க விரும்பியைதப் பற்றி தீத்து
கூறினான். உங்களது தவறுகளுக்கு நீங்கள்
வருந்தியது பற்றியும் கூறினான். என்மீது நீங்கள்
ெகாண்ட அக்கைறையப் பற்றி அவன்
ெசான்னேபாது மகிழ்ச்சி அைடந்ேதன்.

8 நான் உங்களுக்கு எழுதிய நிருபம் ஏேதனும்
வருத்தத்ைத தந்திருக்குமானால் அைத
எழுதியதற்காக நான் இப்ெபாழுது
வருத்தப்படவில்ைல. அந்நிருபம் உங்களுக்கு
வருத்தத்ைத தந்தது என அறிேவன். அதற்காக
அப்ெபாழுது வருந்திேனன். ஆனால் அது ெகாஞ்ச
காலத்துக்குத்தான் உங்களுக்குத் துயரத்ைதத்
தந்தது. 9 இப்ெபாழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிேறன்.
இது நீங்கள் துயரப்படும்படி ஆனதால் அன்று.
அத்துயரம் உங்கள் இதயங்கைள மாற்றியதற்காக
நான் மகிழ்கிேறன். ேதவனுைடய விருப்பப்படிேய
நீங்கள் துக்கப்பட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள் எங்களால்
எவ்வைகயிலும் பாதிக்கப்படவில்ைல. 10

ேதவனுைடய விருப்பப்படி ேநரும் வருத்தம்
ஒருவனது இதயத்ைத மாற்றி, வாழ்ைவயும்
மாற்றுகிறது. அவனுக்கு இரட்சிப்ைபயும் தருகிறது.
அதற்காக வருத்தப்படேவண்டாம். ஆனால்
உலகரீதியிலான துயரங்கேளா மரணத்ைத
வரவைழக்கின்றது. 11 ேதவனின் விருப்பப்படிேய
நீங்கள் வருத்தம் அைடந்தீர்கள். இப்ெபாழுது
அவ்வருத்தம் உங்களுக்கு எைதக் ெகாண்டு வந்தது
என்று பாருங்கள். அது உங்களிடம் ஜாக்கிரைதைய
உருவாக்கியது. குற்றமற்றவர்கள் என உங்கைள
நிரூபிக்கத் தூண்டியது. அது ேகாபத்ைதயும்,
பயத்ைதயும் தந்தது. அது என்ைனக் காணத்
தூண்டியது. அது உங்கைள அக்கைற ெகாள்ளச்
ெசய்தது. அது நல்லவற்ைறச் ெசய்ய ஒரு
காரணமாயிற்று. இக்காரியத்தில் எவ்விதத்திலும்
நீங்களும் குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்று உங்கைள
நிரூபித்துக்ெகாண்டீர்கள். 12 நான் உங்களுக்கு
நிருபம் எழுதியதின் காரணம் ஒருவன் தவறு
இைழத்துவிட்டான் என்பதாலல்ல, அேதேபால
ஒருவன் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டான் என்பதாலும்
உங்களுக்கு நிருபம் எழுதவில்ைல. ேதவனுக்கு
முன்பாக உங்களுக்காக நாங்கள் ெகாண்டுள்ள
அக்கைறைய நீங்கள் காணும்ெபாருட்ேட அப்படி
எழுதிேனன். இதனால்தான் நாங்கள்

ஆறுதலைடந்ேதாம். 13 நாங்கள் மிகவும்
ஆறுதலைடந்ேதாம்.
தீத்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பைத அறிந்து நாங்களும்
மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். அவன் நலமைடய நீங்கள்
அைனவரும் உதவினீர்கள். 14 உங்கைளப் பற்றி
தீத்துவிடம் ெபருைமயாகச் ெசான்னைவ
அைனத்தும் உண்ைம என்பைத நீங்கள்
நிரூபித்துவிட்டீர்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் ெசான்ன
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் உண்ைமயாகும். 15 நீங்கள்
கீழ்ப்படியத் தயாராக இருக்கிறீர்கள். இைத
நிைனத்து தீத்து உங்கள் மீது உறுதியான அன்ைபக்
ெகாண்டிருக்கிறான். நீங்கள் அவைனப் பயத்ேதாடும்
மரியாைதேயாடும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 16 நான்
உங்கைள முழுைமயாக நம்பலாம் என்பதில் ெபரிதும்
மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.

கிறிஸ்தவர்களின் ெகாடுக்கும் தன்ைம

சேகாதர சேகாதரிகேள இப்ேபாது
மக்கேதானியா சைபகளுக்கு ேதவன்
காட்டிய கிருைபையப் பற்றி நீங்கள்

அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என நாங்கள்
விரும்புகிேறாம். 2 அந்த விசுவாசிகள்
ெபருந்ெதால்ைலகளால் ேசாதிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் மிகவும் ஏைழ மக்கள். ஆனால்
தமக்குண்டான மிகுந்த மகிழ்ச்சியால் அவர்கள்
அதிகமாகக் ெகாடுத்தார்கள். 3 தம்மால் முடிந்த
அளவு அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள் என்று என்னால்
ெசால்ல முடியும். அந்த விசுவாசிகள் தங்களால்
முடிந்த அளவுக்கும் மீறி ெகாடுத்தார்கள். இதைன
அவர்கள் சுதந்தரமாகச் ெசய்தனர். எவரும்
அவர்கைள அவ்வாறு ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தவில்ைல.
4 ஆனால் அவர்கள் மீண்டும், மீண்டும் எங்கைளக்
ேகட்டார்கள். ேதவனுைடய மக்களுக்கான
ேசைவயில் பங்குெகாள்ள அனுமதிக்க
ேவண்டுெமன்று திரும்பத் திரும்ப ேவண்டினர். 5 நாம்
எதிர்பார்த்திராத வைகயில் அவர்கள்
ெகாடுத்தார்கள். அவர்கள் தம் பணத்ைதக்
ெகாடுப்பதற்கு முன்னால் கர்த்தருக்கும்
எங்களுக்கும் தம்ைமேய ெகாடுத்தார்கள்.
இைதத்தான் ேதவனும் விரும்புகிறார்.

6 எனேவ தீத்து இந்த நல்ல காரியத்ைதத்
ெதாடங்கினபடிேய முடிக்கவும் ேவண்டுெமன்று
ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 7 நம்பிக்ைகயிலும்,
ேபச்சிலும், அறிவிலும், உண்ைம விருப்பத்ேதாடு
உதவுவதிலும், எங்கள் ேமலுள்ள அன்பிலும் நீங்கள்
ெசல்வந்தராய் இருக்கிறீர்கள். இந்த ெகாடுக்கும்
நற்காரியத்திலும் நீங்கள் ெசல்வந்தராய் இருக்க
ேவண்டும்.

8 ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று உங்களுக்குக்
கட்டைளயிடவில்ைல, ஆனால் உங்கள் அன்பு
உண்ைமயான அன்ெபன்று நாங்கள் பார்க்க
விரும்புகிேறாம். மற்றவர்களும் உண்ைமயில் உதவ
விரும்புவைத உங்களுக்குக் காட்டேவ இைதச்
ெசய்கிேறாம். 9 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
கருைணைய நீங்கள் அறிவீர்கள். கிறிஸ்து
ேதவேனாடு ெசல்வந்தராயிருந்தார். ஆனால்
உங்களுக்காக அவர் ஏைழயானார். அதன் மூலம்
அவர் உங்கைளச் ெசல்வந்தர்களாக்க விரும்பினார்.

2 ெகாரி. 7:4

1238



9

10 உங்கள் நன்ைமக்காகேவ நீங்கள் இைதச்
ெசய்ய ேவண்டுெமன நான் ெசால்ல விரும்புகிேறன்.
ெசன்ற ஆண்டில் ெகாடுக்க விரும்பியதில் நீங்கேள
முதலாவதாக இருந்தீர்கள். அது ேபால்
ெகாடுப்பதிலும் முதலாவதாக இருந்தீர்கள். 11

எனேவ, இப்ெபாழுது ெதாடங்கிய ெசயைல
முடித்துவிடுங்கள். பிறகு உங்கள் ெசயலானது
உங்களுைடய விருப்பத்துக்கு ஏற்றதாக அைமயும்.
உங்களிடம் இருப்பைதக் ெகாடுங்கள். 12 நீங்கள்
விரும்பிக் ெகாடுத்தால் அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்.
உங்களது ெகாடுத்தலானது உங்களிடம்
இல்லாதைத ைவத்து தீர்மானிக்கப்படாது;
இருப்பைதக்ெகாண்ேட தீர்மானிக்கப்படும். 13

மற்றவர்கள் ெசௗகரியமாக இருக்ைகயில் நீங்கள்
மட்டும் ெதால்ைலப்படுவைத நாங்கள்
விரும்பவில்ைல. எல்லாம் சமமாக இருக்க ேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறாம். 14 இப்ெபாழுது உங்களிடம்
நிைறய உள்ளது. அவற்ைறத்
ேதைவயானவர்களுக்குக் ெகாடுங்கள். அவர்களிடம்
மிகுதியாக இருக்கும்ேபாது அவர்கள் உங்களுக்குத்
ேதைவயானைதக் ெகாடுத்து உதவுவார்கள்.
இப்படிேய எல்லாம் சமமாகும்.

15 “அதிகமாகச் ேசர்த்தவன் எவனும் அதிகமாக
ைவத்திருப்பதில்ைல.
குைறவாக ேசர்த்தவன் எவனும் குைறவுடன்
இருப்பதில்ைல” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

தீத்துவும் அவனது குழுவும்
16 உங்கள் மீது எனக்கிருக்கும் அன்ைபப்
ேபாலேவ தீத்துவின் இதயத்திலும் அன்ைபத்
தந்ததற்காக ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறன்.
அவன் என்ைனப் ேபாலேவ உங்களிடம் அன்பாய்
இருக்கிறான். 17 நாங்கள் ெசய்யச்
ெசான்னைதெயல்லாம் தீத்து ஏற்றுக்ெகாண்டான்.
அவன் உங்களிடம் வர ெபரிதும் விரும்பினான். இது
அவனது ெசாந்த முயற்சிேய ஆகும். 18 நாங்கள்
தீத்துேவாடு ஒரு சேகாதரைனயும் அனுப்பி
ைவத்ேதாம். அச்சேகாதரன் அைனத்து
சைபகளாலும் அவனது சிறப்பான ஊழியத்துக்காகப்
பாராட்டப்படுகிறவன். 19 அேதாடு, இக்காணிக்ைகப்
பணத்ைத சுமந்துச் ெசல்லும்ேபாது எங்களுக்குத்
துைணயாக இருக்க சைபகளால்
நியமிக்கப்பட்டவேன இச்சேகாதரன் ஆவான்.
ேதவனுக்கு மகிைம உண்டாகேவ நாங்கள்
இச்ேசைவையச் ெசய்ண்டிருக்கிேறாம். ேசைவ
ெசய்யும் எங்கள் விருப்பத்ைதப் புலப்படுத்தவும்
இைதச் ெசய்கிேறாம்.

20 இப்ெபரிய ெதாைகைய ைகயாள்வது குறித்து
நாங்கள் ெகாள்ளும் அக்கைறகைளப் பற்றி யாரும்
விமர்சனம் ெசய்துவிடக் கூடாது எனக் கூடுமான
வைரயில் எச்சரிக்ைகயாய் உள்ேளாம். 21

சரியானவற்ைறச் ெசய்யேவ நாங்கள் முயல்கிேறாம்.
ேதவனுக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல. மக்களுக்கு
முன்பாகவும் ேநர்ைமயாகப்படுவைத மட்டுேம ெசய்ய
விரும்புகிேறாம்.

22 இவர்கேளாடு எங்கள் சேகாதரைனயும்
அனுப்புகிேறாம். அவன் எப்ெபாழுதும் உதவத்
தயாராய் இருப்பான். பல வழிகளில் அவன் இைத
நிரூபித்திருக்கிறான். உங்கள் மீது அதிக அளவு

நம்பிக்ைக ெகாண்டிருப்பதால் அதிக அளவில் உதவ
அவன் விரும்புகிறான்.

23 தீத்துைவப் பற்றிக் கூறுவதானால், அவன் எனது
கூட்டாளி. உங்களுக்கு உதவுவதற்காக என்ேனாடு
பணிபுரிபவன். மற்ற சேகாதரர்கைளப் பற்றி
கூறுவதானால் அவர்கள் சைபகளால்
அனுப்பப்பட்டவர்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குப் புகழ்
ேசர்த்தவர்கள். 24 எனேவ, உங்களது உண்ைமயான
அன்ைப அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். ஏன் உங்கைள
நிைனத்துப் ெபருைமப் பாராட்டுகிேறாம்
என்பைதயும் அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். பிறகு
எல்லா சைபகளும் இைதப் பார்க்க முடியும்.

உடன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உதவுதல்

ேதவனுைடய மக்களுக்கு ெசய்ய ேவண்டிய
இந்த உதவி பற்றி உங்களுக்கு நான்
அதிகமாக எழுத ேவண்டிய ேதைவயில்ைல.

2 நீங்கள் உதவ விரும்புவைத நான் அறிேவன்.
மக்கேதானியா மக்களிடம் நான் இைதப்பற்றிப்
ெபருைமயாகப் ேபசி இருக்கிேறன். அகாயாவிலுள்ள
நீங்கள் உதவி ெசய்ய ஓராண்டாகத் தயாராய்
உள்ளீர்கள் என்பைதக் கூறி இருக்கிேறன்.
உங்களது உற்சாகம் இங்குள்ள பலைரயும்
தூண்டியது. 3 ஆனால் நான் சேகாதரர்கைள
உங்களிடம் அனுப்புகிேறன். இக்காரியத்தில்
உங்கைளப் பற்றி நாங்கள் ெசான்ன பாராட்டுகள்
ெபாய்யாகப் ேபாகாமல் நான் ெசான்னபடி நீங்கள்
ஆயத்தமாக இருங்கள். 4 நான் சில
மக்கேதானியர்கேளாடு அங்ேக வரும்ேபாது நீங்கள்
தயாராய் இல்லாமல் இருந்தீர்கெளனில் அதனால்
எனக்கு மிகவும் ெவட்கம் உண்டாகும். ஏெனன்றால்
உங்கைளப் பற்றி அவ்வளவு உறுதியாகக்
கூறியிருக்கிேறன். (அது உங்களுக்கும்
அவமானத்ைதத் தரும்.) 5 ஆைகயால் நாங்கள்
வருவதற்கு முன்னேர எங்கள் சேகாதரர்கைள
உங்களிடம் அனுப்பி ைவப்பது அவசியம் என்று
நிைனத்ேதன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ெசான்னபடி
விருப்பமுடன் ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்து
உதவுங்கள். அச்சேகாதரர்கள் அவற்ைறச் ேசர்த்துத்
தயாராக ைவத்திருப்பர்.

6 “ெகாஞ்சமாக விைதக்கிறவன் ெகாஞ்சமாகேவ
அறுவைட ெசய்வான். மிகுதியாக விைதக்கிறவேனா
மிகுதியாகேவ அறுவைட ெசய்வான்” என்பைத
நிைனவில் இருத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 7

ஒவ்ெவாருவனும், தன் இதயத்தில் எைதக் ெகாடுக்க
ேவண்டுெமன்று தீர்மானிக்கிறாேனா அைதக்
ெகாடுப்பானாக. ெகாடுப்பதுப்பற்றி எவருக்காவது
வருத்தம் ஏற்படுமானால் அவன் ெகாடுக்காமேலேய
இருக்கட்டும். கட்டாயத்தின் ேபரில் எவரும்
ெகாடுக்கேவண்டாம். மகிழ்ச்சிேயாடு
ெகாடுப்பவைனேய ேதவன் அதிகமாக ேநசிக்கிறார்.
8 அவர்களுக்குத் ேதைவக்கு மிகுதியான
ஆசீர்வாதத்ைத ேதவனால் ெகாடுக்க முடியும். பிறகு
உங்களிடமும் ஏராளமான ெசல்வம் ேசரும்.
ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்கும் ெகாடுக்கப் ேபாதுமான
ெசல்வம் உங்களிடம் இருக்கும்.

9 “அவன் தாராளமாக ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்கிறான்.
அவனுைடய கருைண என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து

நிற்கும்.”

2 ெகாரி. 9:9
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என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
10 ேதவேன விைதக்கிறவனுக்கு விைதையக்
ெகாடுக்கிறார். உண்பதற்கு அவேர அப்பத்ைதயும்
ெகாடுக்கிறார். அவர் ஆன்மாவிற்குரிய விைதையக்
ெகாடுப்பார். அதைன வளர்க்கவும் ெசய்வார்.
உங்களது நீதியினிமித்தம் சிறந்த அறுவைடையயும்
ெபருகச் ெசய்வார். 11 தாராளமாய்க் ெகாடுக்கும்
அளவுக்கு எல்லா வைகயிலும் ேதவன் உங்கைளச்
ெசல்வந்தர் ஆக்குவார். நீங்கள் எங்கள் மூலமாகக்
ெகாடுத்தால் மக்கள் ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்வர்.

12 ேதைவப்படும் ேதவனுைடய மக்களுக்கு நீங்கள்
உதவி ெசய்வது ெபரும் ேசைவயாகும். இதற்கு
இைணயானது ேவறில்ைல. ேதவனுக்கு அளவு
கடந்த நன்றிகைள இது ெகாண்டு வரும். 13 நீங்கள்
ெசய்யும் இச்ேசைவயானது உங்கள்
விசுவாசத்திற்கான நல்ல சாட்சியாகும். இதற்காக
மக்கள் ேதவைனப் பாராட்டுவர். நீங்கள்
விசுவாசிப்பதாக ஒத்துக்ெகாள்ளும் கிறிஸ்துவின்
நற்ெசய்திைய நீங்கள் பின்பற்றுவதால் மக்கள்
அவருக்கு நன்றி ெசால்வார்கள். ஏெனனில்
அவர்களின் ேதைவகளிலும் ஒவ்ெவாருவரின்
ேதைவகளிலும் நீங்கள் தாராளமாகப் பங்கு
ெகாள்கிறீர்கள். 14 அந்த மக்கள் ேதவனிடம்
ெஜபிக்கும்ேபாது, அவர்கள் உங்கேளாடு இருக்கேவ
விரும்புவர். ஏெனன்றால் ேதவன் உங்களுக்கு
மிகுதியாகக் கிருைப ெசய்திருக்கிறார். 15 ேதவன்
அருள்ெசய்த விளக்க இயலாத வியக்கத்தக்க
கிருைபக்காக நன்றி ெசலுத்துேவாமாக.

பவுலும்-ேதவசைபயும்

நான் பவுல். உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். கிறிஸ்துவின்
கருைணேயாடும், சாந்தத்ேதாடும்

ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். நான் உங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயுைடயவனாகவும்
உங்கைளவிட்டுத் தூரமாயிருக்கும்ேபாது உங்கள்
ேமல் கண்டிப்புடனும் இருப்பதாகச் சிலர் என்னிடம்
கூறுகிறார்கள். 2 நாங்கள் உலக நைடமுைறப்படி
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாகச் சிலர்
நிைனக்கின்றனர். அங்கு வரும்ேபாது அவர்களிடம்
நான் ைதரியமாக இருக்கேவண்டும். நான் அங்கு
வரும்ேபாது, உங்களிடம் கண்டிப்பாய் அந்த
ைதரியத்ைதப் பயன்படுத்தாதபடிக்கு இருக்க நான்
பிரார்த்திக்கிேறன். 3 நாம் மனிதர்கள். ஆனால்
உலகம் ேபாரிடும் முைறையப் ேபாலேவ
ேபாரிடுவதில்ைல. 4 உலகத்தார் பயன்படுத்தும்
ஆயுதங்களிருந்து முற்றிலும் மாறான ேவறுவைகயான
ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்துகிேறாம். நமது
ஆயுதங்களுக்கான சக்திையத் ேதவனிடமிருந்து
ெபறுகிேறாம். இைவ பைகவர்களின் வலிைமயான
இடங்கைள அழித்துவிடும். நாம் மக்களின்
விவாதங்கைள அழிக்கிேறாம். 5 ேதவனுைடய
ஞானத்திற்கு எதிராகத் ேதான்றும்
ெபருமிதங்கைளெயல்லாம் நாம் அழித்து
வருகிேறாம். அவர்களின் சிந்தைனகைளக் கவர்ந்து
கிறிஸ்துவுக்கு அடிபணியுமாறு ெசய்கிேறாம். 6

அடிபணியாத எவைரயும் தண்டிக்கத் தயாராக
இருக்கிேறாம். முதலில் நீங்கள் முழுைமயாக
அடிபணியுமாறு விரும்புகிேறாம்.

7 உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள உண்ைமகைள
நீங்கள் கவனித்துெகாள்ள ேவண்டும். ஒருவன்
தன்ைனக் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவன் என்று
நம்புவாேனயானால் பிறைரப் ேபாலேவ நாங்களும்
கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் என்பைதக் கவனத்தில்
ெகாள்ள ேவண்டும். 8 கர்த்தர் எங்களுக்குக்
ெகாடுத்த அதிகாரத்ைதப் பற்றி நாங்கள் இன்னும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம் என்பது உண்ைம.
ஆனால் உங்கைளத் தூக்கிெயறிய இந்த
அதிகாரத்ைத எங்களுக்குக் ெகாடுக்கவில்ைல.
உங்கைள பலப்படுத்தேவ ெகாடுத்திருக்கிறார்.
அதனால் அதுபற்றி ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள நான்
ெவட்கப்படவில்ைல. 9 இந்த நிருபத்தின் மூலம்
உங்கைளப் பயமுறுத்துகிறவனாய் நான்
ேதான்றாதபடிக்கு இைதச் ெசால்லுகிேறன். 10

ஆனால் சிலேரா, “பவுலின் நிருபங்கள் பலமுள்ளைவ;
மிகவும் முக்கியமானைவ. ஆனால் அவன் எங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது பலவீனனாக இருக்கிறான். அவன்
ேபச்சு எந்தப் பயைனயும் விைளவிப்பதில்ைல” என்று
ெசால்கிறார்கள். 11 “நாங்கள் இப்ெபாழுது அங்ேக
உங்கேளாடு இல்ைல. அதனால் நிருபத்தின் மூலம்
ேபசுகிேறாம். ஆனால் நாங்கள் உங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாதும் நிருபத்தில் உள்ளது ேபாலேவ
ெசயல்படும் அதிகாரத்துடன் இருப்ேபாம்” என்பைத
அவர்கள் உணர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.

12 தம்ைமத் தாேம முக்கியமானவர்கள் என்று
ெபருைம ேபசிக்ெகாள்ளும் குழுவுடன் ேசர நாங்கள்
விரும்பவில்ைல. எங்கைள அவர்கேளாடு ஒப்பிட்டுப்
பார்க்க விரும்பமாட்ேடாம். அவர்கைளப் ேபான்று
ஆகவும் விரும்பமாட்ேடாம். அவர்கள்
தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள அளக்கிறார்கள்.
தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள ஒப்பிடுகின்றனர்.
அவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் அல்ல.

13 எங்களுக்குத் தரப்பட்ட ேவைலகளின் அளைவ
மீறி எப்ேபாதும் ெபருைமேபசிக்ெகாள்ளமாட்ேடாம்.
ேதவன் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த பணியின் அளவிற்ேக
ெபருைம ெகாள்ளுகிேறாம். உங்கள் நடுவில் இதுவும்
எங்கள் ேவைலகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. 14

அளவுமீறி ெபருைம ேபசித் திரிபவர்கள் அல்ல
நாங்கள். நாங்கள் உங்களிடம் வராமல்
இருந்திருந்தால் எங்கைளப் பற்றி அளவுக்கு மீறி
ெபருைம ேபசி இருப்ேபாம். ஆனால் நாங்கள்
கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திேயாடு உங்களிடம் வந்ேதாம்.
15 மற்றவர்களுைடய ேவைலக்குட்பட்டு எங்கள்
அளைவக் கடந்து ெபருைம பாராட்டமாட்ேடாம்.
உங்கள் விசுவாசம் வளர்ந்துெகாண்ேட இருக்கும்
என்றும் உங்களிைடேய எங்கள் ேவைலயானது
ெமன்ேமலும் வளர்ச்சியைடய நீங்கள் உதவுவீர்கள்
என்றும் நம்புகிேறாம். 16 உங்கள் இருப்பிடத்துக்கு
அப்பாலும் நாங்கள் நற்ெசய்திையப் பரப்ப
விரும்புகிேறாம். மற்றவர்களால் ஏற்ெகனேவ ெசய்து
முடிக்கப்பட்டைத எங்களால் ெசய்யப்பட்டதாகக்
கூறி ெபருைமப்படமாட்ேடாம். 17 ஆனால்,
“ெபருைம பாராட்டுகிற ஒருவன் கர்த்தரில் ெபருைம
பாராட்டுவானாக.” 18 தன்ைனத் தாேன நல்லவன்
என்று கூறிக்ெகாள்கிறவன் நல்லவன் அல்ல.
கர்த்தரால் நல்லவன் என்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறவேன நல்லவன்.

2 ெகாரி. 9:10
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பவுலும்-ேபாலி அப்ேபாஸ்தலர்களும்

நான் ெகாஞ்சம் முட்டாளாக இருந்தாலும்
என்ைன நீங்கள்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று

விரும்புகிேறன். ஏற்ெகனேவ என்ைன நீங்கள்
ெபாறுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். 2 நான்
உங்கைள நிைனத்துப் ெபருைமப்படுகிேறன். இது
ேதவனிடமிருந்து வந்த ெபருைம ஆகும். நான்
உங்கைளக் கிறிஸ்துவுக்குத் தருவதாய் வாக்குறுதி
ெகாடுத்ேதன். கிறிஸ்துேவ உங்களது ஒேர
மணவாளன். அவரது தூய மணப் ெபண்ணாக
உங்கைள அவருக்குக் ெகாடுக்க விரும்புகிேறன். 3

எனினும் கிறிஸ்துவிடமுள்ள உங்கள் முழு
அர்ப்பணிப்பில் இருந்து விலகும்படி உங்கள் மனம்
ெகடுக்கப்படுேமா என்று அஞ்சுகிேறன். பாம்பின்
(சாத்தான்) தந்திர வழிகளின் மூலம் ஏவாள்
வஞ்சிக்கப்பட்டைதப்ேபால உங்களுக்கும் ேநரும். 4

நாங்கள் ெசான்னதற்கு மாறாக இேயசுைவப் பற்றி
ேபாதிக்க வரும் எவைரயும் நம்பி
சகித்துக்ெகாள்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்களிடமிருந்து
ெபற்ற ஆவிக்கும் நற்ெசய்திக்கும் மாறுபட்ட
ஆவிையயும் நற்ெசய்திையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்கிறீர்கள். ஆகேவ என்ைனயும்
சகித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

5 மகாபிரதான அப்ேபாஸ்தலைரவிட நான்
ஒன்றிலும் குைறவு உள்ளவன் அல்லன் என
எண்ணுகிேறன். 6 நான் பயிற்சி ெபற்ற ேபச்சாளன்
இல்ைல என்பது உண்ைமதான். ஆனால் எனக்குப்
ேபாதிய ஞானம் உண்டு. நாங்கள் அவற்ைற
உங்களுக்கு எல்லா வழிகளிலும் ெதளிவாக
ெவளிப்படுத்தியுள்ேளாம்.

7 நான் உங்களுக்கு இலவசமாக ேதவனுைடய
நற்ெசய்திையப் ேபாதித்திருக்கிேறன். உங்கைள
உயர்த்துவதற்காக நான் பணிந்துேபாயிருக்கிேறன்.
அதைனத் தவறு என்று எண்ணுகிறீர்களா? 8

உங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு மற்ற
சைபகளிடம் இருந்து பணத்ைதப் ெபற்ேறன். 9 நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது, எனது
ேதைவகளுக்காக உங்கைளத் துன்புறுத்தியதில்ைல.
எனக்கு ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்
மக்கேதானியாவிலிருந்து வந்த சேகாதரர்கள்
ெகாடுத்தனர். எந்த வைகயிலும் நான் உங்களுக்குப்
பாரமாக இருக்கவில்ைல. இனிேமலும் பாரமாக
இருக்கமாட்ேடன். 10 இைதப் பற்றி நான்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்வைத அகாயாவிலுள்ள
எவரும் என்ைனத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இதைன
நான் என்ேனாடு இருக்கிற கிறிஸ்துவின்
சத்தியத்ைதக்ெகாண்டு கூறுகிேறன். 11

உங்களுக்குப் பாரமாயிருக்க விரும்பவில்ைல என்று
ஏன் கூறுகிேறன். உங்கள் மீது எனக்கு
அன்பில்ைலயா? உண்டு. அைதப்பற்றி ேதவன் நன்கு
அறிவார்.

12 நான் இப்ெபாழுது ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் எங்கள் மீது குற்றம்
கண்டுபிடிக்கக் காரணம் ேதடுகிறவர்களுக்குக்
காரணம் கிைடக்கக் கூடாது. தம் ேவைலையப்
பற்றிப் ெபருைம ேபசுகிறவர்கள் தம் ேவைலைய நம்
ேவைலையப் ேபான்ற ஒன்றாகச் ெசால்லிக்ெகாள்ள

விரும்புவார்கள். 13 அப்படிப்பட்டவர்கள்
உண்ைமயான அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்லர்; ெபாய்
நிைறந்த பணியாளர்கள். அவர்கள்
கிறிஸ்துவினுைடய அப்ேபாஸ்தர்களின் ேவடத்ைதத்
தரித்துக்ெகாள்ளுகிறார்கள். 14 இது எங்கைள
வியப்பைடயச் ெசய்யவில்ைல. ஏெனன்றால்,
சாத்தாேன ஒளியின் தூதனாக மாறுேவடம்
அணிந்திருக்கிறான். 15 எனேவ சாத்தானின்
ேவைலக்காரர்கள் நீதியின் ேவைலக்காரர்கைளப்
ேபான்று ேவடமிடுவது வியப்புக்குரியதல்ல. ஆனால்
இவர்கள் இறுதியில் தங்கள் ெசயலுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவர்.

பவுலும்-அவரது துன்பங்களும்
16 நான் மீண்டும் கூறுகிேறன். நான் அறிவற்றவன்
என்று எவரும் எண்ண ேவண்டாம். ஆனால் நீ
என்ைன அறிவற்றவன் என்று எண்ணினால் ஒரு
அறிவற்றவைன ஏற்றுக்ெகாள்வது ேபால் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள். பின்பு இைதப் பற்றி நானும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளுேவன். 17 ஏெனன்றால்
என்ைனப் பற்றி நான் உறுதியாக இருக்கிேறன். நான்
கர்த்தைரப் ேபான்று ேபசுபவன் அல்லன். நான்
அறிவற்றவன் ேபான்ேற ெபருைம பாராட்டுகிேறன்.
18 உலகத்தில் ஏராளமானவர்கள் தம்ைமப் பற்றிப்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்ளுகிறார்கள். நானும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்கிேறன். 19 நீங்கள்
புத்திசாலிகள். எனேவ புத்தியற்றவர்கேளாடு நீங்கள்
சகிப்புத் தன்ைமேயாடு நடந்துெகாள்ளுங்கள். 20

நீங்கள் சகித்துக்ெகாள்வீர்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியும். ஒருவன் உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்தி
காரியங்கைளச் ெசய்யச் ெசான்னாலும், ஒருவன்
உங்கைள முழுைமயாகப்
பயன்படுத்திக்ெகாண்டாலும், ஒருவன் உங்கைள
ஏமாற்றினாலும், ஒருவன் தன்ைன
உயர்த்திக்ெகாண்டாலும், ஒருவன் உங்கள் முகத்தில்
அைறந்தாலும் நீங்கள் அைனத்ைதயும்
ெபாறுத்துக்ெகாள்வீர்கள். 21 இதைனச் ெசால்லேவ
ெவட்கமாக இருக்கிறது. ஆனால்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு நாம் பலவீனம்
உள்ளவர்களாய் இருக்கிேறாம்.
எவனாவது தன்ைனப் பாராட்டிப் ேபச ைதரியம்
உள்ளவனாய் இருந்தால் நானும் ைதரியம்
உள்ளவனாய் இருப்ேபன். (நான் அறிவற்றவைனப்
ேபான்று ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.) 22 அவர்கள்
எபிேரயர்களாக இருந்தால் நானும் அவ்வாேற
இருக்கிேறன். அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தால் நானும் அவ்வாேற
இருக்கிேறன். அவர்கள் ஆபிரகாமின் குடும்பத்தில்
உள்ளவர்களாக இருந்தால் நானும் அவ்வாேற
இருக்கிேறன். 23 அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குச் ேசைவ
ெசய்பவர்களானால் நான் அவர்கைள விட
மிகுதியாகச் ெசய்துெகாண்ேட இருக்கிேறன். (நான்
ைபத்தியக்காரைனப் ேபான்று ேபசுகிேறன்) நான்
அவர்கைளவிடக் கடினமாக உைழத்திருக்கிேறன்.
நான் பல முைறகள் சிைறபட்டிருக்கிேறன். நான் மிக
அதிகமாக அடி வாங்கி இருக்கிேறன். நான்
பலமுைற மரணத்தின் அருகில் ெசன்று
வந்திருக்கிேறன்.

2 ெகாரி. 11:23
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24 நான் யூதர்களால் சவுக்கால் முப்பத்ெதான்பது
அடிகைள ஐந்து தடைவ ெபற்றிருக்கிேறன். 25

மூன்று முைற மிலாறுகளால் அடிபட்ேடன். ஒருமுைற
நான் கல்லால் எறியப்பட்டு ஏறக்குைறய சாகும்
தருவாயில் இருந்ேதன். மூன்று முைற கப்பல்
விபத்தில் சிக்கிக்ெகாண்ேடன். ஒரு முைற
கடலிேலேய ஒரு இராப்பகல் முழுவைதயும்
கழித்ேதன். 26 நான் பலமுைற பயணங்கள்
ெசய்திருக்கிேறன். நான் ஆறுகளாலும்,
கள்ளர்களாலும், யூத மக்களாலும்,
யூதரல்லாதவர்களாலும்
ஆபத்துக்குட்பட்டிருக்கிேறன். நகரங்களுக்குள்ளும்,
மக்கேள வசிக்காத இடங்களிலும்,
கடலுக்குள்ேளயும், ஆபத்துகளில்
சிக்கியிருக்கிேறன். சேகாதரர்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டு உண்ைமயில் சேகாதரர்களாக
இல்லாத சிலராலும் நான் ஆபத்துக்குள்ளாேனன்.

27 நான் பலமுைற கடினமாக உைழக்க,
கடினமான ேசார்வூட்டத்தக்கவற்ைறச் ெசய்ய
ேநர்ந்தது. பல தடைவ நான் தூங்காமல்
இருந்திருக்கிேறன். பல முைற நான் உணவில்லாமல்
பட்டினியாகவும், தாகத்ேதாடும் இருந்திருக்கிேறன்.
பல சமயங்களில் உண்ணுவதற்கு எதுவுேமயற்ற
நிைலயில் இருந்திருக்கிேறன். குளிரில்
ஆைடயில்லாமல் நிர்வாணமாகவும்
இருந்திருக்கிேறன். 28 இவற்ைறத் தவிர ேமலும் பல
பிரச்சைனகளும் எனக்குண்டு. குறிப்பாக எல்லா
சைபகைளப் பற்றியும் ஒவ்ெவாரு நாளும்
கவைலப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 29 ஒருவன்
பலவீனமைடவைதக் கண்டால் நானும் பலவீனனாகி
விடுகிேறன். ஒருவன் பாவம் ெசய்வைதப் பார்த்தால்
ேகாபத்தால் நான் எரிச்சலாகிவிடுகிேறன்.

30 நான் என்ைனேய பாராட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டுமானால் என் பலவீனத்ைத ெவளிப்படுத்தும்
காரியங்கைளக் குறித்ேத ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். 31 நான் ெபாய்
ெசால்வதில்ைலெயன்று ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
அவேர ேதவன். அவேர கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் பிதா. அவர் எக்காலத்திலும்
பாராட்டுக்கு உரியவர். 32 நான் தமஸ்குவில்
இருந்தேபாது, அேரத்தா ராஜாவினுைடய பைடத்
தளபதி என்ைனக் ைகது ெசய்ய விரும்பினான்.
அதற்காக நகைரச் சுற்றிக் காவலர்கைள
நிறுத்தினான். 33 ஆனால் சில நண்பர்கள் என்ைனக்
கூைடக்குள் ைவத்து சுவரில் ஒரு சிறிய துைள
ெசய்து அதன் வழிேய என்ைன இறக்கிவிட்டனர்.
எனேவ நான் அந்த பைடத் தளபதியிடமிருந்து
தப்பிேனன்.

பவுலின் சிறப்பான ஆசீர்வாதம்

நான் ெதாடர்ந்து என்ைனப்
பாராட்டிக்ெகாள்வது எனக்கு
தகுதியாயிராது. எனினும் நான் இப்ேபாது

கர்த்தரின் தரிசனங்கைளயும், ெவளிப்பாடுகைளயும்
பற்றிப் ேபசுகிேறன். 2 கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளான ஒரு
மனிதைன நான் அறிேவன். அவன் பதினான்கு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர மூன்றாவது வானம் வைர
தூக்கி எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டான். அவன் சரீரத்தில்
இருந்தானா, சரீரத்திற்கு ெவளிேய இருந்தானா

என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் ேதவனுக்குத்
ெதரியும். 3 அவன் பரேலாகத்துக்குத் தூக்கி
எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத நான் அறிேவன்.
அப்ேபாது அவன் சரீரத்ேதாடு இருந்தானா
இல்ைலயா என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால்
விளக்க இயலாத சிலவற்ைற அவன்
ேகட்டிருக்கிறான். மனிதனால் ெசால்ல
அனுமதிக்கப்படாதவற்ைற ேகட்டிருக்கிறான். 5

நான் இவைனப் பாராட்டிப் ேபசுேவன். ஆனால்
என்ைனப்பற்றிப் பாராட்டிப் ேபசமாட்ேடன். நான்
எனது பலவீனத்ைதப் பற்றி மட்டுேம
பாராட்டிக்ெகாள்ேவன்.

6 நான் என்ைனேய பாராட்டிப் ேபசிக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்று விரும்பினால் நான் முட்டாளாக
இருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான்
உண்ைமையச் ெசால்லிவிடுேவன். அேதாடு நான்
ெசால்வைதயும் ெசய்வைதயும் காணும் மக்கள்
என்ைனப் பற்றி மிகுதியாக
நிைனத்துக்ெகாள்வார்கள். அதனால் என்ைனப் பற்றி
நாேன ெபருைம ேபசிக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.

7 எனக்குக் காட்டப்பட்ட அதிசயங்கைளக்
குறித்து நான் அதிகம் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளக்
கூடாது. ேவதைன மிக்க ஒரு பிரச்சைன எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மாம்சத்தில் ஒரு முள்
என்பது அதன் ெபாருள்) அது சாத்தானிடம் இருந்து
அனுப்பப்பட்ட தூதுவன். நான் அதிக அளவு ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்வதில் இருந்து அது என்ைன
அடித்துக் கட்டுப்படுத்தும். 8 அப்பிரச்சைனயில்
இருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்படி நான் மூன்று
முைற கர்த்தரிடம் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 9

ஆனால் கர்த்தேரா என்னிடம், “என் கிருைப
உனக்குப் ேபாதும். நீ பலவீனப்படும்ேபாது என்
ெபலன் உனக்குள் முழுைமயாகும்” என்றார். எனேவ
நான் என் பலவீனத்ைதப் பற்றி ேமன்ைமப்படுத்தி
ேபசுவதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறன். ஏெனனில்
கிறிஸ்துவின் வல்லைம என்ேமல் தங்கியிருக்கிறது.
10 எனேவ பலவீனனாக இருக்கும்ேபாது நான்
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். மக்கள் என்ைனப்பற்றி
அவதூறாகப் ேபசும்ேபாதும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.
எனக்குக் கஷ்ட காலங்கள் வரும்ேபாது மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன். மக்கள் என்ைன ேமாசமாக
நடத்தும்ேபாதும் நான் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.
எனக்குப் பிரச்சைனகள் வரும்ேபாது நான் மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன். இைவ அைனத்தும்
கிறிஸ்துவுக்காகத்தான். நான்
பலவீனப்படும்ேபாெதல்லாம், உண்ைமயில்
பலமுள்ளவன் ஆகிேறன்.

ெகாரிந்து கிறிஸ்தவர்கள் ேமல் பவுலின் அன்பு
11 நான் முட்டாைளப் ேபான்று
ேபசிக்ெகாண்டிருந்திருக்கிேறன். இவ்வாறு நீங்கேள
என்ைனச் ெசய்தீர்கள். நீங்கெளல்லாம் என்ைனப்
பாராட்டியிருக்கலாம். நான் அதற்குத்
தகுதியுைடயவன் அல்லன். எனினும் என்ைன “அந்த
மகா பிரதான அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு”
ஒப்பிடும்ேபாது நான் குைறந்தவன் அல்லன். 12 நான்
உங்கேளாடு இருந்த ேபாது, நான் அப்ேபாஸ்தலன்
என்பைத நிரூபிக்கும் வைகயில் பலவற்ைறச்
ெசய்ேதன். நான் அைடயாளங்கைளயும்,

2 ெகாரி. 11:24

1242



13

அதிசயங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்
ெபாறுைமேயாடு ெசய்ேதன். 13 எனேவ ஏைனய
சைபகைளப் ேபான்று நீங்களும் எல்லாவற்ைறயும்
ெபற்றீர்கள். உங்களுக்கு எதிலும் குைறவில்ைல.
ஆனால் ஒரு ேவறுபாடு, நான் எவ்வைகயிலும்
உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கவில்ைல. இது தான்
குைற. இதற்காக என்ைன மன்னியுங்கள்.

14 மூன்றாவது முைறயாக இப்ெபாழுது
உங்களிடம் வர நான் தயாராக உள்ேளன். நான்
உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கமாட்ேடன்.
உங்களுக்கு உரிய எந்தப் ெபாருைளயும் நான்
ெசாந்தம் ெகாண்டாடமாட்ேடன். நான் உங்கைள
மட்டுேம விரும்புகிேறன். ெபற்ேறாருக்குப்
ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து ைவக்க ேவண்டியவர்கள்
பிள்ைளகள் அல்ல. ெபற்ேறார்கேள
பிள்ைளகளுக்குப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து
ைவக்கேவண்டும். 15 எனேவ, நான்
எனக்குரியவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்காகச் ெசலவு
ெசய்வதில் மகிழ்ச்சியாக உள்ேளன். நான்
என்ைனயும் உங்களுக்காகத் தருேவன். நான்
உங்கைள மிகுதியாக ேநசித்தால் நீங்கள் என்ைனக்
குைறவாக ேநசிப்பீர்களா?

16 நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இல்ைல என்பது
ெதளிவாயிற்று. ஆனால் என்ைனத் தந்திரமானவன்
என்றும், ெபாய் ெசால்லி உங்கைள
வசப்படுத்திவிட்ேடன் என்றும் எண்ணுகிறீர்கள். 17

நான் யாைரயாவது அனுப்பி உங்கைள ஏமாற்றி
இருக்கிேறனா? இல்ைலேய. நீங்களும் அைத
அறிவீர்கள். 18 உங்களிடம் ெசல்லுமாறு நான்
தீத்துைவ அனுப்பிேனன். எங்கள் சேகாதரைனயும்
அவேனாடு ேசர்த்து அனுப்பிேனன். தீத்து உங்கைள
ஏமாற்றவில்ைல. அல்லவா? தீத்துவும் நானும் ஒேர
ஆவியால் வழி நடத்தப்பட்டு ஒேரவிதமான வாழ்ைவ
நடத்திேனாம்.

19 காலெமல்லாம் எங்களின் பாதுகாப்புக்காகப்
ேபசுகிேறாம் என்று நிைனக்கிறீர்களா? ேதவனுக்கு
முன்பாக கிறிஸ்துவுக்குள் ேபசுகிேறாம். நீங்கள்
எமது பிரியமான நண்பர்கள். நாங்கள் ெசய்வது
எல்லாம் உங்கைளப் பலப்படுத்துவதற்காகத்தான்.
20 நான் இவற்ைறெயல்லாம் ஏன் ெசய்கிேறன்?
உங்களிடம் நான் வரும்ேபாது, நீங்கள்
எதிர்பார்க்கிறபடி நானும், நான் எதிர்பார்க்கிறபடி
நீங்களும் இல்லாமல் ேபாகக்கூடாது என்று
அஞ்சுகிேறன். விேராதம், ெபாறாைம, ேகாபம்,
சுயநலம், தீய ேபச்சு, ேமாசமான ெபருமிதம்,
குழப்பம் ேபான்றவற்றால் நீங்கள் அழியக்கூடாது
என்று அஞ்சுகிேறன். 21 மீண்டும் நான் உங்களிடம்
வரும்ேபாது ேதவன் என்ைன உங்கள் முன் தாழ்த்தி
விடுவாேரா என்று அஞ்சுகிேறன். பலர் தாங்கள்
ெசய்த அசுத்தம், ேவசித்தனம், பாலியல் குற்றங்கள்
ேபான்ற பாவங்கைளத் ெதாடக்கத்தில் ெசய்து,
பிறகு மாறாமலும் அதற்காக மனம் வருந்தாமலும்
இருப்பைதப் பற்றியும் நான் துக்கப்பட
ேவண்டியிருக்குேமா என்று அஞ்சுகிேறன்.

இறுதி எச்சரிக்ைககளும் வாழ்த்துக்களும்

மூன்றாவது முைறயாக நான் மீண்டும்
வருேவன். “எல்லா குற்றச் சாட்டுகளும்
இரண்டு மூன்று சாட்சிகளால்தான்

உறுதிப்படேவண்டும்.” என்பைத
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 2 நான் இரண்டாவது
முைற உங்கேளாடு இருந்தேபாது பாவம்
ெசய்தவர்கைள எச்சரித்திருந்ேதன். இப்ெபாழுது
உங்களிடம் இருந்து விலகி இருக்கிேறன். பாவம்
ெசய்த மற்ற எல்லாைரயும் எச்சரிக்கிேறன். நான்
உங்களிடம் மீண்டும் வரும்ேபாது உங்கள்
பாவங்களுக்காக உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். 3

கிறிஸ்து என் மூலம் ேபசுகிறார் என்பதற்கு
உங்களுக்கு ஆதாரம் ேவண்டுமா? (உங்கைள நான்
தண்டிக்கு ேபாது, நீங்கள் அைதப் பார்ப்பீர்கள்.)
அவர் உங்களிடத்தில் பலவீனராக இல்ைல;
வல்லவராய் இருக்கிறார். 4 சிலுைவயில்
அைறயப்படும்ேபாது கிறிஸ்து
பலவீனமானவராயிருந்தார் என்பது உண்ைம.
ஆனால் ேதவனுைடய வல்லைமயால் இப்ேபாது
வாழ்கிறார். நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் பலவீனராக
இருக்கிேறாம் என்பது உண்ைம. ஆனால்
ேதவனுைடய வல்லைமயால் நாங்கள் உங்களுக்காக
கிறிஸ்துவுக்குள் உயிேராடு இருப்ேபாம்.

5 நீங்கள் உங்கைளேய பாருங்கள். விசுவாசத்தில்
வாழ்கிறீர்களா என உங்கைள நீங்கேள ேசாதித்துப்
பாருங்கள். இேயசுகிறிஸ்து உங்களுக்குள்
இருக்கிறாரா, இல்ைலயா என்று உங்களுக்குத்
ெதரியும். நீங்கள் ேசாதைனயில் ேதாற்றுவிட்டால்
கிறிஸ்து உங்கேளாடு இல்ைல. 6 நாங்கள்
ேசாதைனயில் ேதாற்றவர்கள் இல்ைல என்பைத
நீங்கள் அைடயாளம் கண்டுெகாள்வீர்கள் என்று
நம்புகிேறன். 7 நீங்கள் தவறாக எதுவும் ெசய்யக்
கூடாது என்பேத ேதவனிடம் எங்கள் பிரார்த்தைன.
நாங்கள் ேசாதைனயில் ெவற்றி ெபற்ேறாமா
இல்ைலயா என்பது முக்கியமல்ல. நாங்கள்
ேசாதைனயில் ேதாற்றவர்கள் என மக்கள் நிைனக்க
ேநர்ந்தாலும் கூட நீங்கள் ேநர்ைமயானைதச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். 8 உண்ைமக்கு
எதிரானவற்ைற எங்களால் ெசய்ய முடியாது.
எங்களால் உண்ைமக்குரியைத மட்டுேம ெசய்ய
முடியும். 9 நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாய்
இருக்கும்வைர நாங்கள் ெபலவீனராய் இருப்பைதக்
குறித்து எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிேய. நீங்கள்
ெமன்ேமலும் பலமுள்ளவர்களாகும்படிக்கு
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம். 10 நாங்கள்
உங்கேளாடு இல்லாததால் இைத எழுதுகிேறன்.
எனேவ உங்களிடம் வரும்ேபாது என்னிடம் உள்ள
ஆற்றைலப் பயன்படுத்தி உங்கைளத்
தண்டிக்கமாட்ேடன். கர்த்தர் எனக்கு உங்கைளப்
பலப்படுத்தேவ வல்லைம ெகாடுத்துள்ளார்.
உங்கைள அழிக்க அல்ல.

11 சேகாதர, சேகாதரிகேள, மகிழ்ச்சிேயாடு
இருங்கள். முழுைம ெபற முயலுங்கள். நான் ெசய்யச்
ெசான்னவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்
மனதார ஒத்துப் ேபாங்கள். சமாதானத்ேதாடு
வாழுங்கள். அப்ெபாழுது அன்புக்கும்
சமாதனத்திற்கும் உரிய ேதவன் உங்கேளாடு
இருப்பார்.

12 ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்தமான முத்தத்தால்
வாழ்த்துங்கள். ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கெளல்லாரும் உங்களுக்கு
வாழ்த்துக்கைளக் கூறுகிறார்கள்.

2 ெகாரி. 13:12
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13 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைபயும்,
ேதவனின் அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவரின்
ஐக்கியமும் உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக.

2 ெகாரி. 13:13
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1

கலாத்தியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுவதாவது:
நான் மனிதர்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அப்ேபாஸ்தலன் அல்ல. நான்

மனிதர்களிடமிருந்து அனுப்பப்படவில்ைல. இேயசு
கிறிஸ்துவும், பிதாவாகிய ேதவனும் என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஆக்கினார்கள். ேதவன் ஒருவேர
இேயசுைவ மரணத்தில் இருந்து உயிர்த்ெதழும்படி
ெசய்தவர். 2 இந்த நிருபம் என்ேனாடு இருக்கிற என்
சேகாதரர்கள் அைனவரும் கலாத்தியா நாட்டில்
உள்ள சைபகளுக்கு அனுப்புவது,

3 பிதாவாகிய ேதவனாலும், நம்முைடய
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவாலும் உங்களுக்குக்
கிருைபயும், சமாதானமும் உண்டாகட்டும். 4 இேயசு
நமது பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத் தாேம
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். நாம் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற
ெகட்ட உலகில் இருந்து விடுதைல ெபறுவதற்காக
அவர் இைதச் ெசய்தார். இதைனேய பிதாவாகிய
ேதவனும் விரும்பினார். 5 ேதவனுைடய மகிைம
எல்லா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆெமன்.

ஒேர ஒரு உண்ைமயான நற்ெசய்தி
6 ெகாஞ்சக் காலத்துக்கு முன்பு ேதவன் தன்ைனப்
பின்பற்றும்படி உங்கைள அைழத்தார். அவர்
உங்கைளத் தன் கிருைபயால் கிறிஸ்துவின் மூலமாக
அைழத்தார். ஆனால் இப்ெபாழுது உங்கைளக்
கண்டு நான் ஆச்சரியப்படுகிேறன். ஏற்ெகனேவ
நீங்கள் அவர் வழியில் இருந்து மாறிவிட்டீர்கள். 7

உண்ைமயில் ேவறு ஒரு நற்ெசய்தி என்பது இல்ைல.
ஆனால் சிலர் உங்கைளக்
குழப்பிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திைய மாற்றிவிட
விரும்புகிறார்கள். 8 நாங்கள் உங்களுக்கு
உண்ைமயான நற்ெசய்திையக் கூறிேனாம். எனேவ
நாங்கேளா அல்லது வானத்திலிருந்து வந்த ஒரு
ேதவதூதேனா ேவெறாரு நற்ெசய்திைய
உங்களுக்குக் கூறினால் அவன் கடிந்துெகாள்ளப்பட
ேவண்டும். 9 நான் ஏற்ெகனேவ இதைனச்
ெசான்ேனன். அதைன இப்ேபாது மறுபடியும்
கூறுகின்ேறன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ உண்ைமயான
நற்ெசய்திைய ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
இரட்சிக்கப்படுவதற்கு ேவறு வழிைய எவேரனும்
உங்களுக்குக் கூறினால் அவன் கடிந்துெகாள்ளப்பட
ேவண்டும்.

10 என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசய்ய நான்
மக்களிடம் முயற்சி ெசய்கிேறன் என்று
நிைனக்கிறீர்களா? இல்ைல. நான் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக இருக்க மட்டுேம முயற்சி
ெசய்கிேறன். நான் மனிதர்கைள திருப்திப்படுத்தவா
முயற்சி ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன்? அவ்வாறு நான்

மனிதர்கைள திருப்திப்படுத்திக்ெகாண்டிருந்தால்
இேயசு கிறிஸ்துவின் ஊழியனாக நான் இருக்க
முடியாது.

பவுலின் அதிகாரம் ேதவனிடமிருந்து வந்தது
11 சேகாதரர்கேள, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட
நற்ெசய்தியானது மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்டதல்ல. இதைன நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான்
விரும்புகிேறன். 12 நான் இந்த நற்ெசய்திைய
மனிதர்களிடம் இருந்து ெபறவில்ைல. எந்த
மனிதனும் நற்ெசய்திைய எனக்குக் கற்பிக்கவில்ைல.
இேயசு கிறிஸ்து இதைன எனக்குக் ெகாடுத்தார்.
மக்களிடம் நான் ெசால்ல ேவண்டும் என்பதற்காகேவ
அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்தினார்.

13 நீங்கள் எனது கடந்த கால வாழ்ைவப் பற்றி
அறிந்திருக்கிறீர்கள். நான் யூதர்களின் மதத்தில்
இருந்ேதன். ேதவனுைடய சைபைய நான் மிகவும்
துன்புறுத்திேனன். அதைன அழித்துவிட முயன்ேறன்.
14 நான் யூதர்களின் மதத்தில் தைலவனாக
இருந்ேதன். என் வயதுள்ள மற்ற யூதர்கைளவிட
நான் அதிகச் ெசயல்கள் ெசய்ேதன்.
மற்றவர்கைளவிட நான் பைழய மரபு விதிகைளக்
கடுைமயாகக் கைடப்பிடிக்க முயன்ேறன்.
அவ்விதிகள் நமது முன்ேனார்களிடமிருந்து நாம்
ெபற்றைவ ஆகும்.

15 ஆனால் நான் பிறப்பதற்கு முன்னேர ேதவன்
எனக்காக ேவறு ஒரு தனித் திட்டம் ைவத்திருந்தார்.
அதனால் அவர் கிருைபயாக என்ைன அைழத்தார்.
அவரிடம் எனக்காக ேவறு திட்டங்கள் இருந்தன. 16

நான் யூதர் அல்லாதவர்களிடம் ேபாய் இேயசு
கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திையப் ேபாதிக்க ேவண்டும்
என்று ேதவன் விரும்பினார். எனேவ அவர் தமது
குமாரைன எனக்கு ெவளிப்படுத்தினார். ேதவன்
என்ைன அைழத்த ேபாது, ேவறு எந்த
மனிதரிடமிருந்தும் நான் ஆேலாசைனேயா,
அறிவுைரேயா ேகட்கவில்ைல. 17 எருசேலமில்
உள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் நான் ேபாய்ப்
பார்க்கவில்ைல. அவர்கள் எல்லாம் எனக்கு
முன்னேர அப்ேபாஸ்தலர்களாய் இருக்கிறவர்கள்.
ஆனால் நான் யாருக்காகவும் காத்திருக்காமல்
அேரபியாவுக்குப் ேபாேனன். பிறகு அங்கிருந்து
தமஸ்கு என்ற நகருக்குத் திரும்பிவந்ேதன்.

18 மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நான்
எருசேலமுக்குப் ேபாேனன். நான் ேபதுருைவச்
சந்திக்க விரும்பிேனன். அவேராடு பதிைனந்து
நாட்கள் நான் தங்கி இருந்ேதன். 19 ேவறு எந்த
அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அங்கு நான்
சந்திக்கவில்ைல. இேயசுவின் சேகாதரனான

கலாத்தியர் 1:19

1245



2

யாக்ேகாைப மட்டும் சந்தித்ேதன். 20 நான்
எழுதுபைவ எல்லாம் ெபாய் அல்ல என்று
ேதவனுக்குத் ெதரியும். 21 பிறகு சீரியா, சிலிசியா
ேபான்ற பகுதிகளுக்கு நான் ெசன்ேறன்.

22 யூேதயாவில் இருக்கிற சைபகளில்
உள்ளவர்கள் என்ைன இதற்கு முன்னால்
பார்த்ததில்ைல. 23 அவர்கள் என்ைனப்பற்றி
சிலவற்ைறக் ேகள்விப்பட்டிருந்தார்கள். அதாவது,
“முன்பு நம்ைமத் துன்பப்படுத்தியவேன தான் அழிக்க
நிைனத்த விசுவாசத்ைதக் குறித்து இப்ெபாழுது
பிரசங்கம் ெசய்கிறான்.” 24 எனேவ விசுவாசிகள்
என்ைனக் குறித்து ேதவைனப் புகழ்ந்தனர்.

பிற அப்ேபாஸ்தலர்களும் பவுைல
ஏற்றுக்ெகாண்டனர்

பதினான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு
எருசேலமுக்கு நான் மீண்டும் ெசன்ேறன்.
பர்னபாேவாடு நான் ெசன்ேறன். கூடேவ

தீத்துைவயும் அைழத்துச் ெசன்ேறன். 2 ேதவன்
எனக்குக் கட்டைள இட்டபடியும் வழி காட்டியபடியும்
நான் விசுவாசிகளின் தைலவர்கைளக் காணப்
ேபாேனன். நாங்கள் தனிைமயில் இருக்கும்ேபாது
யூதர் அல்லாதவர்களிடம் நான் ேபாதிக்கும்
நற்ெசய்திைய அவர்களிடம் ெசான்ேனன். எனது
பணிைய அவர்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
விரும்பிேனன். இதனால் நான் ஏற்ெகனேவ
ெசய்தைவயும் இப்ெபாழுது
ெசய்துெகாண்டிருப்பதுவும் வீணாகாமல் இருக்கும்.

3 என்னுடன் தீத்து இருந்தான். அவன் ஒரு
கிேரக்கன். ஆயினும் அந்தத் தைலவர்கள், தீத்துைவ
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தவில்ைல. இது ேபான்ற
சிக்கல்கைளப் பற்றிப் ேபசேவண்டிய ேதைவ
எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஏெனன்றால் சில ேபாலிச்
சேகாதரர்கள் இரகசியமாய் எங்கள் குழுவில்
ேசர்ந்திருந்தனர். அவர்கள் ஒற்றர்கைளப்ேபால
இருந்தனர். இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு
உண்டான சுதந்தரத்ைத அவர்கள் அறிய
விரும்பினர். 5 ஆனால் அந்த ேபாலிச் சேகாதரர்கள்
விருப்பப்படி நாங்கள் எைதயும்
ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைல. ெதாடர்ந்து நற்ெசய்தியின்
முழு உண்ைம உங்கேளாடு இருப்பைதேய நாங்கள்
விரும்பிேனாம்.

6 மிக முக்கியமாய்க் கருதப்பட்ட அந்த மனிதர்கள்
நான் பிரசங்கம் ெசய்த நற்ெசய்தியில் எந்த
மாற்றமும் ெசய்யவில்ைல. அவர்கள்
“முக்கியமானவர்களா” இல்ைலயா என்பது பற்றி
நான் கவைலப் படவில்ைல. ேதவனுக்கு முன்னால்
அைனவரும் சமம்தாேன. 7 அதற்கு மாறாக
அத்தைலவர்கள் ேபதுருைவப் ேபான்ேற எனக்கும்
ேதவன் சிறப்புப் பணிகைளக் ெகாடுத்திருப்பதாக
உணர்ந்தனர். ேதவன் ேபதுருவிடம், யூதர்களுக்கு
நற்ெசய்திையப் பிரசங்கிக்கும்படி
ஆைணயிட்டிருந்தார். ஆனால் எனக்ேகா, யூதர்
அல்லாதவர்களுக்குப் ேபாதிக்கும்படி ேதவன்
ஆைணயிட்டிருந்தார். 8 ஒரு
அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபாலப் பணியாற்றும்படி
ேபதுருவுக்கு ேதவன் அதிகாரத்ைதத் தந்தார்.
யூதர்களுக்குப் ேபதுருவும் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாகேவ

இருந்தான். நானும் ஒரு அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபால
பணியாற்ற ேதவன் எனக்கு அதிகாரம்
ெகாடுத்திருந்தார். ஆனால் நாேனா யூதர்
அல்லாதவர்களுக்காக அப்ேபாஸ்தலனாக
இருக்கிேறன். 9 யாக்ேகாபு, ேபதுரு, ேயாவான்
ஆகிேயார் தைலவர்களாக இருந்தனர். ேதவன்
எனக்குச் சிறப்பு வரத்ைதக் ெகாடுத்திருப்பதாக
அவர்கள் எண்ணினர். அதனால் அவர்கள்
என்ைனயும், பர்னபாைவயும் ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் எங்களிடம், “நாங்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்கிேறாம். நாங்கள் யூதர்களுக்குப்
ேபாதைன ெசய்கிேறாம். யூதர் அல்லாதவர்களிடம்
நீங்கள் ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள். 10 ஏைழ
மக்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ளும்படி மட்டும் அவர்கள்
எனக்குச் ெசான்னார்கள். இதுதான் நான் சிறப்பாக
என்ைன அர்ப்பணித்த ஒன்றாக இருந்தது.

ேபதுருவின் தவைறப் பவுல் ெவளிப்படுத்துதல்
11 அந்திேயாகியாவுக்குப் ேபதுரு வந்தார். அவர்
ெசய்தவற்றுள் சில சரியானைவ அல்ல. அவர் தவறு
ெசய்தார். அதனால் அவேராடு ேநருக்கு ேநராக
எதிர்த்ேதன். 12 அந்திேயாகியாவுக்கு அவர்
வந்தேபாது, யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு அவர்
ேசர்ந்தார். அவர்கேளாடு உணவு உட்ெகாண்டார்.
ஆனால் யாக்ேகாபிடமிருந்து அனுப்பியிருந்த சில
யூதர்கள் வந்தேபாது, யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு
ேசர்ந்து உணவு உண்ணப் ேபதுரு மறுத்துவிட்டார்.
அவர்களிடமிருந்து விலகிக்ெகாண்டார். அவர்
யூதர்களுக்குப் பயந்துவிட்டார். ஏெனன்றால்
யூதர்கள், யூதர் அல்லாதவர்களும் விருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நம்புகின்றவர்கள்.
13 ஆைகயால் ேபதுரு ெபாய் முகக்காரராக
இருந்தார். ஏைனய யூதர்களும் அவேராடு
ேசர்ந்துெகாண்டனர். எனேவ அவர்களும்
ெபாய்முகக்காரர்கள். இதனால் பர்னபாவும்
பாதிக்கப்பட்டான். 14 யூதர்கள் ெசய்வைத நான்
பார்த்ேதன். அவர்கள் நற்ெசய்தியின் முழு
உண்ைமையப் பின்பற்றவில்ைல. எனேவ எல்லாரும்
ேகட்கும்படிேய ேநரடியாய்ப் ேபதுருவிடம் ெசன்று
நான் கண்டித்ேதன். “ேபதுரு நீங்கள் ஒரு யூதர்.
ஆனால் நீங்கள் ஒரு யூதைரப்ேபால வாழவில்ைல.
நீங்கள் யூதர் அல்லாதவைரப்ேபால வாழ்கிறீர்கள்.
இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் எப்படி யூதர்
அல்லாதவர்கைள யூதர்கள்ேபால வாழ ேவண்டும்
என்று கட்டாயப்படுத்த முடியும்?” என்று ேகட்ேடன்.

15 யூதர் அல்லாதவர்கைளப் ேபான்றும்,
பாவிகைளப் ேபான்றும் யூதர்களாகிய நாம்
பிறக்கவில்ைல. நாம் யூதர்கைளப் ேபாலப்
பிறந்ேதாம். 16 சட்டங்களின் விதி முைறகைள
ஒருவன் பின்பற்றுவதினாேலேய ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக முடியாது என்பது எங்களுக்குத்
ெதரியும். இேயசு கிறிஸ்துவின் மீது எவன் நம்பிக்ைக
ைவக்கிறாேனா அவேன ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாகிறான். எனேவ, நாம் இேயசு
கிறிஸ்துவிடம் நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிேறாம்.
ஏெனன்றால் நாம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
ேவண்டும். நாம் சட்டங்கைளப் பின்பற்றுவதால்
அல்ல, இேயசுவின் மீது விசுவாசம் ைவப்பதாேலேய
ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக இருக்கிேறாம். இது
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உண்ைம. ஏெனன்றால் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றுவதன் மூலம் எவெராருவரும் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவராக முடியாது.

17 யூதர்களாகிய நாம் கிறிஸ்துவிடம்
வந்துள்ேளாம். காரணம், நாம் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ேவண்டும். எனேவ, நாம் பாவிகள்
என்பது ெதளிவாகிறது. இதற்குக் கிறிஸ்து காரணம்
ஆவாரா? இல்ைல. 18 ஆனால், நான்
விட்டுவிட்டவற்ைற மீண்டும் ேபாதிக்கத்
ெதாடங்கினால் நானும் தவறானவன் என்று
கருதப்படுேவன். 19 சட்டங்களுக்காக வாழ்வது
என்பைத நான் விட்டுவிட்ேடன். அச்சட்டங்கேளா
என்ைனக் ெகான்றுவிட்டது. நான் விதிமுைறயின்படி
இறந்து ேபாேனன். எனினும் ேதவனுக்காக
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிேறன். எனது கடந்தகால
வாழ்வு கிறிஸ்துேவாடு சிலுைவயில் இறந்தது. 20

நான் இப்ேபாது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற வாழ்வு
எனக்கானது அல்ல. இேயசு கிறிஸ்து இப்ேபாது
என்னில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறார். இப்ேபாது
இந்த சரீரத்திேல நான் வாழ்ந்தாலும் ேதவனுைடய
குமாரன் மீதுள்ள விசுவாசத்தால் வாழ்கிேறன்.
இேயசு ஒருவேர என்மீது அன்பு ெகாண்டவர்.
என்ைன இரட்சிப்பதற்காக அவர் தன்ைனேய
தந்தவர். 21 இந்தக் கிருைப ேதவனிடமிருந்து
வந்தது. இது எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது.
ஏெனன்றால் சட்டத்தின் மூலம் மனிதன் திருந்தி
நீதிமானாக முடியுெமன்றால் இேயசு கிறிஸ்துவின்
மரணம் ேதைவயில்லாமல் ேபாயிருக்கும்.

விசுவாசத்தின் மூலேம ேதவனுைடய ஆசீர்வாதம்
கிைடக்கிறது

இேயசு கிறிஸ்து சிலுைவயில் மரணம்
அைடந்தார் என்பது பற்றி மிகத் ெதளிவாகக்
கலாத்திய மக்களாகிய உங்களுக்குச்

ெசால்லப்பட்டது. ஆனால் நீங்கேளா
புத்தியற்றவர்களாய் இருந்தீர்கள். எவைரேயா
உங்களிடம் தந்திரம் ெசய்ய அனுமதித்துவிட்டீர்கள்.
2 இைதப்பற்றி எனக்குக் கூறுங்கள், பரிசுத்த
ஆவியானவைர நீங்கள் எப்படிப்
ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? சட்டங்கைளப்
பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆவியானவைர
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்களா? இல்ைல. நீங்கள் ஆவிையப்
ெபற்றீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் நற்ெசய்திையக்
ேகள்விப்பட்டு நம்பினீர்கள். 3 ஆவியானவரால்
நீங்கள் கிறிஸ்துவில் உங்கள் வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்கினீர்கள். இப்ெபாழுது உங்கள் ெசாந்த
மாம்சீக பலத்தால் ெதாடர முயற்சி ெசய்கிறீர்களா?
எவ்வளவு புத்தியற்றவர்கள் நீங்கள்? 4 பல
வைகயிலும் அனுபவங்கைள நீங்கள்
ெபற்றிருக்கிறீர்கள். அைவ எல்லாம் வீணாக
ேவண்டுமா? அைவ வீணாகாது என்று எனக்கு
நம்பிக்ைக இருக்கிறது. 5 நீங்கள் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றுவதால் ேதவன் உங்களுக்கு ஆவிையக்
ெகாடுக்கிறாரா? இல்ைல. நீங்கள் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றுவதால் ேதவன் உங்களிடம் அற்புதங்கைளச்
ெசய்கிறாரா? இல்ைல. உங்களுக்கு அவர் ஆவிையக்
ெகாடுத்ததும், அற்புதங்கைள நடப்பித்ததும் நீங்கள்
நற்ெசய்திையக் ேகட்டு நம்பினீர்கள் என்பதால்தான்.

6 ஆபிரகாைமப் பற்றியும், ேவதவாக்கியங்கள்
அைதேய கூறுகிறது. “ஆபிரகாம் ேதவைன
விசுவாசித்தார். அவரது விசுவாசத்ைத ேதவன்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். இது அவைர ேதவனுக்கு முன்பு
நீதிமானாக்கியது.” 7 ஆகேவ ஒன்ைறத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். ேதவன் மீது விசுவாசம்
ைவக்கிறவர்கேள ஆபிரகாமின் உண்ைமயான
பிள்ைளகள். 8 எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்
என்பது பற்றியும் ேவதவாக்கியங்கள் கூறியது. யூதர்
அல்லாத மக்கைளச் சரியான வழியில் அவர்களின்
விசுவாசத்தின் மூலேம ேதவன் வழிநடத்துவார்.
“பூமியில் உள்ள மக்கைளெயல்லாம் ஆசீர்வதிக்க,
ஆபிரகாேம, ேதவன் உன்ைனப் பயன்படுத்துவார்”
என்று சுவிேசஷமாய் முன் அறிவித்தது. 9 ஆபிரகாம்
இைத நம்பினார். நம்பியதால், அவர்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ேபாலேவ, நம்பிக்ைகயுள்ள
அைனவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவர்.

10 ஆனால் சட்டத்தின்படி வாழ்பவர்கள் எவரும்
சாபத்துக்குள்ளாவார்கள். ஏெனன்றால் “ஒருவன்
சட்டங்கைளத் தன் வாழ்நாள் முழுவதும்
கைடப்பிடிக்க ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் அவன்
சபிக்கப்படுவான்” என்று சட்டங்களின் நூலில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. 11 ஆகேவ எவனும், சட்டத்தின்
மூலம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாவதில்ைல என்பது
ெதளிவாக உள்ளது. ஏெனனில்
ேவதவாக்கிவங்களில், “விசுவாசத்தினாேல
ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக இருக்கிறவன்
எப்ேபாதும் வாழ்வான்” என்று ெசால்லி இருப்பேத
இதன் காரணம்.

12 விசுவாசம் சட்டம் அடிப்பைடயில் இயங்குவது
அல்ல. அது ேவறுபட்ட வழிையப் பயன்படுத்துகிறது.
“எவெனாருவன் சட்டங்கைளக்
கைடப்பிடிக்கிறாேனா அவேன வாழ்வான்” என்று
சட்டங்கள் கூறும். 13 நம் மீது சட்டங்களானது
சாபம் ேபாட்டுள்ளது. ஆனால் கிறிஸ்து அச்சாபத்ைத
விலக்கிவிட்டார். தன்ைனேய அவர் சாபத்துக்கு
உள்ளாக்கிக்ெகாண்டார். “எப்ெபாழுது ஒருவனது
சரீரம் மரத்திேல ெதாங்க விடப்படுகிறேதா அவேன
சாபத்துக்கு உள்ளாகிறான்” என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 14 கிறிஸ்து இதைனச்
ெசய்தார். அதனால் ேதவனுைடய ஆசீர்வாதம்
அைனத்து மக்களுக்கும் கிைடக்கிறது. ேதவன்
ஆபிரகாைமயும் ஆசீர்வதிப்பதாக வாக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். இந்த ஆசீர்வாதம் இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலமாய்த்தான் வருகிறது. இேயசு
மரித்தார். அதனால் ேதவனுைடய வாக்குறுதிப்படி
பரிசுத்த ஆவிையப் ெபற்ேறாம். விசுவாசத்தின்
மூலம், நாம் அவ்வாக்குறுதிகைளப் ெபறுகிேறாம்.

சட்டமும் வாக்குறுதியும்
15 சேகாதர சேகாதரிகேள உங்களுக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்டு ெசால்கிேறன். மனிதர்களுக்குரிய
உடன்படிக்ைகையப் பற்றி எண்ணிப்பாருங்கள்.
இவ்வாறு மனிதர்களுக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக
உடன்படிக்ைக ஏற்பட்ட பிறகு, யாரும் அதில்
உள்ளவற்ைறத் தள்ளுவதும் இல்ைல. புதிதாகச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதும் இல்ைல, எவெராருவரும்
அவற்ைற ஒதுக்குவதும் இல்ைல. 16 ஆபிரகாமுக்கும்
அவனது சந்ததிக்கும் ேதவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம்
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ெகாடுத்திருந்தார். அவர் “உன் சந்ததிகளுக்கு”
என்று பன்ைமயில் ெசால்லாமல் “உன் சந்ததிக்கு”
என்று ஒருைமயில் ெசால்லி இருக்கிறார். எனேவ
இது கிறிஸ்துைவேய குறிக்கும். 17 எனேவ நான்
ெசால்வது என்னெவன்றால் சட்டங்கள் வருவதற்கு
முன்ேப ஆபிரகாமிடம் ேதவன் ஓர்
உடன்படிக்ைகைய அதிகாரப் பூர்வமாகச்
ெசய்திருக்கிறார். சட்டங்கேளா 430
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வந்தது. எனேவ அது அந்த
உடன்படிக்ைகைய எவ்வைகயிலும் பாதிக்காது.
ேதவன் ஆபிரகாமுக்குச் ெசய்துெகாடுத்த
வாக்குத்தத்தமும் தவறாதது.

18 ேதவனுைடய வாக்குறுதிைய நாம்
சட்டங்கைளப் பின்பற்றி வருவதன் மூலம் அைடய
முடியுமா? முடியாது. அப்படியானால் ேதவன்
ெகாடுத்தது வாக்குறுதி ஆகாது. ஆனால் ேதவேனா
தன் ஆசீர்வாதங்கைளத் தன் வாக்குத்தத்ததின்
மூலம் இலவசமாய் ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்தார்.

19 அப்படிெயன்றால் சட்டங்களின் ேநாக்கம்
என்ன? அைவ மனிதர் ெசய்யும் தீைமகைள
அவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டின. ஆபிரகாமின்
சிறப்பான வாரிசு வரும்வைர இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து
பயன்பட்டது. ேதவன் இந்த வாரிைசப் பற்றிேய
வாக்குறுதி ெகாடுத்திருக்கிறார். இச்சட்டங்கள்
ேதவ தூதர்கள் மூலமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது. ேதவ
தூதர்கள் ேமாேசைய மத்தியஸ்தராகப் பயன்படுத்தி
சட்டங்கைள மனிதர்களுக்கு வழங்கினர். 20

மத்தியஸ்தன் ஒருவன் மட்டுமல்ல, ஆனால் ேதவன்
ஒருவராக மட்டுேம இருக்கிறார்.

ேமாேசயின் சட்டங்களுைடய ேநாக்கம்
21 இதனால் சட்டம் ேதவனுைடய வாக்குறுதிக்கு
எதிரானைவ என்று ெபாருள் ெகாள்ள முடியுமா?
முடியாது. மனிதர்களுக்கு ஜீவைனக்
ெகாடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் பிறகு நாம்
அதைனக் கைடப்பிடித்து வாழ்வதன் மூலேம
ேதவனுக்கு ேவண்டியவராக முடியும். 22 ஆனால்
இதுவும் உண்ைம கிைடயாது. ஏெனன்றால் எல்லா
மனிதர்களும் பாவத்தால் கட்டப்பட்டுள்ளதாக
ேவதவாக்கியங்கள் கூறுகிறது. எனேவ ேதவனுைடய
வாக்குறுதி, விசுவாசத்தின் மூலேம கிைடக்கிறது.
இேயசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்ைக
ைவப்பவர்களுக்ேக வாக்குறுதி வந்து ேசரும்.

23 இந்த விசுவாசம் வருவதற்கு முன்னால் நாம்
எல்லாரும் சட்டத்தால்
சிைறப்படுத்தப்பட்டிருந்ேதாம். ேதவன் நமக்கு
விசுவாசத்திற்குரிய வழிைய ெவளிப்படுத்தும்வைர
நமக்கு விடுதைல இல்லாதிருந்தது. 24 எனேவ,
கிறிஸ்து வரும் வைர சட்டம் நமது எஜமானனாக
இருந்தது. இேயசு வந்த பிறகு நாம் விசுவாசத்தின்
மூலமாக ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக ஆேனாம்.
25 இப்ேபாது விசுவாசத்துக்கு உரிய வழி
வந்துவிட்டது. எனேவ, நாம் இனிேமல் சட்டத்தின்
கீழ் வாழ ேவண்டியதில்ைல.

26 நீங்கள் அைனவரும் கிறிஸ்துவுக்குள்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றிருக்கிறீர்கள். எனேவ நீங்கள்
அைனவரும் கிறிஸ்துைவ
அணிந்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அைனவரும்
விசுவாசத்தின் வழியில் இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள்

ேதவனுைடய பிள்ைளகள் ஆகிவிட்டீர்கள் என்பைத
இது காட்டும். 28 இப்ேபாது கிறிஸ்துவுக்குள்
யூதர்கள், கிேரக்கர்கள் என்று எந்த ேவறுபாடுகளும்
இல்ைல. அடிைமகள், சுதந்தரமானவர்கள் என்றும்
ேவறுபாடுகள் இல்ைல. ஆண், ெபண் என்றும்
ேவறுபாடு இல்ைல. கிறிஸ் துவாகிய இேயசுவின்
முன் நீங்கள் அைனவரும் சமம்தான். 29 நீங்கள்
கிறிஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ நீங்கள்
ஆபிரகாமின் பரம்பைரயினர். ஆகேவ ேதவன்
ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதிகைள நீங்கள்
அைனவரும் ெபற்றுக்ெகாள்கிறீர்கள்.

இைத உங்களுக்குச் ெசால்ல நான்
விரும்புகிேறன். ஒருவன் தன்
ெசாத்துக்களுக்ெகல்லாம்

உரிைமயுைடயவனாய் இருந்தும் அவன்
சிறுபிள்ைளயாய் இருந்தால் அவனுக்கும்
அடிைமக்கும் எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. 2

ஏெனன்றால் அவன் குழந்ைத. அவன் தன்
பாதுகாப்பாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறான்.
ஆனால் தன் தந்ைதயின்படி குறித்த வயைத
அைடயும்ேபாது அவன் சுதந்தரம் உள்ளவனாக
விளங்குகிறான். 3 நாமும் இைதப் ேபாலத்தான்.
நாம் எல்லாரும் குழந்ைதகைளப் ேபான்றவர்கள்.
நாம் பயனற்ற சட்டங்களுக்கு அடிைமயாய்
இருந்ேதாம். 4 ஆனால் சரியான ேநரம் வந்தேபாது,
ேதவன் தன் குமாரைன அனுப்பினார். ேதவனுைடய
குமாரன் ஒரு ெபண்ணினிடத்தில் பிறந்தார். அவரும்
விதிமுைறகளின்படிேய வாழ்ந்தார். 5 இதைனச்
ெசய்ததன் மூலம், சட்டங்களுக்கு அடிைமப்பட்டுக்
கிடந்த மக்களுக்கு ேதவன் விடுதைலைய
வழங்கினார். நம்ைம அவரது பிள்ைளகளாக
ஆக்கேவண்டும் என்பது தான் இவரது ேநாக்கம்.

6 நீங்கள் ேதவனுைடய பிள்ைளகள். அதனால்
தான் ேதவன் தம் குமாரனின் ஆவிைய நமது
இதயங்களுக்குள் அனுப்பினார். ஆவியானவரும்
“பிதாேவ, அன்பான பிதாேவ” என்று கதறுகிறார். 7

ஆைகயால் இப்ெபாழுது நீங்கள் முன்பு ேபால
அடிைமகள் அல்ல. நீங்கள் ேதவனுைடய
பிள்ைளகள். அவர் வாக்குறுதிப்படி உங்களுக்குத்
தருவார். ஏெனன்றால் நீங்கள் அவரது
பிள்ைளகளாயிருக்கிறீர்கள்.

கலாத்திய கிறிஸ்தவர்கள் மீது பவுலின் அன்பு
8 முன்பு நீங்கள் ேதவைன அறிந்திருக்கவில்ைல.
ெமய்யாகேவ ேதவன் அல்லாத கடவுள்களுக்கு
நீங்கள் அடிைமகளாகி இருந்தீர்கள். 9 ஆனால்
இப்ேபாது நீங்கள் உண்ைமயான ேதவைன
அறிந்துெகாண்டீர்கள். உண்ைமயில் அவர் உங்கைள
அறிந்துெகாண்ட ேதவன். எனேவ எதற்காக நீங்கள்
மறுபடியும் அந்தப் பலவீனமான, ேமாசமான
ஆவிகளுக்கு அடிைமகளாக விரும்புகிறீர்கள். 10

நீங்கள் இப்ேபாதும் சிறப்பான நாட்கள், மாதங்கள்,
பருவங்கள், ஆண்டுகள் பற்றிச் சட்டங்கள்
கூறுவைதப் பின்பற்ற விரும்புகிறீர்கள். 11 நான்
உங்கைள எண்ணி அஞ்சுகிேறன். நான்
உங்களுக்காக உைழத்தெதல்லாம் வீணாய்ப்
ேபாயிற்ேறா என்று அஞ்சுகிேறன்.

12 சேகாதர சேகாதரிகேள நானும் உங்கைளப்
ேபான்றவன். எனேவ, நீங்கள் என்ைனப்ேபால
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மாறுங்கள். நீங்கள் என் முன்பு நல்லவர்களாகேவ
இருக்கிறீர்கள். 13 உங்களிடம் நான் முதன்முதல்
எதற்காக வந்ேதன் என்பைத நிைனத்துப் பாருங்கள்.
ஏெனன்றால் அப்ேபாது நான் ேநாயாளியாய்
இருந்ேதன். அப்ேபாதுதான் நான் நற்ெசய்திைய
உங்களுக்குப் ேபாதித்ேதன். 14 எனது ேநாய்
உங்களுக்குப் பாரமாயிற்று. எனினும் நீங்கள்
என்ைன ெவறுக்கவில்ைல. என்ைன விலக்கவில்ைல.
என்ைன ேதவதூதைனப் ேபால வரேவற்றீர்கள்.
என்ைன இேயசு கிறிஸ்துைவப் ேபான்று
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 15 அப்ேபாது நீங்கள்
மகிழ்ச்சியாக இருந்தீர்கள். இப்ேபாது அந்த
மகிழ்ச்சி எங்ேக ேபாயிற்று? எனக்கு உதவுவதற்காக
நீங்கள் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யத் தயாராக
இருந்தீர்கள் என்று நிைனக்கிேறன். உங்களால்
முடியுமானால் உங்கள் கண்கைளயும் பிடுங்கி எடுத்து
எனக்குத் தரத் தயாராக இருந்தீர்கள். 16

இப்ெபாழுது நான் உண்ைமையச் ெசால்வதால்
உங்களுக்கு எதிரியாகிவிட்ேடனா?

17 அவர்கள் உங்கைளத் ேதடி கடுைமயாய்
உைழக்கிறார்கள். ஆனால், இது உங்கள்
நன்ைமக்காக அல்ல. அது எங்களுக்கு எதிராயிற்று.
என்ைனப் பிரிந்து நீங்கள் அவர்கைளப்
பின்பற்றேவண்டும் என்ேற விரும்புகிறார்கள். 18

ேநாக்கம் நல்லதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மக்கள்
உங்களிடம் ஆர்வம் காட்டுவது நல்லது. இது
எப்ெபாழுதும் உண்ைம. உங்கேளாடு நான்
இருக்கும்ேபாது மட்டுமல்ல, உங்கைள விட்டுவிலகிய
பிறகும் அவர்கள் உங்கள் மீது ஆர்வம் காட்ட
ேவண்டும். 19 என் சிறு பிள்ைளகேள, மீண்டும் நான்
உங்களுக்காக ேவதைனப்படுகிேறன். இது ஒரு
ெபண்ணின் பிரசவ ேவதைனையப் ேபான்றது.
இேயசுைவப் ேபான்று நீங்கள் ஆகும்வைர நான்
இவ்ேவதைனைய அைடேவன். 20 நான் இப்ேபாது
உங்களுடன் இருப்பைத விரும்புகிேறன். பின்னர்
ேவண்டுமானால் உங்கேளாடு ேபசின விதத்ைத
மாற்றிக்ெகாள்ள முடியும். உங்கைளக் குறித்து என்ன
ெசய்வெதன்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல.

ஆகார், சாராளின் சான்று
21 உங்களில் சிலர் இப்ெபாழுதும் ேமாேசயின்
சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்க விரும்புகிறீர்கள்.
எனக்குச் ெசால்லுங்கள். சட்டம் என்னச்
ெசால்லுகின்றது என கவனிக்கவில்ைலயா? 22

ஆபிரகாமுக்கு இரண்டு பிள்ைளகள் உண்டு.
ஒருவனின் தாய் ஒரு அடிைமப் ெபண்.
இன்ெனாருவனின் தாய் சுதந்தரமானவள். 23

அடிைமப் ெபண்ணின் குமாரன் சாதாரண முைறயில்
பிறந்தான். அடுத்த ெபண்ணின் மகேனா ேதவன்
ஆபிரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதியின்படி
பிறந்தவன்.

24 இந்த உண்ைமயான சம்பவம் நமக்கு ஒரு
சித்திரத்ைத உருவாக்கி காட்டுகிறது. இந்த இரண்டு
ெபண்களும் ேதவன் மனிதேனாடு ெசய்துெகாண்ட
இரண்டு உடன்படிக்ைககைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஒன்று சீனாய் மைலயில் ேதவன் மனிதேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைக. இந்த உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்பட்ட மக்கள் எல்ேலாரும் அடிைமகைளப்
ேபான்றவர்கள். ஆகார் இந்த உடன்படிக்ைகக்கு
உரியவள். 25 ஆைகயால் ஆகார் என்பவள்

அேரபியாவின் சீனாய் மைலையப் ேபான்று
விளங்கினாள். இவள் தற்ேபாதுள்ள எருசேலம்
நகரத்தின் படமாயிருக்கிறாள். இந்த நகரமும்
அடிைமப்பட்டிருக்கிறது. அதிலுள்ள யூத மக்களும்
அடிைமப்பட்டு இருக்கின்றனர். 26 ஆனால்
ேமலிருக்கிற பரேலாக எருசேலம் சுதந்தரமான
ெபண்ைணப் ேபான்றது. இதுேவ நமது தாய். 27

கீழ்க்கண்டவாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
“பிள்ைள ெபறாத மலடிேய! மகிழ்ச்சியாய் இரு.
எப்ேபாதும் நீ குழந்ைத ெபறாதவள்.
உனக்குப் பிரசவ ேவதைன என்னெவனத்
ெதரியாது.
அதனால் நீ மகிழ்ச்சியுடன் சத்தமிடு.
கணவனுள்ள ெபண்ைணவிட தனியாக இருக்கிற
ெபண்ணுக்ேக அதிகப் பிள்ைளகள் உண்டு.”
28 ஆபிரகாமின் ஒரு பிள்ைள சாதாரண முைறயில்
பிறந்தவன். அவரது இன்ெனாரு பிள்ைள
ேதவனுைடய வாக்குறுதிப்படி ஆவியானவரின்
வல்லைமயால் பிறந்தான். சேகாதர சேகாதரிகேள,
ஈசாக்ைகப் ேபால நீங்களும் வாக்குறுதியால் வந்த
பிள்ைளகேள! சாதாரண முைறயில் பிறந்தவன்,
ஈசாக்ைக மிக ேமாசமாக நடத்தினான். அது
ேபாலேவ இன்றும் நைடெபறுகிறது. 30 ஆனால்
ேவதவாக்கியங்கள் என்ன கூறுகிறது? “அடிைமப்
ெபண்ைணயும் அவளது குமாரைனயும் தூக்கி
எறியுங்கள். அடிைமயாய் இல்லாதவளின் குமாரன்
அவனது தந்ைதக்குரியவற்ைற எல்லாம்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஆனால் அடிைமப் ெபண்ணின்
மகேனா எைதயும் ெபற்றுக்ெகள்ளமாட்டான்.” 31

ஆைகயால் சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் அடிைமப்
ெபண்ணின் பிள்ைளகள் அல்ல. நாம் சுதந்தரமான
ெபண்ணின் பிள்ைளகள்.

சுதந்தரத்ைதப் பாதுகாத்துக்ெகாள்

நமக்கு இப்ேபாது சுதந்தரம் இருக்கிறது.
கிறிஸ்து நம்ைமச் சுதந்தரம் உள்ளவர்கள்
ஆக்கினார். எனேவ உறுதியாய் நில்லுங்கள்.

மாறாதீர்கள். மீண்டும் அடிைமகளாக
மறுத்துவிடுங்கள். 2 கவனியுங்கள்! நான் தான் பவுல்.
நீங்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு சட்டத்தின்
அடிைமகளானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு
எவ்வைகயிலும் பயன்படமாட்டார். 3 மீண்டும்
எல்ேலாைரயும் நான் எச்சரிக்ைக ெசய்கிேறன்.
நீங்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டால்
சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ேட இருக்க ேவண்டும். 4

சட்டத்ைதப் பின்பற்றி நீங்கள் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவராக முயன்றால், கிறிஸ்துேவாடு
உங்களுக்கு உள்ள ெதாடர்பு அற்றுப்ேபாகும்.
ேதவனுைடய இரக்கத்ைத விட்டு விட்டீர்கள். 5

ஆனால் ேதவனுைடய கிருைப மூலமாக ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ஆேவாம் என்று
விசுவாசிக்கிேறாம். ஆவியானவரின் உதவிேயாடு
அதற்காகக் காத்திருக்கிேறாம். 6 ஒருவன் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வாேனயானால் பின்னர், அவன்
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டானா, இல்ைலயா
என்பது பிரச்சைன இல்ைல. அன்பும் விசுவாசமுேம
மிகவும் முக்கியமானது.

7 பந்தயத்தில் நீங்கள் நன்றாக ஓடினீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ஆனால் இப்ேபாது
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உண்ைமயின் வழியில் இருந்து உங்கைளத் தடுத்தது
யார்? 8 உங்கைளத் தடம் புரளச் ெசய்தக் காரியம்
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்த ேதவனிடமிருந்து
வரவில்ைல. 9 கவனமாய் இருங்கள். “புளிப்புள்ள
மிகச் சிறிதளவு மாவுகூட பிைசந்த மாவு
எல்லாவற்ைறயும் புளிக்கும்படிச் ெசய்துவிடும்.” (மிகச்
சிறிதான ஒன்றுகூட ெபரிய சிக்கைல
உருவாக்கிவிடும்.) 10 ேவறுவிதமாக நீங்கள்
சிந்திக்கமாட்டீர்கள் என்று ேதவனுக்குள் நான்
நம்பிக்ைகயாய் இருக்கிேறன். சிலர் ேவறு விதமாக
உங்கைளக் குழப்புகிறார்கள். அவ்வாறு
குழப்புகிறவன் எவனாக இருந்தாலும் அவன் நிச்சயம்
தண்டிக்கப்படுவான்.

11 சேகாதர சேகாதரிகேள! மக்கள்
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் என்றும் ேபாதித்ததில்ைல. அவ்வாறு நான்
ெசய்திருந்தால் ஏன் இவ்வாறு துன்பப்பட ேவண்டும்?
மக்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று வற்புறுத்தி இருந்தால் சிலுைவைய
ஏற்பதுபற்றி வரும் தைட நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். 12

உங்கைளக் குழப்பிக்ெகாண்டிருக்கும் அவர்கள்
விருத்தேசதனத்துடன் துண்டித்துக்ெகாள்ளவும்
ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன்.

13 சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் சுதந்தரமாக
இருக்க அைழக்கப்பட்டீர்கள். பாவக்
காரியங்களுக்காக அச்சுதந்தரத்ைதப்
பயன்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்புடன் ேசைவ ெசய்யுங்கள். 14 “உன்ைன நீ
ேநசிப்பது ேபான்று மற்றவர்கைளயும் ேநசிப்பாயாக”
என்ற ஒரு வாக்கியத்திேலேய ெமாத்த சட்டமும்
அடங்கி இருக்கிறது. 15 நீங்கள் ஒருவைரெயாருவர்
ெதாடர்ந்து கடித்தும், கிழித்தும் வந்தீர்கேளயானால்
முழுவதுமாய் அழிந்து ேபாவீர்கள். இது பற்றி
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்.

ஆவியும் மனித இயல்பும்
16 ஆைகயால் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாள்கிேறன், ஆவிக்கு ஏற்றபடி
நடந்துெகாள்ளுங்கள். பிறகு நீங்கள் மாம்ச
இச்ைசைய நிைறேவற்றமாட்டீர்கள். 17 ஆவிக்கு
எதிராக மாம்ச இச்ைசயும், மாம்ச இச்ைசக்கு
எதிராக ஆவியும் ெசயல்பட விரும்புகிறது. இைவ
ஒன்றுக்ெகான்று எதிரானைவ. ஆைகயால் நீங்கள்
உண்ைமயில் விரும்புவைத உங்களால் ெசய்ய
முடியாது. 18 உங்கைள ஆவியானவர் வழி
நடத்தும்படி அனுமதித்தால், நீங்கள்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்கள் அல்ல.

19 மாம்சத்தின் ெசயற்பாடுகள் ெதளிவாய்
உள்ளன. அைவ விபசாரம், ேவசித்தனம், அசுத்தம்,
காமவிகாரம், 20 விக்கிரக வழிபாடு, பில்லிசூனியம்,
பைகைம, விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள்,
ேகாபங்கள், சுயநல ஆைசகள், பிரிவிைனகள்,
ேகாஷ்டிப் பூசல்கள், 21 ெபாறாைம, குடிெவறி,
களியாட்டங்கள் என்பன. நான் ஏற்ெகனேவ
உங்கைள எச்சரித்தது ேபான்று இப்ேபாதும்
எச்சரிக்கிேறன். இத்தைகயப் பாவங்கைளச்
ெசய்பவர்கள் ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள்
இடம்ெபற முடியாது. 22 ஆனால், ஆவியானவர்
நமக்கு அன்பு, மகிழ்ச்சி, சமாதானம், ெபாறுைம,

கருைண, நன்ைம, விசுவாசம், 23 நற்பண்பு,
தன்னடக்கம் ஆகிய நற்கனிகைள
உருவாக்குகின்றார். இவற்ைறத் தவறு என்று எந்தச்
சட்டமும் கூறுவதில்ைல. 24 இேயசு கிறிஸ்துைவச்
ேசர்ந்தவர்கள் மாம்சத்ைதச் சிலுைவயில்
ெகான்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் ஆைசகைளயும்
ெகட்ட விருப்பங்கைளயும் கூட விட்டிருக்கிறார்கள்.
25 ஆவியானவரிடம் இருந்து நாம் புதிய
வாழ்க்ைகையப் ெபற்றிருக்கிேறாம். எனேவ நாம்
அவைரப் பின்பற்ற ேவண்டும். 26 வீண் புகழ்ச்சிைய
விரும்பக் கூடாது. நாம் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெதாந்தரவு ெகாடுக்காமல் இருக்க ேவண்டும். நாம்
ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறாைம ெகாள்ளாமலும்
இருக்க ேவண்டும்.

ஒருவருக்ெகாருவர் உதவுக

சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கள் குழுவில்
உள்ள ஒருவன் தவறு ெசய்யலாம்.
ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் அவனிடம்

ேபாக ேவண்டும். அவன் நல்ல வழிக்கு வர
சாந்தத்ேதாடு உதவ ேவண்டும். ஆனால் கவனமாக
இருங்கள். நீங்கள் பாவம் ெசய்யத் தூண்டப்படலாம்.
2 உங்களுக்குச் சுைமயாக இருக்கும்ேபாது
ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் இதைனச் ெசய்யும்ேபாது கிறிஸ்துவின்
ஆைணகளுக்கு உண்ைமயாகேவ கீழ்ப்படிகிறீர்கள்.
3 முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒருவன் தன்ைனப்
ெபரிதும் முக்கியத்துவம் ெகாண்டவனாக
நிைனத்துக்ெகாள்வாேனயானால், அது தன்ைனத்
தாேன முட்டாளாக்கிக்ெகாள்ளும் காரியமாகும். 4

ஒருவன் தன்ைன மற்றவர்கேளாடு ஒப்பிட்டுப்
பார்க்கக் கூடாது. அவனவன் தனது ெசயல்கைளச்
சீர்தூக்கிப் பார்ப்பானாக. பிறகு அவன் தன்னால்
ெசய்ய முடிந்த காரியங்கைளப் பற்றிப்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள இடமிருக்கும். 5

ஒவ்ெவாருவனும் தன் ெபாறுப்புகைள ஒப்புக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

வாழ்க்ைக என்பது வயலில் நடுவது ேபான்றது
6 ேவதவசனத்தில் ேபாதிக்கப்படுகிறவன்,
ேபாதிக்கிறவனுக்கு எல்லா நன்ைமகைளயும் பங்கு
ைவத்துக் ெகாடுப்பானாக.

7 புத்தியற்றவர்களாகாதீர்கள். உங்களால்
ேதவைன ஏமாற்ற முடியாது. ஒருவன்
விைதக்கிறைதேய அறுப்பான். 8 பாவம் நிைறந்த
தன் சுயத்ைத திருப்தி ெசய்யும் ெபாருட்டு வாழத்
ெதாடங்குவாேனயானால், பாவம் நிைறந்த அவன்
சுயமானது நிைலயான மரணத்ைதேய தரும். ஆனால்
பரிசுத்த ஆவிையத் திருப்திப்படுத்தும் ெபாருட்டு
ஒருவன் வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால், அழிவற்ற
வாழ்ைவ ஆவியானவரிடமிருந்து ெபறுவான். 9 நாம்
நன்ைமையச் ெசய்வதில் ேசார்வைடயாமல்
இருந்தால் சரியான ேநரத்தில் அழிவில்லாத வாழ்வு
என்னும் விைளச்சைலப் ெபறுேவாம். நம்
ெசயல்களில் என்றும் பின்வாங்கக் கூடாது. 10 எவர்
ஒருவருக்கும் நன்ைம ெசய்யும் வாய்ப்பு கிட்டும்
ேபாெதல்லாம், நாம் ெசய்ய ேவண்டும். குறிப்பாக
ேதவனிடம் விசுவாசம் ெகாண்டுள்ள
குடும்பங்களுக்கு நன்ைம ெசய்யேவண்டும்.
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பவுல் தன் நிருபத்ைத முடித்தல்
11 இைத நாேன எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிேறன்.
கடிதங்கள் எவ்வளவு ெபரியைவ என்று பாருங்கள். 12

சிலர் உங்கைள விருத்தேசதனம் ெசய்யுமாறு
கட்டாயப்படுத்திக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். சில
மக்கள் தம்ைம ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள் என்பதன்
ெபாருட்டு அவர்கள் இதைனச் ெசய்கிறார்கள்.
அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுைவைய பிரசங்கித்தால்
துன்பப்பட ேநரும் என அஞ்சுகிறார்கள். 13

விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்ட அவர்கேளா
சட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளாமல் இருக்கிறார்கள்.
அப்படி இருந்தும் அவர்கள் உங்கைள
விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் உங்கைளச்
ெசய்ய ைவப்பதில் ெபருைமப்பட மட்டும்
விரும்புகிறார்கள்.

14 இது ேபான்றவற்ைறக் குறித்து நான்
ெபருைமயடித்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன் என்பதில்

நம்பிக்ைக ெகாள்கிேறன். இேயசு கிறிஸ்துவின்
சிலுைவ ஒன்ேற நான் ெபருைமப்படத்தக்கது.
சிலுைவயில் இேயசு இறந்து ேபானதால் எனக்கு
இந்த உலகேம ெசத்துப்ேபானது. இந்த
உலகத்துக்கு நான் ெசத்துப்ேபாேனன். 15 ஒரு
மனிதன் விருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவனா
இல்ைலயா என்பது முக்கியமல்ல. ேதவனால்
புதுப்பைடப்பாக ஆக்கப்படுவது தான் முக்கியம். 16

இந்தச் சட்டத்தின் முைறப்படி வாழ்கிற ேதவனுைடய
இஸ்ரேவலர்களுக்கு சமாதானமும் கிருைபயும்
உண்டாவதாக.

17 இனிேமல் எந்தத் ெதாந்தரவும் எனக்குத் தர
ேவண்டாம். எனது சரீரத்தில் வடுக்கைள
ஏற்றிருக்கிேறன். இந்த வடுக்கள் நான் இேயசு
கிறிஸ்துைவச் ேசர்ந்தவன் என்பைதக் காட்டும்.

18 என் சேகாதர சேகாதரிகேள, நம்முைடய
ேதவனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப உங்கள்
ஆவிேயாடு கூட இருக்கட்டும் என்று பிரார்த்தைன
ெசய்கிேறன். ஆெமன்.
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1

எேபசியர்

இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய
பவுல் எழுதுவது, ேதவனுைடய
விருப்பத்துக்கிணங்க நான் ஒரு

அப்ேபாஸ்தலனாயிருக்கிேறன்.
இேயசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்ைக ைவத்து
எேபசுவிேல வாழும் மக்களுக்காக இந்நிருபம்
எழுதப்பட்டது.

2 பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்தும், இேயசு
கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உங்களுக்கு சமாதானம்
உண்டாகட்டும்.

கிறிஸ்துவில் ஆவியானவரின் ஆசீர்வாதம்
3 நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
பிதாவாகிய ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்திரம்.
பரேலாகத்தில் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆவிக்குரிய
சகல ஆசிகைளயும் நமக்குத் தந்துள்ளார். 4 உலகம்
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர ேதவன் நம்ைமக்
கிறிஸ்துவுக்குள் ேதர்ந்ெதடுத்து உள்ளார். தமக்கு
முன்பாக நாம் அன்பில் தூய்ைமயானவர்களும்,
குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்காகேவ நம்ைம
அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். 5 உலகம்
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர, நம்ைமத் தம்
பிள்ைளகளாய் கிறிஸ்து மூலமாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேதவன் முடிவு ெசய்துவிட்டார். ேதவன் ெசய்ய
விரும்பியதும் அதுேவ ஆகும். அதுேவ அவருக்கு
மகிழ்ச்சிையத் தந்தது. 6 அவரது வியக்கத்தக்க
கருைண அவருக்கு மகிைம உண்டாக்கியது. அவர்
தன் கிருைபயால் நமக்கு இலவசமாய் அைதத் தான்
ேநசிக்கிற குமாரனான இேயசு மூலமாக நமக்குத்
தந்தார்.

7 கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் நாம் விடுதைல
ெபற்ேறாம். ேதவனின் வளமான இரக்கத்தால் நமது
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. 8 ேதவன் அவரது
இரக்கத்ைத முழுைமயாகவும் இலவசமாகவும்
தந்தார். 9 ேதவன் முழு ஞானத்ேதாடும்,
பலத்ேதாடும் அவரது இரகசியத் திட்டத்ைத நாம்
அறியச் ெசய்தார். 10 சரியான ேநரம் வரும்ேபாது
தனது திட்டத்ைத நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்பது
ேதவன் ஏற்ெகனேவ ெசய்த முடிவு. பரேலாகத்திலும்,
பூமியிலும் உள்ள அைனத்து ெபாருள்களும் ஒன்று
கூடி கிறிஸ்துவின் கீழ் இருக்க ேவண்டும் என்பது
தான் ேதவனுைடய திட்டம்.

11 நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவனின் மக்களாக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம். ேதவன் நம்ைமத்
ேதர்ந்ெதடுப்பது பற்றி ஏற்ெகனேவ
திட்டமிட்டிருந்தார். ஏெனன்றால் அதுதான் அவர்
விருப்பம். அவரது விருப்பத்திற்கும், முடிவுக்கும்
ஏற்றவாறு அவர் எல்லாவற்ைறயும்
சரிெசய்துெகாள்வார். 12 கிறிஸ்துவின் மீது

நம்பிக்ைக ைவத்தவர்களில் நாேம முதல் மக்கள்.
நாம் ேதவனின் மகிைமக்குப் புகழ் ேசர்ப்ேபாம்
என்பதனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம். 13 இந்தப்
ெபருைம உங்கைளயும் ேசரும். நீங்களும் உங்கள்
இரட்சிப்புக்காக உண்ைமயான நற்ெசய்திையக்
ேகட்டீர்கள். நீங்கள் நற்ெசய்திையக் ேகட்டதால்
கிறிஸ்துவின் ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்தீர்கள். ேதவன்
தந்த அவரது வாக்குறுதிப்படி பரிசுத்த ஆவியால்
கிறிஸ்துவில் உங்களுக்கு அைடயாளக்
குறியிடப்பட்டீர்கள். 14 ேதவன் தம் மக்களுக்கு
வாக்களித்தபடி நாம் ெபறுேவாம் என்பதற்கு பரிசுத்த
ஆவியானவேர உத்தரவாதமாய் உள்ளார். ேதவைனச்
ேசர்ந்தவர்களுக்கு இது முழு விடுதைல தரும்.
ேதவனின் மகிைமக்குப் புகழ்ச்சிையத் ேதடித் தருவது
தான் இைவ எல்லாவற்றின் ேநாக்கமாக இருக்கும்.

பவுலின் பிரார்த்தைன
15 அதனால்தான் எனது பிரார்த்தைனகளில்
உங்கைள நிைனத்துக்ெகாண்டு உங்களுக்காக
எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்கிேறன். இேயசு
கிறிஸ்துவின் ேமலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்ைதயும்,
ேதவனின் மக்களின் ேமலுள்ள உங்கள் அன்ைபயும்
குறித்து நான் ேகள்விப்பட்டதில் இருந்து நான்
இதைன எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறன். 17

நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
ேதவனும், பிதாவுமானவரிடம் எப்ேபாதும் நான்
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். அதில் ேதவைன
அறிந்துெகாள்வதற்கான ஞானத்ைதயும்,
ெதளிைவயும் அளிக்கிற ஆவிைய உங்களுக்குத்
தரேவண்டும் என ேவண்டுகிேறன்.

18 உங்கள் இதயத்தில் மிகப் ெபரிய
புரிந்துெகாள்ளுதல் ஏற்பட ேவண்டும் என்று நான்
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். பிறகு ேதவன் நம்ைமத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருப்பது விசுவாசத்ேதாடு
ெதாடர்புைடயது என்பைதப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்
என்பதில் உங்களுக்கு நம்பிக்ைக ேவண்டும். தம்
தூய்ைமயான மக்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகத் தந்த
ஆசீர்வாதங்கள் மிகப் ெபரியதும், புகழுைடயதும்
என்பைத நீங்கள் உணர ேவண்டும். 19 ேதவனுைடய
வல்லைம மிக உயர்ந்தது, அளக்க இயலாதது
என்றும் ேதவன் ேமல் நம்பிக்ைகயுள்ள நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். அவ்வல்லைம
இறந்துேபான இேயசுைவத் ேதவன்
உயிர்த்ெதழும்பும்படி ெசய்தது. 20 ேதவன் இேயசு
கிறிஸ்துைவத் தனது வலது பக்கத்தில் அமர
ைவத்தார். 21 ஆள்ேவார்கைளயும்,
அதிகாரிகைளயும், ராஜாக்கைளயும்விட கிறிஸ்துைவ
ேமலானவராக ேதவன் ெசய்தார். இந்த
உலகத்திலும் அடுத்த உலகத்திலும் வல்லைமயுள்ள
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அைனத்ைதயும் விட கிறிஸ்து வல்லைம மிக்கவர். 22

ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் கிறிஸ்துவின்
அதிகாரத்துக்குள் ைவத்துவிட்டார். திருச்சைபயில்
உள்ள அைனத்துக்கும் அவைரேய தைலவராக
ஆக்கிவிட்டார். 23 திருச் சைப என்பது கிறிஸ்துவின்
சரீரம். சைபயானது கிறிஸ்துவினால்
நிரப்பப்பட்டுள்ளது. அவர் எல்லாவற்ைறயும்
எல்லாவற்றாலும் நிரப்பத்தக்கவர்.

இறப்பிலிருந்து வாழ்வுக்கு

கடந்த காலத்தில் உங்கள் ஆன்மீகமான
வாழ்வு ெசத்துப்ேபாயிற்று. இதற்கு,
உங்களது பாவங்களும், ேதவனுக்கு எதிரான

உங்களது ெகட்ட ெசயல்களுேம காரணம் 2 ஆம்,
கடந்த காலத்தில் பாவங்களில் வாழ்ந்தீர்கள். உலகம்
வாழ்கிறபடி வாழ்ந்தீர்கள். பூமியில் தீய சக்திகளின்
ஆள்ேவார்கைளப் பின்பற்றினீர்கள். ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறந்த அந்த மக்களுக்குள் தீய ஆவி
ேவைல ெசய்கிறது. 3 கடந்த காலத்தில் நாம்
அைனவரும் அவர்கைளப் ேபாலேவ வாழ்ந்ேதாம்.
நமது மனவிருப்பப்படி பாவத்தில் வாழ்ந்ேதாம். நமது
மனமும் சரீரமும் விரும்பியைதேய நாம் ெசய்ேதாம்.
நாம் தீயவர்களாய் இருந்ேதாம். நமது வாழ்க்ைக
முைறயின் காரணமாக ேதவனின் ேகாபத்தால் நாம்
துன்பப்பட ேவண்டும். மற்ற அைனத்து மக்கைளப்
ேபாலேவ நாமும் இருந்ேதாம்.

4 ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கம் மிகப் ெபரியது.
ேதவன் நம்ைம மிகுதியாக ேநசித்தார். 5

ஆன்மீகப்படி நாம் இறந்துேபாேனாம். ேதவனுக்கு
எதிரான காரியங்கைளச் ெசய்ததால் இறந்து
ேபாேனாம். ேதவன் கிறிஸ்துவுடன் புது
வாழ்க்ைகையத் தந்தார். ேதவனின் கிருைபயால்
நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். 6 கிறிஸ்துேவாடு
நம்ைமயும் ேதவன் உயிர்த்ெதழச் ெசய்தார்.
பரேலாகத்தில் நமக்ெகன்று இருக்ைககைளயும்
ஏற்படுத்தினார். இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற
நமக்காக ேதவன் இைதச் ெசய்தார். 7 ேதவன்
இைதச் ெசய்ததால் எதிர்காலம் முழுவதும் அவர்
தனது ெசல்வம் மிக்க இரக்கத்ைதயும் உயர்ந்த
தயைவயும் காட்டுவார். அவர் இைதயும்
கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்குச் ெசய்வார்.

8 ேதவனுைடய இரக்கத்தால் நீங்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். அந்தக் கிருைபைய நீங்கள்
உங்களது விசுவாசத்தினால் ெபற்றீர்கள். உங்கைள
நீங்கேள இரட்சித்துக்ெகாள்ள முடியாது. இது
ேதவனிடமிருந்து கிைடக்கும் பரிசு. 9 நீங்கள் ெசய்த
ெசயல்களால் நீங்கள் இரட்சிக்கப்படவில்ைல.
எனேவ தன்ைனத்தாேன இரட்சித்துக்ெகாண்டதாக
ஒருவனும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள முடியாது. 10

நாம் எப்படி இருக்கிேறாேமா அப்படிேய ேதவன்
நம்ைமப் பைடத்தார். நாம் நற்ெசயல்கள் ெசய்யும்படி
கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ைமப் புதிய மக்களாக்கினார்.
ேதவன் ஏற்ெகனேவ நமக்காக அந்நற்ெசயல்கள்
பற்றித் திட்டமிட்டிருக்கிறார். நமது வாழ்வு
அந்நற்ெசயல்கேளாடு இைணய ேவண்டும் என்ேற
ேதவன் திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

கிறிஸ்துவில் ஒன்றாகுதல்
11 நீங்கள் யூதர் அல்லாதவர்களாகப் பிறந்தீர்கள்.
உங்கைள யூதர்கள் “விருத்தேசதனம்
ெசய்யாதவர்கள்” என்று அைழக்கிறார்கள். அவர்கள்
தங்கைள “விருத்தேசதனம் ெசய்தவர்கள்” என்று
அைழத்துக்ெகாள்கிறார்கள். இந்த விருத்தேசதனம்
என்பது யூதர்கள் தங்கள் சரீரத்தில்
ெசய்துெகாள்ளும் ஏேதா ஒன்று தான். 12 கடந்த
காலத்தில் கிறிஸ்து இல்லாமல் நீஙகள் இருந்தீர்கள்
என்பைத நிைனவுகூருங்கள். நீஙகள் இஸ்ரேவலின்
மக்கள் அல்ல. ேதவன் தம் மக்களுக்குச் ெசய்து
ெகாடுத்த ஒப்பந்தத்தில் உங்களுக்கு எவ்விதப்
பங்கும் இல்ைல. உங்களுக்குத் ேதவைனப்பற்றித்
ெதரியாது. அவர் மீது நம்பிக்ைகயும் இல்ைல. 13

ஆமாம், ஒரு முைற ேதவைனவிட்டு ெவகு
ெதாைலவில் நீங்கள் இருந்தீர்கள். ஆனால்
இப்ெபாழுது ேதவேனாடு ெநருக்கமாக
இருக்கிறீர்கள். கிறிஸ்துவின் இரத்தேம உங்கைள
ேதவனின் அருகில் ெகாண்டு வந்தது.

14 இப்ெபாழுது கிறிஸ்துவால் நமக்குச் சமாதானம்
கிைடத்தது. கிறிஸ்து யூதர்கைளயும், யூதர்
அல்லாதவர்கைளயும் ஒேர மக்களாக்கினார்.
இவர்களுக்கு இைடயில் ஒரு சுவர் இருப்பது
ேபாலப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஒருவைர ஒருவர்
ெவறுத்தனர். கிறிஸ்து தமது சரீரத்ைதக் ெகாடுத்து
பைக என்னும் சுவைர உைடத்ெதறிந்தார். 15

யூதர்களின் சட்டங்கள் ஏராளமான
கட்டைளகைளயும், விதிகைளயும் உைடயன.
ஆனால் கிறிஸ்து அச்சட்டத்ைத ஒரு முடிவுக்குக்
ெகாண்டு வந்தார். யூதர், யூதர் அல்லாதவர் என்னும்
இந்த இரு பிரிவுகைளயும் ஒன்றாக்குவது அவர்
ேநாக்கம். இைத அவர் சிலுைவயில் இறந்ததன்
மூலம் ெசய்து சமாதானத்ைதக் ெகாண்டு வந்தார்.
16 இரு பிரிவுகளுக்கும் இைடேய இருந்த
பைகையச் சிலுைவயின் மூலம் முடிவைடயச்
ெசய்தார். 17 ேதவைன விட்டு ெவகு ெதாைலவில்
இருந்த யூதர் அல்லாத உங்களிடம் கிறிஸ்து வந்து
சாமாதானத்ைத அறிவித்தார். அவர் ேதவனுக்கு மிக
ெநருக்கமாய் இருந்த யூதர்களுக்கும்
சமாதானத்ைத அறிவித்தார். 18 ஆமாம்! கிறிஸ்து
மூலமாக நாம் அைனவருக்கும் ஒேர ஆவிக்குள்
பிதாவாகிய ேதவனிடம் வருவதற்கு உரிைம
ெபற்ேறாம்.

19 ஆகேவ யூதர் அல்லாதவர்களாகிய நீங்கள்
இப்ெபாழுது அந்நிய ேதசத்தில் பார்ைவயாளர்கேளா
அல்லது தற்காலிக குடிமக்கேளா அல்ல. ேதவனின்
பரிசுத்தமான மக்கேளாடு நீங்களும் ஒேர
குடிமக்களாகிவிட்டீர்கள். 20 விசுவாசிகளான
நீங்கள் அவருக்குச் ெசாந்தமான கட்டிடத்ைத
ேபான்றவர்கள். அக்கட்டிடத்தில்
அப்ேபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும்
அஸ்திபாரக்கல் ேபான்றவர்கள். கிறிஸ்து
ஒருவர்தான் இக்கட்டிடத்தின் மிக முக்கியமான
கல்லாவார். 21 அந்த முழுக் கட்டிடமும்
கிறிஸ்துேவாடு இைணக்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து
அதைன வளர்த்து கர்த்தருக்குள் புனிதமான
ஆலயமாக ஆக்கிவிடுகிறார். 22 கிறிஸ்துவுக்குள்
நீங்களும் யூதர்கேளாடு ேசர்ந்து
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கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆவியால் ேதவன் வாழும்
ஆலயமாக நீங்களும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள்.

பவுலின் பணி

நான் இேயசு கிறிஸ்துவின் ைகதியாக
இருக்கிேறன். யூதர் அல்லாத
உங்களுக்காகேவ நான் அவ்வாறு

இருக்கிேறன். 2 ேதவன் தம் இரக்கத்தாேலேய
இந்த ேவைலைய எனக்குக் ெகாடுத்தார் என்பது
உறுதியாக உங்களுக்குத் ெதரியும். உங்களுக்கு
உதவி ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் எனக்கு இந்த
ேவைலையக் ெகாடுத்தார். 3 ேதவன் தனது
இரகசிய திட்டத்ைத எனக்குத் ெதரியும்படி
ெசய்தார். அைத எனக்கு காட்டினார். நான்
ஏற்ெகனேவ அைதப்பற்றி விளக்கமாக
எழுதியுள்ேளன். 4 நான் எழுதினைதெயல்லாம்
நீங்கள் படிப்பீர்கேளயானால் பின்னர் கிஸ்துைவப்
பற்றிய இரகசிய உண்ைமைய நான்
புரிந்திருக்கிேறன் என்பைத நீங்கள் கண்டுெகாள்ள
முடியும். 5 முற்காலங்களில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு
இந்த இரகசியம் ெசால்லப்படவில்ைல. ஆனால்
இப்ேபாது ஆவியின் மூலம் ேதவன் அந்த இரகசிய
உண்ைமைய அவரது அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்,
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு புலப்படுத்தினார். 6 இது தான்
அந்த உண்ைம. ேதவன் தனது மக்களுக்குக்
குறிப்பாக யூத மக்களுக்குக் ெகாடுத்த அத்தைனயும்
யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் ெகாடுப்பார். ஒேர
குழுவில் யூதர்கேளாடு யூதர் அல்லாதவர்களும்
ேசர்ந்து இருப்பார்கள். ேதவன் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் ெசய்த வாக்குறுதியில் அவர்கள்
யாவரும் பங்கு ெபறுவர். யூதர் அல்லாதவர்களும்
நற்ெசய்தியினாேலேய இவற்ைற அைடகிறார்கள்.

7 ேதவனின் சிறப்புப் பரிசாகிய அவரது
கிருைபயால் நற்ெசய்திையக் கூறுகிற
ெதாண்டனாேனன். ேதவன் தன்னுைடய
வல்லைமையப் பயன்படுத்தி அந்தக் கிருைபைய
எனக்குத் தந்தார். 8 ேதவனின் பிள்ைளகளில் நாேன
முக்கியத்துவம் மிககுைறந்தவன். ஆனால் யூதர்
அல்லாதவராகிய உங்களுக்கு நான் கிறிஸ்துவின்
உயர்வு பற்றிய நற்ெசய்திையச் ெசால்லும் வாய்ப்பு
ெபற்ேறன். அவரது உயர்வு ெசால்ல முடியாத
அளவுக்கு மிகப் ெபரியது. 9 ேதவைனப் பற்றிய
இரகசிய உண்ைமைய அைனத்து மக்களிடமும்
ெசால்கின்ற அரிய பணிைய ேதவன் எனக்குக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். ெதாடக்க காலத்திலிருந்ேத
இந்த இரகசிய உண்ைம ேதவனிடம் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்ைறயும்
பைடத்தது ேதவன் ஒருவேர, 10 பரேலாகத்தில்
உள்ள ஆளுைககளும், அதிகாரங்களும் ேதவனின்
அளவற்ற பலவைக ஞானத்ைதயும் சைபயின் மூலம்
ெதரியவரும்படிச் ெசய்வேத ேதவனுைடய
ேநாக்கமாகும். 11 ெதாடக்க காலத்திலிருந்ேத இது
ேதவனின் திட்டம். ேதவன் தன் திட்டப்படிேய ெசய்து
வருகிறார். 12 கிறிஸ்துவால் நாம் ைதரியத்ேதாடும்
முழு விசுவாசத்ேதாடும் ேதவன் முன் வந்து
ேசரமுடியும். நாம் இவற்ைற கிறிஸ்து மீதுள்ள
விசுவாசத்தால் ெசய்ய முடியும். 13 நான்
உங்களுக்காக பட்ட துன்பங்களால் நீங்கள்
நம்பிக்ைகயில் தளர ேவண்டாம் என்றும் ைதரியம்

இழக்க ேவண்டாம் என்றும், உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். எனது துயரங்கள்
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சிையக் ெகாண்டுவரும்.

கிறிஸ்துவின் அன்பு
14 ஆைகயால் நான் பிதாவாகிய ேதவன் முன்
மண்டியிட்டு பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். 15

அவரிடத்தில் இருந்து பரேலாகத்திலும், பூமியிலும்
உள்ள எல்லாக் குடும்பங்களும் தம் உண்ைமயான
ெபயைரப் ெபறும் 16 உங்கள் ஆவிக்குள் நீங்கள்
வல்லைமயுைடவர்களாக இருக்க விரும்புகிேறன்.
நான் பிதாைவ அவரது உயர்ந்த மகிைமயின்
நிமித்தம் ேகட்கிேறன். அவர் தமது ஆவியின்
மூலமாக அந்த வல்லைமையத் தருவார். 17 கிறிஸ்து
உங்கள் இதயத்தில் விசுவாசத்தின் மூலம் வாழ நான்
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். உங்கள் வாழ்க்ைக
அன்பால் கட்டப்படவும், அன்பில் வல்லைமயாக
இருக்கவும் நான் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். 18

நீங்களும் ேதவனின் பரிசுத்தமான மக்களும் உயர்ந்த
கிறிஸ்துவின் அன்ைபப் புரிந்துக்ெகாள்ளும்
சக்திையப் ெபறேவண்டும். 19 அவரது அன்பு
எவ்வளவு அகலமானது, எவ்வளவு நீளமானது,
எவ்வளவு உயரமானது, எவ்வளவு ஆழமானது
என்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன்.

20 இவ்வாறு ேதவனின் சகல முழுைமயிலும்
நீங்கள் நிைறக்கப்படுவீர்கள். நாம்
ேகட்பைதவிடவும், நிைனப்பைதவிடவும் ேதவன்
நமக்கு மிகுதியாகச் ெசய்யத்தக்கவர். ேதவனின்
வல்லைம நமக்குள் உள்ளது. 21 சைபயிேல இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலமாக எப்ேபாதும் தைலமுைற தைல
முைறக்கும் எல்லாக் காலங்களிலும் ேதவனுக்கு
மகிைமயுண்டாவதாக. ஆெமன்.

சரீரத்தின் ஒற்றுைம

நான் கர்த்தைரச் சார்ந்தவனாதலால்
சிைறயில் இருக்கிேறன். ேதவன் உங்கைளத்
தம் மக்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

ேதவனுைடய மக்கள் வாழும் முைறப்படி நீங்களும்
வாழேவண்டுெமன்று தாழ்ைமயுடன்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். 2 எப்ேபாதும் பணிவும்,
சாந்தமும் உைடயவர்களாக இருங்கள்.
ெபாறுைமேயாடு ஒருவைர ஒருவர் அன்புடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 3 நீங்கள் ஆவியின்
மூலமாகச் சமாதானத்துடன் ஒன்று
ேசர்ந்திருக்கிறீர்கள். இேத வழியில் உங்களால்
முடிந்த அைனத்ைதயும் ெசய்துவாருங்கள்.
சமாதானம் உங்கள் அைனவைரயும்
ஒன்றிைணக்கட்டும். 4 ஒேர சரீரமும் ஒேர ஆவியும்
தான் உள்ளது. ஒேர ெபாதுவான விசுவாசம்ெகாள்ள
ேதவன் உங்கைள அைழக்கிறார். 5 ஒேர கர்த்தரும்,
ஒேர விசுவாசமும், ஒேர ஞானஸ்நானமும் உள்ளன.
6 எல்லாருக்கும் ஒேர பிதாவான ேதவன் உண்டு.
அவர் எல்லாவற்ைறயும் ஆள்பவர். அவர் எல்லா
இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் இருப்பவர்.

7 நம்மில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கிறிஸ்து ஒரு
சிறப்புப் பரிசு ெகாடுத்திருக்கிறார், கிறிஸ்து
ஒவ்ெவாருவருக்கும் எைதக் ெகாடுக்க
விரும்புகிறாேரா அைதேய அவர்கள்
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ெபற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். 8 அதனால் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
அவர் உயரத்தில் ஏறி ஆகாயத்துக்குள் ெசன்றார்.
அவர் சிைறபட்டவர்கைள சிைறயாக்கி,

அவர்களுக்கு வரங்கைளயும் ெகாடுத்தார்.
9 அவர் ேமேல ெசன்றார் என்று ெசால்லும்ேபாது
அதன் ெபாருள் என்ன? முதலில் அவர் பூமிக்குக்
கீழிறங்கி வந்தார் என்பது ெபாருளாகிறது. 10

எனேவ இேயசு இறங்கி வந்தார். பின் அவேர
ேமேலயும் ெசன்றார். அவர் எல்லா வானங்களுக்கும்
ேமேல ஏறிச் ெசன்றார். கிறிஸ்து தாமாகேவ
எல்லாவற்ைறயும் நிரப்புவதற்காக அப்படிச் ெசய்தார்.
11 அேத கிறிஸ்து மக்களுக்கு வரங்கைளக்
ெகாடுத்தார். சிலைர அப்ேபாஸ்தலராக்கினார்,
சிலைர தீர்க்கதரிசிகளாக்கினார், சிலைர
சுவிேசஷகர்களாக்கினார். சிலைர ேதவனின்
மக்கைளப் பற்றி அக்கைறெகாள்ளும்
ேமய்ப்பர்களாக்கினார், சிலைர
ேபாதிப்பவர்களாக்கினார். 12 கிறிஸ்துவின்
பரிசுத்தவான்கைளச் ேசைவ ெசய்ய ேதவன் பல
வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். கிறிஸ்துவின் சைபயானது
வல்லைம ெபறேவ அவர் வரங்கைளக் ெகாடுத்தார்.
13 நாம் அைனவரும் அேத நம்பிக்ைகயில் ஒன்றுபட
ேவண்டும். ேதவனுைடய குமாரைனப் பற்றிய
அறிைவப் ெபறேவண்டி, அதுவைர இவ்ேவைல
ெதாடரேவண்டும். நாம் முழுைம ெபற்றவர்களாக
மாற ேவண்டும். நாம் கிறிஸ்துைவப்ேபால் ஆகும்
வைர வளர ேவண்டும். அவரது முழுைமையப் ெபற
ேவண்டும்.

14 நாம் இன்னும் குழந்ைதகள் ேபால் இருப்பைத
நிறுத்த ேவண்டும். அைலகளால்
அைலக்கழிக்கப்படும் கப்பைலப்ேபால சிலர்
அடிக்கடி மனம் மாறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். நாம்
அவர்கைளப் ேபான்று இருப்பைதயும் நிறுத்த
ேவண்டும். நம்ைமத் தந்திரமாகச் சிக்கைவக்க சிலர்
முயலும்ேபாது நாம் அவர்கள் பின்னால் ேபாகக்
கூடாது. 15 நாம் அன்புடன் உண்ைமைய மட்டும்
ேபசுேவாம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் இேயசுைவப்
ேபான்று வளருேவாம். கிறிஸ்து தைலயும் நாம்
சரீரமும் ஆேவாம். 16 இந்த முழு சரீரமும் அவைரச்
சார்ந்தது. எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்று ேசர்ந்து
வளருகிறது. ஒவ்ெவாரு உறுப்பும் அதனதன்
ேவைலையச் ெசய்து வருகின்றது. அைனத்தும்
ேசர்ந்து முழுசரீரம் உருவாகி, அன்ேபாடு வலிைம
ெகாண்டதாக வளர உதவுகிறது.

நீங்கள் வாழ ேவண்டிய வழி
17 கர்த்தருக்காக நான் உங்களுக்கு இைதச்
ெசால்கிேறன். நான் எச்சரிப்பதாவது: நம்பிக்ைக
அற்றவர்கைளப் ேபான்று நீங்களும் ெதாடர்ந்து
வாழக் கூடாது. அவர்களது சிந்தைனகள்
பயனற்றைவ. 18 அந்த மக்கள் புரிந்துெகாள்ள
மாட்டார்கள். அவர்களின் மனம் மூடியது, இதயம்
கடினமானது, அவர்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியாது.
எனேவ ேதவன் ெகாடுக்கிற வாழ்க்ைக அவர்களுக்கு
இல்ைல. 19 அவர்கள் தங்கள் ெவட்க உணர்ைவ
இழந்துவிட்டனர். தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்காகேவ
தங்கள் வாழ்க்ைகையப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
எல்லா வைகயான ெகட்ட ெசயல்கைளயும் ெசய்ய

அவர்கள் ேமலும், ேமலும் விரும்புகிறார்கள். 20

ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மூலமாகக் கற்றுக்
ெகாண்டைவ அந்தக் ெகட்டவற்ைறப் ேபான்றதல்ல.
21 அவைரப் பற்றி உங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது எது என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
நீங்கள் அவருக்குள் இருக்கிறீர்கள். எனேவ
உங்களுக்கு உண்ைமயானது
கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமாம், அந்த உண்ைம
இேயசுவிடம் உள்ளது. 22 உங்கள் பைழய வாழ்க்ைக
முைறகைள விட்டுவிடவும், எப்ேபாதும் தீைமையத்
தருகிற பைழய குணங்கைள ஒதுக்கவும்
உங்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ேமலும்
ேமாசமாகிவிட்டது. ஏெனன்றால் அவர்கள்
தீயவற்றால் முட்டாளாக்கப்பட்டு அவற்ைறேய
புதுப்பிக்க விரும்புகிறார்கள். 23 ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் இதயத்தில் புதியவர்களாகும்படி
கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 24 நீங்கள் புதிய
மனிதனாக இருக்கக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
அந்தப் புதிய மனிதன் ேதவைனப்ேபான்று
ெசய்யப்படுகிறான். உண்ைமயான நீதியிலும்,
பரிசுத்தத்திலும் இருக்கிறான்.

25 எனேவ நீங்கள் ெபாய் ெசால்வைத
நிறுத்துங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர் எப்ெபாழுதும்
உண்ைமையேய ேபசுங்கள். ஏெனன்றால் நாம்
அைனவரும் ஒேர சரீரத்தின் பல்ேவறு
உறுப்புகளாகச் ேசர்ந்திருக்கிேறாம். 26 உங்கள்
ேகாபம் உங்கைளப் பாவம் ெசய்யக்
ெகாண்டுெசல்லுமளவு அனுமதிக்காதீர்கள். நாள்
முழுவதும் ேகாபம் உைடயவர்களாக
இருக்காதீர்கள். 27 உங்கைள வீழ்த்துவதற்குரிய
வழிையப் பிசாசுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். 28

ஒருவன் திருடுகின்றவனாக இருந்தால் தன்
திருட்ைட நிறுத்துவானாக. அவன் ேவைல ெசய்யத்
ெதாடங்கட்டும். அவன் தனது ைககைள நல்ல
ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தட்டும். பிறகு
ஏைழகேளாடு பகிர்ந்துெகாள்ள அவனுக்ெகன்று சில
இருக்கும்.

29 நீங்கள் ேபசும்ேபாது தீயவற்ைறச்
ெசால்லாதீர்கள். ஆனால் மற்றவர்களுக்குப் பயன்
தரத்தக்கதும், மற்றவர்கைளப்
பலமுள்ளதாக்குகிறைவகைள மட்டும் ேபசுங்கள்.
அதனால் உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்களுக்கு
உங்கள் ேபச்சு ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு வரும்.
30 பரிசுத்த ஆவியானவைரச் ேசாகப்படுத்தாதீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனுக்குரியவராக இருக்கிறீர்கள்
என்பதற்கு ஆவியானவேர சான்றாக உள்ளார்.
ேதவன் உங்களுக்குச் சரியான ேநரத்தில் விடுதைல
தருவார் என்பைதக் காட்டேவ ேதவன் பரிசுத்த
ஆவியானவைர உங்களுக்குத் தந்துள்ளார். 31

கசப்பும், ேகாபமும், மூர்க்கமும் அைடயாதீர்கள்.
ேகாபத்தில் சத்தம் இடாதீர்கள். கடுஞ்ெசாற்கைளச்
ெசால்லாதீர்கள். பாவங்கைள ெசய்யாதீர்கள். 32

ஒருவருக்ெகாருவர் தயவாயும், மனஉருக்கமாயும்
இருங்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவன் உங்கைள
மன்னித்துவிடுவைதப்ேபால நீங்களும் மற்றவர்கைள
மன்னித்துவிடுங்கள்.

நீங்கள் ேதவனால் ேநசிக்கப்படுகிற அவரது
பிள்ைளகள். எனேவ ேதவைனப் ேபால ஆக
முயலுங்கள். 2 அன்புக்குரிய ஒரு

வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள். கிறிஸ்து நம்ைம
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ேநசித்தது ேபாலேவ மற்றவர்கைள ேநசியுங்கள்.
கிறிஸ்து தம்ைமேய நமக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்துவிட்டார். இனிய நறுமணம் உைடய
காணிக்ைகயாகவும், பலியாகவும் ேதவனுக்குத்
தம்ைமத் தந்தார்.

3 ஆனால் உங்களிைடேய ேமாகத்திற்குறிய
பாவங்கள் இருக்கக்கூடாது. உங்களிடம்
எவ்வைகயான தீய ெசயல்களும், ெபாருளாைசயும்
இருக்கக்கூடாது. ஏெனன்றால் இைவ ேதவனுைடய
புனிதமான மக்களுக்கு ஏற்றதல்ல. 4 நீங்கள் வம்பு
ேபசக்கூடாது. முட்டாள்தனங்களும், பரியாசங்களும்
ேபசக்கூடாது. இைவ உங்களுக்குப்
ெபாருத்தமானைவ அல்ல. நீங்கள் ேதவனுக்கு
ஸ்ேதாத்திரம் ெசலுத்த ேவண்டும். 5 பாலியல்
பாவங்கள் ெசய்பவனும், தீயெசயல் புரிபவனும்,
தனக்கு ேமலும், ேமலும் ேவண்டும் என ஆைசப்படும்
சுயநலக்காரனுமான விக்கிரக வணக்கம்
ெசய்பவனும் ேதவனுைடயதும்,
கிறிஸ்துவுைடயதுமாகிய இராஜ்யத்தில் இடம்
ெபறுவதில்ைல. இைதப் பற்றி நீங்கள் ெதரிந்திருக்க
ேவண்டும்.

6 உங்களிடம் உண்ைம இல்லாதவற்ைறச்
ெசால்லி உங்கைள எவரும் முட்டாளாக ஆக்கிவிட
அனுமதிக்காதீர்கள். கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது
ேதவைனக் ேகாபம் ெகாள்ள அத்தீய ெசயல்கள்
ெசய்கிறது. 7 எனேவ அவர்கேளாடு இத்தைகய தீய
ெசயல்கைளச் ெசய்யாதீர்கள். 8 கடந்த காலத்தில்
நீங்கள் இருளில் இருந்தீர்கள். இப்ெபாழுது
ேதவனுைடய ெவளிச்சத்தில் இருக்கிறீர்கள். எனேவ
நீங்கள் ெவளிச்சத்தின் பிள்ைளகைளப் ேபான்று
நடக்கேவண்டும். 9 ெவளிச்சமானது
எல்லாவைகயான நன்ைமகைளயும், சரியான
வாழ்க்ைகையயும், உண்ைமையயும் ெகாண்டு வரும்.
10 ேதவனுக்கு விருப்பமானது எது என்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 11 இருட்டில் வாழ்பவர்கள்
ெசய்கின்ற பாவங்கைள எல்லாம் நீங்கள்
ெசய்யாதீர்கள். அவற்ைறச் ெசய்வதால் உங்களுக்கு
நன்ைம வருவதில்ைல. இருட்டில் ெசய்யப்படுபைவ
எல்லாம் தவறானைவ என்பைத எடுத்துக்காட்ட
நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். 12 அவர்கள்
இருட்டில் இரகசியமாகச் ெசய்பவற்ைறக்
குறிப்பிடுவது கூட ெவட்கப்படத்தக்கது ஆகும். 13

அவற்ைற நாம் தவறானைவ என்று காட்டும்ெபாழுது
அவற்ைற எளிதாகப் பார்ப்பதற்கு ெவளிச்சம் உதவும்.
14 எளிதாகப் பார்ப்பதுேபால் இருக்கிற எல்லாப்
ெபாருள்களும் தமக்குள் ெவளிச்சமுைடயதாகிவிடும்.
அதனால்தான் நாம் கூறுகிேறாம்.
“தூங்குகிறவர்கேள எழும்புங்கள்,
மரணத்திலிருந்து எழும்புங்கள்.
கிறிஸ்து உங்கள் மீது பிரகாசமாயிருப்பார்.”

15 எனேவ எப்படி வாழ்வது என்பதில்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஞானம் இல்லாதவர்கள்
வாழ்வது ேபான்று வாழாதீர்கள். ஞானத்ேதாடு
வாழுங்கள். 16 நீங்கள் உங்களுக்குக் கிைடத்துள்ள
ஒவ்ெவாரு வாய்ப்ைபயும் பயன்படுத்தி
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால் நாம்
ெகட்ட காலங்களில் வாழ்கிேறாம். 17 ஆைகயால்
முட்டாள்தனமாக உங்கள் வாழ்க்ைகைய
வீணாக்கிவிடாதீர்கள். பிதா உங்களிடம் என்ன
விரும்புகிறார் என்பைத அறிந்துெகாள்ளுங்கள். 18

மதுபான ெவறிெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் ஆன்மீக
வாழ்ைவ அது அழித்துவிடும். ஆவியால்
நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருங்கள். 19

சங்கீதங்களினாலும், கீர்த்தைனகளினாலும், பக்திப்
பாடல்களினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ேபசிக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் இதயத்தில்
கர்த்தருக்காக இைசயுடன் பாடுங்கள். 20

பிதாவாகிய ேதவனுக்கு எப்ேபாதும்
எல்லாவற்றிற்காகவும் நன்றி ெசலுத்துங்கள்.
அதைனக் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
ெபயரில் ெசலுத்துங்கள்.

கணவன்களும், மைனவிமார்களும்
21 ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிய விருப்பமாய்
இருங்கள். கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள மரியாைதயின்
ெபாருட்டு இைதச் ெசய்யுங்கள்.

22 மைனவிமார்கேள! நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவதுேபாலேவ கணவனுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
23 சைபக்குத் தைலயாகக் கிறிஸ்து இருக்கிறார்.
மைனவியின் தைலயாக இருப்பது கணவன்தான்.
சைப கிறிஸ்துவின் சரீரம் ேபான்றது. சரீரத்தின்
இரட்சகராய் கிறிஸ்து இருக்கிறார். 24 கிறிஸ்துவின்
அதிகாரத்துக்குள் சைப உள்ளது. இைதப்
ேபான்றுதான் மைனவிகளாகிய நீங்களும்
உள்ளீர்கள். எல்லா வைகயிலும் உங்கள்
கணவர்களின் அதிகாரத்திற்குள்தான்
இருக்கிறீர்கள்.

25 கணவன்மார்கேள! கிறிஸ்து சைபைய
ேநசிக்கிறதுேபால நீங்கள் உங்கள் மைனவியைர
ேநசியுங்கள். கிறிஸ்து சைபக்காகேவ இறந்தார். 26

சைபையப் புனிதமாக்கேவ அவர் இறந்தார்.
சரீரத்ைதத் தண்ணீரால் கழுவித்
தூய்ைமப்படுத்துவது ேபாலேவ திருவசனத்ைதப்
பயன்படுத்தி சைபையத் தூய்ைம ெசய்கிறார். 27

கிறிஸ்து இறந்து ேபானதால் அவர் சைபைய
அழகுமிக்க மணமகைளப் ேபான்று ஆக்க, தம்ைமேய
தந்தார். இதனால் சைப புனிதமானதாக, குற்றம்
இல்லாததாக, ேகேடா, பாவேமா, ேவறு தவறுகேளா
நைடெபறாத இடமாக ஆக்க விரும்பினார்.
இதுேபால

28 கணவர்கள் மைனவிமார்கைள ேநசிக்க
ேவண்டும். அவர்கள் தம் ெசாந்த சரீரத்ைதப் ேபான்று
மைனவிைய ேநசிப்பது தன்ைனேய ேநசிப்பது
ேபான்றதாகும். 29 ஏெனன்றால் எவன் ஒருவனும்
தன் ெசாந்த சரீரத்ைத ெவறுக்கமாட்டான்.
ஒவ்ெவாருவனும் தம் சரீரத்ைத நல்ல உணவு
ெகாடுத்து காப்பாற்றுவான். இைதத்தான்
கிறிஸ்துவும் சைபக்காகச் ெசய்தார். 30 ஏெனன்றால்
நாம் அவரது உறுப்புக்கள். 31 “ஒரு மனிதன் தனது
தந்ைதையயும் தாையயும் விட்டுவிலகி மைனவிேயாடு
ேசர்ந்துெகாள்கிறான். இருவரும்
ஒருவராகிவிடுகிறார்கள்” என்று
எழுதப்பட்டிருக்கிறது 32 நான் கிறிஸ்துைவப்
பற்றியும் சைபையப் பற்றியும்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். இதிலுள்ள
இரகசியமான உண்ைம மிக முக்கியமானது. 33

எனினும் ஒவ்ெவாருவரும் உங்கைள ேநசிப்பது
ேபாலேவ மைனவிைய ேநசியுங்கள். மைனவியும்
கணவனுக்கு மரியாைத ெகாடுக்க ேவண்டும்.

எேபசியர் 5:3
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பிள்ைளகளும் ெபற்ேறார்களும்

பிள்ைளகேள கர்த்தர் விரும்புவது ேபால
நீங்கள் உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவ நீங்கள் ெசய்ய

ேவண்டிய சரியான ெசயலாகும். 2 “நீங்கள்
உங்களுைடய தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் மரியாைத
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்று கட்டைள கூறுகிறது.
இதுதான் முதல் கட்டைள. அதிேல ஒரு வாக்குறுதி
உள்ளது. 3 “பிறகு எல்லாம் உங்களுக்கு
நல்லதாகும். நீங்கள் பூமியில் நீண்ட வாழ்ைவப்
ெபறுவீர்கள்!” என்பது தான் அந்த வாக்குறுதி.

4 தந்ைதமார்கேள! உங்கள் குழந்ைதகைளக்
ேகாபப்படுத்தாதீர்கள். கர்த்தருக்ேகற்ற
கல்வியாலும், பயிற்சியாலும் அவர்கைள ேமலான
நிைலக்குக் ெகாண்டு வாருங்கள்.

அடிைமகளும், எஜமானர்களும்
5 அடிைமகேள பூமியில் உள்ள உங்கள்
எஜமானர்களுக்கு அச்சத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குக்
கீழ்ப்படிவது ேபான்று உண்ைமயான மனேதாடு
கீழ்ப்படியுங்கள். 6 அவர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது மட்டும் நல்ெலண்ணத்ைதப் ெபற
உங்கள் எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் கூடாது;
நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவது ேபாலக்
கீழ்ப்படியுங்கள். ேதவன் விரும்புவைத நீங்கள் முழு
மனதுடன் ெசய்யுங்கள். 7 உங்கள் ேவைலையச்
ெசய்யுங்கள். சந்ேதாஷமாய் ெசய்யுங்கள்.
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபால எண்ணுங்கள்.
மனிதருக்கு ேசைவ ெசய்வதாக எண்ணாதீர்கள். 8

அவரவர் ெசய்யும் நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி
ஒவ்ெவாருவருக்கும் கர்த்தர் பலன் தருவார் என்பைத
நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
அடிைமகள்ேபால இருந்தாலும் சரி,
இல்லாவிட்டாலும் சரி ஒவ்ெவாருவரும் தத்தம்
நற்ெசயலுக்கு ஏற்றபடி பலன்கைளப் ெபறுவர்.

9 எஜமானர்கேள, இைதப்ேபான்ேற நீங்களும்
உங்கள் அடிைமகளிடம் நல்லவர்களாகவும்
இருங்கள். அவர்கைள மிரட்டாதீர்கள்.
உங்களுக்கும் உங்கள் அடிைமகளுக்கும்
எஜமானராய் இருக்கிற ேதவன் பரேலாகத்தில்
இருக்கிறார் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
அவர் எல்லாைரயும் ஒன்று ேபாலேவ
நியாயந்தீர்க்கிறார்.

முழு ஆயதங்கைளயும் அணியுங்கள்
10 இறுதியாக நான் எழுதுவது யாெதனில்: அவரது
ெபரும் பலத்தால் நீங்கள் உங்கைள
பலப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுகிேறன். 11

அவரது முழு ஆயுதங்கைளயும்
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அதற்குப் பிறகு உங்களால்
சாத்தானின் தந்திரங்கைள எதிர்த்துப் ேபாராட
முடியும். 12 நமது ேபாராட்டம் பூமியிலுள்ள மக்கைள
எதிர்த்தல்ல. நாம் இருட்டில் உள்ள
ராஜாக்கைளயும், அதிகாரிகைளயும்,

அதிகாரங்கைளயும் எதிர்த்ேத ேபாராடுகிேறாம்.
வானமண்டலங்களில் உள்ள ெபால்லாத ஆவிகளின்
ேசைனகளுக்கு எதிராகப் ேபார் ெசய்கிேறாம். 13

அதனால்தான் ேதவனின் முழுக் கவசங்களும்
உங்களுக்குத் ேதைவ. அப்ேபாது தான் உங்களால்
தீங்கு நாளில் எதிர்த்து பலத்துடன் இருக்க முடியும்.
ேபார் முடித்த பிறகும் வல்லைமயுடன் நிற்கமுடியும்.

14 எனேவ உண்ைம என்னும் இடுப்புக்
கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு வலிைமயாகுங்கள்.
சரியான வாழ்க்ைக என்னும் கவசத்ைத உங்கள்
மார்பில் அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 15 சமாதானத்தின்
நற்ெசய்தி என்னும் ெசருப்புகைள உங்கள்
கால்களில் அணிந்துெகாண்டு முழு தயார் நிைலயில்
நில்லுங்கள். 16 நம்பிக்ைக என்னும் ேகடயத்ைதக்
ைககளில் தாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள். சாத்தான் எறியும்
அம்புகைள அதனால் தடுத்துவிட முடியும். 17

ேதவனின் வார்த்ைத என்னும் தைலக்கவசத்ைத
அணிந்துெகாள்க! ஆவி என்னும் வாைள
எடுத்துக்ெகாள்க. அது ேதவனின் ேபாதகங்களாகும்.
18 எப்ெபாழுதும் ஆவிக்குள் பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். எல்லா வைகயான
பிரார்த்தைனகைளயும் ெசய்து உங்களுக்குத்
ேதைவயான அைனத்ைதயும் ேகளுங்கள். இதைனச்
ெசய்வதற்கு எப்ெபாழுதும் தயாராக இருங்கள்.
ஒருேபாதும் மனம் தளராதீர்கள். எப்ெபாழுதும்
ேதவனுைடய எல்லாப் பிள்ைளகளுக்காகவும்
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.

19 எனக்காகவும் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்,
அப்ெபாழுது நான் ேபசும்ேபாது ேதவன் எனக்கு
வார்த்ைதகைளக் ெகாடுப்பார். நான் அச்சம்
இல்லாமல் சுவிேசஷத்தின் இரகசிய
உண்ைமகைளப் ேபாதிக்க ேவண்டும். 20

நற்ெசய்திையப் ேபாதிக்கும் பணி என்னுைடயது.
அைத இப்ெபாழுது சிைறக்குள் இருந்து
ெசய்கிேறன். இதற்கான ைதரியத்ைத நான்
ெபற்றுக்ெகாள்ள எனக்காகப் பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்.

இறுதி வாழ்த்துக்கள்
21 நான் ேநசிக்கிற நம் சேகாதரன் தீகிக்குைவ
உங்களிடம் அனுப்புேவன். கர்த்தரின் பணியில் அவன்
நம்பிக்ைகக்குரிய ெதாண்டன். எனக்கு ஏற்பட்ட
எல்லாவற்ைறயும் அவன் உங்களுக்குக் கூறுவான்.
அப்ெபாழுது உங்களுக்கு என் நிைல என்னெவன்றும்,
நான் ெசய்துெகாண்டிருப்பது என்னெவன்றும்
ெதரியும். 22 அதற்காகத்தான் நான் அவைன
அனுப்புகின்ேறன். எனேவ நாங்கள் எப்படி
இருக்கிேறாம் என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளவும், உங்கைள ைதரியப்படுத்தவும்
நான் அவைன அனுப்புகிேறன்.

23 பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்தும், கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உங்களுக்கு
நம்பிக்ைகேயாடு கூடிய சமாதானமும் அன்பும்
கிைடப்பதாக. 24 நம் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவிடம் அழியாத அன்புள்ள அைனவருக்கும்
ேதவனின் இரக்கம் உண்டாவதாக, ஆெமன்.
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இேயசு கிறிஸ்துவின் ஊழியர்களாகிய
பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும் பிலிப்பி நகரத்தில்
கிறிஸ்து இேயசுவுக்குள் வாழ்கிற

ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கும் உங்கள்
கண்காணிப்பாளர்களுக்கும், விேசஷ
உதவியாளர்களுக்கும், உங்கள் மூப்பர்களுக்கும்
சிறப்பு உதவியாளர்களுக்கும் எழுதுவது.

2 நம்முைடய பிதாவாகிய ேதவனாலும்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருைபயும்,
சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக.

பவுலின் பிரார்த்தைன
3 எப்ேபாதும் உங்கைள நிைனத்துக்ெகாண்டு
நான் ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்கிேறன். 4 உங்கள்
அைனவருக்காக எப்ேபாதும் மகிழ்ச்சிேயாடு நான்
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். 5 மக்களிடம் நான்
நற்ெசய்திையக் கூறும்ேபாது அதற்கு உதவி ெசய்த
உங்கள் அைனவருக்காக ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறன். நீங்கள் சுவிேசஷத்ைத நம்பிய
நாள் முதல் நீங்கள் நற்கிரிையகளில் பங்ேகற்று
எனக்கு உதவியுள்ளீர்கள். 6 உங்களில் ேதவன்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். அவர்
இைத உங்களில் ெதாடர்ந்து
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார். இேயசு கிறிஸ்து மீண்டும்
வரும்ேபாது ேதவன் தன் ேவைலைய உங்கள் மூலம்
ெசய்து முடிப்பார். அைதப் பற்றி நான் உறுதியாய்
இருக்கிேறன்.

7 உங்கள் அைனவைரயும் குறித்து இவ்வாறு நான்
நிைனப்பது சரிெயன்று எண்ணுகிேறன். இதில் நான்
உறுதியாகவும் உள்ேளன். ஏெனன்றால் உங்கைள
என் இதயத்தில் ைவத்திருக்கிேறன். நான் உங்கைள
மிக ெநருக்கமாக உணர்கிேறன். எெனனில் நீங்கள்
அைனவரும் என்ேனாடு ேதவனுைடய கிருைபையப்
பகிர்ந்துெகாள்கிறீர்கள். நான் சிைறயில்
இருக்கிறேபாதும், நற்ெசய்திக்காக உத்தரவு
ெசால்லி அைதத் திடப்படுத்தி வருகிறதிலும், நீங்கள்
ேதவனுைடய கிருைபைய என்ேனாடு
பங்கிட்டுக்ெகாள்கிறீர்கள். 8 உங்கைளப் பார்க்க
நான் மிகவும் விரும்புகிேறன் என்று ேதவனுக்குத்
ெதரியும். கிறிஸ்து இேயசுவின் அன்புடன் உங்கள்
அைனவைரயும் நான் ேநசிக்கிேறன்.

9 உங்களுக்காக என்னுைடய பிரார்த்தைன
இதுேவ:
உங்கள் அன்பு ேமலும், ேமலும் வளர்வதாக.
உங்களுக்கு அறிவும், அன்ேபாடு கூட
புரிந்துெகாள்ளுதலும் உண்டாவதாக. 10 பிறகு
நன்ைமக்கும் தீைமக்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைட
உங்களால் கண்டுெகாண்டு, நன்ைமைய மட்டும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் கிறிஸ்து வரும்ேபாது

நீங்கள் தூய்ைமயைடயவும், தவறு இல்லாதவர்களாக
இருக்கவும், 11 இேயசு கிறிஸ்துவின் உதவியுடன்,
அவர் மூலம் நீங்கள் பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்து
ேதவனுக்கு மகிைமையயும் பாராட்டுகைளயும்
ேசர்க்க ேவண்டும்.

பவுலின் துன்பங்கள் உதவியது
12 சேகாதர சேகாதரிகேள! எனக்கு ஏற்பட்ட
அந்தத் துன்பங்கள் எல்லாம் நற்ெசய்திையப்
பரப்புகிற பணிக்ேக உதவியது என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என விரும்புகிேறன். 13

சிைறக்குள் நான் ஏன் இருக்கிேறன் என்பது
ெதளிவாகிறது. ஏெனன்றால் நான் கிறிஸ்துவின்
நம்பிக்ைகயாளன். காவலர்களுக்கும் மற்ற
மக்களுக்கும் இது ெதரியும். 14 இன்னும் நான்
சிைறப்பட்டிருக்கிேறன். அது நன்ைமக்குத்தான்
என்று பல விசுவாசிகள் இப்ேபாது எண்ணுகின்றனர்.
எனேவ கிறிஸ்துைவப் பற்றிய நற்ெசய்திைய
அச்சமில்லாமல் பரப்புவதில் ேமலும் ைதரியம்
உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

15 கிறிஸ்துைவப் பற்றிச் சிலர் பிரச்சாரம்
ெசய்கிறார்கள், என்றாலும் அவர்கள் ெபாறாைமயும்,
கசப்புணர்வும் ெகாண்டவர்களாக உள்ளார்கள்.
இன்னும் சிலர் உதவி ெசய்யும் விருப்பத்ேதாடு
கிறிஸ்துைவப் பற்றி பிரச்சாரம் ெசய்கிறார்கள். 16

இவர்கள், அன்பினால் கிறிஸ்துைவப்பற்றி பிரச்சாரம்
ெசய்கின்றனர். ேதவன் எனக்கு இந்தப் பணிைய
நற்ெசய்திையப் பாதுகாப்பதற்காகத் தந்துள்ளார்
என்பைத இவர்கள் அறிவர். 17 மற்றவர்கேளா
தன்னலம் காரணமாக கிறிஸ்துைவப் பற்றி
பிரச்சாரம் ெசய்கின்றனர். அவர்களின் பிரச்சார
ேநாக்கம் தவறானது. சிைறக்குள் எனக்குத்
ெதால்ைலகைள உருவாக்க அவர்கள்
விரும்புகின்றனர். 18 அவர்கள் எனக்குத் ெதால்ைல
ெகாடுத்தால் அைதப் பற்றி நான் கவைலப்படப்
ேபாவதில்ைல. மக்களிடம் அவர்கள் இேயசுைவப்
பற்றிக் கூறுகிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான
விஷயம். நானும் இேயசுைவப் பற்றி அவர்கள்
மக்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும் என்ேற
விரும்புகிேறன். அவர்கள் அைதச் சரியான
ேநாக்கத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டும். ஆனால் அவர்கள்
தவறான ேநாக்கத்ேதாடு ேபாலியாகப் பிரச்சாரம்
ெசய்தாலும் கூட நான் மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துைவப் பற்றிப்
ேபசுகிறார்கள்.
இதனால் ெதாடர்ந்து நான் மகிழ்ச்சியைடேவன்.

19 எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள். இேயசு கிறிஸ்துவின்
பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு உதவுகிறார்.
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ஆைகயால் இந்தத் துன்பங்கள் எனக்கு
விடுதைலையத் தரும் என்று எனக்குத் ெதரியும். 20

எதிலும் நான் கிறிஸ்துவிடம் தவறமாட்ேடன். இதுேவ
நான் விரும்புவதும், நம்புவதும் கூட. இந்த
உலகத்தில் என் வாழ்வில் நான் இேயசுவின்
உயர்ைவக் காட்ட ேவண்டும். அதைன
ெவளிப்படுத்தும் ைதரியத்ைத எப்ேபாதும் ேபால
இப்ேபாதும் ெபறுேவன் என்று நான் நம்புகிேறன்.
நான் வாழ்ந்தாலும் சரி, மரித்தாலும் சரி, இைதச்
ெசய்ய விரும்புகிேறன். 21 கிறிஸ்துைவ என்
வாழ்வின் ஜீவனாக நம்புகிேறன். இதனால் நான்
இறந்து ேபானாலும் எனக்கு லாபம்தான். 22 இந்த
சரீரத்தில் நான் ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தால்
கர்த்தருக்குத் ெதாண்டு ெசய்ய என்னால் முடியும்.
ஆனால் வாழ்வு, சாவு என்பவற்றில் எைதத்
ேதர்ந்ெதடுப்பது? எனக்குத் ெதரியவில்ைல. 23

வாழ்வு, சாவு இரண்டிெலான்ைறத் ேதர்ந்ெதடுப்பது
கடினமானது. இந்த வாழ்க்ைகைய விட்டுவிட்டு நான்
கிறிஸ்துேவாடு வாழ விரும்புகிேறன். அது சிறந்தது.
24 ஆனால் நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது
உங்களுக்கு மிக அவசியம். 25 உங்களுக்கு நான்
ேதைவயானவன் என்பைத அறிேவன். அதனால்
உங்கேளாடு இருக்க நான் விரும்புகிேறன். உங்கள்
நம்பிக்ைகயில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வளரவும் நான்
உதவுேவன். 26 மீண்டும் உங்கேளாடு நான்
இருக்கும்ேபாது நீங்கள் கிறிஸ்துவாகிய
இேயசுவுக்குள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பீர்கள்.

27 நற்ெசய்திக்குப் ெபாருந்துகிற வாழ்ைவ
வாழ்வது பற்றி உறுதி ெசய்துெகாள்ளுங்கள். பிறகு
உங்கைளப் பார்ைவயிட நான் வந்தாேலாஅல்லது
உங்கைள விட்டு நான் தூரம் ேபானாேலா
உங்கைளப் பற்றி நான் நல்ல ெசய்திகைளேய
ேகள்விப்படுேவன். நற்ெசய்தியிலிருந்து வரும்
நம்பிக்ைகக்காக நீங்கள் ெதாடர்ந்து பலத்ேதாடு
ெபாது ேநாக்கத்துக்காக ஒன்று ேசர்ந்து குழுவாகப்
பணியாற்றுகிறீர்கள் என்று நான் ேகள்விப்படுேவன்.
28 உங்களுக்கு எதிரான மக்கைளப் பற்றி நீங்கள்
அச்சப்பட ேவண்டாம். உங்கள் பைகவர்கள்
இழப்புக்குள்ளாவர். நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்.
இச்சான்றுகள் ேதவனிடமிருந்து வந்தன. 29

ஏெனன்றால் கிறிஸ்துவினிடத்தில் நம்பிக்ைக
ெசலுத்துவதற்கு மாத்திரமல்ல, அவர் நிமித்தமாகப்
பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.
30 நான் உங்கேளாடு இருந்தேபாது நற்ெசய்திக்கு
எதிராக இருந்த மக்களுடன் நான் எதிர்ெகாள்ள
ேநர்ந்த ேபாராட்டங்கைள நீங்கள் பார்த்தீர்கள்.
இப்ேபாது நான் எதிர்ெகாண்டுவரும்
ேபாராட்டங்கைளப் பற்றியும் நீங்கள்
ேகள்விப்படுகிறீர்கள். நீங்களும் இது ேபான்ற
ேபாராட்டங்கைள எதிர்ெகாள்ள ேவண்டும்.

ஒற்றுைமயுடனும் கரிசைனயுடனும் இருங்கள்

நான் உங்கைளச் ெசய்யச் ெசால்ல
கிறிஸ்துவுக்குள் ேவறு ெசயல்கள்,
உள்ளனவா? அன்பினாேல யாெதாரு

ேதறுதலும் உண்டாகுமா? ஆவியினாேல யாெதாரு
ஐக்கியமும் உண்டாகுமா? உங்களுக்கு இரக்கமும்
கருைணயும் உள்ளனவா? 2 உங்களிடம் இைவ
இருந்தால் எனக்காகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று சில

காரியத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். இது எனக்குப்
ெபரும் மகிழ்ச்சிையத் தரும். ஒேர காரியத்ைதப்
பற்றிய நம்பிக்ைகயில் உங்கள் அைனவரது மனமும்
ஒன்று ேசரேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
ஒருவருடன் ஒருவர் அன்புடன்
இைணந்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்களாக
இருங்கள். 3 நீங்கள் இச்ெசயல்கைளச்
ெசய்யும்ேபாது தன்னலமும், வீண் ெபருைமயும்
ெகாள்ள ேவண்டாம். பணிவுடன் இருங்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குத் தரும் மரியாைதையவிட
மற்றவர்களுக்கு அதிக மரியாைதையத் தாருங்கள். 4

நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் மட்டும் அல்லாமல் மற்றவர்
வாழ்விலும் ஆர்வம் ெகாள்ளுங்கள்.

தன்னலமற்ற குணம்
5 உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் இேயசு கிறிஸ்துைவப்
ேபான்று சிந்திக்கவும், ெசயல்படவும் ேவண்டும்.

6 கிறிஸ்து அவரளவில் எல்லாவற்றிலும் ேதவைனப்
ேபான்றிருந்தார்.
அவர் ேதவனுக்கு நிகரானவராயிருந்தார். ஆனால்

ேதவனுக்குச் சமமாக இருப்பைத ெகாள்ைளயில்
கிைடத்த அரிய ெபாருளாக அவர் நிைனத்ததில்ைல.

7 ேதவேனாடு இருந்த தனது இடத்ைத அவர்
விட்டுக்ெகாடுத்து, ேதவனது ஊழியர் வடிைவ
எடுத்தார்.
மனிதராகப் பிறந்து அடிைமையப் ேபால அவர்

வாழ்ந்தார்.
8 மனிதனாக அவர் வாழும்ேபாது ேதவனுக்கு முன்பு
கீழ்ப்படிந்தவராக இருந்தார்.
மரணம் வைரக்கும் அவர் பணிவுள்ளவராக

இருந்தார்.
முடிவில் சிலுைவயிேல இறந்தார்.

9 ேதவனுக்குக் கிறிஸ்து பணிந்தார்.
ஆைகயால் ேதவன் அவைர மிக முக்கியமான

இடத்துக்கு உயர்த்திவிட்டார்.
ேதவன் அவரது ெபயைர மற்ற எல்லா

ெபயர்கைளயும் விட உயர்வாக்கினார்.
10 அைனவரும் இேயசுவின் ெபயருக்கு முன்பு
தைலகுனிந்ேத இருக்க ேவண்டும் என்பதற்காகேவ
ேதவன் இதைனச் ெசய்தார்.
பரேலாகத்திலும், பூேலாகத்திலும், பூமிக்குக்

கீழுள்ள உலகத்திலும் உள்ளவர்கள் அவைரப்
பணிவார்கள்.

11 “இேயசு கிறிஸ்துேவ நமது கர்த்தர்” என்று
அைனவரும் அறிக்ைக ெசய்வர்.
அவர்கள் இதைனச் ெசால்லும்ேபாது பிதாவாகிய

ேதவனுக்கு மகிைம ேசரும்.

ேதவன் விரும்புகிற மக்களாய் இருங்கள்
12 என்னுைடய அன்பு நண்பர்கேள! எப்ெபாழுதும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து இருங்கள். உங்கேளாடு நான்
இருந்தேபாது நீங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருந்தீர்கள். உங்கேளாடு நான்
இல்லாதேபாது நீங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருப்பது மிகவும் முக்கியமான
ஒன்றாகும். நான் தூரமாயிருக்கிறேபாது நீங்கள்
ேதவனிடம் மரியாைதயும் அச்சமும் ெகாண்டு
உங்கள் இரட்சிப்பு நிைறேவற முயற்சி ெசய்யுங்கள்.
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13 ஆமாம், ேதவன் உங்களில் பணியாற்றுகிறார்.
அவர் தம்முைடய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி
விருப்பத்ைதயும், ெசய்ைகையயும் உங்களில்
உண்டாக்குகிறார். அவற்ைறச் ெசய்ய உங்களுக்கு
ேதவேன பலத்ைதக் ெகாடுக்கிறார்.

14 முறுமுறுப்பு அல்லது வாக்குவாதம், இல்லாமல்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள். 15 அப்ேபாதுதான்
எதுவுமறியாதவர்களாகவும், எந்தத் தவறும்
இல்லாதவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். நீங்கள்
ேதவனுைடய குற்றமற்ற பிள்ைளகளாக இருப்பீர்கள்.
ஆனால் உங்கைளச் சுற்றிலும் உள்ள பாவம் ெசய்கிற
ெகட்டவர்கேளாடு நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள்.
அவர்களுக்கு மத்தியில் இருட்டின் நடுவில்
விளக்குேபான்று பிரகாசிக்கிறீர்கள். 16 வாழ்ைவக்
ெகாடுக்கும் ேபாதைனைய அந்த மக்களுக்கும்
நீங்கள் வழங்குங்கள். கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது
இது பற்றி நான் மிகவும் ெபருைம அைடேவன். எனது
பணி வீணாகவில்ைல என்றும் நான்
ெபருைமெகாள்ேவன். ஏெனன்றால் பந்தயத்தில் ஓடி
நான் ெவன்றவனாேவன்.

17 ேதவனுக்கு ஊழியம் ெசய்து உங்கள் வாழ்ைவத்
தியாகம் ெசய்ய உங்கள் விசுவாசம் தூண்டும்.
உங்கள் தியாகத்ேதாடு என் இரத்தத்ைதயும் தரத்
தயாராக உள்ேளன். ஆனால் அது நடந்ேதறினால்
நான் முழுைமயாக மகிழ்ேவன். நான் உங்கேளாடு
ெபரிதும் மகிழ்ச்சி அைடேவன். 18 மகிழ்ச்சியாக
இருங்கள். என்ேனாடு முழு மகிழ்ச்சி அைடயுங்கள்.

தீேமாத்ேதயு, எப்பாப்பிேராதீத்து பற்றி
19 தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் விைரவில் அனுப்ப
நான் கர்த்தராகிய இேயசுவுக்குள் நம்புகிேறன்.
நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அைடேவன். 20

தீேமாத்ேதயுைவப் ேபான்று ேவறு ஒருவரும்
என்னிடம் இல்ைல. உண்ைமயிேலேய அவன்
உங்கள் ேமல் அதிகக் கரிசைனயுள்ளவன். 21 மற்ற
அைனவரும் தங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயில் மட்டும்
ஆர்வமாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு இேயசு
கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் ெசய்வதில் விருப்பம் இல்ைல.
22 தீேமாத்ேதயு எப்படிப்பட்டவன் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். நற்ெசய்திையப் பரப்புவதில்
அவன் என்ேனாடு பணி ெசய்திருக்கிறான் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன் ஒரு குமாரன்
தந்ைதக்குத் ெதாண்டு ெசய்வது ேபான்று ெசய்தான்.
23 விைரவில் அவைன உங்களிடம் அனுப்பத்
திட்டமிட்டுள்ேளன். எனக்கு என்ன ேநரும் என்பைத
அறிந்துெகாள்ளும்ேபாது நான் அவைன உங்களிடம்
அனுப்பிைவப்ேபன். 24 உங்களிடம் நான் விைரவில்
வர நமது கர்த்தர் உதவுவார் என்பதில் உறுதியாக
இருக்கிேறன்.

25 எப்பாப்பிேராதீத்து கிறிஸ்துவுக்குள் என்
சேகாதரன், கிறிஸ்துவின் ேசைவயில் அவன்
என்ேனாடு பணியாற்றி வருகிறான். எனக்கு உதவி
ேதைவப்பட்டேபாது அவைன என்னிடம்
அனுப்பினீர்கள். இப்ேபாது அவைன உங்களிடம்
அனுப்பி ைவக்க ேவண்டும் என எண்ணுகிேறன். 26

உங்கள் அைனவைரயும் பார்க்க அவன்
விரும்புகிறான். அதனால் உங்களிடம் அவைன
அனுப்பி ைவக்க விரும்புகிேறன். அவன் ேநாயுற்றைத

நீங்கள் ேகள்விப்பட்டதால் சங்கடப்படுகிறான். 27

அவன் ேநாயால் சாவுக்கு அருகில் இருந்தான்.
ேதவன் அவனுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் கூட
உதவினார். ஆகேவ எனக்கு துக்கத்தின் ேமல்
துக்கம் உண்டாகவில்ைல. 28 எனேவ, அவைன
நான் உங்களிடம் அனுப்பி ைவக்கப் ெபரிதும்
விரும்புகிேறன். நீங்கள் அவைனப் பார்க்கும்ேபாது
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். நானும்
உங்கைளப் பற்றிக் கவைலப்படுவைத நிறுத்த
முடியும். 29 கர்த்தருக்குள் நீங்கள் அவைனப்
ெபருமகிழ்ச்சிேயாடு வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
எப்பாப்பிேராதீத்து ேபான்றவர்களுக்கு மரியாைத
ெசய்யுங்கள். 30 அவன் கிறிஸ்துவுக்கான பணியால்
ஏறக்குைறய இறந்தான். அதனால் அவனுக்குக் கனம்
தாருங்கள். அவன் தன் வாழ்ைவ ஆபத்துக்கு
உட்படுத்தினான். அவன் இதைனச் ெசய்தான்.
எனேவ அவன் எனக்கு உதவ முடிந்தது. இது ேபான்ற
உதவிைய உங்களால் எனக்கு ெசய்ய முடியாது.

கிறிஸ்துேவ முக்கியமானவர்

இப்ேபாதும் என் சேகாதர சேகாதரிகேள!
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள்.
அவற்ைறேய மீண்டும் எழுதுவதில் எனக்கு

எவ்விதமான ெதாந்தரவும் இல்ைல. ஆனால் இது
நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க உதவியாக இருக்கும்.

2 பாவம் ெசய்கிற மக்களிடம் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். அவர்கள் நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் நீங்கள் விருத்தேசதனம் ெசய்யும்படி
பலவந்தப்படுத்துவார்கள். 3 ஆனால் உண்ைமயில்
நாம் விருத்தேசதனம் உள்ளவர்கள். நாம் ேதவைன
அவரது ஆவியின் மூலம் வழிபட்டு வருகிேறாம். நாம்
இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதில்
ெபருைமப்படுகிேறாம். நம் மீேதா, நமது
ெசயல்களின் மீேதா நாம் நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல.
4 என் மீது நான் நம்பிக்ைக ைவக்க முடியும்
என்றாலும் நான் நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல. ேவறு
யாராவது ஒருவர் தன் மீது நம்பிக்ைக ைவக்கக்
காரணம் இருக்கும் என்று கருதினால், எனக்கும் என்
மீது நம்பிக்ைக ைவக்க நிைறய காரணங்கள்
உள்ளன. 5 நான் பிறந்த எட்டு நாட்களுக்குப் பின்
விருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்ேடன். நான்
இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன் குடும்பத்தில்
இருந்து வந்தவன். நான் எபிேரயன். என்
ெபற்ேறார்களும் எபிேரயர்கள். ேமாேசயின்
சட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருந்தது.
அதனால்தான் பரிேசயனாக ஆேனன். 6 நான் எனது
யூத மதெவறி காரணமாக சைபகைளத் துன்புறுத்தி
வந்ேதன். எவெனாருவனும் என்மீது நான்
ேமாேசயின் சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாள்வைதக்
குறித்து குற்றம் சாட்ட முடியவில்ைல.

7 ஒரு காலத்தில் எனக்கு இைவ முக்கியமாய்த்
ேதான்றியது. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால்
அைவ பயனற்றுப் ேபாய்விட்டன. 8 அைவ மட்டுமல்ல
எனது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இேயசுைவ அறிகிற
அறிவின் ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம்
என்று எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கின்ேறன். 9

இதனால்தான் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிேறன்.
கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாகிேறன். நான் சட்டங்கைளப்
பின்பற்றியதால் இப்ேபறு ெபறவில்ைல.
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ேதவனிடமிருந்து விசுவாசத்தின் மூலம் இது எனக்கு
வந்தது. நான் கிறிஸ்துவிடம் ெகாண்ட
விசுவாசத்ைதப் பயன்படுத்தி ேதவன் தனக்கு
ஏற்றவனாகச் ெசய்துெகாண்டார். 10 அவைரயும்
அவரது உயிர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும் நான்
அறிந்துெகாள்ள விரும்புகிேறன். அவரது துன்பத்தில்
பங்குெகாள்ளவும் மரணத்தில் அவைரப் ேபால்
ஆகவும் விரும்புகிேறன். 11 அவற்ைற நான்
ெபறுேவேனயானால் பிறகு மரணத்தில் இருந்தும்
உயிர்த்ெதழுந்து வருேவன் என்ற நம்பிக்ைக
ெபறுேவன்.

குறிக்ேகாைள எட்டுவதற்கான முயற்சி
12 நான் எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன ேதவன்
விரும்புகிறாேரா அப்படி நான் ஏற்ெகனேவ
இருக்கிேறன் என்று எண்ணவில்ைல. நான் இன்று
வைர கூட எனக்காக கிறிஸ்துவால் ஆக்கப்பட்ட
அந்த குறிக்ேகாைள அைடயவில்ைல. ஆனால்
ெதாடர்ந்து அந்தக் குறிக்ேகாைள அைடவதற்கான
முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிேறன். 13 சேகாதர
சேகாதரிகேள! இன்னும் அந்த இலக்ைக நான்
அைடயவில்ைல என்று எனக்குத் ெதரியும். ஆனால்
எப்ெபாமுதும் நான் ஒன்ைற மட்டும் ெசய்து
வருகிேறன். அதாவது கடந்த காலத்தில்
உள்ளவற்ைற நான் மறந்துவிடுகிேறன். என
முன்னால் உள்ள குறிக்ேகாைள அைடய எவ்வளவு
முயல முடியுேமா அவ்வளவு முயலுகிேறன். 14

குறிக்ேகாைள அைடந்து பரிசு ெபறுவதற்கான
முயற்சிையயும் விடாமல் ெதாடர்ந்து நான்
ைகக்ெகாண்டு வருகிேறன். அது என்னுைடயது.
ஏெனன்றால் அத்தைகய வாழ்வுக்குத்தான் இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் ேதவன் என்ைன
அைழத்திருக்கிறார்.

15 ஆன்மீகத்தில் வளர்ந்து முழுைம அைடந்துள்ள
நாம் அைனவரும் இத்தைகய வழியில் எண்ண
ேவண்டும். நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாத
வைகயில் ேமற்கூறிய விஷயங்களில் ஏேதனும்
இருந்தால் ேதவன் அைத உங்களுக்குத்
ெதளிவுபடுத்துவார். 16 ஆனாலும் நாம் ஏற்ெகனேவ
ெசய்வது ேபால நாம் அைடந்த உண்ைமையப் பின்
ெதாடர்வைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்ய ேவண்டும்.

17 சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் அைனவரும்
என்ைனப் ேபான்று வாழ முயல ேவண்டும். நாங்கள்
காட்டிய சட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டு வாழ்பவர்கைள
அப்படிேய பின்பற்ற முயலுங்கள். 18 இேயசுவின்
சிலுைவக்கு விேராதமாகப் பலர் வாழ்ந்து
வருகின்றனர். இத்தைகயவர்கைளப் பற்றி நான்
அடிக்கடி கூறி வருகிேறன். இப்ெபாழுதும்
அவர்கைளப் பற்றிக் கூறுவைத எண்ணும்ேபாது
எனக்கு அழுைகேய வருகிறது. 19 இத்தைகேயாரின்
வாழ்க்ைக முைற இவர்கைள அழிவின் பாைதக்ேக
அைழத்துச் ெசல்லும். அவர்கள் ேதவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்வதில்ைல. அவர்கள் தம்ைமத்
திருப்திப்படுத்திக்ெகாள்வதற்காகேவ வாழ்கிறார்கள்.
அவர்கள் ெவட்கப்படத்தக்க ெசயல்கைள
ெசய்வேதாடு அைதப் பற்றி
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளவும் ெசய்கிறார்கள்.
அவர்கள் பூமியில் உள்ளவற்ைறப் பற்றி மட்டுேம
நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 20 ஆனால், நம்

குடியிருப்ேபா பரேலாகத்தில் உள்ளது. நம்முைடய
இரட்சகர் பரேலாகத்தில் இருந்து வருவார்.
அவருக்காகேவ நாம் காத்திருக்கிேறாம். நமது
இரட்சகர் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துேவ. 21

அவர் இத்தைகய நமது அற்பமான சரீரங்கைள
மாற்றி தம்முைடய மகிைம மிக்க சரீரம்ேபால
ஆக்கிவிடுவார். அவர் இதைனத் தம் வல்லைமயால்
ெசய்வார். அந்த வல்லைமயால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும் ஆளத்தக்கவர்.

ெசய்யத்தக்க சில

என்னுைடய அன்பான சேகாதர
சேகாதரிகேள! நான் உங்கைள
ேநசிக்கிேறன். உங்கைளப் பார்க்க

விரும்புகிேறன். நீங்கள் எனக்கு மகிழ்ச்சிையக்
ெகாடுத்தீர்கள். உங்கைளப் பற்றி நான்
ெபருைமப்படுகிேறன். நான் ெசான்னைதப் ேபான்று
நீங்கள் கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து பின்பற்றி வாழுங்கள்.

2 கர்த்தருக்குள் ஒேர சிந்ைதயாய் இருக்க
எேயாதியாளுக்கும் சிந்திேகயாளுக்கும் புத்தி
ெசால்லுகிேறன். 3 ஏெனன்றால் நீங்கள் என்ேனாடு
உண்ைமயாய்ப் பணிபுரிகிறீர்கள். எனது நண்பர்கேள!
அப்ெபண்களுக்கு உதவுமாறு உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன். அவர்கள் நற்ெசய்திைய
மக்களிடம் பரப்பிட உதவினார்கள். அவர்கள்
கிேலமந்ேதாடும் மற்றவர்கேளாடும் ேசர்ந்து எனக்கு
உதவினார்கள். அவர்களின் ெபயர்கள் ஜீவ
புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

4 எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்குள் முழுைமயான
மகிழ்ச்சிேயாடு இருங்கள். நான் மீண்டும்
கூறுகிேறன். முழு மகிழ்ச்சிேயாடு இருங்கள்.

5 நீங்கள் சாந்தமும் கருைணயும் ெகாண்டவர்கள்
என்பைத மக்கள் எல்லாரும் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும்.
கர்த்தர் விைரவில் வருவார். 6 நீங்கள் எைதப்
பற்றியும் கவைலப்பட ேவண்டாம். உங்களுக்கு
ேவண்டிய எல்லாவற்றுக்காகவும் ேதவனிடம்
பிரார்த்தைன ெசய்து ேகளுங்கள். நீங்கள்
பிரார்த்தைன ெசய்யும் ெபாழுெதல்லாம் நன்றி
ெசலுத்துங்கள். 7 ேதவனுைடய சமாதானம், உங்கள்
இதயத்ைதயும் மனைதயும் இேயசு கிறிஸ்துவுக்குள்
பாதுகாக்கும். ேதவன் தரும் சமாதானம் மிக
உயர்ந்தது. நம்மால் புரிந்துெகாள்ள முடியாதது.

8 இப்ேபாது சேகாதர சேகாதரிகேள! ெதாடர்ந்து
உங்கள் மனதில் உண்ைமயும், ெபருைமயும், நீதியும்,
தூய்ைமயும், அன்பும், அழகும், மரியாைதயும்,
உயர்வும் ெகாண்ட எல்லாவற்ைறயும்
சிந்தித்துக்ெகாள்ளுங்கள். 9 என்னிடமிருந்து
நீங்கள் கற்றவற்ைறயும், ெபற்றவற்ைறயும்,
கண்டவற்ைறயும், ேகட்டவற்ைறயும் மட்டும் நீங்கள்
ெசய்யுங்கள். சமாதானம் ெகாடுக்கிற ேதவன்
உங்கேளாடிருப்பார்.

பிலிப்பியர்களுக்கு பவுலின் நன்றி
10 மீண்டும் என்னிடம் நீங்கள் அக்கைற
காட்டுவதற்காக எனக்கு கர்த்தருக்குள் மிகவும்
மகிழ்ச்சி. நீங்கள் எப்ெபாழுதும் அக்கைற
ெகாண்டவர்கள். ஆனால் அைத ெவளிப்படுத்த
உங்களுக்கு ேவறு வழி இருக்கவில்ைல. 11

எனக்குத் ேதைவகள் உள்ளன என்பதற்காக
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இவற்ைறெயல்லாம் நான் உங்களுக்குக்
கூறவில்ைல. எனக்கு இருக்கிற சூழ்நிைலயில் நான்
திருப்தி அைடந்த உணர்வில் இருக்கிேறன். 12

ஏழ்ைமயில் இருக்கும்ேபாது எப்படி வாழ்வது என்று
நான் அறிந்திருக்கிேறன். ெசல்வம் இருக்கும்ேபாதும்
எப்படி வாழ்வது என்று நான் அறிந்திருக்கிேறன்.
எல்லாவற்றிலும் எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சியாய்
இருப்பது எப்படி என்று எனக்குத் ெதரியும். அந்த
இரகசியத்ைத நான் கற்றிருக்கிேறன். எனக்கு
உண்ணுவதற்கு இருந்தேபாதும் சரி,
இல்லாதேபாதும் சரி. நான் மகிழ்ச்சியாய்
இருக்கிேறன். எனக்கு ேதைவயானைவ அைனத்தும்
இருந்தேபாதும் சரி, இல்லாதேபாதும் சரி,
மகிழ்ச்சியுடன் நான் இருக்கக் கற்றிருக்கிேறன். 13

கிறிஸ்துவின் மூலம் எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
வலிைம இருக்கிறது. ஏெனன்றால் அவர் எனக்குப்
பலத்ைதக் ெகாடுக்கிறார்.

14 ஆனால் எனக்கு உதவி ேதைவப்பட்டேபாது
நீங்கள் உதவி ெசய்தீர்கள் என்பது நன்று. 15

பிலிப்பியில் இருக்கிற நீங்கள், அங்ேக நான்
நற்ெசய்திையப் பிரச்சாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கிய
நிைலைய எண்ணிப் பாருங்கள். மக்கேதானியாைவ
விட்டு நான் வந்தேபாது எனக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தது,
உங்கள் சைப மட்டுேம. 16 நான்
ெதசேலானிக்ேகயில் இருந்தேபாது எனக்குப்
பலமுைற ேதைவகளுக்ெகல்லாம் அனுப்பி

ைவத்தீர்கள். 17 உண்ைமயில், நான்
உங்களிடமிருந்து பரிசுப் ெபாருள்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ள விரும்பவில்ைல. ஆனால் உங்கள்
கணக்குக்குப் பலன் ெபருகும்படிேய நாடுகிேறன். 18

எனக்குத் ேதைவப்பட்டேபாெதல்லாம் ெபாருள்கள்
கிைடத்தன. ேதைவக்கு அதிகமாகவும்
கிைடக்கின்றன. உங்கள் பரிைச எப்பாப்பிேராதீத்து
ெகாண்டு வந்ததன் மூலம் எனக்குத் ேதைவயான
அைனத்தும் கிைடத்தன. உங்களது பரிசுகள்
ேதவனுக்கான மணமிக்க பலிையப்ேபால இருந்தன.
அப்பலிைய ேதவன் ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது
அவருக்கு விருப்பமானதாயிற்று. 19 இேயசு
கிறிஸ்துவின் மகிைமயால் நமது ேதவன் மிக உயர்ந்த
ெசல்வந்தராக இருக்கிறார். அவர் அச்ெசல்வத்ைதப்
பயன்படுத்தி உமக்குத் ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்
ெகாடுப்பார். 20 நமது பிதாவாகிய ேதவனுக்கு
மகிைம என்ெறன்ைறக்கும் உண்டாவதாக. ஆெமன்.

21 கிறிஸ்துவின் மக்கள் அைனவரும்
ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ேபாது வாழ்த்துதல்
கூறுங்கள். என்ேனாடு இருக்கிற ேதவனுைடய
மக்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் கூறுகிறார்கள்.
22 பரிசுத்தமான அைனத்து மக்களும், சிறப்பாக
இராயனுைடய அரண்மைனயிலுள்ளவர்களும்
உங்களுக்கு வாழ்த்து ெசால்கிறார்கள்.

23 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப
உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக.
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1

ெகாேலாெசயர்

ேதவனுைடய விருப்பப்படிேய இேயசு
கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாயிருக்கும்
பவுலும், கிறிஸ்துவுக்குள் நமது சேகாதரரான

தீேமாத்ேதயுவும் எழுதுவதாவது,
2 ெகாேலாெச நகரில் கிறிஸ்துவுக்குள்
பரிசுத்தமும், விசுவாசமும் ெகாண்ட
சேகாதரர்களுக்கும் சேகாதரிகளுக்கும் நமது
பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்து கிருைபயும்,
சமாதானமும் உண்டாவதாக.

3 எங்களது பிரார்த்தைனகளில் உங்களுக்காக
நாங்கள் ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்றி
ெசலுத்துகிேறாம். நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் பிதாேவ ேதவன். 4 இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் ெகாண்டுள்ள
விசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய மக்கள் மீது நீங்கள்
ெகாண்டுள்ள அன்ைப பற்றியும் ேகள்விப்பட்ேடாம்.
அதற்காக ேதவனுக்கு நன்றி ெசால்கிேறாம். 5

இேயசு கிறிஸ்துவின் மீதும், ேதவனுைடய மக்கள்
மீதும் நீங்கள் அன்பு ெகாண்டுள்ளீர்கள். ஏெனனில்
நீங்கள் விசுவாசத்ைத உைடயவர்களாக
இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் விசுவாசிக்கும் காரியங்கள்
உங்களுக்காகப் பரேலாகத்தில்
ைவக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
நற்ெசய்திையக் குறித்து நீங்கள் ேகள்விப்பட்ட
உண்ைமயான ேபாதைனகளால் இந்த
விசுவாசத்ைதக் கற்றுக்ெகாண்டீர்கள். 6 இந்த
உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் நற்ெசய்தியானது
ஆசீர்வாதத்ைதயும், வளர்ச்சிையயும் ெகாடுக்கிறது.
நீங்கள் அவற்ைறக் ேகட்ட நாள் முதலாகவும்,
ேதவனுைடய கிருைப பற்றிய உண்ைமைய
அறிந்துெகாண்ட நாள் முதலாகவும் உங்களுக்கும்
ஆசீர்வாதமும், வளர்ச்சியும் ஏற்படுகிறது. 7

எப்பாப்பிராவிடமிருந்து நீங்கள் ேதவனுைடய
கிருைபையப் பற்றி உணர்ந்திருக்கிறீர்கள். அவன்
எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேசைவ ெசய்கிறான். நாங்கள்
அவைன ேநசிக்கிேறாம். அவன் கிறிஸ்துவில்
விசுவாசமுள்ள ஒரு ஊழியன். 8 எப்பாப்பிராவும்
நீங்கள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ெகாண்டிருக்கும்
அன்ைபக் குறித்துக் கூறினான்.

9 உங்கைளப் பற்றிய இந்தச் ெசய்திகைளக்
ேகட்ட நாள் முதலாக உங்களுக்காக நாங்கள்
ெதாடர்ந்து பிரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம். உங்களுக்காக
நாங்கள் ெசய்யும் பிரார்த்தைனயாவது:
ேதவன் விரும்பும் அைனத்ைதயும் நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ளவும், நீங்கள் ெபரும் ஞானத்ைதயும்,
ஆவிக்குரியவற்ைறப் பற்றிய ெதளிைவயும் ெபறவும்,
10 இத்தைகய உங்களது வாழ்க்ைக முைறயானது
கர்த்தருக்கு மகிைமையத் தரவும், எல்லாவைகயிலும்

அவைரத் திருப்திப்படுத்தவும் நீங்கள் எல்லா
வைகயான நற்ெசயல்கைளயும் ெசய்யவும்,
ேதவைனப் பற்றிய அறிவில் வளரவும், 11 ேதவன்
தனது ெசாந்த வல்லைமயால் உங்கைளப்
பலப்படுத்தவும், அதனால் துன்பங்கள் வரும்ேபாது
அவைர விட்டு நீங்கள் விலகாமல் இருக்கவும்
அதற்கான ெபாறுைமேயாடும்,
மகிழ்ச்சிேயாடும் இருக்கவும் ேவண்டுெமன்பேத.

12 பிறகு நீங்கள் நம் பிதாவுக்கு நன்றி ெசால்லலாம்.
அவர் தான் ஏற்பாடு ெசய்த காரியங்களில்
பங்குெகாள்ளும் ெபாருட்டு உங்கைளத்
தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக்கினார். அவர் ெவளிச்சத்தில்
வாழ்கிற அவரது மக்கள் அைனவருக்காகவும் இைத
ஆயத்தம் ெசய்கிறார். 13 இருளின்
அதிகாரங்களிலிருந்து நம்ைம அவர் விடுதைல
ெசய்திருக்கிறார். நம்ைம அவரது அன்பு குமாரனான
இேயசு கிறிஸ்துவின் இராஜ்யத்துக்குள் ெகாண்டு
வந்தார். 14 நமது பாவங்களுக்குரிய விைலைய அவர்
ெகாடுத்தார். அவருக்குள் நமது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன.

கிறிஸ்துைவப் பார்க்கும்ேபாது நாம் ேதவைனக்
காண்கிேறாம்

15 ஒருவராலும் ேதவைனக் காண இயலாது.
ஆனால் இேயசு ேதவைனப் ேபான்றவர்.
பைடக்கப்பட்ட அைனத்து ெபாருட்களின் ேமலும்

இேயசுேவ ஆட்சியாளர்.
16 பரேலாகத்திலும் பூேலாகத்திலும் உள்ள
அைனத்துப் ெபாருட்களும் இேயசுவின்
வல்லைமயால் பைடக்கப்பட்டைவ.
அைவ கண்ணால் காணப்படுகிறைவ,

காணப்படாதைவ, ஆன்மீக சக்திகள்,
அதிகாரங்கள், பிரபுக்கள், ஆள்ேவார்கள் என

அைனத்துேம
அவருக்காகவும், அவர் மூலமாகவும்
பைடக்கப்பட்டைவ.

17 எதுவும் பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர கிறிஸ்து
இருந்தார்.
அவராேலேய அைனத்துப் ெபாருட்களும்

ெதாடர்ந்து இருக்கின்றன.
18 கிறிஸ்துதான் சரீரத்தின் தைலயாக இருக்கிறார்

(சரீரம் என்பது சைபயாகும்).
எல்லாப் ெபாருட்களுேம அவராேலேய

வருகின்றன.
அவேர கர்த்தர். அவர் மரணத்திலிருந்து

உயிர்த்ெதழுந்தார்.
எல்லாவற்ைறயும் விட இேயசுேவ
அதிமுக்கியமானவர்.
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19 கிறிஸ்துவில் சகலமும் வாழ்வேத ேதவனுைடய
விருப்பமாக இருந்தது.

20 பரேலாகத்திலும், பூேலாகத்திலும் உள்ள
அைனத்துப் ெபாருள்கைளயும்
கிறிஸ்துவின் மூலமாகத் தனக்குள்ேளேய

திரும்பவும் ெகாண்டு வருவதில் ேதவன்
மகிழ்ச்சியைடந்தார்.
சிலுைவயில் கிறிஸ்து இரத்தம் சிந்தியதன் மூலம்
உலகில் ேதவன் சமாதானத்ைத உருவாக்கினார்.

21 ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ேதவைன விட்டுப்
பிரிந்தீர்கள். உங்கள் மனதில் ேதவனுக்குப்
பைகவராக இருந்தீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ெசய்த எல்லா ெசயல்களும் ேதவனுக்கு
எதிரானைவ. 22 ஆனால் இப்ேபாது கிறிஸ்து
மீண்டும் உங்கைள ேதவனுக்கு
நண்பர்களாக்கிவிட்டார். கிறிஸ்து இதைனத் தனது
மரணத்தின் மூலம் தான் சரீரத்தில் இருக்கும்ேபாது
ெசய்தார். இதன் மூலம் அவர் உங்கைளப்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகவும், உங்களில் குற்றம்
இல்லாதவர்களாகவும், ேதவனால் நீங்கள் பாவிகள்
என்று தீர்ப்பளிக்க முடியாத வைகயில் ேதவன் முன்
நிறுத்துகிறார். 23 நீங்கள் ேகட்டறிந்த நற்ெசய்தியில்
ெதாடர்ந்து விசுவாசம் ெகாண்டவர்களாக
இருந்தால், உங்களுக்காகக் கிறிஸ்து இைதச்
ெசய்வார். உங்கள் விசுவாசத்தில் ெதாடர்ந்து
உறுதியாகவும், ஸ்திரமாகவும் இருக்கேவண்டும். நற்
ெசய்தியின் மூலம் ெபற்ற விசுவாசத்தில் இருந்து
ெகாஞ்சம் கூட விலகக் கூடாது. இந்த நற்ெசய்திேய
உலகம் முழுவதும் ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது.
பவுலாகிய நான் அந்த நற்ெசய்திையப் பரவலாக
ஆக்கும் ெபாருட்டு உதவி ெசய்கிேறன்.

சைபகளுக்காக பவுலின் பணி
24 உங்களுக்காகப் பாடுபடுவைதக் குறித்து நான்
மகிழ்கிேறன். சரீரமாகிய சைபக்காக கிறிஸ்து
இன்னும் துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்கிறார்.
அத்துன்பத்தில் ஒரு பங்ைக நானும்
ெபற்றுக்ெகாள்கிேறன். அவரது சரீரமாகிய
சைபக்காக நான் துன்புறுகிேறன். 25 ஏெனன்றால்
ேதவன் எனக்கு இந்தச் சிறப்புக்குரிய ேவைலையக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். இந்தப் பணி உங்களுக்கு
உதவுகிறது. ேதவனுைடய ேபாதைனைய
முழுைமயாய் கூறுவதுதான் என் பணி. 26 இந்தப்
ேபாதைனதான் இரகசிய உண்ைம. இது உலகம்
பைடக்கப்பட்ட காலம் முதல் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. இது எல்லா
மக்களிடமிருந்தும் மைறக்கப்பட்டிருந்தது.
இப்ேபாது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களுக்கு
மட்டும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 27 ேதவன், தனது
மக்கள், இந்தச் ெசல்வமும், உன்னதமுமிக்க
இரகசிய உண்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று முடிவு ெசய்தார். அந்த உயர்ந்த உண்ைம
உலகிலுள்ள மக்கள் அைனவருக்கும் உரியது.
கிறிஸ்துதான் அந்த உண்ைம. அவர் உங்களில்
இருக்கிறார். அவேர நம் மகிைமக்கான ஒேர
நம்பிக்ைகயாக இருக்கிறார். 28 எனேவ நாம்
மக்களிடம் ெதாடர்ந்து கிறிஸ்துைவப் பற்றிப்
ேபாதைன ெசய்கிேறாம். நம் முழு அறிைவயும்
ஒவ்ெவாருவைரயும் பலப்படுத்தவும்,

ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாதிக்கவும்
பயன்படுத்துகிேறாம். கிறிஸ்துவுக்குள் ஆன்மீக
முழுைமெபற்ற மக்கைளப் ேபான்று ஏைனய
மக்கைளயும் நாம் ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டு
வர முயற்சி ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம். 29 கிறிஸ்து
எனக்குக் ெகாடுத்திருக்கிற முழு சக்திையயும்
பயன்படுத்தி, இைதச் ெசய்வதற்காகத்தான் நான்
உைழத்து வருகிேறன். அச்சக்தி எனக்குள் ேவைல
ெசய்கிறது.

உங்களுக்கு உதவ நான் கடுைமயான
முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிேறன் என்பைத
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என

விரும்புகிேறன். லேவாதிக்ேகயா மக்களுக்கும்,
என்ைன இதுவைர காணாத ஏைனய மக்களுக்கும்
நான் உதவி ெசய்ய முயல்கிேறன். 2 அவர்கைள
பலப்படுத்தவும், அன்புடன் ஒன்று
ேசர்த்துக்ெகாள்ளவும் விரும்புகிேறன். உறுதியான
விசுவாசம் என்னும் ெசல்வத்ைத அவர்கள்
ெபறேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். அந்த
விசுவாசம் சரியான அறிவில் இருந்து பிறக்க
ேவண்டும் என்றும் விரும்புகிேறன். ேதவன்
ெவளிப்படுத்திய இரகசிய உண்ைமைய அைனவரும்
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும் விரும்புகிேறன்.
அந்த உண்ைம கிறிஸ்து தான். 3 கிறிஸ்துவுக்குள்
ஞானத்தின் எல்லாக் கருவூலங்களும், அறிவும்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

4 ேதாற்றத்தில் உண்ைம ேபான்ற ெபாய்கைளச்
ெசால்லி உங்கைள யாரும் முட்டாளாக்கிவிடக்
கூடாது என்பதற்காக இவ்வளைவயும் உங்களுக்கு
எழுதுகிேறன். 5 அங்ேக நான் உங்கேளாடு இல்ைல.
எனினும் எனது இதயம் உங்கேளாடு உள்ளது.
உங்களது நல்ல வாழ்ைவக் காணும்ேபாதும்
கிறிஸ்துவுக்குள் உறுதியான விசுவாசத்ைதக்
காணும்ேபாதும் நான் மகிழ்வைடகிேறன்.

கிறிஸ்துவில் ெதாடர்ந்து வாழுங்கள்
6 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துைவ நீங்கள்
அைடந்துள்ளீர்கள். எனேவ எைதயும்
மாற்றிக்ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந்து அவைரப் பின்பற்றி
வாழுங்கள். 7 கிறிஸ்துைவ மட்டும் நீங்கள்
சார்ந்திருங்கள். வாழ்க்ைகயும், பலமும்
அவரிடமிருந்து வருகின்றன. உங்களுக்கு அந்த
உண்ைம கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த
உண்ைமயான ேபாதைனயில் நீங்கள் ெதாடர்ந்து
உறுதியாக இருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும் நன்றி
உள்ளவர்களாய் இருங்கள்.

8 ெபாய்யான எண்ணங்களாலும், ெபாருளற்ற
ெசாற்களாலும் எவரும் உங்கைள வழி நடத்திச்
ெசல்லாதபடி உறுதியாய் இருங்கள். இத்தைகய
எண்ணங்கள் கிறிஸ்துவிடமிருந்து வராது.
மக்களிடமிருந்ேத வருகிறது. இைவ உலக மக்களின்
பயனற்ற எண்ணங்கள். 9 ேதவனுைடய முழுைம
கிறிஸ்துவிடம் வாழ்கிறது. 10 கிறிஸ்துவுக்குள்
நீங்கள் முழுைமயாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு
ேவறு எதுவும் ேதைவ இல்ைல. அைனத்து
அதிகாரங்கைளயும் ஆள்ேவார்கைளயும் ஆளுபவர்
கிறிஸ்து ஆவார்.

11 கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வித்தியாசமான
விருத்தேசதனத்ைதப் ெபற்றிருக்கிறீர்கள். இதுேவறு
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எவரின் ைகயாலும் ெசய்யப்பட்டதன்று.
உங்களுைடய பைழய பாவம் மிக்க சுபாவத்தின்
சக்தியிலிருந்து கிறிஸ்துவின் விருத்தேசதனம்
வழியாக விடுதைலயாக்கப்பட்டீர்கள். இது
கிறிஸ்துவின் விருத்தேசதனமாகும். 12 நீங்கள்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது உங்கள் பைழைம
இறந்து கிறிஸ்துேவாடு புைதக்கப்பட்டது. அந்த
ஞானஸ்நானத்தில் கிறிஸ்துவுடன் நீங்களும்
உயிர்த்ெதழுந்தீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனுைடய சக்தியில் விசுவாசமாய் இருந்தீர்கள்.
கிறிஸ்துைவ மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழச்
ெசய்ததன்மூலம் ேதவன் தன் வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்திவிட்டார்.

13 உங்களது பாவங்களாலும் பாவம் மிக்க
சுயசுபாவத்தின் சக்தியிலிருந்தும் விடபட
முடியாததாலும் ஆன்மீக நிைலயில்
இறந்திருந்தீர்கள். ஆனால், ேதவன் உங்கைளக்
கிறிஸ்துவுடன் உயிருடன் இருக்கச் ெசய்தார். அவர்
நமது பாவங்கைளயும் மன்னித்துவிட்டார். 14

ேதவனுைடய சட்டங்கைள நாம் மீறிவிட்டதால் நாம்
கடன்பட்டிருந்ேதாம். எந்ெதந்த சட்டங்கைள நாம்
மீறிேனாம் என்பைத அக்கடன் பட்டியலிட்டது.
ஆனால் ேதவன் அந்தக் கடைன நமக்கு
மன்னித்துவிட்டார். ேதவன் அக்கடைன
அப்புறப்படுத்தி ஆணிகளால் சிலுைவயில்
அைறந்துவிட்டார். 15 ேதவன் ஆன்மீக நிைலயில்
ஆள்ேவார்கைளயும் அதிகாரங்கைளயும்
ேதாற்கடித்தார். இவ்ெவற்றிைய அவர் சிலுைவயின்
மூலம் ெபற்றார். அைவ பலமற்றைவ என்பைத
ேதவன் உலகுக்குக் காட்டினார்.

மனிதனின் சட்டத்ைதப் பின்பற்றாதீர்கள்
16 ஆைகயால், உண்பைதப் பற்றியும், குடிப்பைதப்
பற்றியும், பண்டிைககள், ெபௗர்ணமிகள், ஓய்வு
நாட்கள் ஆகிய யூதர்களின் பழக்க வழக்கங்கைளக்
குறித்தும் எவரும் சட்டங்கள் உருவாக்க நீங்கள்
அனுமதிக்காதீர்கள். மனித விதிமுைறகைளப்
பின்பற்றாதீர்கள் 17 கடந்த காலத்தில், இைவ
நிழலாக இருந்து எதிர்காலத்தில் வருவைதச் சுட்டிக்
காட்டியது. ஆனால் புதிதாக வந்தைவ கிறிஸ்துவில்
காணப்படுகின்றன. 18 சிலர் தாழ்ைமயுள்ளவர்கள்
ேபால் நடிப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிறார்கள். அவர்கள்
ேதவ தூதர்கைள வழிபட விரும்புவர். அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் தாங்கள் கண்ட தரிசனங்கைளயும்,
கனவுகைளயும் பற்றிேய ேபசிக்ெகாண்டிருப்பர்.
அவர்கள் “நீங்கள் தவறானவர்கள், உங்களால்
எதுவும் ெசய்ய முடியாது” என்று கூறுவர். எனேவ
அவர்கைள எதுவும் ெசால்ல அனுமதிக்காதீர்கள்.
அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும் முட்டாள்தனமான
ெபருமிதேம இருக்கிறது. ஏெனன்றால் அவர்கள்
மனிதர்களின் எண்ணங்கைளப் பற்றிேய
சிந்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கேள ஒழிய
ேதவனுைடய எண்ணங்கைளப் பற்றி
சிந்திப்பதில்ைல. 19 அவர்கள், தைலயாகிய
கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்துக்குள் தம்ைமக்
கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்வதில்ைல. முழு சரீரமும்
கிறிஸ்துைவச் சார்ந்துள்ளது. அவரால் நம் சரீரத்தின்
எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றுக்ெகான்று அக்கைற
ெகாள்கிறது. ேமலும் அைவ ஒன்றுக்ெகான்று

உதவியும் ெசய்கிறது. இது சரீரத்ைத
வலிைமப்படுத்தி ஒன்றாய்ச் ேசர்க்கிறது. ேதவன்
விரும்புகிற விதத்திேலேய சரீரம் வளருகின்றது.

20 நீங்கள் கிறிஸ்துேவாடு இறந்தீர்கள்.
உலகத்தின் பயனற்ற சட்டதிட்டங்களில் இருந்தும்
விடுதைல ெபற்றீர்கள். எனினும் நீங்கள் இந்த
உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்கைளப் ேபான்று நடித்து
வருகிறீர்கள். 21 “இதைன உண்ணக்கூடாது.”
“அதைனச் சுைவபார்க்கக்கூடாது” “அதைனத்
ெதாடக்கூடாது” என்கிறீர்கள். 22 ஏன் இன்னும்
இது ேபான்ற சட்ட திட்டங்கைளப்
பின்பற்றுகிறீர்கள்? இைவ பயன்படுத்தப்பட்டவுடன்
ேபாய்விடும். இச்சட்டதிட்டங்கள் பூேலாகத்ைதப்
பற்றியைவ. இைவ மனிதர்களின் கட்டைளகளும்,
ேபாதைனகளுேமயாகும். ேதவனுைடயைவ அல்ல.
23 இைவ புத்திசாலித்தனமாய்த் ேதான்றலாம்.
ஆனால் இச்சட்டங்கள் ேபாலிப் பணிவும் சரீரத்ைதத்
தண்டிக்கக் கூடியதுமான மனிதரால்
உருவாக்கப்பட்ட மதத்தின் சட்டங்கள் மட்டுேம
ஆகும். ஆனால் இைவ மக்கள் பாவத்தில் இருந்து
விடுபட உதவாது.

கிறிஸ்துவில் புதிய வாழ்க்ைக

கிறிஸ்துேவாடு நீங்கள் மரணத்திலிருந்து
உயிர்த்ெதழுந்து விட்டீர்கள். எனேவ,
பரேலாகத்தில் உள்ளவற்ைறப் ெபற முயற்சி

ெசய்யுங்கள். அங்ேக ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில்
கிறிஸ்து வீற்றிருக்கிறார். 2 பூமியில் உள்ளவற்ைறப்
பற்றி, சிந்திக்காமல் பரேலாகில் உள்ளவற்ைறப்
பற்றிச் சிந்தியுங்கள். 3 உங்கள் பைழய பாவ
சுபாவமானது இறந்துேபாயிற்று. ேதவனுக்குள்
கிறிஸ்துேவாடு உங்கள் புதிய வாழ்க்ைக
மைறந்திருக்கிறது. 4 கிறிஸ்துேவ உங்கள்
வாழ்க்ைக. அவர் மீண்டும் வரும்ேபாது அவரது
மகிைமயில் பங்கு ெகாள்வீர்கள்.

5 தீைம, பாலியல் குற்றம், பாவ காரியங்களின்
ஆளுைகக்கு உள்ளாகுதல், ேமாகம், தீய ஆைசகள்
ேபான்ற உங்கள் பாவங்கைள வாழ்விலிருந்து
விலக்குங்கள். ேபாலியான கடவுளுக்குச் ேசைவ
ெசய்வது என்பேத இவ்விருப்பங்களின் உண்ைம
அர்த்தம். 6 இைவ ேதவைனக் ேகாபப்படுத்தும். 7

இவற்ைற நீங்களும் உங்கள் கடந்துேபான பாவ
வாழ்க்ைகயில் ெசய்தீர்கள்.

8 ஆனால் இப்ெபாழுது ேகாபம், மூர்க்கம்,
அடுத்தவர் மனம் புண்படும்படி ேபசுதல், ெகட்ட
வார்த்ைதகைள உபேயாகித்தல் ஆகியவற்ைற
உங்கள் வாழ்வில் இருந்து விலக்கி ைவயுங்கள். 9

ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள்.
ஏெனன்றால் முன்பு நீங்கள் ெசய்து வந்த பாவச்
ெசயல்கேளாடு உங்கள் கடந்தகால பாவ
வாழ்க்ைகைய விட்டிருக்கிறீர்கள். 10 நீங்கள் புதிய
வாழ்க்ைகைய வாழ இருக்கிறீர்கள். உங்கள் புதிய
வாழ்க்ைகயில் நீங்களும் ெதாடர்ச்சியாக புதியவர்
ஆகிறீர்கள். நீங்கள் உங்கைளப் பைடத்த ேதவைனப்
ேபால மாறி வருகிறீர்கள். இப்புதிய வாழ்க்ைக
உங்களுக்கு ேதவைனப் பற்றிய உண்ைம அறிைவக்
ெகாடுக்கும். 11 இப்புதிய வாழ்வில்
கிேரக்கர்களுக்கும், யூதர்களுக்கும் இைடேய எந்த
ேவறுபாடும் இல்ைல. விருத்தேசதனம்
ெசய்தவர்களுக்கும், ெசய்யாதவர்களுக்கும்
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இைடேய எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல.
நாகரீகமுள்ளவெனன்றும்
நாகரீகமில்லாதவெனன்றும் ேவறுபாடில்ைல.
அடிைமகளுக்கும் சுதந்திரமானவர்களுக்கும்
இைடேய ேவறுபாடுகள் எதுவும் இல்ைல. ஆனால்
விசுவாசமுள்ள அைனவரிடமும் கிறிஸ்து
இருக்கிறார். எல்லாவற்ைறயும்விட அவேர
அவர்களுக்கு முக்கியமானவர்.

12 ேதவன் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து, தன்
பரிசுத்த மக்களாக்கினார். அவர் உங்கைள
ேநசிக்கிறார். ஆகேவ எப்ெபாழுதும் நல்லவற்ைறேய
ெசய்யுங்கள். இரக்கத்ேதாடும் அருளுணர்ேவாடும்
பிறரிடம் மனவுருக்கம், பணிவு, சாந்தம், ெபாறுைம
ஆகியவற்ைறக் கைடப்பிடியுங்கள். 13 ஒருவர்ேமல்
ஒருவர் ேகாபப்படாதீர்கள். மன்னித்துவிடுங்கள்.
மற்ெறாருவன் உங்களுக்கு எதிராகத் தவறு
ெசய்தால் அைத மன்னியுங்கள். நீங்கள்
மற்றவர்கைள மன்னிக்கேவண்டும். ஏெனன்றால்
கர்த்தர் உங்கைள மன்னித்தார். 14 இைவ
அைனத்ைதயும் ெசய்யுங்கள், ஆனால்
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு ெசலுத்துவதுதான் மிக
முக்கியமானது. அன்பு ஒன்றுதான் உங்கள்
அைனவைரயும் முழு ஒருைமயுடன் ஒற்றுைமயாகச்
ேசர்க்க வல்லது. 15 கிறிஸ்துவின் சமாதானம்
உங்கள் சிந்தைனகைள ஆள்வதாக. இதற்காக
நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
எப்ேபாதும் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருங்கள்.

16 கிறிஸ்துவின் ேபாதைனகள் உங்களுக்குள்
சிறந்த ெசல்வமாக இருக்கட்டும்.
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாதிக்கவும், பலப்படுத்தவும்
உங்கள் முழு ஞானத்ைதயும் பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் இதயத்தில் ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்தும்
வைகயில் சங்கீதம், கீர்த்தைனகள், ஞானப்பாட்டு
ேபான்றவற்ைற ேதவைனக் குறித்து உங்கள்
இதயங்களில் சுரக்கும் நன்றியுணர்ேவாடு பாடுங்கள்.
17 நீங்கள் ெசால்கின்றவற்ைறயும்
ெசய்கின்றவற்ைறயும் உங்கள் கர்த்தராகிய
இேயசுவின் ெபயரிேலேய ெசய்யுங்கள். பிதாவாகிய
ேதவனுக்கு இேயசுவின் மூலம் நன்றி ெசலுத்துங்கள்.

மற்றவர்கேளாடு உங்கள் புதிய வாழ்க்ைக
18 மைனவிமார்கேள! உங்கள் கணவரின்
அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். கர்த்தருக்குள்
நீங்கள் ெசய்யத்தக்க சரியான ெசயல் இதுேவ.

19 கணவன்மார்கேள! உங்கள் மைனவியைர
ேநசியுங்கள். அவர்கேளாடு சாந்தமாய் இருங்கள்.

20 குழந்ைதகேள! எல்லா வைகயிலும் உங்கள்
ெபற்ேறாருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவ கர்த்தைர
மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறது.

21 பிதாக்கேள! உங்கள் பிள்ைளகைள
விரக்தியைடயச் ெசய்யாதீர்கள். அவர்கேளாடு
கடுைமயாக இருந்தால் அவர்கள் முயற்சி ெசய்யும்
தம் ஆவைல இழந்துவிடுவார்கள்.

22 ேவைலக்கரார்கேள! எல்லா வைகயிலும்
உங்கள் மண்ணுலக எஜமானர்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்திருங்கள். உங்கள் எஜமானர்கள்
உங்களுக்கு அருகில் இல்லாதேபாதும், எல்லாக்
காலங்களிலும் கீழ்ப்படியுங்கள். மனிதர்கைள நீங்கள்
சந்ேதாஷப்படுத்தவில்ைல என்பைத மனதில்

ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆனால் அைதச்
ெசய்துெகாண்டிருப்பது நீங்கள் ேதவைன
மதிக்கிறீர்கள் என்பதாகும். நீங்கள் கர்த்தைர
மதிப்பவர்கள், ஆதலால் கபடமில்லாமல்
பணிெசய்யுங்கள். 23 நீங்கள் எந்த ேவைல
ெசய்தாலும் அதைன இதயப்பூர்வமாகச் ெசய்யுங்கள்.
மனிதருக்காக அல்ல, கர்த்தருக்காகச் ெசய்கிேறாம்
என்று எண்ணுங்கள். 24 நீங்கள் உங்களுக்குரிய
விருைத கர்த்தரிடம் இருந்து ெபறுவீர்கள் என்பைத
ஞாபகத்தில் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
வாக்களித்தபடி அவர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்கு ேசைவ
ெசய்கிறீர்கள். 25 எவெனாருவன் தவறு
ெசய்கிறாேனா, அவன் அத்தவறுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான் என்பைத மறவாதீர்கள். கர்த்தர்
அைனவைரயும் சமமாகேவ நடத்துகிறார்.

எஜமானர்கேள! உங்கள்
ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதியும்
ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்யுங்கள்.

பரேலாகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு எஜமானர்
இருக்கிறார் என்பைத நீங்கள் நிைனவில்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

கிறிஸ்தவர்களுக்குப் ேபாதித்த கருத்துக்கள்
2 ெதாடர்ந்து பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
பிரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது, மனைதத் தயார்
நிைலயில் ைவத்திருங்கள். ேமலும் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துங்கள். 3 எங்களுக்காகவும் பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய ெசய்திைய நாங்கள்
மக்களிடம் பரப்பிட வாய்ப்பு அளிக்குமாறு அவைர
ேவண்டுங்கள். கிறிஸ்துைவப் பற்றி ேதவன்
ெவளிப்படுத்தியிருக்கிற இரகசிய உண்ைமைய
நாங்கள் பிரச்சாரம் ெசய்ய பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். இதைனப் பிரச்சாரம் ெசய்ததால் நான்
சிைறயில் இருக்கிேறன். 4 இந்த உண்ைமைய நான்
மக்களிடம் ெதளிவுபடுத்த முடியும். இதுேவ நான்
ெசய்ய ேவண்டியதாகும்.

5 கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து
வாழும்ேபாது எவ்வாறு நடந்துெகாள்ளேவண்டும்
என்பதில் ஞானமுைடயவர்களாக இருங்கள்.
உங்களால் முடிந்தவைர நல்வழியில் உங்கள்
காலத்ைதச் ெசலவு ெசய்யுங்கள். 6 நீங்கள்
ேபசும்ேபாது கருைணயுடனும், ஞானத்துடனும்
இருங்கள். பிறகு, உங்களால் எவருக்கும் பதில்
ெசால்ல இயலும்.

பவுேலாடிருந்த மக்கைளப் பற்றிய ெசய்தி
7 தீகிக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் என் அன்பான
சேகாதரன். கர்த்தருக்குள் அவன் நம்பிக்ைகக்கு
உரிய ஊழியன். என்ேனாடு பணியாற்றும் கர்த்தரின்
ேவைலயாள். என் வாழ்வில்
நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருக்கிற எல்லாவற்ைறயும்
அவன் உங்களுக்குக் கூறுவான். 8 அதற்காகத் தான்
அவைனயும் அனுப்புகிேறன். நாங்கள் எப்படி
இருக்கிேறாம் என்பைத நீங்கள் அறிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். உங்கைள உற்சாகப்படுத்த அவைன
அனுப்புகிேறன். 9 ஒேநசிமுேவாடு அவைன
அனுப்புகிேறன். ஒேநசிமுவும் கிறிஸ்துவுக்குள் எனது
அன்பான நம்பிக்ைகக்கு உரிய சேகாதரன். அவன்
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உங்கள் கூட்டத்திலிருந்து வந்தவன். எங்கைளப்
பற்றிய ெசய்திகைள எல்லாம் தீகிக்குவும்,
ஒேநசிமுவும் உங்களிடம் கூறுவார்கள்.

10 அரிஸ்தர்க்கு தன் வாழ்த்துக்கைள
உங்களுக்குத் ெதரிவிக்கிறான். அவன் என்ேனாடு
சிைறயில் இருக்கிறான். பர்னபாவின் உறவினனான
மாற்கும் வாழ்த்து கூறுகிறான். நான் ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன தகவல்களின்படி இவன் வந்தால்
வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 11 இேயசுவும் வாழ்த்து
கூறுகிறான். (யுஸ்து என்பது அவனது மறு ெபயர்)
யூதர்களாகிய இவர்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்திற்காக என்ேனாடு பாடுபடுகிறார்கள்.
இவர்கள் எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறார்கள்.

12 எப்பாப்பிராவும் வாழ்த்து கூறுகிறான். அவன்
இேயசு கிறிஸ்துவின் ஊழியன். அவனும் உங்கள்
கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் எப்ேபாதும்
உங்களுக்காகேவ பிரார்த்தைன ெசய்கிறான்.
நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்வில் முழுைம ெபறவும், ேதவன்
விரும்புகிறைவகைள நீங்கள் ெபற ேவண்டும் என்றும்
அவன் பிரார்த்திக்கிறான். 13 அவன்
உங்களுக்காகவும் லேவாதிக்ேகயருக்காகவும்,

எராப்ேபாலியருக்காகவும் கடுைமயாகப்
பாடுபட்டான் என அவனுக்காக நான்
சான்றுைரக்கிேறன். 14 ேதமாவும் நமது அன்பான
நண்பனும் மருத்துவனுமான லூக்காவும் உங்களுக்கு
வாழ்த்து கூறுகிறார்கள்.

15 லேவாதிக்ேகயாவில் உள்ள சேகாதர
சேகாதரிகளுக்கும் வாழ்த்து கூறுங்கள்.
நிம்பாவுக்கும் அவனது வீட்டில் கூடுகிற சைபக்கும்
வாழ்த்து கூறுங்கள். 16 உங்களிடத்தில் இந்த கடிதம்
வாசிக்கப்பட்ட பின்பு லேவாதிக்ேகயா சைபக்கும்
வாசிக்க ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். நான் லேவாதிக்ேகயா
சைபக்கு எழுதிய நிருபத்ைதயும் வாசியுங்கள். 17

அர்க்கிப்ைபக் கண்டு, “கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்த
பணிைய முழுைமயாய் ெசய்வதில் உறுதியாய் இரு”
என்று ெசால்லுங்கள்.

18 பவுலாகிய நாேன என் ைகயால் எழுதி
உங்கைள வாழ்த்துகிேறன். நான் சிைறயில்
இருப்பைத நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனுைடய கிருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக.
ஆெமன்.
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1 ெதசேலானிக்ேகயர்

பவுலும், சில்வானும், தீேமாத்ேதயும்
பிதாவாகிய ேதவனுக்குள்ளும் இேயசு
கிறிஸ்துவாகிய கர்த்தருக்குள்ளும் இருக்கும்

ெதசேலானிக்ேகயாவில் உள்ள சைபேயாருக்கு
எழுதுவது. ேதவனுைடய கிருைபயும் சமாதானமும்
உங்கேளாடு இருப்பதாக.

வாழ்வும் விசுவாசமும்
2 நாங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம்
உங்கைள நிைனவுகூருகிேறாம். உங்கள்
அைனவருக்காவும் ெதாடர்ந்து ேதவனிடம் நன்றி
கூறுகிேறாம். 3 பிதாவாகிய ேதவனிடம்
பிரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம்
விசுவாசத்தினாலும், அன்பினாலும் நீங்கள்
ெசய்தவற்றுக்காகவும் அவருக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறாம். கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
மீதுள்ள நம்பிக்ைகயில் நீங்கள் உறுதியுடன்
இருப்பதற்காக நாங்கள் அவருக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறாம்.

4 சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன் உங்களிடம்
அன்பாய் இருக்கிறார். அவர் உங்கைளத் தமக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் அறிேவாம்.
5 உங்களிடம் நற்ெசய்திையக் ெகாண்டு வந்ேதாம்.
ஆனால் நாங்கள் வார்த்ைதைய மட்டும்
பயன்படுத்தவில்ைல, அதிகாரத்ைதயும்
பயன்படுத்திேனாம். பரிசுத்த ஆவியானவேராடும் முழு
உறுதிேயாடும் நாங்கள் அைதக் ெகாண்டு வந்ேதாம்.
உங்கேளாடு நாங்கள் இருந்தேபாது எப்படி
வாழ்ந்ேதாம் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
உங்களுக்கு உதவும் வைகயிேலேய வாழ்ந்ேதாம். 6

நீங்கள் எங்கைளப் ேபாலவும், கர்த்தைரப் ேபாலவும்
ஆனீர்கள். நீங்கள் மிகவும் துன்புற்றீர்கள், எனினும்
மகிழ்ச்சிேயாடு ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர்
உங்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சிையத் தந்தார்.

7 மக்கேதானியா, அகாயா ஆகிய நகரங்களில்
உள்ள விசுவாசிகளுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு
ஆனீர்கள். 8 உங்கள் மூலம் மக்கேதானியாவிலும்,
அகாயாவிலும் ேதவனுைடய ேபாதைன பரவியது.
ேதவனுைடய ேபரில் உள்ள உங்கள் விசுவாசம்
எல்லா இடங்களுக்கும் ெதரிய வந்தது. எனேவ
உங்கள் விசுவாசத்ைதப் பற்றி நாங்கள் எதுவும்
ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. 9 நீங்கள் எங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்ட நல்வழிையப் பற்றி எல்லா
இடத்திலும் இருக்கிற மக்கள் கூறுகிறார்கள்.
நீங்கள் எப்படி உருவ வழிப்பாட்ைட நிறுத்தினீர்கள்
என்பைதயும், உண்ைமயான, ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்யும் மாற்றத்ைதப் ெபற்றீர்கள்
என்பைதயும் கூறுகிறார்கள். 10 உருவ வழிபாட்ைட
நிறுத்திவிட்டு பரேலாகத்திலிருந்து வரப்ேபாகும்

ேதவனுைடய குமாரனுக்காக நீங்கள்
காத்திருக்கிறீர்கள். ேதவன் தன் குமாரைன
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழச் ெசய்தார்.
இேயசுவாகிய அவேர, நியாயத்தீர்ப்பு
அளிக்கப்ேபாகும் ேதவனுைடய ேகாபத்திலிருந்து
நம்ைம இரட்சிக்கிறவர்.

ெதசேலானிக்ேகயாவில் பவுலின் பணி

சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள நாடி
நாங்கள் வந்தது வீணாகவில்ைல என்பைத
நீங்கள் அறிவீர்கள். 2 உங்களிடம் வரும்

முன்பு நாங்கள் பிலிப்பியில் துன்புற்ேறாம். அங்குள்ள
மக்கள் எங்களுக்கு எதிராகக் ெகட்டதாகப்
ேபசினார்கள். உங்களுக்கு அைவ பற்றித் ெதரியும்.
நாங்கள் உங்களிடம் வந்தேபாது பலர்
எதிர்த்தார்கள். ஆனால் ைதரியமாக இருக்க ேதவன்
உதவினார். நற்ெசய்திைய உங்களிடம் கூறவும்
உதவி ெசய்தார். 3 நாங்கள் மக்களுக்கு
ஊக்கமூட்டுகிேறாம். ஒருவரும் எங்கைள
முட்டாளாக்கவில்ைல. நாங்கள் தீயவர்கள் அல்லர்.
மக்களிடம் நாங்கள் தந்திரம் ெசய்ய
முயற்சிக்கவில்ைல. 4 நாங்கள் நற்ெசய்திையப்
பரப்புகிேறாம். ஏெனன்றால் எங்கைள ேசாதித்து
அறிந்த பின் நற்ெசய்திையச் ெசால்லும் ெபாருட்டு
ேதவன் எங்கள் ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்துள்ளார்.
ஆகேவ நாங்கள் மனிதர்கைள திருப்பதிப்படுத்த
விரும்பவில்ைல. ேதவைன திருப்திப்படுத்தேவ
விரும்புகிேறாம். ேதவன் ஒருவேர நம் இதயங்கைளத்
ெதாடர்ந்து ேசாதைன ெசய்ய வல்லவர்.

5 உங்கைளப் பற்றி உங்களுக்குப் பிடித்த
வைகயில் முகஸ்துதி ெசய்து திருப்திப்படுத்த
நாங்கள் ஒருேபாதும் முயலவில்ைல என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். நாங்கள் உங்கள்
பணத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள முயற்சி
ெசய்யவில்ைல. உங்களிடம் மைறக்கத்தக்க
சுயநலம் எதுவும் எங்களிடம் இருந்ததில்ைல. இது
உண்ைம என்பது ேதவனுக்குத் ெதரியும். 6 எவ்வித
பாராட்ைடயும் மக்களிடம் நாங்கள்
எதிர்பார்க்கவில்ைல. உங்களிடமிருந்ேதா ேவறு
யாரிடமிருந்ேதா நாங்கள் எந்தப் பாராட்ைடயும்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.

7 நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலர். எனேவ
நாங்கள் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது சில
காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யும் ெபாருட்டு உங்கள்
மீது அதிகாரம் ெசலுத்தி இருக்ககூடும். எனினும்
நாங்கள் ெமன்ைமயாகேவ நடந்துெகாண்ேடாம்.
ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையப் பாதுகாப்பது ேபான்று
இருந்ேதாம். 8 உங்கைள நாங்கள் ெபரிதும்
ேநசித்ேதாம். எனேவ, ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய
உங்கேளாடு பகிர்ந்துெகாள்வதில்
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மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். அேதாடு மட்டுமல்லாமல்,
எங்கள் வாழ்க்ைகையயும் உங்கேளாடு
பகிர்ந்துெகாள்வதில் மகிழ்ந்ேதாம். 9 சேகாதர
சேகாதரிகேள! நாங்கள் எவ்வளவு கடுைமயாக
உைழத்ேதாம் என்பைத நீங்கள் நிைனவில்
ைவத்திருப்பைத நான் அறிேவன். இரவும் பகலுமாக
நாங்கள் பணியாற்றிேனாம். ேதவனுைடய
நற்ெசய்திையப் பரப்பும்ெபாழுது உங்களில்
எவர்மீதும் எவ்விதமான ெபாருளாதார பாரத்ைதயும்
சுமத்த விரும்பவில்ைல.

10 விசுவாசிகளாகிய உங்கேளாடு நாங்கள்
இருந்தேபாது தூய்ைமயும் நீதியும் உள்ள வழியில்
குற்றமற்று வாழ்ந்ேதாம். இது உண்ைம என
உங்களுக்குத் ெதரியும். ேதவனுக்கும் இது உண்ைம
எனத் ெதரியும். 11 ஒரு தந்ைத தன் பிள்ைளகைள
நடத்துவது ேபான்று நாங்கள் உங்கைள
நடத்திேனாம் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். 12

நாங்கள் உங்கைளப் பலப்படுத்திேனாம். உங்களுக்கு
ஆறுதல் அளித்ேதாம். ேதவனுக்கான
நல்வாழ்க்ைகைய வாழுமாறு கூறிேனாம். ேதவன்
தமது இராஜ்யத்திற்கும் மகிைமக்கும் உங்கைள
அைழக்கிறார்.

13 நீங்கள் நற்ெசய்திைய ஏற்றுக்ெகாண்ட
விதத்திற்காக நாங்கள் ேதவனுக்குத் ெதாடர்ந்து
நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். எங்களிடமிருந்து நீங்கள்
நற்ெசய்திையக் ேகட்டீர்கள். அது மனிதர்களின்
வார்த்ைதயன்று. ேதவனுைடய வார்த்ைத என்றும்
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். அது உண்ைமயில்
ேதவனுைடய ெசய்திதான். அது விசுவாசமுள்ள
உங்களிடம் பலன் தருகிறது. 14 சேகாதர
சேகாதரிகேள! நீங்கள் யூேதயாவில் உள்ள
கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் சைபகைளப்
ேபான்றிருக்கிறீர்கள். யூேதயாவில் உள்ள
ேதவனுைடய மக்கள் மற்ற யூதர்களால் மிகவும்
துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். நீங்களும் உங்கள் ெசாந்த
நாட்டு மக்களால் அேதவிதமாக
துன்புறுத்தப்பட்டீர்கள் 15 அந்த யூதர்கள்
கர்த்தராகிய கிறிஸ்துைவக் ெகான்றார்கள். ேமலும்
அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகைளயும் ெகான்றார்கள்.
எங்கைள யூேதயாைவ விட்டு ெவளிேயறும்படி
அவர்கள் வற்புறுத்தினார்கள். ேதவன் அவர்களுடன்
மகிழ்ச்சியாயில்ைல. அவர்கள் மக்களைனவருக்கும்
எதிராக உள்ளனர். 16 யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு
நாங்கள் ேபாதைன ெசய்வைத அவர்கள் தடுக்க
முயற்சிக்கிறார்கள். யூதர் அல்லாதவர்கள்
இரட்சிக்கப்படும்ெபாருட்டு நாங்கள் அவர்களுக்குப்
ேபாதிக்கிேறாம். ஆனால் அந்த யூதர்கேளா தாம்
ஏற்ெகனேவ ெசய்த பாவங்கேளாடு ேமலும், ேமலும்
பாவம் ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்ேபாது
ேதவனுைடய ேகாபம் முழுைமயாக அவர்கள் மீது
வந்துள்ளது.

மீண்டும் அவர்கைளப் பார்க்க விருப்பம்
17 சேகாதர சேகாதரிகேள! ெகாஞ்ச காலமாக
நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து
பிரிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். (அங்ேக நாங்கள்
உங்கேளாடு இல்லாவிட்டாலும் எங்கள் நிைனவுகள்
உங்கேளாடு இருந்தன.) உங்கைளப் பார்க்க
நாங்கள் மிகவும் விரும்பிேனாம். அதற்காக மிகவும்

கடுைமயாய் முயற்சி ெசய்ேதாம். 18 ஆம்,
உங்களிடம் வர நாங்கள் விரும்பிேனாம்.
உண்ைமயில் பவுலாகிய நான் பலமுைற வர
முயன்ேறன். ஆனால் சாத்தான் எங்கைளத்
தடுத்துவிட்டான். 19 நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்து வரும்ேபாது நாங்கள் ெபருைமப்படக் கூடிய
எங்களது நம்பிக்ைகயும், மகிழ்ச்சியும், கிரீடமும்
நீங்கள் தாேன. 20 உண்ைமயில் நீங்கேள எங்கள்
மகிழ்ச்சியும் மகிைமயும் ஆவீர்கள்.

நாங்கள் உங்களிடம் வர முடியவில்ைல.
ஆனால் காத்திருப்பது மிகவும்
ெகாடுைமயாக இருந்தது. 2 ஆைகயால்

உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பத்
தீர்மானித்ேதன். நான் மட்டும் அத்ேதேனயில்
இருந்ேதன். தீேமாத்ேதயு எங்கள் சேகாதரன்.
ேதவனுக்காக அவன் எங்கேளாடு பணியாற்றுகிறான்.
கிறிஸ்துைவப் பற்றிய நற்ெசய்திைய நாங்கள் கூறிட
ேதவன் உதவுகிறார். நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தில்
பலம் ெபறவும், உங்கைள உற்சாகமூட்டவும்
தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பி ைவத்ேதாம். 3 எங்களுக்கு
ஏற்பட்ட சிக்கல்களால் நீங்கள் மனம் தவிக்காமல்
இருக்கும்ெபாருட்டு தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்பிேனாம். இத்தைகய துன்பங்கைளச்
சகித்துக்ெகாள்ளேவ நாம்
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம் என்பைதயும் நீங்கள்
அறிவீர்கள். 4 நாங்கள் உங்கேளாடு இருந்தேபாது
கூட இப்படி பலவிதமான துன்பங்கைள ஏற்க
ேவண்டும் என்பது பற்றி ஏற்ெகனேவ
கூறியிருக்கிேறாம். எனேவ இைவ நாங்கள்
ெசான்னபடிதான் நிகழ்ந்துள்ளன என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். 5 இதற்காகத்தான் நான் உங்களிடம்
தீேமாத்ேதயுைவ, உங்கள் விசுவாசத்ைதப்பற்றி
அறிந்துெகாள்ள அனுப்பி ைவத்ேதன். ேமலும்
என்னால் காத்திருக்க முடியாத நிைலயில் தான்
நான் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்பி ைவத்ேதன்.
மக்கைளத் தீயவற்றினால் இழுத்து கவர்ச்சிக்கும்
பிசாசு உங்கைளத் ேதால்வியுறச் ெசய்துவிடுவாேனா
என்றும் எங்களின் உைழப்பு வீணாய்ப் ேபாகுேமா
என்றும் நான் பயந்திருந்ேதன்.

6 ஆனால் உங்களிடமிருந்து தீேமாத்ேதயு திரும்பி
வந்தான். உங்களது அன்பு மற்றும் விசுவாசம் பற்றிய
நல்ல ெசய்திகைள அவன் கூறினான். நல்வழியில்
நீங்கள் எப்ேபாதும் எங்கைள
நிைனத்துக்ெகாள்வதாகவும் எங்கைள நீங்கள்
மீண்டும் பார்க்க விரும்புவதாகவும் கூறினான்.
அதுேபாலத் தான் நாங்களும் உங்கைளப் பார்க்க
விரும்புகிேறாம். 7 எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள!
உங்கள் விசுவாசத்தால் உங்கைளப் பற்றி ஆறுதல்
அைடந்திருக்கிேறாம். எங்களுக்கு துன்பங்களும்,
சிக்கல்களும் உள்ளன. எனினும், நாங்கள்
ஆறுதலைடந்திருக்கிேறாம். 8 நீங்கள் உறுதியாகக்
கர்த்தருக்குள் இருக்கும்ேபாது எங்கள் வாழ்வு
முழுைம ெபறுவதாக உணர்கிேறாம். 9 உங்களால்
ேதவனுக்கு முன்பு நாங்கள் ெபரும் மகிழ்ச்சிேயாடு
இருக்கிேறாம். ஆகேவ உங்களுக்காக ேதவனுக்கு
நன்றி ெசால்கிேறாம். ஆனால் எங்கள் முழு
மகிழ்ச்சிக்கும் எங்களால் ேபாதுமான நன்றி ெசால்ல
முடியாது. 10 இரவும் பகலுமாக நாங்கள்
உங்களுக்காக மிகவும் உறுதிேயாடு ெதாடர்ந்து
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம். நாங்கள் அங்ேக வந்து

1 ெதசேலானிக்ேகயர் 3:10
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உங்கைள மீண்டும் பார்க்கவும், உங்கள்
விசுவாசத்ைத பலப்படுத்துவதற்கான ெசயல்கைளச்
ெசய்யவும் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்.

11 பிதாவாகிய ேதவனும், கர்த்தராகிய இேயசுவும்
எங்களுக்கு உங்களிடம் வருவதற்கான வழிையத்
தயார் ெசய்யட்டும் என்று பிரார்த்தைன
ெசய்கிேறாம். 12 உங்கள் அன்ைப கர்த்தர் வளரச்
ெசய்ய பிரார்த்திக்கிேறாம். ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பு ெசய்யவும் எல்லா மக்களிடமும் அன்பு
ெசய்யவும் அவர் உங்களுக்கு உதவ
பிரார்த்திக்கிேறாம். நாங்கள் உங்கைள ேநசிப்பது
ேபான்று நீங்கள் மற்றவர்கைள ேநசிக்க ேவண்டும்
என்று பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம். 13 உங்கள்
இதயம் உறுதியாகும்படியாக நாங்கள் இந்தப்
பிரார்த்தைனையச் ெசய்கிேறாம். அப்ெபாழுது
கர்த்தராகிய இேயசு தம் பரிசுத்த மக்கேளாடு
வரும்ேபாது நீங்கள் பிதாவாகிய ேதவன் முன்
பரிசுத்தராகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும் நிற்பீர்கள்.

ேதவைன மகிழ்வூட்டும் வாழ்க்ைக

சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்களுக்கு
ேவறு சிலவற்ைறச் ெசால்ல விரும்புகிேறன்.
ேதவனுக்குப் பிடித்தமான வாழ்க்ைகைய

எவ்வாறு வாழேவண்டும் என்று நாங்கள்
உங்களுக்குக் கற்பித்ேதாம். நீங்கள் அத்தைகய
விதத்தில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
ெமன்ெமலும் அவ்வாறு வாழ கர்த்தராகிய
இேயசுவின் ேபரில் உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்வேதாடு ஊக்கப்படுத்தவும்
ெசய்கிேறாம். 2 நாங்கள் ெசய்யச் ெசான்னவற்ைற
நீங்கள் அறிவீர்கள். அவற்ைற நாங்கள் கர்த்தராகிய
இேயசுவின் அதிகாரத்தால் ெசான்ேனாம். 3 நீங்கள்
பரிசுத்தமுடன் இருக்க ேதவன் விரும்புகிறார்.
நீங்கள் பாலியல் குற்றத்தில் இருந்து விலகி இருக்க
ேவண்டுெமன்று அவர் விரும்புகிறார். 4 உங்கள்
சரீரத்ைதக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். உங்கள் சரீரத்ைதத் தூய்ைமயாய்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அது ேதவனுக்குப்
ெபருைம ேசர்க்கும். 5 உங்கள் சரீரத்ைத
ெவறித்தனமான உணர்வுகளுக்கு
ஒப்பைடக்காதீர்கள். ேதவைன
அறிந்துெகாள்ளாதவர்கள்தான் அதைன அதற்குப்
பயன்படுத்துவார்கள். 6 உங்களில் எவரும்
கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் உங்கள் சேகாதரர்கைள
இக்காரியத்தில் ஏமாற்றேவா, ெகடுதல் ெசய்யேவா
முயற்சி ெசய்யாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்பவர்கைள
கர்த்தர் தண்டிப்பார். இைதப்பற்றி உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ ெசால்லி எச்சரித்திருக்கிேறாம். 7 நாம்
பரிசுத்தமாய் இருக்கும்படி ேதவன் அைழத்தார். நாம்
பாவங்களில் வாழ்வைத அவர் விரும்பவில்ைல. 8

எனேவ இந்தப் ேபாதைனக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுக்கிறவன், மனிதருக்கு அல்ல, ேதவனுக்ேக
கீழ்ப்படிய மறுக்கிறான். அவர் ஒருவேர நமக்கு
பரிசுத்த ஆவியானவைரத் தர வல்லவர்.

9 கிறிஸ்துவுக்குள், உங்கள் சேகாதர
சேகாதரிகளுடன் அன்பாய் இருங்கள் என்று
உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதில்ைல. ஒருவைர
ஒருவர் ேநசிக்க ேதவன் ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குப்
ேபாதித்திருக்கிறார். 10 மக்கேதானியாவில் உள்ள

எல்லா சேகாதரர்களிடமும், சேகாதரிகளிடமும்
அன்பு ெசலுத்துகிறீர்கள். ேமலும், ேமலும் அன்பு
ெசய்யுமாறு உங்கைள ஊக்கப்படுத்துகிேறாம்.

11 சமாதானத்துக்குரிய வாழ்க்ைகைய வாழ
நீங்கள் எல்லா ெசயல்கைளயும் ெசய்யுங்கள்.
உங்கள் ெசாந்தக் காரியங்களில் கவனமாய்
இருங்கள், ெசாந்த ேவைலகைளச் ெசய்யுங்கள்.
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யுமாறு ஏற்ெகனேவ
ெசால்லி இருக்கிேறாம். 12 இவற்ைற எல்லாம்
நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது விசுவாசமற்ற மக்கள் உங்கள்
வாழ்வு முைறைய மதிப்பார்கள். உங்கள் ேதைவக்கு
ேவறு எவைரயும் சார்ந்திருக்கேவண்டிய அவசியம்
இல்லாதிருக்கும்.

கர்த்தரின் வருைக
13 சேகாதர சேகாதரிகேள! இறந்து
ேபானவர்கைளப் பற்றி நீங்கள் அறிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிேறாம். ஏைனய
நம்பிக்ைகயற்ற மக்கைளப் ேபான்று நீங்கள் வருத்தம்
ெகாள்வைத நாங்கள் விரும்புவதில்ைல. 14 இேயசு
இறந்தார், ஆனால் அவர் உயிர்த்ெதழுந்தார் என்று
விசுவாசிக்கிேறாம். ஆைகயால் இேயசுைவ
விசுவாசித்து மரித்துப்ேபான எல்லாைரயும் ேதவன்
இேயசுேவாடுகூட ஒன்று ேசர்ப்பார்.

15 கர்த்தரின் ெசய்திையேய நாங்கள் இப்ேபாது
உங்களுக்குக் கூறுகிேறாம். இப்ெபாழுது
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற நாம் கர்த்தர் வரும்ேபாதும்
ஒருேவைள வாழ்ந்துெகாண்டிருப்ேபாம். ஏற்ெகனேவ
மரித்தவர்கள் கர்த்தேராடு இருப்பார்கள்.
உயிேராடிருக்கிற நாமும் அவேராடிருப்ேபாம்.
ஆனால் நாம் அவர்களுக்கு (ஏற்ெகனேவ
இறந்தவர்களுக்கு) முந்திக்ெகாள்வதில்ைல. 16

கர்த்தர் அவராகேவ பரேலாகத்தில் இருந்து
வருவார். அங்ேக உரத்த கட்டைள இருக்கும்.
அக்கட்டைள பிரதான ேதவ தூதனுைடயதாக
இருக்கும். ேதவ எக்காளமும் ேகட்கும். அப்ெபாழுது
கிறிஸ்துவுக்குள் இறந்து ேபானவர்கள் முதலில்
உயிர்த்ெதழுவார்கள். 17 அதற்குப் பிறகு,
அவர்கேளாடு அப்ெபாழுது வாழும் நாமும்
எடுத்துச்ெசல்லப்படுேவாம். கர்த்தைர வான
ெவளியில் சந்திப்ேபாம். அதன் பின் எப்ெபாழுதும்
கர்த்தேராடு இருப்ேபாம். 18 ஆகேவ
இவ்வார்த்ைதகளால் ஒருவைரெயாருவர்
ேதற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்.

கர்த்தரின் வருைகக்காகத் தயாராகுங்கள்

சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ெபாழுது
இைவ நடக்கும் காலத்ைதயும் ேததிையயும்
எழுதத் ேதைவ இல்ைல. 2 கர்த்தர் வரும்

நாள் இரவில் திருடன் திடீெரன்று வருவது ேபால்
ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு
நன்றாகத் ெதரியும். 3 “நாங்கள் சமாதானத்ேதாடும்,
பாதுகாப்ேபாடும் இருக்கிேறாம்” என்று மக்கள்
ெசால்வார்கள். அப்ெபாழுது அவர்களுக்கு அழிவு
திடீெரன வரும். அவ்வழிவு கர்ப்பவதியின் பிரசவ
ேவதைன ேபான்று திடீெரன வரும். அவர்கள்
தப்பமுடியாது.

4 ஆனால் நீங்கள் இருட்டில் வாழவில்ைல. எனேவ
திருடைனப்ேபால அந்த நாள் உங்களுக்கு
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ஆச்சரியத்ைதத் தராது. 5 நீங்கள் யாவரும்
ெவளிச்சத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள், நீங்கள்
பகலுக்குரியவர்கள். நாம் இருைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
இல்ைல. நாம் இரவுக்குரியவர்களும் இல்ைல. 6

எனேவ நாம் ஏைனய மக்கைளப்ேபான்று இருக்கக்
கூடாது. நாம் தூங்கிக்ெகாண்டிருக்கக் கூடாது.
விழிப்புடனும், சுயகட்டுப்பாட்டுடனும்
இருக்கேவண்டும். 7 தூங்கும் மக்கள்
இரவுப்ெபாழுதில் தூங்குவார்கள். குடித்து
ெவறிெகாள்பவர்கள் இரவுப் ெபாழுதில்
குடிப்பார்கள். 8 ஆனால் நாம் பகலுக்குரியவர்கள்.
எனேவ நம்ைம நாேம கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ள
ேவண்டும். நம்ைமக் காத்துக்ெகாள்வதற்காக
விசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்புக் கவசத்ைத
அணிந்துெகாள்ேவாம். நம் தைலக்கவசமாய்
இட்சிப்பின் நம்பிக்ைக அைமயும்.

9 ேதவன் தம் ேகாபத்ைத நம்ேமல்
காட்டுவதற்காக நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல.
நம் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலம்
இட்சிப்பு அைடயேவ ேதர்ந்ெதடுத்தார். 10 அவேராடு
நாம் அைனவரும் இைணந்து வாழும்ெபாருட்டு,
நமக்காக அவர் இறந்தார். எனேவ, இேயசு
வரும்ேபாது, நாம் உயிருடன் இருக்கிேறாேமா
அல்லது இறந்துேபாேவாமா என்பது முக்கியமில்ைல.
11 எனேவ ஒருவருக்ெகாருவர் ஆறுதலாய்
இருங்கள். ேமலும் நீங்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பது
ேபால ஒருவைரெயாருவர் பலப்படுத்துங்கள்.

இறுதி அறிவிப்புகளும், வாழ்த்துக்களும்
12 சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கேளாடு
கடுைமயாய் உைழப்பவர்களுக்கு மதிப்பளியுங்கள்.
கர்த்தருக்குள் அவர்கேள உங்கள் தைலவர்கள்.
ஆத்தும அளவில் அவர்கேள உங்களுக்கு
வழிகாட்டுகிறார்கள். 13 அவர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிற ெசயலுக்காக அவர்கைள
அன்ேபாடு மதியுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய் வாழுங்கள். 14

சேகாதர சேகாதரிகேள! உைழக்காத மக்கைள

எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். அஞ்சுகிறவர்கைள
உற்சாகப்படுத்துங்கள். பலவீனமானவர்களுக்கு
உதவுங்கள். எல்லாரிடமும் ெபாறுைமயாய்
இருங்கள். 15 ஒருவரும் தீைமக்குத் தீைம
ெசய்யாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் எப்ெபாழுதும் நன்ைம
ெசய்துெகாள்ளவும் எல்லாருக்கும் நன்ைம
ெசய்யவும் முயலுங்கள்.

16 எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள். 17

பிரார்த்தைன ெசய்வைத நிறுத்தாதீர்கள். 18

ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்றி ெசலுத்துங்கள்.
இேயசு கிறிஸ்துவில் இைதேய உங்களிடம் ேதவன்
விரும்புகிறார்.

19 பரிசுத்தாவியானவருக்கான ேவைலைய
நிறுத்தாதீர்கள். 20 தீர்க்கதரிசனங்கைள
முக்கியமற்ற ஒன்றாக எண்ணாதீர்கள். 21 ஆனால்
எல்லாவற்ைறயும் ேசாதித்து அறியுங்கள்.
நல்லவற்ைற ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 22 எல்லா
வைகயான தீைமகளில் இருந்தும் விலகி இருங்கள்.

23 சமாதானத்தின் ேதவன்தாேம உங்கைள
முழுைமயாகப் பரிசுத்தமாக்கும் ெபாருட்டு
ேதவனிடம் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம். நம்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்து வரும்ேபாது உங்கள்
ஆவி, ஆன்மா, சரீரம் முழுவதும் குற்றமில்லாததாய்
இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. 24 உங்கைள
அைழக்கிற ேதவன் இவற்ைற உங்களுக்குச்
ெசய்வார். அவைர நம்புங்கள்.

25 சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப்
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். 26 நீங்கள்
சந்திக்கும்ேபாது ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்தமாக
முத்தமிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் 27 அைனத்து சேகாதர
சேகாதரிகளிடமும் இந்த நிருபம் வாசிக்கப்பட
ேவண்டும் என்று உங்களுக்கு கர்த்தரின்
அதிகாரத்தால் ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன். 28 நம்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப
உங்களுடன் இருப்பதாக!
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2 ெதசேலானிக்ேகயர்

ெதசேலானிக்ேகயாவில் இருக்கும் சைபக்கு
பவுல், சில்வான், தீேமாத்ேதயு ஆகிேயார்
எழுதிக்ெகாள்வது, பிதாவாகிய

ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள்ளும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்.

2 உங்களுக்கு நம்முைடய பிதாவாகிய
ேதவனாலும், கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும்
கிருைபயும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

3 உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறாம். அதுேவ ெசய்வதற்கு உரியது
என்பதால் நாங்கள் அதைனச் ெசய்கின்ேறாம்.
உங்கள் விசுவாசம் ேமலும், ேமலும் வளருவதால்
அப்படிச் ெசய்கிேறாம். உங்களில்
ஒருவருக்ெகாருவரிடம் உள்ள அன்பும் வளர்கின்றது.
4 ேதவனுைடய ஏைனய சைபகளில் உங்கைளப்பற்றி
நாங்கள் ெபருைமயாய்ப் ேபசிக்ெகாள்கிேறாம்.
விசுவாசத்திலும், பலத்திலும் நீங்கள் ெதாடர்ந்து
இருப்பது குறித்து மற்ற சைபகளுக்கு நாங்கள்
கூறுகிேறாம். நீங்கள் பல உபத்திரவங்கைளயும்.
துன்பங்கைளயும் அைடந்தீர்கள். எனினும்
ெதாடர்ந்து விசுவாசமும் பலமும் உைடயவர்களாய்
நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்.

ேதவனுைடய தீர்ப்பு
5 ேதவன் தன் தீர்ப்பில் சரியாக உள்ளார்
என்பதற்கு அதுேவ நிரூபணமாக இருக்கிறது.
ேதவன் தன் இராஜ்யத்துக்கு ஏற்றவர்களாக நீங்கள்
இருக்கேவண்டும் என விரும்புகிறார். உங்கள்
துன்பங்கள் கூட அந்த இராஜ்யத்துக்காகத்தான். 6

எது சரியானேதா அைதேய ேதவன் ெசய்வார்.
உங்களுக்கு யார் துன்பம் தருகிறார்கேளா
அவர்களுக்கு ேதவன் துன்பம் தருவார். 7

துன்பப்படுகிற உங்களுக்கு ேதவன்
இைளப்பாறுதைலத் தருவார். எங்களுக்கும்
சமாதானத்ைதத் தருவார். கர்த்தராகிய இேயசுவின்
வருைகயின்ேபாது ேதவன் எங்களுக்கு இந்த
உதவிையச் ெசய்வார். இேயசு பரேலாகத்தில்
இருந்து வல்லைம வாய்ந்த தம் ேதவதூதர்கேளாடு
வருவார். 8 பரேலாகத்திலிருந்து அவர் வரும்ேபாது,
ேதவைன அறியாதவர்கைளத் தண்டிப்பதற்காக
எரிகின்ற அக்கினிேயாடும் வருவார். கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் நற்ெசய்திக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்கள் எல்லாைரயும் அவர் தண்டிப்பார்.
9 என்ெறன்றும் நித்திய அழிவுகள் ேநரும் வைகயில்
அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
கர்த்தேராடு இருக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
அவருைடய ெபரும் வல்லைமயிடம் இருந்து
அவர்கள் விலக்கி ைவக்கப்படுவார்கள். 10 தம்
பரிசுத்த மக்கேளாடு மகிைமப்படுத்தப்படவும், எல்லா
விசுவாசிகளுக்கும் தம் மகிைமையப் புலப்படுத்தவும்

கர்த்தராகிய இேயசு வரும் நாளில் இைவ நிகழும்.
விசுவாசம் உள்ளவர்கெளல்லாம் இேயசுேவாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு மகிழ்ச்சி அைடவார்கள். அந்த
விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் நீங்களும் இருப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால் நாங்கள் ெசான்னவற்ைற நீங்கள்
விசுவாசித்தீர்கள்.

11 அதற்காகத்தான் நாங்கள் எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்.
உங்கைள நல்வழியில் வாழச் ெசய்யுமாறு நாங்கள்
ேதவைன ேவண்டுகிேறாம். இதற்காகேவ ேதவனால்
நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள். நல்லைதச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்னும் ஆவல் உங்களிடம் இருக்கிறது.
உங்களது விசுவாசம் உங்கைளப் பணியாற்ற
ைவக்கும். ேமலும், ேமலும் இத்தைகய ெசயைலச்
ெசய்ய ேதவன் உங்களுக்கு உதவுமாறு நாங்கள்
அவைர ேவண்டுகிேறாம். 12 கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் நாமம் உங்களில் மகிைம அைடயும்
ெபாருட்ேட இைவ அைனத்திற்காகவும் நாங்கள்
பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம். உங்களில் அவர்
மகிைமயைடவார். அவரில் நீங்கள்
மகிைமயைடவீர்கள். அம்மகிைம நம் ேதவனும்,
கர்த்தருமான இேயசு கிறிஸ்துவின்
கிருைபயிலிருந்து வருகிறது.

தீயெசயல்கள் நிகழும்

சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்து வருவது பற்றிச் சில
காரியங்கள் ெசால்ல ேவண்டியது உள்ளன.

நாம் எப்ேபாது அவேராடு ஒன்று ேசருேவாம் என்பது
பற்றிப் ேபச நாங்கள் விரும்புகிேறாம். 2 கர்த்தர்
வரும் நாள் ஏற்ெகனேவ வந்துவிட்டெதன
ேகள்விப்பட்டால், மனக் கலக்கேமா, பயேமா
அைடந்து விடாதீர்கள். சிலர் இதைனத்
தீர்க்கதரிசனமாகேவா, ெசய்தியாகேவா
ெசால்லலாம், அல்லது ஒருவன் எங்களிடத்தில்
இருந்து கூட ஒரு கடிதம் வந்ததாகக் கூறி உங்கைள
ஏமாற்றப் பார்க்கலாம். 3 எவரும் உங்கைள
எவ்விதத்திலும் முட்டாள் ஆக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஏெனனில் விசுவாச
மறுதலிப்பும், அழிவின் குமாரனாகிய பாவமனிதனும்
ேதான்றும் வைர அந்த நாள் வராது. பாவமனிதன்
நரகத்துக்கு உரியவன். 4 அவன் ேதவனுக்கும்
மனிதர்களின் வழிபாடுகளுக்கும் எதிரானவன். அவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்திற்கும் ெசன்று அங்ேக
உட்காருவான். பிறகு, தன்ைன ேதவைனவிட
உயர்ந்தவனாகக் காட்டிக்ெகாள்வான்.

5 இக்காரியங்கள் நிகழும் என்பது பற்றி முன்னேர
நான் உங்களிடம் கூறிேனன், ஞாபகம் இருக்கிறதா?
6 அவைன இப்ேபாது தடுத்து நிறுத்தி இருப்பது
யாெரன்று உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன் இப்ேபாது
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தடுக்கப்பட்டிருப்பது சரியான ேநரத்தில் ெவளிப்படும்
ெபாருட்டுத்தான். 7 பாவத்தின் இரகசிய சக்தி
ஏற்ெகனேவ உலகத்தில்
ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது. ஆனால் அவைனத்
தடுத்து நிறுத்தும் வல்லைம உைடயவர் ஒருவேர!
அவன் முழுைமயாகத் தன் வழியில் இருந்து
விலக்கப்படும்வைர அவைனத் தடுத்து நிறுத்துவார்
அவர். 8 பிறகு அந்தப் பாவ மனிதன் ெவளிப்படுவான்.
கர்த்தராகிய இேயசு தன் வாயில் இருந்து வரும்
சுவாசத்தினால் அவைனக் ெகால்வார். அவர் தன்
ெபருைமமிகு வருைகயின் மூலேம அந்தப்
பாவமனிதைன அழிப்பார்.

9 சாத்தானின் சக்தியாேலேய பாவமனிதன்
வருவான். அவனுக்குப் ெபரும் சக்தி இருக்கும்.
அதனால் ேபாலி அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்வான். 10 பாவ மனிதன்
எல்லாவிதமான பாவங்கைளயும் ெசய்து ஆன்மீக
அளவில் தான் வஞ்சிக்கும் மக்கைள ஏமாற்ற பல
தந்திரங்கள் ெசய்வான். உண்ைமைய ேநசிக்க
மறுத்ததால் அம்மக்கள் ஆன்மீக அளவில்
ெதாைலந்துேபானவர்கள் ஆகிறார்கள்.
(உண்ைமைய ேநசித்திருந்தால் அவர்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.) 11 ஆனால் அவர்கள்
உண்ைமைய ேநசிக்க மறுத்தார்கள். எனேவ,
அவர்கள் ெபாய்ைய நம்பத்தக்கதாகப் ேபாலி
நம்பிக்ைக என்னும் ஆற்றைல அவர்களுக்குள்
ேதவன் அனுப்புகிறார். 12 எனேவ, உண்ைமைய
நம்பாத மக்கள் எல்லாரும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமைய நம்பவில்ைல. பாவச்
ெசயல்கள் ெசய்வதிேல மகிழ்ந்தார்கள்.

மீட்கப்படுவதற்காக நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்

13 சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தர் உங்களிடம்
அன்புடன் இருக்கிறார். நீங்கள்
இரட்சிக்கப்படுவதற்காகேவ ேதவன்
ஆரம்பத்திேலேய உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
ஆகேவ, உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் நாங்கள்
ேதவனுக்கு நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவராலும்,
உண்ைமயின் மீது நீங்கள் ைவக்கும்
விசுவாசத்தாலும் இரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள். 14 அந்த
இரட்சிப்ைப அைடய உங்கைள ேதவன் அைழத்தார்.
நாங்கள் பரப்புகிற நற்ெசய்திையப் பயன்படுத்தி
நீங்கள் நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின்
மகிைமைய அைடயும் ெபாருட்டு ேதவன் உங்கைள
அைழத்தார். 15 சேகாதர சேகாதரிகேள!
ஆைகயால் உறுதியாய் நில்லுங்கள். எங்கள்
ேபாதைனகளில் ெதாடர்ந்து நம்பிக்ைக ைவயுங்கள்.
அவற்ைற நாங்கள் பிரசங்கங்கள் மூலமும்,
நிருபங்களின் மூலமும் உங்களுக்குப்
ேபாதித்திருக்கிேறாம்.

16 நம்ைம ேநசித்தும், நமக்கு நல்ல
விசுவாசத்ைதக் ெகாடுத்தும், எக்காலத்திலும்
ெதாடர்கிற ஆறுதைல வழங்கியும் வருகிற இேயசு
கிறிஸ்துவாகிய கர்த்தரும், நம் பிதாவாகிய ேதவனும்
ெதாடர்ந்து உங்கைள ஆறுதல்படுத்தவும், நீங்கள்
ெசால்கிற, மற்றும் ெசய்கிற ஒவ்ெவாரு

நற்ெசயலிலும் உங்கைள வலிைமயுறச் ெசய்யவும்
நாங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்.

எங்களுக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்

சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப்
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். கர்த்தரின்
ேபாதைன ெதாடர்ந்து ேவகமாகப்

பரவேவண்டும். அப்ேபாதைனைய மக்கள் ஏற்று
கனப்படுத்த ேவண்டும். உங்களிடம் அது பரவி
இருப்பதுேபான்று மற்றவர்களிடமும் பரவேவண்டும்.
இதற்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். 2 ெகட்ட,
தீய மனிதர்களிடமிருந்து நாங்கள் காப்பாற்றப்பட
ேவண்டும் என்று பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். (எல்லா
மக்களும் கர்த்தரிடம் விசுவாசம் ைவக்கவில்ைல)

3 ஆனால் கர்த்தர் உண்ைமயுள்ளவர், அவர்
உங்களுக்கு பலத்ைதக் ெகாடுத்து தீைமயினின்று
உங்கைளப் பாதுகாப்பார். 4 ேமலும், நாங்கள் வழி
காட்டியபடிேய நீங்கள் நடந்துெகாள்கிறீர்கள்
என்றும், இனி ேமலும் நடந்துெகாள்வீர்கள் என்றும்
உங்கைளக் குறித்து கர்த்தருக்குள் நம்பிக்ைக
ைவத்திருக்கிேறாம். 5 ேதவனுைடய
அன்புக்குள்ளும், கிறிஸ்துவின் ெபாறுைமக்குள்ளும்
உங்கள் இதயம் இருக்கக் கர்த்தர் வழிகாட்ட
ேவண்டும் என்றும் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்.

ேவைலக்கான ெபாறுப்புகள்
6 சேகாதர சேகாதரிகேள! நம் கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தால் உங்களுக்கு
ஆைண இடுகிேறாம். ேவைல ெசய்ய மறுக்கிற
விசுவாசியிடம் இருந்து விலகிச் ெசல்லுங்கள்.
ேவைல ெசய்ய மறுக்கிறவர்கள், எங்களிடமிருந்து
நீங்கள் ெபற்ற ேபாதைனையப் பின்பற்றுகிறவர்கள்
அல்ல. 7 நாங்கள் வாழ்வது ேபான்ேற நீங்களும்
வாழேவண்டும் என்பைத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
உங்கேளாடு நாங்கள் இருந்தேபாது
ேசாம்ேபறிகளாக இருந்ததில்ைல. 8 அடுத்தவர்கள்
உணைவ உண்டேபாது அதற்குரிய பணத்ைதக்
ெகாடுத்துவிட்ேடாம். நாங்கள் ேமலும், ேமலும்
ேவைல ெசய்ேதாம். எனேவ, எவருக்கும் ெதாந்தரவு
தந்ததில்ைல. நாங்கள் இரவும் பகலுமாக
உைழத்ேதாம். 9 எங்களுக்கு உதவும்படி உங்களிடம்
ேகட்க எங்களுக்கு உரிைம இருந்தது. ஆனால்
எங்கள் ேதைவக்கு நாங்கேள ேவைல ெசய்ேதாம்.
எனேவ உங்களுக்கு முன்மாதிரியாக நாங்கள்
இருந்ேதாம். இதைன நீங்கள் பின்பற்றேவண்டும். 10

“ஒரு மனிதன் ேவைல ெசய்யாவிடில் அவன்
உண்ணக்கூடாது” என்று உங்கேளாடு இருந்தேபாது
நாங்கள் இந்த விதிையத் தந்ேதாம்.

11 உங்கள் கூட்டத்தில் உள்ள சிலர் உைழக்க
மறுப்பதாகக் ேகள்விப்படுகிேறாம். அவர்கள் எதுவும்
ெசய்வதில்ைல. அவர்கள் ஏைனய மக்களின் வாழ்வில்
குறுக்கிடுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். 12

மற்றவர்களுக்குத் ெதாந்தரவு தர ேவண்டாம் என்று
அவர்களுக்கு ஆைண இடுகிேறாம். உைழத்து
உங்கள் உணைவ சம்பாதித்துக்ெகாள்ளுங்கள்
என்று கூறுகிேறாம். நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் ேபரில் இதைனக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். 13 சேகாதர சேகாதரிகேள!
நல்லவற்ைறச் ெசய்வதில் ேசார்வு அைடயாதீர்கள்.
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14 இந்த நிருபத்தில் ெசால்லப்பட்டவற்றிற்கு
எவெனாருவன் பணிய மறுக்கிறாேனா அவன்
யாெரன்று அறிந்துெகாள்ளுங்கள். அவேனாடு
ேசராதீர்கள். பிறகு அதற்காக அவன்
ெவட்கப்படுவான். 15 ஆனால் அவைன ஒரு
பைகவைனப் ேபால நடத்தாதீர்கள். ஒரு
சேகாதரைனப் ேபான்று எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள்.

இறுதி வார்த்ைதகள்
16 சமாதானத்தின் கர்த்தர் உங்களுக்கு
எப்ெபாழுதும் சமாதானத்ைதத் தருவாராக. அவர்

எப்ெபாழுதும் எல்லா வழியிலும் சமாதானத்ைதத்
தரேவண்டும் என்று பிரார்த்தைன ெசய்கிேறாம்.
கர்த்தர் உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பாராக.

17 பவுலாகிய நான் என் ெசாந்தக் ைகயாேலேய
இவ்வாழ்த்துக்கைள எழுதி முடிக்கிேறன். என்
அைனத்து நிருபங்களிலும் இம்முைறயில் தான் நான்
ைகெயழுத்திடுகிேறன். நான் எழுதும் விதம் இதுேவ.

18 நம் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப
உங்கள் அைனவேராடும் இருப்பதாக.
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1

1 தீேமாத்ேதயு

நம்முைடய இரட்சகராக இருக்கிற
ேதவனும், நம்முைடய நம்பிக்ைகயாக
இருக்கிற இேயசு கிறிஸ்துவும் ஆைண

இட்டபடிேய இேயசு கிறிஸ்துவின்
அப்ேபாஸ்தலனாய் இருக்கிற பவுல்,

2 விசுவாசத்தில் உண்ைமயான குமாரனாக
இருக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கு எழுதுவது: நமது
பிதாவாகிய ேதவனாலும், நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவினாலும் கிருைபயும், இரக்கமும்,
சமாதானமும் உண்டாவதாக.

தவறான ேபாதைனகளுக்கு எச்சரிக்ைக
3 எேபசு நகரத்தில் நீ இருக்கேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறன். நான் மக்கேதானியாவுக்குப்
ேபானேபாது நீ அவ்வாறு ெசய்யும்படி ேகட்ேடன்.
எேபசு நகரில் சிலர் தவறானவற்ைறப் ேபாதித்து
வருகிறார்கள். இது ேபால் ெசய்ய ேவண்டாம் என்று
ஆைணயிட்டுச் ெசால்லும் ெபாருட்டு நீ அங்ேக தங்கி
இரு. 4 உண்ைமயற்ற கட்டுக்கைதகைளக் ேகட்டு
காலத்ைத வீணாக்க ேவண்டாம் என்றும், குடும்ப
வரலாற்றுப் பட்டியல்கைளக் ேகட்க ேவண்டாம்
என்றும் கூறு. அைவ ெவறும் விவாதங்கைள மட்டுேம
உருவாக்கும். அைவ ேதவனுைடய பணிக்கு
உதவாதைவ. விசுவாசத்தின் மூலேம ேதவனுைடய
பணி நைடெபறும். 5 மக்கள் அன்புெகாள்ள
ேவண்டும் என்பேத இக்கட்டைளயின் ேநாக்கம்.
இந்த அன்ைபப் ெபற மக்கள் தூய இதயத்ைதப் ெபற
ேவண்டும். எது சரியானது என்று
எண்ணுகிறார்கேளா அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.
உண்ைமயான விசுவாசம் ெகாள்ளேவண்டும். 6 சிலர்
இக்காரியங்கைளச் ெசய்யத் தவறினார்கள்.
ஆைகயால் அவர்கள் அதிலிருந்து விலகி ஒன்றுக்கும்
உதவாத காரியங்கைளப் பற்றி இப்ெபாழுது
ேபசுகிறார்கள். 7 அந்த மக்கள் நியாயப்பிரமாண
ேபாதகர்களாக இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால்,
அவர்களுக்குத் தாம் என்ன ெசால்கிேறாம் என்பது
ெதரியவில்ைல. அேதாடு தாம் உறுதியாகச்
ெசால்கின்றவற்ைறப் பற்றியும்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.

8 ஒருவன் சட்டத்ைதச் சரியாகப்
பயன்படுத்தினால் அச்சட்டம் நல்லெதன்று
அறிந்திருக்கிேறாம். 9 சட்டமானது நல்ல
மனிதர்களுக்காக உருவாக்கப்படவில்ைல என்பதும்
எங்களுக்குத் ெதரியும். சட்டத்துக்கு
எதிரானவர்களுக்காகவும், பின்பற்ற
மறுப்பவர்களுக்காகவும் இச்சட்டம்
உருவாக்கப்பட்டது. இது ேதவனுக்கு
எதிரானவர்களுக்காகவும், பாவிகளுக்காகவும்,
பக்தியில்லாதவர்களுக்காகவும்,
தூய்ைமயற்றவர்களுக்காகவும், தம் ெபற்ேறாைரக்

ெகால்கிறவர்களுக்காகவும்,
ெகாைலகாரர்களுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது. 10

விபசாரம், ஓரினக்கலவி, அடிைம விற்பைன, ெபாய்,
ஏமாற்று, ேதவனின் உண்ைம ேபாதைனக்கு எதிர்ப்பு
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்கின்ற மக்களுக்கு உரியது. 11

ெசால்லும்படி ேதவன் என்னிடம் ஒப்பைடத்த
நற்ெசய்தியின் ஒரு பகுதிேய என் ேபாதைனயாகும்.
ெபருைம மிகு அந்நற்ெசய்தி மகிைமயின்
ேதவனிடமிருந்து வருகிறது.

ேதவனுைடய கிருைபக்காக நன்றி
12 நம் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்கு நான்
நன்றி கூறுகிேறன், ஏெனனில் என்ைன
விசுவாசமுள்ளவனாகக் கண்டுணர்ந்து ேசைவ
ெசய்யும் ெபாருட்டு அவர் எனக்கு இப்பணிையக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். அவர் எனக்கு பலத்ைதக்
ெகாடுத்திருக்கிறார். 13 முன்பு நான் கிறிஸ்துவுக்கு
எதிராகப் ேபசி துன்பப்படுத்தி, ெகாடுைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். ஆனால் ேதவன்
என்னிடம் கருைணேயாடு இருந்தார். ஏெனன்றால்,
ெசய்வைத இன்னெதன்று அறியாமல் நான்
ெசய்ேதன். அவைர நம்பாதேபாது தான் அவற்ைறச்
ெசய்ேதன். 14 ஆனால் கர்த்தராகிய அவர் தம்
முழுைமயான கிருைபைய எனக்குத் தந்தார்.
அேதாடு கிறிஸ்து இேயசுவில் விசுவாசமும் அன்பும்
வந்தது.

15 நான் என்ன ெசால்கிேறேனா, அைவ
உண்ைமயானைவ. நீங்கள் அவற்ைற முழுைமயாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். பாவிகைள
மீட்பதற்காகேவ கிறிஸ்துவாகிய இேயசு இந்த
உலகத்துக்கு வந்தார். அவர்களுள் நான் மிக
ேமாசமானவன். 16 ஆனால் எனக்குக் கருைண
அளிக்கப்பட்டது. அதனால் என் மூலம் இேயசு
கிறிஸ்து எல்ைலயற்ற ெபாறுைம உைடயவர் என்று
புலப்படுத்திவிட்டார். கிறிஸ்து தனது ெபாறுைமைய
எல்லா பாவிகளிலும் ேமாசமான என்னிடம்
காட்டினார். அவைர விசுவாசிக்கிறவர்கள் நித்திய
வாழ்ைவப் ெபறுவர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக
நான் இருக்கும்படியாகக் கிறிஸ்து விரும்பினார். 17

கனமும், மகிைமயும் நிரந்தரமான அரசருக்கு
இருப்பதாக. அவர் அழிக்கப்படாதவர்.
பார்க்கப்படாதவர். அந்த ஒேர ேதவனுக்ேக
எப்ெபாழுதும் கனமும், மகிைமயும் உண்டாவதாக.

18 தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் குமாரைனப்
ேபான்றவன். நான் உனக்கு ஓர் ஆைணயிடுகிேறன்.
உன்ைனக் குறித்து முன்பு ெசால்லப்பட்ட
தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய விசுவாசத்திற்காக
மாெபரும் ேபாரில் நீ ஈடுபடு. இதுேவ எனது ஆைண.
19 ெதாடர்ந்து விசுவாசம் ெகாள். உனக்கு
நியாயமானது என்று ெதரிந்தைதச் ெசய். சிலர்
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இதைனச் ெசய்யவில்ைல. எனேவ அவர்கள்
விசுவாசத்திலிருந்து விலகி விழுந்தார்கள். 20

இமேனயும், அெலக்சாண்டரும் இத்தகு இரண்டு
உதாரணங்கள். ேதவனுக்கு எதிராகப் ேபசக் கூடாது
என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு நான்
அவர்கைள சாத்தானிடம் ஒப்பைடத்துவிட்ேடன்.

ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் சில விதிமுைறகள்

எல்லாருக்குமாக பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்
என்று முதலில் உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். எல்லாைரயும் பற்றி

ேதவனிடம் ேபசுங்கள். அவர்களுக்குத்
ேதைவயானவற்ைறப்பற்றிக் ேகளுங்கள். அவரிடம்
நன்றியுணர்வுடன் இருங்கள். 2

ராஜாக்களுக்காகவும், அதிகாரம்
உள்ளவர்களுக்காகவும் நீங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்ய
ேவண்டும். முழுக்க, முழுக்க ேசைவயும், ேதவைனக்
குறித்த மரியாைதயும் அைமதியும் சமாதானமும்
உள்ள வாழ்ைவ நாம் ெபறும்ெபாருட்டு
அத்தைலவர்களுக்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
3 இது நன்று. நம் மீட்பரான ேதவனுக்கு இது மிகவும்
விருப்பமானது.

4 அைனத்து மக்களும் மீட்கப்பட ேவண்டும் என்று
ேதவன் விரும்புகிறார். அைனத்து மக்களும்
உண்ைமைய அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும்
ேதவன் ஆைசப்படுகிறார். 5 ஒேர ஒரு ேதவேன
இருக்கிறார். மனிதர்கள் ேதவைன அைடவதற்கும்
ஒேர ஒரு வழிதான் உள்ளது. அவ்வழி மனிதனாகப்
பிறந்த கிறிஸ்துவாகிய இேயசுவின் மூலம்
உருவாகிறது. 6 அைனத்து மக்களின்
பாவங்களுக்காகவும் அவர் தன்ைனேய
தந்துவிட்டார். ேதவன் எல்லாைரயும் மீட்க
விரும்புகிறார் என்பதற்கு இேயசுேவ சாட்சி. அவர்
சரியான ேநரத்தில் வந்தார். 7 அதனால்தான்
நற்ெசய்திையப் பரப்புவதற்காக, நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். அதனால் தான் நான்
அப்ேபாஸ்தலானாகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன்.
(நான் உண்ைமையத் தான் ெசால்கிேறன். ெபாய்
ெசால்லவில்ைல) யூதர் அல்லாதவர்களுக்கான
ேபாதகராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான்
அவர்கள் விசுவாசம் ெகாள்ளவும், உண்ைமைய
அறிந்துெகாள்ளவும் ேபாதிக்கிேறன்.

ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் விேசஷ விதிமுைறகள்
8 ஆண்கள் எல்லா இடத்திலும் பிரார்த்திக்க
ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். ைககைள உயர்த்தி
ெஜபம் ெசய்யும் இவர்கள் தூய்ைமயானவர்களாக
இருக்கேவண்டும். இவர்கள் ேகாபமும், தர்க்கமும்
இல்லாதவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.

9 ெபண்கள் தமக்குப் ெபாருத்தமான ஆைடகைள
அணியேவண்டுெமன்று விரும்புகிேறன்.
மரியாைதக்குரிய விதத்தில் அவர்கள் ஆைடகள்
இருக்கேவண்டும். எளிைமயாகவும், சரியான
சிந்தைன உைடயவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் நவநாகரீகமான
தைலயலங்காரமும், ெபான், முத்து
நைகயலங்காரங்களும், விைலயுயர்ந்த ஆைட
அலங்காரங்களும் இல்லாமல் இருப்பார்களாக. 10

ஆனால், அவர்கள் அழகானவர்களாகத் ேதான்ற

நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும். ேதவைன
வழிபடுகிற ெபண்கள் அவ்விதத்திேலேய தங்கைள
அலங்கரித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.

11 ெபண்கள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கம்
உைடயவராய் இருந்து அைமதிேயாடு
கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 12 ஆணுக்கு ஒரு ெபண்
கற்பிக்க நான் ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். அேதாடு
ஆண் மீது ஒரு ெபண் அதிகாரம் ெசலுத்தவும் நான்
ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ெபண்கள் ெதாடர்ந்து
எப்ேபாதும் அைமதியாக இருக்கேவண்டும். 13

ஏெனனில் ஆதாேம முதலில் பைடக்கப்பட்டான்.
ஏவாள் பிறகு தான் பைடக்கப்பட்டாள். 14 அேதாடு,
சாத்தானின் தந்திரத்துக்குள் ஆதாம்
அகப்படவில்ைல. ெபண் தான் முதலில்
தந்திரத்துக்குள் சிக்கி பாவியானாள். 15 ெதாடர்ந்து
விசுவாசமும் அன்பும் புனிதமும் ெகாண்டு நல்ல
வழியில் கட்டுப்பாட்ேடாடு ெபண்கள்
நடந்துெகாண்டால், அவர்கள் தம் பிள்ைளப்
ேபற்றின் மூலம் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்.

சைபயில் தைலவர்கள்

நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமேய,
மூப்பரின் ேசைவைய விரும்புகிறவன் நல்ல
ேவைலையச் ெசய்வைதேய விரும்புகிறான்.

2 ஒரு மூப்பன் நல்லவனாகேவ இருக்க ேவண்டும்.
அவன் தன்ைனக் குற்றம் சாட்டப்படாதவனாகப்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு
மைனவிைய உைடயவனாகவும், சுயக்கட்டுப்பாடும்,
ஞானமும் ெகாண்டவனாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
மற்றவர்களால் மதிக்கப்படேவண்டும் மக்கைள
உபசரிப்பவனாக இருக்க ேவண்டும். நல்ல
ேபாதகனாகவும் இருக்க ேவண்டும். 3 அவன் மது
அருந்துபவனாகவும், சண்ைடயிட
விரும்புகிறவனாகவும் இருக்கக் கூடாது. அவன்
ெபாறுைமயும், சமாதானமும் உைடயவனாக
இருக்கேவண்டும். அேதாடு அவன் பண ஆைச
இல்லாதவனாகவும் இருக்க ேவண்டும். 4 அவன் தன்
குடும்பத்தில் சிறந்த தைலவனாக இருக்க ேவண்டும்.
அதாவது அவனது பிள்ைளகள் அவனிடம் முழு
மரியாைதேயாடு கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். 5

ஒருவன் தன் ெசாந்தக் குடும்பத்தில் நல்லெதாரு
தைலவனாக இருக்க ெதரியாவிட்டால், பிறகு எப்படி
அவனால் ேதவனுைடய சைபப்ெபாறுப்ைப ஏற்று
நடத்த முடியும்?

6 ஆனால் மூப்பராக வருகிற ஒருவன் புதிதாக
விசுவாசம் ெகாண்டவனாக இருக்கக்கூடாது.
இதில் அவன் ெபருைமப்படுவதற்கு எதுவும் இல்ைல.
அவ்வாறு ெசய்தால் அவன் தற்ெபருைமக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான். அது சாத்தான் ெபற்ற
தண்டைனையப்ேபான்று இருக்கும். 7 சைபயில்
இல்லாதவர்களின் மரியாைதையயும் ெபற்றவனாக
மூப்பர் இருக்க ேவண்டும். பிறகு அவன்
மற்றவர்களால் விமர்சிக்கப்படாமல் இருப்பான்.
சாத்தானின் தந்திரத்துக்கும் பலியாகாமல்
இருப்பான்.

சைபயில் உள்ள உதவியாளர்கள்
8 இேத விதத்திேலேய மக்களின் மரியாைதக்கு
உரியவர்களாக சிறப்பு உதவியாளர்களும் இருக்க
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ேவண்டும். அவர்கள் நிைனப்ெபான்றும்
ெசால்ெலான்றுமாக இல்லாமலும்,
மதுக்குடியர்களாக இல்லாமலும் இருக்கேவண்டும்.
மற்றவர்கைள ஏமாற்றி ெசல்வம் ேசர்ப்பவர்களாகவும்
இருக்கக் கூடாது. 9 அவர்கள், ேதவன் நமக்கு
ெவளிக்காட்டிய உண்ைமகைளக்
கைடப்பிடிக்கிறவர்களாகவும் சரிெயனப்படுவைத
மட்டுேம ெசய்பவர்களாவும் இருக்க ேவண்டும். 10

முதலில் நீங்கள் அவர்கைளச் ேசாதைன
ெசய்யுங்கள். அவர்களில் எதுவும் குற்றம்
இல்லாவிட்டால் பிறகு அவர்கள் விேசஷ
உதவியாளர்களாக ேசைவெசய்ய முடியும்.

11 இைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கள்
மதிக்கத்தக்கவர்களாக ெபண்கள் இருக்க
ேவண்டும். பிறர்ேமல் அவதூறு ேபசாதவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும். அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு
உள்ளவர்களாகவும், எல்லாவற்றிலும் உண்ைம
உள்ளவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும்.

12 விேசஷ உதவியாளர்களாக இருப்பவர்கள் ஒேர
ஒரு மைனவி உைடயவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் தம் பிள்ைளகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும்
நல்ல தைலவர்களாக இருக்க ேவண்டும். 13

இவ்வாறு நல்ல வழியில் ேசைவ ெசய்கிறவர்கள் ஒரு
மரியாைதக்குரிய நிைலைய அைடவார்கள். இேயசு
கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தில் ேமலும் உறுதி
ெபறுவார்கள்.

நம் வாழ்க்ைகயின் இரகசியம்
14 விைரவில் நான் உங்களிடம் வருேவன் என
நம்புகிேறன். ஆனால் இப்ெபாழுது இைத
உங்களுக்கு எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 15 பிறகு
நான் விைரவில் வராவிட்டாலும் ேதவனுைடய
குடும்பத்தில் என்ெனன்ன ெசய்யேவண்டும் என்பது
குறித்து நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்வீர்கள். ேதவனுைடய
குடும்பம் என்பது ஜீவனுள்ள ேதவனின் சைபதான்.
உண்ைமயின் தூணாகவும் அடித்தளமாகவும் சைப
இருக்கிறது. 16 நம் வழிபாட்டு வாழ்வின் இரகசியம்
எந்த சந்ேதகத்துக்கும் இடம் இல்லாமல் மிக
உயர்ந்தது ஆகும்.
“கிறிஸ்து மனித சரீரத்துடன் காட்சியளித்தார்.
அவர் நீதியானவர் என்பைத ஆவியானவர்
நிரூபித்தார்.
ேதவதூதர்களால் காணப்பட்டார்.
யூதர் அல்லாதவர்களின் ேதசங்களில் அவைரப்
பற்றிய நற்ெசய்தி பரப்பப்பட்டது.
உலெகங்கிலுமுள்ள மக்கள் அவர்ேமல் விசுவாசம்
ெகாண்டனர்.
அவர் மகிைமயுடன் வானுலகிற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.”

தவறான ேபாதகர்கைளப் பற்றி எச்சரிக்ைக

வருங்காலத்தில் சிலர் உண்ைமயான
ேபாதைனைய நம்புவைத
நிறுத்திவிடுவார்கள் என்று தூய ஆவியானவர்

கூறி இருக்கிறார். அவர்கள் ெபாய் ெசால்லும்
ஆவிகளுக்குத் தைலவணங்குவார்கள். அவர்கள்
பிசாசுகளின் ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுவார்கள். 2

ெபாய்யும், தந்திரமும் உைடயவர்கள் மூலம் அத்தீய
ேபாதைனகள் வருகிறது. அந்த மக்கள் சரி எது,

தவறு எது என்று பார்க்கமாட்டார்கள்.
அவர்களுைடய புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம, சூடு
ேபாடப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டைதப் ேபான்றது. 3

அவர்கள் திருமணம் ெசய்யக்கூடாது என்கின்றனர்.
சில உணவு வைககைள உண்ணக் கூடாது என்று
கூறுகின்றனர். ஆனால் அந்த உணவுகைள ேதவேன
பைடத்திருக்கிறார். நம்புகிறவர்களும், உண்ைமைய
அறிந்தவர்களும் அவற்ைற நன்றிேயாடு உண்ணலாம்.
4 ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட அைனத்துேம
நல்லதுதான். நன்றிக் கடனாகப் ெபறுகிறவைரயில்
ேதவனால் உருவாக்கப்பட்ட எைதயும்
மறுக்கக்கூடாது. 5 ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவ
எல்லாம் ேதவனுைடய வார்த்ைதயாலும்
பிரார்த்தைனகளாலும் தூய்ைமயாக்கப்படும்.

கிறிஸ்துவின் நல்ல ேவைலயாளாக இரு
6 அங்குள்ள சேகாதர சேகாதரிகளிடமும்
இவற்ைறக் கூறு. இைவ நீ இேயசு கிறிஸ்துவின்
நல்ல ேவைலயாள் என்பைதக் காட்டும்.
விசுவாசமான வார்த்ைதகளாலும், பின்பற்றப்படுகிற
நல்ல ேபாதைனயாலும் நீ பலப்படுத்தப்படுகிறாய்
என்றும் காட்டுவாய். 7 மக்கள் ெசால்கிற அர்த்தமற்ற
கைதகள் ேதவனுைடய உண்ைமேயாடு சற்றும்
ெபாருந்தாதைவ. அவற்றின் கூற்றுக்கைளப்
பின்பற்றாேத. ேதவனுக்கு உண்ைமயான
ேசைவையச் ெசய்ய கற்றுக்ெகாள். 8

உடற்பயிற்சியானது சில வழிகளில் உதவிகரமானது.
ஆனால் ேதவபக்தியானது எல்லா வழிகளிலும்
உதவுவதாகும். அது இவ்வாழ்க்ைகக்கு
மட்டுமல்லாமல் இனிவரும் வாழ்வுக்கும் ஆசீர்வாதம்
தரும். 9 நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம,
அவற்ைற முழுைமயாக நீ ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
10 இதற்காகத் தான் நாம் உைழக்கிேறாம்.
ேபாராடுகிேறாம்; ேதவனில் விசுவாசம்
ெகாள்கிேறாம்; அவேர அைனத்து மக்களின்
மீட்பராக இருக்கிறார். அேதாடு விசுவாசிகளுக்குச்
சிறப்பான முைறயில் மீட்பராக இருக்கிறார்.

11 கட்டைளயிட்டு இவ்விஷயங்கைளப் ேபாதைன
ெசய். 12 நீ இளைமயாக இருக்கிறாய். ஆனால்
உன்ைன முக்கியம் அற்றவனாக நடத்த யாைரயும்
அனுமதிக்காேத. விசுவாசம் உைடயவர்கள் எப்படி
வாழேவண்டும் என்பதற்கு முன்மாதிரியாக இரு.
வார்த்ைதயிலும், வாழும் வைகயிலும், அன்பிலும்,
விசுவாசத்திலும், தூய நடத்ைதயிலும்
விசுவாசிகளுக்கு முன் மாதிரியாக இரு.

13 மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து ேவதவாக்கியங்கைள
வாசித்துக்காட்டு. அவர்கைள பலப்படுத்து,
அவர்களுக்குப் ேபாதைனெசய். நான் வரும்வைர
இவற்ைறச் ெசய். 14 உனக்குக் கிைடத்துள்ள
வரத்ைதப் பயன்படுத்த நிைனவுெகாள். மூப்பராகிய
சைபேயார் உன் ேமல் ைககைள ைவத்தேபாது
தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலம் இந்த வரத்ைதப்
ெபற்றாய். 15 இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து ெசய்.
இவற்றுக்காக உன் வாழ்ைவக் ெகாடு. பிறகு, உன்
பணியின் வளர்ச்சிைய அைனவரும் கண்டுெகாள்வர்.
16 உன் வாழ்விலும் ேபாதைனையக் குறித்து
எச்சரிக்ைகயாக இரு. சரியாய் வாழ்ந்து இவற்ைறப்
ேபாதைன ெசய். அதனால் உன் வாழ்ைவயும், உன்
ேபாதைனையக் ேகட்பவர்களின் வாழ்ைவயும் நீ
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள முடியும்.

1 தீேமாத்ேதயு 4:16
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முதிேயார்களிடம் ேகாபமாகப் ேபசாேத.
ஆனால் அவர்கைளத் தந்ைதயாக மதித்து
நடத்து. இைளஞர்கைள சேகாதரர்களாக

மதித்து நடத்து. 2 முதிய ெபண்கைளத் தாயாகக்
கருது. வயது குைறந்த ெபண்கைள சேகாதரிகளாக
நிைன. அவர்கைள எப்ெபாழுதும் நல்ல முைறயில்
நடத்து.

மற்றவர்கேளாடு வாழ்வதற்கான சில விதிமுைறகள்
3 உண்ைமயிேலேய தனியாக உள்ள
விதைவகைளப் பாதுகாத்து மதித்து நட. 4 ஆனால்
ஒரு விதைவக்குப் பிள்ைளகேளா,
ேபரப்பிள்ைளகேளா இருந்தால், இவர்கள் தம்
ெபற்ேறார்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் தன்
குடும்பத்ைத மதிக்க ேவண்டும் என்பைத முதலில்
கற்கேவண்டும். இவர்கள் இைதச் ெசய்தால்
ெபற்ேறார்களுக்கும் மூதாைதயர்களுக்கும் நன்றிக்
கடன் ெசலுத்தியவர்களாவார்கள். இைதேய ேதவன்
ஒப்புக்ெகாள்கிறார். 5 விதைவயாக இருக்கும்
ஒருத்தி ேதவைனத் தன் ஒேர
விசுவாசமாகக்ெகாண்டிருப்பாள். இரவு பகல் என
அவள் எப்ெபாழுதும் பிரார்த்தைன ெசய்வாள்.
ேதவனிடம் உதவிைய ேவண்டுவாள். 6 தனக்கு
சந்ேதாஷம் தரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வதிேலேய
ஒரு விதைவ தன் வாழ்ைவ கழித்தாெளனில்
உயிேராடு இருந்தாலும் இறந்தவளுக்குச்
சமமாவாள். 7 அங்குள்ள விசுவாசிகளிடம் தங்கள்
குடும்பத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி கூறு.
அதனால் மற்றவர்கள் அவர்கள் தவறாக
நடந்துெகாள்கிறார்கள் என்று கூறமாட்டார்கள். 8

ஒருவன் தன் ெசாந்த மக்களிடமும் அக்கைற காட்ட
ேவண்டும். அைதவிட முக்கியமாக அவன் தன்
ெசாந்தக் குடும்பத்தில் அக்கைற காட்ட ேவண்டும்.
ஒருவன் இைதச் ெசய்யாவிட்டால் பிறகு அவன்
உண்ைமயான விசுவாசத்ைதக் ைகவிட்டவன்
ஆகிறான். அவன் விசுவாசம் அற்றவைன விட
ேமாசமானவனாகிறான்.

9 உன் விதைவகள் பட்டியலில் ேசர்க்கப்பட,
விதைவயானவளுக்கு அறுபது வயதுக்கு ேமலாகி
இருக்கேவண்டும். அவள் தன் கணவனுக்கு
உண்ைமயானவளாக இருந்திருக்க ேவண்டும். 10

நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்யும் ஒரு ெபண் என
அறியப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அதாவது பிள்ைளகைள
வளர்த்தல், வீட்டில் அந்நியர்கைள உபசரித்தல்,
தூயவர்களின் கால்கைளக் கழுவுதல்,
துன்பப்படுகிறவர்களுக்குத் துைண புரிதல் ேபான்று
தன் வாழ்க்ைக முழுவதும் பலவித நன்ைமகைளச்
ெசய்தல் ேவண்டும்.

11 அந்தப் பட்டியலில் இளம் விதைவகைளச்
ேசர்க்காதீர்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குத் தம்ைம
ஒப்பைடத்தாலும், பலமான காம ஆைசகளால்
அவைர விட்டு ெவளிேய இழுக்கப்படுவர். அவர்கள்
மீண்டும் திருமணம் ெசய்துெகாள்ள விரும்பலாம். 12

இதற்காகேவ அவர்கள் குற்றவாளியாவார்கள்.
தாங்கள் முதலில் வாக்குறுதி ெகாடுத்தபடி
நடந்துெகாள்ளாததால் குற்றவாளியாவார்கள். 13

இவர்கள் வீடு வீடாகப் ேபாய்த் தங்கள் ேநரத்ைத
வீணாகப் ேபாக்குவார்கள். அது மட்டும் அல்ல, வீண்
ேபச்சு ேபசுவார்கள். ேமலும் மற்ற மனிதர்களின்

வாழ்க்ைககைளப் பற்றிய தகவல்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்வதில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் மற்றவர்களின் வாழ்க்ைக பற்றிய
வதந்திகைளயும், எைதச் ெசால்லக் கூடாேதா
அவற்ைறயுேம ெசால்வார்கள். 14 ஆைகயால் இளம்
விதைவகள் மீண்டும் திருமணம் ெசய்து,
பிள்ைளகைளப் ெபற்று, வீட்ைடக்
கவனித்துக்ெகாள்வார்களாக. இதுேவ அவர்கள்
ெசய்ய ேவண்டுெமன நான் விரும்புகிேறன். இந்த
வழியில் அவர்கள் எதிரிக்கு விமர்சிக்கும் வாய்ப்ைப
ெகாடுக்கமாட்டார்கள். 15 ஆனால், ஏற்ெகனேவ
சில இளம் விதைவகள் சாத்தாைனப் பின்பற்றத்
ெதாடங்கி விட்டார்கள்.

16 விசுவாசமுள்ள ஒரு ெபண்ணின் குடும்பத்தில்
எவேரனும் விதைவகள் இருந்தால் அவர்கள்
இவர்களுக்கு உதவி ெசய்யேவண்டும். அவர்கள்
கவனிக்கப்பட ேவண்டும் என உதவிகளுக்காக
சைபயில் ெசன்று ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அப்ெபாழுது குடும்பேம அற்ற விதைவகைளக்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப மட்டுேம சைப
ஏற்றுக்ெகாள்ள இயலும்.

மூப்பர்கைளப்பற்றியும் பிற காரியங்கைளப்பற்றியும்
இன்னும் சில விஷயங்கள்

17 சைபகைள நன்றாக நடத்திச்ெசல்லும்
மூப்பர்கள் தக்க ெகௗரவம் ெபற ேவண்டும்.
ேபசுவதன் மூலமும், ேபாதிப்பதன்மூலம்
உைழப்பவர்களாய் இருப்பவர்கேள அத்தகு
ெகௗரவத்ைதப் ெபறுவர். 18 ஏெனன்றால்,
“பிைணயல் அடிக்கிற மாட்டின் வாையக் கட்டாேத.
அது உண்ணட்டும்” என்று ேவதவாக்கியம் கூறுகிறது.
“உைழக்கிறவனுக்கு அதற்ேகற்ற கூலி
ெகாடுக்கப்படேவண்டும்” என்றும் கூறுகிறது.

19 மூப்பர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகைளக்
கவனிக்காேத, இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகள்
இருந்தால் அைத ஏற்றுக்ெகாள். 20 பாவம்
ெசய்பவர்கைளக் கண்டிக்க ேவண்டும். அதுவும்
சைபக்கு முன்னால் மற்றவர்களுக்கும்
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும்படி கண்டிக்க ேவண்டும்.

21 ேதவனுக்கும், கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவுக்கும், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேதவ
தூதர்களுக்கும் முன்பாக இவற்ைற நீ
ெசய்யேவண்டும் என்று ஆைணயிட்டுக் கூறுகிேறன்.
பாரபட்சத்ேதாடு ஒன்றும் ெசய்யாேத. அைதப்பற்றி
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெதரிந்துெகாள்ளும் முன்பு முடிவு
ெசய்யாேத.

22 எவர் மீதும் ைககள் ைவக்கும் முன்பு
எச்சரிக்ைகேயாடு ேயாசி. மற்றவர்கள் ெசய்யும்
பாவங்களில் பங்குெகாள்ள ேவண்டாம். உன்ைனச்
சுத்தம் உள்ளவனாகக் காத்துக்ெகாள்.

23 தீேமாத்ேதயுேவ! நீ இதுவைர தண்ணீைரேய
குடித்து வந்தாய். அைத நிறுத்தி ெகாஞ்சம்
திராட்ைச இரசமும் குடி. அது உன் வயிற்றுக்கு
நல்லது. உனக்கு அடிக்கடி வரும் வியாதியில்
உனக்கு இது உதவக் கூடும்.

24 சிலரது பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக
எல்லாருக்கும் ெதரியும்படியாக இருக்கும். அவர்கள்
நியாயம்தீர்க்கப்படுவார்கள் என்பைத அவர்கள்
பாவங்கேள காட்டுகின்றன. ஆனால் சிலரது

1 தீேமாத்ேதயு 5:2

1278



6

பாவங்கேளா தாமதமாகேவ ெவளிப்படும். 25

அவ்வாேற சிலரது நற்ெசயல்களும்
ெவளிப்பைடயாகேவ இருக்கும். அப்படி
இல்லாதைவகளும் மைறந்திருக்க முடியாது.

அடிைமகளுக்கான விதிமுைறகள்

அடிைமகளாய் இருக்கிற அைனவரும்
தங்கள் எஜமானர்களுக்கு மரியாைத
காட்டேவண்டும். அவர்கள் இதைனச்

ெசய்யும்ெபாழுது ேதவனுைடய ெபயரும், நம்
ேபாதைனயும் விமர்சிக்கப்படாமல் இருக்கும். 2 சில
அடிைமகளின் எஜமானர்கள் விசுவாசம்
உைடயவர்களாய் இருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள்
இருவரும் சேகாதரர்களாய் இருப்பார்கள். எனினும்
அந்த அடிைமகள் தங்கள் மரியாைதையக்
குைறத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்கள் ேமலும்
சிறப்பான முைறயில் தங்கள் ேவைலையத் தங்கள்
எஜமானர்களுக்காகச் ெசய்யேவண்டும். ஏெனன்றால்
தாம் ேநசிக்கும் விசுவாசிகளுக்கு அந்த அடிைமகள்
உதவிக்ெகாண்டும் பயன் விைளவித்துக்ெகாண்டும்
இருக்கிறார்கள்.
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீ அவர்களுக்கு
இதைனப் ேபாதிக்கவும் உற்சாகப்படுத்தவும்
ேவண்டும்.

தவறான ேபாதைனயும் உண்ைமயான ெசல்வமும்
3 சிலர் தவறான ேபாதைனகைளச்
ெசய்துவருகிறார்கள். நமது கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் உண்ைமயான ேபாதைனைய அவர்கள்
பின்பற்றுவதில்ைல. ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்கிற
உண்ைமயான வழிையயும் அவர்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். 4 தவறான ேபாதகன்
தற்ெபருைமைய உைடயவன். அவனுக்கு எதுவும்
புரியாது. வாக்குவாதங்களின் ேமல் ஒரு ேநாய்
ெகாண்ட உற்சாகத்ைத உைடயவனாக
இருக்கிறான். அது ெபாறாைமையயும்,
சண்ைடையயும், அவதூறுகைளயும், ெபால்லாத
ஐயங்கைளயும் உண்டாக்குகின்றன. 5 உக்கிரமான
தீயமனம் உைடயவர்கள் ெவறும்
வாக்குவாதங்கைளேய முடிவில்
உருவாக்குகிறார்கள். அவர்கள் உண்ைமையத்
ெதாைலத்துவிட்டார்கள். ேதவைன ேசவிப்பது
ெசல்வந்தனாகும் வழி என்று அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள்.

6 தன்னிடம் இருப்பேத ேபாதும் என்று ஒருவன்
திருப்தி அைடகிறாெனனில் அத்துடன் அவனுக்குள்ள
ேதவபக்தியானது மிகுந்த இலாபமாயிருக்கும்,
என்பது உண்ைம. 7 நாம் இந்த உலகத்துக்கு
வரும்ேபாது எைதயும் நம்ேமாடு ெகாண்டு
வரவில்ைல. நாம் இறக்கும்ேபாதும் எைதயும்
ெகாண்டு ேபாகப் ேபாவதில்ைல. 8 எனேவ, நம்மிடம்
உள்ள உணவு, ஆைட ஆகியவற்ேறாடு திருப்தி
அைடயேவண்டும். 9 ேமலும் ெசல்வந்தராக
விரும்புகிறவர்கள் ேசாதைனக்கு உள்ளாகிறார்கள்.
அவர்கள் கண்ணிகளில் மாட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.
முட்டாள்தனமானதும் ஆபத்தானதுமான
ஆைசகைள வளர்த்துக்ெகாள்கிறார்கள். அைவ
அவர்கைளப் பாதித்து, அழிக்கும். 10 பண
ஆைசயானது எல்லாவிதமான பாவங்களுக்கும் வழி

வகுக்கும். சிலர் ேமலும், ேமலும் பணத்ைத விரும்பி
உண்ைமயான ேபாதைனைய விட்டுவிட்டார்கள்.
அதனால் தம் துன்பத்துக்குத் தாேம
காரணமாகிறார்கள்.

நிைனவுெகாள்ளேவண்டிய விஷயங்கள்
11 நீேயா ேதவனுைடய மனிதன். எனேவ நீ
இவற்றில் இருந்து விலகி இருக்கேவண்டும். சரியான
வழியில் வாழ முயற்சி ெசய். ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்.
விசுவாசம், அன்பு, ெபாறுைம, சாந்தம் ஆகியவற்ைற
ைவத்துக்ெகாள். 12 விசுவாசம் ைவத்தல்
பந்தயத்தில் ஓடுவது ேபான்றது. அதில் ெவற்றி ெபறக்
கடுைமயாகப் பாடுபடு. நித்தியஜீவைனப்
பற்றிக்ெகாள். அத்தைகய வாழ்க்ைகக்காகேவ நீ
அைழக்கப்பட்டாய், அேநக மக்களுக்கு
முன்னிைலயில் கிறிஸ்துவின் ேபருண்ைமைய நீ
அறிக்ைக பண்ணியுமிருக்கிறாய். 13 ேதவனுக்கும்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக நான்
ஒரு ஆைணைய இடுகிேறன். ெபாந்தியு பிலாத்துவின்
முன்னால் நிற்கும்ேபாது அவர் ேபருண்ைமக்கு
சாட்சியம் வழங்கினவர். கிறிஸ்து இேயசு ஒருவேர
எல்லாவற்றிற்கும் வாழ்வளிக்கிறார். 14 அதனால்
இப்ெபாழுது உனக்குக் கூறுகிேறன், உனக்கு
ஆைணயிட்டுள்ளபடி ெசய். நம் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்து திரும்பி வரும்வைர குற்றம் இல்லாமலும்
பிைழ இல்லாமலும் சரியாகச் ெசய். 15 ேதவன்
அதைனச் சரியான ேநரத்தில் நிகழும்படி ெசய்வார்.
ேதவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராகவும், ஏக
சக்கரவர்த்தியாகவும் இருக்கிறார். அவேர
ராஜாக்களுக்ெகல்லாம் ராஜாவாகவும்,
கர்த்தர்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தராகவும்
விளங்குகிறார். 16 அவர் ஒருவேர என்றும்
மரிப்பதில்ைல. அவர் யாராலும் அருகில் ெநருங்கி
வரமுடியாத ஒளியில் வாழ்கிறார். எந்த மனிதனும்
அவைர ஒரு ேபாதும் பார்த்ததில்ைல. யாராலும்
அவைரப் பார்க்கமுடியாது. என்ெறன்ைறக்கும்
அவருக்குக் கனமும் வல்லைமயும் உண்டாகுவதாக
ஆெமன்.

17 இந்த ஆைணகைளச் ெசல்வர்களிடம் கூறு.
ெபருமிதம் ெகாள்ளேவண்டாம் என அவர்களுக்குச்
ெசால். ெசல்வத்தின் மீது விசுவாசம் நிரந்தரமாக
ைவக்கேவண்டாம் என்றும், ேதவன் மீது விசுவாசம்
ைவக்குமாறும் கூறு. ெசல்வம் விசுவாசிப்பதற்கு
உரியதன்று. ஆனால் ேதவன் நம்ைம ெசழிப்பாகப்
பாதுகாக்கிறார். அவற்ைற நாம் சந்ேதாஷமாக
அனுபவிக்க அவர் ெகாடுக்கிறார். 18 நல்ல
ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு ெசல்வர்களிடம் கூறு.
வள்ளல்களாகவும், பகிர்ந்துெகாள்ள
விரும்புகிறவர்களாகவும் இருக்கக் கூறு. 19

இவற்ைறச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்கள்
பரேலாகத்தில் ஒரு ெபாக்கிஷத்ைதச் ேசமித்து
ைவக்கிறார்கள். அது அவர்களுக்குப் பலமான
அஸ்திபாரமாக எதிர்கால வாழ்ைவக் கட்ட
உதவியாக இருக்கும். அதனால் உண்ைமயான
வாழ்ைவப் ெபறுவர்.

20 தீேமாத்ேதயுேவ, ேதவன் உன்னிடம்
நம்பிக்ைகயுடன் பல நல்ல காரியங்கைளத்
தந்திருக்கிறார். அவற்ைறப் பாதுகாத்துக்ெகாள்.
ேதவனிடமிருந்து வராத முட்டாள்தனமான
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காரியங்கைளப் ேபசுகிறவர்களிடமிருந்து விலகு.
உண்ைமக்கு எதிராக வாதம்
ெசய்கிறவர்களிடமிருந்தும் விலகிப் ேபா. அவர்கள்
“ஞானம்” என்று அைழப்பெதல்லாம் தவறான
“ஞானம்” ஆகும். 21 சிலர் தங்களிடம் அந்த

“ஞானம்” உள்ளதாகக் கூறிக்ெகாள்கிறார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயான ேபாதைனயில் இருந்து
விலகிப்ேபானார்கள்.
ேதவனுைடய கிருைப உங்கள் அைனவேராடும்
இருப்பதாக!
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1

2 தீேமாத்ேதயு

இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனான
பவுல் எழுதுவது: ேதவனின் விருப்பப்படிேய
நான் அப்ேபாஸ்தலனாேனன். கிறிஸ்து

இேயசுவிலுள்ள வாழ்க்ைகயின் வாக்குறுதிையப்
பற்றி மக்களிடம் கூறுமாறு ேதவன் என்ைன
அனுப்பினார்.

2 தீேமாத்ேதயுேவ! நீ எனக்குப் பிரியமுள்ள
குமாரைனப் ேபான்றவன். கிருைப, இரக்கம்,
சமாதானம் ஆகியவற்ைற நீ பிதாவாகிய ேதவனாலும்
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவினாலும் ெபறுவாய்
என்று நம்புகிேறன்.

நன்றி ெசலுத்துதலும் உற்சாகமூட்டுதலும்
3 இரவிலும் பகலிலும் என் பிரார்த்தைனகளில்
உன்ைன எப்ெபாழுதும் நிைனத்துக்ெகாள்ளுகிேறன்.
என்னுைடய முன்ேனார் ேசைவ ெசய்த ேதவன்
அவேர. நான் உனக்காக ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறன். நான் அறிந்த அளவில் சரியானைத
மட்டுேம ெசய்கிேறன். 4 நீ எனக்காக சிந்திய
கண்ணீர்த் துளிகைள நான் நிைனத்துப்
பார்க்கிேறன். நான் உன்ைனக் காண மிகவும்
விரும்புகிேறன். அதனால் நான் முழு மகிழ்ச்சிைய
அைடய முடியும். 5 நான் உனது உண்ைமயான
விசுவாசத்ைத நிைனத்துப் பார்க்கிேறன். அத்தைகய
விசுவாசம் முதலில் உன் பாட்டியான
ேலாவிசாளுக்கும் உன் தாயான ஐனிக்ேகயாளுக்கும்
இருந்தது. அவர்கைளப் ேபான்ேற உனக்கும்
விசுவாசம் இருக்கிறது என்று உறுதியாக
நம்புகிேறன். 6 ஆகேவதான், ேதவன் உனக்குக்
ெகாடுத்த வரத்ைத நீ நிைனத்துப் பார்க்கேவண்டும்
என்று விரும்புகிேறன். நான் எனது ைகைய உன்
ேமல் ைவத்தேபாதுதான் ேதவன் அந்த வரத்ைதக்
ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுது அந்த வரத்ைதப்
பயன்படுத்த ேவண்டும். அது சிறு தீப்ெபாறி எரிந்து
ெபருெநருப்பாவதுேபால வளரேவண்டும் என
விரும்புகிேறன். 7 அச்சத்தின் ஆவிைய ேதவன்
நமக்குத் தராமல், சக்தியும், அன்பும்,
சுயக்கட்டுப்பாடும் உள்ள ஆவிையேய
தந்திருக்கிறார்.

8 எனேவ கர்த்தராகிய இேயசுைவப் பற்றி
மக்களிடம் எடுத்துச் ெசால்ல ெவட்கப்பட
ேவண்டாம். என்ைனக் குறித்தும், நான்
கர்த்தருக்காகச் சிைறயில் இருப்பது குறித்தும்
ெவட்கப்பட ேவண்டாம். ஆனால் நற்ெசய்திக்காக
என்ேனாடு துன்பத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
அதற்கான பலத்ைத ேதவன் தருகிறார்.

9 ேதவன் நம்ைமக் காத்து தனது பரிசுத்த
மக்களாக்கினார். இது நமது முயற்சியால்
நிகழ்வதன்று. இது ேதவனால் ஆவது. தம்
கிருைபயால் நம்ைம அைழப்பது அவரது திட்டமாக

இருந்தது. அவர் தனது கிருைபைய இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலமாகேவ பைடப்பு காலத்திற்கு
முன்பிருந்ேத வழங்குகிறார். 10 அக்கிருைப நமக்குத்
ெதளிவானது. நமது இரட்சகராகிய இேயசு கிறிஸ்து
வந்தேபாதுதான் அக்கிருைப நமக்குப்
புலப்படுத்தப்பட்டது. இேயசு மரணத்ைத அழித்து
நமக்ெகல்லாம் நித்திய வாழ்வுக்குரிய வழிையக்
காட்டினார். நற்ெசய்தியின் மூலமாகேவ நமக்கு
அவர் நித்திய வாழ்ைவப் ெபறுவதற்கான வழிையக்
காட்டினார்.

11 அந்த நற்ெசய்திையச் ெசால்வதற்காக நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கிேறன். நான் அவரது
அப்ேபாஸ்தலனாகவும், நற்ெசய்திக்கான
ேபாதகனாகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். 12

நற்ெசய்திையப் பரப்பிக்ெகாண்டிருப்பதால்
இப்ேபாது துன் பப்படுத்தப்படுகிேறன். இதற்காக
நான் ெவட்கப்படவில்ைல. நான் நம்புகிற
இேயசுைவப்பற்றி எனக்குத் ெதரியும். என்னிடத்தில்
நம்பி ஒப்பைடத்தவற்ைற அந்த நாள்வைரக்கும்
காத்துக்ெகாள்ளும் வல்லைம இேயசுவுக்கு உண்டு.
இதைன நான் உறுதியாக நம்புகிேறன்.

13 என்னிடமிருந்து நீங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான
ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுங்கள். கிறிஸ்து
இேயசுவுக்குள் அன்பும் விசுவாசமும் ெகாண்டு
அப்ேபாதைனகைளப் பின்பற்றுங்கள்.
அப்ேபாதைனகள் நீங்கள் ேபாதிக்க
ேவண்டியவற்ைறப் பற்றி உங்களுக்குச் சான்றாகக்
காட்டும். 14 உங்களிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
உண்ைமகைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் இருக்கிறார். அவர்
அவ்வுண்ைமகைளப் பாதுகாக்க உதவுவார்.

15 ஆசிய நாடுகளில் உள்ள பலர் என்ைன விட்டு
விலகிவிட்டார்கள் என்பைத நீ அறிவாய். பிெகல்லும்
எர்ெமாெகேனயும் கூட என்ைனவிட்டு
விலகிவிட்டனர். 16 கர்த்தரானவர்
ஒேநசிப்ேபாருவின் வீட்டாருக்குக் கிருைப
காட்டும்படி நான் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன்.
பலமுைற அவன் எனக்கு உதவியிருக்கிறான். நான்
சிைறயில் இருந்தது பற்றி அவன்
ெவட்கப்படவில்ைல. 17 அவன் ேராமுக்கு
வந்தேபாது என்ைனக் காணும் ெபாருட்டு பல
இடங்களில் கைடசி வைரக்கும் ேதடியிருக்கிறான்.
18 ஒேநசிப்ேபாரு அந்த நாளில் கர்த்தரிடமிருந்து
கிருைப ெபறேவண்டும் என்று நான் கர்த்தரிடம்
ேவண்டுகிேறன். எேபசு நகரில் அவன் எவ்வைகயில்
உதவியிருக்கிறான் என்று உனக்கு நன்றாகேவ
ெதரியும்.
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நம்பிக்ைகக்குரிய வீரன்

தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் குமாரைனப்
ேபான்றவன். இேயசு கிறிஸ்துவிற்குள் நாம்
ெகாண்டுள்ள கிருைபயில் உறுதியாக இரு.

2 நீ ேகட்ட என் ேபாதைனகள் மற்றவர்களுக்கும்
கூட ேபாதிக்கப்பட ேவண்டும். நீ விசுவாசம்
ைவத்திருக்கிற மக்களிடம் எல்லாம் அதைனப்
ேபாதிப்பாயாக. பிறகு அவர்களாலும் அவற்ைற
ஏைனய மக்களுக்குப் ேபாதிக்க முடியும். 3 நாம்
அனுபவிக்க ேநரும் துன்பங்கைளப்
பகிர்ந்துெகாள்ேவாம். அவற்ைற ஒரு உண்ைமயான
ேபார் வீரைனப்ேபான்று ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம். 4

ேபார் வீரனாயிருக்கும் ஒருவன் எப்ெபாழுதும் தனது
ேமலதிகாரிையத் திருப்திப்படுத்தேவ விரும்புவான்.
எனேவ அவன் மற்றவர்கைளப் ேபான்று தன்
ெபாழுைத ேவறுவைகயில் ேபாக்கமாட்டான். 5

விதிமுைறகளின்படி ேபாட்டியிடாமல் எந்த
விைளயாட்டு வீரனாலும் ெவற்றிக் கிரீடத்ைத
அைடய முடியாது. 6 பாடுபட்டு விைளய ைவக்கிற
விவசாயிேய, விைளச்சலின் முதல் பகுதி உணைவ
உண்பதற்குத் தகுதியானவன். 7 நான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிற விஷயங்கைளப் பற்றி
எண்ணிப்பார். இைவ பற்றிய முழுைமயான அறிைவ
கர்த்தர் உனக்குத் தருவார்.

8 இேயசு கிறிஸ்துைவ ஞாபகப்படுத்திக்ெகாள்.
அவர் தாவீதின் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். இறந்த
பிறகு அவர் மரணத்திலிருந்து எழுந்தார். இதுதான்
நான் ெசால்லும் நற்ெசய்தி. 9 நான் இதைனச்
ெசால்வதால் பலவித துன்பங்களுக்கு உட்படுகிேறன்.
நான் ஒரு குற்றவாளிையப் ேபால் சங்கிலிகளால்
பிைணத்துக் கட்டப்பட்டிருக்கிேறன். ஆனால்
ேதவனுைடய ேபாதைனகள் கட்டப்படவில்ைல. 10

ஆைகயால் நான் ெபாறுைமேயாடு அைனத்துத்
துன்பங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்கிேறன். ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கபட்ட அைனவருக்கும் உதவும்
ெபாருட்ேட நான் இதைனச் ெசய்ேதன். இதனால்
மக்கள் இேயசு கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்ைபப்
ெபறுவார்கள். அதனால் முடிவற்ற மகிைமையப்
ெபறுவர்.

11 இந்தப் ேபாதைன உண்ைமயானது:
நாம் இேயசுேவாடு மரணமைடந்திருந்தால் பிறகு
நாமும் அவேராடு வாழ்ேவாம்.

12 நாம் துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் பிறகு
அவேராடு ஆட்சியும் ெசய்ேவாம்.
நாம் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால் பிறகு
அவரும் நம்ைம ஏற்க மறுப்பார்.

13 நாம் உண்ைமயுள்ளவராக இல்லாதிருந்தாலும்
அவர் ெதாடர்ந்து உண்ைமக்குரியவராக இருப்பார்.
ஏெனன்றால் அவர் தனக்குத்தாேன

உண்ைமயற்றவராக இருக்க முடியாது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேவைலயாள்
14 மக்களிடம் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து
ெசால்லுங்கள். ேதைவயற்ற வாக்குவாதங்களில்
ஈடுபடாதபடி ேதவனுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு
எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள். அது எவருக்கும் உதவாது.
அைதக் கவனிப்பவர்கைளயும் அழித்து விடும். 15

ேதவன் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்கிறவைகயில்

அவரிடம் உங்கைள ஒப்பைடக்க உங்களால் முடிந்த
நல்லைதச் ெசய்யுங்கள். தன் ேவைலையப்பற்றி
ெவட்கப்படாத ேவைலயாளாக இருங்கள்.
கிறிஸ்துவின் உண்ைமயான ேபாதைனகைளச்
சரியான வழியில் ேபாதியுங்கள்.

16 ேதவனிடமிருந்து ெபறப்படாத, பயன் இல்லாத
காரியங்கைளப் ேபசுேவாரிடமிருந்து விலகி
இருங்கள். அவ்வைக ேபச்சுகள் ஒருவைன ேமலும்
ேதவனுக்கு எதிராக்கும். 17 அவர்களின் தீய
ேபாதைனகள் சரீரத்துக்குள் ேநாய் பரவுவது ேபான்று
பரவும். இெமேநயுவும், பிேலத்துவும்
இத்தைகயவர்ேள. 18 அவர்களின் ேபாதைனகள்
உண்ைமயிலிருந்து ெவகு ெதாைலவில்
இருக்கின்றன. மரணத்திலிருந்து எழுங்காலம்
ஏற்ெகனேவ நடந்து முடிந்துேபானது என்று அவர்கள்
ேபாதிக்கிறார்கள். அந்த இருவரும் சில
மனிதர்களின் விசுவாசத்ைத அழித்துவிட்டார்கள்.

19 ஆனால் ேதவனின் பலமான அஸ்திபாரம்
அப்படிேய ெதாடர்ந்து உள்ளது. அஸ்திபாரத்தின்மீது,
“கர்த்தருக்குத் தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் எவெரன்று
ெதரியும்.” “கர்த்தரில் விசுவாசம் ெகாள்கிற
ஒவ்ெவாருவரும் தவறு ெசய்வைத நிறுத்திக்ெகாள்ள
ேவண்டும்” என்னும் வாசகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

20 ஒரு ெபரிய வீட்டில் ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் உள்ளன.
அேதாடு மரத்தாலும், மண்ணாலும் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருட்களும் உள்ளன. சில ெபாருட்கள் சில
விேசஷ ேநாக்கங்களுக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றைவ பிற
காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தும் ெபாருட்டு
உள்ளன. 21 எவெனாருவன் தீய காரியங்களில்
ஈடுபடாமல் விலகி தன்ைனத் தாேன சுத்தமாக
ைவத்துக்ெகாள்கிறாேனா அவன் சிறப்பான
ேநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவான். அவன்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எஜமானுக்குப் பயன்படுபவனாக
இருப்பான். அவன் எவ்வித நற்பணி ெசய்யவும்
தயாராக இருப்பான்.

22 ஓர் இைளஞன் ெசய்ய விரும்புகிற தீய
ெசயல்களில் இருந்து விலகி இருங்கள். சரியான
வழியில் வாழவும், விசுவாசம், அன்பு, சமாதனம்
ஆகியவற்ைறப் ெபறவும் கடுைமயாக முயற்சியுங்கள்.
23 இவற்ைற நீங்கள் சுத்தமான இதயம்
உள்ளவர்கேளாடும் கர்த்தரிடம் நம்பிக்ைக
உள்ளவர்கேளாடும் ேசர்ந்து ெசய்யுங்கள்.
முட்டாள்தனமான அறிவற்ற விவாதங்களில்
இருந்தும் விலகி நில்லுங்கள். இப்படிப்பட்ட
விவாதங்கள் வளர்ந்து ெபரிதாகும் என்பைத நீங்கள்
அறிவீர்கள். 24 கர்த்தருைடய ஊழியன்
சண்ைடக்காரனாக இருக்கக் கூடாது. அவன்
எல்ேலாரிடமும் இரக்கத்துடன் இருத்தல் ேவண்டும்.
அவன் நல்ல ேபாதகனாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
அவன் ெபாறுைமயுள்ளவனாக இருக்க ேவண்டும். 25

தன் ேபாதைனைய எதிர்க்கிறவர்கேளாடு கர்த்தரின்
ஊழியன் ெமன்ைமயாகப் ேபச ேவண்டும். அவர்களும்
உண்ைமைய ஒப்புக்ெகாள்ளும் வைகயில் ேதவன்
அவர்களின் மனத்ைதயும் மாற்றுவார். 26

பிசாசானவன் இத்தைகய மக்கைள வைல
ேபாட்டுப்பிடித்து தன் விருப்பப்படி ெசயல்பட
ைவப்பான். எனினும் அவர்கள் விழித்ெதழுந்து, பிசாசு
தன்ைனப் பயன்படுத்துவைத அறிந்து, தம்ைமப்
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பிசாசின் வைலக்குள் இருந்து விடுவித்துக்ெகாள்வர்.

இறுதி நாட்கள்

இைத நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்,
இறுதி நாட்களில் ஏராளமான
ெதாந்தரவுகள் ேநரும். 2 அந்தக்

காலங்களில் மக்கள் தம்ைமயும் ெசல்வத்ைதயும்
மட்டுேம விரும்புவர். அவர்கள் ெபருமிதத்ேதாடும்,
ெசருக்ேகாடும் இருப்பார்கள். அவர்கள்
மக்கைளப்பற்றி தீயவற்ைறேய கூறுவர். பிள்ைளகள்
ெபற்ேறாருக்கு அடிபணியமாட்டார்கள். அவர்கள்
நன்றியில்லாதவர்களாவர்.
இரக்கமற்றவர்களாயிருப்பர். 3 அடுத்தவர்களிடம்
அன்பற்றவர்களாய் மாறிவிடுவார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கைள மன்னிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள்
தீயவற்ைறேய ேபசுவார்கள். அவர்கள் சுயக்
கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பர். ெகாடிய
வன்முைறயாளர்களாய் மாறி நல்லவற்ைற ெவறுக்கத்
ெதாடங்குவர். 4 இறுதி நாட்களில் மக்கள் தம்
நண்பர்களுக்ேக எதிராகிப்ேபாவர். அவர்கள்
சிந்தைனயின்றி முட்டாள்தனமாகச் ெசயல்படுவர்.
அவர்கள் வீண்ெபருைம ெகாண்டவர்களாகவும்
துேராகிகளாகவும் இருப்பர். அவர்கள் இன்பத்ைத
விரும்பி, ேதவைன ேநசிக்காதவர்களாக இருப்பர். 5

அவர்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபாலத்
ெதாடர்ந்து நடிப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் வாழும்
வழிேயா, ேதவனுக்கு அவர்கள் உண்ைமயிேலேய
ேசைவ ெசய்யவில்ைல என்பைதக்
காட்டிக்ெகாடுத்துவிடும். தீேமாத்ேதயுேவ
இவர்களிடமிருந்து விலகி இரு.

6 சிலர் சில வீடுகளுக்குப் ேபாய் அங்குள்ள
பலவீனமும் பாவமும் உள்ள ெபண்கைள அைடவர்.
அப்ெபண்கள் பாவம் நிைறந்தவர்கள். அவர்கள்
ெசய்ய விரும்பிய பலதீய காரியங்கேள
அப்ெபண்கைளப் பாவத்தில் ஈடுபடத் தூண்டும். 7

அப்ெபண்கள் எப்ேபாதும் புதிய ேபாதைனகைள
விரும்புவர். ஆனால் உண்ைம பற்றிய அறிைவப் ெபற
முடியாதவர்களாக இருப்பர். 8 யந்ேநையயும்,
யம்பிேரையயும் நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் ேமாேசக்கு எதிரானவர்கள். இவர்களும்
அவர்கைளப் ேபான்ேற உண்ைமக்கு எதிரானவர்கள்.
அவர்கள் குழம்பிய எண்ணமுைடயவர்கள். அவர்கள்
உண்ைமையப் பற்றிய அறிைவ அைடய
தவறிவிட்டார்கள். 9 ஆனால் அவர்கள் தம் ெசயலில்
ேமற்ெகாண்டு எந்த வளர்ச்சிையயும்
அைடயமாட்டார்கள். அவர்களின் முட்டாள்தனத்ைத
அைனவரும் பார்ப்பர். இதுேவ யந்ேநயுக்கும்,
யம்பிேரயுக்கும் ஏற்பட்டது.

இறுதி அறிவுைரகள்
10 ஆனால் உனக்கு என்ைனப்பற்றி எல்லாம்
ெதரியும். நான் ேபாதைன ெசய்வது பற்றியும் என்
வாழ்க்ைகமுைற பற்றியும் நீ அறிவாய். என் வாழ்வின்
குறிக்ேகாள்பற்றியும் நீ அறிவாய். எனது விசுவாசம்,
ெபாறுைம, அன்பு ஆகியவற்ைறயும் நீ அறிவாய். நான்
முயற்சிையக் ைகவிடமாட்ேடன் என்பைதயும்
அறிவாய். 11 எனது உபத்திரவங்கைளயும் நான் பட்ட
துன்பங்கைளயும் பற்றி நீ அறிந்திருக்கிறாய்.
அந்திேயாகியா, இக்ேகானியா, லீஸ்திரா ஆகிய

நகரங்களில் எனக்கு ஏற்பட்டவற்ைறப் பற்றியும் நீ
அறிவாய். ஆனால் நான் அனுபவித்த எல்லா
உபத்திரவங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்றி விட்டார். 12 ேதவன் விரும்புகிறபடி
இேயசு கிறிஸ்துவின் வழியில் ெசல்கிற எவருேம
இத்தைகய துன்பங்கைளக் கண்டிப்பாக
அனுபவிக்கேவண்டி இருக்கும். 13 தீயவர்களும்,
பிறைர ஏமாற்றுகிறவர்களும் ேமலும், ேமலும்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கைள
முட்டாளாக்குவார்கள். ஆனால் அேத சமயத்தில்
தம்ைமத் தாேம முட்டாளாக்கிக்ெகாள்வார்கள்.

14 நீ அறிந்த ேபாதைனகளின்படி ெதாடர்ந்து
ெசல். அைவ உண்ைமயான ேபாதைனகள் என்பைத
அறிந்திருக்கிறாய். ஏெனனில் அவ்விஷயங்கைள
உனக்குப் ேபாதித்தவர்கள் மீது நம்பிக்ைக
ைவக்கமுடியும் என்பைத நீ அறிவாய். 15 நீ
குழந்ைதப் பருவம் முதலாகப் பரிசுத்த
ேவதவாக்கியங்கைள அறிந்திருக்கிறாய். அைவ
உன்ைன ஞானவானாக மாற்றும்
வல்லைமெகாண்டது. அந்த ஞானம் உனக்கு இேயசு
கிறிஸ்துவில் ெகாண்ட விசுவாசம் மூலம்
இரட்சிப்ைபப்ெபற வழிகாட்டும். 16 அைனத்து
ேவதவாக்கியங்களும் ேதவனால்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ ேபாதிக்கப் பயன்படும்,
வாழ்வில் தவறு ெசய்கின்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும்.
இது தவறுகைளத் திருத்தி நல் வழியில் வாழத்
துைண ெசய்யும். 17 ேவதவாக்கியங்கைளப்
பயன்படுத்தி, ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்கிறவன்,
ஆயத்தமுள்ளவனாகவும், ஒவ்ெவாரு நல்ல
ேவைலக்கும் ேதைவயான அைனத்ைதயும்
உைடயவனாகவும் இருப்பான்.

ேதவனுக்கும் இேயசு கிறிஸ்துவுக்கும்
முன்னால் உனக்கு ஒரு கட்டைளைய
இடுகிேறன். வாழ்கிறவர்கள் மத்தியிலும்,

இறந்தவர்கள் மத்தியிலும் நியாயம் தீர்ப்பவர் இேயசு
ஒருவேர. இேயசுவுக்ெகன்று ஒரு இராஜ்யம் உண்டு.
அவர் மீண்டும் வருவார். எனேவ நான் இந்தக்
கட்டைளைய வழங்குகிேறன். 2 மக்களிடம்
நற்ெசய்திையக் கூற எப்ெபாழுதும் தயாராக இரு.
மக்களிடம் அவர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைறச்
ெசால். அவர்கள் தவறானவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது
எடுத்துச் ெசால்லி தடுத்து நிறுத்து. நல்லைதச்
ெசய்யும்ேபாது உற்சாகப்படுத்து. இவற்ைறப்
ெபாறுைமயுடனும் கவனத்துடனும் ேபாதி.

3 மக்கள் உண்ைமயான ேபாதைனகைளக்
கவனிக்காத காலம் வரும். தம் ஒவ்ெவாரு விசித்திர
விருப்பத்ைதயும் சந்ேதாஷப்படுத்தும் ஏராளமான
ேபாதகர்கைள ேசர்த்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களுக்கு இது விருப்பமாக இருக்கும். மக்கள்
ேகட்க விரும்புவைதேய அவர்கள் கூறுவர். 4 மக்கள்
உண்ைமையக் ேகட்பைத நிறுத்திவிடுவர். அவர்கள்
ெபாய்க்கைதகைளப் ேபாதிப்பவர்கைளப் பின்பற்ற
ஆரம்பித்துவிடுவர். 5 ஆனால் நீ எப்ெபாழுதும்
உன்ைனக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்ளேவண்டும்.
துன்பம் வந்தாலும் அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்க.
நற்ெசய்திையச் ெசால்லும் ேவைலையச் ெசய்க.
ேதவனின் ஊழியனாக அைனத்து கடைமகைளயும்
ெசய்க.

2 தீேமாத்ேதயு 4:5
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6 என் வாழ்க்ைகைய ேதவனுக்ேக
காணிக்ைகயாகத் தந்துவிட்ேடன். இங்ேக என்
வாழ்வு முடியும் காலம் ெநருங்கி விட்டது. 7 நான்
ேபாரிேல நன்றாகப் ேபாராடியிருக்கிேறன். நான்
பந்தயத்ைத முடித்துவிட்ேடன். நான் விசுவாசத்ைதப்
பாதுகாத்திருக்கிேறன். 8 இப்ெபாழுது எனக்காக
ஒரு கிரீடம் காத்திருக்கிறது. அந்த நாளில் ேதவன்
என்னிடம் இைதக் ெகாடுப்பார். கர்த்தேர நியாயம்
தீர்க்கிறவர். அவர் சரியாகச் ெசய்வார். அந்த நாளில்
அவர் எனக்குக் கிரீடத்ைதத் தருவார். அவரது
வருைகைய விரும்பி, அவருக்காகேவ காத்திருக்கிற
அைனவருக்கும் அவர் கிரீடத்ைதத் தருவார்.

தனிப்பட்ட வார்த்ைதகள்
9 உன்னால் எவ்வளவு விைரவில் என்னிடம் வர
இயலுேமா அவ்வளவு விைரவில் வர முயற்சி ெசய். 10

ேதமா இந்த உலைக மிகுதியாக ேநசித்தான்.
அதனாேலேய அவன் என்ைன விட்டுப் ேபானான்.
அவன் ெதசேலானிக்ேக நகரத்துக்குப் ேபானான்.
கிெரஸ்ெக கலாத்தியாவுக்குப் ேபானான். தீத்து
தல்மாத்தியாவுக்குப் ேபானான். 11 லூக்கா மட்டுேம
என்ேனாடு இருக்கிறான். நீ வரும்ேபாது உன்ேனாடு
மாற்குைவயும் அைழத்து வா. இங்ேக அவன் எனது
பணிக்கு உதவியாக இருப்பான். 12 நான்
தீகிக்குைவ எேபசுவுக்கு அனுப்பிேனன்.

13 நான் துேராவாவில் இருந்தேபாது எனது
ேமலங்கிைய கார்ப்புவிடம் விட்டு, விட்டு வந்ேதன். நீ
வரும்ேபாது அைத எடுத்து வா. எனது
புத்தகங்கைளயும் எடுத்து வா. குறிப்பாக ேதாலால்
ஆன என் புத்தகச்சுருைள எடுத்து வா. அைவேய
எனக்கு மிகவும் ேதைவப்படும் ஒன்றாகும்.

14 ெகால்லனாகிய அெலக்சாண்டர் எனக்கு
எதிராகப் பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்தான். அவன்
ெசய்த ெசயல்களுக்கு கர்த்தர் அவைனத்

தண்டிப்பார். 15 அவன் உன்ைனயும் துன்புறுத்தாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். அவன் நம் ேபாதைனகைள
ேமாசமாக எதிர்த்தான்.

16 முதல் முைறயாக நாேன என்ைனத்
தற்காத்துக்ெகாண்ேடன். எவரும் எனக்கு
உதவவில்ைல. எல்ேலாரும் விலகிவிட்டனர்.
அவர்கைள மன்னிக்குமாறு ேதவனிடம்
ேவண்டுகிேறன். 17 ஆனால் கர்த்தர் என்ேனாடு
இருந்தார். அவர் எனக்கு பலம் தந்தார்.
இவ்வைகயில் நற்ெசய்திையப் ேபாதிக்கும் என்
ேவைல முழுைமயாக நைடெபறும். யூதர்
அல்லாதவர்கள் அைனவரும் நற்ெசய்திையக்
ேகட்கேவண்டும் என்று கர்த்தரும் விரும்பினார். நான்
சிங்கத்தின் வாயில் விழாமல் காப்பாற்றப்பட்ேடன்.
18 எவராவது என்ைன அழிக்க முயன்றால் கர்த்தர்
என்ைனக் காப்பாற்றுவார். அவர்
பரேலாகஇராஜ்யத்திற்கு பாதுகாப்பாகக்
ெகாண்டுேபாய் ேசர்ப்பார். கர்த்தருக்கு எல்லாக்
காலங்களிலும் மகிைம உண்டாவதாக.

இறுதி வாழ்த்துக்கள்
19 பிரிஸ்கில்லாளுக்கும், ஆக்கில்லாவுக்கும்,
ஓேநசிப்ேபாரின் வீட்டாருக்கும் என்
வாழ்த்துக்கைளக் கூறு. 20 ெகாரிந்து நகரில்
எரஸ்து இருந்துவிட்டான். மிேலத்துவில்
தூேராப்பீமுைவ ேநாயாளியாக விட்டு, விட்டு
வந்ேதன். 21 குளிர் காலத்துக்கு முன்னால் நீ வந்து
ேசருமாறு கடும் முயற்சி எடுத்துக்ெகாள். ஐபூலுவும்,
புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதியாளும் கிறிஸ்துவில்
உள்ள எல்லா சேகாதரர்களும் உன்ைன
வாழ்த்துகின்றனர்.

22 உன் ஆவிேயாடுகூட கர்த்தர் இருப்பாராக.
அவரது கிருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக.

2 தீேமாத்ேதயு 4:6
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தீத்து

ேதவனுைடய ஒரு ஊழியனும், இேயசு
கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனுமான பவுல்
எழுதிக்ெகாள்வது: ேதவனால்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களின் விசுவாசத்துக்கு
உதவும் ெபாருட்டு நான் அனுப்பப்பட்ேடன். மக்கள்
உண்ைமைய அறிந்துெகாள்ள உதவுவதற்ேக நான்
அனுப்பப்பட்ேடன். எவ்வாறு ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அந்த உண்ைம நமக்குக்
காட்டுகிறது. 2 அந்த விசுவாசமும் அறிவும் நித்திய
வாழ்வுக்கான நம்பிக்ைகயின் மூலேம வருகின்றது.
அவ்வாழ்க்ைகைய நமக்குத் தருவதாக ேதவன்
வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். ேதவன் ெபாய்
ெசால்வதில்ைல. 3 சரியான ேநரத்தில் உலகம்
அவ்வாழ்ைவ அறிந்துெகாள்ளுமாறு ேதவன்
ெசய்தார். ேதவன் தம் ேபாதைனகள் மூலம்
இதைனச் ெசய்தார். அப்பணியில் என்ைன
நம்பியிருக்கிறார். அவற்ைற நான் ேபாதித்து
வருகிேறன். ஏெனன்றால், நமது இரட்சகராக
இருக்கிற ேதவன் எனக்குக்
கட்டைளயிட்டிருக்கிறார்.

4 தீத்துவுக்கு எழுதிக்ெகாள்வது: நாம் ஒன்றாகப்
பகிர்ந்துெகாள்கிற விசுவாசத்தில் நீ எனக்கு
உண்ைமயான குமாரைனப் ேபான்றவன்.
கிருைபயும், சமாதானமும் பிதாவாகிய
ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் உண்டாவதாக.

கிேரத்தாவில் தீத்துவின் பணி
5 இன்னும் ெசய்யேவண்டிய பல ெசயல்கைள நீ
ெசய்யும்ெபாருட்டும் உன்ைன நான் கிேரத்தாவில்
ஏற்ெகனேவ உன்னிடம் ெசான்னபடி ஒவ்ெவாரு
நகரத்திலும் மூப்பர்கைள நியமிக்கும் ெபாருட்டும்
உன்ைன அங்ேக விட்டுவந்ேதன். 6 மூப்பராக
இருக்கிறவன் எந்தத் தவறுகைளயும் ெசய்யாத
குற்றமற்றவனாக இருக்க ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு
மைனவிைய உைடயவனாக இருக்க ேவண்டும்.
அவனது பிள்ைளகள் விசுவாசிகளாக
இருக்கேவண்டும். ெகாடுைமக்காரர்களாகவும்,
கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்கக்
கூடாது. 7 ஒரு மூப்பர் ேதவனுைடய பணிையக்
கவனிக்கும் கடைமைய உைடயவர். எனேவ,
அவருக்குத் தவறு ெசய்ேதாம் என்ற குற்ற உணர்வு
இருக்கக் கூடாது. தற்ெபருைமயும், சுயநலமும், முன்
ேகாபமும் இல்லாதவராக இருக்கேவண்டும். அவர்
குடிகாரனாக இருக்கக் கூடாது. சண்ைடப்
பிரியனாக இருக்கக் கூடாது. பிறைர ஏமாற்றிச்
ெசல்வம் ேசர்ப்பவராகவும் இருக்கக்கூடாது. 8 தம்
வீட்டில் அந்நிய மக்கைள வரேவற்று
உபசரிக்கிறவராகவும், நல்லவற்றின் மீது

அன்புைடயவராகவும் மூப்பர்கள் இருக்க ேவண்டும்.
ஞானமும், ேநர்ைமயுமாய் வாழ்பவராகவும்,
தூய்ைமயும், சுய கட்டுப்பாடும் உைடயவராகவும்
அவர் இருக்க ேவண்டும். 9 நாம்
ேபாதிக்கின்றவற்ைற மூப்பர் உண்ைமயிேலேய
பின்பற்றுபவராக இருக்கேவண்டும். உண்ைமயான
ேபாதைனயின் மூலம் மக்கைள உற்சாகப்படுத்த
முடிந்தவராக அவர் இருக்க ேவண்டும்.
உண்ைமயான ேபாதைனகளுக்கு எதிரானவர்கைள
அவர்கள் எங்ேக தவறு ெசய்கிறார்கள் என்பைத
நிரூபிக்கும் வல்லைமயும் ேவண்டும்.

10 பலர் பணிய மறுக்கிறார்கள். அவர்கள் வீணான
வார்த்ைதகைளப் ேபசி மக்கைளத் தவறான வழியில்
நடத்திச்ெசல்கிறார்கள். குறிப்பாக
யூதரல்லாதவர்கள் எல்லாரும் விருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படேவண்டுெமன்று ெசால்கிற யூதர்கைள
நான் குறிப்பிடுகிேறன். 11 இத்தைகயவர்களின்
ேபச்சு தவறானது என மக்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டும்
திறைமயுைடயவராக மூப்பர் இருத்தல் ேவண்டும்.
பயனற்ற இத்தகு ேபச்சுக்கைளப் ேபசுவைத நிறுத்த
ேவண்டும். எைதப் ேபாதிக்கக் கூடாேதா
அைதெயல்லாம் ேபாதித்து எல்லாக்
குடும்பங்கைளயும் அவர்கள் அழிக்கிறார்கள்.
மக்கைள ஏமாற்றிச் ெசல்வம் ேசர்க்கேவ அவர்கள்
இவ்வாறு ேபாதிக்கிறார்கள். 12 கிேரத்தாவில்
வசிக்கும் அவர்களின் ெசாந்த தீர்க்கதரிசி ஒருவர்
கூட, “கிேரத்தா மக்கள் ெபாய்யர்கள், ெகட்ட
மிருகங்கள், ெபருவயிற்றுச் ேசாம்ேபறிகள்” என்று
கூறி இருக்கிறார். 13 அந்தத் தீர்க்கதரிசி
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமதான். எனேவ அவர்கள்
தவறானவர்கள் என்று கூறு. அவர்களிடம் நீ
கண்டிப்பாக இரு. பிறேக அவர்கள் விசுவாசத்தில்
பலம் ெபறுவர். 14 இவ்விதம் யூதக் கைதகைளக்
கவனித்துக் ேகட்பைத அவர்கள் நிறுத்துவார்கள்.
உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிற அவர்களின்
கட்டைளகைளயும் பின்பற்றுவைதயும்
நிறுத்துவார்கள்.

15 தூய்ைமயானவர்களுக்கு அைனத்தும்
தூய்ைமயாக இருக்கும். பாவம்
நிைறந்தவர்களுக்கும், நம்பிக்ைக அற்றவர்களுக்கும்
எதுவும் தூய்ைமயாக இராது. உண்ைமயில்
அவர்களின் எண்ணங்கள் பாவம் உைடயதாகும்.
அவர்களின் மனசாட்சி அழிக்கப்பட்டது. 16

ேதவைன அறிந்ததாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களின் ெசயல்கைளப் பார்த்தால்
அவர்கள் ேதவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளாதது ெதரியும்.
அவர்கள் பயங்கரமானவர்கள். அவர்கள்
அடக்கமில்லாதவர்கள், அவர்களால் நன்ைம ெசய்ய
இயலாது.

தீத்து 1:16

1285



2

3

உண்ைமயான ேபாதைனையப் பின்பற்றுதல்

பின்பற்ற ேவண்டிய உண்ைமயான
ேபாதைனைய நீ மக்களுக்குக் கூற
ேவண்டும். 2 முதியவர்கள் சுயக்

கட்டுப்பாடும், ெகௗரவமும் ஞானமும்
உைடயவர்களாக இருக்கப் ேபாதைன ெசய்.
அவர்கள் விசுவாசத்திலும் அன்பிலும்,
ெபாறுைமயிலும் உறுதி உைடயவர்களாக இருக்க
ேவண்டும்.

3 மற்றும் வாழும் முைறயில் பரிசுத்தமாய்
இருக்கும் ெபாருட்டு முதிய ெபண்களிடம் ேபாதைன
ெசய். மற்றவர்கைள எதிர்த்து எைதயும்
ேபசேவண்டாம் என்றும், குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிைம
ஆகேவண்டாம் என்றும் ெசால். அப்ெபண்கள்
நல்லைதப் ேபாதிக்கேவண்டும். 4 அவ்வழியில்,
அவர்கள் இளம் ெபண்களுக்குக் கணவன்மீதும்
பிள்ைளகள் மீதும் அன்புெகாள்ளுமாறு அறிவுறுத்த
முடியும். 5 அவர்களுக்கு ஞானத்ேதாடும்,
பரிசுத்தத்ேதாடும் இருக்கும்படியும், வீட்ைடப்
பராமரித்தல், கருைண, கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல்
ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள் கற்பிக்க முடியும். பிறகு
ேதவன் நமக்குத் தந்த ேபாதைனகைளப் பற்றி
எவரும் விமர்சிக்க முடியாது.

6 அந்தப்படிேய இைளஞர்கைளயும்
ஞானமாயிருக்கும்படிக் கூறு. 7 இைளஞர்களுக்கு
முன்மாதிரியாக ஒவ்ெவாரு விதத்திலும் நல்ல
ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும். ேநர்ைமேயாடும்
அக்கைறேயாடும் உன் ேபாதைனகள் இருக்க
ேவண்டும். 8 ேபசும்ேபாது உண்ைமையேய ேபசு.
அதனால் எவரும் உன்ைன விமர்சிக்க முடியாது.
நமக்கு எதிராக எைதயும் தவறாகச் ெசால்ல
முடியாத நிைலயில் நம்ைம எதிர்த்துப் ேபச வரும்
ஒவ்ெவாருவரும் ெவட்கப்படுவர்.

9 அடிைமகளுக்கும் அறிவுைர கூறு. அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் தங்கள் எஜமானர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர்கள் தங்கள்
எஜமானர்களுக்கு விருப்பமானைதேய ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கள் எதிர்வாதம் ெசய்யக்கூடாது. 10

அவர்கள் எஜமானர்களுக்கு உரியைதத்
திருடக்கூடாது. அவர்கள் தம் நடத்ைதயின் மூலம்
முழுக்க, முழுக்க தாங்கள் நம்பிக்ைகக்குத்
தகுதியானவர்கள் என்பைதக் காட்டேவண்டும். நமது
இரட்சகராகிய ேதவனுைடய ேபாதைனகள்
நல்லைவ எனப் புலப்படும்படி அவர்கள் இப்படி
நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்.

11 நாம் வாழேவண்டிய வழி இது தான்.
ஏெனன்றால் ேதவனுைடய கிருைப வந்திருக்கிறது.
அது அைனவைரயும் இரட்சிக்கும். நமக்கும் அது
தரப்பட்டிருக்கிறது. 12 ேதவனுக்கு எதிராக
வாழாமல் இருக்கவும், உலகம் விரும்புகிற தீய
காரியங்கைளச் ெசய்யாமல் இருக்கவும்
அக்கருைண ஞானத்ைதயும், நீதிையயும்
ேபாதிக்கிறது. ேதவ பக்தியும் உைடயவர்களாக
இவ்வுலகில் வாழ அது கற்றுத்தருகிறது. 13 நமது
மகா ேதவனும், இரட்சகருமாகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் வருைகக்குக் காத்திருக்கும்ேபாது
அவ்விதமாய் நாம் வாழேவண்டும். அவேர நமது
ெபரும் நம்பிக்ைக. அவர் மகிைமயுடன் வருவார். 14

நமக்காக அவர் தன்ைனேய தந்தார்.
அக்கிரமங்களிலிருந்தும் நம்ைம விடுவிக்க அவர்
இறந்தார். நற்ெசயல்கைள எப்ெபாழுதும் ெசய்ய
ஆர்வமாக இருக்கும் அவருக்குச் ெசாந்தமான
மக்களாகிய நம்ைமப் பரிசுத்த மனிதர்களாக்க அவர்
இறந்தார்.

15 மக்களிடம் இவற்ைறக் கூறு. உனக்கு முழு
அதிகாரம் உண்டு. அந்த அதிகாரத்தால் மக்கைளப்
பலப்படுத்து. அவர்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
கூறு. நீ முக்கியமற்றவன் என மற்றவர்கள் உன்ைன
நடத்தும் அளவுக்கு எவைரயும் அனுமதிக்காேத.

வாழ்வதற்ேகற்ற சரியான வழி

கீழ்க்கண்டவற்ைறச் ெசய்ய நிைனவில்
ைவக்கும்படி மக்களிடம் ெசால்.
ஆள்ேவாரின் அதிகாரிகளுக்கும் அரசு

அலுவலகர்களுக்கும் அடங்கி இருக்கவும், நன்ைம
ெசய்யத் தயாராக இருக்கவும், 2 யாருக்கும்
எதிராகத் தீைமையப் ேபசாமல் இருக்கவும்,
கீழ்ப்படியவும், மற்றவர்கேளாடு சமாதானமாகவும்,
ெமன்ைமயாகவும் எல்லா மனிதர்களிடமும்
மரியாைத காட்டவும் இதைன விசுவாசிகளிடம் கூறு.

3 கடந்த காலத்தில் நாமும் முட்டாளாக
இருந்ேதாம். நம்மிடம் கீழ்ப்படிதல் இல்ைல.
தவறுகிறவர்களாக நாம் இருந்ேதாம். பலவித
ஆைசகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும் அடிைமப்பட்டுக்
கிடந்ேதாம். தீயவற்ைறச் ெசய்து, ெபாறாைமேயாடு
வாழ்ந்ேதாம். மக்கள் நம்ைம ெவறுத்தார்கள். நாமும்
ஒருவைரெயாருவர் ெவறுத்ேதாம். 4 ஆனால் பிறகு,
இரட்சகராகிய ேதவனுைடய கிருைபயும், அன்பும்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டன. 5 ேதவனுடன் சரியான
வைகயில் இருக்கும்ெபாருட்டு நாம் ெசய்த எந்த
நல்ல ெசயல்களாலும் இரட்சிக்கப்படவில்ைல.
அவருைடய கிருைபயால் நாம்
இரட்சிக்கப்பட்ேடாம். நம்ைமப் புதிய
மனிதர்களாக்கும் சுத்திகரிப்பின் மூலமும், பரிசுத்த
ஆவியின் புதுப்பிக்கும் வல்லைம மூலமும், அவர்
இரட்சித்தார். 6 அவர் நமது இரட்சகராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலம் அந்தப் பரிசுத்த ஆவிைய நம் மீது
முழுைமயாகப் ெபாழிந்தார். 7 ேதவனது
கிருைபயால் நாம் அவேராடு நீதிமான்களாேனாம்.
ேதவன் நமக்கு ஆவிையக் ெகாடுத்தார். அதனால்
நாம் நித்திய வாழ்ைவப் ெபறமுடியும். அதுேவ நாம்
நம்பிக்ெகாண்டிருப்பதும் ஆகும். 8 இந்தப்
ேபாதைன உண்ைமயானது.
மக்கள் இதைனப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
இதைன உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நான் விரும்புகிேறன். அப்ெபாழுது ேதவைன நம்பும்
மக்கள் தம் வாழ்ைவ நன்ைம ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்த எச்சரிக்ைகயாக இருப்பர். இைவ
நல்லைவ, எல்லா மக்களுக்கும் பயன் உள்ளைவ.

9 முட்டாள்தனமாக வாக்குவாதம் ெசய்ேவார்,
பயனற்ற குடும்பக் கைதகைளப் ேபசுேவார்,
சண்ைடகைளத் தூண்டி விடுேவார், ேமாேசயின்
சட்டங்கைளக் குறித்து வாக்குவாதம் ெசய்ேவார்
ஆகிேயாரிடமிருந்து விலகி இரு. அைவ எதற்கும்
பயனற்றைவ, யாருக்கும் உதவாதைவ. 10 எவனாவது
வாக்குவாதங்கைள உருவாக்கினால் அவைன
எச்சரிக்ைக ெசய். அவன் மீண்டும் வாக்குவாதம்
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ெசய்தால் ேமலும் அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன்
மீண்டும் வாக்குவாதம் ெசய்ய ஆரம்பித்தால் அவனது
ெதாடர்ைப விட்டுவிடு. 11 ஏெனன்றால்
இப்படிப்பட்ட ஒருவன் நிைல தவறி, பாவம்
ெசய்கிறவனாக இருக்கிறான் என்பைத நீ
அறிந்திருக்கிறாய். இவனது பாவங்கேள இவன்
தவறானவன் என்பைத நிரூபிக்கிறது.

நிைனவில் ைவக்கேவண்டியைவ
12 நான் உங்களிடம் அர்த்ெதமாைவயும்
தீகிக்குைவயும் அனுப்புேவன். அவர்கைள நான்
அனுப்புகிறெபாழுது நீ நிக்ெகாப்ேபாலிக்கு வந்து
என்ைனப் பார்க்க முயற்சி ெசய். நான்
மைழக்காலத்தில் அங்ேக இருப்பது என்று முடிவு
ெசய்துள்ேளன். 13 வழக்கறிஞனான ேசனாவுக்கும்,

அப்ெபால்ேலாவுக்கும் எவ்விதக் குைறவும்
இல்லாதபடி அவர்கைள அனுப்பிைவ. தமக்குத்
ேதைவயான அைனத்ைதயும் அைடய அவர்களுக்கு
உன்னால் முடிந்த அளவு உதவிெசய். 14 நன்ைம
ெசய்வதற்குரியதாகத் தம் வாழ்ைவப்
பயன்படுத்தும்படி நம் மக்கள் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ேதைவயானவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யேவண்டும். பிறகு அவர்களின் வாழ்வு
பயனற்றதாக இருக்காது.

15 என்னுடன் இருக்கிற எல்லாரும் உனக்கு
வாழ்த்து கூறுகின்றனர். விசுவாசத்தில் நம்ைம
சிேநகிக்கிறவர்களுக்கு நீயும் வாழ்த்து கூறு.
உங்கள் அைனவேராடும் ேதவனுைடய கிருைப
இருப்பதாக.
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1

பிேலேமான்

இேயசு கிறிஸ்துவுக்காக சிைறப்பட்டிருக்கிற
பவுலும் சேகாதரனாகிய தீேமாத்ேதயுவும்
எழுதுவது,

எங்கள் அன்புக்குரிய நண்பனும் எங்கேளாடு
பணியாற்றுகிறவனுமாகிய பிேலேமானுக்கு
எழுதுவது: 2 எங்கள் சேகாதரியாகிய
அப்பியாவுக்கும், எங்கேளாடுள்ள ஊழியனாகிய
அர்க்கிப்புவுக்கும் உங்கள் வீட்டிேல கூடி வருகிற
சைபக்கும் எழுதுவது:

3 நமது பிதாவாகிய ேதவனாலும் கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கிருைபயும்
சமாதானமும் உண்டாகட்டும்.

பிேலேமானின் அன்பும் விசுவாசமும்
4 என் பிரார்த்தைனகளில் உங்கைள
நிைனத்துக்ெகாள்கிேறன். நான் எப்ேபாதும்
உங்களுக்காக ேதவனிடம் நன்றி ெசலுத்துகிேறன். 5

கர்த்தராகிய இேயசுவிடம் நீங்கள் ெகாண்ட
விசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய பரிசுத்தமான
அைனத்து மக்களிடமும் நீங்கள் ெகாண்ட
அன்ைபயும் பற்றி நான் ேகள்விப்படுகிேறன். உங்கள்
விசுவாசத்துக்கும் அன்புக்கும் ேதவனுக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறன். 6 இேயசுவில் நாம் ெகாண்டுள்ள
எல்லா நல்லவற்ைறயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள,
நீங்கள் பகிர்ந்துெகாள்ளும் விசுவாசம் உதவட்டும்
என நான் பிரார்த்திக்கிேறன். 7 எனது சேகாதரேன!
ேதவனுைடய மக்களிடம் நீ அன்பாக இருந்தாய்.
அவர்கைள மகிழ்ச்சிெகாள்ளச் ெசய்தாய். இது
எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சிையயும் ஆறுதைலயும்
ெகாடுத்திருக்கிறது.

சேகாதரைனப் ேபால ஏற்றுக்ெகாள்
8 நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய சில காரியங்கள்
உள்ளன. நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயிட முடியும்.
கிறிஸ்துவில் நம்முைடய உறவானது அப்படிச்
ெசய்யும் உரிைமையக் ெகாடுக்கிறது என நான்
உணருகிேறன். 9 ஆனால், நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளயிடவில்ைல. மாறாக அன்பினிமித்தம் நான்
இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு உங்கைள ேகட்கிேறன்.
நான் பவுல். இப்ேபாது நான் ஒரு முதியவன். இேயசு
கிறிஸ்துவுக்காகச் சிைறப்பட்டவன். 10 என் குமாரன்
ஒேநசிமுக்காக உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.
நான் சிைறயில் இருந்தேபாது அவன் எனக்கு
விசுவாசத்தில் குமாரன் ஆனான். 11 கடந்த
காலத்தில் அவன் உங்களுக்குப் பயனற்றவனாக
இருந்தான். ஆனால் இப்ெபாழுேதா அவன்
உங்களுக்கும் எனக்கும் பயனுள்ளவன்.

12 நான் அவைன உங்களிடம் மீண்டும்
அனுப்புகிேறன். அவனுடன் என் இதயத்ைதயும்

ேசர்த்து அனுப்புகிேறன். 13 நற்ெசய்திக்காகச்
சிைறப்பட்டிருக்கிற எனக்கு ேசைவ ெசய்வதற்காக
அவைன என்ேனாடு ைவத்திருக்க விரும்பிேனன்.
எனக்குக் கிைடக்கும் அவன் உதவி எனக்கு
உதவுவதன்மூலம் உண்ைமயில் உங்களிடமிருந்து
வருகிறது. 14 ஆனால் முதலில் உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளாமல் நான் எைதயும் ெசய்ய
விரும்பவில்ைல. அதற்குப் பின்பு எனக்காக நீங்கள்
ெசய்கிற நல்ல காரியங்கள், என்னுைடய
வற்புறுத்தலுக்காக அல்லாமல் நீங்களாகேவ
விரும்பிச் ெசய்தைவயாக இருக்கும்.

15 ெகாஞ்சக் காலமாக ஒேநசிமு உங்கைள
விட்டுப் பிரிந்திருந்தான். ஒருேவைள
என்ெறன்ைறக்குமாக நீங்கள் அவைனத் திரும்பப்
ெபறும் ெபாருட்டு இது நிகழ்ந்தது. 16 இனிேமல்
ஒரு அடிைமயாக அல்ல, அடிைமக்கும்
ேமலானவனாக, அன்புகுரிய சேகாதரனாக
இருப்பான். நான் அவைன மிகவும் ேநசிக்கிேறன்.
நீங்கள் அைதவிட ேமலாக ேநசிக்க ேவண்டும்.
கர்த்தருக்குள் அவைன மனிதனாகவும் நல்ல
சேகாதரனாகவும் நீங்கள் ேநசிக்கேவண்டும்.

17 நீங்கள் என்ைன நண்பனாக
ஏற்றுக்ெகாண்டால், பிறகு அவைனயும் திரும்பவும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். என்ைன வரேவற்பது
ேபாலேவ அவைனயும் வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். 18

அவன் உங்களிடம் ஏதாவது ஒருவைகயில் ெசய்த
குற்றங்கைளயும் கடன்கைளயும், என் கணக்கில்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 19 நான் பவுல். நாேன என்
ைகயால் உங்களுக்கு இதைன எழுதுகிேறன். நான்
ஒேநசிமுவின் கடைனத் தீர்த்துவிடுேவன். உங்கள்
வாழ்வுக்காக நீங்கள் என்னிடம்
கடன்பட்டுள்ளைதப்பற்றி நான் ஒன்றும்
ெசால்லமாட்ேடன். 20 எனேவ என் சேகாதரேன!
ஒரு கிறிஸ்தவன் என்கிற முைறயில் எனக்குச்
ெசய்யப்படும் ஒரு உதவியாக நீங்கள் அைதச்
ெசய்யேவண்டும் எனக் ேகட்கிேறன். கிறிஸ்துவுக்குள்
என் இதயத்ைத ஆறுதல்படுத்துங்கள். 21 நான்
ெசால்வைதக் காட்டிலும் அதிகமாக நீங்கள்
எனக்குச் ெசய்வீர்கள் என்று அறிேவன். இதைன
நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்வீர்கள் என்ற உறுதி எனக்கு
இருப்பதால் உங்களுக்கு இக்கடிதத்ைத
எழுதுகிேறன்.

22 ேமலும் நான் தங்குவதற்காக ஓர் இடத்ைத
ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேவண்டுதலுக்கு
ேதவன் ெசவிசாய்ப்பார் என்று நான் நம்புகிேறன்.
உங்கள் பிரார்த்தைனகள் மூலமாக நான் உங்களிடம்
வர முடியும் என்றும் நம்புகிேறன்.
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இறுதி வாழ்த்துக்கள்
23 இேயசு கிறிஸ்துவுக்காக எப்பாப்பிராவும்
என்ேனாடு சிைறைவக்கப்பட்டிருக்கிறான். அவனும்
உங்களுக்கு வாழ்த்து கூறுகிறான். 24 மாற்கு,

அரிஸ்தர்க்கு, ேதாமா, லூக்கா ேபான்ேறாரும்
உங்களுக்கு வாழ்த்துைரக்கிறார்கள். இவர்கள்
என்ேனாடு பணியாற்றுகிறார்கள்.

25 நம் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் கிருைப
உங்கள் ஆவியுடன் இருப்பதாக.

பிேலேமான் 1:25
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ேதவன் தன் குமாரன் மூலமாகப் ேபசியிருக்கிறார்

கடந்த காலத்தில் ேதவன், தீர்க்கதரிசிகள்
மூலம் நமது மக்களிடம் ேபசியிருக்கிறார்.
அவர், பல ேவறுபட்ட வழிகளிலும் பல

சமயங்களிலும் ேபசினார். 2 இப்ேபாது இந்த இறுதி
நாட்களில் மீண்டும் ேதவன் நம்ேமாடு
ேபசியிருக்கிறார். அவர் தன் குமாரன் மூலம்
நம்ேமாடு ேபசி இருக்கிறார். அவர் தன் குமாரன்
மூலமாக இந்த முழு உலைகயும் பைடத்தார்.
எல்லாவற்றிற்கும் உரிைமயாளராக ேதவன் தன்
குமாரைனத் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறார். 3 அந்தக்
குமாரன் ேதவனுைடய மகிைமைய
ெவளிப்படுத்துகிறார். ேதவனுைடய தன்ைமைய
முழுவதுமாக ெவளிக்காட்டும் உருவமாக அவர்
இருக்கிறார். அவர் தனது வலிைமமிக்க
கட்டைளகளினால் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ஒருங்கிைணத்து ைவத்திருக்கிறார். குமாரனானவர்
மக்கைளப் பாவங்களிலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்தினார்.
பிறகு அவர் ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில்
பரேலாகத்தில் அமர்ந்தார். 4 அவர்
ேதவதூதர்கைளவிட மிகச் சிறந்த ெபயைர
ேதவனிடமிருந்து ெபற்றார். அவர் ேதவதூதர்கைள
விட மிகவும் சிறப்புக்குரியவரானார்.

5 கீழ்க்கண்டவற்ைற ேதவன் ஒருேபாதும்
ேதவதூதர்களிடம் ெசான்னதில்ைல,
“நீர் எனது குமாரன்,
இன்று நான் உமக்குப் பிதா ஆேனன்.”

அேதாடு எந்த ேதவதூதனிடமும் ேதவன் இவ்வாறு
ெசான்னதில்ைல,
“நான் அவரது பிதாவாக இருப்ேபன்.
அவர் எனது குமாரனாக இருப்பார்.”

6 ேமலும் தனது முதற்ேபறான குமாரைன பூமிக்கு
அனுப்புகிறேபாது,
“ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அந்தக் குமாரைனத்
ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவர்கள்”
என்று கூறினார்.
7 ேதவன் ேதவதூதர்கைளப் பற்றிக் கூறும்ேபாது,
“ேதவன் தன் ேதவதூதர்கைளக் காற்ைறப்
ேபான்றும் தன் ஊழியர்கைள ெநருப்பு
ஜூவாைலகைளப் ேபான்றும் ெசய்கிறார்”

எனக் குறிப்பிடுகிறார்.
8 ஆனால் ேதவன் தம் குமாரைனப் பற்றிச்
ெசால்லும்ேபாது,
“ேதவேன! உமது சிம்மாசனம் என்ெறன்ைறக்கும்
உள்ளது.
சரியான தீர்ப்புகளால் உமது இராஜ்யத்ைத நீர்

ஆள்வீர்.

9 நீர் நீதிைய விரும்புகிறீர். அநீதிைய
ெவறுக்கின்றீர்.
ஆைகயால் ேதவேன, உமது ேதவன் உம்ேமாடு

இருப்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தைதக் காட்டிலும் ெபருமகிழ்ச்சிைய

உமக்குத் தந்திருக்கிறார்.”
10 ேமலும் ேதவன்,
“கர்த்தாேவ, ஆரம்பத்தில் நீர் பூமிையப் பைடத்தீர்.
ேமலும் உமது ைககள் ஆகாயத்ைதப் பைடத்தன.

11 இைவ மைறந்து ேபாகலாம். ஆனால் நீேரா
நிைலத்திருப்பீர்.
ஆைடகைளப் ேபான்று அைனத்தும் பழசாகிப்

ேபாகும்.
12 நீர் அவற்ைற ஒரு சால்ைவையப் ேபால
மடித்துவிடுவீர்.
அைவ ஓர் ஆைடையப் ேபான்று மாறும்.
ஆனால் நீேரா மாறேவமாட்டீர்.
உமது ஜீவன் ஒருேபாதும் அழியாது”

என்றும் கூறுகிறார்.
13 ேதவன் எந்த ேதவ தூதனிடமும்,
“உமது பைகவர்கைள உம்முைடய
அதிகாரத்துக்குக் கீழ்க்ெகாண்டு வரும்வைர
எனது வலது பக்கத்தில் உட்காரும்”

என்று என்ைறக்கும் ெசான்னதில்ைல.
14 ேதவதூதர்கள் எல்லாரும், ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருக்கிற ஆவிகள் ஆவார்கள்.
இரட்சிப்ைபப் ெபறப் ேபாகிறவர்களுக்கு உதவி
ெசய்யும் ெபாருட்டு அவர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள்.

நமது இரட்சிப்பானது சட்டங்கைளவிடப் ெபரியது

ஆைகயால், நமக்குச் ெசால்லித்தரப்பட்ட
விஷயங்கைளப் பின்பற்றுவதில் நாம் மிகவும்
கவனமாக இருக்கேவண்டும். அவ்வாறு

இருந்தால் உண்ைம வழியில் இருந்து விலகாமல்
இருப்ேபாம். 2 ேதவ தூதர்கள் மூலமாக ேதவனால்
ெசால்லப்பட்ட அப்ேபாதைனக்கு எதிராக யூதர்கள்
ெசயல்பட்டேபாதும், அதற்கு கீழ்ப்படியாமல்
ேபானேபாதும், ஒவ்ெவாரு முைறயும் அதற்காக
தண்டிக்கப்பட்டனர். 3 நமக்கு அளிக்கப்பட்ட
இரட்சிப்பு மிக உயர்ந்தது. எனேவ நாம் இந்த
இரட்சிப்ைப முக்கியமானதாகக் கருதாமல் வாழும்
பட்சத்தில் நாமும் தண்டிக்கப்படுேவாம். இந்த
இரட்சிப்பு கர்த்தராேலேய முதன் முதலாக
அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த இரட்சிப்பு
உண்ைமயானது என்பைத அவரிடத்தில்
ேகட்டவர்கள் நிரூபித்துள்ளனர். 4 அதிசயங்கள்,
ெபரிய அைடயாளங்கள், பலவைகயான அற்புதங்கள்
மூலம் ேதவனும் கூட அைத நிரூபித்துள்ளார்.
பரிசுத்த ஆவியானவரிடமிருந்து மக்களுக்கு
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வரங்கைளக் ெகாடுப்பதன் மூலமும் நிரூபித்துள்ளார்.
அவர் விரும்பிய விதத்திேலேய அந்த வரங்கைள
அவர் ெகாடுத்தார்.

மனிதர்கைள இரட்சிக்க மனிதர்கைளப் ேபாலானார்
கிறிஸ்து

5 வரப்ேபாகிற புதிய உலகத்ைத ஆள்பவர்களாக
ேதவன் ேதவதூதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல.
நாம் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிற உலகம் அதுதான். 6

சில இடத்தில்
“ேதவேன! நீர் ஏன் மனிதைரப் பற்றி அக்கைற
ெகாள்கிறீர்?
மனிதகுமாரைனப் பற்றியும்
ஏன் அக்கைற ெகாள்கிறீர்?
அவர் அவ்வளவு முக்கியமானவரா?

7 ெகாஞ்ச ேநரத்திற்கு ேதவ தூதர்கைளவிட
அவைரச் சிறியவர் ஆக்கிவிட்டீர்.
அவைர மகிைமயாலும் கனத்தாலும் முடிசூட்டினீர்.

8 நீர் எல்லாவற்ைறயும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாண்டு வந்தீர்”
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அைனத்ைதயும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ேதவன் ெகாண்டு வந்துவிட்டதால் அவருக்குக்
கட்டுப்படாதது எதுவுமில்ைல எனலாம். ஆனால்
அவர் அைனத்ைதயும் ஆள்வைத நாம் இன்னும்
பார்க்கவில்ைல. 9 சிறிது காலத்திற்கு இேயசு
ேதவதூதர்களுக்கும் தாழ்ந்தவராக்கப்பட்டிருந்தார்.
ஆனால் இப்ேபாது துன்பப்பட்டு மரித்ததால்
மகிைமயாலும், கனத்தாலும்
முடிசூடிக்ெகாண்டிருப்பைத நாம் பார்க்கிேறாம்.
ேதவனுைடய கிருைபயினால் ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்காகவும் இேயசு மரித்தார்.

10 ேதவேன அைனத்ைதயும் பைடத்தவர்.
அைனத்தும் அவரது மகிைமக்காகேவ உள்ளன. தன்
மகிைமையப் பகிர்ந்துெகாள்ள ஏராளமான மக்கைள
அவர் விரும்பினார். எனேவ, தமக்குத்
ேதைவயானவற்ைற அவர் ெசய்தார். மக்கைள
இரட்சிப்புக்கு வழி நடத்திச் ெசல்ல
பூரணமானவராக ேதவன் இேயசுைவ
ஏற்படுத்தினார். இேயசு தன் துன்பத்தால் ஒரு பூரண
இரட்சகரானார்.

11 மக்கைளப் பரிசுத்தமாக்குகிறவரும்
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களும் ஒேர குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். எனேவ அவர்கைளத் தம்
சேகாதரர்களாகவும் சேகாதரிகளாகவும் அைழக்க
இேயசு ெவட்கம் ெகாள்ளவில்ைல.

12 “ேதவேன உம்ைமப்பற்றி நான் என் சேகாதர
சேகாதரிகளிடம் கூறுேவன்.
உம்முைடய மக்கள் கூட்டத்தின் நடுவில் உம்ைமப்

புகழ்ந்து பாடுேவன்”
என்று அவர் கூறுகிறார்.

13 “ேதவன் மீது என் நம்பிக்ைகைய ைவப்ேபன்”
என்றும் அவர் ெசால்கிறார்.
“ேதவன் எனக்களித்த பிள்ைளகேளாடு நான்
இங்ேக இருக்கிேறன்” என்று அவர் ெசால்கிறார்.

14 மாம்சீகமான உடைலக்ெகாண்ட மக்கேள
அந்தப் பிள்ைளகள். ஆகேவ இேயசுவும்,
அவர்கைளப் ேபான்ேற மாறி அவர்கைளப் ேபான்ேற
அனுபவத்ைதயும் ெபற்றார். மரண அதிகாரத்ைதத்

தன்ேனாடு ைவத்திருக்கிற பிசாைச தனது
மரணத்தின் மூலம் அழிக்கும்ெபாருட்டு இேயசு
இப்படிச் ெசய்தார். 15 அவர்கைள விடுதைல
ெசய்யும் ெபாருட்ேட இேயசு தம் பிள்ைளகைளப்
ேபாலாகி மரித்தார். மரண பயத்தின் காரணமாக தம்
வாழ்க்ைக முழுக்க அவர்கள் அடிைமயாக
இருந்தார்கள். 16 இேயசு ேதவதூதர்களுக்கு உதவி
ெசய்ய வரவில்ைல என்பது ெவளிப்பைட. அவர்
ஆபிரகாமின் வழிவந்த மக்களுக்ேக உதவ வந்தார்.
17 இதனால் இேயசு, எல்லா வைகயிலும்
அவர்களுக்கு சேகாதரைரப் ேபால் இருப்பது
அவருக்கு முக்கியமாக இருந்தது. இவ்வழியில்
ேதவனுக்கான ேசைவயில் அவர்களுைடய
இரக்கமும் நம்பிக்ைகயும் உள்ள ெபரிய ேபாதகராக
இருக்கவும், மக்களின் பாவங்களுக்கு மன்னிப்ைப
வழங்கவும் அவரால் முடிந்தது. 18 இப்ேபாது
ேசாதைனகைள எதிர்ெகாள்கிற மக்களுக்கு
இேயசுவால் உதவி ெசய்ய முடியும். இேயசுவும்
துன்பங்களுக்கு உள்ளாகி ேசாதைனகளுக்கு
ஆட்பட்டவர் என்பதால், அவரால் உதவி ெசய்ய
முடியும்.

இேயசு ேமாேசைய விட ெபரியவர்

எனேவ, நீங்கள் அைனவரும் இேயசுைவப்
பற்றி சிந்தைன ெசய்ய ேவண்டும். ேதவன்
இேயசுைவ நம்மிடம் அனுப்பினார். அவர் நம்

விசுவாசத்தின் பிரதானஆசாரியர் ஆவார். எனது
பரிசுத்தமான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் இைத
உங்களுக்காகக் கூறுகிேறன். நீங்கள் ேதவனால்
அைழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 2 ேதவன் இேயசுைவ
நம்மிடம் அனுப்பி நமது பிரதான ஆசாரியர்
ஆக்கினார். ேமாேச ேபான்று உண்ைமயுள்ளவராய்
முழுக்குடும்பத்தின் ெபாறுப்பும் இேயசுவிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ஒருவன் ஒரு வீட்ைடக்
கட்டும்ேபாது மக்கள் அந்த வீட்ைட விட
மனிதைனேய ெபரிதும் மதிப்பர். இேதேபால,
ேமாேசையவிட அதிக மரியாைதக்கு இேயசு
தகுதியானவராக இருக்கிறார். 4 ேதவன்
எல்லாவற்ைறயும் பைடக்கிறார் எனினும் ஒவ்ெவாரு
வீடும் யாேரா ஒருவனால் கட்டப்படுகிறது. 5 ேமாேச
ேதவனுைடய வீட்டில் ஒரு பணியாைளப் ேபான்று
உண்ைமயுள்ளவனாயிருந்தான். எதிர்காலத்தில்
ெசால்வைதப் பற்றி அவன் ெசான்னான். 6 ஆனால்
ஒரு குமாரைனப் ேபால ேதவனுைடய குடும்பத்ைத
ஆள்வதில் இேயசு உண்ைமயுள்ளவராயிருக்கிறார்.
நம்மிடமுள்ள மாெபரும் நம்பிக்ைகயிைனத்
ெதாடர்ந்து உறுதிப்படுத்தி ேமன்ைமயாக
எண்ணினால், விசுவாசிகளாகிய நாம் ேதவனுைடய
குடும்பத்தவர்களாயிருப்ேபாம்.

நாம் ேதவைனத் ெதாடர்ந்து பின்பற்ற ேவண்டும்
7 பரிசுத்த ஆவியானவர் ெசால்வது ேபால்,

“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டால்,

8 வனாந்திரத்தில் நீங்கள் ேதவைனச்
ேசாதித்தேபாது, ேதவனுக்கு எதிராக நீங்கள்
கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள்

இதயத்ைதக் கடினப்படுத்தாதீர்கள்.
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9 நாற்பது வருடங்களாக வனாந்திரத்தில் நான்
ெசய்தைத உங்கள் மக்கள் பார்த்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் என்ைனயும் என்

ெபாறுைமையயும் ேசாதித்தனர்.
10 எனேவ நான் அவர்களிடம் ேகாபம்
ெகாண்ேடன்.

‘அம்மக்களின் சிந்தைனகள் எப்ேபாதும்
தவறாகேவ இருக்கின்றன.
அம்மக்கள் என் வழிகைள எப்ேபாதும்

புரிந்துெகாண்டதில்ைல’ என்று நான் ெசான்ேனன்.
11 எனேவ நான் ேகாபத்ேதாடு, ‘அவர்கள்
ஒருேபாதும் எனது இைளப்பாறுதலுக்குள்
நுைழய முடியாது’ என்று ஆைணயிட்ேடன்.”
12 எனேவ சேகாதர சேகாதரிகேள! பாவம்
நிைறந்தவராகவும், ஜீவனுள்ள ேதவனிடமிருந்து
விலகுகிற நம்பிக்ைகயற்ற இருதயமுள்ேளாராகவும்
உங்களில் யாரும் இல்லாதபடி கவனமாயிருங்கள்.
13 ஆனால் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவியாக இருங்கள். “இன்று” எனப்படும் நிைல
இருக்கிறேபாேத இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்களில்
யாரும் பாவத்தால் முட்டாளாக்கப்படாதிருக்கவும்
உறுதியாக இருக்கவும் இைதச் ெசய்யுங்கள். 14

இது எதற்காக? ெதாடக்கத்தில் நாம் ெகாண்டிருந்த
நம்பிக்ைகையத் ெதாடர்ந்து உறுதியாய்
பற்றிக்ெகாண்டிருப்ேபாமானால் நாம் அைனவரும்
கிறிஸ்துவுடன் பங்கு உள்ளவர்களாக முடியும். 15

இைதத் தான்,
“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக
ேகட்டால், ேதவனுக்கு எதிராக நீங்கள்
கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள்

இதயத்ைதக் கடினப்படுத்தாதீர்கள்”
என்று ேவதவாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

16 யார் ேதவனுைடய ெசய்திையக் ேகட்டு
அவருக்கு எதிராக மாறினார்கள்? எகிப்திலிருந்து
ேமாேசயால் வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் அைனவரும்
அப்படிேய இருந்தார்கள். 17 ேமலும் நாற்பது
வருடங்களாக ேதவன் யார் மீது ேகாபம்
ெகாண்டார்? பாவம் ெசய்தவர்கள் மீது அல்லவா?
அவர்களைனவரும் வனாந்திரத்திேலேய மடிந்து
ேபானார்கள். 18 எனது இைளப்பாறுதலுக்குள்
பிரேவசிக்க முடியாது என்று யாரிடம் ேதவன்
கூறினார்? அவருக்குக் கீழ்ப்படியாத மக்களிடம்
மட்டும் தாேன கூறினார். 19 எனேவ, அந்த மக்கள்
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழய
முடியாது என்றார். ஏன்? அவர்கள் விசுவாசம்
உைடயவர்களாக இருக்கவில்ைல.

ேதவன் அந்த மக்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதி இன்றும் நம்மிடம் உள்ளது.
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நாம்

பிரேவசிக்க முடியும் என்பேத அந்த வாக்குறுதி.
ஆைகயால் உங்களில் யாரும் இவ்வாக்குறுதிையப்
ெபறுவதில் தவறக் கூடாது என்பதில்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். 2 இரட்சிக்கப்படும் வழி
அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ேபாலேவ நமக்கும்
அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் ேகட்ட ெசய்தி
அவர்களுக்குப் பயன்படாமல் ேபாயிற்று. ஏன்?
ஏெனன்றால் அவர்கள் அதைன விசுவாசமில்லாமல்
ேகட்டனர். 3 விசுவாசித்த நம்மால் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியும். ேதவன்
ெசான்னதுேபால,

“எனேவ நான் ேகாபத்ேதாடு,
‘அவர்கள் ஒருேபாதும் எனது

இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழய முடியாது’ என்று
ஆைணயிட்ேடன்”
ேதவன் இைதச் ெசான்னார். ஆனால் இவ்வுலகத்ைத
உருவாக்கின ேநரமுதல் தம் ேவைலைய ேதவன்
முடித்தார். 4 வாரத்தின் ஏழாவது நாைளப் பற்றி
ேதவன் ேபசினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது,
“ஏழாவது நாளில் ேதவன் அைனத்து ேவைலகளில்
இருந்தும் ஓய்வு எடுத்தார்.” 5 ேமலும் அேத
பகுதியில், மீண்டும், “அவர்கள் என்னுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியாது” என்றும்
ேதவன் கூறியிருக்கிறார்.

6 சிலர் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழயப்
ேபாகிறார்கள் என்பது உண்ைம. ஆனால் முதலில்
நற்ெசய்திையக் ேகட்டவர்கள் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழயவில்ைல. அவர்கள்
கீழ்ப்படியவில்ைல என்பது தான் காரணம். 7 எனேவ
ேதவன் இன்ெனாரு நாைளத் திட்டமிட்டார். அது
“இன்று” என அைழக்கப்படுகிறது. பல
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த நாைளக் குறித்து
தாவீதின் மூலமாக ஏற்ெகனேவ ேமற்ேகாள் காட்டிய
பகுதியில் ேதவன் ேபசுகிறார்,
“இன்று நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டால்,
ேதவனுக்கு எதிராக நீங்கள் கலகம் ெசய்த கடந்த

காலத்ைதப் ேபால உங்கள் இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்.”
8 ேதவனுைடய வாக்குறுதிப்படி அவரது
இைளப்பாறுதலுக்குள் ேயாசுவா மக்கைள வழி
நடத்தவில்ைல என்பது ெதரியும். ஏெனன்றால்
பின்னர் இைளப்பாறுதலுக்கு ேதவன் “இன்று” என
இன்ெனாரு நாைளப் பற்றிக் கூறியிருக்கிறாேர. 9

ேதவனுைடய பிள்ைளகளுக்கு
இைளப்பாறுதலுக்குரிய நாள் வர இருக்கிறது
என்பைத இது காட்டுகிறது. 10 ேதவன் தனது
ேவைலகைள முடித்த பிறகு ஓய்ெவடுத்தார்.
ேதவைனப் ேபான்று தம் பணிகைள முடித்தவர்கேள
ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழந்து
ஓய்ெவடுக்க முடியும். 11 எனேவ ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படியாததற்காகப் பாைலவனத்தில் விழுந்து
இறந்த உதாரணங்கைளப் பின்பற்றி நம்மில் யாரும்
விழுந்து விடாதபடி நாம் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழயக் கடினமாக
முயற்சிப்ேபாம்.

12 ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது எப்ெபாழுதும்
உயிேராடு இருப்பதும், ெசயல்படுவதுமாகும். அது
இரு புறமும் கூரான வாைளவிட மிகவும்
கூர்ைமயானது. அது ஆன்மாைவயும், ஆவிையயும்,
எலும்புகைளயும், கணுக்கைளயும் ெவட்டிப்
பிரிக்கிறது. அது நம் உள்ளான மனதின்
எண்ணங்கைளயும், நம் இதயம் ெகாண்டுள்ள
கருத்துக்கைளயும் நியாயம் தீர்க்கிறது. 13

ேதவனிடமிருந்து எதுவும் மைறக்கப்படவில்ைல.
அைனத்ைதயும் அவரால் ெதளிவாகக் காணமுடியும்.
அவருக்கு முன் எல்லாேம திறந்து
ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் வாழ்ந்த முைறைய
அவரிடம் விவரிக்க ேவண்டும்.
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ேதவனுக்கு முன் வர நமக்கு இேயசு உதவுகிறார்
14 நமக்ெகன்று ஒரு ெபரிய பிரதான ஆசாரியர்
உண்டு. அவர் பரேலாகத்தில் ேதவேனாடு இருக்கப்
ேபாயிருக்கிறார். அவேர ேதவனுைடய குமாரனாகிய
இேயசு. எனேவ நாம் நமது விசுவாசத்தில்
உறுதியுைடயவர்களாய் இருப்ேபாமாக. 15 பிரதான
ஆசாரியராகிய இேயசுவால் நமது பலவீனங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள முடியும். பூமியில் வாழ்ந்தேபாது
அைனத்து வைககளிலும், நம்ைமப் ேபாலேவ அவரும்
ேசாதிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பாவேம
ெசய்யவில்ைல. 16 எனேவ, நமக்குத் ேதைவப்படும்
சமயத்தில் ேதவனுைடய கிருைபயும் இரக்கமும்
நமக்குக் கிைடக்கும் வைகயில் கிருைப உள்ள
சிம்மாசனத்ைத நாம் அணுகலாம்.

ஒவ்ெவாரு பிரதான ஆசாரியனும் ஏைனய
மனிதர்களுக்கு உதவும் ெபாருட்டு மனிதரின்
மத்தியிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒரு

மனிதேன ஆவான். காணிக்ைககைளயும்,
பாவங்களுக்கான பலிகைளயும், மற்றும் மக்கள்
ேதவனுக்குச் ெசய்ய ேவண்டியைதெயல்லாம் அவன்
ெசலுத்துகிறான். 2 அறியாைம உைடயவர்களிடமும்,
தவறு ெசய்கிறவர்களிடமும் அந்தப் பிராதான
ஆசாரியனால் ெமன்ைமயாக இருக்க முடிகிறது.
ஏெனனில் அவனும் பலவீனத்துக்குட்பட்டவேன
ஆவான். 3 இதனால் தான், மற்றவர்களுக்காகக்
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்துவதற்கு முன்னால், தன்
ெசாந்தப் பாவங்களுக்காக அவன் காணிக்ைக
ெசலுத்த ேவண்டும்.

4 பிரதான ஆசாரியனாக இருப்பது ஒரு
ெகௗரவமாகும். ஆனால் தன்ைனத் தாேன யாரும்
பிரதான ஆசாரியனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வதில்ைல. ேதவன்
ஆேராைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தைதப் ேபால், ேதவேன
அவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். 5 கிறிஸ்துவின்
ெசயலும் அப்படித்தான். பிரதான ஆசாரியன் ஆகும்
ெபருைமக்கு அவர் தன்ைனத்தாேன
ேதர்ந்ெதடுக்கவில்ைல. ேதவன் அவைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர் கிறிஸ்துவிடம்,
“நீர் எனது குமாரன்.
இன்று நான் உமக்குப் பிதா ஆேனன்” என்று

கூறினார்.
6 இன்ெனாரு இடத்தில் ேதவன் ெசால்கிறார்,
“நீர் எப்ெபாழுதும் ெமல்கிேசேதக்ைகப்
ேபான்று ஆசாரியராக இருப்பீர்”
7 கிறிஸ்து பூமியில் வாழ்ந்தேபாது, அவர்
ேதவனிடம் உரத்த சத்தத்ேதாடும் கண்ணீேராடும்
பிரார்த்தைன ெசய்தார். மரணத்திலிருந்து அவைரக்
காப்பாற்ற வல்ல ஒருவரிடம் அவர் பிரார்த்தைன
ெசய்தார். ேதவன் மீது இேயசுவுக்கு இருந்த மிகுந்த
மரியாைதயின் காரணமாக ேதவன்
அப்பிரார்த்தைனைய பின்னர் ேகட்டார். 8 அவர்
ேதவனுைடய குமாரனாக இருந்தாலும் கூட அவர்
துன்பங்களின் மூலம் கீழ்ப்படிதைலக்
கற்றுக்ெகாண்டார். 9 இேயசு முழுைமயானவரான
பின்னர் தமக்குக் கீழ்ப்படிகிற எல்லாருக்கும் நிரந்தர
இட்சிப்பின் காரணரானார். 10 இேயசு,
ெமல்கிேசேதக்ைகப் ேபான்ேற பிரதான
ஆசாரியராக ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

விழாதிருக்க எச்சரிக்ைக
11 இதுபற்றிச் ெசால்ல எங்களிடம் நிைறய
காரியங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அைவ
அைனத்ைதயும் உங்களுக்கு விளக்கிச் ெசால்வது
கடினம். ஏெனனில் புரிந்துெகாள்ள முயல்வைதேய
நீங்கள் நிறுத்திவிட்டிருக்கிறீர்கள். 12

இப்ேபாைதக்கு, நீங்கள் ேபாதகராக ஆகி இருக்க
ேவண்டும். ஆனால் இன்னும் ேதவனுைடய
ேபாதைனகள் என்னும் அடிப்பைடப் பாடங்கைள
உங்களுக்ேக யாராவது ேபாதிக்கத் ேதைவயாய்
இருக்கிறது. இன்னும் உங்களுக்குப் பால் உணேவ
ேதைவப்படுகிறது. திட உணவுக்கு நீங்கள்
தயாராயில்ைல. (அதாவது இன்னும் கடினமான
ேபாதைனகள் அல்ல, எளிய ேபாதைனகேள
உங்களுக்குத் ேதைவப்படுகிறது). 13 இன்னும் பால்
ேதைவயாய் இருக்கிற குழந்ைதையப்ேபால்
அடிப்பைடப் ேபாதைன ேதைவயாய் இருக்கிற
ஒருவன் சரியாக வாழ்வது பற்றிய சிரமமான
ேபாதைனகைளப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனனில் அவன் இன்னும் ஒரு குழந்ைதேய! 14 திட
உணவானது குழந்ைதப் பருவத்ைதத்
தாண்டியவர்களுக்கு உரியது. நன்ைம மற்றும் தீைம
இரண்டுக்கும் இைடயிலான வித்தியாசத்ைத
அனுபவத்தின் வாயிலாக அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ள அவர்களுக்குப்
பயிற்சியளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆைகயால் நாம் கிறிஸ்துைவப் பற்றிய
அடிப்பைடப் ேபாதைனகளிலிருந்து
முன்ேனறிச்ெசன்று பூரணமைடய ேவண்டும்.

ெசத்த ெசயல்களிலிருந்து விலகுதல் பற்றியும்,
ேதவனில் விசுவாசம் ைவப்பது பற்றியும் உள்ள
அடிப்பைட ேபாதைனகைளேய மீண்டும், மீண்டும்
நாம் ேபாதிக்க ேவண்டாம். 2 ஞானஸ்நானம்
பற்றியும், ைககைளத் தைல ேமல் ைவப்பதுபற்றியும்,
மரணத்திலிருந்து உயிர்த்ெதழுதல் பற்றியும்,
என்ெறன்ைறக்குமான நியாயத்தீர்ப்பு பற்றியும்
ஏற்ெகனேவ நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்ேபாது, இதற்கு ேமலும் ெதரிந்துெகாள்ளும்
ஆர்வம்ெகாண்டவர்களாக நாம் முன்ேனற ேவண்டும்.
3 ேதவன் விரும்பினால் நாம் இைதச் ெசய்ேவாம்.

4 கிறிஸ்துவின் வழியிலிருந்து விலகிய மக்கைள
மீண்டும் அவ்வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்டுவர முடியுமா?
உண்ைமையக் கற்றுக்ெகாண்டவர்கைளப் பற்றி
நான் ேபசுகிேறன். அவர்கள் ேதவனுைடய
நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த
ஆவியானவரில் பங்குெபற்று ேதவனுைடய
ெசய்திையயும் வர இருக்கிற காலத்தின்
வல்லைமையயும் அவர்கள் ருசித்திருக்கிறார்கள்.
ேமலும் அைவ மிக நல்லைவ என அவர்கள்
தமக்குத்தாேம கண்டுெகாண்டனர். ஆனால் பிறகு
அவர்கள் கிறிஸ்துவின் வழிைய விட்டு விலகினார்கள்.
மீண்டும் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வருவது கடினம்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துைவ மீண்டும்
ஒருமுைற சிலுைவயில் அைறந்து விட்டனர்.
அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு அவமானத்ைத
ஏற்படுத்திவிட்டனர்.

7 அவர்கள் ஒரு வயைலப் ேபான்றவர்கள்.
அந்நிலம் மைழ நீைர உறிஞ்சி தன்ைன
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உழுகிறவர்களுக்கு நல்விைளச்சைலக் ெகாடுத்தால்,
பிறகு அைதப் பற்றி மக்கள் நல்ல வார்த்ைதகைளச்
ெசால்கிறார்கள். ஆனால் முள்ெசடிகைளயும்
கைளகைளயும் தவிர ேவறு எைதயும் ெகாடுக்காத
நிலத்ைத மக்கள் சபிப்பார்கள். ேமலும், பிறகு அது
எரியூட்டப்படும். 8 ஆனால் அந்த நிலம் முட்கைளயும்
பூண்டுகைளயும் வளர்த்தால் அது பயனற்றதாகும்.
அந்நிலம் அபாயகரமானது. ேதவன் அதைன
சபிப்பார். அது ெநருப்பால் அழிக்கப்படும்.

9 அன்பான நண்பர்கேள, நாங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக் கூறுகிேறாம்.
ஆனால் உண்ைமயில் உங்களிடமிருந்து
சிறப்பானவற்ைற எதிர்பார்க்கிேறாம்.
இரட்சிப்பிற்குரியைத நீங்கள் ெசய்வீர்கள் என்று
உறுதியாக நம்புகிேறாம். 10 ேதவன் நீதியுள்ளவர்.
ேதவன் நீங்கள் ெசய்த காரியங்கைளயும் நீங்கள்
அவருைடய மக்களுக்கு உதவி ெசய்தேபாதும்,
ெதாடர்ந்து உதவி ெசய்கிறேபாதும் உங்கள்
அன்ைபயும் உங்கள் ெசயல்கைளயும் அவர்
மறக்கமாட்டார். 11 நீங்கள் நம்பிக்ெகாண்டிருக்கிற
இரட்சிப்ைப அைடயும் ெபாருட்டு உங்கள் வாழ்க்ைக
முழுதும் ெதாடர்ந்து உைழத்துக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும் என்பேத எங்கள் விருப்பம் ஆகும். 12

நீங்கள் ேசாம்ேபறியாவைத நாங்கள்
விரும்பவில்ைல. ேதவனால் வாக்குறுதி
அளிக்கப்பட்டைதப் ெபறப்ேபாகிற மக்கைளப்
ேபான்று நீங்கள் இருக்க ேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறாம். அவர்களிடம் ெபாறுைமயும்
விடாமுயற்சியும் இருப்பதால் அவர்கள் ேதவனுைடய
வாக்குறுதிையப் ெபறுவார்கள்.

13 ேதவன் ஆபிரகாமிடம் ஒரு ஆைணயிட்டார்.
ேமலும் ஆைணயிட்டுச் ெசால்ல ேதவைனவிட மிகப்
ெபரியவர் யாரும் இல்லாததால், 14 “நான்
உன்ைமயாகேவ உன்ைன ஆசீர்வதிக்கிேறன். நான்
உனக்கு ஏராளமான சந்ததிகைளக் ெகாடுப்ேபன்”
என்று தன் ெபயரிேலேய ஆைணயிட்டுச் ெசான்னார்.
15 இது நிகழும் வைர ஆபிரகாம் ெபாறுைமயாகக்
காத்திருந்தான். இறுதியில் அவன் ேதவனுைடய
வாக்குறுதியின்படிேய ெபற்றுக்ெகாண்டான்.

16 மக்கள் தங்கைளவிடப் ெபரியவர்கள் ேபரில்
ஆைணயிடுவார்கள். அவர்கள் ெசால்வது உண்ைம
என்பைத இந்த ஆைண நிரூபித்து, ேமலும்
விவாதத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி ைவக்கிறது. 17

ேதவன் தன் வாக்குறுதிைய உண்ைமெயன்று
நிரூபிக்க விரும்பினார். தன் ஆைணயால் அதைன
உறுதிப்படுத்தினார். தனது ேநாக்கம் மாறாதது என்று
காண்பிக்க ேதவன் விரும்பினார். அதைன மக்கள்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்பினார். 18

அந்த இரண்டும் எப்ெபாழுதும் மாறாதைவ. ேதவன்
ெபாய் ெசால்லமாட்டார்.
ஆைணயிட்ட பிறகு அது ெபாய்க்காது. அது நமக்கு
ஆறுதலாய் இருக்கும். நமது நம்பிக்ைகையப்
பலப்படுத்தும். 19 நமக்கு இந்த நம்பிக்ைக
இருக்கிறது. இது நங்கூரம் ேபான்றது. அது
உறுதியும் வலிைமயும் உைடயது. அது நமது
ஆன்மாைவக் காப்பாற்றும். மிகவும் பரிசுத்தமான
இடங்களுக்கு அது ேபாகிறது. பரேலாகத்து
ஆலயத்தின் திைரக்குப் பின்னாலும் ேபாகிறது. 20

இேயசு ஏற்ெகனேவ அங்ேக நுைழந்திருக்கிறார்.
நமக்காக அங்ேக வழிையத் திறந்திருக்கிறார்.

இேயசு பிரதான ஆசாரியராகி
ெமல்கிேசேதக்ைகப்ேபால் நிைலத்திருக்கிறார்.

ஆசாரியன் ெமல்கிேசேதக்

ெமல்கிேசேதக் சாேலமின் ராஜா. அவன் மிக
உயர்ந்த ேதவனுைடய ஆசாரியனுமாகவும்
இருந்தான். ராஜாக்கைள ெவன்றுவிட்டுத்

திரும்பி வந்துெகாண்டிருந்த ஆபிரகாைம
ெமல்கிேசேதக் சந்தித்து ஆசிவழங்கினான். 2 அதன்
பிறகு, பத்தில் ஒரு பங்ைக ஆபிரகாம் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தான்.

(சாேலமின் ராஜாவாகிய ெமல்கிேசேதக் என்ற
ெபயருக்கு இரு ெபாருள் உண்டு. ெமல்கிேசேதக்
என்பதற்கு “நன்ைமயின் ராஜா” என்ற ெபாருளும்
“சேலமின் ராஜா” என்பதற்கு “சமாதானத்தின் ராஜா”
என்ற ெபாருளும் உண்டு.) 3 இவனது தாய்
தந்ைதயைரப் பற்றி எவருக்கும் ெதரியாது.
எங்கிருந்து வந்தான் என்றும் ெதரியாது. எங்ேக
பிறந்தான், எப்ேபாது இறந்தான் என்றும்
ஒருவருக்கும் ெதரியாது. இவன் ேதவனுைடய
குமாரைனப் ேபான்றவன். அவன் என்ெறன்ைறக்கும்
ஆசாரியனாகேவ இருக்கிறான்.

4 ேபாரில் ைகப்பற்றிய ெபாருள்களில் பத்தில் ஒரு
பங்ைக ஆபிரகாம் இவனுக்குக் ெகாடுத்ததின் மூலம்
இவன் எவ்வளவு முக்கியமானவன் என்பைத நீங்கள்
அறிந்துெகாள்ள முடியும். 5 இப்ேபாது ேலவியின்
வாரிசுதாரர்களாக உள்ள ஆசாரியர்கள்
இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்த மக்களிடமிருந்து பத்தில்
ஒருபாகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன
சட்டம் கூறுகிறது. அதாவது ஆபிரகாமின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்களாக இருப்பினும் கூட
மக்களிடமிருந்து இந்த பத்தில் ஒரு பங்ைக அவர்கள்
வசூலிக்கிறார்கள். 6 இப்ெபாழுது ெமல்கிேசேதக்
ஆபிரகாமிடமிருந்து பத்தில் ஒன்ைறப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு ேதவனுைடய விேசஷ
வாக்குறுதிகைள ெபற்ற ஆபிரகாைம
ஆசீர்வதித்தான். 7 மிகப் ெபரிய மனிதர்கேள
சிறியவர்கைள ஆசீர்வாதம் ெசய்வார்கள் என்பது
அைனவருக்கும் ெதரியும்.

8 ஒரு புறத்தில் வாழ்ந்து மடிகிற ஆசாரியர்களால்
பத்தில் ஒரு பாகம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இன்ெனாரு
புறத்தில் இன்னும் உயிருடன் இருப்பதாகச்
ெசால்லப்படுகிற ெமல்கிேசேதக்கால் பத்தில் ஒரு
பாகம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 9 உண்ைமயில்,
ஆபிரகாமின் மூலமாக ேலவிேய பத்தில் ஒரு
பாகத்ைத ெமல்கிேசேதக்குக்கு ெகாடுத்தான் என்று
கூட நீங்கள் ெசால்லக் கூடும். 10 ஏன்? ஏெனனில்
ெமல்கிேசேதக் ஆபிரகாைமச் சந்தித்தேபாது ேலவி
இன்னும் பிறந்திருக்கவில்ைல. தன் முன்ேனாரான
ஆபிரகாமின் சரீரத்திேலேய இன்னும் அவன்
இருந்தான்.

11 ேலவி பரம்பைர ஆசாரிய முைறைமகைள
அடிப்பைடயாய்க் ெகாண்ட சட்டத்ைதஇஸ்ரேவல்
மக்கள் ெபற்றார்கள். ஆனால் இம்முைறைமயினால்
மக்கள் ஆன்மீக முதிர்ச்சிைய அைடய முடியவில்ைல,
ஆேராைனப் ேபால அல்லாமல் ெமல்கிேசேதக்
ேபான்ற ேவெறாரு ஆசாரியன் அவசியமானார். 12

ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டால்
நியாயப்பிரமாணமும் மாற்றப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.
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13 எப்ேபாதும் ஒரு ஆசாரியனாக ேசைவ
ெசய்திராத ஒரு குடும்பக் குழுவிைனச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதைரப் பற்றி இப்பகுதிகள் ேபசுகின்றன. 14

நமது கர்த்தர் யூதாவின் குடும்பக் குழுவிலிருந்து
வந்தவர் என்பது ெதளிவு. ேமாேசயும் இந்தக்
குடும்பக் குழுவிலிருந்து வரும் ஆசாரியர்கைளப்
பற்றி எதுவும் கூறவில்ைல.

ெமல்கிேசேதக்ைகப் ேபான்று இேயசுவும் ஒரு
ஆசாரியர்

15 ெமல்கிேசேதக் ேபான்ற ஒரு வித்தியாசமான
ஆசாரியர் வருவார் என்பதால் இது ேமலும்
ெதளிவாகிறது. 16 மாம்சீகமான பரம்பைர பற்றிய
சில சட்டங்களினால் ஆசாரியனாகாமல் அழிக்க
முடியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லைமயால் அவர்
ஆசாரியனாகிறார். 17 “நீர் ெமல்கிேசேதக்ைகப்
ேபான்று என்ெறன்ைறக்கும் உரிய ஆசாரியராக
இருக்கிறீர்” என்று ேவதவாக்கியங்களில்
ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

18 ஆகேவ அந்தப் பைழய சட்டம் இப்ேபாது
மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஏெனனில் பைழய சட்டம்
பலவீனமானதும், பயனற்றதுமாய் இருந்தது. 19

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணமானது எைதயும்
முழுைம ஆக்கவில்ைல. எனேவ சிறிதளேவனும்
நல்ல நம்பிக்ைக நமக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. ேமலும்
அதன் மூலமாகத்தான் ேதவனுக்கு அருகில்
வருகிேறாம்.

20 இது மிக முக்கியமானது. மற்றவர்கைள
ஆசாரியர்களாக்கியேபாது ஆைண எதுவும்
ெகாடுக்கப்படவில்ைல. 21 ஆனால் இேயசுைவப்
பிரதான ஆசாரியனாக்கியேபாது ேதவன் பிரமாணம்
ெகாடுத்தார்.
“‘நீேர என்ெறன்ைறக்கும் ஆசாரியனாக இருக்கிறீர்’
என்று கர்த்தர் ஆைணயிட்டுைரத்தார்.
ேமலும் அவர் தன் மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ளமாட்டார்”
என்றும் அவர் ெசான்னார்.
22 மிகச் சிறந்த உடன்படிக்ைகக்குஇேயசுேவ ஒரு
நிரூபணமாக இருக்கிறார் என்பேத இதன் ெபாருள்
ஆகும்.

23 ஏைனய ஆசாரியர்கள் இறந்தார்கள். எனேவ
நிைறய ஆசாரியர்கள் இருக்க ேவண்டும். 24

இேயசுேவ என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கக்
கூடியவர். எனேவ மாறா ஆசாரியத்துவம்
ெகாண்டுள்ளார். 25 எனேவ தன் மூலமாக
ேதவனிடம் வருகிறவர்கைள இேயசுவால்
முழுைமயாக இரட்சிக்க முடியும். ஏெனனில்
நமக்காகப் பரிந்து ேபச இேயசு எப்ெபாழுதும்
வாழ்கிறார்.

26 ஆகேவ, இேயசுேவ நமக்குத் ேதைவயான
சிறந்த பிரதான ஆசாரியர். அவர் பரிசுத்தமானவர்.
அவரிடம் எவ்விதப் பாவங்களும் இல்ைல. அவர்
குற்றமில்லாதவர். பாவிகளால் பாதிக்கப்படாதவர்.
இவர் பரேலாகத்தில் ேமலான நிைலக்கு
உயர்த்தப்பட்டார். 27 இவர் மற்ற ஆசாரியர்கைளப்
ேபான்றவரல்லர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும்
பலிெசலுத்த ேவண்டியிருந்தது. அவர்கள் முதலாவது
தங்கள் பாவங்களுக்காகவும், பின்பு மக்களின்
பாவங்களுக்காகவும் பலி ெசலுத்த

ேவண்டியிருந்தது. ஆனால் இவேரா அவ்வாறில்ைல.
அத்தைகய ேதைவயும் இவருக்கில்ைல. இவர்
தன்ைனேய பலிெகாடுத்திருக்கிறார். அதுேவ
என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமானது. 28 ேமாேசயின்
சட்டம் மனிதர்கைள ஆசாரியர்களாக நியமிக்கிறது.
அம்மனிதர்களுக்கு பலவீனமிருந்தது. ஆனால்
ஆைண அடங்கிய அந்தப் பகுதி சட்டத்திற்குப் பிறகு
வருகிறது. ேமலும் அது என்ெறன்ைறக்குமாக
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ேதவனுைடய குமாரனான
இேயசுைவப் பிரதான ஆசாரியராக நியமித்தது.

இேயசுேவ நமது பிரதான ஆசாரியர்

பரேலாகத்தில் ேதவனுைடய
சிம்மாசனத்திற்கு வலதுபக்கமாய்
வீற்றிருக்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு

இருக்கிறார் என்பைதேய நாங்கள் குறிப்பிட
விரும்புகிேறாம். 2 ேமலும், பரிசுத்த இடத்திலும்,
மனிதர்களால் அல்லாமல் ேதவனால்
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பரிசுத்தக் கூடாரத்திலும் அவர்
ஆசாரியராக ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்.

3 காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெகாடுக்கும்
ெபாருட்டு ஒரு பிரதான ஆசாரியன்
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆதலால் வழங்குவதற்கு
ஏேதா ஒன்று இேயசுவுக்கும் ேதைவயாயிருக்கிறது.
4 நமது பிரதான ஆசாரியனும் இப்ேபாது பூமியில்
இருந்திருந்தால், ஆசாரியனாக இருக்கமாட்டார்.
ஏெனனில் சட்டம் விவரிக்கிற காணிக்ைககைள
வழங்குகிற ஆசாரியர்கள் ஏற்ெகனேவ
இருக்கிறார்கள். 5 அவர்கள் புரியும் ேசைவயானது
பரேலாகத்தில் உள்ள ேசைவயின் சாயலாகவும்,
நிழலாகவும் மட்டுேம இருக்கிறது. அதனால்தான்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ேமாேச ஸ்தாபிக்கப்
ேபாகும்ேபாது ேதவன் எச்சரித்தார். “மைலயிேல
உனக்கு நான் காட்டிய மாதிரியின்படிேய நீ
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய உறுதியாய் இரு” என்று
ேதவன் ெசான்னார். 6 மிக உயர்ந்த கடைமயானது
இேயசுவுக்குத் தரப்பட்டது என்பேத இதன் ெபாருள்
ஆகும். ேமலும் இேத முைறயில் அவர் நடுவராக
இருக்கிற உடன்படிக்ைகயும் உயர்வானதாகும்.
ஏெனனில், நல்ல வாக்குறுதிகளால் இந்த
உடன்படிக்ைக நிறுவப்பட்டது.

7 பைழய உடன்படிக்ைகயில் எவ்விதக் குைறயும்
இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது உடன்படிக்ைகக்குத்
ேதைவயில்லாமல் ேபாயிருக்கும். 8 ஆனால் ேதவன்
மக்களிடம் சில பிைழகைளக் கண்டுபிடித்து
அவர்களிடம்,
“இஸ்ரேவல் மக்கேளாடும் யூதா மக்கேளாடும்
ஒரு புதிய உடன்படிக்ைகைய நான் ஏற்படுத்தும்

காலம் வந்துெகாண்டிருக்கிறது.
9 அவர்கள் ைகையப் பிடித்து அைழத்துச் ெசன்று
எகிப்துக்கு ெவளிேய வழி நடத்தியேபாது
அவர்களுைடய முன்ேனார்கேளாடு நான்
ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகேபால் அது
இருக்காது.
அது வித்தியாசமாக இருக்கும், ஏெனனில், அந்த

உடன்படிக்ைகக்கு அவர்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாகத் ெதாடர்ந்து
இருக்கவில்ைல என்பதால் நான் அவர்களிடமிருந்து
விலகிேனன்.”
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அக்காரியங்கைளக் கர்த்தர் ெசான்னார்.
10 “அந்த நாட்களுக்குப் பின்பு இஸ்ரேவல்
மக்கேளாடு நான் ெசய்துெகாள்ளும் புதிய
உடன்படிக்ைகயாகும் இது.
நான் எனது சட்டங்கைள அவர்கள் மனங்களில்

பதித்து அவர்கள் இதயங்களின் ேமல் எழுதுேவன்.
நான் அவர்களின் ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் எனது பிள்ைளகளாக இருப்பார்கள்.

11 அதற்குப் பின்பு கூடவாழும் குடிமகனுக்ேகா
அல்லது ேதசத்தவனுக்ேகா கர்த்தைர அறிந்துெகாள்
எனப் ேபாதிக்கேவண்டிய அவசியம் ஒருவனுக்கும்
இருக்காது.
ஏெனனில் சிறியவன் முதற் ெகாண்டு ெபரியவன்
வைரக்கும் அவர்கள் எல்லாரும் என்ைன
அறிவார்கள்.

12 ஏெனனில் நான் அவர்கள் எனக்ெகதிராகச்
ெசய்த தவறுகைள மன்னித்து விடுேவன்.
அவர்களின் பாவங்கைள இனிேமல் நிைனயாது

இருப்ேபன்.”
13 ேதவன் இதைனப் புதிய உடன்படிக்ைக என்று
அைழத்தேபாது முதல் உடன்படிக்ைகைய
பழசாக்கினார். இப்ேபாது பழைமயானதும்
நாள்பட்டிருக்கிறதுமான அந்த உடன்படிக்ைக
விைரவில் மைறந்துேபாகும்.

பைழய உடன்படிக்ைகயின்படி வழிபாடு

முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது
வழிபாட்டிற்கான விதிகைள உைடயது.
மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட

வழிபாட்டிற்கான இடத்ைத உைடயது. 2 இந்த
இடம் ஒரு கூடாரத்துக்கு உள்ேள இருந்தது.
கூடாரத்திற்குள் முன் பகுதி உள்ள இடம்
பரிசுத்தமான இடம் என அைழக்கப்பட்டது. அந்தப்
பரிசுத்தமான இடத்தில் ஒரு குத்துவிளக்கும், ஒரு
ேமைஜயும், ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட சிறப்பான
அப்பங்களும் இருந்தன. 3 இரண்டாம் திைரக்குப்
பின்ேன மிகப் பரிசுத்தமானது என அைழக்கப்படும்
இடம் இருந்தது. 4 அதில் ெபான்னால் ெசய்த
தூபகலசமும் பைழய உடன்படிக்ைக ைவக்கப்பட்ட
பரிசுத்தமான ெபட்டியும் இருந்தன. அப்ெபட்டி
தங்கத் தகட்டால் மூடி ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
அப்ெபட்டிக்குள் மன்னா ைவக்கப்பட்டிருந்த தங்கப்
பாத்திரமும் துளிர்த்த இைலகைளயுைடய
ஆேரானின் ைகத்தடியும் இருந்தன. ேமலும் பத்துக்
கட்டைளகள் ெபாறித்த உடன்படிக்ைகயின்
கற்பலைககளும் இருந்தன. 5 அப்ெபட்டியின் ேமல்
கிருைபயாகிய இருக்ைகைய மைறத்தபடி
ேதவனுைடய விேசஷ தூதர்கள் இருந்தார்கள்.
(இப்ெபாழுது இவற்ைறப் பற்றிய உண்ைமயான
விபரங்கைளச் ெசால்லக் காலம் ேபாதாது.)

6 இவ்விதத்தில் எல்லாப் ெபாருள்களும்
ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஆராதைன ேசைவைய
ெசய்யும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்கள் முதலாம்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தில் நித்தமும் ெசல்லத்
ெதாடங்குவார்கள். 7 ஆனால் பிரதான ஆசாரியர்
மட்டுேம மிகப் பரிசுத்தமான இரண்டாம் அைறக்குள்
பலியின் இரத்தத்ைதச் சிந்தி நுைழய முடியும். அவர்
முதலில் தான் ெசய்த பாவங்களுக்காகக்
காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும். அதற்குப் பிறகு

தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம் என்று
ெதரியாமேலேய அறியாைமயால் மக்கள் ெசய்த
பாவங்களுக்காக அவர் காணிக்ைககைள
வழங்கேவண்டும்.

8 முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் வைரயிலும் மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குப் ேபாகும் வழியானது
மூடப்பட்டிருக்கிறது என்பைதப் புலப்படுத்தேவ
பரிசுத்த ஆவியானவர் இவ்விரண்டு அைறகைளயும்
பயன்படுத்துகிறார். 9 எல்லாேம நிகழ் காலத்தின்
ஒரு அைடயாளமானது. தாம் ெசலுத்தும்
காணிக்ைகயாலும், பலிகளாலும் வழிபடுகிறவனின்
மனசாட்சியானது முழுைமப்படுத்தப்படுவதில்ைல. 10

ஏெனனில் உண்ணுதல், பருகுதல், சடங்குக்
குளியல்கள் ஆகிய புற விஷயங்கைளப் பற்றிய
காணிக்ைககளும் பலிகளுமாகேவ இருக்கின்றன.
இவ்விஷயங்கள் ேதவனுைடய புதிய வழி உண்டாகும்
வைரக்கும் பயன்படுகின்றன.

புதிய உடன்படிக்ைகயின்படி வழிபாடு
11 ேமலும் இப்ேபாது வரப்ேபாகிற
நன்ைமகளுக்குரிய பிரதான ஆசாரியனாகக் கிறிஸ்து
வந்திருக்கிறார். (சாதாரண கூடாரத்தின் வழிேய
அவர் வரவில்ைல). மனிதக் ைககளால்
உருவாக்கப்படாத உயர்ந்ததும், பரிசுத்தமானதுமான
கூடாரத்தின் வழிேய வந்தார். அக்கூடாரமானது
ேதவன் உருவாக்கிய இவ்வுலகத்தின் பகுதியல்ல. 12

ேமலும் மிகப் பரிசுத்தமான கூடாரத்திற்குள் இேயசு
நுைழந்தேபாது, ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள் மற்றும்
காைளகளின் இரத்தத்ைத அவர்
பயன்படுத்தவில்ைல. மிகப் பரிசுத்தமான
கூடாரத்திற்குள் நுைழய அவர் தன் ெசாந்த
இரத்தத்ைதேய பயன்படுத்தினார். எல்லா
காலத்திற்கும் ேபாதுெமன்கிற அளவிற்கு ஒேர
ஒருமுைற தான் அவர் அதற்குள் ெசன்றார்.
இவ்வழியில் நமக்கு அவர் நித்திய விடுதைலையப்
ெபற்றுத்தந்தார்.

13 ெவள்ளாட்டுக்கடா காைள ஆகியவற்றின்
இரத்தமும் தீட்டுப்பட்ட மக்கள் மீது ெதளிக்கப்பட்ட
கடாரியின் சாம்பலும் அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கிப்
புறப்பரிசுத்தம் உைடயவர்களாக்க முடியும். 14 இது
உண்ைம எனில், கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இதிலும்
மிக்க வல்லைம உள்ளது என்பைத எண்ணிப்
பாருங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக
ேதவனுக்கு இேயசு தன்ைனத் தாேன ஒரு
முழுைமயான பலியாக வழங்கினார். ஆகேவ நமக்கு
ஆன்மீக மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருகிற தீய
ெசயல்களில் இருந்து அவர் இரத்தமானது நம்
இதயத்ைத சுத்தமாக்கும். ஜீவனுள்ள ேதவைன
வழிபடும் வண்ணம் நாம் சுத்தமாக்கப்படுகிேறாம்.

15 கிறிஸ்து இறந்ததால், புதிய உடன்படிக்ைகயின்
நடுவராக அவர் ஆனார். இப்ேபாது முதல்
உடன்படிக்ைகயின் கீழ் ெசய்த தவறுகளில் இருந்து
மக்கைள விடுவிக்கும் கிறிஸ்துவின் மரணம்
ஒன்றிருந்தது. அதனால், அைழக்கப்பட்டவர்கள்
என்ெறன்றும் உரிைமகைளப் ெபறுவர்.

16 ஒரு மனிதன் இறக்கும்ேபாது அவன் தன் மரண
சாசனத்ைத விட்டுச்ெசல்கிறான். ஆனால் அம்மரண
சாசனத்ைத எழுதியவன் இறந்துேபானான் என்பைத
மக்கள் நிரூபிக்க ேவண்டும். 17 மரண சாசனத்ைத
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எழுதியவன் வாழ்கிறான் என்றால் அந்த
சாசனத்திற்குப் ெபாருள் இல்ைல. அந்த
சாசனத்ைத அவன் இறந்த பிறேக பயன்படுத்த
முடியும். 18 ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும்
ஏற்பட்ட முதல் உடன்படிக்ைகயும் இது
ேபாலாயிற்று. இதுவும் இரத்தமில்லாமல்
நன்ைமயைடயவில்ைல. 19 முதலில் ேமாேச
சட்டத்தில் உள்ள ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்
அறிவித்தான். பிறகு இளங்காைளகளின்
இரத்தத்ைதத் தண்ணீேராடும், சிவப்பான ஆட்டு
மயிேராடும் ஈேசாப்ேபாடும் கூட எடுத்து சட்டப்
புத்தகத்தின் ேமலும் மக்கள் மீதும் ெதளிக்கப்
பயன்படுத்தினான். 20 “ேதவன் உங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்ட உடன்படிக்ைகயின் இரத்தம்
இதுதான்” என்று ேமாேச கூறினான். 21 இவ்வாறு
பரிசுத்தக் கூடாரத்தின் ேமலும் ேமாேச இரத்தத்ைத
ெதளித்தான். அத்துடன் வழிபாட்டிற்குரிய
அைனத்துப் ெபாருட்களின் மீதும் ெதளித்தான். 22

அைனத்ைதயும் இரத்தத்தால் சுத்தப்படுத்த முடியும்
என்று சட்டம் ெசால்கிறது. இரத்தம் இல்லாமல்
எவ்வித பாவங்களும் மன்னிக்கப்படமாட்டாது.

கிறிஸ்துவின் பலி பாவங்கைள நீக்குகிறது
23 எனேவ பரேலாகத்தில் உள்ளவற்றின் சாயலாக
உள்ள இவற்ைற விலங்குகைளப் பலி ெகாடுத்து
சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டியது அவசியம் ஆகும். ஆனால்
பரேலாகத்தில் உள்ளவற்றிற்கு இைதவிடச்
சிறப்பான பலிகள் அவசியம் ஆகும். 24 கிறிஸ்து மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குப் ேபானார். ஆனால்
உண்ைமயானதின் சாயலாக மனிதக் ைககளால்
ெசய்யப்பட்ட இடத்திற்குப் ேபாகவில்ைல. கிறிஸ்து
பரேலாகத்திற்ேக ெசன்றார். இப்ேபாது அங்ேக
நமக்காக ேதவனுக்கு முன் ேதான்றுகிறார்.

25 ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் தனக்குச் ெசாந்தமற்ற
இரத்தத்ேதாடு பிரதான ஆசாரியன் மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குள் ெசல்ல ேவண்டும்.
ஆனால் மீண்டும், மீண்டும் கிறிஸ்து தன்ைனேய
வழங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டியதில்ைல. 26

அப்படியானால் உலகம் உண்டானது முதல் அவர்
அேநகந்தரம் இதுேபால் பாடுபட ேவண்டியது
இருந்திருக்கும். அவர் தம்ைம தாேம பலியிட
ேவண்டியிருந்தது. அதனால் அவர் இந்தக் கைடசி
காலத்தில் ஒேர ஒருதரம் தம்ைமப் பலியிட்டார்.
இதன் மூலம் அவர் அைனவரது பாவங்கைளயும்
நீக்கிவிட்டார்.

27 ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒருமுைற மட்டுேம
சாகிறான். அதன் பிறகு நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறான்.
28 ஆைகயால் ஒவ்ெவாருவரின் பாவங்கைளயும்
தீர்க்கும்படி கிறிஸ்து ஒருமுைற மரித்தார். ேமலும்
கிறிஸ்து இரண்டாம் முைறயும் வருவார்.
பாவங்கைளத் தீர்க்கும்படி அல்ல. தமக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இரட்சிப்ைப
அளிக்க வருவார்.

கிறிஸ்துவின் பலி நம்ைம முழுைமயாக்குகிறது

நியாயப்பிரமாணமானது எதிர்காலத்தில்
ேநரிடும் நன்ைமகைளப் பற்றிய
முழுைமயற்ற ஒரு சித்திரத்ைதேய

ெகாடுக்கிறது. அது ெதளிவற்றதாக உள்ளது. அது

உண்ைமயான விஷயங்களின் முழுச் சித்திரம் அல்ல.
அது மக்களிடம் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ஒேர
மாதிரியான பலிகைளக் ெகாடுக்குமாறு கூறுகிறது.
ேதவைன வழிபட வருகிறவர்களும் அவ்வாேற
ெகாடுத்து வருகின்றனர். நியாயப்பிரமாணம்
அவர்கைள என்றும் முழுைமயானவர்களாக
ஆக்காது. 2 சட்டம் மனிதர்கைள பூரணப்
படுத்துமானால், வழங்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிற
பலிகளும் நின்றிருக்கும். ஏெனனில் வழிபடுகிறவர்கள்
ஏற்ெகனேவ பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தம்
பாவங்களுக்காகக் குற்ற உணர்ச்சி
உைடயவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். 3 ஆனால்
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகிற அப்பலிகள்
அவர்களின் பாவங்கைளேய அவர்களுக்கு
நிைனவுறுத்துகின்றன. 4 ஏெனன்றால் ெவள்ளாடு,
கன்று குட்டி ேபான்றவற்றின் இரத்தம் நமது
பாவங்கைள விலக்காது.

5 ஆகேவ கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு
வரும்ேபாது, அவர்,
“நீர் காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்
விரும்புவதில்ைல.
ஆனால் எனக்காக ஒரு சரீரத்ைத ஆயத்தம்

ெசய்தீர்.
6 மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும்
ெகாடுக்கப்படுகிற பலிகள் உம்ைமச்
சந்ேதாஷப்படுத்தாது.
பாவநிவாரண பலிகளும் உம்ைமத்

திருப்திப்படுத்தாது.
7 பிறகு நான், ‘ேதவேன! இேதா இருக்கிேறன்.
உம்முைடய விருப்பத்ைத நிைறேவற்ற

வந்திருக்கிேறன்.
நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தில் என்ைனக் குறித்து

எழுதியிருக்கிறது’ என்ேறன்.”
8 “நீர் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும்
விரும்புவதில்ைல. மிருகங்கைளக் ெகான்றும்
எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுகிற பலிகளாலும்
பாவநிவாரணபலிகளாலும் நீர் திருப்தியுறவில்ைல”
(இந்தப் பலிகள் எல்லாம்
கட்டைளயிடப்பட்டிருந்தாலும் கூட) என்று முதலில்
அவர் ெசான்னார். 9 பிறகு கிறிஸ்து, “ேதவேன! நான்
இேதா இருக்கிேறன். உம்முைடய விருப்பப்படி
ெசய்வதற்காக வந்திருக்கிேறன்” என்றார். ஆகேவ
ேதவன் முதலாவதுள்ள பலி முைறகைள ஒரு
முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்து தன் புதிய வழிகைளத்
ெதாடங்கிவிட்டார். 10 இேயசு கிறிஸ்து
ேதவனுைடய விருப்பப்படிேய காரியங்கைளச்
ெசய்தார். அதனால் அவரது இறப்பாகிய பலி மூலம்
நம்ைமப் பரிசுத்தமாக்கினார். அவர் இப்பலிைய
என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமான வைகயில் ஒருமுைற
ெசய்து முடித்தார்.

11 ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசாரியர்கள்
நின்றுெகாண்டு தமது மதச் சடங்குகைளச்
ெசய்கின்றனர். அவர்கள் மீண்டும், மீண்டும் அேத
பலிகைளக் ெகாடுக்கின்றனர். ஆனால் அப்பலிகள்
ஒருேபாதும் பாவங்கைள நீக்காது. 12 ஆனால்
கிறிஸ்து மக்களின் பாவங்கைளப் ேபாக்க ஒேர ஒரு
முைறதான் தன்ைனப் பலிெகாடுத்தார்.
என்ெறன்ைறக்கும் அது ேபாதுமானதாயிற்று. அவர்
ேதவனுைடய வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துெகாண்டார்.
13 அவர் இப்ெபாழுது தனது எதிரிகைளத் தன்
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அதிகாரத்திற்குள் ெகாண்டுவரக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்கிறார். 14 ஒேர ஒரு பலியின்
மூலம் அவர் என்ெறன்ைறக்கும் தம் மக்கைள
முழுைமயாக்கிவிட்டார். அம்மக்கேள
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார்கள்.

15 பரிசுத்த ஆவியானவரும் இைதப்பற்றி
ெசால்லியிருக்கிறார். முதலில் அவர்,

16 “பிறிெதாரு காலத்தில் அவர்கேளாடு நான்
ெசய்யப்ேபாகிற உடன்படிக்ைக இதுதான்.
என் சட்டங்கைள அவர்கள் இதயங்களில்
பதியைவப்ேபன்.
ேமலும் அவற்ைற அவர்களின் மனங்களில்

எழுதுேவன்”
17 என்று ெசான்னார். ேமலும்,
“அவர்களின் பாவங்கைளயும் அவர்கள் ெசய்த
தீைமகைளயும் நான் மன்னித்து விடுேவன்.
மீண்டும் அவற்ைற நான் நிைனத்துப்

பார்க்கமாட்ேடன்”
18 ஒரு முைற இப்பாவங்கள் அைனத்தும்
மன்னிக்கப்படுகின்றன. பிறகு பலிகளுக்கான ேதைவ
இல்ைல.

ேதவனிடம் ெநருங்கி வாருங்கள்
19 ஆதலால் சேகாதர சேகாதரிகேள! மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குள் நுைழய நாம்
முழுைமயாக விடுதைல ெபற்று விட்ேடாம். நாம்
அச்சம் இல்லாமல் இதைனச் ெசய்யமுடியும்.
ஏெனன்றால் கிறிஸ்துவின் மரணம் நமக்காக
நிகழ்ந்துவிட்டது. 20 இப்ேபாது மிகப் பரிசுத்தமான
இடத்தின் வழிைய மூடிக்ெகாண்டிருக்கிற
அத்திைரக்குள் நுைழய நம்மிடம் ஒரு புதிய வழி
இருக்கிறது. தன் சரீரத்ைதேய பலியாகத் தந்து
அப்புதிய வாழ்வின் வழிைய இேயசு திறந்தார். 21

ேதவனுைடய வீட்டின் ேமல் அதிகாரியான மாெபரும்
ஆசாரியர் ஒருவர் நமக்கு இருக்கிறார். 22 நாம்
சுத்தப்படுத்தப்பட்டு குற்ற உணர்விலிருந்து
விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம். நமது சரீரங்கள்
பரிசுத்த நீரால் கழுவப்பட்டுள்ளன. எனேவ
உண்ைமயான இதயத்ேதாடும், விசுவாசம்
நமக்களிக்கிற உறுதிேயாடும் ேதவைன ெநருங்கி
வாருங்கள். 23 மற்றவர்களுக்கு நாம் ெசால்கிற நமது
நம்பிக்ைகைய பலமாகப் பற்றிக்ெகாள்ேவாம். நமக்கு
வாக்குறுதியளித்த ஒருவைர நாம் நம்ப முடியும்.

உறுதிெபற ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுங்கள்
24 நாம் ஒருவைரப் பற்றி ஒருவர் சிந்திக்க
ேவண்டும். நமது அன்ைப ெவளிப்படுத்தவும் நன்ைம
ெசய்யவும் எவ்வாறு ஒருவருக்ெகாருவர் உதவுவது
என்று பார்க்கேவண்டும்.

25 சிலர் வழக்கமாய்ச் ெசய்வதுேபால நாம்
ஒன்றாகச் சந்திப்பைத நிறுத்திவிடக் கூடாது.
அதற்குப் பதிலாக, ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும். குறிப்பாகக்
கிறிஸ்து திரும்பிவரும் அந்த நாள் மிக விைரவில்
வருவைத நாம் பார்ப்பதுேபால் ெசயல்பட ேவண்டும்.

கிறிஸ்துவிடமிருந்து விலகாதீர்கள்
26 நாம் உண்ைமைய உணர்ந்துவிட்ட பின்னர்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாடர்ந்து பாவங்கைளச்

ெசய்து வந்தால் பிறகு நம் பாவங்களுக்கு ேவறு எந்த
பலியும் இல்ைல. 27 நாம் ெதாடர்ந்து பாவம்
ெசய்தால், நம்மிடம் நியாயத்தீர்ப்புக்கான அச்சமும்
பைகவர்கைள அழிக்கும் ேகாபமான ெநருப்புேம
இருக்கும். 28 ேமாேசயினுைடய சட்டத்ைத ஒருவன்
ஒதுக்கினால் அக்குற்றத்ைத உறுதிப்படுத்த இரண்டு
அல்லது மூன்று சாட்சிகேள ேபாதுமானதாக
இருந்தன. அவன் மன்னிக்கப்படவில்ைல. அவன்
ெகால்லப்பட்டான். 29 ஆகேவ ேதவனுைடய
குமாரன் ேமல் ெவறுப்ைபக் காட்டுகிறவன் எவ்வளவு
ேமாசமான தண்டைனக்கு உரியவன் என்பைத
ேயாசித்துப் பாருங்கள். அவன் இரத்தத்ைதப்
பரிசுத்தமற்றதாக நிைனத்தான். புதிய
உடன்படிக்ைகயின்படி இேயசு சிந்திய அந்த
இரத்தம் தான் அம்மனிதைனப் பரிசுத்தமாக்கிய
உடன்படிக்ைகயின் இரத்தமாகும். தனக்குக் கிருைப
காட்டிய ஆவிையேய அம்மனிதன்
அவமானப்படுத்தினான். 30 “நான், மக்கள் ெசய்கிற
பாவங்களுக்குத் தண்டைன தருேவன். நாேன
பதிலுக்குப் பதில் ெசய்ேவன்” என்று ேதவன்
ெசான்னைத நாம் அறிேவாம். அேதாடு, “கர்த்தர் தன்
மக்கைள நியாயம் தீர்ப்பார்” என்றும் ெசான்னார். 31

ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ைககளில் விழுவது ஒரு
பாவிக்கு மிகப் பயங்கரமாக இருக்கும்.

உனது ைதரியத்ைதயும் மகிழ்ச்சிையயும்
விட்டுவிடாேத

32 நீங்கள் முதன் முதலாக உண்ைமைய
அறிந்துெகாண்ட நாட்கைள நிைனத்துப் பாருங்கள்.
பல ேசாதைனகைள நீங்கள் சகித்துக்ெகாண்டீர்கள்.
எனினும் நீங்கள் உறுதியாக இருந்தீர்கள். 33

சிலேவைளகளில் ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைளப்
பற்றி உங்களிடம் ெசான்னார்கள். பலர்
முன்னிைலயில் உங்கைளக் குற்றம் சுமத்தித்
தண்டித்தார்கள். சில ேவைளகளில் அப்படி
நடத்தப்பட்டவர்களுக்கும் நீங்கள் உதவியாய்
இருந்தீர்கள். 34 ஆமாம், நீங்கள் சிைறயில் இருந்த
அவர்களுக்கு உதவி, அவர்கள் துன்பத்தில்
பங்குெகாண்டீர்கள். உங்கள் ெசாத்து
உங்களிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்டேபாதும்
நீங்களும் அைத மகிழ்ேவாடு ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
ஏெனனில், இைதவிடவும் மதிப்புமிக்க நிைலயான
ெசாத்து உங்களுக்கு உண்டு என்று நீங்கள்
அறிவீர்கள்.

35 எனேவ முன்பு நீங்கள் ைவத்திருந்த
ைதரியத்ைத விட்டுவிடாதீர்கள். உங்கள் ைதரியம்
உங்களுக்கு பலைனத் தரும். 36 நீங்கள்
ெபாறுைமயாக இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்கு
விருப்பமானவற்ைற நீங்கள் ெசய்த பிறகு, நிச்சயம்
ேதவன் வாக்களித்தைத நீங்கள் ெபறுவீர்கள். 37

ெகாஞ்ச காலத்தில்,
“வரேவண்டியவர் வருவார்,
அவர் தாமதிக்கமாட்டார்.

38 விசுவாசத்தினாேல நீதிமானாக
இருக்கிறவன் பிைழப்பான்.
அவன் அச்சத்தால் இதிலிருந்து
பின்வாங்குவாேனயானால்
நான் அவன்மீது பிரியமாக இருக்கமாட்ேடன்.”

எபிேரயர் 10:14
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39 ஆனால், நாம் ெகட்டுப்ேபாகும்படி பின்
வாங்குகிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. நாம்
விசுவாசம் உைடயவர்களாகவும்
இரட்சிக்கப்படுகிறவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும்.

விசுவாசம்

நாம் நம்புகிறவற்றின் மீது ெகாண்டுள்ள
உறுதிதான் விசுவாசம் ஆகும். நாம்
கண்ணால் பார்க்காவிட்டாலும் கூட

உண்ைமயான ஒன்ைற நம்புவது தான் விசுவாசம். 2

முன்பு வாழ்ந்தவர்கைள ேதவன் ெபரிதும்
விரும்பினார். ஏெனன்றால் அவர்கள் இது ேபான்ற
விசுவாசம் ெகாண்டவர்களாய் இருந்தார்கள்.

3 ேதவன் தமது ஆைணயால் இந்த முழு
உலைகயும் பைடத்தார் என்று நாம் நம்ப விசுவாசம்
உதவுகிறது. அதாவது நாம் பார்க்கின்ற ெபாருட்கள்
எல்லாம் பார்க்கப்படாத ஒன்றால்
உருவாக்கப்பட்டைத உணர்ந்துெகாள்கிேறாம்.

4 காயீனும் ஆேபலும் ேதவனுக்குப் பலி
ெகாடுத்தார்கள். ஆனால் ஆேபலின் பலி, அவனது
விசுவாசம் காரணமாக உயர்வாகக் கருதப்பட்டது.
ேதவனும் அைதேய விரும்பி ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
ஆகேவ அவைன நல்லவன் என்று அைழத்தார். அவன்
இறந்து ேபானான். எனினும் அவன் தன்
விசுவாசத்தின் வழிேய இன்னும்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிறான்.

5 ஏேனாக்கு இறக்கவில்ைல. இந்த பூமியில்
இருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். அவன்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு முன் ேதவனுக்கு
விருப்பமானவனாக இருந்தான். ேதவன் அவைனத்
தன்னிடம் எடுத்துக்ெகாண்டார். அதனால் மக்கள்
அதன் பிறகு அவைனக் கண்டுெகாள்ள
முடியவில்ைல. இது அவனது விசுவாசத்தினாேலேய
ஆயிற்று. 6 விசுவாசம் இல்லாமல் எவனும்
ேதவனுக்கு விருப்பமானவனாக இருக்கமுடியாது.
ேதவனிடத்தில் வருகிறவன் அவர் உண்ைமயாகேவ
இருக்கிறார் என நம்பிக்ைக ெகாள்கிறான். அேதாடு
தம்ைமத் ேதடுகிறவர்களுக்குப் பலன் ெகாடுப்பார்
என்றும் நம்பிக்ைக ெகாள்ளேவண்டும்.

7 ேநாவா, இதுவைர அவன் காணாதைதப் பற்றி
ேதவனால் எச்சரிக்ைக ெசய்யப்பட்டான். ஆனால்
ேநாவா ேதவன் மீது விசுவாசமும், மரியாைதயும்
ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவன் ெபரிய கப்பைலச்
ெசய்து தன் குடும்பத்ைதக் காப்பாற்றிக்ெகாண்டான்.
தனது விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த உலகம்
தவறானது என்பைத ேநாவா நிரூபித்தான். இதனால்
விசுவாசத்தின் வழியாக ேதவனுக்கு முன்
நீதிமான்களாகக் கருதப்பட்ட சிலருள்
ஒருவனானான்.

8 ேதவன் ஆபிரகாைம அைழத்தார். அவர்
வாக்களித்தப்படி ஒரு இடத்துக்குப் பயணம் ேபாகச்
ெசான்னார். அவனுக்கு அந்த இடம் எங்ேக உள்ளது
என்று ெதரியாது. எனினும் அவனுக்கு விசுவாசம்
இருந்ததால், ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்
ெசான்னபடி பயணம் ெசய்தான். 9 ேதவன் தருவதாக
வாக்களித்த நாட்டில் ஆபிரகாம் வாழ்ந்தான். அங்ேக
ஒரு பரேதசிையப் ேபால அைலந்தான். எனினும்
அவன் விசுவாசம் ைவத்திருந்தான். ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு, ஆகிேயாேராடு கூடாரத்தில்

குடியிருந்தான். அவர்களும் ேதவனுைடய
வாக்குறுதிையப் ெபற்றார்கள். 10 ஆபிரகாம்,
உண்ைமயான அஸ்திபாரம் இடப்பட்ட ேதவனுைடய
நகரத்துக்காகக் காத்திருந்தான்.

11 ஆபிரகாம் மிகவும் முதியவன். குழந்ைதப்
ேபற்றுக்கான வாய்ப்பு இல்லாதவன். சாராளும்
அப்படிேய. ஆபிரகாம் ேதவனிடம் விசுவாசம்
ைவத்ததால் அவர்களுக்குக் குழந்ைத பிறந்தது. 12

அவன் ஏறக்குைறய இறந்து ேபாகின்றவைனப்
ேபான்று இருந்தான். ஆனால் அவனிடமிருந்து
முதுைமப் பருவத்தில் ஒரு பரம்பைர ேதான்றி
வானத்து நட்சத்திரங்கைளப் ேபான்று விளங்கியது.
கடற்கைரயில் உள்ள மணைலப்ேபான்று ஏராளமான
மக்கள் அவனிடமிருந்து ெவளிப்பட்டனர்.

13 இந்த மாெபரும் மனிதர்கள் அைனவரும்
இறுதிவைர தங்கள் விசுவாசத்துடேனேய
வாழ்ந்தனர். இவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல், ெவகுதூரத்திேல அவற்ைறக்
கண்டு, நம்பி அைணத்துக்ெகாண்டனர்.
பூேலாகத்தில் தாம் அந்நியர்களாகவும்,
பரேதசிகளாகவும் இருந்தைத அவர்கள்
ெவளிப்பைடயாக ஒத்துக்ெகாண்டனர். 14 அவர்கள்
தம் ெசாந்த ேதசத்ைத இன்னும்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பைதேய
இத்தைகய விஷயங்கைளப் ேபசுகிறவர்கள்
உணர்த்துகிறார்கள். 15 அவர்கள் தாங்கள்
விட்டுவந்த நாட்ைடப் பற்றி
நிைனத்திருந்தார்கேளயானால் அவர்கள் அதற்குத்
திரும்பிப் ேபாக சமயம் கிைடத்திருக்குேம. 16

ஆனால் அவர்கள் பரேலாகம் என்னும் சிறப்பான
நாட்டிற்குப் ேபாகக் காத்திருக்கிறார்கள். எனேவ
ேதவன் தன்ைன அவர்களது ேதவன் என்று
அைழத்துக்ெகாள்வதில் ெவட்கப்படுவதில்ைல.
ேதவன் அவர்களுக்காக ஒரு நகரத்ைத
உருவாக்கியிருக்கிறார்.

17 ேதவன் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்ைத
ேசாதித்தார். ஆபிரகாமிடம் ஈசாக்ைகப் பலி
ெகாடுக்கும்படி ேதவன் ெசான்னார். ஆபிரகாமும்
விசுவாசத்தின் காரணமாக அந்தக் கட்டைளையப்
பின்பற்றினான், ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ ேதவன்
ஆபிரகாமுக்கு வாக்களித்துள்ளார். “ஈசாக்கு மூலம்
உன் பரம்பைர வளரும்” என்றும் கூறியுள்ளார்.
ஆனாலும் ஒேர குமாரனான அந்த ஈசாக்ைகப்
பலிெகாடுக்க ஆபிரகாம் முன் வந்தான். 19 ேதவன்
மக்கைள மரணத்திலிருந்து எழுப்புவார் என
ஆபிரகாம் நம்பினான். உண்ைமயில் அதுேபான்ேற
ஆபிரகாம் அவன் குமாரைனக் ெகால்லாதபடி
ேதவன் தடுத்துவிட்டார். இதுவும் மரணத்திலிருந்து
எழுப்பியது ேபாலாயிற்று.

20 யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் ஈசாக்கு
ஆசீர்வதித்தான். ஈசாக்கு இதைன விசுவாசத்தின்
அடிப்ைடயில் ெசய்தான். 21 யாக்ேகாபு ேயாேசப்பின்
குமாரர்களில் ஒவ்ெவாருவைரயும் ஆசீர்வதித்தான்.
யாக்ேகாபு தான் இறந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது
இதைனச் ெசய்தான். அவன் தனது ேகாலின்
முைனயில் சாய்ந்துெகாண்டு ெதாழுதான்.
யாக்ேகாபு இப்படிச் ெசய்ததற்கும் அவனது
விசுவாசேம காரணமாகும்.

22 ேயாேசப்பு இறந்துெகாண்டிருந்த ேநரத்தில்
இஸ்ரேவலர்கள் எகிப்ைத விட்டுப் ேபாவைதப் பற்றி
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ேபசினான். அவன் இதைன விசுவாசத்தால்
ெசான்னான். தனது சரீரத்ைத என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்பைதப் பற்றியும் மக்களிடம்
ெசான்னான்.

23 ேமாேச பிறந்த பிறகு, அவன் அழகாக
இருந்தைத அவன் ெபற்ேறார்கள் கண்டு மூன்று மாத
காலத்திற்கு மைறத்து ைவத்தார்கள். விசுவாசத்தின்
அடிப்பைடயிேலேய இைதச் ெசய்தனர். அரச
கட்டைளக்குப் பயப்படாமல் இைத ெசய்தனர்.

24 ேமாேச வளர்ந்து ெபரியவன் ஆனான்.
பார்ேவானுைடய குமாரத்தியின் குமாரன் என
அைழக்கப்படுவைத மறுத்தான். 25 பாவத்துக்குரிய
தற்காலிக சந்ேதாஷத்ைத அனுபவிப்பைதவிட
ேதவனுடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத
அனுபவிப்பைதேய அவன் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 26

எகிப்தின் கருவூலத்ைதவிட கிறிஸ்துவுக்காகத்
தாங்கிக்ெகாண்ட பாடுகைள மதிப்புமிக்கதாக அவன்
நிைனத்தான். ஏெனனில் வர இருக்கிற பலனுக்காக
அவன் பார்த்திருந்தான்.

27 ேமாேச எகிப்திலிருந்து ெவளிேயறினான். தன்
விசுவாசத்தின் அடிப்பைடயில் அப்படிச் ெசய்தான்.
அவன் ராஜாவின் ேகாபத்துக்கும் அஞ்சவில்ைல.
அவன் ெதாடர்ந்து உறுதியாக இருந்தான்.
ஒருவராலும் பார்க்க இயலாத ேதவைன அவனால்
பார்க்க முடிந்தது. 28 அவன் பஸ்காைவத் தயார்
ெசய்தான். கதவின் மீது இரத்தத்ைதப் பூசினான்.
யூதமக்களின் முதல் ஆண் குழந்ைதைய மரண தூதன்
ெகால்லாதபடிக்கு இைதச் ெசய்தான். ேமாேச
இதைன விசுவாசத்ேதாடு ெசய்தான்.

29 ேமாேச தன் மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானான். அப்ேபாது ெசங்கடல் காய்ந்த தைரையப்
ேபாலாயிற்று. அவர்களின் விசுவாசேம இதற்குக்
காரணமாகும். எகிப்தியர்களும் அவ்வாேற கடைலக்
கடக்க முைனந்து அமிழ்ந்துேபானார்கள்.

30 எரிேகாவின் சுவர்கள், ேதவனது மக்களின்
விசுவாசத்தினால் விழுந்துேபானது. அவர்கள் ஏழு
நாட்கள் அந்தச் சுவர்கைளச் சுற்றி வந்தனர்.
அப்புறம் அச்சுவர்கள் விழுந்தன.

31 ராகாப் என்னும் விைலமாதும் இஸ்ரேவல்
ஒற்றர்கைள நண்பர்கைளப்ேபால வரேவற்றாள்.
அவளது விசுவாசத்தின் காரணமாகக்
கீழ்ப்படியாதவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது அவள் தன்
வீட்டாருடன் ேசதமைடயாமல் தப்பினாள்.

32 பின்னும் ேவறு எடுத்துக்காட்டுகைள நான்
ெசால்லேவண்டுமா! கிதிேயான், பாராக், சிம்ேசான்,
ெயப்தா, தாவீது, சாமுேவல் என்பவர்கைளயும்
தீர்க்கதரிசிகைளயும் குறித்து விளக்கிச் ெசால்லக்
காலம் ேபாதாது. 33 விசுவாசத்தாேலேய அவர்கள்
அரசுகைள ெவற்றிெகாண்டார்கள். நீதிைய
வலியுறுத்தினார்கள். ேதவனுைடய வாக்குறுதிகைள
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். சிலர் சிங்கங்களின்
வாய்கைள மூடினார்கள். 34 சிலர் ெநருப்பின்
உக்கிரத்ைதக் குைறத்தார்கள். வாளின்
சாவிலிருந்து தப்பினார்கள். பலவீனத்திலிருந்து
அவர்கள் பலம் ெபற்று அந்நியப் பைடகைளத்
ேதாற்கடித்து யுத்தத்தில் ஆற்றல்மிக்கவர்களாக
இருந்தார்கள். 35 இறந்துேபான
தங்களுைடயவர்கைள ெபண்கள் மீண்டும்
அைடந்தார்கள். மற்றவர்கள்
வாைதக்குள்ளானேபாதும் விடுபட மறுத்தார்கள்.

மரணத்திலிருந்து ஒரு சிறந்த வாழ்விற்ெகன
உயிேராடு எழுப்பப்படுவதற்காக இதைனச்
ெசய்தார்கள். 36 ேவறு சிலர் ேகலிெசய்யப்பட்டனர்;
அடிக்கப்பட்டனர்; கட்டப்பட்டு சிைறயில்
தள்ளப்பட்டனர். 37 சிலர் கல்லால்
எறியப்பட்டார்கள்; வாள்களினால் இரண்டு
துண்டாகக்கப்பட்டுக் ெகால்லப்பட்டார்கள். சிலர்
ெசம்மறியாட்டுத் ேதாைலயும், ெவள்ளாட்டுத்
ேதாைலயும் ேபார்த்துக்ெகாண்டு திரிந்து
ஏழ்ைமையயும், துன்பத்ைதயும், கசப்புகைளயும்
அனுபவித்தனர். 38 உலகம் அந்த உத்தமர்களுக்கு
உகந்ததாக இல்ைல. அவர்கள் மைலகளிலும்
பாைலவனங்களிலும் அைலந்து திரிந்தனர். மைலக்
குைககளிலும் பூமியில் உள்ள ெபாந்துகளிலும்
வாழ்ந்தார்கள்.

39 தம் விசுவாசத்தாேலேய அவர்கள்
புகழப்படுகின்றனர். ஆனால் இவர்களில் எவரும்
ேதவனுைடய வாக்குறுதிைய அைடயவில்ைல. 40

ேதவன் நமக்குச் சிறந்த சிலவற்ைறத் தரத்
திட்டமிட்டிருந்தார். பிறகு நம்ேமாடு ேசர்ந்து
மட்டுேம அவர்களும் முழுைமபடுத்தப்படுவார்கள்.

இேயசுவின் முன்மாதிரிைய நாமும் பின்பற்றுேவாம்

நம்ைமச் சுற்றிலும் விசுவாசமுைடயவர்கள்
ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். விசுவாசம்
என்றால் என்ன ெபாருள் என்று அவர்களது

வாழ்க்ைக நமக்குக் கூறுகின்றது. நாமும்
அவர்கைளப்ேபால் வாழேவண்டும். நம் முன் நடக்கும்
பந்தயத்தில் நாமும் பங்ெகடுத்து ஓடேவண்டும். நம்
முயற்சியில் இருந்து நாம் என்றும் பின்வாங்கக்
கூடாது. நம்ைமத் தடுத்து நிறுத்துகிற எைதயும் நமது
வாழ்விலிருந்து தூக்கி எறிய ேவண்டும். நம்ைமப்
பற்றுகிற பாவங்கைளயும் விலக்கிவிட ேவண்டும். 2

நாம் இேயசுைவ முன்மாதிரியாகக்ெகாண்டு பின்பற்ற
ேவண்டும். நம் விசுவாசத்தின் தைலவேர
இேயசுதான். நம் விசுவாசத்ைத அவர்
முழுைமயாக்குகிறார். அவர் சிலுைவயில் துன்புற்று
மரணம் அைடந்தார். ஆனால் சிலுைவயின்
அவமானத்ைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் சிலுைவயின்
துன்பங்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டார். ேதவன்
அவருக்கு முன்னால் ைவக்கப்ேபாகிற
மகிழ்ச்சிக்காகேவ இத்தைனையயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். எனேவ இப்ேபாது அவர்
ேதவனுைடய வலது புறத்தில் வீற்றிருக்கிறார். 3

இேயசுைவப் பற்றி நிைனத்துப்பாருங்கள். பாவிகள்
அவருக்கு எதிராகச் ெசயல்புரிந்தேபாது அவர்
அதைனப் ெபாறுைமயாக ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
இேயசு ெசய்தது ேபாலேவ நீங்களும்
ெபாறுைமேயாடு ேசார்ந்து ேபாகாமல் இருங்கள்.

ேதவன் பிதாைவப் ேபான்றவர்
4 நீங்கள் பாவத்திற்கு எதிராகப்
ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள்
ேபாராட்டம் இன்னும் நீங்கள் ெகால்லப்படுகிற
அளவுக்கு வன்ைமயாகவில்ைல. 5 நீங்கள்
ேதவனுைடய பிள்ைளகள். அவர் உங்கள்
ஆறுதலுக்காகேவ ேபசுகிறார். நீங்கள் அந்த
வார்த்ைதகைள மறந்துவிட்டீர்கள்.
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“என் மகேன! கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கும்ேபாது
அதைன அற்பமாக எண்ணாேத.
அவர் உன்ைனத் திருத்தும்ேபாது உன்

முயற்சிையக் ைகவிட்டு விடாேத.
6 தம் ேநசத்துக்குரிய ஒவ்ெவாருவைரயும் கர்த்தர்
தண்டிக்கிறார்.
தம் மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்கின்ற எல்ேலாைரயும்

தண்டித்துத் திருத்துகிறார்.”
7 எனேவ ஒரு பிதாவின் தண்டைன என்று எல்லாத்
துன்பங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு தந்ைத
தன் குமாரைனத் தண்டிப்பது ேபான்ேற ேதவன்
உன்ைனயும் தண்டித்திருக்கிறார். எல்லாப்
பிள்ைளகளுேம தம் தந்ைதகளால்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 8 நீங்கள் எந்த
நாளிலும் தண்டிக்கப்படாவிட்டால் உண்ைமயில்
ேதவனுைடய பிள்ைளகள் ஆகவில்ைல என்று
ெபாருள். 9 இங்ேக பூமியில் தண்டிக்கிற
தந்ைதகைளேய நாம் ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
அதற்காக அவர்கைள நாம் மதிக்கிேறாம். ஆகேவ
நம் ஆன்மீகத் தந்ைதக்கு மிக அதிகமாக அடங்கி
நடக்கேவண்டும். நாம் இதைனச் ெசய்தால் நமக்கு
வாழ்வு உண்டு. 10 உலகில் உள்ள தந்ைதகளின்
தண்டைன ெகாஞ்ச காலத்திற்குரியது. அவர்கள்
தங்களின் சிந்தைனக்குச் சரியாகத்
ேதான்றுகிறைதேய ெசய்கிறார்கள். ஆனால் ேதவன்
நமக்கு உதவி ெசய்வதற்காகேவ தண்டிக்கிறார்.
எனேவ நாமும் அவைரப் ேபான்று பரிசுத்தமாகலாம்.
11 எந்தத் தண்டைனயும் அந்ேநரத்தில்
மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருப்பதில்ைல! ஆனால், பிறகு
அதில் பழகியவர்கள், ேநர்ைமயான வாழ்விலிருந்து
வருகிற சமாதானத்ைத அனுபவிப்பார்கள்.

எவ்வாறு வாழ்வது என்பதில் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்

12 நீங்கள் பலவீனமாகிவிட்டீர்கள். மீண்டும்
உங்கைள பலப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 13 சரியான
வழியில் நடவுங்கள், அப்ேபாதுதான்
இரட்சிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் பலவீனம் எந்த
இழப்புக்கும் காரணமாகக் கூடாது.

14 எல்ேலாேராடும் சமாதானமாய் இருக்க
முயலுங்கள். பரிசுத்தமான வாழ்க்ைகைய வாழ
முயலுங்கள். ஏெனனில், அது இல்லாமல் யாராலும்
கர்த்தைரக் காணமுடியாது. 15 ஒருவனும்
ேதவனுைடய கிருைபையத் தவறவிடாதபடிக்கும்
மக்களுக்கு விஷமூட்ட வளரும் விஷ ேவைரப் ேபால
உங்கள் குழுவுக்கு யாராலும் ெதால்ைல
வராதபடிக்கும் உறுதி ெசய்யுங்கள். 16 எவரும்
பாலியல் பாவத்ைதச் ெசய்யாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். எவரும் ஏசாைவப்ேபால்
ஆகாதபடி எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஏசா தன்
குடும்பத்தின் மூத்த குமாரன். தன் தந்ைதயின்
ெசாத்தில் அவனுக்கு இரட்ைடப் பங்கு
கிைடத்திருக்க ேவண்டும். ஆனால் ஏசா தன்
வாரிசுரிைமையப் பற்றி அக்கைற ெகாள்ளவில்ைல.
ஒரு ேவைள உணவுக்காக அவற்ைற விற்றுவிட்டான்.
17 பிறகு ஏசா ஆசிையப்ெபற விரும்பிய ேபாதிலும்,
கண்ணீர்விட்டுக் கதறிக் ெகஞ்சினாலும் கூட
அவனால் அைதப் ெபற முடியவில்ைல. ஏெனனில்
மனமாறுதலுக்கு வழி காணாமல் ேபானான்.

18 நீங்கள் புதிய இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள்.
உங்களால் ெதாடமுடிகிற இடமில்ைல இது.
ெநருப்பு எரிவதும், அடர்த்தியான ேமகங்களாலும்
இருட்டாலும், புயலாலும் சூழ்ந்த மைலயில்ைல இது.
19 எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்ேடா அல்லது
கட்டைளயிடும் ஒரு குரைலக் ேகட்ேடா நீங்கள்
அந்த இடத்துக்கு வரவில்ைல. வார்த்ைதகளின்
சத்தமும் எழும்பாது. அந்த சத்தத்ைதக்
ேகட்டவர்கள் மீண்டும் தங்களுக்கு வார்த்ைத
ெசால்லப்படாதபடிக்கு ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்.
20 ஏெனன்றால் “ஒரு மிருகமாகிலும் அம்மைலையத்
ெதாட்டால் கற்களால் அடிபட்டுச் சாக
ேவண்டியதிருக்கும்” என்ற கட்டைளையக் ேகட்க
அவர்கள் விரும்பவில்ைல. 21 “நான் பயத்தால்
நடுங்குகிேறன்” என்று ேமாேசயும்
ெசால்லத்தக்கதாக அந்தக் காட்சி அவ்வளவு
பயங்கரமாக இருந்தது.

22 ஆனால் நீங்கள் அது ேபான்ற இடத்துக்கு
வரவில்ைல. இந்தப் புதிய இடத்தின் ெபயர் சீேயான்
மைல. ேதவன் வசிக்கும் நகரத்திற்கு
வந்திருக்கிறீர்கள். இது பரேலாகமான எருசேலம்.
ஆயிரக்கணக்கான ேதவதூதர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடு
கூடுகிற இடம். 23 இங்ேக பரேலாகத்தில்
ெபயெரழுதப்பட்ட முதற் ேபறானவர்களின் சர்வ
சங்கமாகிய சைப உள்ளது. எல்ேலாைரயும் நியாயம்
தீர்க்கிற நீதிபதியாக ேதவன் இருக்கிறார்.
முழுைமயாக்கப்பட்ட நீதிமான்களின் ஆவிகள்
உள்ளன. 24 இேயசுவிடம் வந்திருக்கிறீர்கள். அவேர
தம் மக்களுக்கு ேதவனிடமிருந்து புதிய
உடன்படிக்ைகையக் ெகாண்டு வந்தவர். ஆேபலின்
இரத்தம் ேபசியைதவிட நன்ைமகைளப் ேபசுகிற,
ெதளிக்கப்பட்ட இேயசுவின் இரத்தமிருக்கும்
இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து ேசர்ந்தீர்கள்.

25 எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ேதவன்
ேபசும்ேபாது கவனிக்கத் தவறாதீர்கள். பூமியில்
எச்சரிக்கப்பட்டேபாதும் கூட இஸ்ரேவல் மக்கள்
இதுேபாலத்தான் கவனிக்க மறுத்தார்கள். அதனால்
அவர்களால் தப்பிக்க முடியாமல் ேபாய்விட்டது.
இப்ேபாது பரேலாகத்திலிருந்து ேதவன் ேபசுகிறார்.
அைதக் கவனிக்க மறுக்கிறவர்கள் முன்ைபவிட
ேமாசமான நிைலைய அைடவார்கள். 26 அவருைடய
ேபச்சு அப்ேபாது பூமிைய அைசத்தது.
இப்ெபாழுேதா அவர், “இன்ெனாருமுைற நான்
பூமிைய மாத்திரமல்ல, வானத்ைதயும் அைசப்ேபன்”
என்று வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். 27

“இன்ெனாரு முைற” என்பது என்னால்
உருவாக்கப்பட்டைவ எல்லாம் அழிக்கப்படும் எனப்
ெபாருள்படும். அைவ அைசயத்தக்க ெபாருட்கேள.
அைசக்கக் கூடாத ெபாருட்கேள என்றும்
நிைலத்திருக்கும்.

28 அைசக்கப்பட முடியாத ஓர் இராஜ்யத்ைத நாம்
ெபற்றுக்ெகாண்டிருப்பதால் நாம் நன்றி
ெசால்லேவண்டும். மிகவும் அச்சத்ேதாடும்
மரியாைதேயாடும் கூடிய ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்க ஒரு
வழியில் நாம் ேதவைன வழிபடேவண்டும். 29

ஏெனன்றால் நமது ேதவன் அைனத்ைதயும் அழிக்கும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றவர்.
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ேதவைன பிரியப்படுத்தும் வழிபாடு

கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் சேகாதர
சேகாதரிகளாவீர்கள். ெதாடர்ந்து
ஒருவைர ஒருவர் ேநசியுங்கள். 2 மக்கைள

உங்கள் வீட்டில் ஏற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு
எப்ெபாழுதும் உதவி ெசய்யுங்கள். இதனால் சிலர்
அறியாமேலேய ேதவ தூதர்கைளயும்
உபசரிப்பதுண்டு. 3 நீங்களும் அவர்கேளாடு
சிைறயில் இருப்பதுேபால் சிைறயிலுள்ள மக்கைள
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கேள
துன்பமுறுவைதப்ேபால், துன்பமுற்றுக்
ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்
நிைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

4 திருமணம் என்பது அைனவராலும்
மதிக்கத்தக்கது. இது இரண்டு ேபருக்கு இைடயில்
மிகப் பரிசுத்தமாகக் கருதப்படுகிறது. விபசாரம்,
ேசாரம் ேபான்ற பாலியல் குற்றங்கைளச்
ெசய்கின்றவர்கைள ேதவன் கடுைமயாகத்
தண்டிப்பார். 5 பண ஆைசயில் இருந்து உனது
வாழ்ைவ விலக்கிைவ. உன்னிடம்
இருப்பைதக்ெகாண்டு திருப்தி அைடந்துெகாள்.
ேதவன்,
“நான் உன்ைன ஒருேபாதும் ைகவிடமாட்ேடன்.
நான் உன்ைன விட்டு விலகமாட்ேடன்” என்று
கூறியிருக்கிறார்.
6 எனேவ,
“கர்த்தர் எனக்கு உதவுபவர்.
நான் அச்சப்படத் ேதைவயில்ைல.
எவரும் எனக்கு எதுவும் ெசய்ய முடியாது” என்று
உறுதியாக நீங்கள் ெசால்லலாம்.

7 உங்கள் தைலவர்கைள நிைனத்துப்பாருங்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய ெசய்திையக்
கற்றுத்தந்தார்கள். அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து
மடிந்தார்கள் என எண்ணுங்கள். அவர்களின்
விசுவாசத்ைதக் கைடப்பிடியுங்கள். 8 இேயசு
கிறிஸ்து ேநற்றும், இன்றும், நாைளயும் எப்ேபாதும்
ஒேர மாதிரியாக இருப்பவர். 9 எல்லா வைகயான
தவறான உபேதசங்களும் உங்கைளத் தவறான
வழியில் ெசலுத்தாதபடிக்குக் கவனமாக இருங்கள்.
உங்கள் இதயம் ேதவனுைடய கிருைபயால் பலம்
ெபறட்டும். அது உணவு பற்றிய சட்டங்களால்
நிைறயாமல் இருக்கட்டும். அது உங்களுக்குப் பயன்
தராது.

10 பரிசுத்த கூடாரத்தில் ேசைவ ெசய்கிற அந்த
யூத ஆசாரியர்கள் இருந்து சாப்பிடும் உரிைமயற்ற
ஒரு பலி நம்மிடம் உண்டு. 11 பிரதான ஆசாரியர்
மிருக இரத்தத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு மிகப்
பரிசுத்தமான இடத்திற்குள் ெசல்லுகிறார். அவர்
பாவங்களுக்காக அதைனச் ெசலுத்துகிறார். ஆனால்
அந்த மிருகங்களின் சரீரம் ெவளிேய
எரிக்கப்படுகிறது. 12 எனேவ, இேயசுவும்
நகரத்திற்கு ெவளிேய துன்பப்பட்டார். அவர் தன்
இரத்தத்ைதப் பாவத்துக்காகேவ சிந்தினார். தன்
மக்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக இரத்தம் சிந்தி
மரித்தார். 13 எனேவ, நாம் கூடாரத்துக்கு ெவளிேய
ெசன்று அவருைடய அவமானத்தில்
பகிர்ந்துெகாள்ேவாம். இேயசுவுக்கு ேநர்ந்த அேத

அவமானத்ைத நாமும் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 14

இந்த உலகத்தில் என்ெறன்றும் நிைலத்திருக்கிற
ஒரு நகரம் இல்ைல. ஆனால் எதிர்காலத்தில்
வரப்ேபாகிற என்ெறன்ைறக்கும் நிைலத்திருக்கிற
நகரத்திற்காகக் காத்திருக்கிேறாம். 15 எனேவ,
அவர் மூலமாக நம் தினசரி துதி காணிக்ைகைய நாம்
ேதவனுக்கு வழங்குேவாம். அது அவர் ெபயைரத்
துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகும். 16

மற்றவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யவும்,
பகிர்ந்துெகாள்ளவும் மறக்காதீர்கள். இைவேய
ேதவன் விரும்பும் பலியாகும்.

17 உங்கள் தைலவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
அவர்களின் அதிகாரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு
நடவுங்கள். அவர்கள் உங்கள் ேமல்
ெபாறுப்புள்ளவர்கள். அவர்கள் உங்கள் ஆன்மாைவக்
காப்பாற்ற முயல்கிறார்கள். அவர்கள் துக்கத்ேதாடு
அல்ல சந்ேதாஷத்ேதாடு அவற்ைறச் ெசய்பவர்கள்.
நீங்கள் அவர்களுக்குப் பணியாமல் அவர்களின்
பணிைய கடினப்படுத்தினால் அது எவ்வைகயிலும்
உங்களுக்கு உதவாது.

18 எங்களுக்காகத் ெதாடர்ந்து பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். சுத்தமான மனசாட்சி
உைடயவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிேறாம். என்றும்,
எப்ேபாதும் நல்ல ெசயல்கைளேய ெசய்ய
விரும்புகிேறாம் என்றும் நாங்கள் உறுதி
கூறுகிேறாம். 19 உங்களிடத்தில் நான் மிக
விைரவில் வருவதற்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். நான் மற்ற அைனத்ைதயும்
விட இதைனேய ெபரிதும் விரும்புகிேறன்.

20 சமாதானத்தின் ேதவன் எல்லா
நன்ைமகைளயும் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று நான் பிரார்த்தைன ெசய்கிேறன். எனேவ அவர்
விரும்புகிறபடி நீங்கள் ெசய்யுங்கள். ேதவன் ஒருவேர
தம் மந்ைதயின் ெபரிய ேமய்ப்பராகிய கர்த்தராகிய
இேயசுைவ மரணத்திலிருந்து நித்திய
உடன்படிக்ைகயின் இரத்தத்தினால் எழுப்பினார்.
அவர் விரும்புவைத நீங்கள் ெசய்யும்படிக்கு
ஒவ்ெவாரு விதமான நன்ைமையயும் ெசய்யும்
திறைமைய உங்களுக்கு வழங்கேவண்டும் என நான்
ேவண்டுகிேறன். இேயசுவுக்கு என்ெறன்றும் மகிைம
உண்டாவதாக. ஆெமன்.

22 என் சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள
உற்சாகப்படுத்த நான் எழுதிய சிறு ெசய்திைய
நீங்கள் ெபாறுைமயுடன் ேகட்கேவண்டும் எனக்
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். இைவ உங்கைள
பலப்படுத்தும். இது நீண்ட நிருபம் அன்று. 23 நம்
சேகாதரன் தீேமாத்ேதயு சிைறக்கு ெவளிேய
உள்ளான் என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறன். அவன் மிக
விைரவில் வந்து ேசர்ந்தால், நாங்கள் இருவருேம
ேசர்ந்து உங்கைளப் பார்ப்ேபாம்.

24 உங்கள் தைலவர்களுக்கும், ேதவனுைடய
பிள்ைளகளுக்கும் என் வாழ்த்துதைலச்
ெசால்லுங்கள். இத்தாலியில் உள்ள ேதவனுைடய
பிள்ைளகள் உங்களுக்கு வாழ்த்து கூறுகிறார்கள்.

25 உங்கள் அைனவேராடும் ேதனுைடய கிருைப
இருப்பதாக.
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யாக்ேகாபு

ேதவனுக்கும் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியனான யாக்ேகாபு,
உலகெமங்கும் பரவியுள்ள பன்னிரண்டு

குடிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கேளாடு எழுதிக்ெகாள்வது:

விசுவாசமும் ஞானமும்
2 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குப்
பலவைகயான ெதாந்தரவுகள் இருக்கும். ஆனால்
இைவ நிகழும்ேபாது இதற்காக மகிழ்ச்சி
அைடயுங்கள். 3 ஏெனன்றால், இத்ெதாந்தரவுகள்
உங்களது விசுவாசத்ைத ேசாதிக்கின்றன என
நீங்கள் அறியுங்கள். இைவ உங்களுக்குப்
ெபாறுைமையத் தருகின்றது. 4 நீங்கள் ெசய்யும்
ஒவ்ெவாரு காரியத்திலும் ெபாறுைம
ெவளிப்படக்கடவது. அப்ெபாறுைம உங்கைள,
நீங்கள் ஒன்றிலும் குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல்
முழுைமயும் நிைறவும் உள்ளவர்களாக ஆக்கித் தன்
பணிைய நிைறவு ெசய்யும்.

5 ஆனால் உங்களில் எவருக்ேகனும் ஞானம்
ேவண்டுமானால் நீங்கள் ேதவனிடம்தான்
ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன் தாராளமானவர்.
ேகட்கின்ற ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்பதில் அவர்
மகிழ்வைடகிறார். ஆைகயால் ேதவன் உங்களுக்கு
ஞானத்ைதக் ெகாடுப்பார். 6 ஆனால் நீங்கள்
ேதவைனக் ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது உங்களுக்கு
அவர் மீது விசுவாசம் ேவண்டும். ேதவைன
சந்ேதகித்தல் கூடாது. சந்ேதகப்படுகிறவன் கடலில்
உள்ள அைலகைளப் ேபான்றவன். காற்று அந்த
அைலகைள ேமலும் கீழுமாகப் புரட்டும். 7

சந்ேதகப்படுகிறவன் ஒேர ேநரத்தில் இரண்டு
ேவறுபட்ட சிந்தைனகைள உைடயவனாக
இருக்கிறான். அவன் தான் ெசய்கின்ற எைதப்
பற்றியும் தீர்மானிக்க முடியாதவன். இத்தைகயவன்
கர்த்தரிடமிருந்து எைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியாது.

உண்ைமயான ெசல்வம்
9 ேதவன் தன்ைன ெசல்வந்தனாக
ஆக்கியிருக்கிறார் என ஒரு ஏைழச் சேகாதரன்
அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். 10

ேமலும் ேதவன் தன்ைனப் பணிவுள்ளவனாக
ஆக்கியிருக்கிறார் என ஒரு பணக்காரச் சேகாதரன்
அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். எப்படி?
“அவன் ஒரு காட்டுப் பூைவப்ேபால உதிர்ந்து
ேபாவான்” என்று ேதவன் ெசான்னார். 11 சூரியன்
உதயமானதும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச்
சூடாகிறது. சூரிய ெவப்பமானது ெசடிகைளக் காய
ைவக்கிறது. பூ உதிர்ந்துவிடுகின்றது. அந்த பூ
அழகாக இருந்தது. ஆனால் அது வாடிப்ேபாய்

விடுகிறது. பணக்காரனும் அப்படித்தான். அவன் தன்
வியாபாரத்துக்காகத் திட்டமிடும்ேபாது
இறந்துேபாவான்.

ேதவனிடமிருந்து ேசாதைனகள் வருவதில்ைல
12 ேசாதிக்கப்படும்ேபாது உறுதியாய் இருக்கிற
மனிதன் மிகுந்த பாக்கியவான் ஆகிறான். ஏெனனில்
தான் ேநசிக்கிறவர்களுக்குத் தருவதாக ேதவன்
வாக்களித்த வாழ்வு என்னும் பரிைச, ேசாதைனயில்
ேதறிவிடும்ேபாது அவன் ெபறுவான். 13 ஒரு மனிதன்
ேசாதிக்கப்படும்ேபாது, “அந்த ேசாதைன
ேதவனிடமிருந்து உண்டாகிறது” என்று அவன்
ெசால்லக் கூடாது. ெபால்லாங்கினால் ேதவன்
ேசாதிக்கப்படுவதில்ைல. ேமலும் ேதவன்
ஒருவைரயும் ேசாதிப்பதும் இல்ைல. 14 அவனவன்
தனது சுய ஆைசகளாேலேய இழுக்கப்பட்டு
சிக்குண்டு ேசாதிக்கப்படுகிறான். 15 இந்த
ஆைசயானது கருத்தரித்து பாவத்ைதப்
பிறப்பிக்கிறது. ேமலும் பாவம்
முழுைமயைடயும்ேபாது மரணத்ைதத் தருகிறது.

16 எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள,
ஏமாற்றப்படாமல் இருங்கள். 17 எல்லா
நன்ைமகளும் ேதவனிடமிருந்ேத வருகின்றன.
ஒவ்ெவாரு முழுைமயான வரமும் அவரிடமிருந்ேத
வருகின்றது. இைவ, சூரியன், சந்திரன்,
நட்சத்திரங்கள் ேபான்றவற்ைற உருவாக்கிய
பிதாவிடமிருந்ேத வருகின்றன. அவர் மாறுவதில்ைல.
எப்ெபாழுதும் ஒேர மாதிரியாக இருக்கிறார். 18

உண்ைமயான வார்த்ைத மூலேம ேதவன் நமக்கு
வாழ்க்ைகையத் தர முடிவு ெசய்துள்ளார். அவரால்
பைடக்கப்பட்ட அைனத்திலும் நம்ைமேய
முக்கியமானைவயாகக் கருதுகிறார்.

கவனிப்பதும் கீழ்ப்படிவதும்
19 எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள,
ேகட்பதில் தீவிரமாகவும், ேபசுவதில்
ெபாறுைமயாகவும், ேகாபிப்பதில் தாமதமாகவும்
இருங்கள். 20 ஒருவனின் ேகாபமானது, அவைன
ேதவன் விரும்புகிற நல் வழியில் நடத்தாது. 21

எனேவ உங்கைளச் சுற்றி மிகுந்த அளவில் இருக்கிற
எல்லாவிதமான அழுக்ைகயும், தீைமையயும் நீங்கள்
ஒழித்துவிட்டு உங்கள் ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற வல்ல
ேபாதைனையப் பணிவுடன் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

22 ேதவன் ெசால்கிறபடி ெசய்கிறவர்களாக
இருங்கள். ேபாதைனையக் ேகட்கிறவர்களாக
மட்டுேம இருந்து தம்ைமத் தாேம
வஞ்சித்துக்ெகாள்கிறவர்களாக இருக்காதீர்கள். 23

ஒருவன் ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டுவிட்டு
எதுவும் ெசயல்படாமல் இருந்தால் அது ஒருவன்

யாக்ேகாபு 1:23

1303



2

கண்ணாடியின் முன் நின்று தன் பிம்பத்ைதத் தாேன
பார்த்துக்ெகாள்வது ேபான்றது ஆகும். 24 அவன்
தன்ைனத் தாேன பார்த்து, அந்த இடம் விட்டுப்
ேபானபிறகு தன் சாயல் இன்னெதன்பைத
மறந்துவிடுவான். இதுவும் அைதப் ேபான்றதுதான்.
25 முழுைமயான ேதவனுைடய சட்டத்ைத ஆழமாக
ஆராய்ந்து, ேகட்டு மறந்துவிடுகிறவனாக இல்லாமல்
ெதாடர்ந்து அைதப் படித்து அதன்படி நடக்கிறவன்
தான் ெசய்வதில் உண்ைமயில்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான்.
ேதவனுைடய சட்டம் மக்கைள விடுதைலயைடயச்
ெசய்கிறது.

ேதவைன வழிபடுகிற உண்ைமயான வழி
26 ெதய்வ பக்தி உள்ளவன் என ஒருவன்
தன்ைனப்பற்றி எண்ணிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் தன்
நாக்ைக அவன் அடக்கிக்ெகாள்ளவில்ைலெயனில்,
தன்ைனத்தாேன அவன்
முட்டாளாக்கிக்ெகாள்கிறான். அவன் “ெதய்வ பக்தி”
பயனற்றதாக இருக்கின்றது. 27 பிதாவாகிய ேதவன்
தூய்ைமயானதும் குற்றமற்றதுெமன எண்ணுகிற
வழிபாடு என்பது உதவி ேதைவப்படுகிற விதைவகள்,
அனாைதகள் ஆகிேயார்ேமல் அக்கைற ெகாள்வதும்
உலகத்தால் கைறபடாதபடிக்குத் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வதுேம ஆகும்.

அைனவைரயும் ேநசியுங்கள்

அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, நம்
மகிைமமிக்க கர்த்தராகிய இேயசுவில்
நீங்கள் விசுவாசிகளாயிருக்கும்ேபாது,

பாரபட்சமாக இருக்காதீர்கள். 2 உதாரணமாக,
ஒருவன் சிறந்த ஆைடகைளயும் தங்க
ேமாதிரங்கைளயும் அணிந்தவனாக உங்களிடம்
வரலாம். இன்ெனாருவன் ஏைழயாக பைழய
அழுக்கான ஆைடகைள அணிந்தவனாக வரலாம். 3

நீங்கள் ெசல்வந்தனிடம் அதிகம் அக்கைற
காட்டுகிறீர்கள். “நல்ல ஆசனத்தில் அமருங்கள்”
என்று கூறுகிறீர்கள். ஆனால் ஒரு ஏைழ வந்தால்
அவைன நிற்கைவக்கிறீர்கள். அல்லது தைரயிேல
உட்காரும்படி கூறுகிறீர்கள். 4 இப்படிச்
ெசய்யும்ேபாது சிலர் மற்றவர்கைளவிட மிகவும்
முக்கியமானவர்கள் என்பது ேபால உங்களில் சிலைர
நடத்துகிறீர்கள். அப்ேபாது தகாத ேநாக்கங்கள்
உள்ள நீதிபதியாக நீங்கள் ஆகிறீர்கள்.

5 அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள, உலகம்
ஏைழயாகப் பார்க்கிற ஒருவைன விசுவாசத்தில்
ெசல்வந்தனாக ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தார் என்பது
உண்ைமயில்ைலயா? தான் ேநசிப்பவர்களுக்குத்
தருவதாக ேதவன் வாக்களித்த இராஜ்யத்ைத அந்த
ஏைழ மக்கள் ெபறுவார்கள். 6 ஆனால் நீங்கள்
ஏைழகைள மதிக்கவில்ைல என்பைதப்
புலப்படுத்தினீர்கள். ெசல்வந்தர்கேள உங்கைளக்
கட்டுப்படுத்திக்ெகாள்கிறார்கள் என்பது உண்ைம
இல்ைலயா? நீதிமன்றத்திற்கு உங்கைள இழுப்பது
அவர்கள் அல்லவா? 7 நீங்கள் எந்தப் ெபயரால்
அைழக்கப்படுகிறீர்கேளா அந்த நல்ல ெபயைரப்
பழித்துப் ேபசுகிறவர்கள் அவர்கள் அல்லவா?

8 ஒரு சட்டம் மற்ற சட்டங்கைள ஆளுகின்றது. “நீ
உன்ைன ேநசிப்பது ேபான்று மற்றவர்கைளயும்

ேநசிப்பாயாக” என்று ேவத வாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்ட சட்டம்தான் மிகச் சிறந்த சட்டமாகும்.
நீ இச்சட்டத்தின்படி ெசய்தால் பிறகு நீ
சரியானைதச் ெசய்கிறாய். 9 ஆனால் நீ ஒருவைன
மற்றவர்கைள விட முக்கியமாக நடத்தினால் பிறகு நீ
பாவம் ெசய்தவன் ஆகிறாய். நீ மிக உயர்ந்த
ேதவனின் சட்டத்ைத உைடத்த குற்றவாளி ஆகிறாய்.

10 ஒருவன் ேதவனின் அைனத்துக்
கட்டைளகைளயும் கைடப்பிடிப்பவனாக
இருக்கலாம், ஆனால் அவன் ஒேர ஒரு
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால், பிறகு
அவன் அைனத்துக் கட்டைளகைளயும்
உைடத்தவனாகிறான். 11 “விபசாரம் ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக” என்று ேதவன் கூறினார். அேதாடு
“ெகாைல ெசய்யாமல் இருப்பாயாக” என்றும்
கூறியுள்ளார். எனேவ, நீ விபசாரம் ெசய்யாமல்
இருந்து, ெகாைல மட்டும் ெசய்வாயானால், பிறகு நீ
சட்டத்தில் கட்டைளகைள உைடத்தவன் ஆகிறாய்.

12 உங்கைள விடுவிக்கிற சட்டத்தால்
நியாயந்தீர்க்கப்பட்ட மக்கைளப்ேபால நீங்கள்
ேபசவும் வாழவும் ேவண்டும். 13 மற்ற மனிதர்கள் மீது
கருைண காட்ட ஒருவன் தவறினால், அவைன
நியாயந்தீர்க்கும்ேபாது ேதவன் அவன் மீது கருைண
காட்டத் தவறுவார். மனிதர்கள் மீது கருைண
காட்டுகிறவன் நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் பயமின்றி நிற்க
முடியும்.

விசுவாசமும் நற்ெசயல்களும்
14 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ஒருவன்
விசுவாசம் ெகாண்டவனாக தன்ைனப் பற்றிக்
கூறிக்ெகாண்டு காரியரீதியாக எதுவும் ெசய்யாமல்
இருப்பாேனயானால் அவனது விசுவாசத்தால் எந்த
பயனும் இல்ைல. அத்தைகய விசுவாசம்
யாைரயாவது இரட்சிக்குமா? 15 கிறிஸ்துவுக்குள்
ஒரு சேகாதரேனா சேகாதரிேயா உண்ண உணவும்
உடுக்க உைடயும் ேதைவப்பட்டவராக இருக்கலாம்.
16 நீங்கள் அவனிடம் “ேதவன் உன்ேனாடு
இருக்கிறார். இருக்க வசதியான இடமும், உண்ண
நல்ல உணவும் உனக்குக் கிட்டும் என்று நம்புகிேறன்”
என்று ெசால்லலாம். ஆனால் அப்படிச் ெசால்லிவிட்டு
எதுவும் ெகாடுக்காமல் இருந்தால் அதனால் எந்தப்
பயனுமில்ைல. உங்கள் வார்த்ைதகளுக்கு எந்த
அர்த்தமும் இல்ைல. 17 இது ேபாலத்தான்
விசுவாசமும், ெசயலின்ைமயால் இறந்து விடுகிறது.

18 ஒருவன், “உன்னிடம் விசுவாசம் உள்ளது.
ஆனால் நான் ெசயல் புரிகிேறன். ெசயல்களற்ற உன்
விசுவாசத்ைத நீ காட்டு. நான் ெசய்கிற ெசயல்கள்
மூலம் நான் என் விசுவாசத்ைதக் காட்டுேவன்” என்று
கூறலாம். 19 ஒேர ஒரு ேதவன் தான் இருக்கிறார்
என்று நீ நம்புகிறாயா? நல்லது. ஆனால் பிசாசுகள்
கூட அைத நம்பி பயத்தால் நடுங்குகின்றன.

20 நீ புத்தியில்லாதவன். ெசயலற்ற விசுவாசம்
என்பது உயிரற்றது என்பைத நீ அறியமாட்டாயா? 21

தன் குமாரன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தில்
காணிக்ைகயாக்கியேபாது ெசயல்கள் மூலம்
ஆபிரகாம் நீதிமானாக்கப்பட்டான். 22 இதனால் நீ
ஆபிரகாமின் விசுவாசமும் அவனது ெசயலும்
ஒருங்ேக ெசயல்பட்டைதக் காண இயலும். அவனது
ெசயல்கள் அவனது விசுவாசத்ைத
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முழுைமயாக்கியது. 23 எனேவ “ஆபிரகாம் ேதவைன
நம்பினான். அது அவைன நீதிமானாக்கியது” என்கிற
பகுதிக்கு இது முழுைமயான ெபாருைளத் தருகிறது.
ேமலும் இதனால்தான் “ேதவனின் நண்பன்” என்று
அவன் அைழக்கப்பட்டான். 24 எனேவ ஒருவன்
ெவறும் விசுவாசத்தால் மட்டுமல்ல, தான் ெசய்கிற
காரியங்களால் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்பைத
நீங்கள் பார்க்கமுடியும்.

25 ராகாப் இன்ெனாரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
அவள் ஒரு விைலமகள். ஆனால் அவள் தனது
ெசயல்களால் ேதவனுக்கு முன்
நீதியுள்ளவளாக்கப்பட்டாள். அவள் ேதவனுைடய
பிள்ைளகளான ஒற்றர்கைளத் தன் வீட்டிற்குள்
ைவத்திருந்து, அவர்கள் தப்பிச் ெசல்ல உதவினாள்.

26 எனேவதான் ஆவி இல்லாத ஓர் சரீரம்
இறந்ததாயிருக்கிறைதப்ேபாலச் ெசயல்கள் அற்ற
விசுவாசம் கூட இறந்ததாயிருக்கிறது.

நாம் ெசால்வைதக் கட்டுப்படுத்துதல்

எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில்
பலர் ேபாதகர்களாகக் கூடாது. ஏெனன்றால்
ேபாதிப்பவர்களாகிய நாம் மற்றவர்ைளவிட

அதிகமாக நியாயந்தீர்க்கப்படுேவாம் என்பைத
நீங்கள் அறிவீர்கள்.

2 நாெமல்ேலாரும் பல தவறுகைளச் ெசய்கிேறாம்.
ஒருவன் எப்ெபாழுதும் தவறாகப் ேபசாதவனாக
இருந்தால் அவன் முழுைமயானவனாகிறான். அவன்
தனது முழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்படுத்தும் வல்லைம
ெபற்றவனாகிறான். 3 நாம் குதிைரகைள
அடக்கேவண்டுமானால் அவற்றின் வாயிேல
கடிவாளத்ைதப் ேபாடுகிேறாம். அதன் மூலம் அதன்
முழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாண்டுவருகிேறாம். 4 இது ேபாலத் தான்
கப்பலிலும். ஒரு கப்பல் மிகப் ெபரியது; அது
ெபருங்காற்றால் தள்ளப்படுவது. ஆனால் சிறு
சுக்கான் அந்த முழு கப்பைலயும் இயக்கப்
பயன்படுகின்றது. சுக்காைன இயக்குபவனுக்குக்
கப்பைல எங்ேக ெகாண்டு ேபாவது என்று ெதரியும்.
அவன் விரும்புகிற இடத்துக்ேக கப்பல் ேபாகும். 5

நமது நாக்கும் அப்படித்தான். அது சரீரத்தின் ஒரு
சிறிய உறுப்பு. ஆனால் அது ெபரிய காரியங்கைளச்
ெசய்வைதப்பற்றிப் ெபருைம ேபசுகிறது.
ேமலும் சிறிய ஒரு ெநருப்புப் ெபாறி எப்படி ஒரு
முழுக் காட்ைடேய எரித்துவிட முடியும் என்பைதப்
பற்றி எண்ணுங்கள். 6 ேமலும் நாக்கு உண்ைமயில்
ெநருப்புப் ெபாறியாக இருக்கிறது. நம் சரீர
உறுப்புகளின் நடுவில் தீைமகைள மூட்டிவிடுகிறது.
நாக்கு தன் தீைமைய சரீரம் முழுக்கப் பரப்பி நம் முழு
வாழ்ைவயும் சிக்கலாக்கி ைவக்கிறது. நரகத்திலுள்ள
ெநருப்பால் நாக்கு ெகாழுத்தப்படுகிறது.

7 மக்கள் எல்லாவைகயான மிருகங்கள்,
பறைவகள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன
ஆகியவற்ைறெயல்லாம் அடக்கும் வலிைம
ெபற்றவர்கள். 8 ஆனால் நாவானது அடங்காததும்
சாவுக்ேகதுவான விஷம் நிைறந்ததுமாக இருக்கிறது.
9 அந்த நாவால் தான் நம் பிதாவாகிய கர்த்தைரத்
துதிக்கிேறாம். அவர் சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட
மனிதர்கைளயும் பழிக்கிேறாம். 10 துதித்தலும்
பழித்தலும் ஒேர வாயில் இருந்துதான் வருகின்றன.

என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அப்படி நடக்கக்
கூடாது. 11 ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து இனிப்பும்,
கசப்புமான நீர் சுரக்க முடியாது. 12 என் சேகாதர
சேகாதரிகேள, அத்திமரம் ஒலிவப் பழங்கைளயும்,
திராட்ைசச்ெசடி அத்திப்பழங்கைளயும்
ெகாடுக்குமா? அவ்வாேற உவர்ப்பான நீரூற்று
இனிப்பான நீைரக் ெகாடுக்காது.

உண்ைமயான ஞானம்
13 உங்களில் ஞானமும், விேவகமும் ெபாருந்திய
ஒருவன் இருந்தால் தன் நன்னடத்ைதயின் மூலம்
பணிேவாடு நற்காரியங்கைளச் ெசய்து அைத அவன்
புலப்படுத்தட்டும். 14 உங்கள் இதயத்தில் கசப்பான
ெபாறாைமயும் சுயநலமும் இருந்தால், உங்கள்
ஞானத்ைதப்பற்றி நீங்கள் ெபருைமப்பட முடியாது.
அப்ெபருைமப் பாராட்டுதல் உண்ைமைய மைறக்கிற
ஒரு ெபாய்யாகேவ இருக்கும். 15 அவ்வித ஞானம்
ெசார்க்கத்தில் இருந்து வருவதில்ைல. சுயநல
ேவட்ைககளிலிருந்தும், ேபய்த்தனத்திலிருந்தும்
உருவாகும் இந்த உலகத்திலிருந்து அது வருகிறது.
16 எங்ேக ெபாறாைமயும், சுயநலமும் உள்ளேதா
அங்ேக குழப்பமும் எல்லா வைகப் பாவங்களும்
இருக்கும். 17 ஆனால் ேமலிருந்து வருகிற ஞானம்
முதலாவதாகத் தூய்ைமயாக இருக்கிறது. பிறகு
சமாதானமாகவும், இணக்கமுள்ளதாகவும், எளிதில்
மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடிந்ததாகவும், கருைண
நிைறந்ததாகவும் பல நற்ெசயல்கைள
உருவாக்குவதாகவும் இருக்கிறது.
பாரபட்சமற்றதாகவும் ேபாலித்தன்ைமயற்றதாகவும்
கூட இருக்கிறது. 18 சமாதானமான வழியிேல
சமாதானத்துக்காக உைழக்கிற மக்கள் நீதியாகிய
வாழ்வின் பலைனப் ெபறுகின்றார்கள்.

ேதவனுக்கு உங்கைளேய ெகாடுங்கள்

உங்களுக்குள்ேள சண்ைடகளும்,
வாக்குவாதங்களும் எங்கிருந்து வருகின்றன?
உங்கள் சரீர உறுப்புகள் ஒன்றுக்ெகான்று

ெதாடர்ந்து சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்ளக் காரணமாக
இருக்கிற உங்கள் உள் ஆைசகளில் இருந்து இைவ
வரவில்ைலயா? 2 நீங்கள் சிலவற்ைற
விரும்புகிறீர்கள். ஆனால் அைவ கிைடப்பதில்ைல.
எனேவ ெகாைலக்காரராகவும் ெபாறாைம
உள்ளவர்களாகவும் மாறுகிறீர்கள். அப்படியும் நீங்கள்
விரும்புகிறவற்ைற அைடய முடியாமல் ேபாகிறது.
நீங்கள் அதனால் சண்ைடயும் சச்சரவும்
ெசய்கிறீர்கள். நீங்கள் ேதவனிடம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளாததால் எைதயும் ெபறுவதில்ைல.
3 ேமலும் தவறான ேநாக்கங்கேளாடு நீங்கள்
ேகட்பதால், நீங்கள் ேகட்கிறேபாது எைதயும்
ெபறுவதில்ைல. ெசாந்த இன்பத்தில் திைளக்கும்
வைகயில் நீங்கள் ேகட்கிறீர்கள்.

4 தன் கணவனின் நம்பிக்ைகக்கு உரியவளாக
இல்லாத ஒரு ெபண்ைணப்ேபால நீங்கள்
இருக்கிறீர்கள். உலகின் பகுதியாக இருக்க
விரும்புதல் என்பது ேதவைன ெவறுப்பது ேபால்
என்று நீங்கள் அறியமாட்டீர்களா? 5 அல்லது
“ேதவன் நமக்குள் வசிக்க ைவத்த ஆவியானவர்
நம்மில் ைவராக்கியத்ேதாடு இருக்கிறார்” என்று
ேவதவாக்கியத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பைதப்

யாக்ேகாபு 4:5
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ெபாருளற்றது என நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா? 6

ஆனால் நம்மீதான அவரது கிருைப மிகவும்
உயர்ந்தது. ேவதவாக்கியத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பது
ேபால், “ெபருைம பாராட்டுபவர்களுக்கு எதிராக
ேதவன் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் பணிவான
மக்களுக்குக் கிருைபைய வழங்குகிறார்.”

7 எனேவ, உங்கைளேய ேதவனிடம்
ஒப்பைடயுங்கள். சாத்தாைன எதிர்த்து நில்லுங்கள்.
அவன் ஓடிவிடுவான். 8 ேதவைன ெநருங்கி
வாருங்கள். ேதவன் உங்களிடம் ெநருங்கி வருவார்.
நீங்கள் பாவிகள். எனேவ, உங்கள் வாழ்விலிருந்து
பாவத்ைத அப்புறப்படுத்துங்கள். நீங்கள் ேதவைனயும்
உலகத்ைதயும் ஒேர ேநரத்தில் பின்பற்ற
முயல்கிறீர்கள். உங்கள் சிந்தைனகைளப்
பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 9

ேசாகமாயிருங்கள்; வருத்தமாய் இருங்கள். உங்கள்
சிரிப்ைப அழுைகயாக மாற்றுங்கள். உங்கள்
மகிழ்ச்சிைய ேசாகமாக மாற்றுங்கள். 10 ேதவனின்
முன் பணிேவாடு வணங்குங்கள். அவர் உங்கைள
உயர்த்துவார்.

நீங்கள் நியாயாதிபதி அல்ல
11 சேகாதர சேகாதரிகேள, தீயகாரியங்கைளப்
ேபசிக்ெகாண்டிருப்பைத நிறுத்துங்கள். கிறிஸ்துவில்
உன் சேகாதரைன அவமானப்படுத்துவது அல்லது
அவைன நியாயம் தீர்ப்பது என்பது அவன்
பின்பற்றுகிற சட்டத்ைத அவமானப்படுத்துவதற்கு
சமமாகும். உன் சேகாதரைன நியாயம் தீர்த்தால்
அவன் பின்பற்றிக்ெகாண்டிருந்த சட்டத்ைதேய
நியாயம் தீர்க்கிறாய் என்பேத அதன் ெபாருளாகும்.
12 சட்டத்ைத உருவாக்கியவர் ஒேர ஒருவேர
இருக்கிறார். அவர் ேதவனாவார். சட்டத்ைதேய
ேகள்விக்குட்படுத்தினால், சட்டத்திற்குக் கட்டுப்பட்ட
குடிமகனாக இருப்பைத விட்டு நீ நீதிபதியாகிறாய்
என்பது ெபாருளாகும். சட்டத்ைதக் காப்பாற்றவும்,
அழிக்கவும் அதிகாரம் ெகாண்டவர் அவர் ஒருவேர.
எனேவ உன் சேகாதரைனயும் சேகாதரிையயும் நீ
தான் நியாயம் தீர்க்க ேவண்டும் என நிைனக்க நீ
யார்?

ேதவன் உன் வாழ்ைவத் தீர்மானிக்கட்டும்
13 “இன்று அல்லது நாைள நாம் ஒரு நகரத்திற்குப்
ேபாேவாம். அங்ேக ஓராண்டு தங்குேவாம்.
வியாபாரம் ெசய்து பணம் சம்பாதிப்ேபாம்” என்று
உங்களில் சிலர் கூறுகிறார்கள். கவனியுங்கள். 14

“நாைள என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்குத்
ெதரியாது. உங்கள் வாழ்க்ைக பனி புைகையப்
ேபான்றது. ெகாஞ்ச காலத்திற்ேக உங்களால்
பார்க்கமுடியும். ஆனால் பிறகு மைறந்துவிடும்”
என்பைத நிைனத்துப்பாருங்கள். 15 எனேவ,
“ேதவனின் விருப்பம் இருந்தால் நாம் வாழ்ேவாம்.
இைத அல்லது அைதச் ெசய்ேவாம்” என்று
எண்ணுங்கள். 16 ஆனால், இப்ேபாது நீங்கள்
ெசய்யத் திட்டமிட்டிருக்கிற ெபரிய காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறப்பற்றியும் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்கிறீர்கள். அது தவறாகும். 17

எனேவ இப்ேபாது கவனம் ெசலுத்துங்கள்.
ஒருவனுக்கு நன்ைம ெசய்யத் ெதரிந்திருந்தும்

அைதச் ெசய்யாமல் ேபானால், அவன் ஒரு
பாவியாகிறான்.

சுய நலமிக்க பணக்காரர்கள் தண்டிக்கப்படுவர்

பணக்காரர்கேள! கவனியுங்கள், கதறுங்கள்,
துக்கமாயிருங்கள். ஏெனன்றால் ெபரும்
துன்பம் உங்களுக்கு வரப்ேபாகிறது. 2

உங்கள் ெசல்வம் அழுகியது, எதற்கும் பயனற்றது.
உங்கள் ஆைடகள் ெசல்லரித்துப் ேபாகும். 3

உங்கள் தங்கமும் ெவள்ளியும் துருப்பிடித்துப்
ேபாகும். அந்தத் துருேவ நீங்கள் தவறானவர்கள்
என்பைத நிரூபிக்கும். அது உங்கள் சரீரத்ைத
ெநருப்பு ேபால எரித்துவிடும். உங்கள் கைடசி
நாட்களில் ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். 4 மக்கள்
உங்கள் வயல்களில் ேவைல ெசய்தார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்கு நீங்கள் கூலி ெகாடுக்கவில்ைல.
அவர்கள் கூலிகைள நீங்கள்
ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள். இப்ேபாது அவர்கள்
மீண்டும் உங்கைளப் பார்த்து கூக்குரலிடுகிறார்கள்.
கூலிக்காரர்களின் கதறல்கைள அைனத்து
அதிகாரமுமுள்ள கர்த்தர் ேகட்டார்.

5 பூமியில் உங்கள் வாழ்வானது ெசல்வமிக்கது.
உங்கள் விருப்பத்தின்படி கிைடப்பைதக்ெகாண்டு
திருப்தி அைடகிறீர்கள். உங்கைள நீங்கள்
ெகாழுக்க ைவத்து ெவட்டப்படப்ேபாகிற
மிருகங்கைளப்ேபால் ஆகிறீர்கள். 6 நல்ல
மக்களுக்கு நீங்கள் இரக்கம் காட்டவில்ைல.
உங்கைள எதிர்த்து நிற்காத நல்ல மக்கைள நீங்கள்
தண்டித்துக் ெகாைல ெசய்தீர்கள்.

ெபாறுைமயாய் இருங்கள்
7 சேகாதர சேகாதரிகேள, ெபாறுைமயாக
இருங்கள். கர்த்தராகிய இேயசு வருவார். காலம்
வரும்வைர ெபாறுைமயாக இருங்கள். ஒரு விவசாயி
தன் பயிர் வளர்ந்து அறுவைடயாகும்வைர
காத்திருக்கிறான். தன் பயிருக்காக ேவண்டி முதல்
மைழக்கும் இறுதி மைழக்கும் அவன் மிகப்
ெபாறுைமயாக காத்திருக்கிறான். 8 நீங்களும் கூடப்
ெபாறுைமயாக இருக்க ேவண்டும். நம்பிக்ைகைய
விட்டுவிடாதீர்கள். கர்த்தராகிய இேயசு சீக்கிரம்
வருவார். 9 சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கைள
நீங்கேள குற்றவாளியாக நியாயம்
தீர்த்துக்ெகாள்ளாதபடிக்கு ஒருவைர ஒருவர்
எதிர்த்து புகார்கள் ெசய்வைத நிறுத்துங்கள்.
பாருங்கள், கதவுக்கு ெவளிேய நீதிபதி
நின்றுெகாண்டிருக்கிறார்.

10 துன்பப்படுதலுக்கும் ெபாறுைமக்கும் ஒரு
உதாரணமாகக் கர்த்தரின் ெபயரில் ேபசிய
தீர்க்கதரிசிகைளப் பாருங்கள். 11

சகித்துக்ெகாண்டதால் இப்ேபாது நாம் அவர்கைள
“ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்று அைழக்கிேறாம்.
நீங்கள் ேயாபின் ெபாறுைமையப்பற்றிக்
ேகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அவரது அைனத்துத்
துன்பங்களுக்கும் பிறகு கர்த்தர் உதவினார். இது,
ேதவன் கிருைபயும், இரக்கமும் உைடயவர்
என்பைதக் காட்டும்.
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நீங்கள் ெசால்வைதப்பற்றி எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்

12 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, இது மிகவும்
முக்கியமானது. பரேலாகம் அல்லது பூமியின்
ெபயைரப் பயன்படுத்தி ஆைணயிடுவைத
நிறுத்துங்கள். உண்ைமயில் எந்த ஆைணயுேம
இடாதீர்கள். உங்கள் “ஆமாம்” என்பது
“ஆமாமாகேவ” இருக்க ேவண்டும். ேமலும் உங்கள்
“இல்ைல” என்பது “இல்ைல” யாகேவ
இருக்கேவண்டும். நீங்கள் குற்றவாளியாக நியாயம்
தீர்க்கப்படாதபடிக்கு இைத மட்டுேம ெசால்லுங்கள்.

பிரார்த்தைனயின் அதிகாரம்
13 உங்களில் எவருக்ேகனும் துன்பம் வந்தால்
அவர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். உங்களில்
யாேரனும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தால் அவர்கள்
பாடேவண்டும். 14 உங்களில் எவருக்ேகனும் ேநாய்
வந்தால் ஆலயத்தில் உள்ள மூப்பர்கைள
அைழக்கேவண்டும். அவர்கள் கர்த்தரின் ெபயரால்
எண்ெணையத் தடவிப் பிரார்த்தைன ெசய்ய
ேவண்டும். 15 விசுவாசத்ேதாடு ெசய்யப்படுகிற எந்தப்

பிரார்த்தைனயும் பயன் தரும். அது ேநாையக்
குணமாக்கும்.

16 நீங்கள் ெசய்த தவறுகைள ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசால்லிக்ெகாள்ளுங்கள். பிறகு ஒருவருக்காக
ஒருவர் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். இவ்வாறு
ெசய்தால் ேதவன் குணப்படுத்துவார். நல்லவர்கள்
பிரார்த்தைன ெசய்தால் நன்ைமகள் நிகழும். 17

எலியாவும் நம்ைமப்ேபான்ற ஒருவன் தான். மைழ
ெபய்யக் கூடாது என்று பிரார்த்தைன ெசய்தான்.
எனேவ மூன்றைர வருடங்களாக மைழ இல்லாமல்
இருந்தது. மைழ ேவண்டுெமன எலியா பிரார்த்தைன
ெசய்தான். 18 எலியாவின் பிரார்த்தைனக்குப்பின்
மைழ வந்தது. பயிர்கள் ெசழித்தன.

ஆன்மாைவக் காப்பாற்றுதல்
19 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில்
ஒருவன் உண்ைமயிலிருந்து விலகிப் ேபாகலாம்.
இன்ெனாருவன் அவைனத் திரும்பவும் அைழத்து
வரலாம். 20 இைத
நிைனவிலிருத்திக்ெகாள்ளுங்கள். தவறான
வழியிலிருந்து ஒரு பாவிையத் திருப்புகிற ஒருவன்
அம்மனிதனின் ஆன்மாைவக் காப்பாற்றிப் பல
பாவங்கைள அழிக்கிறான்.
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1

1 ேபதுரு

இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய
ேபதுருவிடமிருந்து, ெபாந்து, கலாத்தியா,
கப்பத்ேதாக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா

ஆகிய இடங்கெளங்கும் அந்நியர்களாகச் சிதறி
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற ேதவனுைடய மக்களுக்கு:
2 பிதாவாகிய ேதவன் ெநடுங்காலத்துக்கு முன்ேப
ெசய்த திட்டப்படி ேதவனுைடய மக்களாக இருக்க
நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள். ஆவியானவரின்
ேசைவ வழியாக அவருக்கு நீங்கள்
அர்ப்பணிக்கப்பட்டீர்கள். ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியவும்
இேயசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ெதளிக்கப்பட்டு
பரிசுத்தமைடயவும் நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்.
கிருைபையயும், சமாதானத்ைதயும் ேதவன்
உங்களுக்கு ெமன்ேமலும் வழங்குவாராக.

வாழும் நம்பிக்ைக
3 கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய
ேதவனுக்கு மகிைம உண்டாவதாக. ேதவன் தம்
இரக்கத்தால் அழிவில்லாத ஒரு நம்பிக்ைகைய நாம்
அைடயும்ெபாருட்டு இேயசு கிறிஸ்துவின்
உயிர்த்ெதழுதலின் மூலம் நமக்குப் புது
வாழ்ைவயளித்தார். 4 இப்ெபாழுது ேதவன்
தம்முைடய பிள்ைளகளுக்கு பரேலாகத்தில்
ைவத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதங்கைள
நம்பிக்ைகேயாடு எதிர்ப்பார்க்கின்ேறாம். அந்த
ஆசீர்வாதங்கள் அழிவற்றது; அழிக்கப்பட முடியாதது;
அதன் அழகு மாறாதது.

5 இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உரியைவ.
இறுதி ேநரத்தில் தம் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தத்
தயாராக இருக்கிற இரட்சிப்புக்காக விசுவாசத்தின்
மூலம் ேதவனுைடய வல்லைமயால் நீங்கள்
பாதுகாக்கப்படுகிறீர்கள். 6 இது உங்களுக்கு மிக்க
மகிழ்ச்சிையத் தரும். சில சமயங்களில் பல்ேவறு
வைகப்பட்ட ெதாந்தரவுகள் உங்களுக்கு
துயரத்ைதத் தரலாம். 7 ஏன் இந்தத் துன்பங்கள்
நிகழ்கின்றன? உங்கள் விசுவாசம் பரிசுத்தமானது
என்று நிரூபிப்பதற்ேகயாகும். இந்த விசுவாசத்தின்
பரிசுத்தம் ெபான்ைனக் காட்டிலும் சிறந்தது.
ெபான்னின் சுத்தத் தன்ைம ெநருப்பால்
ேசாதித்தறியப்படுகிறது. ஆனால் ெபான் அழிவுறும்.
இேயசு கிறிஸ்து வரும்ேபாது, உங்கள்
விசுவாசத்தின் பரிசுத்தமானது உங்களுக்கு
கனத்ைதயும், மகிைமையயும், புகழ்ச்சிையயும்
ெகாடுக்கும்.

8 நீங்கள் கிறிஸ்துைவப் பார்த்ததில்ைல.
அப்படியிருந்தும் அவைர ேநசிக்கிறீர்கள். நீங்கள்
இப்ேபாது அவைரப் பார்க்க முடிவதில்ைல. ஆனால்
அவைர விசுவாசிக்கிறீர்கள். ெசால்லமுடியாத
சந்ேதாஷத்தால் உங்கள் மனம் நிரம்பும்.

அச்சந்ேதாஷம் மகிைம மிகுந்தது. 9 உங்கள்
விசுவாசம் ஒரு குறிக்ேகாைள உைடயது. இறுதியில்
உங்கள் ஆத்தும இரட்சிப்பாகிய நற்பலைனப்
ெபறுவீர்கள்.

10 உங்களுக்குக் காட்டப்பட ேவண்டிய
கிருைபையப்பற்றி தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன
தீர்க்கதரிசிகள் கவனமாக ஆராய்ந்து இந்த
இரட்சிப்ைபப் பற்றி அறிய முயன்றிருக்கிறார்கள். 11

இேயசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர்
அத்தீர்க்கதரிசிகளிடம் இருந்தார். கிறிஸ்துவுக்கு
ேநர இருக்கிற துன்பங்கைளப் பற்றியும் அைதத்
ெதாடர்ந்து வரப்ேபாகும் மகிைமையப் பற்றியும் அந்த
ஆவியானவர் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியிருக்கிறார்.
அந்த ஆவியானவர் எைதக் குறித்து ேபசுகிறார்
என்று அறிய தீர்க்கதரிசிகள் முயன்றார்கள்.
அச்சம்பவங்கள் நடக்கும் ேநரம் மற்றும் சூழ்நிைல
பற்றி அறிய தீர்க்கதரிசிகள் முயன்றார்கள்.

12 அவர்கள் ெசய்த பணி
அவர்களுக்குரியதல்லெவன்று அந்தத்
தீர்க்கதரிசிகளுக்கு உணர்த்தப்பட்டது.
தீர்க்கதரிசிகள் உங்களுக்காகப்
பணியாற்றினார்கள். இவ்விஷயங்கைளப் பற்றி
அவர்கள் ேபசியெபாழுது அவர்கள் உங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். நற்ெசய்திைய
உங்களுக்குப் ேபாதித்த மனிதர்கேள
அச்ெசய்திகைளயும் உங்களுக்குக்
கூறியிருக்கிறார்கள். பரேலாகத்தில் இருந்து
அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியால்
அவர்கள் அைத உங்களுக்குக் கூறினார்கள். ேதவ
தூதர்களும் அறிந்துெகாள்ள விரும்புகின்ற
காரியங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டன.

பரிசுத்த வாழ்க்ைகக்கான அைழப்பு
13 எனேவ உங்கள் மனங்கைள ேசைவக்கு
ஆயத்தப்படுத்தி, தன்னடக்கத்ேதாடிருங்கள். இேயசு
கிறிஸ்து ேதான்றும்ேபாது உங்களுக்கு வாய்க்கப்
ேபாகிற கிருைபயின் பரிசின் மீது முழு நம்பிக்ைக
ெகாள்ளுங்கள். 14 கடந்த காலத்தில் இந்தக்
காரியங்கைள நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல.
எனேவ நீங்கள் விரும்பிய தீயெசயல்கைளச் ெசய்து
வந்தீர்கள். ஆனால் இப்ேபாது கீழ்ப்படிகிற
ேதவனுைடய பிள்ைளகளாக இருக்கிறீர்கள். எனேவ
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெகாண்டிருந்த தீய
ஆைசகளுக்கு ஏற்ப வாழ்வைத நிறுத்துங்கள். 15

உங்கைள அைழத்த ேதவன் பரிசுத்தமானவர்.
ஆதலால் நீங்களும் நீங்கள் ெசய்கிற ஒவ்ெவாரு
காரியத்திலும் பரிசுத்தமானவர்களாக இருங்கள். 16

ேவதவாக்கியங்களில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது.
“நான் பரிசுத்தராக இருப்பதால், நீங்களும்
பரிசுத்தராய் இருங்கள்.”

1 ேபதுரு 1:2
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17 ேதவனிடம் நீங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
அவைர பிதா என்று அைழயுங்கள். ஒவ்ெவாரு
மனிதனின் ேவைலையயும் சமமாக ேநாக்கி ேதவன்
பாரபட்சம் இன்றி நியாயம் வழங்குகிறார். எனேவ
நீங்கள் இவ்வுலகில் வாழும்ேபாது ேதவனிடம்
பயத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும் வாழ ேவண்டும். 18

நீங்கள் கடந்த காலத்தில் தகுதியற்ற வாழ்க்ைக
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தீர்கள். உங்கள் முன்ேனார்கள்
மூலமாக அவ்வாழ்க்ைக முைறைய நீங்கள்
அறிந்துெகாண்டீர்கள். அப்படிப்பட்ட வாழ்விலிருந்து
நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என அறிவீர்கள்.
இந்த இரட்சிப்பு அழியும் ெபாருட்களாகிய ெபான்,
ெவள்ளி ேபான்றவற்றால் அல்ல, 19 குற்றம்
குைறயில்லாத ஆட்டுக் குட்டியான இேயசு
கிறிஸ்துவின் விைலமதிப்பற்ற இரத்தத்தினால்
நிகழ்ந்ததாகும். 20 உலகம் உருவாக்கப்படும்
முன்ேன கிறிஸ்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். ஆனால்
அவர் உங்கள் பயனுக்காக இந்தக் கைடசி
நாட்களில் ெவளிப்படுத்தப்பட்டார். 21 நீங்கள்
கிறிஸ்துவின் மூலமாக ேதவைன விசுவாசிக்கிறீர்கள்.
ேதவன் கிறிஸ்துைவ மரணத்தினின்று எழும்பி
அவருக்கு மகிைமைய அளித்தார். எனேவ உங்கள்
விசுவாசமும் நம்பிக்ைகயும் ேதவனில் உள்ளன.

22 உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் உங்கைள
நீங்கேள பரிசுத்தமுைடேயாராக
ஆக்கிக்ெகாண்டீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள்
உண்ைமயான சேகாதர அன்ைபக் காட்டமுடியும்.
எனேவ இப்ெபாழுது பரிசுத்தமான இதயத்ேதாடு
ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக ேநசியுங்கள். 23

நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருப்பது அழியத்தக்க
விைதயில் இருந்து அல்ல, அழிேவயற்ற விைதயின்
மூலம் ஆகும். எப்ேபாதும் ெதாடரும் ேதவனுைடய
அழிவில்லாத விைதயாகிய வசனங்களினால் மீண்டும்
பிறந்துள்ளீர்கள். 24 ேவதவாக்கியங்கள்,
“எல்லா மனிதர்களும் புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
புல்லின் மலைரப் ேபான்ேற அவர்களின் மகிைமயும்

காணப்படும்.
புல் உலர்ந்து ேபாகிறது.
பூக்கள் உதிர்கின்றன.

25 ஆனால் கர்த்தரின் வார்த்ைதேயா என்றும்
நிைலத்திருக்கிறது”
என்று ெசால்கிறது. இந்த வார்த்ைதேய
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது.

ஜீவனுள்ள கல்லும் பரிசுத்தமான நாடும்

எனேவ எல்லாவிதமான தீைமகளிலிருந்தும்
விலகி இருங்கள். ெபாய் கூறாதீர்கள்.
ேபாலியாக இருக்காதீர்கள். ெபாறாைம

ெகாள்ளாதீர்கள். மக்கைளக் குறித்துத் தீயன
கூறாதீர்கள். இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள்
வாழ்க்ைகயிலிருந்து அப்புறப்படுத்துங்கள். 2

புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகைளப்ேபால இருங்கள்.
உங்கைள ஆவியில் வளர்க்கும் பரிசுத்த பாைலப்
ேபான்ற ேவதவசனங்கள் ேமல் பசியுைடயவர்களாக
இருங்கள். அைதப் பருகுவதால் நீங்கள் வளர்ந்து
காப்பாற்றப்படுவீர்கள். 3 கர்த்தரின் நன்ைமகைள
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ருசித்துள்ளீர்கள்.

4 கர்த்தர் இேயசு ஜீவனுள்ள “தைலக் கல்லாக”
இருக்கிறார். உலக மக்களால் ஒதுக்கப்பட்ட

கல்லாக அவர் இருந்தார். ஆனால் ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்த கல் அவர் தான். ேதவனிடம் அவர்
விைல மதிப்புள்ளவராக இருக்கிறார். எனேவ
அவரிடம் வாருங்கள். 5 நீங்களும் ஜீவனுள்ள
கற்கைளப் ேபான்றிருக்கிறீர்கள். ஓர் ஆன்மீக
ஆலயத்ைதக் கட்ட உங்கைள ேதவன்
பயன்படுத்துகிறார். நீங்கள் இேயசு கிறிஸ்து வழியாக
ேதவன் ஏற்கத்தக்க ஆவிக்குரிய பலிகைளக்
ெகாடுக்கும் பரிசுத்த ஆசாரியராக ேவண்டும். இேயசு
கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீங்கள் அப்பலிகைளக்
ெகாடுங்கள். 6 ேவதவாக்கியம் ெசால்கிறது,
“பாருங்கள், நான் ஒரு விைலயுயர்ந்த கல்ைலத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.
அக்கல்ைல சீேயான் என்னுமிடத்தில் ைவத்ேதன்.
அவைர நம்புகிற மனிதன் எப்ேபாதும்
ெவட்கமுறுவதில்ைல.”
7 நம்புகிற மக்களுக்கு அவர்
ெகௗரவத்துக்குரியதாகிறார். ஆனால்
நம்பிக்ைகயற்ற மக்களுக்ேகா, அவர் கட்டுபவர்கள்,
“ேவண்டாெமன்று தள்ளிய கல்லாகிறது.
ஆனால் அக்கல்ேல மிக முக்கியமான

கல்லாயிற்று”
என்பதற்ேகற்ப இருக்கிறார்.
8 நம்பிக்ைகயற்ற மக்களுக்ேகா, அவர்,
“மக்கைள இடறச் ெசய்யும் கல்லாவார்.
மக்கைள விழைவக்கும் கல்லாவார்”

என்பதற்ேகற்ப இருக்கிறார். ேதவனுைடய
ெசய்திக்குக் கீழ்ப்படியாததால் மக்கள்
இடறுகிறார்கள். அம்மக்களுக்கு ேதவன்
திட்டமிட்டிருப்பது இதுேவ.

9 ஆனால் நீங்கேளா ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள்.
நீங்கள் ராஜாவின் ஆசாரியர். நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த
ேதசம். நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசாந்தமான மக்கள்.
ேதவன் தாம் ெசய்த எல்லா அற்புதமான
காரியங்கைளயும் ெசால்வதற்காக உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது அற்புதமான ஒளிக்கு
இருளிலிருந்து அவர் உங்கைள வரவைழத்தார்.

10 ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ேதவனுைடய
மனிதர்களாக இருக்கவில்ைல.
ஆனால் இப்ேபாது ேதவனுைடய மக்களாக

இருக்கிறீர்கள்.
ஒரு காலத்தில் ேதவனுைடய இரக்கத்ைத நீங்கள்
ெபறவில்ைல.
ஆனால் இப்ேபாது நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து

இரக்கத்ைதப் ெபற்றுள்ளீர்கள்.

ேதவனுக்காக வாழுங்கள்
11 அன்பான நண்பர்கேள, நீங்கள் இந்த
சமூகத்தில் வாழ்கிற அந்நியர்கள் ேபாலவும் புதிய
விருந்தாளிகள் ேபாலவும் இருக்கிறீர்கள். உங்கள்
சரீரங்கள் ெசய்ய விைழயும் தீய காரியங்கைள விட்டு
விலகுமாறு நான் உங்கைளக் ேகட்கிேறன். இைவ
உங்கள் ஆன்மாவுக்கு எதிராகப் ேபாராடுகின்றன. 12

ேதவனிடம் நம்பிக்ைகயற்ற மக்கள் உங்கைளச்
சுற்றிலும் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள்
தவறு ெசய்கிறீர்கள் என்று இம்மக்கள் கூறக்கூடும்.
எனேவ நல்வாழ்க்ைக வாழுங்கள். அப்ேபாது
அவர்கள் உங்கள் நற்ெசய்ைககைளக் காண்பார்கள்.
அவர் வரும் நாளில் அவர்கள் ேதவனுக்கு
மகிைமையக் ெகாடுப்பார்கள்.
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ஒவ்ெவாரு மனித அதிகாரத்திற்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்
13 இவ்வுலகில் அதிகாரமுள்ள மக்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். இதைனக் கர்த்தருக்காகச்
ெசய்யுங்கள். உயர்ந்த அளவில் அதிகாரம் ெசலுத்தும்
ராஜாவுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். 14 ராஜாவால்
அனுப்பப்பட்ட ஆளுநர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
அவர்கள் தவறு ெசய்பவர்கைளத் தண்டிப்பதற்கும்
நல்லவற்ைறச் ெசய்பவர்கைளப் புகழ்வதற்கும்
அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள். 15 எனேவ புண்படுத்தும்
வார்த்ைதகைளப் ேபசும் முட்டாள் மனிதர்களின்
வாைய அைடக்கும் ெபாருட்டு நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்யுங்கள். இைதேய ேதவன் விரும்புகிறார். 16

சுதந்திரமான மனிதைரப்ேபான்று வாழுங்கள். தீயன
ெசய்வதற்கு ஒரு காரணமாக உங்கள்
விடுதைலையப் பயன்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள்
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்பவர்களாகேவ வாழுங்கள்.
17 எல்லாருக்கும் மரியாைத ெசலுத்துங்கள்.
ேதவனுைடய குடும்பத்தில் எல்லா
சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும் ேநசியுங்கள்.
ேதவனுக்கு அஞ்சுங்கள். ராஜாைவ மதியுங்கள்.

கிறிஸ்துவின் துன்பத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
18 அடிைமகேள, உங்கள் எஜமானர்களின்
அதிகாரத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இைத எல்லா
மரியாைதேயாடும் ெசய்யுங்கள். நல்ல இரக்கமுள்ள
எஜமானருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். முரட்டுத்தனமான
எஜமானருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். 19 ஒருவன் எந்தத்
தவறும் ெசய்யாதேபாதும் அவன் துன்பப்பட
ேவண்டியதிருக்கும். ஒருவன் ேதவைன
எண்ணிக்ெகாண்ேட, துன்பத்ைத
அனுபவிப்பானாயின், அது ேதவைன
சந்ேதாஷப்படுத்தும். 20 ஆனால் நீங்கள் ெசய்த
தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டால், அத்
தண்டைனைய அனுபவிப்பதற்காக உங்கைளப்
புகழேவண்டியிராது. ஆனால் நன்ைம ெசய்வதற்காக
நீங்கள் துன்புற்றால் அது ேதவனுக்கு சந்ேதாஷம்
தரும். 21 அைதச் ெசய்வதற்காகேவ நீங்கள்
அைழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள்
பின்பற்றும்படியாக கிறிஸ்து ஓர் எடுத்துக்காட்ைட
உங்களுக்குத் தந்தார். அவர் ெசய்தைதப் ேபாலேவ
நீங்களும் ெசய்யேவண்டும். கிறிஸ்து உங்களுக்காகத்
துன்புற்றதால் நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது
ெபாறுைமயாக இருக்கேவண்டும்.

22 “அவர் பாவேமதும் ெசய்யவில்ைல.
அவரது வாயில் எந்தப் ெபாய்யும்

ெவளிவரவில்ைல.”
23 மக்கள் கிறிஸ்துவிடம் தீயவற்ைறப் ேபசினார்கள்.
ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு எந்தத் தீய பதிைலயும்
தரவில்ைல. கிறிஸ்து துன்புற்றார். ஆனால் அவர்
மக்களுக்கு எதிராகப் ேபசவில்ைல. இல்ைல!
ேதவன் தன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளுமாறு
கிறிஸ்து விட்டு விட்டார். ேதவன் சரியான முைறயில்
நியாயந்தீர்க்கிறார். 24 சிலுைவயின் ேமல் கிறிஸ்து
தம் சரீரத்தில் நம் பாவங்கைளயும் சுமந்தார். நாம்
பாவங்களுக்காக வாழ்வைத நிறுத்தி, ேநர்ைமயாக
வாழ்வதற்காக அவர் இைதச் ெசய்தார். அவரது
காயங்களினால் நீங்கள் குணமாக்கப்பட்டீர்கள். 25

தவறான வழியில் ெசன்ற ஆடுகைளப்ேபால நீங்கள்

இருக்கிறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் ேமய்ப்பனாகிய
ஆன்மாைவக் காக்கிறவரிடம் வந்துவிட்டீர்கள்.

மைனவியரும் கணவன்மார்களும்

அவ்வாேற மைனவியராகிய நீங்கள், உங்கள்
கணவன்மாரின் அதிகாரத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவனுைடய

ேபாதைனகைள உங்களில் சிலரது கணவன்மார்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைலெயன்றால் கூட,
எப்ேபச்சுமில்லாமல் தம் நடத்ைதயின் மூலம்
அவர்களின் மைனவிமார்கள் அவர்கைள
வலியுறுத்தேவண்டும். 2 உங்கள் பரிசுத்த
மரியாைதக்குரிய நடத்ைதைய அவர்கள்
காண்பார்கள். 3 கூந்தல், ெபான் ஆபரணங்கள்
மற்றும் ஆைட வைககள் ஆகிய புற அழகுகளால்
ஆனதாக உங்கள் அழகு இருக்கக் கூடாது. 4

உள்மனதினுைடயதும் இதயத்தினுைடயதுமான
அைமதியும் ெமன்ைமயுமான அழகாக உங்கள் அழகு
இருக்கேவண்டும். அந்த அழகு ஒரு நாளும்
அழியாது. இது ேதவனுைடய பார்ைவயில் மிகவும்
விைல உயர்ந்ததாகும்,

5 பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து ேதவனின்
நம்பிக்ைகக்ெகாண்ட பரிசுத்த ெபண்கள் அவ்வாேற
வாழ்ந்தனர். இவ்வாறாகேவ அவர்கள் தங்கைள
அழகுபடுத்திக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
கணவன்மாரின் அதிகாரத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
6 நான் சாராைளப் ேபான்ற ெபண்கைளக் குறித்துக்
கூறுகிேறன். அவள் தனது கணவனாகிய
ஆபிரகாமுக்குக் கீழ்ப்படிந்தாள். அவைன
எஜமாெனன்று அைழத்தாள். நீங்கள்
சரியானவற்ைறச் ெசய்து எைதப்பற்றியும்
அஞ்சாதவர்களாய் வாழ்ந்தால் சாராளின்
உண்ைமயான மக்களாய் இருப்பீர்கள்.

7 அவ்வாேற கணவன்மாராகிய நீங்களும் உங்கள்
மைனவியேராடு திருமண வாழ்வு பற்றிய
புரிந்துெகாள்ளுதலின்படி வாழேவண்டும். நீங்கள்
உங்கள் மைனவியைர மதிக்கேவண்டும். ஏெனனில்
அவர்கள் உங்கைளக் காட்டிலும் எளியவர்கள். அேத
சமயத்தில் உங்களுக்கு வாழ்வளித்த ேதவனுைடய
கிருைபயில் அவர்களும் கூட்டு வாரிசுதாரர்கள்
ஆவார்கள். உங்கள் பிரார்த்தைனக்கு எந்தக்
ெதாந்தரவும் ேநராமல் இருக்க இவற்ைறச்
ெசய்யுங்கள்.

ேநர்ைமயினிமித்தம் துன்பம்
8 எனேவ நீங்கள் யாவரும் ஒன்றிைணந்து
அைமதியாக வாழேவண்டும். ஒருவைரெயாருவர்
புரிந்துெகாள்ள முயற்சியுங்கள். ஒருவைரெயாருவர்
சேகாதரைரப்ேபால ேநசியுங்கள்.
இரக்கமுள்ளவர்களாகவும்,
அருளுைடயவர்களாகவும் இருங்கள். 9 உங்களுக்கு
ஒருவன் தீைம ெசய்துவிட்டதால் பழிக்குப்
பழிவாங்கும் எண்ணத்துடன் அவனுக்குத் தீைம
ெசய்யாதீர்கள். உங்கைள ஒருவன்
அவமானப்படுத்தினால், பதிலுக்கு நீங்கள்
அவமானப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் அவைன
ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ேதவைன ேவண்டுங்கள்.
நீங்கள் ஆசிையப் ெபற அைழக்கப்பட்டீர்கள்
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என்பதால் இைதச் ெசய்யுங்கள் 10 ேவதவாக்கிம்
கூறுகிறது:
“வாழ்க்ைகைய ேநசிக்கவும்
நல்ல நாட்கைள அனுபவிக்கவும்
விரும்புகிற மனிதன் தீயவற்ைறப்
ேபசுவைத நிறுத்தல் ேவண்டும்.

11 அவன் தீைம ெசய்வைத விட்டு நன்ைம ெசய்ய
ேவண்டும்.
அவன் அைமதிைய நாடி, அைதப் ெபற

முயலேவண்டும்.
12 கர்த்தர் நல்ல மனிதைரக் காண்கிறார்.
அவர்களுைடய பிரார்த்தைனகைளக் ேகட்கிறார்.
ஆனால் தீைமெசய்யும் மனிதருக்குக் கர்த்தர்
எதிரானவர்.”

13 எப்ேபாதும் நன்ைம ெசய்யேவ நீங்கள்
முயன்றுெகாண்டிருந்தால் ஒருவனும் உங்கைளத்
துன்புறுத்த முடியாது. 14 ஆனால் சரியானைதச்
ெசய்ைகயில் நீங்கள் துன்பம் அைடந்தால் கூட,
உங்களுக்கு நல்லேத ஆகும். “உங்கைளத்
துன்பப்படுத்துகிறவர்கைளக் கண்டு அஞ்சாதீர்கள்.
கவைல ெகாள்ளாதீர்கள்.” 15 ஆனால் உங்கள்
இதயங்களில் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துைவ பரிசுத்தம்
பண்ணுங்கள். உங்கள் நம்பிக்ைகையப் பற்றி
விளக்கிக் கூறும்படியாகக் ேகட்ேபாருக்குப் பதில்
கூறுவதற்கு எப்ேபாதும் தயாராக இருங்கள். 16

ஆனால் அவர்களுக்கு மரியாைதேயாடும்
ெமன்ைமயாகவும் பதில் கூறுங்கள். உங்கள்
மனசாட்சிையச் சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது கிறிஸ்துைவப் பின்பற்றும்
உங்கள் நடத்ைதையக் குைற கூறிப் ேபசுகின்ற
மக்கள் ெவட்கமைடவார்கள். கிறிஸ்துவில் நீங்கள்
வாழும் நல்வாழ்க்ைகக்கு எதிராக அவர்கள்
ேபசுகிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்ெகதிராகப்
ேபசியவற்றிற்காக ெவட்கமைடவார்கள்.

17 தவறு ெசய்வைதக் காட்டிலும், ேதவனுைடய
விருப்பம் இதுதான் எனில் நன்ைம ெசய்வதற்காகத்
துன்புறுவது நல்லது.

18 ஏெனனில் ஒட்டுெமாத்தமாக நம்
பாவங்களுக்காக கிறிஸ்துவும் மரித்தார்.
குற்றம் நிைறந்த மனிதர்களுக்காக
பாவேமயில்லாத அவர் இறந்தார்.
இதன்மூலம் உங்கைள ேதவனிடம்

வழிகாட்டினார்.
இயற்ைகயான மனித வாழ்வில் அவர் மரணமைடய

ேநரிட்டது.
ஆனால் உயர்ந்த ஆன்மீக நிைலயில்
அவர் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டார்.

19 சிைறச்சாைலகளில் உள்ள ஆவிகளுக்கு, இந்த
ஆவி நிைலயிேலேய ெசன்று அறிவித்தார். 20

ேநாவாவின் காலத்தில் அந்த ஆவிகள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தன. ேநாவா ேபைழைய
அைமக்கும்ேபாது ேதவன் அவற்றிற்காகப்
ெபாறுைமயாகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார். மிகச்
சில மக்களாகிய எட்டுப் ேபர் மட்டுேம ேபைழயில்
காப்பாற்றப்பட்டார்கள். தண்ணீரினால் இம்மக்கள்
மீட்கப்பட்டார்கள். 21 இன்று நீங்கள்
இரட்சிக்கப்படுகின்ற ஞானஸ்நானத்திற்கு அந்தத்
தண்ணீர் ஒப்பானது. ஞானஸ்நானம் சரீரத்திலிருந்து
அழுக்ைக விலக்குவதில்ைல. ஆனால் ேதவனிடம்
தூய உள்ளத்ைத ேவண்டுவேத ஞானஸ்நானம்.

இேயசு கிறிஸ்து மரணத்தினின்று எழுப்பப்பட்டதால்
இைவ அைனத்தும் நடக்கின்றன. 22 இப்ேபாது
இேயசு பரேலாகத்திற்குப் ேபாய்விட்டார். அவர்
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தில் இருக்கிறார். அவர்
ேதவதூதர்கைளயும், அதிகாரங்கைளயும், ஆற்றல்
வாய்ந்ேதாைரயும் ஆளுகிறார்.

மாற்றப்பட்ட வாழ்க்ைக

கிறிஸ்து தம் சரீரத்தில் இருக்கும்ேபாது
துன்புற்றார். கிறிஸ்துைவெயாத்த
சிந்தைனைய ேமற்ெகாண்டு நீங்கள்

உங்கைள பலப்படுத்திக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
சரீரத்தில் மரணமுறுகிற மனிதேனா பாவத்தினின்று
நீங்குகிறான். 2 ேதவன் விரும்புகிறவற்ைறச் ெசய்யும்
மனிதர்கள் ெசய்ய விரும்புகிறவற்ைற இனிேமலும்
ெசய்யாமல் இருக்கவும் உங்கள் உலக வாழ்வின்
மீதியான காலத்ைத நீங்கள்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். 3 பாலுறவுப்
பாவங்களில் ஈடுபடுதல், தீயவிருப்பங்கள்,
குடிப்பழக்கம், மது அருந்தும் விருந்துகள்,
தைடெசய்யப்பட்ட உருவ வழிபாடு ஆகிய நம்பிக்ைக
அற்ேறார் ெசய்ய விரும்புகிற காரியங்கைளச்
ெசய்வதில் ஏற்ெகனேவ உங்களின் ெபரும்பாலான
ேநரத்ைதச் ெசலவழித்துவிட்டீர்கள்.

4 இந்தக் குரூரமும் பாவமும் நிைறந்த வாழ்க்ைக
முைறயில் நீங்கள் ஈடுபடாதைத அந்த
நம்பிக்ைகயற்ேறார் விேநாதமாகக் கருதுகிறார்கள்.
உங்கைளக் குறித்து ேமாசமான முைறயில்
ேபசுகிறார்கள். 5 வாழ்கிறவர்கைளயும்
இறந்துேபானவர்கைளயும் நியாயம் தீர்க்கத்
தயாராய் இருக்கிற ஒருவருக்கு ெசய்த
காரியங்களுக்கு அவர்கள் விளக்கமளிக்கேவண்டும்.
6 இக்காரணங்களுக்காக இப்ேபாது இறந்துவிட்ட
விசுவாசிகளுக்கும் நற்ெசய்தியானது
ேபாதிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் அவர்களின் உலக
வாழ்க்ைகயின்ேபாது ேமாசமான வைகயில்
மனிதர்களால் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டாலும், ஆவியால்
ேதவன் முன்னிைலயில் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள்.

ேதவனுைடய வரங்கள்
7 எல்லாம் முடிகிற காலம் ெநருங்குகிறது. எனேவ
உங்கள் மனங்கைளத் ெதளிவுைடயதாக
ைவத்திருங்கள். நீங்கள் பிரார்த்தைன ெசய்ய அது
உதவும். 8 அன்பு எத்தைனேயா பாவங்கைள மூடி
விடுவதால் ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக
ேநசியுங்கள். எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமானது
இதுேவ ஆகும். 9 குற்றம் சாட்டாமல் உங்கள்
வீடுகைள ஒருவேராெடாருவர்
பகிர்ந்துெகாள்ளுங்கள். 10 உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனிடமிருந்து வரங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பல வைகயான வழிகளில்
ேதவன் தம் இரக்கத்ைத உங்களுக்குக்
காட்டியுள்ளார். ேதவனுைடய வரங்கைளப்
பயன்படுத்தும் ெபாறுப்புக்கு உரியவர்களான
பணியாட்கைளப் ேபால நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்.
எனேவ நல்ல பணியாட்களாக இருந்து ேதவனுைடய
வரங்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் ேசைவ ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்துங்கள். 11 ேபசுகிற மனிதன்
ேதவனிடமிருந்து வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு
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வருவதுேபால ேபசேவண்டும். ேசைவ ெசய்யும்
மனிதன் ேதவன் தரும் வல்லைமேயாடு ேசைவ புரிதல்
ேவண்டும். இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ேதவன்
எல்லாவற்றிலும் மகிைமயுறும்படி நீங்கள்,
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.

கிறிஸ்தவனாகத் துன்புறுதல்
12 எனது நண்பர்கேள, நீங்கள் தற்சமயம்
அனுபவிக்கிற வருத்தங்கைளயும் இன்னல்கைளயும்
கண்டு ஆச்சரியப்படாதீர்கள். இைவ உங்கள்
விசுவாசத்ைத ேசாதிப்பன. ஏேதா விசித்திரமான
ெசயல் உங்களுக்கு நிகழ்வதாக நிைனக்காதீர்கள்.
13 கிறிஸ்துவின் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்ெகடுத்துக்ெகாள்வதால், நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட
ேவண்டும். இதன் மூலம் கிறிஸ்து தம் மகிைமையக்
காட்டும்ேபாது நீங்கள் மகிழ்ச்சி அைடந்து,
சந்ேதாஷத்தால் மனம் நிைறவீர்கள். 14 நீங்கள்
கிறிஸ்துைவப் பின்பற்றுவதால், மக்கள் உங்கைளப்
பற்றிப் தீயன கூறும்ேபாது, நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ேதவனுைடய மகிைமமிக்க
ஆவியானவர் உங்கேளாடிருப்பதால் நீங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள். 15 உங்களில் யாரும்
ெகாைலக்காரர்களாகேவா, திருடர்களாகேவா,
அடுத்தவர்களின் காரியங்களில்
தைலயிடுகிறவர்களாகேவா, இக்காரியங்களுக்கான
தண்டைனைய அனுபவிக்கிறவர்களாகேவா
இருக்கக் கூடாது. 16 ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்காகத்
துன்புறுவதற்காக ெவட்கப்படக்கூடாது.
அப்ெபயருக்காக நீங்கள் ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும். 17 நியாயந்தீர்க்கப்படுதல்
ஆரம்பமாகும் காலம் இது. ேதவனுைடய
குடும்பத்தில் அந்நியாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பமாகும்.
நியாயத்தீர்ப்பு நம்மிடத்தில் ஆரம்பித்தால்
ேதவனுைடய நற்ெசய்திக்குக் கீழ்ப்படியாத
மக்களுக்கு என்ன நிகழும்?

18 “ஒரு நல்ல மனிதேன இரட்சிக்கப்படுவது
மிகவும் கடுைமயானது என்றால், ேதவனுக்கு
எதிரானவனும்,
பாவத்தால் நிரம்பியவனுமான மனிதனுக்கு என்ன

ேநரிடக்கூடும்?”
19 ேதவனுைடய விருப்பப்படி துன்புறுகிற மக்கள்
தங்கள் ஆன்மாக்கைள அவரிடம் ஒப்பைடக்க
ேவண்டும். ேதவன் அவற்ைற உண்டாக்கினார்,
எனேவ அவர்கள் அவைர நம்பலாம். ஆைகயால்
அவர்கள் ெதாடர்ந்து நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும்.

ேதவனுைடய மந்ைத

உங்கள் குழுவிலுள்ள முதிேயாருக்கு
இப்ெபாழுது நான் சிலவற்ைறக்
கூறேவண்டும். நானும் ஒரு முதியவன். நான்

கிறிஸ்துவின் துன்பங்கைள ேநரில் கண்டிருக்கிேறன்.
நமக்குக் காட்டப்படும் மகிைமயிலும் நான் பங்கு
ெகாள்ேவன். 2 ஒரு ஆட்டு மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள்கிற ேமய்ப்பர்கள்ேபால உங்கள்
ெபாறுப்பில் இருக்கிற மக்களின் கூட்டத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன நான் உங்கைள
ெகஞ்சிக் ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். அவர்கள்
ேதவனுைடய கூட்டத்தினர். விருப்பத்ேதாடு
அவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

எவ்விதமான நிர்ப்பந்தத்தின் காரணமாகவும்
அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டாம். நீங்கள் அைத
விருப்பத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டுெமன ேதவன்
விரும்புகிறார். பணத்துக்காகப் ேபராைச
பிடித்திருப்பதால் கண்காணிப்பாளர்கைளப்ேபால
ேசைவ ெசய்யாதீர்கள். ேசைவ ெசய்யும் வாஞ்ைச
இருப்பதால் ேசைவ ெசய்யுங்கள். 3 நீங்கள்
ெபாறுப்ேபற்றுள்ள மக்களிடம் ெகாடுைமயான
அதிகாரியாக நடந்துெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால்
அம்மக்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருங்கள். 4

அப்ேபாது, தைலைம ேமய்ப்பர் வரும்ேபாது நீங்கள்
கிரீடம் ெபறுவீர்கள். அக்கிரீடம் மகிைம
நிரம்பியதாகவும், ஒருேபாதும் அழகு
குன்றாததாகவும் இருக்கும்.

5 இைளஞர்கேள, நான் உங்களுக்கும்
சிலவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும். முதிேயாரின்
அதிகாரத்திற்கு நீங்கள் கட்டுப்பட ேவண்டும்.
ஒருவருக்ெகாருவர் தாழ்ைமேயாடு ேசைவ
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
“அகம்பாவம்மிக்க மனிதருக்கு ேதவன் எதிரானவர்.
ஆனால் தாழ்ைமயுள்ள மனிதருக்கு ேதவன்

கிருைப அளிக்கிறார்.”
6 எனேவ ேதவனுைடய வல்லைம வாய்ந்த
ைககளுக்குக் கீேழ தாழ்ைமேயாடு இருங்கள்.
தகுந்த காலம் வரும்ேபாது அவர் உங்கைள
உயர்த்துவார். 7 அவர் உங்கைளக் கவனிப்பதால்
உங்கள் கவைலகைள அவரிடம் விட்டு விடுங்கள்.

8 உங்கைளக் கட்டுப்படுத்திக்ெகாண்டு கவனமாக
வாழுங்கள்! பிசாசு உங்கள் பைகவன்.
உண்ணும்ெபாருட்டு எந்த மனிதனாவது
அகப்படுவானா என்று ேதடிக்ெகாண்ேட
ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கத்ைதப் ேபாலேவ அவன்
அைலகிறான். பிசாைசப் பின்பற்ற மறுத்துவிடுங்கள்.
9 உங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நில்லுங்கள்.
நீங்கள் அனுபவிக்கிற அேத துன்பங்கைள
உலகத்தின் எல்லா பாகங்களிலுமுள்ள உங்கள்
சேகாதரரும் சேகாதரிகளும் அனுபவிக்கிறார்கள்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.

10 ஆம், குறுகிய காலம் நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள்.
ஆனால் அதற்குப் பிறகு, ேதவன் எல்லாவற்ைறயும்
சரிப்படுத்துவார். அவர் உங்கைள பலப்படுத்துவார்.
அவர் உங்கைளத் தாங்கிக்ெகாண்டு, நீங்கள்
விழாதபடி பாதுகாப்பார். எல்லா கிருைபையயும்
அருளுகின்ற ேதவன் அவேர. கிறிஸ்துவின்
மகிைமயில் பங்குெகாள்ளும்படி அவர் உங்கைள
அைழத்தார். அம்மகிைம என்ெறன்றும் ெதாடரும்.
11 எல்லா வல்லைமயும் என்ெறன்றும்
அவருக்குரியது. ஆெமன்.

இறுதி வாழ்த்துக்கள்
12 சில்வானுவின் உதவிேயாடு இந்தச் சிறிய
நிருபத்ைத உங்களுக்கு எழுதிேனன். அவன்
நம்பிக்ைகக்குத் தகுதியான கிறிஸ்தவ சேகாதரன்
என்பைத நான் அறிேவன். உங்கைள
உற்சாகப்படுத்தவும் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தவும்,
இதுேவ ேதவனுைடய உண்ைமயான கிருைப
என்பைத எழுதி இருக்கிேறன். அந்தக் கிருைபயில்
உறுதியாக நில்லுங்கள்.

1 ேபதுரு 4:12
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13 பாபிேலானில் இருக்கும் சைப உங்கைள
வாழ்த்துகிறது. அம்மக்களும் உங்கைளப் ேபாலேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். கிறிஸ்துவில் எனது
குமாரனாகிய மாற்கும் உங்கைள வாழ்த்துகிறான். 14

நீங்கள் சந்திக்கும்ேபாது ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பினால் முத்தமிடுங்கள்.
கிறிஸ்துவிலுள்ள உங்கள் எல்ேலாருக்கும்
சமாதானம் உண்டாகட்டும்.

1 ேபதுரு 5:14
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1

2 ேபதுரு

இேயசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும்,
அப்ேபாஸ்தலனுமாகிய சீேமான்
ேபதுருவிடமிருந்து, எங்கைளப் ேபாலேவ

மதிப்புமிக்க விசுவாசத்ைதப் ெபற்ற மக்களாகிய
உங்களுக்கு: நம்முைடய ேதவனுைடய நீதியாலும்
இரட்சகராகிய இேயசு கிறிஸ்துவாலும் இந்த
விசுவாசத்ைத நீங்கள் ெபற்றீர்கள். சரியானைதேய
அவர் ெசய்கிறார்.

2 ேதவைன உண்ைமயாக அறிவதன் மூலமும்,
நமது கர்த்தராகிய இேயசுவின் மூலமும் உங்களுக்கு
ெமன்ேமலும் கிருைபயும் சமாதானமும்
ெகாடுக்கப்படுவதாக!

நமக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் ேதவன்
ெகாடுத்திருக்கிறார்

3 ேதவனுைடய வல்லைம இேயசுவிடம் உள்ளது.
நாம் வாழ்வதற்கும், ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதற்கும்
ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் அவரது வல்லைம
நமக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறது. நாம் அவைர
அறிவதால் நமக்கு இைவ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இேயசு தன் மகிைமயாலும், கருைணயினாலும்
நம்ைம அைழத்தார். 4 அவரது மகிைமயாலும்,
நன்ைமயினாலும் அவர் நமக்கு வாக்களித்த மிகப்
ெபரிய உயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்திருக்கிறார்.
அப்பரிசுகளால் நீங்கள் ேதவனுைடய தன்ைமைய
பகிர்ந்து அைடய முடியும். தீய ஆைசகளால் உலகில்
உருவாகும் அழிவுகளிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க
முடியும்.

5 உங்களுக்கு இந்த ஆசிகள் இருப்பதால்,
நல்லைத உருவாக்கவும், நல்லவற்றின் மூலம்
அறிைவ உருவாக்கவும் உங்கள் விசுவாசத்தின் மூலம்
எல்லா முயற்சிகைளயும் நீங்கள் எடுக்க ேவண்டும். 6

அறிவால் சுயக்கட்டுப்பாட்ைட உருவாக்கவும்,
சுயக்கட்டுப்பாட்டால் சகிப்புத்தன்ைமைய
உருவாக்கவும், சகிப்புத்தன்ைமயால் ேதவனுக்கான
அர்ப்பணிப்ைப உருவாக்கவும் முயல ேவண்டும். 7

ேதவ பக்தியின் மூலம் சேகாதர சேகாதரிகளின் ேமல்
ேநசமும், உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளின் ேமல்
உள்ள இந்த ேநசத்தின் மூலம் அன்ைப
உருவாக்கவும் முயற்சி ெசய்யுங்கள். 8

இைவயைனத்தும் உங்கைளத்
துடிப்பானவர்களாகவும், ஆக்கம் உள்ளவர்களாகவும்
ஆக்கும். நம் கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துைவப்பற்றி
முழுக்க அறிந்துெகாள்ள இத்தகுதிகள் உங்களுக்கு
உதவும். 9 ஆனால் இைவயைனத்தும் ஒருவனிடம்
இல்லாதிருந்தால் அவனால் ெதளிவாகப் பார்க்க
இயலாது. அம்மனிதன் குருடனாக இருப்பான்.
தனது பைழய பாவங்களினின்று அவன்
கழுவப்பட்டவன் என்பைத அவன் மறந்து
ேபானவனாவான்.

10 எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன்
உங்கைள அைழத்து, அவருக்குரிேயாராகத்
ேதர்ந்துெகாண்டார். எனேவ உங்கள் அைழப்ைபயும்
ேதர்ைவயும் நிரந்தரமாக்கிக்ெகாள்ள இன்னும்
அதிக ஆவலுைடயவர்களாக நீங்கள்
இருக்கேவண்டும். அைவயைனத்ைதயும் நீங்கள்
ெசய்தால், நீங்கள் ஒருேபாதும்
வீழ்ச்சிையைடவதில்ைல. 11 நமது கர்த்தரும்
இரட்சகருமாகிய இேயசு கிறிஸ்துவின் நித்திய
இராஜ்யத்தில் நீங்கள் மிகச் சிறந்த வரேவற்ைபப்
ெபறுவீர்கள்.

12 நீங்கள் இக்காரியங்கைள அறிவீர்கள்.
உங்களிடமுள்ள உண்ைமயில் நீங்கள் உறுதியுடன்
உறுதிப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால்
இக்காரியங்கைள நிைனவூட்ட நான் எப்ேபாதும்
உதவுேவன். 13 நான் இச்சரீரத்தில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்வைர இக்காரியங்கைள
நீங்கள் நிைனவுகூர்வதற்கு உதவுவைத என் கடைம
என்று நான் எண்ணுகிேறன். 14 இந்த சரீரத்தினின்று
விைரவில் நான் நீங்க ேவண்டும் என்பைத அறிேவன்.
நமது கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்து அைத எனக்குக்
காட்டியுள்ளார். 15 என் மைறவுக்குப் பிறகு எல்லா
ேநரங்களிலும் இக்காரியங்கைள நீங்கள்
நிைனவுகூர்ந்துெகாள்ளும் ெபாருட்டு என்னால்
இயன்ற அளவு ெசய்ேவன்.

கிறிஸ்துவின் மகிைமைய நாங்கள் கண்ேடாம்
16 இேயசு கிறிஸ்து வல்லைமேயாடு வருவார் என
நாங்கள் உங்களிடம் ெசான்னேபாது
புத்திசாலித்தனமாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
கட்டுக்கைதகைள நாங்கள் சார்ந்திருக்கவில்ைல.
அதற்கு மாறாக, அவருைடய மாட்சிைமைய
நாங்கேள கண்ேடாம். 17 மிகவும் மகிைம
வாய்ந்தவரிடமிருந்து விேசஷ குரலானது அவைர
வந்தைடந்த ேபாது பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்து
அவர் ெகௗரவமும் மகிைமையயும் ெபற்றார்.
அக்குரல், “இவர் என் அருைம குமாரன். நான்
இவைரக் குறித்து சந்ேதாஷப்படுகிேறன்” என்றது. 18

நாங்கள் அக்குரைலக் ேகட்ேடாம். பரிசுத்த
மைலயின் மீது நாங்கள் இேயசுேவாடிருக்கும்ேபாது
பரேலாகத்திலிருந்து அக்குரல் வந்தது.

19 தீர்க்கதரிசிகளின் ெசய்தியானது
நம்பகமானைவ என்று நாங்கள் நம்புகிேறாம்.
தீர்க்கதரிசிகள் ெசான்னவற்ைறப் பின்பற்றுவது
உங்களுக்கு நல்லது. அவர்கள் கூறியைவ, ெபாழுது
விடிந்து, உங்கள் இதயங்களில் விடிெவள்ளி
எழுகிறவைரக்கும் இருளில் ஒளிவிடும் தீபத்ைதப்
ேபான்றைவ. 20 நீங்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்வது
மிகவும் முக்கியம். எந்தத் தீர்க்கதரிசியின் ெசாந்த
விளக்கத்திலிருந்தும் ேவதவாக்கியத்தின் எந்தத்
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தீர்க்கதரிசனமும் ெவளிப்படுவதில்ைல. 21 ஒரு
மனிதன் ெசால்ல நிைனத்ததிலிருந்து எந்தத்
தீர்க்கதரிசனமும் வந்ததில்ைல. ஆனால் மக்கள்
பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழி நடத்தப்பட்டு
ேதவனிடமிருந்து வந்த ெசய்திகைளக் குறித்துப்
ேபசினார்கள்.

ேபாலிப் ேபாதகர்கள்

கடந்த காலத்தில் ேதவனுைடய மக்கள்
மத்தியில் ேபாலியான தீர்க்கதரிசிகளும்
இருந்தனர். அேத வழியில், உங்கள்

குழுவிலும் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் கூட இருப்பார்கள்.
யாரும் பார்க்காத வைகயில் இப்ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் ேமாசமான ேபாதைனகைள
அறிமுகப்படுத்துவார்கள். தங்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டவரும், தங்களுக்கு விடுதைலையப்
ெபற்றுத் தந்தவருமான எஜமானைர அவர்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுப்பார்கள். எனேவ அவர்கள்
விைரவில் தங்கைள அழித்துக்ெகாள்வார்கள். 2

அவர்கள் ெசய்கிற தீய ெசயல்களில் பலரும்
அவர்கைளப் பின்பற்றுவார்கள். அம்மக்களினால் பிற
மக்கள் உண்ைம வழிையக் குறித்து தீயவற்ைறப்
ேபசுவர். 3 அவர்களின் ேபராைசயால் அந்தப்
ேபாலிப் ேபாதகர்கள் உண்ைமயற்ற ேபாலியான
ேபாதைனகள் மூலம் உங்கைளப்
பயன்படுத்திக்ெகாள்வார்கள். ெவகு காலத்திற்கு
முன்ேப ேதவன் அவர்களுக்குத் தண்டைனைய
அறிவித்தார். இது ெவறும் அச்சமூட்டத்தக்க ேபச்சு
அல்ல, அவர்களின் அழிவு தயாராகக்
காத்திருக்கிறது.

4 ேதவ தூதர்கள் பாவம் ெசய்தேபாது, ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டைனயின்றி விடுதைலெபற
அனுமதிக்கவில்ைல. ேதவன் அவர்கைள
நியாயந்தீர்க்கிற நாள்வைரக்கும் அைடந்திருக்கும்
ெபாருட்டு நரகத்தின் இருட்டு மூைலகளில்
எறிந்தார்.

5 ஆதிகாலத்தில் வாழ்ந்த தீய மக்கைளயும் ேதவன்
தண்டித்தார். ேதவனுக்கு எதிரான மக்கள் நிைறந்த
உலகின் ேமல் ேதவன் ெவள்ளம் ெபருகிேயாடச்
ெசய்தார். ஆனால் ேநாவாைவயும், ேநாவாேவாடு
ேவறு ஏழு ேபைரயும் ேதவன் காப்பாற்றினார்.
சரியான வழியில் வாழ்வதுபற்றி மக்களுக்குப்
ேபாதித்த மனிதன் ேநாவா ஆவான்.

6 ேசாேதாம், ெகாேமாரா என்னும் தீய
நகரங்கைளயும் ேதவன் தண்டித்தார். சாம்பைலத்
தவிர ேவெறதுவும் இல்லாத வைகயில் ேதவன் அந்த
நகரங்கைள ெநருப்பால் முற்றிலும் அழித்தார்.
ேதவனுக்கு எதிரான மக்களுக்கு நடக்கவிருப்பைதத்
ெதரிவிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக ேதவன்
அந்நகரங்களுக்குச் ெசய்தார். 7 ஆனால் ேதவன்
அந்நகரங்களினின்று ேலாத்துைவக் காப்பாற்றினார்.
ேலாத்து மிக நல்ல மனிதன். எந்தச் சட்டமுமற்ற
மனிதர்களின் அநீதியான நடத்ைதயால் அவன்
ெதாந்தரவுக்கு உள்ளாகி இருந்தான். 8 (ேலாத்து
நல்ல மனிதன். ஆனால் நாள் ேதாறும் அவன் அத்தீய
மனிதேராடு, வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பார்த்ததும்
ேகட்டதுமாகிய தீய காரியங்களினால் ேலாத்தின்
நல்ல மனம் ேவதைனயைடந்திருந்தது)

9 ஆம், ேதவன் இந்தக் காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தார். ஆகேவ தமக்கு ேசைவ
ெசய்கிற மக்கைள எப்படி இரட்சிப்பது என கர்த்தர்
அறிவார். ேமலும் நியாயம்தீர்க்கிற நாள்வைர
தீயவர்கைளத் தண்டிப்பது எப்படி என்றும் அறிவார்.
10 குறிப்பாக பாவங்களால் நிைறந்து ஊழல்கள்
மலிந்த வழிையப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கும்
கர்த்தரின் அதிகாரத்ைத மீறுகிறவர்களுக்கும்
இத்தண்டைன கிைடக்கும்.
ேபாலிப்ேபாதகர்கள் அவர்கள் விரும்பும்
அைனத்ைதயும் ெசய்வார்கள். மட்டுமன்றி,
தங்கைளக் குறித்து அவர்கள் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்வார்கள். மகிைம மிக்க
ேதவதூதர்கைளக் குறித்துத் தீயவற்ைறப்
ேபசுவதற்கும் அவர்கள் அஞ்சமாட்டார்கள். 11

இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளக் காட்டிலும்
ேதவதூதர்கள் வலிைமயும் ஆற்றலும் மிக்கவர்கள்.
ஆனால் ேதவதூதர்களும்கூட கர்த்தரின்
முன்னிைலயில் இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளப்
பற்றிக் குற்றம் சாட்டும்ேபாது அவமானப்படுத்தும்
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துவதில்ைல.

12 தாம் அறியாத விஷயங்கைளப்பற்றி அவர்கள்
ேபசுகிறார்கள். இம்மக்கள் காரண காரியமின்றி
ெவறும் உந்துதலால் ெசயல்படும்
மிருகங்கைளப்ேபான்றவர்கள். பிடித்துக்
ெகால்லப்படுவதற்காகப் பிறக்கின்ற காட்டு
மிருகங்கைளப்ேபால இம்மக்களும்
அழிக்கப்படுவார்கள். 13 இந்தப் ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் பலர் துன்புறக் காரணமாக
இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களும்
துன்புறுத்தப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ெசய்ததற்கு அவர்கள் ெபறும் சம்பளம்
அதுேவயாகும். பகல் ேநரத்தில் ெபரிய விருந்துகளில்
சுகித்திருப்பைதேய அவர்கள் சந்ேதாஷமாக
எண்ணுகிறார்கள். கரும் புள்ளிகளாகவும்,
கைறகளாகவும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள்
உங்கேளாடு உணவுக்கு வரும்ேபாது தம் தந்திரம்
நிைறந்த மகிழ்ச்சிகளிேலேய ஈடுபடுவார்கள். 14 ஒரு
ெபண்ைணப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவைள
அைடய விரும்புகிறார்கள். இந்தத் தீய ேபாதகர்கள்
இந்த வைகயில் எப்ேபாதும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்
வலிைமயற்ற மக்கைளப் பாவ வைலயில்
சிக்கும்படியாகச் ெசய்கிறார்கள். அவர்கள் தம்
இதயங்களுக்கு ேபராைச ெகாள்ளும் பயிற்சிைய
அளித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் சாபம் ெபற்றவர்கள்.

15 இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் சரியான
வழியிலிருந்து விலகி, தவறான வழிக்குச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் பிேலயாம் ெசன்ற வழிையப்
பின்பற்றினார்கள். பிேலயாம் ேபேயாரின் குமாரன்.
தவறு ெசய்ய மக்கள் ெகாடுக்கும் கூலிைய அவன்
ேநசித்தான். 16 ஆனால் அவன் தவறு
ெசய்வதிலிருந்து ஒரு கழுைத அவைனத் தடுத்தது.
கழுைதேயா ேபச இயலாத ஒரு மிருகம். ஆனால்
அந்தக் கழுைத மனித குரலில் ேபசி
அத்தீர்க்கதரிசியின் ைபத்தியக்காரத்தனமான
சிந்தைனையத் தடுத்தது.

17 அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கேளா நீரில்லாத
ஊற்றுக்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் புயலினால்
அடித்துச் ெசல்லப்படுகின்ற ேமகங்கைளப்
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ேபான்றவர்கள். அவர்களுக்காகக் காரிருள் நிரம்பிய
இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 18 அவர்களின் ேபச்சு
கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும். ஆனால் உண்ைமயில்
அது தகுதியற்றது. அவர்கள் மக்கைளப் பாவ
வைலக்குள் ெசலுத்துகிறார்கள். பாவங்களின்
ெசல்வாக்கில் இருந்து தப்பிக்க
ஆரம்பித்திருக்கிறவர்கைள அவர்கள் தவறான
பாைதயில் வழி நடத்துகிறார்கள். தங்கள் பாவ
சரீரங்களில் மக்கள் ெசய்ய விரும்பும்
ெபால்லாப்புகைளப் பயன்படுத்தி அப்ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் இதைனச் ெசய்கிறார்கள். 19 ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் அம்மக்களுக்கு விடுதைலையப் பற்றி
வாக்குறுதி அளிக்கிறார்கள். ஆனால் ேபாலிப்
ேபாதகர்கேள இன்னும் விடுதைல அைடயவில்ைல.
மிகவும் ேமாசமான பழக்கங்களுக்கு அவர்கள்
அடிைமகளாக இருக்கிறார்கள். ஒருவைன
ஆக்கிரமிக்கும் ெபாருளுக்கு அவன்
அடிைமயாகிறான்.

20 உலகத்தின் தீைமகளிலிருந்து அம்மக்கள்
தப்பித்து விட்டார்கள். நமது கர்த்தரும்
இரட்சகருமாகிய இேயசு கிறிஸ்துைவ அறிந்ததால்
அவர்கள் தப்பித்தார்கள். மீண்டும்
அத்தீைமகளிைடேய அவர்கள் அகப்பட்டு
பலியானால், அவர்களது இறுதி நிலைம,
அவர்களுைடய முந்ைதய நிலைமையக் காட்டிலும்
மிக ேமாசமாக இருக்கும். 21 ஆம், தமக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த கட்டைளையப்பற்றி
அறிந்து, அதன் பிறகு அதிலிருந்து பிறழ்வைதக்
காட்டிலும் இத்தைகய மக்கள் சரியான
வழிையப்பற்றித் ெதரிந்துெகாள்ளாமேலேய
இருப்பது நல்லதாகும். 22 “நாயானது
வாந்திெயடுத்தபின், அந்த வாந்திையேய உண்ண
வரும்” மற்றும், “ஒரு பன்றிையக் கழுவிய பின்னரும்,
அப்பன்றி ேசற்றிற்குச் ெசன்று புரளும்” ஆகிய
பழெமாழிகைளப் ேபான்றைவ அம்மக்களின் ெசயல்
ஆகும்.

இேயசு திரும்பவும் வருவார்

எனது நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு
எழுதும் இரண்டாம் நிருபம் இது. உங்கள்
ேநர்ைமயான மனங்கள் சிலவற்ைற

நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளும் வைகயில் நான்
உங்களுக்கு இரண்டு நிருபங்கைள எழுதிேனன். 2

கடந்த காலத்தில் பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகள் கூறிய
வார்த்ைதகைள நீங்கள் நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ள
ேவண்டுெமன்று நான் விரும்புகிேறன். நமது
கர்த்தரும் இரட்சகரும் நமக்கு அளித்த
கட்டைளைய நிைனவுபடுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மூலமாக அக்கட்டைளைய அவர்
நமக்கு அளித்தார்.

3 கைடசி நாட்களில் நடக்கவிருப்பைத நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்பது முக்கியம். மக்கள்
உங்கைளப் பார்த்து நைகப்பார்கள். அவர்கள் ெசய்ய
விரும்புகிற தீய காரியங்கைளப் பின்பற்றி அம்மக்கள்
வாழ்வார்கள். 4 அம்மக்கள், “அவர், மீண்டும்
வருவதாக வாக்களித்துள்ளார். அவர் எங்ேக? நம்
தந்ைதயர் மரித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பைடப்பின்
ஆரம்பத்திலிருந்து உலகம் இந்த வைகயிேலேய
ெதாடர்கிறது” என்பார்கள்.

5 ஆனால் அவர்கள் இந்த எண்ணத்ைதத்
தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, ெநடுங்காலத்திற்கு
முன் நடந்தைத அவர்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள்.
ெநடுங்காலத்திற்கு முன்பு வானங்கள் இருந்தன. பூமி
இருந்தது, தண்ணீருக்கு ெவளிேய, தண்ணீரின்
மூலமாகேவ, பூமி ெவளிப்படும்படி ேதவன்
உருவாக்கினார். 6 இைவயாவும் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயாேல உண்டாயின. பிற்காலத்தில் இந்த
உலகம் ெவள்ளத்தால் நிரப்பப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது.
7 ஆனால் ேதவனுைடய அந்த வார்த்ைதயாேலேய
இன்ைறய வானமும் பூமியும் ெநருப்பால் அழிபடும்
ெபாருட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. ேதவனுக்கு
எதிரான மக்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிக்கப்படும்
நாளுக்காக அைவ ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

8 ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள, இந்த ஒரு
காரியத்ைத நீங்கள் மறவாதீர்கள். கர்த்தருக்கு ஒரு
நாள் ஆயிரம் ஆண்டுகைளப் ேபான்றது. ஆயிரம்
ஆண்டுகேளா ஒரு நாைளப்ேபான்றைவ. 9 கர்த்தர்
வாக்குறுதி அளித்தைதச் ெசய்வதில் சில மக்கள்
நிதானத்ைதப் பற்றி கருதுவைதப் ேபான்று
உங்கேளாடு மிகவும் ெபாறுைமயாக இருக்கிறார்.
எந்த மனிதனும் இழக்கப்படுவைத கர்த்தர்
விரும்பவில்ைல. ஒவ்ெவாருவனும் அவனது
இதயத்ைத மாற்றி, பாவம் ெசய்வைத விட்டுவிட
ேவண்டுெமன்று கர்த்தர் விரும்புகிறார்.

10 திருடன் வருவைதப் ேபான்று கர்த்தர் மீண்டும்
வருகிற நாளும் ஆச்சரியமானதாக இருக்கும்.
மிகுந்த சத்தத்ேதாடு வானம் மைறயும். வானிலுள்ள
எல்லாப் ெபாருள்களும் ெநருப்பால் அழிக்கப்படும்.
பூமியும் அதிலுள்ள மக்களும் அதிலுள்ள சகலமும்
ெநருப்பிலிடப்பட்டது ேபாலாகும். 11 நான்
உங்களுக்குக் கூறியபடிேய எல்லாப் ெபாருட்களும்
அழியும். எனேவ நீங்கள் எந்த வைகயான
மனிதர்களாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள்? நீங்கள்
பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்யேவண்டும். 12 ேதவனுைடய நாளின்
வருைகக்காக ஆவலுடன் காத்திருங்கள். அந்த நாள்
வருகிறேபாது, வானம் ெநருப்பால் அழிக்கப்படும்.
வானிலுள்ள ெபாருள்கள் அைனத்தும் ெவப்பத்தால்
உருகும். 13 ஆனால் ேதவன் நமக்கு ஒரு
வாக்குறுதிையத் தந்தார். அவர் தந்த
வாக்குறுதிக்காகேவ காத்திருக்கிேறாம். நன்ைம
நிைலெபற்றிருக்கும் இடமாகக் காணப்படும் ஒரு
புதிய வானம், ஒரு புதிய பூமி பற்றியேத
அவ்வாக்குறுதியாகும்.

14 எனேவ அன்பான நண்பர்கேள
இவ்விஷயங்களுக்காக நீங்கள்
காத்துக்ெகாண்டிருப்பதால், ேதவனுைடய
பார்ைவயில் கைற இல்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும்
இருக்க உங்களால் முடிந்தவைரக்கும் உைழக்க
ேவண்டும். ேதவேனாடு சமாதானமாக இருக்க
முயலுங்கள். 15 நம் கர்த்தரின் ெபாறுைமைய
இரட்சிப்பாக எண்ணுங்கள். ேதவன் அளித்த
ஞானத்தினால் நமது அன்பான சேகாதரர் பவுல்
உங்களுக்கு எழுதியேபாது இைதேய உங்களுக்குக்
கூறினார். 16 பவுல் அவரது எல்லா நிருபங்களிலும்
இக்காரியங்கைளக் குறித்து இவ்வாேற எழுதுகிறார்.
புரிந்துெகாள்ளக் கடினமான விஷயங்கள் சில
சமயங்களில் அவருைடய நிருபங்களில்
ெசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. அறியாைம
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உள்ளவர்களும், விசுவாசத்தில் நிரந்தரமற்றவர்களும்
அவ்விஷயங்கைளத் தவறான முைறயில்
எடுத்துைரக்கிறார்கள். இேத முைறயில் மற்ற
ேவதவாக்கியங்கைளயும் அவர்கள் தவறாக
எடுத்துைரக்கிறார்கள். அவ்வாறு ெசய்வதால்
அவர்கள் தங்கைளேய
அழித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றனர்.

17 அன்பான நண்பர்கேள, உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ இைதப் பற்றித் ெதரியும். எனேவ
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். தாங்கள் ெசய்கிற

தவறான காரியங்களால் அத்தீய மக்கள் உங்கைளத்
தவறாக வழி நடத்தாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் உறுதியான
நிைலயிலிருந்து விழுந்து விடாதபடி மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 18 கிருைபயிலும், நமது
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இேயசு கிறிஸ்துைவப்
பற்றிய அறிவிலும், வளர்ச்சியைடயுங்கள். அவருக்ேக
இப்ேபாதும் எப்ேபாதும் மகிைம உண்டாவதாக!
ஆெமன்.

2 ேபதுரு 3:18
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1 ேயாவான்

உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப இருந்த
சிலவற்ைறப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்கிேறாம். இைத நாங்கள் ேகட்ேடாம்,

எங்கள் கண்களாேலேய பார்த்ேதாம், நாங்கள்
ேநாக்கிேனாம். எங்கள் ைககளால் ெதாட்ேடாம்.
ஜீவன் தரும் வார்த்ைதையக் குறித்து நாங்கள்
உங்களுக்கு எழுதுகிேறாம். 2 அந்த ஜீவன்
எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது. நாங்கள் அைதப்
பார்த்ேதாம். நாங்கள் அதற்கான சான்றுகைளத்
தரமுடியும். நாங்கள் இப்ேபாது அந்த ஜீவைனக்
குறித்து உங்களுக்குக் கூறுகிேறாம். அது
என்ெறன்றும் ெதாடரும் ஜீவனாகும். பிதாவாகிய
ேதவேனாடு இருந்த ஜீவன் அது. ேதவன் இந்த
ஜீவைன எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தினார். 3

எங்கேளாடு நீங்களும் இவற்றில்
பங்குள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும்
ேகட்டுமிருக்கிற காரியங்கைள இப்ேபாது
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறாம். பிதாவாகிய ேதவன்,
அவரது குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்து
ஆகிேயாேராடு கூடிய ஐக்கியத்தில் நாம் ஒருமித்துப்
பங்கு ெபறுகிேறாம். 4 நம் மகிழ்ச்சி
முழுைமயாகும்படி இக்காரியங்கைள உங்களுக்கு
எழுதுகிேறாம்.

ேதவன் நமது பாவங்கைள மன்னிக்கிறார்
5 ேதவனிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான
ேபாதைன இதுேவ ஆகும். அைத இப்ேபாது
உங்களுக்குச் ெசால்கிேறாம். ேதவன் ஒளியானவர்.
ேதவனில் இருள் இல்ைல. 6 ஆைகயால் நாம்
ேதவேனாடு ெநருக்கமான உறவு உைடயவர்கள்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருளில் ெதாடர்ந்து
வாழ்ேவாமானால், பிறகு நாம்
ெபாய்யர்களாயிருக்கிேறாம். அப்படியானால், நாம்
உண்ைமையப் பின்பற்றாதவர்களாக இருக்கிேறாம்.
7 ேதவன் ஒளியில் இருக்கிறார். நாமும் கூட
ஒளியில் வாழேவண்டும். ேதவன் ஒளியில்
இருப்பதுேபால நாம் ஒளியில் வாழ்ந்தால்
ஒருவேராெடாருவர் ெநருக்கமான ஐக்கியமாக
இருக்கிேறாம். ேமலும் அவருைடய குமாரனாகிய
இேயசுவின் இரத்தமானது எல்லா
பாவங்களிலிருந்தும் நம்ைமச் சுத்தமாக்குகிறது.

8 நமக்குப் பாவமில்ைலெயன்று நாம் கூறினால்
நம்ைம நாேம முட்டாளாக்கிக்ெகாள்வேதாடு,
நம்மில் உண்ைமயும் இருக்காது. 9 ஆனால் நாம் நம்
பாவங்கைள ஒத்துக்ெகாண்டால் ேதவன் நமது
பாவங்கைள மன்னிப்பார். நாம் ேதவைன நம்ப
முடியும். ேதவன் சரியானைதேய ெசய்கிறார். நாம்
ெசய்த எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் ேதவன்
நம்ைமச் சுத்தமாக்குவார். 10 நாம் பாவம்
ெசய்ததில்ைல என்று கூறினால் அதன் மூலம்

ேதவைனப் ெபாய்யராக்குகிேறாம். நாம் ேதவனின்
உண்ைமயான ேபாதைனையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல.

இேயசு நமது உதவியாளர்

எனது அன்பான பிள்ைளகேள, நீங்கள் பாவம்
ெசய்யாதிருக்கும்படிக்கு நான் உங்களுக்கு
இந்தக் கடிதத்ைத எழுதுகிேறன். ஆனால்

ஒருவன் பாவம் ெசய்தால் இேயசு கிறிஸ்து நமக்கு
உதவுகிறார். அவர் நீதியுள்ளவர். பிதாவாகிய
ேதவனுக்கு முன்பாக இேயசு நமக்காகப் பரிந்து
ேபசுவார். 2 நமது பாவங்கள் நம்மிலிருந்து
நீக்கப்படும் வழி இேயசுேவ. எல்லா மக்களின்
பாவங்களும் நீக்கப்படும் வழி இேயசுேவ.

3 நாம் ெசய்யும்படியாக ேதவன் கூறியவற்றிற்கு
நாம் கீழ்ப்படிந்தால், நாம் ேதவைன உண்ைமயாக
அறிந்திருக்கிேறாம் என்பதில் உறுதியாக
இருக்கலாம். 4 ஒருவன், “நான் ேதவைன
அறிேவன்!” என்கிறான். ஆனால் அவன் ேதவனின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவில்ைலெயன்றால் அவன்
ஒரு ெபாய்யன். அவனில் உண்ைம இல்ைல. 5

ஆனால் ஒருவன் ேதவனின் ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படியும்ேபாது, அம்மனிதனில் ேதவனின் அன்பு
முழுைம ெபற்றிருக்கும். நாம் ேதவைனப்
பின்பற்றுகிேறாம் என்பைத இவ்வாேற
அறிந்துெகாள்கிேறாம். 6 ஒரு மனிதன் தான்
ேதவனில் வாழ்வதாகக் கூறினால், அவன் இேயசு
வாழ்ந்தைதப் ேபான்று வாழ ேவண்டும்.

பிற மக்கைள ேநசிக்கும்படியாக ேதவன்
கட்டைளயிட்டார்

7 எனது அன்பான நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு
ஒரு புதிய கட்டைளைய எழுதவில்ைல.
துவக்கத்திலிருந்ேத உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
கட்டைள அது. நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ேகட்ட
ேபாதைனேய இக்கட்டைளயாகும். 8 இருந்த
ேபாதிலும் இக்கட்டைளைய ஒரு புதிய
கட்டைளயாக உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
இக்கட்டைள உண்ைமயானது. இதன் உண்ைமைய
இேயசுவிலும் மற்றும் உங்களிலும் நீங்கள்
காணலாம். இருள் நீங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது.
உண்ைம ஒளி ஏற்ெகனேவ ஒளி
வீசிக்ெகாண்டிருக்கிறது.

9 ஒரு மனிதன், “நான் ஒளியில் இருக்கிேறன்”
என்கிறான். ஆனால் அவன் அவனது சேகாதரைன
ெவறுக்கிறாெனன்றால், அவன் இன்னும் இருளில்
இருக்கிறான் என்ேற ெபாருள்படும். 10 தன்
சேகாதரைன ேநசிக்கிற மனிதன் ஒளியில்
இருக்கிறான். பாவத்திற்குக் காரணமாக இருக்கிற

1 ேயாவான் 1:2
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எதுவும் அவனிடம் இல்ைல. 11 ஆனால்
சேகாதரைன ெவறுக்கிற ஒருவன் இருளில்
இருக்கிறான். அவன் இருளில் வாழ்கிறான். அவன்
எங்கு ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கிறான் என்பது
அம்மனிதனுக்குத் ெதரியாது. ஏன்? இருள் அவைனக்
குருடனாக்கியிருக்கின்றது.

12 அன்பான பிள்ைளகேள, இேயசுவின் மூலமாக
உங்கள் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டதால் உங்களுக்கு நான்

எழுதுகிேறன்.
13 தந்ைதயேர, துவக்கத்திலிருந்ேத இருக்கின்ற
ஒருவைர நீங்கள்
அறிந்திருப்பதால் நான் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.

இைளஞர்கேள, தீயவைன நீங்கள் ெவன்றதால் நான்
உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.

14 பிள்ைளகேள, பிதாைவ நீங்கள்
அறிந்திருப்பதால் நான் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
தந்ைதயேர, துவக்கத்திலிருந்ேத இருக்கின்ற

ஒருவைர நீங்கள் அறிந்திருப்பதால் நான்
உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
இைளஞேர, நீங்கள் பலமானவர்களாக
இருப்பதால் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
ஏெனனில் வார்த்ைத உங்களில் உள்ளது.
தீயவைன ெவற்றி ெகாண்டீர்கள்.
எனேவ நான் உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்.
15 உலகத்ைதேயா, உலகத்தின்
ெபாருள்கைளேயா ேநசிக்காதீர்கள். ஒருவன்
உலைக ேநசித்தால், பிதாவின் அன்பு அம்மனிதனில்
இருப்பதில்ைல. 16 இைவ உலகின் தீய
காரியங்களாகும். பாவமிக்க சுயத்ைத
திருப்திப்படுத்தும் ெபாருள்கைள விரும்புதல், நாம்
பார்க்கிற பாவமிக்க ெபாருள்கைள விரும்புதல்,
நம்மிடம் உள்ள ெபாருள்களால் மிகவும் கர்வமாக
உணர்தல், இவற்றில் ஒன்ேறனும் பிதாவினிடமிருந்து
வருவதில்ைல. இைவ அைனத்தும் உலகிலிருந்து
வருவன. 17 உலகம் மைறந்துேபாகிறது. மனிதர்கள்
விரும்பும் உலகத்தின் எல்லாப் ெபாருள்களும்
அழிந்துேபாகின்றன. ேதவன் விரும்புவைதச் ெசய்யும்
மனிதேனா என்ெறன்றும் வாழ்கிறான்.

கிறிஸ்துவின் பைகவைரப் பின்பற்றாதீர்கள்
18 எனது அன்பான பிள்ைளகேள, முடிவு
ெநருங்குகிறது. ேபாலிக் கிறிஸ்து
வந்துெகாண்டிருப்பைதக் குறித்து நீங்கள்
ேகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் பைகவர்கள்
பலர் இங்கு ஏற்ெகனேவ உள்ளனர். எனேவ முடிவு
ெநருங்குகிறது என்பைத நாம் அறிேவாம். 19 நமது
குழுவிேலேய கிறிஸ்துவின் பைகவர்கள் இருந்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் நம்ைம விட்டுச் ெசன்றுவிட்டனர்.
அவர்கள் நம்ேமாடு ேசர்ந்தவர்களாக வாழவில்ைல.
உண்ைமயிேலேய நம் குழுவில் உள்ளவர்களாக
அவர்கள் இருந்திருந்தால், அவர்கள் நம்ேமாடு
தங்கியிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் நம்ைமப்
பிரிந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் கூட நம்ேமாடு
உண்ைமயாகச் ேசர்ந்திருந்ததில்ைல என்பைத இது
காட்டுகிறது.

20 புனிதமான ஒருவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
பரிைச நீங்கள் ெபற்றிருக்கிறீர்கள். எனேவ உங்கள்
எல்ேலாருக்கும் உண்ைம ெதரியும். 21 ஏன் நான்

உங்களுக்கு எழுதுகிேறன்? நீங்கள் உண்ைமைய
அறியாததால் எழுதுகிேறனா? இல்ைல! நீங்கள்
உண்ைமைய அறிந்திருப்பதாேலேய இக்கடிதத்ைத
எழுதுகிேறன். உண்ைமயிலிருந்து எந்தப் ெபாய்யும்
வருவதில்ைல என்பைதயும் நீங்கள் அறிவீர்கள்.

22 எனேவ யார் ெபாய்யன்? இேயசுைவ
கிறிஸ்துவல்ல என்று கூறுபவேன ெபாய்யன். அவேன
ேபாலிக் கிறிஸ்து. அம்மனிதன் பிதாவிேலா அல்லது
குமாரனிேலா நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல. 23 ஒருவன்
குமாரனில் நம்பிக்ைக ைவக்காமலிருந்தால் அவன்
பிதாைவ உைடயவனல்ல. குமாரைன ஏற்கிற
ஒருவனுக்கு பிதாவும்கூட இருக்கிறார்.

24 துவக்கத்திலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்ட
ேபாதைனையப் பின்பற்றுவைதத் ெதாடருங்கள்.
அப்ேபாதைனையத் ெதாடர்ந்து பின்பற்றினால்,
நீங்கள் குமாரனிலும் பிதாவிலும் நிைலத்திருப்பீர்கள்.
25 நமக்கு குமாரன் வாக்களித்த நித்திய ஜீவன்
இதுதான்.

26 உங்கைளத் தவறான வழிக்குள் நடத்த
முயன்றுெகாண்டிருக்கிற மக்கைளக் குறித்ேத
இக்கடிதத்ைத எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். 27

கிறிஸ்து உங்களுக்குக் ெகாடுத்த சிறப்பான
அபிேஷகம் உங்களிைடேய நிைலத்திருக்கிறது.
எனேவ உங்களுக்குப் ேபாதிப்பதற்கு எந்த மனிதனும்
ேதைவயில்ைல. அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த அந்த
அபிேஷகமானது எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாதிக்கிறது. அந்த அபிேஷகம் உண்ைமயானது.
அது ெபாய்யானதன்று. எனேவ அவரது அபிேஷகம்
ேபாதித்தைதப் ேபால கிறிஸ்துவில் வாழ்வைதத்
ெதாடருங்கள்.

28 ஆம், எனது அன்பான பிள்ைளகேள, அவரில்
வாழுங்கள். நாம் இைதச் ெசய்தால் கிறிஸ்து மீண்டும்
வரும் நாளில் அச்சமற்றவர்களாக இருக்க முடியும்.
அவர் வரும் ேபாது நாம் மைறந்துெகாள்ளேவா,
ெவட்கமைடயேவா ேதைவயில்ைல. 29 கிறிஸ்து
நீதியுள்ளவர் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
ஆைகயால் நீதிையச் ெசய்கின்ற எல்லா மக்களும்
ேதவனின் பிள்ைளகேள என்பைதயும் நீங்கள்
அறிவீர்கள்.

நாம் ேதவனின் பிள்ைளகள்

பிதா நம்ைம மிகவும் ேநசித்தார்! நாம்
ேதவனின் பிள்ைளகள் என்று
அைழக்கப்படுகிேறாம். ஆனால் உலகத்தின்

மக்கேளா நாம் ேதவனின் பிள்ைளகள் என்பைதப்
புரிந்துெகாள்வதில்ைல. அதற்குக் காரணம்
ேதவைன அவர்கள் அறியாமல் இருப்பது ஆகும். 2

அன்பான நண்பர்கேள, நாம் இப்ேபாது ேதவனின்
பிள்ைளகள். நாம் எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு
இருப்ேபாம் என்பது இன்னும் நமக்குக்
காட்டப்படவில்ைல. கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது
நாம் அவைரப்ேபால இருப்ேபாம் என்பைத நாம்
அறிேவாம். 3 கிறிஸ்து தூய்ைமயானவர். கிறிஸ்துவில்
இந்த நம்பிக்ைகயுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
கிறிஸ்துைவப் ேபாலேவ தன்ைனத் தூய்ைமயாக
ைவத்துக்ெகாள்கிறான்.

4 ஒருவன் பாவம் ெசய்யும்ேபாது, அவன் ேதவனின்
நியாயப்பிரமாணத்ைத மீறுகிறான். ஆம், ேதவனின்
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு எதிராக

1 ேயாவான் 3:4
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வாழ்வைதப்ேபான்றேத பாவம் ெசய்தலாகும். 5

மனிதரின் பாவங்கைள நீக்குவதற்காக கிறிஸ்து
வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். கிறிஸ்துவில்
பாவம் இல்ைல. 6 எனேவ கிறிஸ்துவில் வாழ்கிற
மனிதனும் பாவத்ைதச் ெசய்வதில்ைல. ஒருவன்
ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தால், அவன் கிறிஸ்துைவ
உண்ைமயாகேவ புரிந்துெகாண்டதில்ைல என்றும்,
கிறிஸ்துைவ அறிந்துெகாண்டேத இல்ைல. என்றுேம
ெபாருள்படும்.

7 அன்பான பிள்ைளகேள, தவறான வழிக்குள்
ஒருவன் உங்கைள நடத்தாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். கிறிஸ்து நீதியுள்ளவர்.
கிறிஸ்துைவப்ேபால சரியானவராக இருப்பதற்கு ஒரு
மனிதன் சரியானைத மட்டுேம ெசய்யேவண்டும். 8

துவக்கத்தலிருந்ேத பிசாசு பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறான். பாவத்ைதத் ெதாடர்ந்து
ெசய்யும் மனிதன் பிசாசுக்குரியவன். ேதவ குமாரன்
பிசாசின் ெசயைல அழிக்கும்ெபாருட்ேட வந்தார்.

9 ேதவன் ஒருவைன அவரது பிள்ைளயாக
மாற்றும்ேபாது அவன் பாவத்ைதத் ெதாடர்ந்து
ெசய்வதில்ைல. ஏன்? ேதவன் அவனுக்கு அளித்த புது
வாழ்க்ைக அவனில் நிைலத்திருக்கிறது. எனேவ
அம்மனிதன் பாவத்தில் ெதாடர முடியாது. ஏன்?
அவன் ேதவனின் பிள்ைளயாக மாறியிருக்கிறான். 10

எனேவ ேதவனின் பிள்ைளகள் யாெரன்பைதயும்
பிசாசின் பிள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் நாம் பார்க்க
முடியும். ேமலும் தனது சேகாதரைன ேநசிக்காத
ஒருவனும் ேதவனின் பிள்ைள இல்ைல.

நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்கேவண்டும்
11 துவக்கத்திலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்டிருக்கிற
ேபாதைன இது. நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்க
ேவண்டும். 12 காயீைனப்ேபால இராதீர்கள். காயீன்
தீயவனுக்கு உரியவனாக இருந்தான். காயீன்
அவனது சேகாதரைனக் ெகான்றான். ஆனால்
காயீன் அவனது சேகாதரைன ஏன் ெகான்றான்?
காயீன் ெசய்தைவ தீயனவாக இருந்ததாலும், அவன்
சேகாதரன் ெசய்தைவ நல்லனவாக இருந்ததாலுேம.

13 சேகாதர சேகாதரிகேள, இவ்வுலகத்தின்
மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாது
ஆச்சரியப்படாதீர்கள். 14 நாம் மரணத்ைத விட்டு,
ஜீவனுக்குள் வந்திருக்கிேறாம் என்பைத நாம்
அறிேவாம். கிறிஸ்துவில் நமது சேகாதரைரயும்
சேகாதரிகைளயும் நாம் ேநசிப்பதால் இதைன
அறிேவாம். சேகாதரைன ேநசிக்காத மனிதன்
இன்னும் மரணத்தில் இருக்கிறான். 15 தன்
சேகாதரைன ெவறுக்கிற ஒருவன் ெகாைலயாளி
ஆவான். எந்த ெகாைலயாளிக்கும் ேதவன் தரும்
நித்திய வாழ்வு இல்ைல என்பைதயும் நீங்கள்
அறிவீர்கள்.

16 உண்ைமயான அன்பு எதுெவன்பைத இவ்வாேற
நாம் அறிேவாம். இேயசு அவரது ஜீவைன நமக்காகக்
ெகாடுத்தார். எனேவ நாம் நமது ஜீவைனக்
கிறிஸ்துவில் நமது சேகாதரருக்காகவும்
சேகாதரிகளுக்காகவும் ெகாடுக்க ேவண்டும். 17

ேதைவப்பட்ட ெபாருள்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெபறுகிற அளவுக்குப் ேபாதுமான ெசல்வந்தனாக
ஒரு விசுவாசி இருக்கிறான் என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். ஏைழயானவனும்

ேதைவயான ெபாருள்கள் கிைடக்காதவனுமாகிய
கிறிஸ்துவில் சேகாதரைன அவன் பார்க்கிறான்.
ேதைவயானவற்ைறப் ெபற்ற சேகாதரன் ஏைழ
சேகாதரனுக்கு உதவாமலிருந்தால் பயன் என்ன?
அவன் இதயத்தில் ேதவனின் அன்பு இல்ைல. 18

எனது பிள்ைளகேள, நம் அன்பு வார்த்ைதகளிலும்
ேபச்சிலும் மட்டும் இருக்கலாகாது. நம் அன்பு
உண்ைமயான அன்பாக இருக்க ேவண்டும். நாம்
ெசய்கிற காரியங்களால் நமது அன்ைப ெவளிப்படுத்த
ேவண்டும்.

19 நாம் உண்ைமயின் வழிையச் சார்ந்தவர்கள்
என்பைத இந்த வழியால் அறியலாம். நம்ைமக்
குற்றவாளிகளாக நமது இருதயங்கேள
உணர்த்தும்ேபாது, நமது இருதயங்கைளக்
காட்டிலும் ேதவன் உயர்ந்தவராக இருப்பதால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும் அறிவார்.

21 எனது அன்பான நண்பர்கேள, நாம் தவறு
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம் என்பைத
உணராவிட்டால் நாம் ேதவனிடம்
அச்சமற்றவர்களாக இருக்கமுடியும். 22 நாம்
ேகட்கிற ெபாருட்கைள ேதவன் ெகாடுப்பார். நாம்
ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாலும்,
ேதவைன மகிழ்வூட்டுகிற காரியங்கைளச்
ெசய்வதாலும் இவற்ைறப் ெபறுகிேறாம். 23 ேதவன்
கட்டைளயிடுவது இதுேவ. நாம் குமாரனாகிய
இேயசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் ைவத்து,
ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்க ேவண்டும். இது
ேதவனின் கட்டைள ஆகும். 24 ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிற மனிதன் ேதவனில்
வாழ்கிறான். ேதவனும் அம்மனிதனில் வாழ்கிறார்.
ேதவன் நம்மில் வாழ்கிறார் என்பைத நாம் எப்படி
அறிகிேறாம்? ேதவன் நமக்களித்த ஆவியானவரால்
நாம் அறிகிேறாம்.

தவறான ேபாதகர்கைளக் குறித்து ேயாவானின்
எச்சரிக்ைக

எனது அன்பான நண்பர்கேள, இவ்வுலகில்
பல தவறான ேபாதகர்கள் இப்ேபாது
வாழ்கிறார்கள். எனேவ எல்லா

ஆவிகைளயும் நம்பாதீர்கள். ேதவனிடமிருந்து
வந்தைவயா எனப் பார்ப்பதற்கு அந்த ஆவிகைள
ேசாதித்துப் பாருங்கள். 2 ேதவனின் ஆவிைய
அறியும் வைக இதுேவ ஆகும். ஓர் ஆவி, “இேயசு
பூமிக்கு வந்து மனிதனான கிறிஸ்து என்பைத நான்
நம்புகிேறன்” என்று கூறும். அந்த ஆவி
ேதவனிடமிருந்து வந்தது. 3 இன்ேனார் ஆவி
இேயசுைவக் குறித்து இவ்வாறு கூற மறுக்கிறது,
இது ேதவனிடமிருந்து வந்த ஆவி அல்ல. ேபாலி
கிறிஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைத நீங்கள்
ேகட்டிருக்கிறீர்கள். இப்ேபாது ேபாலி கிறிஸ்து
ஏற்ெகனேவ உலகில் வந்திருக்கிறான்.

4 எனது அன்பான பிள்ைளகேள, நீங்கள்
ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானவர்கள். எனேவ நீங்கள்
அவர்கைள ெவற்றிெகாண்டிருக்கிறீர்கள். ஏன்?
உங்களில் இருப்பவர் உலகத்து மக்களில்
இருப்பவைனக் காட்டிலும் ெபரியவர். 5

அம்மக்கேளா உலகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ
அவர்கள் கூறுபைவ உலகத்திற்குரியைவ. அவர்கள்
கூறுவைத உலகம் ேகட்கிறது. 6 ஆனால் நாம்
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ேதவனுக்குரியவர்கள். எனேவ ேதவைன அறிந்த
மக்கள் நம் ேபச்ைசக் ேகட்கிறார்கள். ஆனால்
ேதவனிடமிருந்து வராத மக்கள் நம் ேபச்ைசக்
ேகட்பதில்ைல. இப்படித் தான் உண்ைமயான
ஆவியானவைரயும், ெபாய்யான பிற ஆவிகைளயும்
ெதரிந்துெகாள்கிேறாம்.

அன்பு ேதவனிடமிருந்து வருகிறது
7 அன்பான நண்பர்கேள, ேதவனிடமிருந்து அன்பு
வருவதால் நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்க
ேவண்டும். பிறைர ேநசிக்கிறவன் ேதவனின்
பிள்ைளயாயிருக்கிறான். எனேவ பிறைர
ேநசிக்கிறவன் ேதவைன அறிகிறான். 8 பிறைர
ேநசிக்காதவன் ேதவைன அறியமாட்டான்.
ஏெனனில் ேதவன் அன்பாயிருக்கிறார். 9 ேதவன்
அவரது ஒேர குமாரைன அவர் மூலமாக நமக்கு
வாழ்வளிக்கும் ெபாருட்டு இவ்வுலகத்திற்கு
அனுப்பினார். ேதவன் தன் அன்ைப இவ்விதம்
நமக்குப் புலப்படுத்தினார். 10 ேதவன் நம்மிடம்
காட்டும் அன்ேப உண்ைமயான அன்பாகும். நாம்
ேதவனிடம் காட்டும் அன்பல்ல. ேதவன் நமது
பாவங்கைள நீக்கும் வழியாக அவரது குமாரைன
அனுப்பினார்.

11 அன்பான நண்பர்கேள, ேதவன் நம்ைம
இவ்வளவு அதிகமாக ேநசித்தார்! எனேவ நாமும்
ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்கேவண்டும். 12 எந்த
மனிதனும் ேதவைனக் கண்டதில்ைல. ஆனால் நாம்
ஒருவைரெயாருவர் ேநசித்தால், அப்ேபாது ேதவன்
நம்மில் வசிப்பார். நாம் ஒருவைரெயாருவர்
ேநசித்தால் அப்ேபாது ேதவனின் அன்பு அதன்
குறிக்ேகாைள அைடகிறது. அது நம்மில் முழுைம
ெபறுகிறது.

13 நாம் ேதவனிலும் ேதவன் நம்மிலும் வாழ்வைத
அறிந்திருக்கிேறாம். ேதவன் நமக்கு அவரது
ஆவியானவைரக் ெகாடுத்ததால் நாம் இதைன
அறிகிேறாம். 14 ேதவன் குமாரைன இவ்வுலகின்
மீட்பராக அனுப்பினார் என்பைத நாம்
கண்டிருக்கிேறாம். இப்ேபாது மக்களுக்கு அைதேய
நாம் கூறுகிேறாம். 15 ஒரு மனிதன், “இேயசு
ேதவனின் குமாரன் என்பைத நம்புகிேறன்” என்று
ெசான்னால் அப்ேபாது ேதவன் அம்மனிதனில்
வாழ்கிறார். அம்மனிதனும் ேதவனில் வாழ்கிறான். 16

ேதவன் நமக்காகக் ெகாண்டுள்ள அன்ைப அதனால்
அறிகிேறாம். அந்த அன்ைப நாம் நம்புகிேறாம்.
ேதவன் அன்பாக இருக்கிறார். அன்பில் வாழ்கிற
மனிதன் ேதவனில் வாழ்கிறான். ேதவனும்
அம்மனிதனில் வாழ்கிறார். 17 ேதவனின் அன்பு
நம்மில் முழுைமயைடந்தால், ேதவன் நம்ைம
நியாயந்தீர்க்கும் நாளில் நாம் அச்சமின்றி இருக்க
முடியும். இவ்வுலகில் நாம் அவைரப்ேபால
இருப்பதால், நாம் அச்சமில்லாமல் இருப்ேபாம். 18

ேதவனின் அன்பு எங்ேக இருக்கிறேதா, அங்ேக
அச்சம் இருக்காது. ஏன்? ேதவனின் முழுைமயான
அன்பு அச்சத்ைத அகற்றுகிறது. ேதவன் தரும்
தண்டைனேய ஒருவைன அச்சுறுத்துகிறது. எனேவ
அச்சமுள்ள மனிதனிடம் ேதவனின் அன்பு முழுைம
ெபறவில்ைல.

19 முதலில் ேதவன் நம்ைம ேநசித்ததால், நாம்
ேநசிக்கிேறாம். 20 ஒருவன், “நான் ேதவைன

ேநசிக்கிேறன்” என்று கூறியும், அம்மனிதன்
கிறிஸ்துவில் அவனது சேகாதரைனேயா,
சேகாதரிையேயா ெவறுத்தால் அப்ேபாது
அம்மனிதன் ெபாய்யன் ஆகிறான். அம்மனிதன் தான்
காண்கிற சேகாதரைன ேநசிப்பதில்ைல. எனேவ
அவன் ஒருேபாதும் கண்டிராத ேதவைன ேநசிக்க
இயலாது. 21 ேதவைன ேநசிக்கிற ஒருவன் அவனது
சேகாதரைனயும் ேநசிக்க ேவண்டும் என்பேத அவர்
நமக்கு வழங்கிய கட்டைள ஆகும்.

ேதவனின் மக்கள் உலைக எதிர்த்து ெவற்றி
ெபறுகிறார்கள்

இேயசுேவ கிறிஸ்து என நம்புகிற மக்கள்
ேதவனின் பிள்ைளகளாவர். பிதாைவ
ேநசிக்கிற மனிதன் ேதவனின்

பிள்ைளகைளயும் ேநசிக்கிறான். 2 நாம் ேதவனின்
பிள்ைளகைள ேநசிக்கிேறாம் என்பைத எவ்வாறு
அறிேவாம்? ேதவைன ேநசிப்பதாலும், அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதினாலும் அறிகிேறாம்.
3 ேதவைன ேநசித்தல் என்பது அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிதல் என்று ெபாருள்படும்.
ேதவனின் கட்டைளகள் நமக்கு மிகவும்
கடினமானைவயல்ல. 4 ஏன்? ேதவனின்
பிள்ைளயாகிய ஒவ்ெவாரு மனிதனும் உலைக
எதிர்த்து ெவல்கிற ஆற்றல் ெபற்றிருக்கிறான். 5

நமது விசுவாசேம உலகத்திற்கு எதிராக ெவன்றது.
எனேவ உலைக எதிர்த்து ெவற்றியைடகிற மனிதன்
யார்? இேயசு ேதவனின் குமாரன் என்று நம்புகிற
ஒருவேன ஆவான்.

ேதவன் நமக்கு அவரது குமாரைனக் குறித்துக்
கூறினார்

6 இேயசு கிறிஸ்துேவ நம்மிடம் வந்தவர். இேயசு
நீேராடும் இரத்தத்ேதாடும் வந்தவர். இேயசு நீரினால்
மட்டுேம வரவில்ைல. இல்ைல, இேயசு நீரினாலும்
இரத்தத்தினாலும் வந்தார். இது உண்ைமெயன்று
நமக்கு ஆவியானவர் கூறுகிறார். ஆவியானவர்
உண்ைமயாவார். 7 எனேவ இேயசுைவக் குறித்து
நமக்குக் கூறும் மூன்று சாட்சிகள் இருக்கின்றன. 8

ஆவி, நீர், இரத்தம் இந்த மூன்று சாட்சிகளும்
ஒப்புக்ெகாள்கின்றன.

9 சிலவற்ைற உண்ைமயானைவயாக மக்கள்
கூறும்ேபாது அவற்ைற நம்புகிேறாம். ஆனால் ேதவன்
ெசால்வது அைதக் காட்டிலும் முக்கியமானது.
இதுேவ ேதவன் நமக்குக் கூறியதாகும். அவரது
ெசாந்த குமாரைனக் குறித்து உண்ைமைய அவர்
நமக்குக் கூறினார். 10 ேதவனின் குமாரைன நம்புகிற
மனிதன் ேதவன் நமக்குக் கூறிய உண்ைமைய
தனக்குள் ெகாண்டிருக்கிறான். ேதவைன நம்பாத
மனிதேனா ேதவைனப் ெபாய்யராக்குகிறான். ஏன்?
ேதவன் அவரது குமாரைனக் குறித்துக் கூறிய
ெசய்திகைள அம்மனிதன் நம்பவில்ைல. 11 இதுேவ
ேதவன் நமக்குக் கூறியதாகும். ேதவன் நமக்கு
நித்திய ஜீவைனக் ெகாடுத்துள்ளார். ேமலும் இந்த
நித்திய ஜீவன் அவரது குமாரனில் உள்ளது. 12

குமாரைனக் ெகாண்டிருக்கிற மனிதனுக்கு
உண்ைமயான ஜீவன் உண்டு. ஆனால் ேதவனின்
குமாரைனக் ெகாண்டிராத ஒருவன் அந்த ஜீவைனக்
ெகாண்டிருப்பதில்ைல.
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நமக்கு இப்ேபாது நித்திய ஜீவன் உண்டு
13 ேதவனின் குமாரைன நம்புகிற மக்களாகிய
உங்களுக்கு இந்தக் கடிதத்ைத நான் எழுதுகிேறன்.
உங்களுக்கு இப்ேபாது நித்திய ஜீவன்
கிைடத்திருக்கிறது என்பைத நீங்கள் அறியும்படியாக
இைத எழுதுகிேறன். 14 எந்த ஐயமுமின்றி நாம்
ேதவனிடம் வரமுடியும். அவர் மனம் ஒத்துக்ெகாள்கிற
எதைனயும் நாம் ேதவனிடம் ேவண்டுகிறேபாது, நாம்
ேகட்பைத ேதவன் கவனிக்கிறார். 15 நாம் அவரிடம்
ேகட்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேதவன் கவனித்துக்
ேகட்கிறார். எனேவ, நாம் ேதவனிடமிருந்து ேகட்கிற
ெபாருட்கைள அவர் நமக்குத் தருவார் என்பைத
நாம் அறிகிேறாம்.

16 கிறிஸ்துவில் சேகாதரேனா சேகாதரிேயா
நித்திய மரணத்திற்குள் வழி நடத்தாத பாவம்
ெசய்வைத ஒருவன் பார்க்கிறான் என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அப்பாவம் ெசய்கிற அந்த
சேகாதரன் அல்லது சேகாதரிக்காக பிரார்த்தைன
ெசய்தல் ேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன்
அச்சேகாதரன் அல்லது சேகாதரிக்கு ஜீவைனக்
ெகாடுப்பார். நித்திய மரணத்திற்குள் வழி நடத்தாத
பாவத்ைதச் ெசய்கிற மக்கைளக் குறித்து நான்
ேபசிக்ெகாண்டிருக்கிேறன். மரணத்திற்குள் வழி

நடத்தும் பாவமுண்டு. அத்தைகய பாவத்திற்காக ஒரு
மனிதன் பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான்
ெசால்லவில்ைல. 17 தவறு ெசய்வது எப்ெபாழுதும்
பாவமாகும். ஆனால் நித்திய மரணத்திற்குள் வழி
நடத்தாத பாவமுமுண்டு.

18 ேதவனின் பிள்ைளயாக மாறிய மனிதன் பாவம்
ெசய்வைதத் ெதாடர்வதில்ைல என்பைத நாம்
அறிேவாம். ேதவனின் குமாரன், ேதவனின்
பிள்ைளையப் பாதுகாக்கிறார். தீயவனால்
அம்மனிதைனத் துன்புறுத்த இயலாது. 19 நாம்
ேதவனுக்கு உரியவர்கள் என்பைத நாம் அறிேவாம்.
ஆனால் தீயவேனா உலகம் முழுவைதயும்
கட்டுப்படுத்துகிறான். 20 ேதவகுமாரன்
வந்திருக்கிறார் என்பைத நாம் அறிேவாம். ேதவனின்
குமாரன் நமக்குத் ெதளிைவ ெகாடுத்திருக்கிறார்.
உண்ைமயான ேதவைன இப்ேபாது நாம்
அறியமுடியும். ேதவேன உண்ைமயான ஒருவர். அந்த
உண்ைமயான ேதவனிடமும் அவரது குமாரனாகிய
இேயசு கிறிஸ்துவிடமும் நமது ஜீவன் உள்ளது.
அவேர உண்ைமயான ேதவனும், அவேர நித்திய
ஜீவனுமானவர். 21 ஆைகயால், அன்பான மக்கேள,
விக்கிரகங்களாகிய ேபாலிக் கடவுள்கைள விட்டு
நீங்கள் தூர விலகுங்கள்.
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2 ேயாவான்

மூப்பனாகிய நான், ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ெபண்ணிற்கும் அவளது
குழந்ைதகளுக்கும் எழுதுவது. நான் உங்கள்

அைனவைரயும் உண்ைமயான நற்ெசய்தியின்படி
ேநசிக்கிேறன். உண்ைமைய அறிந்த அைனவரும்
உங்கைள ேநசிக்கிறார்கள். 2 நம்
அைனவருக்குள்ளும் இருக்கிற உண்ைமயால்
நாங்கள் உங்கைள ேநசிக்கிேறாம்.
என்ெறன்ைறக்கும் இந்த உண்ைம நம்ேமாடு கூட
இருக்கும்.

3 பிதாவாகிய ேதவனிடமிருந்தும், அவரது
குமாரனாகிய இேயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும்
கிருைபயும், இரக்கமும், சமாதானமும், அைமதியும்
நம்ேமாடு இருப்பதாக. உண்ைம, அன்பு,
ஆகியவற்றின் மூலமாக நாம் இந்த
ஆசீர்வாதங்கைளப் ெபறுகிேறாம்.

4 உங்கள் குழந்ைதகளில் சிலைரக் குறித்து
அறிவதில் நான் சந்ேதாஷமைடகிேறன். பிதா
நமக்குக் கட்டைளயிட்டபடிேய, அவர்கள்
உண்ைமயின் வழிையப் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பைத
அறிந்து நான் சந்ேதாஷப்படுகிேறன். 5 இப்ேபாதும்,
அன்பான ெபண்மணிேய, நான் உனக்குக்
கூறுகிேறன், நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநசிக்க
ேவண்டும். இது புதுக் கட்டைளயல்ல,
ெதாடக்கத்திலிருந்ேத, நாம் ெபற்ற அேத
கட்டைளயாகும். 6 நாம் வாழும்படியாக அவர்
கட்டைளயிட்ட வழியில் வாழ்வேத
அன்புகாட்டுவதாகும். ேதவனின் கட்டைளயும்
இதுேவ. நீங்கள் அன்பின் வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள்.
ெதாடக்கத்தில் இருந்ேத நீங்கள் ேகள்விப்பட்ட
கட்டைளயும் இது தான்.

7 இப்ேபாது உலகில் அேநக தவறான
ேபாதகர்கள் இருக்கிறார்கள். இேயசு கிறிஸ்து
பூமிக்கு வந்து ஒரு மனிதனானார் என்பைத இந்தத்
தவறான ேபாதகர்கள் ெசால்ல மறுக்கிறார்கள்.
இந்த உண்ைமைய ெசால்ல மறுக்கிற மனிதன்
தவறான ேபாதகனும் ேபாலிக்
கிறிஸ்துவுமாயிருக்கிறான். 8

எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள்! உங்கள் ெசயல்களுக்குரிய
நற்பலைன இழந்துவிடாதிருங்கள். உங்களுக்குரிய
எல்லாப் பலன்கைளயும் ெபறுவதில் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்.

9 கிறிஸ்துவின் ேபாதைனகைள மட்டுேம
பின்பற்றுவைத ஒருவன் ெதாடரேவண்டும்.
கிறிஸ்துவின் ேபாதைனகைள ஒருவன் மாற்றினால்,
அம்மனிதனிடம் ேதவன் இல்ைல. ஆனால் ேதவனின்
ேபாதைனகைளத் ெதாடர்ந்து ஒரு மனிதன்
பின்பற்றினால், அம்மனிதன் பிதா, குமாரன் ஆகிய
இருவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்கிறான். 10 ஒருவன்
இப்ேபாதைனையக் ெகாண்டுவராமல் உங்களிடம்
வந்தால் அவைன உங்கள் வீட்டில் ஏற்காதீர்கள்.
அவைன வரேவற்காதீர்கள். 11 நீங்கள் அவைன
ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவனது தீயெசயல்களுக்கும்
நீங்களும் உதவியவராவீர்கள்.

12 நான் உங்களிடம் கூற ேவண்டியது மிகுதி.
ஆனால் தாைளயும், ைமையயும் பயன்படுத்த
விரும்பவில்ைல. பதிலாக, உங்களிடம் வர
எண்ணுகிேறன். அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துப் ேபச
இயலும். அது நம்ைம மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கும். 13

ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட உங்கள்
சேகாதரியின் குழந்ைதகள் தங்கள் அன்ைப
உங்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துகிறார்கள்.
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மூப்பனாகிய நான், உண்ைமயினால் நான்
ேநசிக்கும் எனது அன்பான நண்பன்
காயுவுக்கு எழுதுவது,

2 எனது அன்பான நண்பேன, உனது ஆன்மா
நலமாயிருக்கும் வண்ணம் ஒவ்ெவாரு வைகயிலும் நீ
நலமாயிருக்க ேவண்டுெமன நான்
பிரார்த்திக்கிேறன். 3 உனது வாழ்க்ைகயில் உள்ள
உண்ைமையக் குறித்துச் சில சேகாதரர்கள்
என்னிடம் வந்து கூறினர். உண்ைமயின் வழிைய நீ
ெதாடர்ந்து பின்பற்றுவைத அவர்கள் எனக்குக்
கூறினர். இது எனக்கு சந்ேதாஷம் ெகாடுத்தது. 4

உண்ைமயின் வழிைய எனது பிள்ைளகள்
பின்பற்றுகிறார்கள் என்பைதக் ேகட்கும்ேபாது
எனக்கு அளவு கடந்த சந்ேதாஷம் உண்டாகிறது.

5 எனது அன்பான நண்பேன, கிறிஸ்துவில்
சேகாதரருக்கு உதவுவதில் நீ ெதாடர்ந்து ஈடுபடுவது
நல்லது. உனக்குத் ெதரியாத சேகாதரருக்கும் நீ
உதவிக்ெகாண்டிருக்கிறாய்! 6 இச்சேகாதரர்கள்
உனது அன்ைபக் குறித்து சைபக்கு கூறினர்.
அவர்கள் பயணத்ைதத் ெதாடருவதற்குத் தயவு
ெசய்து நீ உதவு, ேதவைன மகிழ்ச்சிப்படுத்தும்
வழியில் அவர்களுக்கு உதவு. 7 கிறிஸ்துவின்
ேசைவக்காக இச்சேகாதரர்கள் பயணம்
ேமற்ெகாண்டனர். ேதவனில்
விசுவாசமற்ேறாரிடமிருந்து அவர்கள் எந்தவித
உதவிையயும் ஏற்கவில்ைல. 8 எனேவ
இச்சேகாதரருக்கு நாம் உதவ ேவண்டும். நாம்
அவர்களுக்கு உதவும்ேபாது, உண்ைமக்கான
அவர்கள் ேவைலயில் நாமும் பங்கு ெகாள்ேவாம்.

9 நான் சைபக்கு ஒரு நிருபம் எழுதிேனன். ஆனால்
நாங்கள் ெசால்வைதத் திேயாத்திேரப்பு
ேகட்கவில்ைல. எப்ேபாதும் அவர்களுக்குத்
தைலவனாக இருப்பதற்கு அவன் விரும்புகிறான். 10

திேயாத்திேரப்பு ெசய்வது தவறு என்பைத நான்
வரும்ேபாது ேபசுேவன். அவன் எங்கைளக் குறித்துப்
ெபாய் கூறி, தீயன ேபசுகிறான். அவன் ெசய்வது இது
மட்டுமல்ல. கிறிஸ்துவின் ேசைவயில் ஈடுபட்டுள்ள
சேகாதரருக்கு உதவவும் மறுக்கிறான்.
சேகாதரருக்கு உதவ விரும்பும் மக்கைளயும்
திேயாத்திேரப்பு தடுக்கிறான். அவர்கள்
சைபயினின்று விலகும்படியாகச் ெசய்கிறான்.

11 எனது அன்பான நண்பேன, தீயவற்ைறப்
பின்பற்றாேத. நல்லவற்ைறப் பின்பற்று. நல்லவற்ைறச்
ெசய்கிற மனிதன் ேதவனிடமிருந்து வந்தவன். தீயைவ
ெசய்யும் மனிதேனா, ேதவைன அறியாதவன்.

12 ெதெமத்திரியுைவப் பற்றி எல்லா மக்களும்
நல்லபடியாகப் ேபசுகிறார்கள். அவர்கள் கூறுவேதாடு
உண்ைமயும் ஒத்துப்ேபாகிறது. அவைனக் குறித்து
நாங்களும் நல்லவற்ைறேய ெசால்கிேறாம். நாங்கள்
கூறுவது உண்ைமெயன்பதும் உனக்குத் ெதரியும்.

13 உனக்கு நான் கூற ேவண்டிய பல ெசய்திகள்
உள்ளன. ஆனால் எழுதுேகாைலயும் ைமையயும்
பயன்படுத்த விரும்பவில்ைல. 14 நான் உன்ைன
விைரவில் சந்திக்க விரும்புகிேறன். அப்ேபாது நாம்
ஒருமித்துக் கூடிப் ேபசலாம். 15 உனக்கு சமாதானம்
உண்டாகட்டும். என்ேனாடிருக்கும் நண்பர்கள்
உனக்குத் தங்கள் அன்ைபத் ெதரிவிக்கிறார்கள்.
அங்குள்ள நம் நண்பர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
எங்கள் அன்ைபத் ெதரியப்படுத்து.

3 ேயாவான் 1:2
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1

யூதா

யாக்ேகாபின் சேகாதரனும், இேயசு
கிறிஸ்துவின் பணியாளுமாகிய
யூதாவிடமிருந்து,

ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா
மக்களுக்கும் எழுதப்படுவது: பிதாவாகிய ேதவன்
உங்கைள ேநசிக்கிறார். நீங்கள் இேயசு
கிறிஸ்துவுக்குள் ேதவனால்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

2 எல்லா இரக்கமும், சமாதானமும், அன்பும்
உங்களுக்குரியதாகுக.

தவறு ெசய்கிற மக்கைள ேதவன் தண்டிப்பார்
3 அன்பான நண்பர்கேள, நாம் எல்ேலாரும்
ஒருமித்துப் பங்குெகாள்கிற மீட்ைபக் குறித்து
உங்களுக்கு எழுத ேவண்டுெமன நான் மிகவும்
விரும்பிேனன். ஆனால் ேவறு சிலவற்ைறக் குறித்து
உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதன் ேதைவைய நான்
உணர்ந்ேதன். ேதவன் தம் பரிசுத்தமான மக்களுக்கு
எல்லா காலத்திற்குமாகக் ெகாடுத்த
விசுவாசத்திற்காகப் ேபாராடுமாறு உங்கைள
உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிேறன். 4 சிலர் உங்கள்
கூட்டத்தில் இரகசியமாகப் புகுந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கான தண்டைனைய ெவகு காலத்திற்கு
முன்ேப ேவதவாக்கியங்கள் கூறியுள்ளன. ெவகு
காலத்திற்கு முன் தீர்க்கதரிசிகள் இம்மக்கைளக்
குறித்து எழுதினார்கள். இம்மக்கள் ேதவனுக்கு
எதிரானவர்கள். அவர்கள் ேதவனுைடய கருைணைய
பாலியல் அநீதிகளுக்கு ஒரு அனுமதியாக
மாற்றிவிட்டிருக்கிறார்கள். நமது ஒேர ஆண்டவரும்
கர்த்தருமாகிய இேயசு கிறிஸ்துைவப் பின்பற்ற
இம்மக்கள் மறுக்கிறார்கள்.

5 நீங்கள் ஏற்ெகனேவ அறிந்துள்ளவற்ைற
நிைனவுகூருவதற்கு உங்களுக்கு உதவ நான்
விரும்புகிேறன். ஒரு காலத்தில் எகிப்து நாட்டுக்கு
ெவளிேய தம் மக்கைள அைழத்து வந்ததன் மூலம்
கர்த்தர் அவர்கைளக் காப்பாற்றியைத
நிைனவுகூருங்கள். பிற்காலத்தில் விசுவாசமற்ற
எல்லா மக்கைளயும் கர்த்தர் அழித்தார். 6 தம்
அதிகாரத்ைதத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளாது தம்
ெசாந்த இடத்திலிருந்து ெவளிேயறிய
ேதவதூதர்கைளப் பற்றி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த
விரும்புகிேறன். ேமலும், இதனால்
அவர்கைளெயல்லாம் கர்த்தர் இருளில்
ைவத்திருக்கிறார். அவர்கள் அறுக்கமுடியாத
நிரந்தரமான சங்கிலிகளால்
கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். மிகப் ெபரும் நாளில்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக அவர் அவர்கைள
ைவத்திருக்கிறார். 7 ேசாேதாம், ெகாேமாரா,
நகரங்கைளயும் அவற்ைறச் சுற்றியிருந்த

நகரங்கைளயும்கூட நிைனவுகூருங்கள். அந்த
ேதவதூதர்கைளப் ேபான்ேற அைவயும் பாலியல்
நீதிகைள இழந்து இயற்ைகக்கு மாறான பாலியல்
உறவுகளில் மூழ்கின. நித்திய அக்கினியாகிய
தண்டைனயில் இப்ெபாழுது அைவ துன்புறுகின்றன.
நாம் பார்த்தறிவதற்கு ேதவனுைடய தண்டைனக்கு
ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அைவ இருக்கின்றன.

8 உங்கள் கூட்டத்தில் நுைழந்திருக்கிற மக்களின்
வழியும் இதுேவ. அவர்கள் கனவுகளால்
வழிகாட்டப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தம் பாலியல்
பாவங்களால் தம்ைம
அசுத்தப்படுத்திக்ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள்
கர்த்தரின் அதிகாரத்ைதத் தள்ளி விட்டு,
மகிைமெபாருந்திய ேதவதூதர்களுக்கு எதிராகப்
ேபசுகிறார்கள். 9 ஆனால் பிரதான ேதவதூதனாகிய
மிகாேவல் ேமாேசயின் உடலுக்காகப் பிசாேசாடு
விவாதித்தெபாழுது, பழியுைரத்ததற்காக பிசாைசத்
தண்டிக்க ேவண்டுெமன மிகாேவல் முடிவு
கட்டவில்ைல. (கர்த்தரின் தீர்ப்புக்காக மிகாேவல்
ேகாரிக்ைக விடுத்தான்.) “கர்த்தர் உன்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்” என்று மட்டும் அவன் ெசான்னான்.

10 ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாத காரியங்கைள
இம்மக்கள் விமர்சிக்கிறார்கள். பகுத்தறிவற்ற சில
மிருகங்கைளப்ேபால, தாமாகேவ சிலவற்ைறப் பற்றி
அவர்கள் அறிந்துெகாள்கிறார்கள். ஆனால்
இவற்றாேலேய அவர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள். 11

அது அவர்களுக்கு மிக ேமாசமானதாக இருக்கும்.
காயீன் ெசன்ற பாைதைய இந்த மக்களும்
பின்பற்றுகிறார்கள். பணம் ெபறுவதற்காக
பிேலயாமின் தவறான வழிையப் பின்பற்ற இவர்கள்
தம்ைமத்தாேம ஒப்பைடத்திருக்கிறார்கள். ேகாரா
ெசய்தைதப்ேபால இந்த மக்களும் ேதவனுக்கு
எதிராக ேமாதுகிறார்கள். அவர்களும்
ேகாராைவப்ேபால அழிக்கபடுவார்கள்.

12 உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் உங்கேளாடு
அச்சமின்றி விருந்துண்ணும் இவர்கள்
தண்ணீருக்குள் மூழ்கியிருக்கும் பாைறகள்ேபால
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தம்ைமப் பற்றி மட்டுேம
அக்கைற ெகாள்ளும் ேமய்ப்பர்களாவார்கள்.
அவர்கள் காற்றால் அடித்துச்ெசல்லப்படுகிற மைழ
ெபாழியாத ேமகங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
அறுவைடக் காலத்தில் கனி ெகாடுக்காத
மரங்கைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ பூமியில்
இருந்து அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.
அவர்கள் இருமுைற மரணம் அைடகிறார்கள். 13

அவர்கள் கடலின் ெபரும் அைலகைளப்
ேபான்றவர்கள். கடலைலகள் தம் நுைரக்கழிவுகைள
வீசியடித்து கைரயில் ஒதுக்குவதுேபால அவர்கள் தம்
ெவட்கத்துக்குரிய காரியங்கைளச் ெசய்கிறார்கள்.
எங்ெகங்கும் அம்மக்கள் வானில் திரியும்
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விண்மீன்கைளப் ேபான்றவர்கள். மிகுந்த கரிய
இருளில் ஓர் இடம் அம்மக்களுக்காக நிரந்தரமாக
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

14 ஆதாமின் ஏழாம் தைலமுைறயினனான
ஏேனாக்கு இம்மக்கைளக் குறித்து தீர்க்கதரிசனம்
கூறினான். “பாருங்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான தம்
தூய ேதவதூதர்கேளாடு கர்த்தர்
வந்துெகாண்டிருக்கிறார். 15 எல்லா மக்கைளயும்
நியாயந்தீர்ப்பதற்காகவும், தம் தீய ெசயல்களாலும்,
பாவம் நிைறந்த இம்மக்கள் ேதவனுக்கு எதிராகச்
ெசான்ன முரட்டுத்தனமான வார்த்ைதகளாலும்
ேதவைன எதிர்த்தவர்கைள தண்டிக்கவும் கர்த்தர்
வந்துெகாண்டிருக்கிறார்” என்று கூறினான்.

16 இம்மக்கள் எப்ேபாதும் குைற கூறிக் குற்றம்
கண்டுபிடிக்கிறார்கள். அவர்கள் ெசய்யவிரும்பும் தீய
காரியங்கைள அவர்கள் எப்ேபாதும் ெசய்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்கைளப் பற்றிப் ெபருைமயாய்
ேபசுகிறார்கள். தாங்கள் விரும்புவைதப்
ெபறுவதற்காக மட்டுேம அவர்கள் பிறைரக் குறித்து
நல்லைவ கூறுவர்.

ஓர் எச்சரிக்ைகயும் ெசய்யேவண்டிய காரியங்களும்
17 அன்பான நண்பர்கேள, முன்னர் கர்த்தர்
இேயசு கிறிஸ்துவின் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
கூறியவற்ைற நிைனவுகூருங்கள். 18 சீஷர்கள்
உங்களிடம், “கைடசி நாட்களில் ேதவைனக் குறித்து
நைகக்கிறவர்களும், ேதவனுக்கு எதிரான தம் தீய
ஆைசகைளப் பின்பற்றுகிறவர்களும் இருப்பார்கள்”
என்றனர். 19 அவர்கேள உங்கைளப் பிரிக்கிறவர்கள்.

பாவம் மிகுந்த, சுயம் விரும்புகின்ற காரியங்கைள
மட்டுேம அவர்கள் ெசய்கிறார்கள். அவர்களிடம்
ஆவியானவர் இல்ைல.

20 ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள, மிகவும்
பரிசுத்தமான விசுவாசத்ைத அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டு உங்கைள நீங்கேள பலமுள்ளவர்களாக
வளர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். பரிசுத்த
ஆவியானவரின் உதவிேயாடு கூட பிரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். 21 ேதவனுைடய அன்பில் உங்கைள
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நித்திய
ஜீவைனக் ெகாடுக்கக் கர்த்தராகிய இேயசு
கிறிஸ்துவின் கருைணக்காகக் காத்திருங்கள்.

22 ெபலவீனமுள்ள மக்களிடம் இரக்கம்
ெகாள்ளுங்கள். 23 ெநருப்பிலிருந்து விடுவிப்பதன்
மூலம் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றுங்கள். சிறு
எச்சரிக்ைகயுணர்ேவாடு இரக்கம் காட்டேவண்டிய
சிலர் இருக்கிறார்கள். பாவத்தினால் அழுக்ேகறிய
அவர்களது ஆைடகைளயும் கூட ெவறுத்துவிடுங்கள்.

ேதவைன வாழ்த்துங்கள்
24 நீங்கள் தடுக்கி விழுந்துவிடாதபடி ெசய்யவும்,
தம் மகிைமயின் முன் எந்தப் பிைழயுமின்றி உங்கைள
அைழக்கவும், அளவற்ற மகிழ்ச்சிைய உங்களுக்கு
அளிக்கவும், அவரால் முடியும். 25 அவர் ஒருவேர
ேதவன். அவேர நம் மீட்பர். அவருக்ேக மகிைம,
வல்லைம, அதிகாரம் அைனத்தும் நமது கர்த்தராகிய
இேயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகக் கடந்தகாலம்
முழுக்கவும், நிகழ்காலத்துக்கும்,
என்ெறன்ைறக்குமாக உண்டாவதாக ஆெமன்.

யூதா 1:14
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ெவளி.

இது இேயசு கிறிஸ்து ெவளிப்படுத்தின
விேசஷம்.விைரவில் நைடெபறப்
ேபாகிறைவ எைவெயன்று தன்

ஊழியர்களுக்குத் ெதரிவிக்கும்ெபாருட்டு
இேயசுவுக்கு ேதவன் இைத வழங்கினார். கிறிஸ்து
தன் ேதவதூதைன அனுப்பி தன் ஊழியனாகிய
ேயாவான் இதைனத் ெதரிந்துெகாள்ளுமாறு
ெசய்தார். 2 தான் பார்த்த எல்லாவற்ைறயும்
ேயாவான் ெசால்லி இருக்கிறான். ேதவனிடமிருந்து
வருகிற ெசய்தியாகிய இவ்வுண்ைமையேய இேயசு
அவனிடம் ெசான்னார். 3 ேதவனிடமிருந்து வந்த
இச்ெசய்திகைள வாசிக்கிற எவனும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். இச்ெசய்திையக்
ேகள்விப்படுகிறவர்களும் இதில் எழுதியுள்ளபடி
நடக்கின்றவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.
காலம் குறுகினதாயிருக்கிறது.

இேயசுவின் ெசய்திகைள சைபகளுக்கு ேயாவான்
எழுதுகிறார்

4 ஆசியாவில் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் ேயாவான்
எழுதுவது:
எப்ெபாழுதும் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும்
இனிேமல் வரப்ேபாகிறவருமான ஒருவராலும்,
அவரது சிம்மாசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு
ஆவிகளாலும், இேயசு கிறிஸ்துவினாலும்
உங்களுக்கு இரக்கமும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 5 இேயசுேவ உண்ைமயுள்ள
சாட்சியாக இருக்கிறார். மரணத்தில் இருந்து
உயிர்த்ெதழுந்தவர்களுள் முதலானவர் அவேர
ஆவார்.
பூமியில் உள்ள ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் அதிபதி
இேயசு. 6 இேயசுேவ நம்ைம ேநசிக்கிறவர். அவேர
தமது இரத்தத்தால் நமது பாவங்களில் இருந்து
நம்ைம விடுதைல ெசய்தவர். தமது பிதாவாகிய
ேதவனின் முன்னிைலயில் நம்ைம
ஆசாரியர்களாக்கி, அரசு ஒன்ைற
உருவாக்கியிருக்கிறார். அவருக்கு மகிைமயும்,
வல்லைமயும் எப்ேபாதும் உண்டாவதாக! ஆெமன். 7

பாருங்கள், இேயசு ேமகங்களுடேன வருகிறார்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவைரக் காண்பார்கள். அவைரக்
குத்தினவர்களும் அவைரக் காண்பார்கள். பூமியில்
உள்ள அைனத்து மக்களும் அவைரப் பார்த்து,
அவருக்காகப் புலம்புவார்கள். ஆமாம், அது
அப்படிேய நடக்கும். ஆெமன். 8 கர்த்தர் கூறுகிறார்:
“நான் அல்பாவும் ஒேமகாவுமாய் இருக்கிேறன். நான்
இருக்கிறவராகவும், இருந்தவராகவும், இனி
வருகிறவருமாய் இருக்கிற சர்வவல்லைம
உள்ளவராயிருக்கிேறன்.” 9 நான் ேயாவான்,
கிறிஸ்துவில் நான் உங்கள் சேகாதரன். இேயசுவின்
நிமித்தம் வரும் துன்பங்களுக்கும், இராஜ்யத்துக்கும்,

ெபாறுைமக்கும் நாம் பங்காளிகள். ேதவனின்
ெசய்திையப் ேபாதித்துக்ெகாண்டிருந்ததற்காகவும்,
இேயசுைவப் பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமாகவும்
பத்மு என்னும் தீவிற்கு நான் நாடுகடத்தப்பட்ேடன்.
10 கர்த்தருைடய நாளில் பரிசுத்த ஆவியானவர்
என்ைன ஆட்ெகாண்டார். அப்ெபாழுது ஒரு ெபரிய
சத்தத்ைத எனக்குப் பின்பாகக் ேகட்ேடன். அது
எக்காள சத்தம்ேபால் இருந்தது. 11 அந்த சத்தம்,
“நீ பார்க்கின்ற எல்லாவற்ைறயும் ஒரு புத்தகத்தில்
எழுது. அதைன ஏழு சைபகளுக்கும் அனுப்பு. அைவ
ஆசியாவில் உள்ள எேபசு, சிமிர்னா, ெபர்கமு,
தியத்தீரா, சர்ைத, பிலெதல்பியா, லேவாதிக்ேகயா
என்னும் நகரங்களில் உள்ளன” என்று கூறியது. 12

என்ேனாடு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவர் யார் என அறிய
நான் திரும்பிப் பார்த்ேதன். நான் ஏழு
ெபான்னாலான குத்துவிளக்குகைளப் பார்த்ேதன்.
13 அவற்றுக்கு மத்தியில் “மனித குமாரைனப்
ேபான்ற” ஒருவைரக் கண்ேடன். அவர் நீண்ட ேமல்
அங்கிைய அணிந்திருந்தார். அவர் மார்பில்
ெபான்னால் ஆன கச்ைச கட்டப்பட்டிருந்தது. 14

அவரது தைலயும், முடியும் ெவண்பஞ்ைசப்ேபாலவும்,
பனிையப்ேபாலவும் ெவளுப்பாய் இருந்தது. அவரது
கண்கள் அக்கினி சுவாைலையப் ேபான்றிருந்தன. 15

அவரது பாதங்கள் உைலக்களத்தில்
காய்ந்துெகாண்டிருக்கிற ஒளிமிக்க
ெவண்கலம்ேபால் இருந்தன. அவரது சத்தம்
ெபருெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபால் இருந்தது.
16 அவர் தனது வலதுைகயில் ஏழு
நட்சத்திரங்கைளப் பிடித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர்
வாயில் இருந்து இருபக்கமும் கூர்ைமயுள்ள வாள்
ெவளிப்பட்டது. அவர் முகம் உச்சி ேநரத்தில்
ஒளிவீசும் சூரியைனப்ேபால ஒளி வீசியது. 17 நான்
அவைரக் கண்டதும் இறந்தவைனப்ேபால அவரது
பாதங்களில் விழுந்ேதன். அவர் தனது வலது ைகைய
என்மீது ைவத்து, பயப்படாேத, நாேன முந்தினவரும்,
பிந்தினவரும் ஆக இருக்கிேறன். 18 நான் வாழ்கிற
ஒருவராக இருக்கிேறன். நான் இறந்ேதன். ஆனால்
இப்ேபாது சதாகாலங்களிலும் உயிேராடு
இருக்கிேறன். என்னிடம் மரணத்துக்கும்,
பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுேகால்கள் உள்ளன. 19

எனேவ, நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம் எழுது.
இப்ெபாழுது நடப்பைதயும், இனிேமல்
நடக்கப்ேபாவைதயும் எழுது. 20 எனது வலது
ைகயில் உள்ள ஏழு நட்சத்திரங்களின்
இரகசியத்ைதயும் ஏழு ெபான் குத்துவிளக்குகளின்
இரகசியத்ைதயும் எழுது. நீ கண்ட ஏழு குத்து
விளக்குகளும் ஏழு சைபகளாகும். ஏழு
நட்சத்திரங்களும் அந்தச் சைபகளில் உள்ள
தூதர்களாகும்.

ெவளி. 1:20
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எேபசு சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்

“எேபசு சைபயின் தூதனுக்கு எழுத
ேவண்டியது:

“தனது வலதுைகயில் ஏழு
நட்சத்திரங்கைள ஏந்திக்ெகாண்டு ஏழு ெபான்
குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிேல உலாவுகிறவர்
உனக்கு இதைனக் கூறுகின்றார். 2 “நீ என்ன
ெசய்கிறாய் என்று எனக்குத் ெதரியும். நீ கடினமாக
ேவைல ெசய்கிறாய். உன் ெசயல்கைள நீ
விட்டுவிடுவதில்ைல. ெகட்ட மக்கைள நீ
ஏற்றுக்ெகாள்வதில்ைல என்று எனக்குத் ெதரியும்.
உண்ைமயில் அப்ேபாஸ்தலர்கள் இல்லாமல்
ெவளிேய தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர் என்று ெசால்லித்
திரிபவர்கைள நீ ேசாதைன ெசய்திருக்கிறாய்.
அவர்கள் ெபாய்யர்கள் என்பைதக் கண்டு
பிடித்திருக்கிறாய். 3 நீ விலகிப் ேபாகாமல்,
ெதாடர்ந்து முயற்சி ெசய்துெகாண்டிருக்கிறாய். நீ
என் நிமித்தம் துன்பங்கைளத் தாங்கிக்ெகாள்கிறாய்.
நீ இவற்ைறச் ெசய்வதில் ேசார்வு இல்லாமலும்
இருக்கிறாய். 4 “ஆனால் சில காரியங்களில்
உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு. நீ துவக்க
காலத்தில் ெகாண்டிருந்த அன்ைப இப்ேபாது விட்டு
விட்டாய். 5 எனேவ விழுவதற்கு முன்பு எங்கிருந்தாய்
என்பைத நிைனத்துப்பார். உன் மனைத
மாற்றிக்ெகாள். துவக்க காலத்தில் ெசய்தைவகைள
ெதாடர்ந்து ெசய். நீ மாறாவிட்டால் நான் உன்னிடம்
வந்து உனது விளக்குத்தண்ைட அதனிடத்தில்
இருந்து நீக்கிவிடுேவன். 6 ஆனால் நீ ெசய்கிறதில்
சரியானைவயும் உண்டு. நான்
ெவறுப்பைதப்ேபாலேவ நீ நிக்ெகாலாய்கள்
ெசய்வைத ெவறுக்கிறாய். 7 “ஆவியானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்வைதக் ேகட்கிற யாவரும்
கவனிக்க ேவண்டும். ெவற்றி ெபறுகிறவனுக்கு
ேதவனுைடய ேதாட்டத்திலுள்ள ஜீவவிருட்சத்தின்
கனிையச் சாப்பிடும் உரிைமைய நான் ெகாடுப்ேபன்.”

சிமிர்னா சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்
8 “சிமிர்னா சைபயின் தூதனுக்கு எழுத
ேவண்டியது:

“துவக்கமும், முடிவுமாயிருப்பவர் இைவகைள
உனக்குக் கூறுகின்றார். அவர்தான் இறந்து,
மரணத்தில் இருந்து மீண்டும் உயிருடன் எழுந்தவர்.
9 “உங்கள் துன்பங்கைள நான் அறிேவன். நீங்கள்
ஏைழகள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால்
உண்ைமயில் நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள். தம்ைமத்
தாேம யூதர்கள் என்று
அைழத்துக்ெகாள்கிறவர்களால் உங்கைளப் பற்றிச்
ெசால்லப்பட்ட ெகட்ட ெசய்திகைள நான் அறிேவன்.
ஆனால் உண்ைமயில் அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல.
அவர்கள் சாத்தானின் கூட்டத்தினர். 10 உங்களுக்கு
நிகழ்வைதக் குறித்து அச்சப்படேவண்டாம். பிசாசு
உங்களில் சிலைரச் சிைறயில் ேபாடுவான். அவன்
உங்கைளச் ேசாதிப்பதற்காகேவ அவ்வாறு
ெசய்கிறான். நீங்கள் பத்து நாட்கள்
துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால் இறக்க ேவண்டியதாக
இருந்தாலும் உண்ைமயானவர்களாக இருங்கள். நீ
இறுதிவைர உண்ைமயாயிருந்தால் ஜீவ கிரீடத்ைத
உனக்குத் தருேவன். 11 “சைபகளுக்கு ஆவியானவர்

கூறுவைதக் ேகட்கிற யாவரும் கவனிக்க ேவண்டும்.
ெஜயம் ெபறுகிறவன் எவேனா, அவன் இரண்டாவது
மரணத்தினால் பாதிக்கப்படமாட்டான்.”

ெபர்கமு சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்
12 “ெபர்கமு சைபயின் தூதனுக்கு எழுத
ேவண்டியது:

“இருபக்கமும் கூர்ைமயான
வாைளக்ெகாண்டிருக்கிறவர் இதைன உங்களுக்குக்
கூறுகிறார். 13 “நீ எங்ேக வாழ்கிறாய் என்று
எனக்குத் ெதரியும். சாத்தானுைடய சிம்மாசனம்
இருக்கிற இடத்தில் நீ இருக்கிறாய். ஆனால் நீ
எனக்கு உண்ைமயானவனாக இருக்கிறாய்.
அந்திப்பாசின் காலத்திலும் என்மீதுள்ள உன்
விசுவாசத்ைத நீ மறுத்ததில்ைல. அந்திப்பா எனது
உண்ைமயுள்ள சாட்சி. அவன் உங்கள் நகரத்தில்
ெகால்லப்பட்டான். உங்கள் நகரம் சாத்தான்
வாழுமிடம். 14 “ஆனாலும் உனக்கு எதிரான சில
காரியங்கள் என்னிடம் உண்டு. உங்கள் கூட்டத்தில்
உள்ள சிலர் பிேலயாமின் உபேதசத்ைதப்
பின்பற்றிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். பிேலயாம்
இஸ்ரேவைலப் பாவத்துக்கு வழி நடத்த பாலாக்
என்பவனால் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவனாவான்.
இதனால் அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்டைத உண்டு, பாலியல் பாவங்களும்
ெசய்தனர். 15 இதுேபாலேவ உங்கள் கூட்டத்தில்
நிக்ெகாலாய் மதத்தவர்களின் ேபாதகத்ைதப்
பின்பற்றுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். 16 எனேவ
உங்கள் மனைத மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்.
மாறாவிட்டால் நான் விைரவில் உங்களிடம்
வருேவன். என் வாயின் வாளால் அவர்கேளாடு
ேபாரிடுேவன். 17 “சைபகளுக்கு ஆவியானவர்
கூறுவைதக் ேகட்கிற யாவரும் கவனிக்கேவண்டும்!

“ெஜயம் ெபறுகிறவனுக்கு நான் மைறவான
மன்னாைவக் ெகாடுப்ேபன்.அேதாடு அவனுக்கு
ெவள்ைளக் கல்ைலயும் ெகாடுப்ேபன். அக்கல்லில்
புதிய ெபயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒருவருக்கும்
அந்தப் ெபயர் ெதரியாது. அக்கல்ைல எவன்
ெபறுகிறாேனா அவன் ஒருவேன அந்தப் புதிய
ெபயைர அறிந்துெகாள்வான்.”

தியத்தீரா சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்

“தியத்தீரா சைபயின் தூதனுக்கு எழுத ேவண்டியது:
18 “ேதவனின் குமாரன் இவற்ைறக் கூறுகிறார். அவர்
ஒருவேர அக்கினிேபால ஒளிவிடும் கண்கைளயும்,
பிரகாசமான ெவண்கலம் ேபான்ற ஒளி தரும்
பாதங்கைளயும் ெகாண்டவர். அவர் உனக்குச்
ெசால்வது இது தான். 19 “நீ ெசய்கின்றவற்ைற நான்
அறிேவன். நான் உன் அன்ைபயும், விசுவாசத்ைதயும்,
ேசைவையயும், ெபாறுைமையயும் அறிேவன்.
துவக்கக்காலத்ைத விட இப்ேபாது நீ அதிகமாகச்
ெசய்வைதயும் நான் அறிேவன். 20 எனினும் உனக்கு
எதிரான சில காரியங்கள் என்னிடம் உள்ளன.
ஏசேபல் என்னும் ெபண்ணுக்குத் தனது
விருப்பம்ேபால வாழ நீ இடம் ெகாடுக்கிறாய். அவள்
தன்ைனத் தீர்க்கதரிசி என்கிறாள். அவள் தன்
உபேதசத்தால் என் மக்கைள என்ைனவிட்டுத்
தூரமாக்குகின்றாள். அவளால் அவர்கள் பாலியல்
பாவங்கைளச் ெசய்கிறார்கள். மற்றும்

ெவளி. 2:2
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விக்கிரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைத
உண்கிறார்கள். 21 அவள் தன் மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ளவும், தன் பாவங்களில் இருந்து
விலகவும் நான் அவகாசம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்
அவள் மாற விரும்பவில்ைல. 22 “எனேவ அவைளயும்,
அவேளாடு பாவம் ெசய்தவர்கைளயும் நான்
அவளுைடய படுக்ைகயில் எறிந்து அவர்கைள மிகவும்
வருந்தச் ெசய்ேவன். அவளுைடய
ெசய்ைககளிலிருந்து அவர்கள் மாறாவிட்டால். 23

நான் இப்ெபாழுேத இதைன நிகழ்த்துேவன்.
அவைளப் பின்பற்றுகிறவர்கைளயும் நான்
ெகால்லுேவன். அப்ெபாழுது எல்லாச் சைபகளும்,
‘நான் மக்களின் எண்ணங்கைளயும்,
உணர்வுகைளயும் அறிந்துள்ளவர்’ என்பைத
அறிவார்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உங்கள்
ெசயல்களுக்கு ஏற்றபலன் தருேவன். 24 “ஆனால்
தியத்தீராவில் உள்ள மற்றவர்கள் சிலர் அவளது
ேபாதகத்ைதப் பின்பற்றவில்ைல. அவர்கள்
ெசால்லும் சாத்தானின் ஆழமான ரகசியங்கைளயும்
நீ அறிந்திருக்கவில்ைல. எனேவ உங்கள் மீது
இைதத்தவிர ேவறு சுைமகைள சுமத்தமாட்ேடன்.
25 நான் வருகிறவைர இதைனேய ெதாடர்ந்து
ெசய்துவாருங்கள். 26 “இதில் இறுதிவைர
இதுேபால் இருந்து ெவற்றி ெபறுகிறவர்களுக்கு மற்ற
ேதசங்களின் ேமல் நான் அதிகாரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.”

27 “‘அவன் அவர்கைள இரும்புக் ேகாலால்
ஆள்வான்.
மண்பாண்டங்கைளப்ேபால் தூள்தூளாக

அவர்கைள ெநாறுக்குவான்.’ 28 “என்
பிதாவிடமிருந்து இந்த வல்லைமைய நான்
ெபற்றுக்ெகாண்ேடன். ேமலும் நான் அவனுக்கு
விடிெவள்ளி நட்சத்திரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.” 29

சைபகளுக்கு ஆவியானவர் கூறுவைதக் ேகட்கின்ற
யாவரும் கவனிக்க ேவண்டும்.

சர்ைத சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்

“சர்ைத சைபயின் தூதனுக்கு எழுத
ேவண்டியது:

“ஏழு ஆவிகைளயும் ஏழு
நட்சத்திரங்கைளயும் ெகாண்டிருக்கிறவர்
இைவகைள உனக்கு கூறுகிறார்.

“நீங்கள் ெசய்பவற்ைற நான் அறிேவன். நீங்கள்
உயிர் வாழ்வதாக மக்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால்
உண்ைமயில் நீங்கள் ெசத்துப் ேபானவர்கேள. 2

எழும்புங்கள். ெசத்துப்ேபாகிற நிைலயில்
உள்ளவற்ைற வலிைமயுள்ளதாய் ஆக்குங்கள்.
முழுைமயாய் சாகும் முன்
பலப்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனுக்கு நீ
ெசய்தெதல்லாம் ேபாதுமானதாக இல்ைல என நான்
காண்கின்ேறன். 3 எனேவ நீங்கள் ெபற்றவற்ைறயும்,
ேகள்விப்பட்டவற்ைறயும் மறவாதீர்கள். அவற்றுக்கு
அடிபணியுங்கள். உங்கள் மனைதயும், வாழ்ைவயும்
மாற்றுங்கள். நீங்கள் விழித்ெதழுங்கள். அல்லது நான்
திருடைனப்ேபால வந்து உங்கைள
ஆச்சரியப்படுத்துேவன். எப்ெபாழுது நான் வருேவன்
என உங்களுக்குத் ெதரியாது. 4 “ஆனால் உங்கள்
குழுவில் சிலர் பரிசுத்தமானவர்களாக
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ேனாடு நடப்பார்கள்.
அவர்கள் ெவள்ைள ஆைடகைள அணிவார்கள்.

ஏெனன்றால் அதற்கு அவர்கள் தகுதியானவர்கள். 5

ெவற்றிெபறுகிற ஒவ்ெவாருவரும் இவர்கைளப்ேபால்
ெவண்ணிற ஆைடகைள அணிந்துெகாள்வார்கள்.
நான் அவர்களது ெபயர்கைள ஜீவப்
புத்தகத்திலிருந்து எடுத்துப்ேபாட மாட்ேடன்.
அவர்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள். இதைன நான்
என் பிதாவின் முன்பும், தூதர்களுக்கு முன்பும்
ெசால்ேவன்.” 6 சைபகளுக்கு ஆவியானவர்
ெசால்வைத ேகட்கிற யாவரும் கவனிக்க ேவண்டும்.

பிலெதல்பியா சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்
7 “பிலெதல்பியா சைபயின் தூதனுக்கு எழுத
ேவண்டியது:

“உண்ைமயுள்ளவரும் பரிசுத்தமுள்ளவரும்
இைவகைள உனக்குக் கூறுகிறார். அவர் தாவீதின்
திறவுேகாைல உைடயவராக இருக்கின்றார். அவர்
ஒரு கதைவத் திறந்தால், அைத யாராலும் மூட
முடியாது. ேமலும் அவர் கதைவ மூடினால் யாராலும்
அைதத் திறக்க முடியாது. 8 “நீ ெசய்பவற்ைற நான்
அறிேவன். நான் உங்களுக்கு முன்னால் திறந்த
வாசைல ைவக்கிேறன். அதைன எவராலும் அைடக்க
முடியாது. நீங்கள் பலவீனமானவர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் என் உபேதசத்ைத
நீங்கள் பின்பற்றினீர்கள். என் ெபயைரச் ெசால்ல
நீங்கள் பயப்படவில்ைல. 9 கவனியுங்கள்.
சாத்தாைனச் ேசர்ந்த கூட்டம் ஒன்று உள்ளது.
அவர்கள் தம்ைம யூதர்கள் எனக் கூறுகிறார்கள்.
உண்ைமயில் அவர்கள் ெபாய்யர்கேள! அவர்கள்
உண்ைமயான யூதர்கள் அல்லர். அவர்கைள உங்கள்
முன் அடிபணிந்து வணங்கச்ெசய்ேவன். என்னால்
ேநசிக்கப்படுகிற மக்கள் நீங்கள் என்பைத அவர்கள்
அறிவர். 10 எனது கட்டைளகைள நீங்கள் பின்பற்றிப்
ெபாறுைமயாக இருந்தீர்கள். அதனால் துன்ப
காலத்தில் உங்கைளப் பாதுகாப்ேபன். முழு
உலகமும் துன்பப்படும்ேபாது நீங்கள்
தப்பித்துக்ெகாள்வீர்கள். அத்துன்பம் உலகில் வாழும்
மக்கைளச் ேசாதிக்கும். 11 “நான் விைரவில்
வருகிேறன். இப்ெபாழுது உள்ள வழியில் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். அப்ெபாழுது எவராலும் உங்கள்
கிரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது. 12 இதில்
ெவற்றி ெபறுகிறவன் என் ேதவனின் ஆலயத்தில்,
சிறந்த தூணாக விளங்குவான். இதில் ெவற்றி
ெபறுகிறவனுக்காக நான் இதைனச் ெசய்ேவன்.
அவன் எப்ேபாதும் ேதவனின் ஆலயத்ைத விட்டு
விலகமாட்டான். அவன் ேமல் எனது ேதவனின்
ெபயைர எழுதுேவன். அவன் ேமல் எனது
ேதவனுடைய நகரத்தின் ெபயைரயும் எழுதுேவன்.
அந்த நகரத்தின் ெபயர் புதிய எருசேலம்.
பரேலாகத்திலிருக்கின்ற என் ேதவனிடமிருந்து
இந்நகரம் இறங்கி வந்துெகாண்டிருக்கின்றது. நான்
எனது புதிய ெபயைரயும் அவன் மீது எழுதுேவன்.” 13

சைபகளுக்கு ஆவியானவர் கூறுவைதக் ேகட்கின்ற
யாவரும் கவனிக்க ேவண்டும்.

லேவாதிக்ேகயா சைபக்கு இேயசுவின் நிருபம்
14 “லேவாதிக்ேகயா சைபக்கு எழுத ேவண்டியது:
“ஆெமன் என்பவர் உங்களுக்கு இவற்ைறக்
கூறுகிறார். அவேர உண்ைமயும் சத்தியமும் உள்ள
சாட்சி. ேதவனால் பைடக்கப்பட்டவற்ைறெயல்லாம்

ெவளி. 3:14
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ஆள்பவர் அவர். 15 “அவர் கூறுவது: நீ ெசய்பவற்ைற
நான் அறிேவன். நீ அனலானவனும் அல்ல,
குளிர்ந்தவனும் அல்ல. ஆனால் நீ குளிராகேவா
அனலாகேவா இருக்கேவண்டும் என்று
விரும்புகிேறன். 16 நீ ெவப்பமாக மட்டுேம உள்ளாய்.
நீ அனலாகேவா குளிராகேவா இல்ைல. எனேவ
உன்ைனத் துப்பி விடத் தயாராக உள்ேளன். 17

உன்ைனச் ெசல்வன் என்று நீ
ெசால்லிக்ெகாள்கிறாய். உன்னிடம் எல்லாம்
உள்ளது. உனக்கு எதுவும் ேதைவ இல்ைல என்று நீ
நிைனக்கிறாய். ஆனால் உண்ைமயில் நீ
பரிதாபத்திற்குரியவன், ஏைழ, குருடன், நிர்வாணி. 18

ெநருப்பால் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட தங்கத்ைத
என்னிடமிருந்து வாங்குமாறு உனக்கு நான்
அறிவுறுத்துகிேறன். பின்னேர நீ உண்ைமயான
ெசல்வந்தன் ஆவாய். ெவண்ணிற ஆைடைய
வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள். பிறகு நீங்கள்
நிர்வாணத்ைத மூடிக்ெகாள்ளலாம். உங்கள்
கண்களுக்கான மருந்ைத வாங்கிக்ெகாள்ளுங்கள்.
பிறகு உங்களால் உண்ைமயாகப் பார்க்க முடியும். 19

“நான் ேநசிக்கிற மக்கைளத் திருத்துேவன்,
தண்டிப்ேபன். எனேவ கடினமாய் முயற்சி
ெசய்யுங்கள். உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். 20 இேதா நான் கதவருகில்
நின்று தட்டுகிேறன். எனது குரைலக் ேகட்டு ஒருவன்
கதைவத் திறந்தால், நான் உள்ேள வந்து அவேனாடு
உணவு உண்ேபன். அவனும் என்ேனாடு உணவு
உண்பான். 21 “ெவற்றி ெபறுகிற ஒவ்ெவாருவைனயும்
என் சிம்மாசனத்தில் என்ேனாடு அமரச் ெசய்ேவன்.
அதுேபாலேவ நான் ெவற்றிெகாண்டு என் பிதாேவாடு
சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்ேதன். 22 ேகட்கிற
சக்திெகாண்ட ஒவ்ெவாருவனும் ஆவியானவர்
சைபகளுக்குக் கூறுவைதக் ேகட்பானாக.”

ேயாவான் பரேலாகத்ைதப் பார்த்தல்

பிறகு நான் பார்த்ேதன். அங்ேக எனக்கு
முன்ேன பரேலாகத்தின் கதவு
திறந்திருந்தது. என்னிடம் முன்பு ேபசிய

அேத குரைல அங்கு ேகட்ேடன். அக்குரல்
எக்காளத்ைதப்ேபான்று ஒலித்தது. “இங்ேக ஏறிவா.
இதற்கப்புறம் என்ன நிகழேவண்டும் என்பைத
உனக்குக் காட்டுகிேறன்” என்றது அக்குரல். 2

பின்னர் ஆவியானவரால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்ேடன்.
பரேலாகத்தில் ஒரு சிம்மாசனம் எனக்கு முன்பாக
இருந்தது. அதன் ேமல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். 3

அவர் பார்ப்பதற்கு ைவரக்கல்லும், பதுமராகக்
கல்லும்ேபால இருந்தார். அந்த சிம்மாசனத்ைதச்
சுற்றி மரகதம் ேபான்ற ஒரு வானவில் இருந்தது. 4

சிம்மாசனத்ைதச் சுற்றி இருபத்தி நான்கு சிறிய
சிம்மாசனங்கள் இருந்தன. அந்த இருபத்துநான்கு
சிறிய சிம்மாசனங்களில் இருபத்து நான்கு மூப்பர்கள்
அமர்ந்திருந்தனர். மூப்பர்கள் ெவண்ணிற
ஆைடகைள அணிந்திருந்தனர். அவர்கள் தைலயில்
தங்கக் கிரீடங்கள் இருந்தன. 5

சிம்மாசனத்திலிருந்து மின்னல்கள் ஒளிர்ந்தன.
இடிேயாைச ேகட்டது. சிம்மாசனத்திற்கு முன்பு ஏழு
விளக்குகள் எரிந்துெகாண்டிருந்தன. அந்த ஏழு
விளக்குகள் ேதவனுைடய ஏழு ஆவிகளாகும். 6

அந்தச் சிம்மாசனத்துக்கு முன்பாகப் பார்ப்பதற்கு
கண்ணாடிக் கடல்ேபால ஒன்றிருந்தது.
அக்கடல் பளிங்குேபால் ெதளிவாகவும் இருந்தது.
அந்தச் சிம்மாசனத்தின் முன்னாலும் பக்கங்களிலும்
நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன. அவற்றிற்கு முன்புறமும்
பின்புறமும் கண்கள் நிைறந்திருந்தன. 7 அந்த முதல்
ஜீவன் சிங்கத்ைதப் ேபான்றிருந்தது. இரண்டாவது
ஜீவன் காைளையப்ேபால இருந்தது. மூன்றாவது
ஜீவனுக்கு மனிதைனப்ேபால முகமிருந்தது.
நான்காவது ஜீவன் பறக்கும் கழுைகப்
ேபான்றிருந்தது. 8 இந்த நான்கு ஜீவன்களுக்கும்
ஆறு சிறகுகள் இருந்தன. இவற்றுக்கு உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் கண்கள் இருந்தன. இரவும், பகலும்
அைவ நிறுத்தாமல் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
கூறிக்ெகாண்டிருந்தன:
“சகல வல்லைமயும் உள்ளவராகிய கர்த்தராகிய
ேதவன் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,
அவர் எப்ேபாதும் இருந்தார், இருக்கிறார்,
இனிேமல் வரப்ேபாகிறார்.” 9 அந்த உயிர்வாழும்
ஜீவன்கள் சிம்மாசனத்தின் ேமல் வீற்றிருப்பவருக்கு
மகிைமையயும், ெபருைமையயும் நன்றிையயும்
ெசலுத்துகின்றன. அவேர எல்லாக் காலங்களிலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பவர். எப்ெபாழுதும் அந்த உயிர்
வாழும் ஜீவன்கள் இப்புகழ்ச்சிையச்
ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றன. 10 அந்த
இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் ேதவனுக்கு முன்
குனிந்து வணங்குகின்றனர். எப்ெபாழுதும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கின்றவைர மூப்பர்கள்
வணங்குகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் கிரீடங்கைளக்
கழற்றி சிம்மாசனத்தின் முன் ைவத்து விட்டு
கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகின்றனர்:

11 “எங்கள் கர்த்தரும் ேதவனுமானவேர!
மகிைமக்கும், கனத்திற்கும், வல்லைமக்கும்

தகுதியானவர் நீர் அதிகாரமும் உள்ளவர்.
எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தவர் நீர்.
உம் விருப்பத்தாேலேய யாவும் பைடக்கப்பட்டு

நிைலத்திருக்கவும் ெசய்கின்றன.”
2 3 4 5 6 7 8 9

“ேதால் சுருைள எடுக்க நீேர தகுதியுள்ளவர்.
அதன் முத்திைரகைளயும் நீேர

உைடக்கத்தக்கவர்.
ஏெனன்றால் நீர் ெகால்லப்பட்டவர்
உம் குருதியால் ேதவனுக்காக மக்கைள

மீட்டுக்ெகாண்டவர்.
அவர்கள் பல்ேவறு இனத்ைத, ெமாழிைய,

நாட்ைட, குழுைவச் ேசர்ந்தவர்கள்.
10 நீர் நம் ேதவனுக்காக ஒரு இராஜ்யத்ைதயும்,
ஆசாரியர்கைளயும் உருவாக்கினீர்.
அவர்கள் இந்த உலகத்ைத ஆளுவார்கள்.” 11

பிறகு நான் பல தூதர்கைளப் பார்த்ேதன். அவர்களது
குரைலக் ேகட்ேடன். அத் தூதர்கள்
சிம்மாசனத்ைதச் சூழ்ந்து இருந்தனர். அவர்கள்
ஜீவன்கைளயும், முதியவர்கைளயும் சூழ்ந்து
இருந்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆயிரம்
ஆயிரமாகவும் பத்தாயிரம் பத்தாயிரமாகவும்
இருந்தது. 12 அந்தத் தூதர்கள் உரத்த குரலில்
கீழ்க்கண்டவாறு பாடினார்கள்.
“ெகால்லப்பட்ட இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவேர
வல்லைமைய, ெசல்வத்ைத, ஞானத்ைத, பலத்ைத,
புகைழ, மகிைமைய,

ெவளி. 3:15
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பாராட்டுகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளத்
தகுதியானவர்.” 13 பிறகு பரேலாகத்தில் உள்ள
அத்தைன உயிருள்ள ஜீவன்களும், பூமியிலும்
கடலிலும் பூமிக்கு அடியிலுள்ள உலகிலுமுள்ள
அத்தைன உயிருள்ள ஜீவன்களும் கீழ்க்கண்டவாறு
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.
“சிம்மாசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கிறவருக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் பாராட்டுகளும்,
கனமும், புகழும், அதிகாரமும் சதாகலங்களிலும்

உண்டாகட்டும்.”
14 இைதக் ேகட்டு அந்த நான்கு உயிருள்ள
ஜீவன்களும் “ஆெமன்” என்று ெசால்லின.
மூப்பர்களும் பணிந்து வணங்கினர்.

ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திைரகைள உைடக்கிறார்

பின்பு ஏழு முத்திைரகளுள் முதல்
முத்திைரைய ஆட்டுக்குட்டியானவர்
உைடப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது நான்கு

உயிருள்ள ஜீவன்களுள் ஒன்று இடிேபான்ற குரலில்
ேபசத்ெதாடங்குவைதக் கண்ேடன். “வா!” என்று
ெசான்னது அக்குரல். 2 நான் பார்த்தேபாது எனக்கு
முன்பாக ஒரு ெவள்ைளக் குதிைர இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அக்குதிைரயில் சவாரி ெசய்தவன் ஒரு
வில்ைலப் பிடித்திருந்தான். அவனுக்கு ஒரு கிரீடம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அவன் பைகவர்கைள
வீழ்த்துவதற்காகச் ெசன்றான். ெவல்வதற்காகேவ
புறப்பட்டுப் ேபானான். 3 ஆட்டுக்குட்டியானவர்
இரண்டாம் முத்திைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது
இரண்டாவது உயிருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று
ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 4 பிறகு இன்ெனாரு
குதிைர ெவளிேய வந்தது. அது தீ ேபான்ற சிவப்பு
வண்ணம் ெகாண்டது. அதன்ேமல் இருந்தவனுக்கு
உலகத்தில் உள்ள சமாதானத்ைத எடுத்துவிடவும்,
பூமியில் உள்ள மக்கள் ஒருவைர ஒருவர்
ெகால்வதற்குமான அதிகாரமும் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அத்துடன் அவனுக்கு ஒரு ெபரிய வாளும்
தரப்பட்டது. 5 ஆட்டுக்குட்டியானவர் மூன்றாவது
முத்திைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது மூன்றாவது
உயிருள்ள ஜீவன், “வா!” என்று என்னிடம் கூறியைதக்
ேகட்ேடன். நான் பார்த்தேபாது ஒரு கறுப்புக் குதிைர
ெவளிேய வந்தது. அதன்ேமல் இருந்தவன் தராசு
ஒன்ைறக் ைகயில் ைவத்திருந்தான். 6 அப்ெபாழுது
ஒருவைக சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அச்சப்தம் நான்கு
உயிருள்ள ஜீவன்களின் மத்தியிலிருந்ேத வந்தது.
“ஒரு நாள் கூலியாக ஒரு படி ேகாதுைம. ஒரு நாள்
கூலியாக மூன்று படி வாற்ேகாதுைம,
எண்ெணையயும், திராட்ைச இரசத்ைதயும்
வீணாக்காேத” என்று கூறிற்று. 7

ஆட்டுக்குட்டியானவர் நான்காம் முத்திைரைய
உைடத்தார். அப்ேபாது நான்காம் உயிருள்ள ஜீவன்
“வா!” என்று அைழத்தது. 8 நான் பார்த்தேபாது
மங்கிய நிறமுள்ள ஒரு குதிைர வந்தது.
இக்குதிைரைய ஓட்டி வந்தவனுக்கு “மரணம்” என்று
ெபயர். ேமலும் அவனுக்குப் பின்னால் “பாதாளம்”
ெநருக்கமாய் வந்துெகாண்டிருந்தது. உலகில் உள்ள
கால் பங்கு மக்களின்ேமல் அவனுக்கு அதிகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. வாளாலும், பஞ்சத்தாலும்
ேநாயாலும் காட்டு மிருகங்களாலும் மக்கைளக்
ெகால்லும் அதிகாரத்ைத அவன் ெபற்றான். 9

ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஐந்தாவது முத்திைரையயும்
உைடத்தார். அப்ெபாழுது பலிபீடத்தின் கீேழ தம்
விசுவாசத்திற்காகவும், சாட்சி ெசான்னதற்காகவும்
ெகால்லப்பட்டவர்களின் ஆன்மாக்கைள நான்
பார்த்ேதன். 10 அந்த ஆன்மாக்கள் உரத்த குரலில்
சத்தமிட்டன. “பரிசுத்தமும் உண்ைமயும் உள்ள
ேதவேன! எங்கைளக் ெகான்றதற்காக உலகில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிற மக்கைள நியாயம் தீர்த்துத்
தண்டிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்?” என்றன. 11

பிறகு ஒவ்ெவாரு ஆன்மாவுக்கும் ெவள்ைள அங்கிகள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. பிறகு சிறிது ேநரத்திற்குக்
காத்திருக்கும்படி அவற்றிற்குச் ெசால்லப்பட்டது.
ெகால்லப்படப்ேபாகிற அவர்கைளப்ேபான்ற
கிறிஸ்துவின் ேசைவயிலுள்ள எல்லா சக
ஊழியர்களும் உண்ைமயில் ெகால்லப்படுவதுவைர
அைவ காத்திருக்க ேவண்டும். 12

ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆறாவது முத்திைரைய
உைடப்பைதக் கவனித்ேதன். அப்ேபாது ெபரிய நில
நடுக்கம் ஏற்பட்டது. சூரியன் இருண்டது. துக்கம்
ெகாண்டாடுகிறவன் அணிகிற ஆைடகள்ேபால அது
கறுத்தது. நிலவு இரத்தம்ேபால சிவப்பானது. 13

வானத்து நட்சத்திரங்கள், புயல் காலத்தில்
அத்திமரத்திலிருந்து அத்திப் பழங்கள் உதிருவது
ேபான்று பூமியில் உதிர்ந்தன. 14 வானம்
இரண்டாகப் பிளந்தது. அது ேதால் சுருைளப்ேபால
சுருண்டுெகாண்டது! மைலகளும், தீவுகளும்
தங்களது இடத்ைத விட்டு நகர்ந்தன. 15 மக்கள்
குைககளிலும், மைலப்புறங்களிலும்
ஒளிந்துெகாண்டனர். அவர்களுடன் ராஜாக்களும்,
ஆள்ேவார்களும், அதிகாரிகளும், ெசல்வந்தர்களும்
இருந்தனர். அடிைமகளும் சுதந்தரமானவர்களும்
அவர்கேளாடு ஒளிந்துெகாண்டனர். 16 மக்கள்
மைலகைளயும் பாைறகைளயும் பார்த்து “எங்கள்
ேமல் விழுங்கள். சிம்மாசனத்தில் இருப்பவரின்
பார்ைவயில் இருந்தும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
ேகாபத்திலிருந்தும் எங்கைள மைறத்துவிடுங்கள். 17

அவர்கள் தம் ேகாபத்ைதக் காட்டுகிற தருணமாகிய
மாெபரும் நாள் வந்துவிட்டது. அதைன எதிர்த்து
ஒருவராலும் நிற்கமுடியாது.” என்று கூறினார்கள்.

1,44,000 இஸ்ரேவல் மக்கள்

அதற்குப் பிறகு நான்கு ேதவதூதர்கள்
பூமியின் நான்கு மூைலகளிலும் நிற்பைதக்
கண்ேடன். நான்கு தூதர்களும் நான்கு

காற்றுகைளயும் பிடித்து ைவத்திருந்தனர். பூமியின்
மீதும் கடலின் மீதும் மரத்தின் மீதும் காற்று
அடியாதபடிக்குக் கட்டுப்படுத்தினர். 2 பிறகு
கிழக்குத் திைசயில் இருந்து ஒரு ேதவதூதன்
வருவைதக் கண்ேடன். அவனிடம் ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய முத்திைரக் ேகால் இருந்தது. அந்தத்
தூதன் உரத்த குரலில் ஏைனய நான்கு
தூதர்கைளயும் அைழத்தான். அந்த நான்கு
தூதர்களுக்கும் ேதவன் பூமிையயும் கடைலயும்
ேசதப்படுத்துவதற்கு உரிய அதிகாரத்ைதக்
ெகாடுத்திருந்தார். 3 அவர்களிடம் அந்தத் ேதவ
தூதன், “நாம் நமது ேதவனின் ெதாண்டர்களுக்கு
அவர்கள் ெநற்றியில் அைடயாளக்குறி இடேவண்டும்.
அதுவைர பூமிையயும் கடைலயும் மரங்கைளயும்
ேசதப்படுத்தாமல் இருங்கள்” என்று கூறினான். 4
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பிறகு முத்திைரயிடப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைகையக் ேகட்ேடன். இஸ்ரேவலின்
பல்ேவறு குடும்பக் குழுக்களிலிருந்து அவர்கள்
1,44,000 ேபர் இருந்தார்கள்.

5 யூதா குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
ரூபன் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
காத் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
6 ஆேசர் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
நப்தலி குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
மனாேச குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
7 சிமிேயான் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
ேலவி குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
இசக்கார் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
8 ெசபுேலான் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
ேயாேசப்பு குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000
ெபன்யமீன் குடும்பத்திலிருந்து
முத்திைரயிடப்பட்டவர்கள்: 12,000

ெபருங்கூட்டம்

9 பிறகு நான் பார்த்தேபாது மக்கள் கூட்டம்
கூட்டமாக இருந்தனர். ஒரு மனிதனால் எண்ண
முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் அதிக எண்ணிக்ைக
உைடயவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் சகல
நாடுகளிலும், பழங்குடிகளிலும், இனங்களிலும்,
ெமாழிகளிலும், இருந்து வந்தவர்கள். அவர்கள்
சிம்மாசனத்தின் முன்னும், ஆட்டுக்குட்டியானவர்
முன்னும் நின்றனர். அவர்கள் ெவள்ைள அங்கிகைள
அணிந்து தம் ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப்
பிடித்திருந்தனர். 10 அவர்கள் உரத்த குரலில்
“சிம்மாசனத்தின்ேமல் வீற்றிருக்கும் நம்
ேதவனுக்கும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ெவற்றி
உரியது!” என்று குரல் எழுப்பினர். 11 அங்ேக நான்கு
உயிருள்ள ஜீவன்களும் மூப்பர்களும் இருந்தனர்.
அவர்கைளயும் சிம்மாசனத்ைதயும் சுற்றி ேதவ
தூதர்கள் நின்றனர். அவர்கள் தைலகுனிந்து
பணிவுடன் வழிபட்டார்கள். 12 அவர்கள், “ஆெமன்!
எங்கள் ேதவனுக்குத் துதியும், மகிைமயும், ஞானமும்,
ஸ்ேதாத்திரமும், கனமும், வல்லைமயும், பலமும்
எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக! ஆெமன்”
என்றனர். 13 பிறகு மூப்பர்களில் ஒருவர் என்னிடம்,
“ெவள்ைள அங்கி அணிந்த இவர்கள் யார்?
எங்கிருந்து இவர்கள் வந்தனர்?” என்று ேகட்டார். 14

அதற்கு நான், “ஐயா, அது உங்களுக்ேக ெதரியும்”
என்ேறன்.
அந்த மூப்பேரா, “இவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்தில்
இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் தங்கள்
ஆைடகைள ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தில்
ேதாய்த்து உடுத்தியவர்கள். இப்ெபாழுது இவர்கள்

ெவண்ைமயாகவும் தூய்ைமயாகவும் இருக்கின்றனர்.
15 எனேவ இப்ெபாழுது இவர்கள் சிம்மாசனத்தில்
உள்ள ேதவனின் முன்னால் நிற்கின்றனர். அவர்கள்
இரவும் பகலும் அவருைடய ஆலயத்தில் ேதவைன
வழிபடுகின்றனர். சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
ேதவன் அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார். 16

இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் மீண்டும் பசி
வருவதில்ைல. இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் தாகமும்
எடுப்பதில்ைல. சூரியன் இவர்கைளச் சுடுவதில்ைல.
ெவப்பமும் இவர்கைளத் தாக்குவதில்ைல. 17

சிம்மாசனத்தின் நடுவில் உள்ள
ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்களின் ேமய்ப்பராகி
இவர்கள் அைனவைரயும் ஜீவத் தண்ணீருள்ள
ஊற்றுக்கு அைழத்துச் ெசல்வார். இவர்களின்
கண்களில் இருந்து ெபருகும் ஒவ்ெவாரு கண்ணீர்த்
துளிையயும் ேதவன் துைடத்துவிடுவார்.”

ஏழாவது முத்திைர

ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழாவது முத்திைரைய
உைடத்தார். அப்ேபாது ஏறக்குைறய அைர
மணி ேநரத்துக்குப் பரேலாகம் முழுவதும்

அைமதி ஏற்பட்டது. 2 ேதவனுக்கு முன்னர் ஏழு
ேதவதூதர்கள் நின்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன்.
அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டன.
3 இன்ெனாரு தூதன் வந்து பலிபீடத்தின் அருகில்
நின்றான். அவன் தூபம் காட்டும் ெபாற்கலசத்ைதப்
பிடித்திருந்தான். ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களின்
பிரார்த்தைனகேளாடு ெபாற்பீடத்தின் மீது எரிக்கும்
ெபாருட்டு அவனிடம் மிகுதியான தூபவர்க்கம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 தூதனின் ைகயில் உள்ள
கலசத்தில் இருந்து தூபப் புைகயானது ேதவனிடம்
ெசன்றது. அது ேதவனுைடய மக்களது
பிரார்த்தைனகேளாடும் ெசன்றது. 5 பின்பு அந்தத்
தூதன் தூபகலசத்ைத எடுத்தான். பின்பு அைதப்
பலிபீடத்து ெநருப்பால் நிரப்பினான். பின் அதைனப்
பூமியில் வீசிெயறிந்தான். அதன் பிறகு அங்ேக
மின்னலும், இடியும், ேவறு சப்தங்களும்,
நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டன.

ஏழு தூதர்களும் தம் எக்காளங்கைள ஊதுதல்
6 பிறகு ஏழு தூதர்களும் தம் ஏழு
எக்காளங்கைளயும் ஊதத் தயாரானார்கள். 7 முதல்
தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதினான். அப்ேபாது
இரத்தம் கலந்த கல் மைழயும் ெநருப்பும் உண்டாகி
பூமியிேல விழுந்தன. இதனால் மூன்றில் ஒரு பங்கு
பூமியும், மூன்றில் ஒரு பங்கு மரங்களும்
எரிந்துேபாயின. பசும்புற்கெளல்லாம் கரிந்து
ேபாயின. 8 இரண்டாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத
ஊதினான். அதனால் ெநருப்பு பற்றி எரிகின்ற மைல
ேபான்ற ஒன்று கடலில் எறியப்பட்டது. எனேவ
கடலின் மூன்றில் ஒரு பகுதி இரத்தமாயிற்று. 9

கடலில் உயிர் வாழ்கின்ற உயிர்களில் மூன்றில் ஒரு
பகுதி ெசத்துப்ேபானது. கப்பல்களில் மூன்றில் ஒரு
பகுதி அழிந்துேபாயிற்று. 10 மூன்றாம் தூதன் தன்
எக்காளத்ைத ஊதினான். பிறகு வானில் உள்ள ஒரு
ெபரிய நட்சத்திரம் தீப்பந்தம்ேபால எரிந்து
விழுந்தது. அது ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதி மீதும்
நீரூற்றுகளின் மீதும் விழுந்தது. 11 அந்த
நட்சத்திரத்தின் ெபயர் எட்டி. அதனால் தண்ணீரில்
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மூன்றில் ஒரு பகுதி எட்டிையப் ேபான்று
கசப்பாயிற்று. அவற்ைறக் குடித்த ஏராளமான மக்கள்
இறந்துேபாயினர். 12 நான்காம் தூதன் தன்
எக்காளத்ைத எடுத்து ஊதினான். அதனால் மூன்றில்
ஒரு பகுதியான சூரியனும், சந்திரனும்,
நட்சத்திரங்களும் ேசதப்பட்டன. அவற்றில் மூன்றில்
ஒரு பங்கு இருண்டது. இரவிலும், பகலிலும் மூன்றில்
ஒரு பாகம் ெவளிச்சம் இல்லாமல் ேபானது. 13 நான்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது வானில்
பறந்துெகாண்டிருந்த ஒரு கழுகின் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். அது உரத்த குரலில், “ஆபத்து, ஆபத்து,
பூமியில் உயிருடன் வாழ்பவர்களுக்கு ஆபத்து.
எஞ்சிய மற்ற மூன்று ேதவதூதர்கள் தம்
எக்காளங்கைள ஊதும்ேபாது ஆபத்து ேநரும்”
என்றது.

ஐந்தாம் எக்காளம் முதலாவது ஆபத்ைத ஆரம்பித்து
ைவக்கிறது

ஐந்தாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத
ஊதினான். அப்ேபாது ஒரு நட்சத்திரம்
ஆகாயத்திலிருந்து மண்ணில் விழுந்தைதக்

கண்ேடன். அதற்குப் பாதாள உலகத்துக்குச்
ெசல்லும் வழியின் திறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. 2

அந்த நட்சத்திரம் பாதாள உலகத்தின் வழிையத்
திறந்தது. ெபரிய சூைளயில் இருந்து புைக வருவது
ேபான்று பாதாளத்தில் இருந்து புைக வந்தது.
அப்புைகயால் சூரியனும் ஆகாயமும் இருண்டது. 3

அப்புைகயில் இருந்து ெவட்டுக்கிளிகள் புறப்பட்டு
பூமியின் ேமல் பறந்து வந்தன. அவற்றுக்குத் ேதளுக்கு
ஒப்பான வல்லைம ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 பூமியில்
உள்ள புல்ைலேயா ெசடி ெகாடிகைளேயா,
மரத்ைதேயா ேசதமாக்கக்கூடாது என்று
ெவட்டுக்கிளிகளுக்கு ஆைண இருந்தது.
ேதவனுைடய முத்திைரையத் தம் ெநற்றியில்
தாங்காத மனிதர்கைள மாத்திரம் ேசதப்படுத்த
அவ்ெவட்டுக் கிளிகளுக்கு உத்தரவு இருந்தது. 5

மக்களுக்கு ஐந்து மாதங்கள் ெதாந்தரவு தருமாறு
ெவட்டுக்கிளிகளுக்கு அதிகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றுக்கு மனிதைரக்
ெகால்லும் அதிகாரம் ெகாடுக்கப்படவில்ைல.
மக்களுக்கு ஏற்பட்ட வலியானது ேதளால்
ெகாட்டப்பட்ட மக்கள் ெபறும் வலிேபான்றிருந்தது.
6 அத்தைகய நாட்களில் மக்கள்
ெசத்துப்ேபாவதற்குரிய வழிையத் ேதடுவார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் முடியாது. அவர்கள் சாக
விரும்பினாலும் சாவானது அவர்களிடமிருந்து
ஒளிந்துெகாள்ளும். 7 ெவட்டுக்கிளிகள், ேபாருக்குத்
தயார் ெசய்யப்பட்ட குதிைரகைளப்ேபால இருந்தன.
அவற்றின் தைலகளின் ேமல் ெபான்மயமான
கிரீடங்கள் ேபான்றைவ இருந்தன. அைவ மனித
முகங்கைளயும், 8 ெபண்களின் கூந்தைலப்ேபால
நீண்ட தைல மயிைரயும், சிங்கத்தினுைடயைதப்
ேபான்ற பற்கைளயும் ெகாண்டிருந்தன. 9 அவற்றின்
மார்புகள் இரும்புக் கவசங்கைளப்ேபால் இருந்தன.
அவற்றின் சிறகுகளிலிருந்து புறப்படும் ஓைசயானது
யுத்தகளத்தில் நுைழயும் குதிைரகள் பூட்டிய
ரதங்களின் இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது. 10

அந்த ெவட்டுக்கிளிகளுக்குத் ேதள்களுக்கிருப்பைதப்
ேபான்ற ெகாடுக்குகள் இருந்தன. ஐந்து மாத

காலத்து வலியுண்டாகக் காரணமாக இருக்கும்
சக்தி, அவற்றின் வால்களில் இருந்தது. 11

பாதாளத்தின் தூதைன அைவ ராஜாவாகக்
ெகாண்டிருந்தன. அவனுைடய ெபயரானது எபிேரய
ெமாழியில் அெபத்ேதான் என்று அைழக்கப்படுகிறது.
கிேரக்க ெமாழியில் அவன் ெபயர் அப்ெபால்லிேயான்
என்று அைழக்கப்படுகிறது. 12 முதலாம் ஆபத்து
கடந்துேபாயிற்று. ஆனாலும்
எச்சரிக்ைகயாயிருங்கள். இன்னும் இரண்டு
ஆபத்துக்கள் வர இருக்கின்றன.

ஆறாவது எக்காள ெதானி
13 ஆறாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத
ஊதினான். அப்ேபாது ேதவனுக்கு முன்பாக இருந்த
ெபாற்பீடத்தின் நான்கு ெகாம்புகளிலுமிருந்து ஒரு
சத்தம் வருவைதக் ேகட்ேடன். 14 பிறகு அச்சத்தம்
அந்த ஆறாம் தூதனிடம் “ஐபிராத் என்னும்
நதிக்கைரயில் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு
தூதர்கைளயும் அவிழ்த்து விடு” என்று ெசால்லக்
ேகட்ேடன். 15 எனேவ, அந்த ஆண்டுக்கும், அந்த
மாதத்துக்கும், நாளுக்கும், மணிக்கும்
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்களும்
விடுவிக்கப்பட்டார்கள். உலகில் உள்ள மக்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்கினைரக் ெகால்லும்படிக்கு
அவர்கள் விடுதைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 16

அவர்களது பைடயில் குதிைரகளின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளவு என்று நான் ேகள்விப்பட்ேடன். அைவ
இருபது ேகாடி ஆகும். 17 குதிைரகைளயும்
அதன்ேமல் வீற்றிருந்தவர்கைளயும் நான் எனது
தரிசனத்தில் கண்ேடன். அவர்கள் ெநருப்ைபப்ேபால
சிவந்த நிறமும், நீல நிறமும், கந்தகம் ேபான்ற
மஞ்சள் நிறமுமான மார்புக் கவசங்கைள
அணிந்திருந்தனர். அக்குதிைரகளின் தைலகள்
சிங்கத்தின் தைலகைளப் ேபான்று விளங்கின.
அக்குதிைரகளின் வாயில் இருந்து ெநருப்பும்,
புைகயும், கந்தகமும் ெவளி வந்தன. 18 குதிைரயின்
வாயில் இருந்து ெவளி வந்த புைகயாலும்
ெநருப்பாலும், கந்தகத்தாலும் உலகில் உள்ள
மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். 19

அக்குதிைரகளின் பலமானது அவற்றின் வாயிலும்
வாலிலும் இருந்தது. அவற்றின் வால்கள்
பாம்புகைளப் ேபான்று இருந்தது. அவற்றில்
மனிதைரக் கடிக்கும் தைலகளும் இருந்தன. 20

பிறகு எஞ்சிய மனிதர்கள் ைககளால் அவர்கள்
ெசய்த விக்கிரகங்கள் பற்றி தம் மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைல. ெபான் ெவள்ளி, ெசம்பு,
கல், மரம் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட,
பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, நடக்கேவா ெசய்யாத
ேபய்கைளயும் விக்கிரகங்கைளயும் வழிபடுவைத
அவர்கள் நிறுத்தவில்ைல. (அவ்வுருவங்கள்
பார்க்கேவா ேகட்கேவா நடக்கேவா
முடியாதைவகள்). 21 இம்மக்கள் தம் இதயத்ைதயும்,
வாழ்ைவயும் மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைல. இவர்கள்
மற்றவர்கைளக் ெகால்லும் வழக்கத்ைதயும்
விடவில்ைல. தம் தீயமந்திரங்கள், பாலியல்
பாவங்கள், திருட்டு ேவைலகள் ேபான்றவற்ைறயும்
விடவில்ைல.

ெவளி. 9:21
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ேதவதூதனும் ஒரு சிறு ேதால்சுருளும்

பிறகு நான் பரேலாகத்தில் இருந்து
இறங்கி வந்த ஒரு பலமுள்ள
ேதவதூதைனக் கண்ேடன். அவைன

ேமகங்கள் ஆைடையப்ேபால சுற்றியிருந்தன.
அவனது தைலையச் சுற்றி வானவில் இருந்தது.
அவனது முகம் சூரிைனப் ேபான்று இருந்தது.
அவனது கால்கேளா ெநருப்புத் தூண்கைளப்
ேபான்று விளங்கின. 2 அந்தத் தூதன் தன் ைகயில்
சிறு ேதால் சுருள் ஒன்ைற ைவத்திருந்தான்.
அத்ேதால்சுருள் திறந்திருந்தது. அத்தூதன் தன்
வலதுகாைலக் கடலிலும் இடது காைல பூமியிலும்
ைவத்தான். 3 சிங்கம் ெகர்ச்சிப்பைதப்ேபான்று
அத்தூதன் சத்தமிட்டான். பின் ஏழு இடிகளும்
சத்தமாக முழங்கின. 4 அந்த ஏழு இடிகளும்
ெசால்லச் ெசால்ல நான் எழுதத் ெதாடங்கிேனன்.
ஆனால் அப்ேபாது பரேலாகத்தில் இருந்து ஒரு
குரல் ேகட்டது. அது “ஏழு இடிகளும் ெசால்வைத நீ
எழுதாேத. அவற்ைற இரகசியமாய் மூடிைவ” என்று
ெசான்னது. 5 கடலின் ேமலும் பூமியின் ேமலும்
நின்றுெகாண்டிருந்த ேதவ தூதன் தன் ைகையப்
பரேலாகத்துக்கு ேநராக உயர்த்தியைதப்
பார்த்ேதன். 6 எல்லாக் காலங்களிலும் ஜீவிக்கிற
ேதவனின் வல்லைமயால் அத்தூதன்
ஆைணயிட்டான். ேதவேன வானத்ைதயும் அதில்
உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அவேர பூமிையயும்
அதில் உள்ள அைனத்ைதயும் பைடத்தவர். அவேர
கடைலயும் அதில் உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர்.
அந்தத் தூதன், “இனி தாமதம் இருக்காது! 7 ஏழாம்
தூதன் எக்காளத்ைத ஊதத் தயாராக இருக்கும்
நாட்களில் ேதவனுைடய இரகசியத் திட்டம்
நிைறேவறும். ேதவன் தன் ஊழியக்காரரிடமும்,
தீர்க்கதரிசிகளிடமும் கூறிய நற்ெசய்தி தான்
அத்திட்டம்” என்றான். 8 மீண்டும் அேத குரைல நான்
பரேலாகத்திலிருந்து ேகட்ேடன். அக்குரல்
என்னிடம், “ேபா, அத்தூதன் ைகயில் உள்ள
திறந்திருக்கும் ேதால் சுருைள வாங்கிக்ெகாள்.
கடலிலும், பூமியிலும் நிற்கிற தூதேன இவன்”
என்றது. 9 எனேவ, நான் அத்தூதனிடம் ெசன்று
அச்சிறு ேதால்சுருைளத் தருமாறு ேகட்ேடன்.
அத்தூதன் என்னிடம் “இத்ேதால் சுருைள எடுத்துத்
தின்று விடு. இது உன் வயிற்றில் கசப்பாக இருக்கும்
ஆனால் உன் வாயில் இது ேதைனப் ேபான்று
இனிக்கும்”, என்றான். 10 அதனால் தூதனின்
ைகயில் இருந்து அச்சிறு ேதால் சுருைள நான்
வாங்கிேனன். அதைன நான் தின்ேறன். அது என்
வாயில் ேதைனப் ேபான்று இனித்தது. ஆனால் அது
என் வயிற்றுக்குப் ேபானதும் கசந்தது. 11 அப்ேபாது
அவன் என்னிடம் “நீ மறுபடியும் பல்ேவறு இனங்கள்,
நாடுகள், ெமாழிகள், ராஜாக்கள் ஆகிேயாைரப்
பற்றித் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல ேவண்டும்” என்றான்.

இரண்டு சாட்சிகள்

பிறகு ைகக்ேகால் ேபான்ற ஒரு அளவு
ேகால் என்னிடம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அப்ேபாது ேதவதூதன் நின்று என்னிடம்,

“ேபா, ேபாய் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும்,
பலிபீடத்ைதயும் அளந்து பார், அதற்குள்

வழிபட்டுக்ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும் அளந்து பார்.
2 ஆலயத்திற்கு ெவளிேய இருக்கிற பிரகாரம் யூதர்
அல்லாதவர்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அைத அளக்காேத. அந்த மக்கள் பரிசுத்த நகரத்தில்
42 மாதங்கள் நடமாடுவார்கள். 3 நான் எனது
இரண்டு சாட்சிகளுக்கும் 1,260 நாட்களின்
அளவிற்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல அதிகாரம்
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் முரட்டுத் துணியாலான
ஆைடைய அணிந்திருப்பார்கள்” என்றான். 4

இரண்டு ஒலிவ மரங்களும் பூமியின் கர்த்தருக்கு
முன்னிைலயில் இருக்கிற இரு
விளக்குத்தண்டுகளும் இந்த இரு சாட்சிகளாகும். 5

எவராவது சாட்சிகைளச் ேசதப்படுத்த
முயற்சித்தால், சாட்சிகளின் வாயில் இருந்து
ெநருப்பு வந்து எதிரிகைள அழித்துவிடும்.
எவெராருவர் சாட்சிகைளச் ேசதப்படுத்த
முயன்றாலும் அவர்கள் இது ேபாலேவ
அழிக்கப்படுவர். 6 அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி
வருகிற நாள்களில் மைழ ெபய்துவிடாதபடி
வானத்ைத அைடக்க அவர்களுக்கு வல்லைம
உண்டு. அவர்களுக்குத் தண்ணீைர இரத்தம்
ஆக்குகிற வல்லைமயும் உண்டு.
விரும்பும்ேபாெதல்லாம் அடிக்கடி பூமிையச்
சகலவிதமான வாைதகளாலும் வாதிக்கவும்
அவர்களுக்கு எல்லாவிதமான அதிகாரமும் உண்டு.
7 அந்த இரு சாட்சிகளும் தங்களது ெசய்திகைளச்
ெசால்லி முடித்தபின், பாதாளத்தில் இருந்து
ெவளிவருகிற மிருகம் அவர்கைள எதிர்த்துச்
சண்ைடயிடும். அம்மிருகம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து அவர்கைளக் ெகால்லும். 8 பிறகு
ஞானார்த்தமாக ேசாேதாம் என்றும் எகிப்து என்றும்
அைழக்கப்படுகிற அந்த மகா நகரத்தின்
ெதருக்களில் அச்சாட்சிகளின் சடலங்கள் கிடக்கும்.
கர்த்தர் சிலுைவயில் அைறயப்பட்டு, மரணமைடந்த
நகரமும் இது தான். 9 ஒவ்ெவாரு இனத்திலும்,
பழங்குடியிலும், ெமாழியிலும், நாட்டிலும் உள்ள
மக்கள், மூன்றைர நாட்களுக்கு நகர வீதிகளில்
அப்பிணங்கைளக் காண்பார்கள். அவற்ைற அடக்கம்
ெசய்ய அவர்கள் மறுப்பர். 10 அந்த இருவரும்
இறந்துேபானதற்காக, பூமியில் உள்ள அைனத்து
மக்களும் மகிழ்ச்சி அைடவர். அவர்கள் விருந்து
நடத்தி தமக்குள் பரிசுகைள அளிப்பர். அச்சாட்சிகள்
உலகில் உள்ள மக்களுக்கு மிகுதியாகத் துன்பம்
அளித்ததால்தான் அம்மக்கள் இவ்வாறு
நடந்துெகாள்வார்கள். 11 ஆனால் மூன்றைர
நாட்களுக்குப்பின், அந்த இருவரின்
சடலங்களுக்கும் ேதவனிடமிருந்து ெவளிப்பட்ட ஓர்
உயிர்மூச்சு ஜீவைனக் ெகாடுத்தது. அவர்கள் எழுந்து
நின்றார்கள். இைதப் பார்த்தவர்கள் அச்சத்தால்
நடுங்கினர். 12 பின்னர் அவ்விரு சாட்சிகளும்
பரேலாகத்தில் இருந்து வந்த ஒரு குரைலக்
ேகட்டனர். அது “இங்ேக வாருங்கள்” என்று
அைழத்தது. அவர்கள் ேமகங்களின் வழியாகப்
பரேலாகத்துக்குப் ேபானார்கள். அவர்கள் ேபாவைத
அவர்களுைடய பைகவர்கள் கவனித்தனர். 13 அேத
ேநரத்தில் ஒரு ெபரிய நில நடுக்கம் ஏற்பட்டது.
அந்நகரின் பத்தில் ஒரு பகுதி அழிந்துேபானது.
அந்நில நடுக்கத்தால் ஏழாயிரம் மக்கள் இறந்து
ேபாயினர். இறந்து ேபாகாத மற்றவர்கள் மிகவும்
பயந்துேபானார்கள். அவர்கள் பரேலாகத்தில் உள்ள

ெவளி. 10:2
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ேதவைன மகிைமப்படுத்தினர். 14 இரண்டாவது
ேபராபத்து நடந்து முடிந்தது. மூன்றாம் ேபராபத்து
விைரவில் வர இருக்கிறது.

ஏழாவது எக்காளம்
15 ஏழாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத
ஊதினான். அப்ேபாது பரேலாகத்தில் உரத்த
சத்தங்கள் ேகட்டன. அைவ:
“உலகத்தின் இராஜ்யம் இப்ேபாது கர்த்தருக்கும்
அவருைடய கிறிஸ்துவுக்கும் ெசாந்தமாயிற்று.
அவர் எல்லாக் காலங்களிலும் ஆள்வார்”

என்றன.
16 பிறகு தம் சிம்மாசனங்களில் ேதவனுக்கு முன்பாக
உட்கார்ந்திருந்த 24 மூப்பர்களும் தைரயில்படும்படி
தைலகுனிந்து ேதவைன வழிபட்டனர். 17 அந்த
மூப்பர்கள்,
“சகல வல்லைமயும் வாய்ந்த கர்த்தராகிய ேதவேன,
நாங்கள் நன்றி ெசலுத்துகிேறாம்.
நீேர இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் ஆவீர்.
உம் மிகப் ெபரிய வல்லைமையப் பயன்படுத்தி
ஆளத் ெதாடங்கியதால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி

ெசலுத்துகிேறாம்.
18 உலகில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் ேகாபமாக
இருந்தனர்.
ஆனால், இது உம் ேகாபத்துக்குரிய காலம்.
இதுேவ இறந்துேபானவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படும்
காலம்.
உங்கள் ஊழியர்களாகிய தீர்க்கதரிசிகளும்

உங்கள் பரிசுத்தவான்களும் பலன்ெபறும் காலம்.
சிறிேயாராயினும் ெபரிேயாராயினும் சரி,
உம்மீது மதிப்புைடய மக்கள் சிறப்பு ெபறுகிற

காலம்.
உலைக அழிக்கிறவர்கள் அழிந்துேபாகிற காலமும்
இதுேவ” என்று ெசான்னார்கள். 19 பிறகு
ேதவனுைடய ஆலயம் பரேலாகத்தில்
திறக்கப்பட்டது. அந்த ஆலயத்தில் ேதவனுைடய
உடன்படிக்ைகயின் ெபட்டி காணப்பட்டது. பின்னர்
மின்னலும், இடி முழக்கங்களும், நிலநடுக்கங்களும்,
ெபருங்கல்மைழயும் உண்டாயிற்று.

ஒரு ெபண்ணும், இராட்சச பாம்பும்

அத்துடன் பரேலாகத்தில் ஓர் அதிசயம்
காணப்பட்டது: ஒரு ெபண் சூரியைன
அணிந்திருந்தாள். அவளது பாதங்களின்

கீேழ சந்திரன் இருந்தது. அவளது தைலயின் ேமல்
பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடம்
இருந்தது. 2 அவள் கருவுற்றிருந்தாள். அவள்
வலியால் கதறினாள். ஏெனனில் அவள் குழந்ைத
ெபறுகிற நிைலயில் இருந்தாள். 3 பிறகு இன்ெனாரு
அதிசயமும் பரேலாகத்தில் காணப்பட்டது. மிகப்
ெபரிய சிவப்பு வண்ணமுைடய இராட்சசப் பாம்பு
ேதான்றியது. அதற்கு ஏழு தைலகளிருந்தன. ஏழு
தைலகளிலும் ஏழு கிரீடங்கள் இருந்தன. அத்துடன்
பத்துக் ெகாம்புகளும் அதற்கு இருந்தன. 4 அதன்
வால் உயர்ந்து வானில் உள்ள நட்சத்திரங்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்ைக இழுத்து அவற்ைறத் தைரயில்
வீசி எறிந்தன. பிள்ைள ெபறுகிற நிைலயில் இருந்த
அப்ெபண்ணின் முன்பு அந்தப் பாம்பு எழுந்து நின்றது.
அவளுக்குக் குழந்ைத பிறந்ததும் அைதத் தின்ன

அப்பாம்பு தயாராக இருந்தது. 5 அப்ெபண் ஒரு
ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். அவன் எல்லா
ேதசங்கைளயும் இரும்புக் ேகாலால் ஆட்சி
ெசய்வான். பிறகு அக்குழந்ைத ேதவனுைடய
முன்னிைலயிலும் சிம்மாசனத்தின் முன்னிைலயிலும்
எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டது. 6 அப்ெபண் ேதவனால்
தயார் ெசய்யப்பட்ட இடமான பாைலவனத்திற்குள்
ஓடினாள். அங்ேக 1,260 நாட்கள்
கவனித்துக்ெகாள்ளப்படுவாள். 7 பின்பு
பரேலாகத்தில் ஒரு ேபார் உருவாயிற்று. அந்த
இராட்சசப் பாம்புடன் மிகாேவலும் அவைனச்
சார்ந்த ேதவ தூதர்களும் ேபாரிட்டார்கள். பாம்பும்,
அதன் தூதர்களும் திரும்பித் தாக்கினார்கள். 8

பாம்பு ேபாதுமான வல்லைம உைடயதாய் இல்ைல.
இராட்சசப் பாம்பும், அதன் தூதர்களும்
பரேலாகத்தில் தம் இடத்ைத இழந்தார்கள். 9

அப்பாம்பு பரேலாகத்தில் இருந்து தூக்கி
எறியப்பட்டது. (பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும்
அைழக்கப்படுகின்ற பைழய பாம்பு தான் இந்த
இராட்சசப் பாம்பு ஆகும். அவன் உலகம்
முழுவைதயும் தவறான வழிக்குள் நடத்துகிறான்)
பாம்பும் அதன் தூதர்களும் பூமியில் வீசி
எறியப்பட்டார்கள். 10 அப்ேபாது நான்
பரேலாகத்தில் ஓர் உரத்த குரைலக் ேகட்ேடன்.
அது, “ெவற்றியும் வல்லைமயும் நம் ேதவனுைடய
இராஜ்யமும், அவருைடய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும்
இப்ேபாது வந்திருக்கின்றன. ஏெனனில் நமது
சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம் சுமத்தியவன்
புறந்தள்ளப்பட்டான். நம் ேதவனுக்கு முன்பாக
இரவும் பகலும் நம் சேகாதரர்கள் ேமல் குற்றம்
சுமத்தியவன் அவேன ஆவான். 11 நமது
சேகாதரர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
இரத்தத்தாலும், தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தாலும்
சாத்தாைன ெவன்றார்கள். அவர்கள் தம் வாழ்ைவக்
கூட அதிகம் ேநசிக்கவில்ைல. அவர்கள்
மரணத்துக்கும் அஞ்சவில்ைல. 12 எனேவ,
பரேலாகங்கேள! அவற்றில் வாழ்பவர்கேள! மகிழ்ச்சி
அைடயுங்கள். ஆனால் பூமிக்கும் கடலுக்கும்
ஆபத்தாகும். ஏெனனில் சாத்தான் உங்களிடம்
வந்துவிட்டான். அவன் ேகாபத்ேதாடு
இருக்கின்றான். அவனது காலம் அதிகம் இல்ைல
என்பது அவனுக்குத் ெதரியும்” என்றது. 13

இராட்சசப் பாம்பானது தான் பூமியில் வீசி
எறியப்பட்டைத அறிந்துெகாண்டது. ஆைகயால்
அது ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்ற அந்தப் ெபண்ைணத்
துரத்தியது. 14 ஆனால் அப்ெபண்ணுக்குப்
ெபருங்கழுகின் இரண்டு சிறகுகள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. அவற்றால் அவள்
பாைலவனத்தில் தனக்காக தயார் ெசய்யப்பட்ட
இடத்துக்குப் பறந்து ெசல்ல முடிந்தது.
பாம்பிடமிருந்து அவள் அங்ேக மூன்றைர வருட
காலத்திற்கு கவனித்துக்ெகாள்ளப்பட்டாள். 15 பிறகு
அப்பாம்பு தன் வாயில் இருந்து நதிையப் ேபான்று
நீைர ெவளியிட்டது. ெவள்ளம் அப்ெபண்ைண
இழுத்துப்ேபாக ஏதுவாக அந்நீர் அவைள ேநாக்கிச்
ெசன்றது. 16 ஆனால் பூமி அப்ெபண்ணுக்கு
உதவியது. பூமி தன் வாையத் திறந்து இராட்சசப்
பாம்பின் வாயில் இருந்து ெவளிவரும் ெவள்ளத்ைத
விழுங்கியது. 17 பின்னும் அப்பாம்புக்கு
அப்ெபண்ணின்மீது மிகுந்த ேகாபம் இருந்தது.

ெவளி. 12:17
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அவளது மற்ற பிள்ைளகேளாடு ேபாரிட அப்பாம்பு
புறப்பட்டுப் ேபாயிற்று. ேதவனுைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிகிறவர்களும், இேயசு ேபாதித்த
உண்ைமையக் ெகாண்டிருப்பவர்களுேம
அவளுைடய மற்ற பிள்ைளகள் ஆவார்கள். 18 அந்த
இராட்சசப் பாம்பு கடற்கைரயில் நின்றது.

இரண்டு மிருகங்கள்

பின்பு கடலுக்குள் இருந்து ஒரு மிருகம்
ெவளிவருவைதக் கண்ேடன். அதற்குப்
பத்துக் ெகாம்புகளும் ஏழு தைலகளும்

இருந்தன. அதன் ஒவ்ெவாரு ெகாம்பின் ேமலும் ஒரு
கிரீடம் இருந்தது. அதன் ஒவ்ெவாரு தைலமீதும் ஒரு
ெகட்ட ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. 2 அந்த மிருகம்
பார்ப்பதற்கு ஒரு சிறுத்ைதையப் ேபான்று இருந்தது.
அதன் கால்கள் கரடியின் கால்கைளப்ேபாலவும்
அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாையப்ேபாலவும்
இருந்தன. இராட்சசப் பாம்பானது
அம்மிருகத்துக்குத் தன் முழு பலத்ைதயும்,
சிம்மாசனத்ைதயும், அதிகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தது.
3 அம்மிருகத்தின் தைலகளில் ஒன்று
சாவுக்ேகதுவாகக் காயம்பட்டதுேபால
காணப்பட்டது. சாவுக்ேகதுவான அக்காயம்
குணப்படுத்தப்பட்டது. உலகில் உள்ள அத்தைன
ேபரும் அதைனக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு
அம்மிருகத்ைதப் பின்பற்றினர். 4 இராட்சசப் பாம்பு
அந்த மிருகத்துக்கு அைனத்து பலத்ைதயும்
ெகாடுத்ததால் மக்கள் அப்பாம்ைப வழிபடத்
ெதாடங்கினர். மக்கள் அம்மிருகத்ைதயும்
வழிபட்டனர். அவர்கள், “இம்மிருகத்ைதப்ேபான்று
பலமிக்கது ேவறு என்ன இருக்கிறது? அதைன
எதிர்த்து யாரால் ேபாரிடமுடியும்?” என்று
ேபசிக்ெகாண்டனர். 5 அம்மிருகம்
ெபருைமயானவற்ைறயும், தீய வார்த்ைதகைளயும்
ேபச அனுமதிக்கப்பட்டது. நாற்பத்திரண்டு மாதங்கள்
தன் அதிகாரத்ைதச் ெசலுத்த அம்மிருகம்
அனுமதிக்கப்பட்டது. 6 அம்மிருகம் தன் வாையத்
திறந்து ேதவனுக்கு எதிரானவற்ைறப் ேபசியது. அது
ேதவனுைடய ெபயருக்கு எதிராகவும், ேதவன் வாழும்
இடத்துக்கு எதிராகவும், பரேலாகத்தில்
வாழ்பவர்களுக்கு எதிராகவும் ேபசியது. 7

ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கு எதிராகப்
ேபாரிட்டு ெவற்றி ெபறும் அதிகாரமும் அந்த
மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. உலகில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு குல, இன, ெமாழி, நாட்டின் மீதும்
அதற்கு அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 8 உலகில்
வாழும் அத்தைன மக்களும் அந்த மிருகத்ைத
வழிபடுவார்கள். இவர்கள், உலகத்தின்
துவக்கக்காலம் முதல் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ
புத்தகத்தில் ெபயர்கள் எழுதப்படாத மக்கள்
ஆவார்கள். 9 ேகட்கிற சக்தி உள்ளவன் எவனும்
இதைனக் ேகட்பானாக.

10 எவெனாருவன் சிைறப்படுத்திக்ெகாண்டு
ேபாகிறாேனா
அவன் சிைறபட்டுப் ேபாவான்.
எவெனாருவன் வாளால் ெகால்பவனாக
இருக்கிறாேனா
அவன் வாளால் ெகால்லப்பட்டுப் ேபாவான்.

இதன் ெபாருள், “ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள்
ெபாறுைமயும் விசுவாசமும் ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும்” என்பதாகும்.

பூமியிலிருந்து ெவளிவரும் மிருகம்
11 பிறகு ேவெறாரு மிருகம் பூமிக்குள் இருந்து
ெவளிவருவைதப் பார்த்ேதன். அதற்கு
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று இரண்டு ெகாம்புகள்
இருந்தன. ஆனால் அது இராட்சச பாம்பிைனப்
ேபான்று ேபசியது. 12 இது முதல் மிருகத்தின்
முன்ேன நிற்கிறது. முதல் மிருகம் பயன்படுத்திய
அேத சக்திைய இதுவும் பயன்படுத்துகிறது. அது
பூமியில் வாழ்கிற மக்கள் அைனவைரயும் அந்த முதல்
மிருகத்ைத வழிபடுமாறு தன் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துகிறது. அந்த முதல் மிருகேம
குணப்படுத்தப்பட்ட மரணக் காயத்ைதக்
ெகாண்டிருந்தது. 13 இந்த இரண்டாம் மிருகம்
மாெபரும் அற்புதங்கைளச் ெசய்கிறது. மக்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
வானத்திலிருந்து பூமிக்கு ெநருப்ைப வரச்
ெசய்கிறது. 14 அந்த முதல் மிருகத்தின்
முன்னிைலயில் தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிற
ஆற்றலினால் அற்புதங்கைள நிகழ்த்தி, பூமியில்
வசிக்கிற மக்கைள இம்மிருகம் வஞ்சிக்கிறது. முதல்
மிருகத்ைத ெகௗரவிக்க ஒரு விக்கிரகத்ைதச்
ெசய்யுமாறு இரண்டாவது மிருகம் மக்களுக்கு
ஆைணயிட்டது. வாளால் காயம் அைடந்தாலும் கூட
இறக்காத மிருகம் இதுவாகும். 15 முதல் மிருகத்தின்
உருவச் சிைலக்கு உயிர் ெகாடுக்கிற வல்லைம
இரண்டாவது மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
பிறகு அந்த உருவச் சிைலயால் ேபசவும், அைத
வணங்காதவைரக் ெகால்லும்படி மக்கள்
அைனவருக்கும் ஆைணயிடவும் முடிந்தது. 16

இரண்டாவது மிருகமும் மக்கள் அைனவைரயும்
அவர்கள் ெபரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி,
சிறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள்
ெசல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஏைழகளாக
இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் சுதந்தரமானவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, அடிைமகளாக இருந்தாலும் சரி
அவர்களின் வலக்ைகயிலாவது ெநற்றியிலாவது
முத்திைர ெபறும்படியும் வலியுறுத்தியது. 17 எந்த
ஒரு மனிதனுக்கும் அந்த அைடயாளக்குறி
இல்லாமல் விற்கேவா, வாங்கேவா முடியவில்ைல.
அந்த அைடயாளம் என்பது மிருகத்தின் ெபயர்
அல்லது ெபயரின் எண்ணாகும். 18 புரிந்துெகாள்ளக்
கூடிய அறிவுள்ளவன் எவனும் அம்மிருகத்தின்
எண்ைணப் புரிந்துெகாள்ள முடியும். அந்த எண் ஒரு
மனிதனின் எண்ணாகும். அவனது எண் 666 ஆகும்.

மீட்கப்பட்டவர்களின் பாடல்

பிறகு நான் பார்த்தேபாது என் முன்னால்
ஆட்டுக்குட்டியானவைரக் கண்ேடன். அவர்
சீேயான் மைலமீது நின்றுெகாண்டிருந்தார்.

அவேராடு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம்
மக்கள் இருந்தனர். அவர்களது ெநற்றியில்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ெபயரும் அவரது பிதாவின்
ெபயரும் எழுதப்பட்டு இருந்தது. 2 ெபரு
ெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபாலவும் இடியின்
ெபரு முழக்கத்ைதப்ேபாலவும் ஒரு சத்தம்

ெவளி. 12:18
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பரேலாகத்தில் ஏற்பட்டைதக் ேகட்ேடன். அச்சத்தம்
சுரமண்டலக்காரர்களால் தம் சுரமண்டலங்கைள
வாசிக்கிற ஓைசையப்ேபால இருந்தது. 3 மக்கள்
ஒரு புதிய பாடைலச் சிம்மாசனத்துக்கு முன்பாகவும்
நான்கு உயிருள்ள ஜீவன்களின் முன்பாகவும்
மூப்பர்களின் முன்பாகவும் பாடினர். அப்புதிய
பாடைல ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் மக்கள்
மட்டுேம கற்றுக்ெகாள்ள முடிந்தது. அவர்கேள
பூமியில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள். ேவறு எவராலும்
அப்பாடைலக் கற்றுக்ெகாள்ளமுடிய வில்ைல. 4

அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் மக்களும்
ெபண்களால் தம்ைம
மாசுபடுத்திக்ெகாள்ளாதவர்கள். அவர்கள் தம்ைமச்
சுத்தமாய் ைவத்திருந்தனர். ஆட்டுக்குட்டியானவர்
எங்ெகல்லாம் ேபாகிறாேரா அங்ெகல்லாம் அவர்கள்
பின்ெதாடர்ந்து ெசல்கிறவர்கள். இந்த ஒரு லட்சத்து
நாற்பத்து நாலாயிரம் மக்கள் மட்டும் பூமியில்
இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள். இவர்கேள
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ேதவனுக்கும்
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் மனிதர்கள். 5 இவர்கள்
ெபாய் ெசால்லும் குற்றத்துக்கு ஆளாகாதவர்கள்.
இவர்கள் குற்றம் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

மூன்று ேதவதூதர்கள்
6 பிறகு, இன்ெனாரு ேதவதூதன் உயேர காற்றில்
பறந்து வருவைத நான் பார்த்ேதன். பூமியிேல
வாழ்கிற ஒவ்ெவாரு குல, ேதச, ெமாழி,
இனத்தவருக்கும் அறிவிக்கும்படியான நித்திய
நற்ெசய்திைய அத்தூதன் ைவத்திருந்தான். 7 அவன்
உரத்த குரலில், “ேதவனுக்கு பயப்படுங்கள்.
அவருக்கு புகழ் ெசலுத்துங்கள். அவர் எல்லா
மக்களுக்கும் நீயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும் ேவைள
வந்திருக்கிறது. ேதவைன வழிபடுங்கள். அவர்
பரேலாகத்ைதப் பைடத்தார். பூமிையயும், கடைலயும்
நீரூற்றுக்கைளயும் பைடத்தார்” என்றான். 8 பிறகு
இரண்டாம் ேதவதூதன் முதல் தூதைனப்
பின்ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன், “அவள்
அழிக்கப்பட்டாள். பாபிேலான் என்னும் மாநகரம்
அழிக்கப்பட்டது. அவள் தன் ேவசித்தனமானதும்
ேதவனுைடய ேகாபமானதுமான மதுைவ எல்லா
ேதசங்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள்” என்றான். 9

மூன்றாவது ேதவதூதன் மற்ற இரு தூதர்கைளயும்
பின் ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன் உரத்த குரலில்,
“எவெனாருவன் மிருகத்ைதயும், மிருகத்தின்
உருவத்ைதயும் வழிபடுகிறாேனா, எவெனாருவன்
மிருகத்தின் அைடயாளத்ைதத் தன்
முன்ெநற்றியிேலா, ைகயிேலா
பதித்துக்ெகாள்கிறாேனா அவனுக்குக் ேகடு
உருவாகும். 10 அவன் ேதவனுைடய ேகாபமாகிய
மதுைவக் குடிப்பான். அவன்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும், பரிசுத்த
ேதவதூதர்களுக்கும் முன்பாக அக்கினியாலும்
கந்தகத்தாலும் துன்புறுத்தப்படுவான். 11 அவர்களது
வாைதயின் புைக சதா காலங்களிலும்
எழும்பிக்ெகாண்டிருக்கும். மிருகத்ைதயும் அதன்
உருவத்ைதயும் வழிபடுகிறவர்களுக்கும் அதன்
ெபயரின் அைடயாளக் குறிைய உைடய மக்களுக்கும்
இரவும் பகலும் எக்காலமும் ஓய்வு இருக்காது”
என்றான். 12 இதன் ெபாருள் யாெதனில்

ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயுடன்
இருக்கேவண்டும். அவர்கள் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறவர்களாகவும்,
இேயசுவில் தம் விசுவாசத்ைதப்
பற்றிக்ெகாள்கிறவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும். 13

பிறகு, பரேலாகத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டானைதக் ேகட்ேடன். அது “இைத எழுது:
கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இப்ெபாழுதிலிருந்து
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்றது.

“ஆமாம் அவர்கள் தங்கள் கடினமான ேவைலகைள
விட்டுவிட்டு ஓய்வுெபறுவார்கள். அவர்களது
ெசயல்கள் அவர்கேளாடு தங்கும், இது முற்றிலும்
உண்ைம” என்று ஆவியானவரும் கூறுகிறார்.

பூமி அறுவைடயாகுதல்
14 நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்னால் ஒரு
ெவண்ணிற ேமகத்ைதக் கண்ேடன். அம்ேமகத்தின்
மீது மனித குமாரைனப் ேபான்ற ஒருவர்
உட்கார்ந்திருந்தார். அவரது தைலயில் ெபான்
கிரீடம் இருந்தது. அவரது ைகயிேலா கூர்ைமயான
அரிவாள் இருந்தது. 15 பிறகு இன்ெனாரு
ேதவதூதன் ஆலயத்திலிருந்து ெவளிேய வந்தான்.
அவன் ேமகத்தின்ேமல் இருப்பவைரப் பார்த்து,
“அறுவைடக்கு உரிய காலம் வந்துவிட்டது. பூமியின்
பயிரும் முதிர்ந்து விட்டது. எனேவ உங்கள்
அறிவாைள எடுத்து அறுவைட ெசய்யுங்கள்”
என்றான். 16 அப்ேபாது ேமகத்தின்ேமல்
உட்கார்ந்திருந்தவர் தனது அரிவாைளப்
பூமியின்ேமல் நீட்டினார். பூமியின் விைளச்சல்
அறுவைட ஆயிற்று. 17 பிறகு இன்ெனாரு
ேதவதூதன் பரேலாகத்திலுள்ள ஆலயத்ைத விட்டு
ெவளிேய வந்தான். அவனும் ஒரு கூர்ைமயான
அரிவாைள ைவத்திருந்தான். 18 பின்பு இன்ெனாரு
ேதவதூதன் பலிபீடத்தில் இருந்து ெவளிேய வந்தான்.
ெநருப்பின் மீது இவனுக்கு வல்லைம இருந்தது.
கூர்ைமயான அரிவாைள ைவத்திருந்த ேதவதூதைன
அைழத்து, அவன், “பூமியின் திராட்ைசகள்
பழுத்திருக்கின்றன. கூர்ைமயான உன் அரிவாைள
எடு. பூமியின் திராட்ைசக் குைலகைள கூரிய உன்
அரிவாளால் அறுத்துச் ேசகரி” என்று உரத்த குரலில்
கூறினான். 19 அதனால் அத்தூதன் அரிவாைளப்
பூமியின் மீது நீட்டி பூமியின் திராட்ைசப் பழங்கைள
அறுத்து, ேதவனுைடய ேகாபமாகிய ெபரிய
ஆைலயிேல ேபாட்டான். 20 நகரத்துக்கு
ெவளியிலிருந்த அந்த ஆைலயிேல திராட்ைசப்
பழங்கள் நசுக்கப்பட்டன. அதிலிருந்து இரத்தம்
ெவளிப்பட்டது. அது குதிைரகளின் தைல
உயரத்திற்கு 200 ைமல் தூரத்துக்குப் ெபாங்கி
எழுந்தது.

இறுதி வாைதகள்

பரேலாகத்தில் நான் இன்ெனாரு
அற்புதத்ைதப் பார்த்ேதன். அது ெபரிதும்
ஆச்சரியமுமானது. ஏழு ேதவ தூதர்கள்

ஏழு துன்பங்கைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள். இைவ
தான் இறுதியான துன்பங்கள். ஏெனன்றால் இதற்குப்
பிறகு ேதவனுைடய ேகாபம் முடிந்துவிடுகிறது. 2

ெநருப்பு கலந்த கண்ணாடிக் கடல் ேபான்ற
ஒன்ைறக் கண்ேடன். மிருகத்ைதயும், அதன்

ெவளி. 15:2
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உருவத்ைதயும் அதன் எண்ைணயும் ெவன்ற மக்கள்
அைனவரும் கடலருேக நின்றுெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களிடம் ேதவன் ெகாடுத்த இைசக் கருவிகள்
இருந்தன. 3 அவர்கள் ேதவனுைடய ஊழியராகிய
ேமாேசயின் பாடைலயும், ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
பாடைலயும் பாடினர்:
“சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன!
நீர் ெசய்தைவ எல்லாம் ெபரியைவ,
அற்புதமானைவ. நாடுகளின் ராஜாேவ!
உமது வழிகெளல்லாம் நீதியும்

உண்ைமயுமானைவ.
4 கர்த்தாேவ! மக்கள் அைனவரும் உமக்கு
அஞ்சுவார்கள்.
எல்லாரும் உம் ெபயைரப் ேபாற்றுவார்கள்.
நீர் ஒருவேர பரிசுத்தமானவர்
எல்லா மக்களும் உம் முன் வந்து உம்ைம
வழிபடுவார்கள்.
ஏெனனில் நீர் நீதியானவற்ைறேய ெசய்கிறீர்

என்பது ெதளிவு.” 5 இதற்குப் பிறகு பரேலாகத்தில்
நான் ஆலயத்ைதப் பார்த்ேதன். (இது ேதவன்
இருக்கிற பரிசுத்தமான இடம்) அந்த ஆலயம்
திறக்கப்பட்டது. 6 ஏழு துன்பங்கைளயுைடய ஏழு
ேதவதூதர்களும் ஆலயத்திலிருந்து ெவளிேய
வந்தனர். அவர்கள் பளபளக்கிற சுத்தமான ெமல்லிய
ஆைடைய அணிந்திருந்தனர். அவர்கள் தம்
மார்ைபச் சுற்றி ெபான்னால் ஆன கச்ைசகைளக்
கட்டியிருந்தார்கள். 7 நான்கு ஜீவன்களுள் ஒன்று
ஏழு ேதவ தூதர்களுக்கும் ஏழு
ெபாற்கிண்ணங்கைளக் ெகாடுத்தது.
அக்கிண்ணங்கள் சதாகாலங்களிலும் ஜீவிக்கிற
ேதவனுைடய ேகாபத்தால் நிைறந்திருந்தன. 8

ேதவனுைடய மகிைமயிலிருந்தும்
வல்லைமயிலிருந்தும் வருகிற புைகயால் ஆலயம்
நிைறந்துவிட்டது. ஏழு ேதவதூதர்களின் ஏழு
துன்பங்களும் முடிகிறவைரயில் எவராலும்
ஆலயத்துக்குள் நுைழய முடியவில்ைல.

ேதவ ேகாபத்தின் கிண்ணங்கள்

பிறகு, நான் ஆலயத்தில் இருந்து ஒரு
ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அக்குரல்
ஏழு ேதவ தூதர்களிடம் “ேதவனுைடய

ேகாபத்ைத பூமியின் மீது ெசன்று ஊற்றுங்கள்”
என்றது. 2 முதல் ேதவதூதன் ேபானான். அவன் தன்
கிண்ணத்தில் இருந்தைத பூமியில் ஊற்றினான்.
பிறகு மிருகத்தின் அைடயாளத்ைத உைடயவர்களும்
அதன் உருவச்சிைலைய வணங்கியவர்களுமாகிய
மக்கள் அைனவருக்கும் அசிங்கமானதும்
ேவதைனமிக்கதுமான ெகாப்புளங்கள் உண்டாயின.
3 இரண்டாவது ேதவதூதன் தன் கிண்ணத்தில்
இருந்தைதக் கடலில் வீசினான். உடேன கடல்
இறந்து ேபானவனின் இரத்தத்ைதப் ேபாலானது.
கடலில் இருந்த ஒவ்ெவாரு உயிரினமும் இறந்தது. 4

மூன்றாவது ேதவதூதன் தன் கிண்ணத்தில்
இருந்தைத நதிகளிலும், நீர் ஊற்றுக்களிலும் வீசி
எறிந்தான். அதனால் நதிகளும், நீர் ஊற்றுகளும்
இரத்தமாயிற்று. 5 நீரின் தூதன் ேதவனிடம்
கூறுவைதக் ேகட்ேடன்: அவன்,
“எப்ெபாழுதும் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் நீர்
ஒருவேர.
பரிசுத்தமான ஒருவரும் நீேர.

நீர் ெசய்த இந்நியாயத்தீர்ப்புகளில் நீர் நீதிமானாக
இருக்கிறீர்.

6 உம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்ைதயும்
உம்முைடய தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்தத்ைதயும்
மக்கள் சிந்தினர்.
அதனால் இப்ெபாழுது அவர்கள் குடிக்க
இரத்தத்ைதேய ெகாடுத்தீர்கள்.
அவர்களுக்குத் தகுதியானது இதுேவ”

என்று கூறினான்.
7 அதற்கு பலிபீடமானது,
“ஆம், சர்வவல்லைமமிக்க ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
உம் நியாயத்தீர்ப்புகள் உண்ைமயும்

நீதியுமானைவ”
என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். 8 நான்காவது
ேதவதூதன் தன் கிண்ணத்தில் இருந்தைதச் சூரியன்
மீது ேபாட்டான். அதனால் சூரியன் மக்கைள
ெநருப்பாய் எரிக்கும் சக்திையப் ெபற்றது. 9 மக்கள்
ெபரு ெவப்பத்தால் எரிக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
ேதவனுைடய ெபயைர சபித்தார்கள். இது ேபான்ற
துன்பங்கைள எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக் கூடியவர்
ேதவன் ஒருவேர ஆவார். ஆனால் மக்கேளா தங்கள்
இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் மாற்றி ேதவனுக்கு
மகிைம ெசலுத்த மறுத்தனர். 10 ஐந்தாவது
ேதவதூதன் தன் கிண்ணத்தில் இருந்தவற்ைற
மிருகத்தின் சிம்மாசனத்தின்மீது எறிந்தான்.
அதனால் மிருகத்தின் இராஜ்யம் இருண்டுேபானது.
மக்கள் ேவதைனயால் தங்கள் நாவுகைளக்
கடித்துக்ெகாண்டனர். 11 மக்கள் தம் வலியின்
நிமித்தமாகவும் தம் ெகாப்புளங்களின்
நிமித்தமாகவும் பரேலாகத்தின் ேதவைன
சபித்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் மனைத
மாற்றிக்ெகாள்ளேவா, தங்கள் தீய ெசயல்களில்
இருந்து விலகேவா விரும்பவில்ைல. 12 ஆறாம்
ேதவதூதன் தன் கிண்ணத்தில் இருந்தைத
ஐபிராத்து என்னும் ெபரிய ஆற்றில் எறிந்தான்.
அதிலுள்ள நீர் வற்றிப்ேபானது. அதனால் கீழ்நாட்டில்
உள்ள ராஜாக்கள் வர வழி தயார் ஆயிற்று. 13 பின்பு
நான், தவைளேபால ேதாற்றம் அளித்த மூன்று
அசிங்கமான ெகட்ட ஆவிகைளக் கண்ேடன்.
இராட்சச பாம்பின் வாயிலிருந்தும், மிருகத்தின்
வாயிலிருந்தும், ேபாலித் தீர்க்கதரிசியின் வாயில்
இருந்தும் அைவ ெவளி வந்தன. 14 இந்தக் ெகட்ட
ஆவிகேள பிசாசுகளின் ஆவிகள். அைவ
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் ஆற்றல் ெபற்றிருக்கின்றன.
அைவ உலகிலுள்ள அத்தைன ராஜாக்களிடமும்
ெசல்கின்றன. சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனின்
மாெபரும் நாளின் யுத்தத்திற்கு ராஜாக்கைள ஒன்று
திரட்ட அைவ ெவளிேய ெசல்கின்றன. 15

“கவனியுங்கள். ஒரு திருடைனப்ேபால நான்
வருேவன். எவன் விழித்துக்ெகாண்டும், தன்னுடன்
தன் ஆைடகைள ைவத்துக்ெகாண்டும்
இருக்கிறாேனா அவன் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பான்.
பிறகு அவன் நிர்வாணமாக அைலயமாட்டான்.
மற்றவர்கள் பார்ைவயில் ெவட்கப்படாமல்
இருப்பான்.” 16 ெகட்ட ஆவிகள் ராஜாக்கைள
ஓரிடத்தில் ஒன்று ேசர்த்தன. அந்த இடத்தின் ெபயர்
எபிேரய ெமாழியில் அர்ெமகேதான் என்று
அைழக்கப்படுகிறது. 17 ஏழாவது ேதவதூதன் தன்
கிண்ணத்தில் இருந்தவற்ைறக் காற்றில் தூவினான்.

ெவளி. 15:3
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அதனால் ஆலயத்திலுள்ள சிம்மாசனத்தில் இருந்து
ஒரு ெபரும் குரல் ஒலித்தது. அது, “அது முடிந்தது”
என்று ெசான்னது. 18 பிறகு மின்னல்கள் மின்னின,
ஓைசகள் எழுந்தன, இடி முழங்கியது. பூமி
அதிர்ந்தது. பூமியில் மனிதர்கள் பைடக்கப்பட்ட
பிறகு உருவான நில அதிர்ச்சியிேலேய இதுதான் மிக
ேமாசமான நில அதிர்ச்சி. 19 மிகப் ெபரிய அந்த
நகரம் மூன்றாகப் பிளந்துேபாயிற்று. நாடுகளில்
உள்ள நகரங்கள் அழிந்துேபாயின. ேதவன் மகா
நகரமாகிய பாபிேலாைனத் தண்டிக்க
மறக்கவில்ைல. அந்த நகரத்துக்கு அவர் தனது
கடுைமயான ேகாபமாகிய மது நிைறந்த
ேகாப்ைபையக் ெகாடுத்தார். 20 எல்லா தீவுகளும்
மைறந்தன. மைலகள் எல்லாம் இல்லாமல் ேபாயின.
21 இராட்சசத்தனமான கல்மைழ வானில் இருந்து
மக்கள் மீது ெபய்தது. ஒவ்ெவாரு மைழக்கல்லும் ஒரு
உப்பு மூட்ைடயிைனப் ேபான்று கனத்திருந்தது.
இந்தப் ெபருந்துன்பத்தால் மக்கள் ேதவைன ேமலும்
சபித்தார்கள். இத்துன்பம் மகா துன்பமாய் இருந்தது.

மிருகத்தின்ேமல் ெபண்மணி

ஏழு தூதர்களில் ஒரு தூதன் வந்து
என்னிடம் ேபசினான். ஏழு கிண்ணம்
ைவத்திருந்த ஏழு தூதர்களில் இத்தூதனும்

ஒருவன். அவன், “வா. ஒரு பிரசித்தி ெபற்ற ேவசிக்கு
வரப்ேபாகும் தண்டைனைய உனக்குக் காட்டுேவன்.
அவள் திரளான தண்ணீர்களின்ேமல்
உட்கார்ந்திருக்கிறவள். 2 பூமியில் உள்ள
ராஜாக்கள் அந்த ேவசிேயாடு பாவம் ெசய்தார்கள்.
அவளது ேவசித்தனமாகிய மதுவால் உலகில் உள்ள
மக்கள் நிைலதடுமாறியவர்கள் ஆனார்கள்” என்றான்.
3 ஆவியானவரால் என்ைனப் பாைலவனத்துக்கு
அத்தூதன் ெகாண்டுேபானான். அங்ேக ஒரு ெபண்
ஒரு சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் ேமல்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன். அந்த
மிருகத்தின்ேமல் தீய ெபயர்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன.
அதற்கு ஏழு தைலகளும் பத்து ெகாம்புகளும்
இருந்தன. 4 இரத்த வண்ணத்தில் சிவப்பும்
இரத்தாம்பரமுமான ஆைட அந்தப் ெபண்ணுக்கு
அணிவிக்கப்பட்டது. அவள் ெபான்னாலும்
நைககளாலும், முத்துக்களாலும் தன்ைன
அலங்கரித்திருந்தாள். அவள் ைகயில் ஒரு ெபான்
ேகாப்ைபைய ைவத்திருந்தாள். இக்ேகாப்ைப
அருவருப்பாலும், ேவசித்தனமாகிய அசிங்கத்தாலும்
நிைறந்திருந்தது. 5 அவளது ெநற்றியில்
அவளுக்குரிய பட்டப்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
அப்பட்டப் ெபயருக்கு ஒரு மைறெபாருளும் உண்டு.
எழுதப்பட்டிருந்த வாசகம் இதுதான்:

மகா பாபிேலான் ேவசிகளுக்கும்
பூமியில் உள்ள

அருவருப்புகளுக்கும் தாய்! 6 அப்ெபண்
குடித்திருந்தைத நான் பார்த்ேதன். அவள் ேதவனின்
பரிசுத்தமான மக்களின் இரத்தத்தாலும், இேயசுவின்
சாட்சிகளின் இரத்தத்தாலும் நிைலதடுமாறி

இருந்தாள்.
அவைளப் பார்த்தேபாது எனக்கு மிகவும்
அதிசயமாக இருந்தது. 7 அப்ேபாது தூதன்
என்ைனப் பார்த்து, “ஏன் அதிசயப்படுகிறாய்? நான்
இவளுைடய இரகசியத்ைதயும், இவைளச் சுமக்கிற

ஏழு தைலகைளயும், பத்துக் ெகாம்புகைளயும்
ெகாண்ட அம்மிருகத்தின் இரகசியத்ைதயும்
உனக்குக் கூறுகிேறன். 8 நீ கண்ட மிருகம்
முன்ெபாரு காலத்தில் உயிருடன் இருந்தது. ஆனால்
இப்ேபாது அது உயிருடன் இல்ைல. அது
உயிரைடந்து அடித்தளமற்ற பாதாளத்தில் இருந்து
ஏறி வந்து அழிைவ ேநாக்கிப் ேபாகிறது. இந்த
உலகத்தில் வாழும் மக்கள் இம்மிருகத்ைதக்
காணும்ேபாது ஆச்சரியப்படுவார்கள். காரணம் இது
ஒரு காலத்தில் உயிேராடு இருந்தது பின் இராமல்
ேபானது. ஆனால், மீண்டும் வரப்ேபாகிறது.
இம்மக்களின் ெபயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் உலகம்
ெதாடங்கின நாள் முதல் எழுதப்படாமல்
இருக்கிறது. 9 “இைதப் புரிந்துெகாள்ள உனக்கு
ஞானமுள்ள மனம் ேவண்டும். அந்த ஏழு தைலகளும்
அந்தப் ெபண் உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்கிற ஏழு
மைலகள் ஆகும். அைவ ஏழு ராஜாக்களுமாகும். 10

இவர்களில் ஐந்து ேபர் விழுந்தார்கள். ஒருவன்
இருக்கிறான். இன்ெனாருவன் இன்னும் வரவில்ைல.
அவன் வந்த பிறகு ெகாஞ்ச காலம் தான் உயிேராடு
இருப்பான். 11 இருந்ததும் இராததுமாகிய மிருகேம
எட்டாம் ராஜாவாவான். அவன் அந்த ஏழில்
ஒருவனாக இருந்து அழிைவ ேநாக்கிச் ெசல்வான்.
12 “நீ பார்த்த பத்துக் ெகாம்புகளும் பத்து
ராஜாக்களாகும். இந்தப் பத்து ேபரும் இன்னும் தம்
இராஜ்யங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல.
எனினும் இந்த மிருகத்துடன் ேசர்ந்து ஒரு மணி
ேநரம் ஆள்வதற்கு உரிய அதிகாரத்ைதப்
ெபற்றுள்ளார்கள். 13 இவர்கள் ஒேர ேநாக்கம்
உைடயவர்கள். அவர்கள் தம் சக்திையயும்
அதிகாரத்ைதயும் அந்த மிருகத்துக்குக்
ெகாடுப்பார்கள். 14 இவர்கள்
ஆட்டுக்குட்டியானவருடன் ேபார் ெசய்வார்கள்.
ஆனால் இவர்கைள ஆட்டுக்குட்டியானவர்
ேதாற்கடிப்பார். ஏெனன்றால் அவர் கர்த்தர்களின்
கர்த்தர், ராஜாக்களின் ராஜா. அவர் தாம்
அைழத்தவர்களாகிய தம்முைடய
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்கேளாடும்,
நம்பிக்ைகக்குரியவர்கேளாடும் கூட அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்” என்று ெசான்னான். 15 பிறகு அந்தத்
தூதன் என்னிடம், “அந்த ேவசி உட்கார்ந்திருக்கிற
நீர்நிைலகைளப் பார்த்தாய் அல்லவா. அந்த
நீர்நிைலகள் தான் உலகத்தில் உள்ள மக்கள்,
குடிகள், ேதசங்கள், ெமாழிகளாக இருக்கின்றன. 16

நீ பார்த்த அந்த மிருகமும் அதன் பத்துக்
ெகாம்புகளும் அந்த ேவசிைய ெவறுப்பர். அவளிடம்
உள்ள அைனத்ைதயும் அவர்கள் பறித்துக்ெகாண்டு
அவைள நிர்வாணமாக விட்டுவிடுவர். அவர்கள்
அவளது உடைலத் தின்பார்கள். அவர்கள் அவைள
ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள். 17 தன்
குறிக்ேகாைள நிைறேவற்ற, அந்த பத்துக்
ெகாம்புகளும் விருப்பம் ெகாள்ள ேதவன்
காரணமானார். ஆளுவதற்குரிய அவர்கள்
அதிகாரத்ைத அம்மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்க
ஒப்புக்ெகாண்டனர். ேதவன் ெசான்னைவ
நிைறேவறும் காலம்வைர அவர்கள் ஆளுவார்கள். 18

பூமியின் ராஜாக்கள் மீது அரசாள்கிற மகா
நகரமானது நீ பார்த்த ெபண்ணாகும்” என்று
ெசான்னான்.

ெவளி. 17:18
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பாபிேலான் அழிக்கப்படுதல்

பிறகு ேவெறாரு தூதன் பரேலாகத்தில்
இருந்து இறங்கி வருவைதக் கண்ேடன்.
அவனுக்கு மிகுதியான அதிகாரம்

இருந்தது. அவனுைடய மகிைமயால் பூமி ஒளி
ெபற்றது. 2 அத்தூதன் உரத்த குரலில் கூவினான்:
“அவள் அழிக்கப்பட்டாள்!
மாநகரமான பாபிேலான் அழிக்கப்பட்டது!
அவள் பிசாசுகளின் குடியிருப்பானாள்.
அந்நகரம் ஒவ்ெவாரு அசுத்தமான ஆவியும்

வசிக்கிற இடமாயிற்று.
எல்லாவிதமான அசுத்தமான பறைவகளுக்கும்

அது ஒரு கூடானது.
அசுத்தமானதும் ெவறுக்கத்தக்கதுமான

ஒவ்ெவாரு மிருகத்திற்கும் அது ஒரு நகரமாயிற்று.
3 அவளுைடய ேவசித்தனத்தினுைடயதும்
ேதவனுைடய ேகாபமானதுமான மதுைவ எல்லாத்
ேதசங்களும் குடித்தன.
உலகிலுள்ள ராஜாக்கள் அவேளாடு ேவசித்தனம்
ெசய்தார்கள்.
உலகிலுள்ள வியாபாரிகள் அவளது மாெபரும்

ெசல்வச் ெசழிப்பில் இருந்து ெசல்வர்கள்
ஆனார்கள்.” 4 பிறகு நான் பரேலாகத்திலிருந்து
இன்ெனாரு குரைலயும் ேகட்ேடன்.
“ஓ! என் மக்கேள, அவளுைடய பாவத்தில்
உங்களுக்குப் பங்கில்லாதபடிக்கு ெவளிேய

வாருங்கள்.
பிறகு அவளுக்கிருக்கும் வாைதகள் எதுவும்
உங்களுக்கிருக்காது.

5 அந்நகரத்தின் பாவங்கள் பரேலாகம் வைர
எட்டிவிட்டன.
ேதவன் அவளது குற்றங்கைள மறக்கவில்ைல.

6 அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபாலேவ நீங்களும்
அந்நகருக்கு ெகாடுங்கள்.
அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபால இருமடங்கு திருப்பிச்

ெசலுத்துங்கள்.
மற்றவர்களுக்கு அவள் தயாரித்த அடர்த்தியான
மதுைவப்ேபால இருமடங்கு அடர்த்தியான மதுைவ
அவளுக்காகத் தயார் ெசய்யுங்கள்.

7 அவள் தனக்கு ெசல்வ வாழ்ைவயும் அதிக
மகிைமையயும் அளித்துக்ெகாண்டாள்.
அேத அளவு துன்பத்ைதயும் துக்கத்ைதயும்

அவளுக்குக் ெகாடுங்கள்.
அவள் தனக்குத் தாேன, ‘என் சிம்மாசனத்தில்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்கிற நான் ஒரு ராணி.
நான் விதைவ அல்ல.
நான் எக்காலத்திலும் துக்கப்படமாட்ேடன்’ என்று

ெசால்லிக்ெகாள்கிறாள்.
8 எனேவ ஒருநாளில் இக்ேகடுகள் அவளுக்கு
வரும்.
அைவ மரணம், அழுைக, ெபரும் பசியாய்

இருக்கும்.
அவள் ெநருப்பால் அழிக்கப்படுவாள்.
ஏெனன்றால் அவைள நியாயந்தீர்க்கிற

ேதவனாகிய கர்த்தர் வல்லைமயுள்ளவர்.” 9

“அவேளாடு ேவசித்தனம் புரிந்து அவளுைடய
ெசல்வத்ைதப் பகிர்ந்துெகாண்ட பூமியின் எல்லா
ராஜாக்களும் அவள் எரியும்ேபாது வரும் புைகையக்
காண்பார்கள். அவளது மரணத்துக்காக அவர்கள்

அழுது துக்கப்படுவார்கள். 10 அவளது துன்பத்ைதக்
கண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சி விலகி நிற்பார்கள்.
அவர்கள் ெசால்வார்கள்:
“பயங்கரம்! எவ்வளவு பயங்கரம்,
மாநகரேம,
சக்திமிக்க பாபிேலான் நகரேம!
உனது தண்டைன ஒரு மணி ேநரத்தில்
வந்துவிட்டது.” 11 “அவளுக்காக உலகிலுள்ள
வியாபாரிகள் அழுது துக்கப்படுவார்கள். இப்ெபாழுது
அவர்களின் ெபாருள்கைள வாங்குவதற்கு யாரும்
இல்ைல என்பது தான் அவர்களின் துயரத்துக்குக்
காரணம். 12 அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, நைககள்,
முத்துக்கள், ெமல்லிய ஆைட, இரத்தாம்பர ஆைட,
பட்டு ஆைட, சிவப்பு ஆைட, எல்லாவிதமான
வாசைனக் கட்ைடகள், தந்தத்தால், தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்ட அைனத்து விதமான ெபாருள்கள்,
விைலயுயர்ந்த மரப் ெபாருட்கள், ெவண்கலப்
ெபாருட்கள், இரும்புப் ெபாருட்கள், ெவள்ைளக்கல்
ெபாருட்கள், ஆகியவற்ைற விற்கின்றனர். 13

இலவங்கப்பட்ைட, தூபவர்க்கம், ைதலங்கள்,
சாம்பிராணி, திராட்ைச இரசம், ஒலிவ எண்ெணய்,
ெமல்லிய மாவு, ேகாதுைம, மாடு, ஆடு, குதிைரகள்,
இரதங்கள், மனிதர்களின் சரீரங்கள் மற்றும்
ஆன்மாக்கள் ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள்
விற்கின்றனர்.

14 “ஓ பாபிேலாேன, நீ விரும்பிய
ெபாருட்கெளல்லாம் உன்ைன விட்டுப்
ேபாய்விட்டன.
உன் ெசல்வமும் நாகரீகமும் மைறந்து விட்டன.
உன்னால் அவற்ைற மீண்டும் ெபற இயலாது.” 15

“உலகிலுள்ள வியாபாரிகள் அவளது துயரங்களுக்கு
அஞ்சி அவைள விட்டு விலகுவார்கள். இவர்கேள
பலவற்ைற அவளிடம் விற்று ெசல்வம் குவித்தார்கள்.
அவர்கள் அழுது துக்கப்படுவார்கள். 16 அவர்கள்
ெசால்வார்கள்:
“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த
மாநகரத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது!
அவள் ெமல்லிய துணி,
பீதாம்பரம், சிவப்பாைடகைள அணிந்திருந்தாள்.
அவள் தங்கம், நைககள், முத்துக்கள்

ஆகியவற்றால் சிங்காரிக்கப்பட்டாள்.
17 அத்தைன ெசல்வமும் ஒரு மணி ேநரத்துக்குள்
அழிக்கப்பட்டது.”

“எல்லா கடல் தைலவர்களும், மாலுமிகளும், கப்பற்
பயணிகளும், கடலில் சம்பாதித்தவர்களும்
பாபிேலாைன விட்டு விலகி நின்றனர். 18 அவள்
எரியும் புைகையக் கண்டனர். அவர்கள் உரத்த
குரலில், ‘இது ேபான்ற ஒரு மகா நகரம் எங்ேகனும்
உண்டா?’ என்று ேகட்டனர். 19 தங்கள் தைலேமல்
புழுதிையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
அழுது துக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் சத்தமாய்க்
கூறினார்கள்:
“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த
மாநகரத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது!
கடலில் ெசாந்தக் கப்பல்களுள்ள அைனவரும்

அவளது ெசல்வத்தால் பணக்காரர்கள் ஆனார்கள்!
ஆனால் அவேளா ஒரு மணிேநரத்தில் அழிந்து

ேபானாள்!
20 பரேலாகேம! இதற்காக மகிழ்ச்சிேயாடிரு.
ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்கேள!

ெவளி. 18:2
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அப்ேபாஸ்தலர்கேள, தீர்க்கதரிசிகேள மகிழ்ச்சி
அைடயுங்கள்!
அவள் உங்களுக்குச் ெசய்த ேகடுகளுக்காக ேதவன்
அவைளத் தண்டித்துவிட்டார்.” 21 அப்ேபாது
சக்திமிக்க தூதன் ஒருவன் ஒரு ெபரும் பாைறையத்
தூக்கி வந்தான். அது ஒரு ெபரிய
எந்திரக்கல்ைலப்ேபால இருந்தது. கடலில்
அப்பாைறையப் ேபாட்டு விட்டு தூதன் ெசான்னான்:
“இவ்வாறுதான் பாபிேலான் நகரமும் தூக்கி
எறியப்படும்.
அந்நகரம் மீண்டும் ஒருக்காலும் காணப்படாமல்

ேபாகும்.
22 சுரமண்டலங்கைளயும் மற்ற இைசக்
கருவிகைளயும் நாதசுரங்கைளயும்
எக்காளங்கைளயும் மக்கள் வாசித்து எழுப்பும் இைச
ஒருேபாதும் இனி உன்னிடத்தில் ேகட்காது.
எந்தத் துைறயின் ெதாழிலாளியும் இனி
உன்னிடத்தில் காணப்படமாட்டான்.
எந்திரங்களின் ஓைச இனி உன்னிடம்
ேகட்கப்படுவதில்ைல.

23 இனி விளக்குகளின் ஒளி உன்னிடம்
பிரகாசிக்காது.
மணமகன் மணமகள் ஆகிேயாரின் சத்தங்கள் இனி
உன்னிடம் ேகட்காது.
உன் வியாபாரிகள் உலகில் சிறந்தவர்களாக
இருந்தார்கள்.
உலக நாடுகள் எல்லாம் உன் மாயத்தால் ேமாசம்

ெசய்யப்பட்டன.
24 தீர்க்கதரிசிகள், ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்கள்
மற்றும் பூமியின்ேமல் ெகால்லப்பட்டிருக்கிற மக்கள்
அைனவருைடயதுமான இரத்தத்தால்
அவள் குற்ற உணர்ேவாடு இருக்கிறாள்.”

பரேலாகத்தில் ேதவைனப் புகழ்தல்

இதற்குப்பிறகு பரேலாகத்தில் உள்ள
ஏராளமான மக்களின் ஓைசையப்ேபால
ஒலித்தைதக் ேகட்ேடன், அவர்கள்,

“அல்ேலலூயா!
ேதவைனத் துதியுங்கள், ெவற்றியும், மகிைமயும்,
வல்லைமயும் நம் ேதவனுக்கு உரியது.

2 அவரது நியாயத்தீர்ப்புகள் உண்ைமயும்
ேநர்ைமயுமானைவ.
நமது ேதவன் மாெபரும் ேவசிையத்
தண்டித்துவிட்டார்.
இந்த உலகத்ைத தன் ேவசித்தனத்தால்

ெகடுத்தவள் அவேள.
அவள் ெகான்ற தமது ஊழியர்களின் இரத்தத்துக்கு
ேதவன் பழிவாங்கினார்”
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். 3

பரேலாகத்திலுள்ள மக்கள்,
“அல்ேலலூயா!
அவள் எரிவதால் வரும் புைக என்ெறன்ைறக்கும்
எழும்பிக்ெகாண்டிருக்கும்” என்றும் ெசான்னார்கள்.
4 பிறகு இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு
ஜீவன்களும் பணிந்து வணங்கி, சிம்மாசனத்தில்
வீற்றிருந்த ேதவைன வழிபட்டனர்.
“ஆெமன் அல்ேலலூயா”
என அவர்கள் ெசான்னார்கள். 5 பின்னர்
சிம்மாசனத்தில் இருந்து ஒரு குரல் வந்தது. அது,

“நமது ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யும் அைனத்து
மக்கேள, அவைரத் துதியுங்கள்.
நமது ேதவனுக்கு மகிைமயளிக்கும் ெபரிேயாரும்

சிறிேயாருமான மக்கேள, நமது ேதவைனத்
துதியுங்கள்!”
என்று கூறியது. 6 அதற்குப் பிறகு ஏராளமான
மக்களின் ஓைசையப்ேபால ஒலித்தைதக் ேகட்ேடன்.
அது ெபரு ெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபாலவும்
இடிேயாைச ேபாலவும் ேகட்டது. அவர்கள்
ெசான்னார்கள்:
“அல்ேலலூயா!
நமது ேதவனாகிய கர்த்தர் ஆளுகிறார்.
அவேர சர்வ வல்லைமயுள்ளவர்.

7 நாம் ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் அைடேவாம்.
ேதவனுக்கு மகிைமையக் ெகாடுப்ேபாம்! ஏெனனில்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் திருமணம் வந்தது.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மணமகள் தன்ைனத்

தயாராக்கிக்ெகாண்டாள்.
8 ெமல்லிய ஆைடகள் அவள் அணியும்படியாகத்
தரப்பட்டன.
அந்த ஆைடகள் பளபளப்பானைவ,

சுத்தமானைவ.”
(ெமல்லிய ஆைட என்பது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான
மக்களின் நற்ெசயைலக் குறிக்கும்.) 9 பிறகு
அத்தூதன், “ஆட்டுக்குட்டியானவரின் திருமணநாளில்
விருந்துண்ண அைழக்கப்பட்டவர்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இதைன எழுதி
ைவத்துக்ெகாள்” என்றான். “இைவ ேதவனுைடய
உண்ைமயான வார்த்ைதகள்” என்றும் ெசான்னான்.
10 பிறகு நான் அந்தத் தூதைன வணங்குவதற்காகக்
குனிந்ேதன். ஆனால் அந்தத் தூதன் என்னிடம்,
“என்ைன வணங்கேவண்டாம். இேயசுவின்
உண்ைமையக் ைகக்ெகாண்டுள்ள
உன்ைனப்ேபாலவும் உன் சேகாதரர்கைளப்
ேபாலவும் நான் ஒரு ஊழியக்காரன். ேதவைன
வணங்கு. ஏெனன்றால் இேயசுவின் உண்ைம
தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவியாய் இருக்கிறது” என்றான்.

ெவள்ைளக் குதிைரயின்ேமல் சவாரி ெசய்பவர்
11 பிறகு, நான் பரேலாகம் திறப்பைதக் கண்ேடன்.
எனக்கு முன்னால் ஒரு ெவள்ைளக் குதிைர நின்றது.
அதன்மீது இருந்தவர் நம்பிக்ைக என்றும்
உண்ைமெயன்றும் அைழக்கப்படுகிறார். அவர்
நியாயம் தீர்ப்பதிலும் ேபார் ெசய்வதிலும் மிகச்
சரியாக இருக்கிறார். 12 அவரது கண்கள் எரிகிற
ெநருப்புேபால ெஜாலித்தது. அவரது தைலயில் பல
கிரீடங்கள் இருந்தன. அவரது ெபயர் அவருக்கு ேமல்
எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்ெபயர் அவருக்கு மட்டுேம
ெதரிந்திருந்தது. ேவறு எவருக்கும் அப்ெபயர்
ெதரியாது. 13 அவர் இரத்தத்தால்
நைனக்கப்பட்டிருந்த அங்கிைய அணிந்திருந்தார்.
அவர் ெபயேர ேதவனுைடய வார்த்ைத ஆகும். 14

பரேலாகத்தின் பைடகள் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்தன.
அவர்கள் ெவள்ைளக் குதிைரகளின் ேமல் வந்தனர்.
அவர்கள் ெவள்ைளயும் சுத்தமுமான ெமல்லிய
ஆைடைய அணிந்திருந்தனர். 15 அவரது
வாயிலிருந்து கூர்ைமயான வாள் ெவளிேய வருகிறது.
அவர் பிற நாடுகைள ெவல்ல அதைனப்
பயன்படுத்துவார். அவர் இரும்புக் ேகாலால்

ெவளி. 19:15
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அத்ேதசங்கைள ஆள்வார். அவர் சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய ேகாபமாகிய
ஆைலயிலுள்ள திராட்ைசைய மிதிப்பார். 16 அவரது
ஆைடயின் ேமலும் ெதாைடயின் ேமலும்

“ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர்”
என்னும் ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. 17 பின்பு ஒரு
ேதவதூதன் சூரியனில் நிற்கக் கண்ேடன். வானத்தில்
பறந்துெகாண்டிருந்த அைனத்துப் பறைவகளிடமும்
அவன் உரத்த குரலில் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.
“ேதவனுைடய சிறந்த விருந்துக்கு அைனவரும்
ேசர்ந்து வாருங்கள். 18 ராஜாக்கள், ேசைனத்
தைலவர்கள், புகழ்ெபற்ற மனிதர்கள் ஆகிேயாரின்
சரீரங்கைள உண்ணமுடியும் வண்ணம்
ஒருங்கிைணந்து வாருங்கள். குதிைரகள் மற்றும்,
குதிைரகளின் ேமல் சவாரி ெசய்தவர்களின்
உடல்கைளத் தின்னவும், சுதந்தரமானவர்கள்,
அடிைமகள், சிறியவர்கள், ெபரியவர்கள் ஆகிய
மக்கள் அைனவரின் சரீரங்கைளத் தின்னவும்
வாருங்கள்” என்றான். 19 பிறகு நான் அந்தக்
குதிைரயின் ேமல் ஏறி இருக்கிறவைரயும் அவரது
பைடையயும் எதிர்த்துப் ேபாரிட அந்த மிருகமும் தன்
பைடகளுடன் பூமியின் ராஜாக்களும்
ஒருங்கிைணந்தைதக் கண்ேடன். 20 ஆனால், அந்த
மிருகம் பிடிபட்டது. ேபாலித் தீர்க்கதரிசியும்
பிடிபட்டான். இவேன அந்த மிருகத்திற்காக
அற்புதங்கைள ெசய்தவன். மிருகத்தின்
அைடயாளத்ைதக் ெகாண்டிருந்தவர்கைளயும் மிருக
விக்கிரகத்ைத வழிபட்டவர்கைளயும்
இவ்வற்புதங்களால் அவன் வஞ்சித்தான். ேபாலித்
தீர்க்கதரிசியும் மிருகமும் கந்தகம் எரிகிற ெநருப்புக்
கடலில் உயிேராடு ேபாடப்பட்டார்கள். 21

குதிைரயின் ேமல் வந்தவரின் வாயிலிருந்து
ெவளிவந்த வாளால் அவர்களுைடய பைடகள்
ெகால்லப்பட்டன. அவர்களின் சரீரங்கைளப்
பறைவகள் திருப்தியுறும்வைர தின்றன.

ஆயிரம் ஆண்டுகள்

பரேலாகத்தில் இருந்து ஒரு தூதன் கீேழ
இறங்கி வருவைதக் கண்ேடன். அவனிடம்
பாதாள உலகத்தின் திறவு ேகால்

இருந்தது. அவன் தன் ைகயில் ஒரு நீண்ட
சங்கிலிையயும் ைவத்திருந்தான். 2 சாத்தான்
எனப்படும் பைழய பாம்பாகிய ராட்சசப் பாம்ைப
அவன் பிடித்தான். அவன் அப்பாம்ைப ஆயிரம் ஆண்டு
காலத்துக்குச் சங்கிலியால் கட்டிப்ேபாட்டான். 3

அவன் அப்பாம்ைபப் பாதாளத்திற்குள் எறிந்து
மூடினான். ஆயிரம் ஆண்டுகள் முடியும் வைர பூமியின்
மக்கைள அது வஞ்சிக்காதபடிக்குப் பூட்டி
முத்திைரயிட்டான். அதன் பிறகு ெகாஞ்சக்
காலத்துக்குப் பாம்பிைன விடுதைல ெசய்யேவண்டும்.
4 பிறகு நான் சில சிம்மாசனங்கைளப் பார்த்ேதன்.
அவற்றின்ேமல் சிலர் அமர்ந்திருந்தனர்.
நியாயந்தீர்க்கிற அதிகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த
மக்கள் இவர்கேள ஆவார்கள். அப்ேபாது
இேயசுைவப் பற்றிய சாட்சிக்காகவும் ேதவனுைடய
ெசய்திக்காகவும் தைலெவட்டப்பட்டவர்களின்
ஆன்மாக்கைளக் கண்ேடன். அவர்கள்
அம்மிருகத்ைதேயா அல்லது அதனுைடய
உருவத்ைதேயா வழிபடவில்ைல. அவர்கள்

அம்மிருகத்தின் அைடயாளக் குறிைய தம் முன்
ெநற்றியிேலா ைககளிேலா ெபற்றிருக்கவில்ைல.
அவர்கள் மீண்டும் உயிர்த்ெதழுந்து கிறிஸ்துேவாடு
ஆயிரம் வருஷங்கள் அரசாண்டார்கள். 5 (மற்ற
இறந்த மக்கள் 1,000 ஆண்டுகள் முடியும் மட்டும்
உயிரைடயவில்ைல.)
இதுேவ முதலாம் உயிர்த்ெதழுதல் ஆகும். 6 இந்த
முதலாம் உயிர்த்ெதழுதலில் பங்கு ெபற்றவர்கேள
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களும், பரிசுத்தமானவர்களும்
ஆவார்கள். அவர்கள் மீது இரண்டாம் மரணத்துக்கு
அதிகாரம் இல்ைல. அவர்கள் ேதவனுக்கும்
கிறிஸ்துவுக்கும் ஆசாரியராய் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் இேயசுேவாடு கூட ஆயிரம் ஆண்டுக் காலம்
ஆட்சி ெசய்வார்கள்.

சாத்தான் முறியடிக்கப்படுதல்
7 ஆயிரம் ஆண்டுக் காலம் முடிந்த பிறகு,
சிைறயிலிருந்து சாத்தான் விடுதைல
ெசய்யப்படுவான். 8 உலகின் அைனத்து
பாகங்களிலும் உள்ள ேதசங்களில் இருக்கிற
ேகாைகயும் மேகாைகயும் வஞ்சிக்கச் ெசல்வான்.
ேபார் ெசய்வதற்காக மக்கைள ஒன்று திரட்டுவான்.
ஏராளமான மக்கள் கடற்கைரயில் உள்ள மணைலப்
ேபான்று எண்ணிக்ைகயில் கூடுவர். 9 சாத்தானின்
பைட எங்கும் பரந்தது. பூமிெயங்கும் பரந்து
ேதவனுைடய மக்களுைடய முகாைமயும் ேதவன்
ேநசிக்கிற நகைரயும் வைளந்துெகாண்டது. ஆனால்
பரேலாகத்தில் இருந்து ெநருப்பு கீேழ வந்து
சாத்தானின் பைடைய அழித்துவிட்டது. 10

மக்கைளத் தந்திரத்தால் ஏமாற்றி வந்த சாத்தான்,
கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக் கடலுக்குள் வீசப்பட்டான்.
அவேனாடு, அந்த மிருகமும், ேபாலித் தீர்க்கதரிசியும்
வீசப்பட்டனர். அவர்கள் இரவும் பகலும்
சதாகாலங்களிலும் வைதக்கப்படுவார்கள்.

ெவள்ைள சிம்மாசனம்
11 பிறகு, ஒரு ெபரிய ெவள்ைள சிம்மாசனத்ைதயும்
அதன் ேமல் வீற்றிருக்கிறவைரயும் நான் கண்ேடன்.
அவர் பார்ைவயிலிருந்து வானமும், பூமியும் விலகி
மைறந்தன. 12 ேமலும் இறந்துேபான
ெபரியவர்களும், சிறியவர்களும் சிம்மாசனத்தின்
முன்ேன நிற்பைதக் கண்ேடன். ஜீவப்புத்தகம்
திறக்கப்பட்டது. ேவறு சில புத்தகங்களும்
திறக்கப்பட்டன. இறந்து ேபானவர்கள் அவர்களது
ெசயல்களால் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டனர். இைவ
எல்லாம் அந்தப் புத்தகங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 13 கடல் தன்னுள் இறந்து
ேபானவர்கைள ஒப்பைடத்தது. மரணமும்,
பாதாளமும் தங்களிடமிருந்த இறந்தவர்கைள
ஒப்பைடத்தன. ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தான் ெசய்த
நற்ெசயல்கைளப் ெபாறுத்து நியாயம்
தீர்க்கப்பட்டான். 14 அப்ேபாது மரணமும்
பாதாளமும் ெநருப்புக் கடலில் தள்ளப்பட்டன. இந்த
ெநருப்புக் கடேல இரண்டாம் மரணமாகும். 15 ஜீவப்
புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன்
எவேனா, அவன் ெநருப்புக் கடலிேல
தள்ளப்பட்டான்.

ெவளி. 19:16
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புதிய எருசேலம்

பிறகு நான் புதிய வானத்ைதயும் புதிய
பூமிையயும் கண்ேடன். முதலாவது
வானமும், பூமியும் மைறந்து ேபாயிற்று.

இப்ேபாது கடல் இல்ைல. 2 ேதவனிடமிருந்து
பரேலாகத்ைத விட்டுக் கீேழ இறங்கிவரும் பரிசுத்த
நகைரக் கண்ேடன். ேதவன் அனுப்பிய அந்நகரேம
புதிய எருசேலம்.அது, தன் கணவனுக்காக
அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால
தயார்படுத்தப்பட்டது. 3 சிம்மாசனத்திலிருந்து ஓர்
உரத்தகுரல் ேகட்டது: “இப்ேபாது ேதவனுைடய வீடு
அவரது மக்கேளாடு உள்ளது. அவர் அவர்கேளாடு
வாழ்வார். அவர்கேள அவரது மக்களாக
இருப்பார்கள். ேதவன் தாேம அவர்கேளாடிருந்து
அவர்களுைடய ேதவனாய் இருப்பார். 4 அவர்களின்
கண்களில் வடியும் கண்ணீைர ேதவன் துைடப்பார்.
இனிேமல் அங்ேக மரணம் இருக்காது. துக்கமும்,
அழுைகயும், ேவதைனயும் இல்லாமல் ேபாகும்.
பைழய முைறகள் எல்லாம் ேபாய்விட்டன” என்றது.
5 சிம்மாசனத்தில் இருந்தவர், “பார்! நான்
எல்லாவற்ைறயும் புதிதாகப் பைடத்துக்
ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றார். “பிறகு இதைனயும்
எழுதிக்ெகாள். ஏெனன்றால் இந்த வார்த்ைதகள்
உண்ைமயானைவ. நம்பிக்ைகக்குரியைவ” என்றார்.
6 சிம்மாசனத்தில் இருந்தவர் என்னிடம், “இது
முடிந்து விட்டது. நாேன அல்பாவும் ஒேமகாவுமாய்
இருக்கிேறன். அதாவது நாேன துவக்கமும்
முடிவுமாக இருக்கிேறன். நான் தாகமாய்
இருக்கிறவனுக்கு ஜீவ நீரூற்றிலிருந்து நீைரக்
ெகாடுப்ேபன். 7 எவன் ஒருவன் ெவற்றி
ெபறுகிறாேனா அவனுக்கு இைவ எல்லாம்
ெகாடுக்கப்படும். அவனுக்கு நான் ேதவனாகவும்
அவன் எனக்கு குமாரனாகவும் இருப்பான். 8 ஆனால்
ேகாைழகளாக இருப்பவர்களும், நம்ப
மறுப்பவர்களும், பயங்கரமான காரியங்கைளச்
ெசய்பவர்களும், ெகாைலகாரர்களும், பாலியல்
குற்றங்கள் ெசய்பவர்களும், மந்திர சூன்ய ேவைல
ெசய்பவர்களும், உருவ வழிபாடு ெசய்பவர்களும்,
ெபாய்யர்களும் கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக் கடலுள்
தள்ளப்படுவார்கள். இதுேவ இரண்டாம் மரணம்”
என்றார். 9 ஏழு ேதவதூதர்களுள் ஒருவன் என்னிடம்
வந்தான். இவன் ஏழு இறுதி வாைதகள் நிைறந்த ஏழு
கிண்ணங்கைளக் ெகாண்டிருந்த தூதர்களில்
ஒருவன். அத்தூதன் என்னிடம், “என்னுடன் வா. நான்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மைனவியாகப்ேபாகும்
மணமகைளக் காட்டுேவன்” என்றான். 10 அவன்
ஆவியானவரால் என்ைன மிகப் ெபரிய உயர்ந்த
மைல ஒன்றுக்கு தூக்கிச் ெசன்றான். அவன் எனக்கு
எருசேலம் என்ற பரிசுத்தமான நகரத்ைதக்
காட்டினான். அது ேதவனிடமிருந்து வானினின்று
ெவளிப்பட்டு கீேழ இறங்கிக்ெகாண்டிருந்தது. 11

அது ேதவனுைடய மகிைமயால் ஒளி
வீசிக்ெகாண்டிருந்தது. அது விைலயுயர்ந்த
இரத்தினக் கல்ைலப் ேபான்றும், பளிங்குேபால
சுத்தமான ைவரக் கல்ைலப் ேபான்றும் மின்னியது.
12 அது தன்ைனச் சுற்றிலும் மிகவும் உயர்ந்த
பன்னிரண்டு வாசல்கைளயுைடய மாெபரும்
மதிைலக் ெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்னிரண்டு

வாசல்களிலும், பன்னிரண்டு ேதவ தூதர்கள்
இருந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு வாசலிலும் இஸ்ரேவலில்
உள்ள பன்னிரண்டு குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தின்
ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. 13 கிழக்ேக மூன்று
வாசல்களும், வடக்ேக மூன்று வாசல்களும், ெதற்ேக
மூன்று வாசல்களும், ேமற்ேக மூன்று வாசல்களும்
இருந்தன. 14 நகரத்தின் சுவர்கள் பன்னிரண்டு
அஸ்திபாரக் கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன.
அக்கற்களில் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களின் ெபயர்களும்
எழுதப்பட்டிருந்தன. 15 என்ேனாடு
ேபசிக்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனின் ைககளில்
நகைரயும் அதன் வாசல்கைளயும் அதன் மதிைலயும்
அளப்பதற்காகப் ெபான்னாலான ஒரு அளவு ேகால்
இருந்தது. 16 அந்நகரம் சதுர வடிவில்
அைமக்கப்பட்டிருந்தது. அதனுைடய நீளம்
அகலத்துக்குச் சமமாக இருந்தது. அத்தூதன்
நகரத்ைதத் தன் ேகாலால் அளந்தான். அது 12,000
ஸ்தாதி நீளமும் 12,000ஸ்தாதி அகலமும் ெகாண்ட
அளவுைடயதாய் இருந்தது. அதன் உயரமும்
அவ்வாேற 12,000ஸ்தாதி அளவுைடயதாயிருந்தது.
17 அத்தூதன் மதிைலயும் அளந்தான். அது மனித
அளவின்படி அதாவது தூதனுைடய முன்னங்ைகயால்
144 முழ உயரம் இருந்தது. 18 அச்சுவர்
ைவரக்கல்லால் ஆனது. நகரம் தூய பளிங்கு ேபான்ற
தங்கத்தால் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. 19 நகரத்தின்
சுவர்களுக்கான அஸ்திபாரக் கற்கள் விைல உயர்ந்த
நைககளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அதன்
முதல் அஸ்திபாரக்கல் ைவரக்கல். இரண்டாவது கல்
இந்திரநீலம். மூன்றாவது சந்திர காந்தம்.
நான்காவது மரகதம். 20 ஐந்தாவது ேகாேமதகம்,
ஆறாவது பதுமராகம். ஏழாவது சுவர்ணரத்தினம்.
எட்டாவது படிகப்பச்ைச. ஒன்பதாவது புஷ்பராகம்.
பத்தாவது ைவடூரியம். பதிேனாராவது கல் சுநீரம்.
பன்னிரண்டாவது சுகந்தி. 21 பன்னிரண்டு
வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாய் இருந்தன.
ஒவ்ெவாரு வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாய் இருந்தது.
அந்த நகரத் ெதரு தூய ெபான்னால் ஆக்கப்பட்டது.
கண்ணாடிையப்ேபால அந்தப் ெபான்
சுத்தமாயிருந்தது. 22 அந்நகரத்தில் ஆலயம்
எைதயும் நான் காணவில்ைல. சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம
அதன் ஆலயமாக இருக்கின்றனர். 23

அந்நகரத்துக்கு ஒளி தர சூரியேனா சந்திரேனா
ேதைவயில்ைல. ேதவனுைடய மகிைம அங்கு ஒளி
வீசுகிறது. ஆட்டுக்குட்டியானவேர அங்கு ஒளியாக
இருக்கிறார். 24 இரட்சிக்கப்படுகிற மக்கள்
அைனவரும் அதின் ஒளியில் நடப்பார்கள். உலகில்
உள்ள ராஜாக்கள் தம் மகிைமைய அந்நகருக்குள்
ெகாண்டு வருவார்கள். 25 எந்நாளிலும் நகரத்தின்
வாசல் கதவுகள் அைடக்கப்படாமல் இருக்கும்.
ஏெனன்றால் அந்நகரில் இரவு என்பேத இல்ைல. 26

அவர்கள் ேதசங்களின் மகிைமயும் ெகௗரவமும்
அதற்குள் ெகாண்டு வரப்படும். 27 சுத்தமற்ற எதுவும்
அந்நகருக்குள் நுைழவதில்ைல. ெவட்கப்படத்தக்க
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களும் ெபாய்
ெசால்பவர்களும் அந்நகருக்குள் பிரேவசிப்பதில்ைல.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவப்புத்தகத்தில்

ெவளி. 21:27
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எவருைடய ெபயர்கள் எழுதப்பட்டுள்ளனேவா
அவர்கள் மட்டுேம அங்கு ேபாகமுடியும்.

பின்னர் அந்தத் தூதன் ஜீவதண்ணீர்
ஓடுகின்ற ஆற்றிைன எனக்குக்
காட்டினான். அது பளிங்குேபான்று

பிரகாசமாக இருந்தது. அது ேதவனும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருந்த சிம்மாசனத்தில்
இருந்து பாய்ந்தது. 2 அது நகரத் ெதருவின் நடுவில்
பாய்ந்தது. அந்த ஆற்றின் ஒவ்ெவாரு கைரயிலும்
வாழ்வின் மரம் இருந்தது. அது ஆண்டுக்குப்
பன்னிரண்டு முைற கனிகைளத் தருகிறது.
ஒவ்ெவாரு மாதமும் அது கனிதருகிறது. அம்மரத்தின்
இைலகள் மக்களின் ேநாையக் குணமாக்கும்
தன்ைமயுைடயைவ. 3 ேதவனால் குற்றம் என
நியாயந்தீர்க்கப்படுகிற எதுவும் அந்நகருக்குள்
இருக்காது. ேதவனுைடய சிம்மாசனமும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அங்ேக இருப்பார்கள். 4

ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கள் அவைர வழிபடுவர்.
அவர்கள் அவரது முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்களின் ெநற்றியில் ேதவனுைடய ெபயர்
எழுதப்பட்டிருக்கும். 5 அங்கு மீண்டும் இரவு வராது.
அங்குள்ள மக்களுக்கு விளக்கின் ஒளிேயா சூரியனின்
ஒளிேயா ேதைவப்படாது. ேதவனாகிய கர்த்தேர
அவர்களுக்கு ெவளிச்சம் தருவார். அவர்கள்
ராஜாக்கைளப் ேபான்று எல்லாக் காலங்களிலும்
அரசாளுவர். 6 அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இந்த
வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ, நம்பத் தகுந்தைவ.
பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் ஆவிகளின் ேதவனாக
இருக்கிற கர்த்தர் உடனடியாக என்ன நடக்க
ேவண்டுெமன தம் ஊழியர்களுக்குக் காட்டத் தன்
தூதைன அனுப்பினார். 7 இேதா, சீக்கிரமாய்
வருகிேறன். இந்த நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளக் கைடப்பிடிக்கிறவன்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்” என்றான். 8 நான் ேயாவான்,
நாேன இவற்ைறக் காணவும் ேகட்கவும் ெசய்ேதன்.
இவற்ைற நான் பார்த்தும் ேகட்டும் முடிந்த பின்னால்,
இவற்ைற எனக்குக் காட்டிய அத்தூதனின்
கால்களில் விழுந்து வணங்கக் குனிந்ேதன். 9

ஆனால் அத்தூதன் என்னிடம், “என்ைன வணங்க
ேவண்டாம். நானும் உன்ைனப் ேபால ஒரு ஊழியன்
மட்டுேம. தீர்க்கதரிசிகளாகிய உன்
சேகாதரர்கைளப் ேபான்றவன் நான். இந்நூலிலுள்ள
வசனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிற மற்றவர்கைளப்ேபால
நானும் ஒருவேன. நீ ேதவைன வணங்கு” என்றான்.
10 ேமலும் அத்தூதன் என்னிடம், “இந்நூலில் உள்ள
தீர்க்கதரிசனமான வசனங்கைள இரகசியம் ேபால்
மூடிைவக்க ேவண்டாம். இைவ நிகழ்வதற்குரிய

காலம் ெநருங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறது. 11 அநியாயம்
ெசய்கிறவன் ெதாடர்ந்து அநியாயம் ெசய்யட்டும்.
அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் ேமலும் அசுத்தமாய்
இருக்கட்டும். பரிசுத்தவான் ேமலும் பரிசுத்தவானாய்
இருக்கட்டும். 12 “கவனி! நான் விைரவில் வருேவன்.
என்ேனாடு பலன்கைளக் ெகாண்டு வருேவன்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவனவனுைடய ெசயல்களுக்கு
பலன் அளிப்ேபன். 13 நாேன அல்பாவும்
ஒேமகாவுமாக இருக்கிேறன்; நாேன முந்தினவரும்,
பிந்தினவருமாய் இருக்கிேறன். நாேன துவக்கமும்
முடிவுமாய் இருக்கிேறன். 14 “ேதவனுைடய
கட்டைளகளின்படி ெசய்கிறவர்கள்
பாக்கியவான்கள். அவர்களுக்கு வாழ்வின் மரத்தில்
உள்ள கனிகைளப் புசிப்பதற்கு உரிைம இருக்கும்.
அவர்கள் வாசல் வழியாக நகரத்துக்குள் நுைழய
முடியும். 15 நகரத்துக்கு ெவளிேய, நாய்
ேபான்றவர்களும், சூனியக்காரர்களும்,
விபசாரகர்களும், ெகாைலகாரர்களும், உருவ
வழிபாடு ெசய்கிறவர்களும் ெபாய்ைய விரும்பி,
அதின்படி ெசய்பவர்களும் இருப்பார்கள். 16

“இேயசுவாகிய நான் சைபகளில் இவற்ைற
உங்களுக்குச் ெசால்லும் ெபாருட்டு என் தூதைன
அனுப்பிேனன். நான் தாவீதின் குடும்ப வாரிசு. நான்
பிரகாசமான விடிெவள்ளியாக இருக்கிேறன்”
என்றார். 17 ஆவியானவரும் மணமகளும்
“வாருங்கள்” என்கிறார்கள். இைதக் ேகட்பவர்களும்
“வாருங்கள்” என்று ெசால்லேவண்டும். தாகமாய்
இருக்கிறவன் வருவானாக. விருப்பம் உள்ளவன்
ஜீவத் தண்ணீைரப் ெபறுவானாக. 18 இந்நூலில்
உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் ேகட்கிற
யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிேறன்.
“எவனாவது ஒருவன் இைவகேளாடு எைதயாவது
கூட்டினால் இந்நூலில் எழுதப்பட்டிருக்கிற
துன்பங்கைள ேதவன் அவன் ேமல் கூட்டுவார்.” 19

எவனாவது ஒருவன் தீர்க்கதரிசனப் புத்தக
வசனங்களிலிருந்து எைதேயனும் நீக்கினால்
இந்நூலில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வாழ்வின்
மரத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரிலிருந்தும்
அவனுைடய பங்ைக ேதவன் நீக்கிவிடுவார். 20

இவ்வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன சாட்சியாய்
அறிவிக்கிறவர் இேயசுேவ. இப்ேபாது அவர், “ஆம்,
நான் விைரவில் வருகிேறன்” என்று ெசால்கிறார்.
ஆெமன். கர்த்தராகிய இேயசுேவ, வாரும்! 21

கர்த்தராகிய இேயசுவின் கிருைப உங்கள்
அைனவேராடும் இருப்பதாக!

ெவளி. 22:2
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